
JOONT JÄRGIVA AUTO KOMPLEKT
Komponentide nimekiri

Joont järgiva auto komplekt koosneb ühest trükkplaadist ja järgnevas tabelis toodud komponentidest.

Vajaminevad tööriistad ja materjalid, mis ei kuulu komplekti1
Jootekolb ja tina
Lõiketangid
Kruvikeeraja
2 x AA patarei  

Nr Komponendi nimetus Tähistus trükkplaadil Parameeter Kogus

1 takisti R3, R4 3.3 kΩ 2

2 takisti R7, R8 1 kΩ 2

3 takisti R9, R10 10 Ω 2

4 takisti R5, R6, R11, R12 51 Ω 4

5 transistor D8550 Q1, Q2 2

6 kondensaator C1, C2 100 uF 2

7 punane LED D1, D2 2

8 potentsiomeeter R1, R2 2

9 kiibi LM393 alus IC1 1

10 kiip LM393 IC1 1

11 lüliti S1 1

12 fototakisti R13, R14 2

13 läbipaistev LED D3, D4 2

14 mootor 2

15 ratas 2

16 rattakumm 2

17 patarei karp 2 x AA 1

18 polt, mutrid 3

19 kruvi 2

 Kõik vajamineva leiad meie e-poest aadressil https://digipurk.ee/tootekategooria/tooriistad1

https://digipurk.ee/tootekategooria/tooriistad/


Kokkupanemise sammud
Samm 1: jooda kümme erinevat takistit trükkplaadil tähistele R3 - R12. 
Jälgi, et õige suurusega takisti õige koha peale läheks. Trükkplaadile on märgitud takistite suurused ja 
asukohad.
3.3 kΩ - R3, R4
1 kΩ - R7, R8
10 Ω - R9, R10
51 Ω - R5, R6, R11, R12
Pärast jootmist eemalda komponentide jalad lõiketangidega.

Samm 2: jooda kaks transistorit trükkplaadil tähistele Q1, Q2. 
Pane tähele, et transistori kaar jääks samale poole nagu trükkplaadil näidatud.
Samm 3: jooda kaks kondensaatorit (100 uF) trükkplaadil tähistele C1,C2.
Pane tähele, et kondensaatori pikem jalg läheb (+) märgitud auku.
Samm 4: jooda kaks punast LED-i trükkplaadil tähistele D1, D2.
Pane tähele, et LED-i lühem jalg (-) läheb plaadil tähistatud noole tippu, ehk eraldi oleva joone poole.



Samm 5: jooda kaks potentsiomeetrit trükkplaadil tähistele R1, R2.
Samm 6: jooda kiibi (LM393) alus trükkplaadil tähisele IC1. Jälgi, et trükkplaadi tähistuse ja kiibi pesa kaared 
oleksid kohakuti.
Samm 7: jooda lüliti trükkplaadil tähisele S1 nii, et lüliti joonega tähistatud külg jääks potentsiomeetri R2 poole.

Samm 8: jooda kaks läbipaistvat LED-i trükkplaadi teisel küljel tähistele D3, D4.
Samm 9: jooda kaks fototakistit trükkplaadi teisel küljel tähistele R13, R14. 
Pane tähele, et fototakisti jääb umbes LED-i alumise ääreni. 
Samm 10: kinnita polt ja mutrid nii nagu pildil näha.



Samm 10: jooda mootori klemmide külge juhtmed nii nagu pildil näha. Eelnevalt lõika juhtmed kaheks.
Pane tähele, et mõlemal mootoril on punane juhe ülemine ja must alumine.
Samm 11: pane ratastele kummid peale ja kinnita need kruviga mootoritele.
Samm 12: jooda mõlema mootori juhtmed trükkplaadil tähisele M.
Pane tähele, et mõlema mootori punane juhe on kinnitatud klemmile, mis on auto esiosa pool.
Samm 13: kinnita mootorid teibiga trükkplaadi külge nii nagu pildil näha.

Samm 14: jooda patarei karbi juhtmed trükkplaadi alumisel küljel tähisele BT1. Patareisid ära veel karpi lisa!
Pane tähele, et juhtmed tuleb eelnevalt panna läbi trükkplaadil oleva augu.
Samm 15: kleebi patarei karp trükkplaadi ülemisele külejele nii nagu pildil näha.



Samm 16: paigalda kiip pesasse nii et pesa ja kiibi kaared oleksid kohakuti.
Ongi valmis. Lisa patareid, vajuta lülitit ja pane auto kaasasoleva raja peale sõitma või joonista ise erinevaid 
radasid. Auto liikumist saab seadistada potentsiomeetrite abil.

Head leiutamist :)
Digipurk
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