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Sodelujoči
Vodja poletne šole
Dr. Slavko Kocijančič, slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si
Mentorji
David Rihtaršič
Gorazd Šantej
Tomaž Kušar
Tanja Kozjek
Gregor Pungaršek
Natalija Naglič
Pedagoški vodja
Nejc Žagar
Koordinatorica s strani ZOTKS
Tjaša Toni, tabori@zotks.si
Udeleženci
Delavnica robotike
Benjamin Obranovič
Benjamin Založnik
Blaž Potokar
Bor Dolenec
Emil Mikac
Eva Reichmann
Jan Čibej
Jan Farkaš
Janko Tuta
Miha Bizjak
Tine Kobal
Ula Ratajec
Val Vec

Delavnica elektronike
Benjamin William Cerkvenik Wraight
Bojan Faletič
Darjo Uršič
David Simonič
Grega Medvešek
Jan Vidmar
Jure Rebernik
Matic Jereb
Simon Mahorič
Urban Žerovnik

Urejanje biltena
Martin, Jakob in Slavko Kocijančič, Tjaša Toni
Lektura:
Tjaša Toni
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Raziskovalna skupina
Andreja Kernc
Jaka Kordež
Jure Pirman
Martin Urigelj
Michel Adamič

Delavnica robotike

Delavnica robotike je namenjena mladim od 12. do 17. leta starosti. Udeleženci ne potrebujejo
posebnega predznanja oziroma izkušenj.
Robotika kot disciplina povezuje različna naravoslovna in tehnična znanja, zato je taka tudi
vsebina delavnice. Udeleženci se v sklopu delavnice seznanijo:
- s prvimi koraki v računalniško programiranje, računalniško krmiljenje strojev,
mehanizmov, robotov,
- s sestavljanjem modelov robotov in drugih naprav na osnovi sestavljanke,
- z uporabo senzorjev in različnih vrst motorjev,
- s spoznavanjem elektronskih in fizikalnih temeljev delovanja robotov,
- z izvedbo samostojnih projektov posamično ali v paru.
Vsebina je osnovana na podlagi cenovno ugodnega krmilnika eProDas-Rob1, razvitega na
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v sklopu EU projekta ComLab (http://eprolab.com/en/eqdaq/rob1/rob1.html), temelji pa na AVR mikrokrmilniku Atmel ATMega16. Za
konstruiranje različnih modelov naprav smo uporabili zbirko Fischertechnik (elektrotehnika E-Tec
in PROFI Mechanic + Static). Uporabljali smo tudi prenosne računalnike z operacijskim sistemom
Windows 7, 64-bitni. Programirali smo v programskem okolju Microsoft Visual Basic Express
Edition, podprtim z doma razvitimi programskimi knjižnicami, in v programu Bascom za Atmelove
mikrokrmilnike.
Udeleženci lahko svoje raziskovanje na področju robotike z minimalnimi stroški za nakup
krmilnika nadaljujejo doma.

.

Krmilni modul eProDas-Rob1 in zbirki Fischertechnik.
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Projekti udeležencev
Najprej so se udeleženci seznanili z osnovami uporabe in programiranja krmilnikov,
delovanjem motorčkov, senzorjev, sestavljanke itd., nato pa so začeli z lastnimi projekti,
večinoma v parih. Projekti udeležencev so lahko bili usmerjeni v programiranje že
izdelanih mobilnih robotov; lahko so temeljili na konstrukcijski sestavljanki
Fischertechnik. Tisti z že nekaj izkušnjami pa so lahko s seboj prinesli svoje motorčke,
senzorje in ob pomoči mentorjev izpeljali povsem svoje projekte.
Na koncu so udeleženci projekte tudi opisali ter jih na zaključni prireditvi predstavili
preostalim udeležencem in staršem.
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Robo Patrija

Jan Farkaš, jan.farkas98@gmail.com
Bor Dolenec, mebor1@hotmail.com

Cilj projekta
Midva bova naredila mobilnega robota (patrijo). Lahko se bo premikal v vse smeri in umikal od
ovir, če se bo zadel/zaletel v njih. Ob pritisku na gumb se bodo vratca na zadnji strani odpirala in
zapirala. Robot lahko premaguje različne ovire.
Izvedba
Uporabljala sva sestavljanke iz zbirke Fischertechnik. Uporabila sva sedem motorjev in šest koles;
tri motorje in kolesa na levi, tri motorje ter kolesa na desni in en motor na zadnji strani za dvižna
vrata. Levo stran sva vezala na C0 in C1, desno stran na C2 ter C3. Robot ima tudi dve lučki, ki sta
vezani na C4. Na sprednji strani je stikalo, ki je vezano na A0, +5V in GND. Če se zaleti, se obrne za
140°. Če pa je ovira dovolj majhna, jo prevozi. Motor za vrata je vezan na C5 in C6 ter omogoča
dviganje in spuščanje vrat. Uporabila sva tudi baterije, da se lahko premika brez priklopa
električnega kabla.
Zaključek
Uspešno sva naredila mobilnega robota. Težav je bilo veliko; najprej sva se težko odločila, kaj
bova sploh naredila, potem sva imela probleme z LCD zaslonom. Vse nama je uspelo narediti s
pomočjo mentorjev in robot dela odlično. Robot zgleda zanimiv, je zelo velik ter težek in malo
smešen.
Predlogi
Na poletni šoli nama je bila zelo všeč hrana in pester program – da nismo zmeraj sedeli v
učilnicah, ampak smo šli tudi v naravo. Bili so prijazni mentorji.
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Igrica Labirintorinator

Tine Kobal, kobalov@gmail.com

Cilj projekta
Na začetku izbereš težavnost in potem začneš igrati. Igraš tako, da s stikali upravljaš ploščad
(labirint), ki se s pritiskanjem stikal nagiba. Cilj igre je, da žogico spraviš skozi labirint v luknjo.
Izvedba
Za izvedbo projekta sem uporabil program Bascom, za igro pa kocke in elemente iz zbirke
Fischertechnik. Vmesnik, ki sem ga uporabil, se imenuje eprodas_rob1. Igrica vsebuje sedem
stikal, LCD zaslon, dva motorja itd. S pritiski na tipke upravljaš motorja, ki neposredno premikata
ploščad.
Luči so vezane na izhode c6 in c7.
Motorji so vezani na izhode c0, c1 in c2, c3.
Piskači so vezani na izhoda c5 in c4.
Tipke so priklopljene na vhode a0, a1, a2, a3, a4 in b0, vhod senzorjev pa na a6.
Zaključek
Uspelo mi je narediti igrico, ki deluje. Izboljšal bi jo lahko predvsem v primeru, da bi imel lepilo in
bi poligon lepše zlepil. Vse težave, ki so se pojavljale, so mi pomagali rešiti učitelji.
Predlogi
Všeč mi je bilo vse. Predlagal bi še naslednje poletne šole elektronike in robotike.
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Viličar

Miha Bizjak, mihabizjak1@gmail.com
Emil Mikac, emilmito@live.it

Cilj projekta
Montaža in programiranje robota, podobnega viličarju, ki dviguje predmete.
Izvedba
Za izvedbo projekta sva uporabila: Fischertechnik kocke, povezovalne kable, vmesnik in
računalnik. Viličarja sva programirala s pomočjo programa BASCOM-AVR oziroma s programskim
jezikom Basic.
Na izhode C0, C1, C2 in C3 sva povezala motorja za premik viličarja. Na izhoda C4 in C5 pa je
povezan motor, ki omogoča dviganje oziroma spuščanje vilic. Na izhod C6 so povezane luči, ki se
prižgejo ob premikanju viličarja (šest luči spredaj in dve zadaj). Na izhod C7 je povezana sirena
(rumena luč), ki utripa ob izvajanju programa. Viličar ima dve veliki kolesi, ki ju poganjata
motorja, in dve mali, ki viličarja obdržita v ravnotežju.
Viličar se obrača okoli svoje osi in išče predmete na razdalji približno 30 cm oziroma bliže s
pomočjo senzorja IR (infra-rdeči žarki). Potem se ustavi, se pelje naprej, preveri, če je predmet še
vedno v tisti smeri, in nadaljuje proti njem. Ko senzor zazna, da je predmet naložen oziroma je od
njega oddaljen približno 3 cm, se ustavi in začne dvigati vilice. Ko je predmet naložen, se začne
viličar premikati vzvratno, se obrne in po nekaj sekundah vožnje naprej spusti vilice ter predmet
odloži.
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Zaključek
Idejo sva dobila hitro; oba sva idejo za izdelavo viličarja sprejela in takoj začela z delom. Montaža
robota je bila bistveno težja kot programiranje, čeprav sva imela tudi pri tem težave − ogromno je
žic, te pa so se včasih zapletle v kolesa.
Vmesnik je imel premalo izhodov, da bi lahko potovala z najino fantazijo naprej. Hotela sva
nastaviti še vsaj smernika in luči za vzvratno vožnjo. Imela pa sva še veliko drugih idej; na primer
luč, ki se prižge, ko viličar zavira, itd.
Končni izdelek nama je všeč in je podoben pravemu viličarju. V ta projekt sva vložila veliko truda.
Predlogi
Imeli smo se dobro. S kockami, ki smo jih imeli na razpolago, se lahko sestavi marsikaj. Lepo je
bilo na igriščih, ko smo igrali z mentorji in proti njim. Teden je bil zanimiv pa tudi naučili smo se
česa.
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Pobiralec kock

Beni Obranovič, dobran.beni@gmail.com
Blaž Potokar, blaz.potokar@gmail.com

Cilj projekta
Zgradila sva pobiralca kock. Njegova funkcija je, da poišče kocko, se ji približa in jo nato naloži
nase. Ob tem se na LCD-ju izpisuje, kaj robot dela. Izpiše se, da išče kocko. Ko jo najde, se tudi to
izpiše. Med nalaganjem se tudi izpiše barva kocke (modra in črna).
Izvedba
Robotka »Pobiralec kock« sva zgradila iz komponent, ki jih vsebuje Fischertechnik. Uporabila sva
LCD, dva motorčka, ki poganjata kolesi pobiralca, vmesnik (na katerem je program), baterije.
Infrardeči senzor za razdaljo in pogonski kolesi nama je dal mentor, saj niso bili del sestavljanke
Fischertechnik.
Sam program sva sestavila sama v programu BASCOM–AVR. Robot deluje na naslednji način:
prižgemo ga z gumbom na vmesniku (B0). Samodejno začne iskati kocko in jo najde že na razdalji
40 cm, kar omogoča senzor za razdaljo. Obrne se proti njej, se ji približa in, ko jo zazna s
senzorjem za svetlobo, jo z magnetom dvigne in naloži nase. Ob tem se vse to izpiše na LCD-ju,
kar sva že omenila. Potem spet išče naslednjo kocko in postopek se ponovi.
Zaključek
Svoj cilj sva dosegla. Robota sva naredila tako, kot sva si zamislila. Težave pri programiranju je
težko predvideti, so se pa kar pogosto pojavljale. Računalnik zahteva zelo natančen zapis
podatkov (važen je vsak presledek, črka, znak, sicer pa računalnik napiše »error«). Sama
konstrukcija robota je učinkovita, čeprav je na prvi pogled morda nezanesljiva. Res je, da robot
nima kakršnekoli lepotne vrednosti.
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Gasilec na štirih kolesih

Eva Reichmann, evareichmann@gmail.com
Ula Nikolaja Ratajec, ula.ratajec@hotmail.com

Cilj projekta
Sprva sva hoteli narediti avtodom, vendar je bila konstrukcija bolj podobna gasilskemu
avtomobilu, zato sva se odločili, da bova naredili gasilski avto na štirih kolesih.
Izvedba
Gasilec se premika naprej in se nekaj centimetrov pred oviro ustavi, pelje nazaj in se obrne.
Ravno tako se mu lahko prižigajo luči, odprejo prtljažna vrata, kadar vozi nazaj, pa celo piska.
Za izvedbo projekta sva uporabljali kocke Fischertechnik, ki so zelo praktične. Program smo lahko
pisali v Visual Basic ali v Bascom. Izbrali sva si Bascom.
Uporabili sva: štiri enosmerne motorje, senzor za merjenje oddaljenosti, stikalo, rdeče in zelene
luči, LCD zaslon in piskač. Najbolj zanimivo je programirati v različnih programih.
Zaključek
Robot nama je uspel, čeprav sva imeli na začetku nekaj težav s konstrukcijo, ki je bila pretežka,
nestabilna in je razpadala. Potem pa sva ugotovili, da sva se gradnje narobe lotili in konstrukcijo
popravili. Pri tem so sodelovali tudi učitelji, ki so zelo prijazni in zelo dobro razlagajo. Stvari znajo
pojasniti na zanimiv način. Na tem taboru sva se veliko naučili o robotiki, poskrbljeno pa je bilo
tudi za naš prosti čas.
Predlogi
Lahko bi šli plavat in se vozit s kajaki, vendar tega nismo mogli storiti, ker naj bi bilo prenevarno.
V bližini Soče smo imeli piknik. Bilo je zelo vroče, Soča pa je bila prijetno hladna; močno smo si
želeli plavati, a se nam želja ni uresničila. To je velika škoda, saj otroci radi plavamo. S kajaki se je
zgodilo isto. Upava, da se bo to spremenilo in da se starejši ne bodo več ozirali na redke primere
nesreč. Upava, da se bomo lahko otroci v bližnji prihodnosti kopali tudi na takšnih taborih.
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Robotska roka
Val Vec, vec.val1@gmail.com
Jan Čibej

Cilj projekta
Cilj projekta je bil izdelati robotsko roko, ki bi z dveh mest pobirala kocke in jih dajala na kup ter
jih sortirala po barvi (svetle in temne). Roka mora tudi zaznati, kje je kocka.
Izvedba
Za izdelavo projekta sva uporabila Fischertechnik kocke, tri motorje, potenciometer in veliko
stikal.
Motor za zagrabiti predmet, vezan na C 1 in C0.
Motor za dviganje roke, vezan na C 2 in C3

Motor za obračanje roke, vezan na C4 in C5.
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Stikala pa sva vezala na vhode A, le enega sva vezala na D. Stikala sva postavila tako, da :
- se dviganje in spuščanje samodejno izključi,
- se stiskanje samodejno izključi,
- robot zazna, kje je kocka, ki jo mora dvigniti.
Potenciometer sva vezala na vhod A0, z njim pa roka zaznava, za koliko se mora obrniti do kocke.
Zaključek
Cilj projekta sva dosegla, bolje pa bi bilo, če bi roko lahko premikala tudi naprej in nazaj ali pa se
vozila na robotskem vozilu. Za izvedbo tega, da bi se roka premikala naprej in nazaj, kar bi bilo
najbolj enostavno, motorji niso bili dovolj močni.
Predlogi
Všeč nama je bilo to, da smo veliko programirali ter sestavljali različne robote. Za drugo leto
predlagava, da bi robote sestavljali še iz česa drugega in ne samo iz Fischertechnik kock ter da bi
lahko uporabili tudi močnejše motorje.
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Dvigalo

Janko Tuta, janko.tuta73@gmail.com
Benjamin Založnik, benjaminzaloznik@gmail.com

Cilj projekta
Cilj projekta je bil narediti dvigalo, kot je v resnici, a v manjšem merilu.
Izvedba
Dvigalo poganjata dva motorja. Za vsako nadstropje obstaja gumb, s katerim določimo, v katerem
nadstropju se dvigalo ustavi. Pokaže tudi nadstropje, v katerem se dvigalo trenutno nahaja. Ob
začetku dvigalo na LCDju izpiše pozdrav. V vsakem nadstropju je eno stikalo. Preko stikala dvigalo
ve, v katerem nadstropju se nahaja. Motorje sva zvezala na C1 in C2. Če v C1 spustiš tok, se
dvigalo dvigne, če pa ga spustiš v C2, se dvigalo spusti. V nadstropja lahko pošiljaš dvigalo s štirimi
tipkami: B0, B1, B2, B3.
Zaključek
Dvigalo je podobno dvigalu v realnem svetu, le da najino nima vrat. Včasih je problem v stikalih,
ker je konstrukcija velika in se lahko kaj premakne, zaradi česar se dvigalo ne ustavi.
Predlogi
Všeč nama je bilo vse, najbolj pa to, da lahko delamo svoj projekt. Predlagala bi, da drugič ne bi
bilo treba pisati poročila.
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Delavnica elektronike

Delavnica elektronike je namenjena mladim od 12. do 17. leta starosti. Udeleženci ne potrebujejo
posebnega predznanja oziroma izkušenj.
Elektronika kot disciplina se zelo hitro razvija ter povezuje različna tehniška znanja, zato je taka
tudi vsebina programa. Delavnica elektronike obsega naslednje teme:
- merjenje toka skozi fotoupor, delilnik napetosti in merjenje napetosti,
- komparator napetosti, uporaba svetleče diode,
- tranzistor kot stikalo,
- RS flip-flop kot preprost pomnilnik dogodka,
- pregled in uporaba logičnih vrat,
- astabilni multivibrator, narejen s Schmitovimi NE vrati, frekvenčna modulacija,
- računalniška simulacija delovanja elektronskih vezij,
- uporaba in programiranje mikrokrmilnika ATMega 16,
- spajkanje vezja na perforirani prototipni ploščici in
- izvedba samostojnih projektov posamično ali v paru.
Delavnica temelji na zbirki cenovno ugodnih elektronskih komponent, prototipni ploščici (protoboard), univerzalnem merilnem instrumentu, različnih motorčkih in napajalniku, prirejenem iz
AC/DC adapterja. Ker elektronike danes ni brez uporabe računalnika, smo slednjega uporabljali
na dva načina. Delovanje elektronskih vezij smo simulirali s programom Yenka Design and
Technology. Programabilno elektroniko smo spoznali prek mikrokrmilniškega modula eProDasRob1. Slednjega smo razvili na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v sklopu EU projekta
ComLab (http://e-prolab.com/en/eqdaq/rob1/rob1.html), temelji pa na AVR mikrokrmilniku Atmel
ATMega16. Programirali smo na prenosnih računalnikih v programskem okolju Bascom za
Atmelove mikrokrmilnike. Uporabili smo tudi program eProLab, prav tako razvit na Pedagoški
fakulteti Univerze v Ljubljani, služil pa je za testiranje delovanja vezij in kot preprost računalniški
osciloskop.
Elektronika je konkretna stvar, kar smo tudi spoznali, ko smo spajkali vezje na perforirani ploščici.

.
Krmilni modul eProDas-Rob1 in prototipna ploščica s primerom vezja.
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Projekti udeležencev
Po skupnem uvodnem delu, v katerem so se udeleženci seznanili z osnovami elektronskih
komponent, uporabo prototipne ploščice, programiranjem krmilnika, spajkanjem
prototipnih vezij ipd., so se udeleženci lotili izvedbe projektov, večinoma v parih. Ob
zaključku poletne šole so projekte tudi opisali in jih zadnji dan predstavili preostalim
udeležencem in staršem.
Projekti udeležencev so bili zelo različni, nekateri so se ogreli za programiranje
mikrokrmilnika, drugi za načrtovanje, simulacijo, izvedbo in testiranje vezij v funkciji
lastnih zamisli, tretji pa so kombinirali oboje.
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Ura in budilka

Benjamin William Cerkvenik Wraight, beni.beni100@gmail.com

Cilj projekta
Cilj mojega projekta je bilo programiranje ure, ki bi jo lahko nastavil in kasneje spreminjal po želji.
V napravo sem vstavljal spremenljivke, ki so se vsak krog povečale za eno enoto. Ko so prišle do
določene meje (minute in sekunde), se je večja enota povečala in se spremenila nazaj na 0.
Na primer:
Do

Beseda za začetek ponavljanja.
Prikaz na LCD zaslonu.
Počakaj 1 sekundo.
Času se prišteje 1 sekunda.
Ko čas preseže 59 sekund, se prišteje ena
minuta.
Ko čas preseže 59 sekund, se postavi nazaj na
0.
Ko čas preseže 59 minut, se prišteje ena ura.
Ko čas preseže 59 minut, gre nazaj na 0.
Ko čas preseže 23 ur, se postavi nazaj na 0.
Beseda za konec ponavljanja.

Lcd Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde
Wait 1
Sekunde = Sekunde + 1
If Sekunde > 59 Then Minute = Minute + 1
If Sekunde > 59 Then Sekunde = 0
If Minute > 59 Then Ure = Ure + 1
If Minute > 59 Then Minute = 0
If Ure > 23 Then Ure = 0
Loop
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Izvedba
Uporabljal sem računalniški program Bascom, LCD zaslon in vezje. Naprava ohranja točen čas, ki
ga zlahka spremenimo.
Zaključek
Dosegel sem svoj cilj. Težave sem imel večinoma pri programiranju. Rad pa bi se naučil več
programiranja.
Predlogi
Bilo mi je zelo všeč, razen nad taborjenjem nisem bil najbolj navdušen.
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Temperatura in svetloba

Simon Mahorič, simon5mah@gmail.com
Urban Žerovnik, jajaja.nenene1@gmail.com

Cilj projekta
Cilj najinega projekta je, da se naprava sama ohladi, izmeri temperaturo in svetlobo.
Izvedba
Uporabila sva ventilator, senzor za toploto, senzor za svetlobo, dva upora, LCD zaslon, vmesnik,
dve prototipni ploščici, napajalnik eProKit-ps1 in programsko opremo BASCOM, ki nama je
omogočala programiranje. Uporabila sva še belo LED diodo (oddajnik) in naredila ohišje za
svetlobni element. Iz kartona sva naredila podstavek za svetlobni senzor (LDR).
Zaključek
Največ težav sva imela s programiranjem. Lahko bi uporabila večji ventilator za hitrejše ohlajanje
večjega prostora. Ko se postavimo pred sistem, se vklopi svetlobni senzor, takoj zatem pa še
toplotni senzor, ki izmeri temperaturo. Nato ga ventilator shladi na določeno temperaturo, ki jo
lahko določimo z nastavljivim uporom.
Predlogi
Urban: Meni je bilo najbolj všeč, ko smo plezali in ko smo spajkali.
Simon: Meni pa je bilo najbolj všeč spajkanje.
Lahko bi se malo večkrat kartali in igrali košarko ter nogomet.
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Alarmna naprava

Grega Medvešek, grega.burton@gmail.com
Matic Jereb, dirkalc919@gmail.com

Cilj projekta
Naprava je alarmna. Alarm piska, ko greš mimo senzorja za razdaljo. S pritiskom na gumb
vklopimo senzor. Ko greš mimo senzorja, se sproži alarm, ki ga izklopimo s pritiskom na pravi
gumb.
Izvedba
Uporabila sva svetilno diodo, piskač, IR senzor, ATMEGA16 mikročip na vmesniku eProDas_Rob1.
Program sva napisala v programskem okolju BASCOM-AVR. Na protoboard sva vezala dva piskača
(C5 in C7), svetilno diodo (C5) in upor (C5), servomotor (C0, C1) in IR senzor (A7).
Zaključek
Alarm je narejen. Ne veva, kaj bi še lahko dodala. Sicer senzor slabo zaznava, ampak je vseeno
uporaben. Na začetku tabora sva imela nekaj težav z razumevanjem delovanja čipov in naprav,
vendar sva se kmalu privadila in dokončala projekt.
Predlogi
Všeč nama je bila hrana.
Na taboru je primanjkovalo punc.
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Gonilnik koračnega motorja

Jure Rebernik, jr.rebernik@gmail.com

Cilj projekta
Moj cilj je bil, da na osnovi vmesnika naredim krmilnik koračnega motorja.
Izvedba
Uporabil sem vmesnik, koračni motor, piezo piskač, LCD zaslon in napajalnik.
Delovanje: Vklopimo vmesnik in na LCD zaslonu nam piše »press button 1«. Ko ga pritisnemo, se
koračni motor začne vrteti. Nato se na LCD zaslonu izpiše »press button 2 for slow mode«. Če
pritisnemo gumb 2, se bo koračni motor začel vrteti počasi. Koračni motor sem vezal na štiri
izhode. Na izhod 1 (PORTC 0) sem priključil oranžno žico, na izhod 2 (PORTC 1) modro, na izhod 3
(PORTC 2) rumeno in na izhod 4 (PORTC 3) rdečo. Črne in bele pa nisem nikamor priključil, ker
nam ta vmesnik omogoča, da tok potuje v obe smeri. Če nam tega ne bi omogočal, bi morali ti
dve žici priklopiti na GND.
Zaključek
Najprej sem mislil, da je vse pravilno, ampak sem kmalu ugotovil, da sem se motil. Odpravil sem
napako in vse je delovalo brezhibno.
Predlogi
Najbolj so mi bile všeč delavnice, večerne in popoldanske dejavnosti. Izboljšal bi to, da ne bi toliko
hodili. Drugače pa mi je bilo všeč.
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Model klime

David Simonič, simonic.david@gmail.com
Jan Vidmar, jan_vidmar@windowslive.com

Cilj projekta
Cilj najinega projekta je narediti delujoč hladilni sistem, ki bi deloval z ročnim ali avtomatskim
vklopom.
Izvedba
Za izgradnjo potrebuješ: 28 žic, dve tipki, dve svetleči diodi, eno navadno diodo, dva upora 100
Ohmov, en upor 330 Ohmov, en upor 1k Ohmov, en upor 5k Ohmov, en upor 33k Ohmov, en
potenciometer, eno LM358N integrirano vezje, eno CD74HC02E integrirano vezje, en NPN, en
termistor in dva ventilatorja.
Na sliki sta predstavljena R-S flip-flop in
avtomatsko toplotno krmiljenje, ki je s
povratno zanko prek NPN-ja povezano z
ventilatorjem.
Klima deluje na dva načina:
Če pritisneš prvo tipko, se prižgeta
ventilatorja. Z drugo tipko ju izklopiš.
Če je temperatura previsoka, se ventilatorja
vklopita avtomatično, izklopita pa se takoj,
ko je temperatura senzorja nižja od
določene vrednosti, ki jo lahko nastavimo s
potenciometrom.
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Zaključek
Naredila sva učinkovit hladilni sistem, ki deluje ročno ali avtomatsko. Z narejenim sva zelo
zadovoljna, saj sva za to porabila kar nekaj časa. Manjše težave sva imela z R-S flip-flopom ter
upori. Malo nagajive so bile tudi žice, ker včasih niso imele kontakta s protobordom. Temu zelo
zapletenemu hladilnemu sistemu bi lahko dodala še Schmittov sprožilnik, saj bi s tem še izboljšala
najin že tako učinkovit in varčen sistem hlajenja ter podaljšala trajanje hladu v prostoru, ne da bi
ventilatorja delovala.
Predlogi
Na Poletni šoli elektronike in robotike nama je bilo zelo všeč:
- prijazna pomoč vseh mentorjev in drugih pomočnikov ter seveda vseh sodelujočih,
- vse druge dejavnosti, pri katerih smo se imeli odlično,
- postelje so bile precej prijetne, saj so nas vsak večer pričakale tople in udobne.
Ni nama bilo všeč:
- da je bilo premalo starejših punc,
- hrana bi bila lahko bolj okusna,
- ker nismo imeli dovoljenja za namakanje in kopanje v Soči in Tolminki,
- nekateri sodelujoči niso nič delali,
- na računalnikih ni bilo interneta,
- nekdo je nekomu nekaj ukradel.
Tabor bi izboljšali z :
- večjim številom starejših deklet,
- zamenjala bi dostavljavca hrane.
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Vremenska postaja

Bojan Faletič, bojan.faletic@siol.net
Darjo Uršič, ursic.darjo@gmail.com

Cilj projekta
Cilj najinega projekta je bil, da narediva aparaturo, ki pokaže temperaturo in osvetljenost
prostora. Dostop do podatkov je zaščiten s kodo.
Izvedba
Za izvedbo projekta sva uporabila fotoupor, modro LED, LCD ekran, vmesnik, dve beli LED, dve
rdeči LED, šest 1K Ohm uporov, dva 330 Ohm upora, piskač in senzor za merjenje toplote.
Vmesnik sva programirala v Bascomu.
Zaključek
Najina vremenska postaja ima šestmestno kodo, zazna svetlost in temperaturo ter ju prikaže na
LCD zaslonu. Težave sva imela pri krajšanju programske kode. Prav tako ni bilo dovolj časa, da bi:
- dodala omejen čas zapisovanja kode,
- dodala več vrst senzorjev,
- natančno preučila in izboljšala obstoječ program,
- dodala ventilatorje, ki bi se vklopili ob visoki temperaturi,
- …
Predlogi
Pričakovala sva več programiranja.
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Raziskovalna delavnica

Raziskovalna delavnica je namenjena tistim mladim od 12. do 17. leta starosti, ki imajo s področja
elektronike in robotike že nekaj izkušenj in predznanja.

Projekti udeležencev
Z udeleženci smo se o idejah za izvedbo posameznega projekta pogovarjali že pred
začetkom poletne šole, tako da so z lastnimi projekti začeli že prvi dan.

.
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Model 'pametne' hiše

Andreja Kernc, ping.pong.andreja@gmail.com

Cilj projekta
Moj cilj je bil sestaviti vezje za krmiljenje hiše z mini računalnikom, in sicer alarmno napravo,
klimatsko napravo in regulacijo razsvetljave.
Izvedba
Za izvedbo projekta sem uporabila LCD zaslon, temperaturni senzor, ventilator, žarnico,
mikrokrmilnik in računalniško tipkovnico. Program za mikrokrmilnik sem napisala v programskem
okolju Bascom.
Ko priključimo vmesnik, se na LCD zaslonu izpisuje meni, v katerem izbiramo med programi:
vklop, izklop alarma, nastavitev klimatske naprave in nastavitev osvetljenosti prostorov.
Za vključitev alarma moramo vtipkati pravo štirimestno kodo, nato imamo osem sekund časa, da
se umaknemo. Če po osmih sekundah prekinemo infrardeči žarek, imamo deset sekund, da
vtipkamo pravilno kodo. Če tega ne storimo pravočasno, se sproži sirena, ki jo ugasnemo s kodo –
alarm izključimo.
Pri klimatski napravi se najprej na LCD zaslon izpiše trenutna temperatura. Nato s tipkama B0 in
B1 nastavimo želeno temperaturo. Ko se temperaturni senzor segreje nekaj stopinj nad želeno
temperaturo, se vklopi ventilator, ko pa se senzor ohladi na nekaj stopinj pod želeno
temperaturo, se ventilator izklopi.
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V programu 'razsvetljava' s tipkama B0 in B1 uravnavamo intenzivnost svetenja žarnice.
Svetilnost žarnice uravnavamo s pulzno širinsko modulacijo.
Nadaljnje raziskovalno delo
Če bi s projektom nadaljevala, bi izpopolnila program in dodala kakšno novo funkcijo. Najbrž bi
sestavila tudi pravo krmilje in ga namestila v svoji sobi.
Zaključek
Dosegla sem cilj svojega projekta, nekaj težav sem imela pri pisanju programa za razsvetljavo.
Predlogi
Na poletni šoli mi je bilo zelo všeč, še najbolj pa, ko smo imeli piknik.
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Risalnik

Jaka Kordež, jaka.kordez@gmail.com

Cilj projekta
Zamislil sem si robota, ki bi risal po listu papirja.
Izvedba
Postavil sem dve vzporedni gredi in eno pravokotno nanju. Motorčke sem namestil tako, da se ta
pravokotna gred pomika po vzporednih. Na pravokotno sem namestil še glavo, ki se premika po
njej, in na glavo pritrdil flomaster, ki se pomika gor in dol. Nato sem izdelal še program z mrežo, ki
ponazarja polja na listu. Sprogramiral sem, da se ob dvojnem kliku na to mrežo robot postavi na
tisto mesto. Nato sem dodal še funkcijo, ki izriše piko, ter funkcijo, s katero si pike lahko narišete
vnaprej in jih shranite v računalnik.
Nadaljnje raziskovalno delo
Če bi s projektom nadaljeval, bi lahko ugotovil, kako bolje pritrditi flomaster in dosegel krajši čas
risanja.
Zaključek
Robota sem uspešno dokončal in izpolnil vse cilje. Težava je bile le ta, da flomaster ni bil dovolj
dobro pritrjen in se je zato premikal.
Predlogi
Na poletni šoli mi je bil všeč razgiban program.
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Osciloskop in krmilna palica

Jure Pirman, strucko.jure@gmail.com

Cilj projekta
Izdelal sem osciloskop ter krmiljenje »vozila« s krmilno palico. Cilj – izdelava osciloskopa – sem si
postavil zato, ker so osciloskopi zelo dragi. Krmiljenje vozila s krmilno palico bi lahko uporabili v
vojski, v prostem času …
Izvedba
OSCILOSKOP: Uporabil sem krmilni modul eProDasRob1 ter porteA (4,5,6,7) ter žice. V programu
lahko določimo, na katerem pinu merimo. Uporabil sem tudi ukaza Ain10bNum in Ain10bVol ter
podatke izpisoval na grafu.
JOYSTICK: Krmilna palica temelji na osnovi štirih stikal iz Fischertechnike in ogrodju, vozilo pa je
sestavljeno iz dveh koles z motorji in reduktorji. Povezava med vozilom in krmilno palico ni
brezžična.
Nadaljnjo raziskovalno delo
Izdelal bi CNC.
Zaključek
Dodal bi še brezžično povezavo med krmilno palico in vozilom.
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Vremenska postaja z brezžično komunikacijo

Martin Urigelj, urigeljmartin34@hotmail.com

Cilj projekta
Oddajnik pošilja podatke (o vremenu, vlažnosti, zunanji temperaturi, osvetljenosti). Te podatke
sprejemnik sprejme in jih posreduje računalniku.
Izvedba
Za izvedbo projekta sem uporabil FM radijski oddajnik in sprejemnik, IR diodo, oddajno in
sprejemno, štiri tipkala, dva Atmelova mikrokontrolerja attiny261, pet LED lučk, dva
potenciometra, dva kondenzatorja, nekaj uporov, čip 7805, piezo piskač, Schmitov sprožilnik, IN
logična vrata in operacijski ojačevalnik LM358N. Programiral sem v Bascomu. Oddajnik analogno
vrednost temperature, ki jo dobi, preračuna v °C, in jo skupaj z analogno vrednostjo pošlje na
sprejemnik. Ko je stikalo za okno vklopljeno, doda še opozorilo ter podatek o stanju okna
spremeni na 1. Sprejemnik izpisuje vrednosti na zaslonu računalnika, ko pa je okno odprto, nas o
tem opozori s piski piezo piskača, če ga pred tem vključimo.
Nadaljnje raziskovalno delo
Naučil sem se uporabljati komunikacijo med mikrokrmilniki in osciloskop ter programirati tudi
preostale Atmelove mikrokrmilnike − ne samo ATMega 16. S pridobljenim bi brez težav naredil
pametno hišo, verigo mikrokrmilnikov in podobno.
Zaključek
Težave so se pojavile pri komunikaciji, pri sprejemu in obdelavi podatkov. Dosegel sem dokaj lep
prenos podatkov, le pri sprejemu je še nekaj motenj.
Predlogi
Na poletni šoli mi je bilo všeč skoraj vse, edino zajtrki so bili vsak dan enaki.
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Števec vrtljajev za hrčkovo kolo

Michel Adamič, ada.mic94@gmail.com

Cilj projekta
Vezje s pomočjo fototranzistorjev meri vrtljaje hrčkovega kolesa na minuto. Tako bo tek hrčka
Bucota doma še bolj zanimiv.
Izvedba
Vezje uporablja ATMega16 programabilni čip od ATMELa (programiran z BASCOMom). Nanj je
priključen fototranzistor, ki čipu prek še enega NPN tranzistorja pošilja pulze glede na svetle in
temne proge, nalepljene na kolo. Ko čip zazna pet pulzov, preveri čas, ki je bil za to potreben
(uporabljam TIMER0), in izračuna frekvenco. Če v več kot treh sekundah ne zazna pet pulzov, čip
na LCD zaslonu izpiše »< 3 RPM«. Uporabljam pa še LEDice (osem), ki to prikazujejo analogno.
Vezje ima tudi spomin, v katerega shranjuje največje dosežene obrate, in LED, ki se prižge, če je
smer vrtenja negativna (ob pomoči še enega fototranzistorja).
Nadaljnje raziskovalno delo
Ah, v bistvu imam načrte za nek drug projekt, ki je popolnoma analogen. Mogoče pa vendar
enkrat v prihodnosti k mojemu vezju za hrčke dodam še računalnik, ki bo beležil hrčkovo
aktivnost (npr. ponoči).
Zaključek
Najprej sem se malo mučil s čipom, ker je to zame nekaj novega, vendar pa je na koncu vseeno
situacijo rešila dobra stara analogna elektronika. Težave: lahko bi delali več pa še zadnji dan sem
se zastrupil s hrano.
Predlogi
Zdelo se mi je zelo zanimivo in poučno, prav tako pa smo lahko uporabljali najsodobnejšo
opremo.
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Utrinki s poletne šole

Samo nekaj fotografij za vzorec. Mnogo več jih je na priloženem DVD-ju, kjer so tudi video
posnetki …
Od začetnih korakov do uspešnih projektov

Kar kmalu smo pri elektroniki sestavili prva vezja.

Tudi spajkanje vezij je del elektronike.

31

In pri robotiki spoznavali gradnike, krmilja, vlogo računalnika.

Kaj je že to »servomotor« in kako se ga veže in krmili?

Koračni motor ima pa še več priključkov.
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Kdo še pravi, da robotika ni za dekleta.

Čeprav so bile mize velike, je včasih zmanjkovalo prostora.

Kljub nekaterim težavam je bila izvedba projektov zanimiva.
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Projekt pri elektroniki, ki je vseboval mikrokrmilnik, vezje in ventilator.

Tudi ročne spretnosti so bile potrebne.

A ima terenec 6 x 6 res 36 koles?
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A je to program v Visual basicu, Delphiju, Labview-ju ali Bascomu?

Tudi brez improvizacije ni šlo.
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Mentorji na delavnicah in pri sprostitvenih aktivnostih

Za kakšen projekt se je bilo treba kar potruditi.

Še kratek posvet …
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»Dobra volja je najbolja.«

Med odmorom.
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Ogled podjetja Metalflex

V podjetju Metalflex v Tolminu smo si ogledali industrijske robote pri delu. Bilo je res zanimivo.
Fotografirati seveda nismo smeli, so nam pa nekaj fotografij prijazno poslali.
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Nekaj prizorov s preživljanja pozno popoldanskega in večernega časa
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