
Roboți pe planul 
înclinat



Obiectivele lecției

 Construirea unui robot care să poată urca pe o pantă cu înclinație 
cât mai mare

 Utilizarea roților dințate pentru creșterea puterii motorului



Construcția robotului

 Ce fel de robot va trebui să construim?

Vom construi un robot de tip vehicul, cu roți

 Câte motoare vom folosi?

Vom folosi două motoare large care vor controla roțile robotului

 Cum conectăm cele două motoare între ele?

Pentru a avea o construcție solidă va trebui să conectăm cele două 
motoare, folosind cadre

Folosirea cadrelor mai are și avantajul că putem apoi conecta foarte 
ușor și celălalte părți ale robotului.



Cum conectăm motoarele între ele?

 Există mai multe variante de conectare:



Dimensiunea robotului

 Ținând cont de faptul că robotul trebuie să urce un plan înclinat:

 va trebui să aibă baza suficient de mare

 greutatea trebuie să fie corect echilibrată (nu trebuie să aibă mai multă 
greutate pe partea din spate)

 centrul de greutate tebuie să fie cât mai jos (nu trebuie să construim un 
robot prea înalt).



Cum putem crește puterea 
motorului

Când roata de intrare ( roata conducătoare) este mai 
mică decât roata de ieșire ( roata condusă):
 numărul de rotații și viteza roții de ieșire vor fi mai 

mici
 dar roata de ieșire are un cuplu de trei ori mai mare 

decât roata de intrare

Raportul de 
transmisie

36 / 12 = 3

Roata 
conducătoare 
(12 dinți) 

Roata condusă 
(36 dinți) 



Construim robotul
 Începem cu motoarele



Nu uităm de angrenaje



Câte roți va avea robotul?

 Două roți mari și o roată ajutătoare mică?     Patru roți mari?



Roboții sunt gata



Să-i vedem la lucru





Dacă am construit roboței 
puternici, nu puteam încheia decât 
cu SUMO
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