E PROGRAMAÇÃO

Guia de
montagem
Neste guia encontrarás os principais truques e
conselhos a ter em conta com todas as peças
dos robôs desta coleção. É um complemento à
secção de dicas de montagem de cada fascículo,
tratando com mais detalhe cada tipo de peça da
montagem.

FERRAMENTA PARA
MONTAR E DESMONTAR
Recebes uma ferramenta para ajudar na montagem e desmontagem das
peças dos robôs. Será usada sobretudo nos rebites, tendo várias opções
no seu uso. Aqui vamos explicar-te as nossas recomendações sobre como
usá-la.
A — Para colocar e remover
rebites básicos
D — Para remover rebites

B—
Para colocar
rebites

C — Para colocar e remover rebites S e L

Nesta imagem, mostramos a
forma correta de segurar a
ferramenta

REBITES
Há vários tipos de rebites, que se utilizam sobretudo nos primeiros robôs. Estes permitem-nos criar
montagens robustas e que não se desmontam facilmente.

REBITE BÁSICO
Este rebite serve para unir as peças
chamadas blocos e frames.

Para montar estes rebites, usa a ferramenta pela ponta B

Para desmontar estes rebites, recomendamos usar sempre que possível a ponta A da ferramenta:

e quando não houver alternativa, por haver duas peças unidas, usa a ponta D.

Fazemos esta recomendação porque a ferramenta é mais frágil na ponta D,
por isso usa a ponta A sempre que possível. Mesmo que se parta, poderás
continuar a desmontar com essa ponta, só que será um pouco mais difícil
fazer força para tirar o rebite.
Exemplo de união de duas peças, usando este tipo de rebite básico

REBITE S
Este rebite serve para unir as peças chamadas blocos e frames, mas é plano de um
lado, ao contrário do rebite básico. Repara que, no lado plano, tem uma ranhura,
feita de propósito para se poder montar com a ferramenta de forma mais fácil,
como o rebite básico.

Para montar este rebite usa a ponta B da ferramenta, tal como no caso do rebite básico.
Para desmontar este rebite, recomendamos usar sempre que possível a ponta C da ferramenta:

e quando não houver alternativa, por estarem duas peças unidas, usa a ponta D, como no rebite básico.
Exemplo de união de duas peças usando este tipo de rebite S

REBITE L
Este rebite é semelhante ao rebite S, mas mais comprido, porque serve para unir
peças de blocos e frames mais finos com as peças de blocos mais grossos.

Para montar este rebite usa a ponta B da ferramenta, como no caso do rebite básico.
Para desmontar este rebite, recomendamos usar sempre que possível a ponta C da ferramenta, e quando não for
possível, por estarem duas peças unidas, usar a ponta D, como no caso do rebite básico.
Exemplo de união de duas peças usando este tipo de rebite L

REBITES DUPLOS
Estes rebites duplos usam-se muitas vezes para encaixar com as rodas finas dos
eixos.

Podem montar-se apertando com a
mão na peça em que encaixam e, para
os retirar, se não for possível com a
mão, remover um dos dois rebites
usando a ponta D da ferramenta.

Saliência

Reentrância

PEÇAS DE ÂNGULO A E B
Estas peças vão servir para fazer ângulos, unindo-lhes peças com os rebites
básicos, S ou L.
É muito importante reparar bem nelas, porque parecem iguais, mas não são:
uma tem uma saliência para unir-se à outra, mediante uma reentrância.

Muito importante quando tiveres de as montar: usa o rebite S e encaixa-o no sentido
em que mostra a figura, caso contrário depois será mais difícil remover o rebite.
Exemplos de montagem:

O rebite entra pela peça
que não tem saliência

Evita introduzir o rebite
pela peça com a saliência

OUTRAS PEÇAS
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BLOCOS ASIMÉTRICOS
Na maioria dos robôs, vais encontrar algumas peças de blocos de
diversos tamanhos, mas com uma peculiaridade: são assimétricas. Isto
quer dizer que têm um número de encaixes diferente em cada lado, ao
qual deves prestar muita atenção nos passos da montagem.
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Um exemplo:
As peças azuis vão conectar-se à preta pelo lado
que tem três encaixes e não pelo de dois. E repara
também como está colocada a peça preta, pelo que
tem seis encaixes. Por isso, tens de observar muito
bem as imagens na hora da montagem.

Bloco 11 x 2

Bloco 7x1

BLOCOS SIMÉTRICOS
Estes blocos sim, são simétricos, e verás que cada ranhura, por dentro, é um
octógono. São peças que serão muito utilizadas e, como são muito finas, é preciso
ter muito cuidado, principalmente quando se desmontam os robôs, porque
podem partir-se, sobretudo aqueles que só têm uma linha. Exemplos destes blocos:

Cunhas para fazer alavanca

EIXOS
S — shaft
M — shaft
L — shaft

Repara bem no adaptador L azul, porque tem uma marca,
que é um triângulo azul, que deverás colocar durante a
montagem onde se indica com um círculo rosa. Exemplo:

Há três tamanhos de eixos. Repara bem na letra
indicada nos passos da montagem:
S = eixo pequeno (Small),
M = eixo médio (Medium)
L= eixo grande (Large)

HUB e WHEELS (jantes e pneus)

Há dois tipos finos de rodas, formadas por duas partes conhecidas como hub e wheels (neste caso,
refere-se ao pneu da roda). Em algumas montagens, as duas partes irão juntas e noutras será
necessário remover o pneu, porque servirá como roldana.

Tem cuidado a remover e colocar a borracha para não a estragares ou romperes

Hub grande

Exemplos:

Hub pequeno

Wheel grande

Wheel pequeno

HUB e WHEEL tipo 2

Estas são mais grossas, e também permitem remover o pneu para as
usarmos como roldanas em construções maiores. Na nossa coleção, vamos
retirar o pneu de uma delas. Tem cuidado com esta borracha também, apesar de
ser mais consistente e difícil de rasgar.
Exemplos de ambos os usos:

OUTRAS
CONSIDERAÇÕES
X2 e X4
Estes símbolos indicam que deves repetir esse passo tantas vezes quanto o indicado.
Exemplos:

UNIÃO DE EIXOS
As peças costumam ter folgas, que fazem com que às vezes encaixem com mais pressão e outras, pelo
contrário, quase sem esforço. O ideal será um meio termo, mas o mais importante é que, no final, o teu robô
seja robusto e não se desmonte facilmente, sobretudo quando é um robô que requer movimento.
As peças mais sensíveis a desencaixar são a união de eixos com um adaptador, porque acabam por mexer-se
muito e faz com que se soltem.
Se, quando introduzes um eixo no adaptador, este
entra e sai muito facilmente, recomendamos este
truque para que não saia.
Para tal, usa papel autocolante ou fita cola como a
fornecida com esta coleção.
Pega num pedaço muito pequeno, de uns 5 a 10 mm de
comprimento, aproximadamente.
Depois cola-o à ponta do eixo que se vai unir ao
adaptador, de forma que, no máximo, enrosque no eixo
uma só vez, e não lhe dês mais voltas.

Agora o eixo terá um pouco de espessura e será mais difícil encaixá-lo no adaptador, mas aperta bem,
porque agora já não vai sair e o teu robô ficará bem robusto.

Vista lateral do eixo

Fita-cola no
extremo do eixo

PILHAS
Para toda a coleção, vais precisar de 6 pilhas AA para os porta-pilhas dos robôs, e 2 pilhas AAA
para os comandos.
Ainda assim, as pilhas dos robôs (AA) vão gastar-se, ou às vezes não terão carga suficiente e terás
de substituí-las. Se tiveres um medidor, podes ver se alguma se gastou mais do que as outras e
substituir essa, mas como regra geral deves mudá-las todas ao mesmo tempo, para que a carga
seja homogénea entre todas.
Lembra-te sempre de desligar os porta-pilhas e/ou desconectá-los
dos motores ou da placa principal, conforme o robô montado, quando
não os estiveres a usar.

Desligar

Desconectar
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