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 مقدمه

جالب و آموزنده است كه مجموعه اطالعاتی از علوم مکانيك، بسيار  ساخت روبات از موضوعات  

 ماشووين را در قالووب يووك  افزار( و هووو  مصوونوعی  افزار و نرمكامپيوتر )سختكنترل،  الکترونيك،  

رود تك اجزايی كه در يووك روبووات بووه كووار موویبخشد. شايد ساخت تكهوشمند نمود عملی می

ها، عملگرهووا، موتورهووا و حسووگرارتباط بووا كووامپيوتر،  بخش  افزاري،  )مانند مدار كنترلی، برنامه نرم

ارتبوواط   برقووراري( كار چندان مشکلی نباشد، اما در كنار هووم قوورار دادن ايوون اجووزا ،  مکانيکی  بدنه

سازي ضعفهاي يك بلوك به كمك بلوكهاي ديگر و در نهايووت بووه وجووود ، جبرانبين آنها  مناسب

چيووزي جووز چنوود قطعووه و بدنووه و موودار نبووود و حووال بووه   ،از آنآوردن روباتی كه تا چند روز پيش  

دهوود، يووك انجام می  ،دهيدشما دستور میرا  ند به حركت درآمده و آنچه  ي هوشمدصورت موجو

اي رود يووك دانشووجوي مهندسووی در هوور رشووتهمهندسی كاموول« اسووت؛ آنچووه انت ووار موویعمليات  »

 قادر به انجام آن باشد.رق، كامپيوتر، صنايع و ...( )مکانيك، ب

ها و حسووگرراجووع بووه  و دقيووق  اين نوشتار يك كتاب درسی نيست؛ بنووابراين توضوويحات تخصصووی  

نيووز   سووطورنووده ايوون  گاردر آن وارد شووده اسووت. ناجووزا  كمتوور    مکانيكو    الکترونيكعملگرها و  

داند از ديگران كووه از الکترونيك و مکانيك میرا  افزار كامپيوتر است و آنچه  كرده سختتحصيل

آشنا كردن شما با دانش روباتيك و به صورت ويوو ه  ،ته است. هدف اين نوشتهآموخدانند  بيشتر می

بووه تا شووما  استبه زبان گويا و قابل فهم  روبات مسيرياب مانندبيان اصول ساختن يك روبات ساده 

 .توانيد« كه »می  خودتان اعتماد كنيد

 و ی الکترونيووك، موودارات منطقوویمطالووب ايوون نوشووته بووا فوورا اينکووه خواننووده از اصووول ابتووداي

دانيد، از اين مطالب را نمی  كدامآگاه است به رشته تحرير درآمده است. اما اگر هرميکروكنترلرها  

و   كار شووويدبه، دسووتبه جاي اينکه تا وقتی كه واحد درسی آن را بگيريد به خود استراحت بدهيد

 .باز كنيدرا براي رسيدن به هدف  دانند راه خود  با جستجو در منابع و پرسش از آنان كه می

ز( تن يم شده اسووت. بووا انجووام مراحل ساخت روبات مسيرياب در اين كتاب در پنج مرحله )پنج رو

توانيد يك روبات مسيرياب را بسازيد و ضمناً با مراحل ساخت روباتهوواي ديگوور نيووز اين مراحل می

پيشوونهاد شووده كووه بووا  « آزمايشگاهعملی تحت عنوان »كار در تکاليف  ،  روزدر پايان هر  آشنا شويد.  
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كنيد، بلوكهاي يك روبووات را جداگانووه انجام آنها نکات مطرح شده را به صورت عملی تمرين می

ايوون تکوواليف را  گيريد!خود را جشن میروبات  تولد  سازيد و در انتها با كنار هم قرار دادن آنها  می

در اسووت( )كه ليست آنها در انتهوواي كتوواب آمووده  با فراهم كردن تجهيزاتی ساده و ارزان  توانيد  می

 سه مدار كامل روبات مسيرياب نيز در اين كتاب توضيح داده شده است.  منزل انجام دهيد.

وظيفووه ها و تجربيات نگارنده در گروه روباتيك دانشووگاه اصووفهان اسووت. اين مطالب حاصل دانسته

اي در وظيفووهكه به من آموخت هوورك  اين گروه  دانم از دكتر كمال جمشيدي سرپرست  خود می

قبال آنچه هست دارد كه با انجام آن وظيفه بايد دين خود را نووه بووه زبردسووتان كووه بووه زيردسووتان ادا 

تشووکر و صووميمانه  ،داند بگيووردبيند و میوالن كه از »او« كه میؤالزحمه« آن را نه از مسكند و »حق

احسووان دكتوور تان گرانقوودرم دوسوو هوواي ها و يادآوريدر نوشتن اين مطالب از دانسووتهقدردانی كنم.  

نيووز و نقشووه و برنامووه ضووميمه    ام.بسيار اسووتفاده بووردهن اد  خويش اردستانی و مهندس محمد حکمت

محسن عبداللهی داود رييسی،  حاصل تالشهاي دانشجويان خوبم آقايان    اين كتاببخشی از مطالب  

   ان سپاسگزارم.ياراز همگی  بهزاد كدخدايی است.  و 

مووورد اسووتقبال كووه اولووين تجربووه موون بووود،  «  تعقيووب خووطروبووات  بووا عنوووان »اين كتاب    نسخه اوليه

ن يري قرار گرفت و در مدت كوتاهی در بازار كميوواب شوود. خووداي بووزرگ را بوور ايوون نعمووت كم

توانيوود باشوويد و آنچووه براي آنچه كه میگردد اميدوارم اين نوشته بتواند راهگشاي شما   سپاسگزارم.

ارسووال فرماييوود تووا  rasti@eng.ui.ac.irبايوود باشوويد. ن وورات و پيشوونهادهاي خووود را بووه آدرس 

 جامعتر و كاملتر ارائه گردد.  ارهاي بعدي اين نوشت نسخه

 1390 بهمن  – جواد راستی
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 روبات؟چرا 

ايوود؟ انسووانهايی را تاكنون بووه اطووراف خووود نگوواه دقيقووی انداخته

كننوود؟ بووه ايوون هوواي خطرنوواكی كووار میايد كه در موقعيتديده

ايوود كووه اي كووا  يووك موجووود مصوونوعی موضوووع فکوور كرده

 توانست به جاي اين انسان انجام وظيفه كند؟می

توووانم دههووا كنم و میموون در يووك شووهر صوونعتی زنوودگی مووی

 وقعيت اين چنين را نام ببرم:م

كارگري كه در ارتفاع زياد مشغول تراشيدن رسوووبات  •

 مواد مذاب از ديواره كوره است.

كووارگري كووه در چاههووا و اسووتخرهاي فاضووالب بووا  •

كننوووده و جوووانوران موووو ي مشوووغول گازهووواي خفه

 كشی است.لجن 

 كند.زدايی میرسوبهاي قطور را هاي داخلی لولهكارگري كه ديواره •

كارگري كه نزديك منووابع راديواكتيووو كووه بووراي سوونجش سووطح مووواد مووذاب در ديووگ  •

 كند.شود، كار میاستفاده می

 .كندكار می میگازهاي سمملو از كارگري كه در كارگاهی   •

و   و يا سروصداي زيادكارگري كه در محيطی با رطوبت يا دماي بسيار باال يا بسيار پايين   •

 كند.كار می  آزاردهنده

 ...و  •

 :هاي خطرناك، كهنه فقط موقعيت

انجام كارهايی كه نياز به دقت و سرعت عمل زياد دارد )مانند عمل جراحووی يووا مقابلووه بووا  •

 (ايد؟!؛ فيلم »پلي  آهنی« را ديدهجنايتکاران در عمليات پليسی

كننده است )مانند بستن يك پيچ روي قطعه در يك كارخانه صنعتی كه تکراري و خسته  •

 در روز هزاران بار بايد تکرار شود؛ فيلم »عصر جديد« چارلی چاپلين را به خاطر داريد؟!(
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 ،اموودادگري ،انجام آن براي بشر مشووکل اسووت )ماننوود اكتشووافات فزووايی يووا زيردريووايی  •

 (ايد؟!؛ فيلم »جنگ ستارگان« را ديدهارتفاع زيادجوشکاري در  و  نشانیآتش 

 و ... •

 :موجودي كه  ؛نيز نيازمند يك موجود مصنوعی هوشمند است

 
 
 
 

 

 

 شود.ناميده می روبات در يك ديد كلی، اين موجود 
 

ي است بر ورود شما بووه دنيوواي روباتيووك؛ دنيووايی كووه قوورار اسووت بووه زودي چهووره اين كتاب آغاز

   را تغيير دهد. زندگی ما

 ايد؟!انگيز فکر كردهو هيجان  چهره زيباتاكنون به اين  

 گويد.رويد، يك روبات به جاي فروشنده به شما خوشامد میوقتی به فروشگاه می ✓

 شناسند.شوند؛ چون روباتهاي فروشنده خستگی نمیساعته می 24تمام فروشگاهها   ✓

 ساختمان بر عهده روبات سرايدار خواهد بود.و نگهبانی از  وظيفه ن افت  ✓

 بينيد.شويد، يك روبات را در جاي راننده میو اتوبوس می  وقتی سوار تاكسی ✓

شوواگرد بريوود، وقتووی خووودرو خووود را بووه تعميرگوواه می ✓

 .استيك روبات مکانيك  

مووورد رويد، كافی است مدل موي وقتی به آرايشگاه می ✓

خود را به روبات آرايشگر بگوييوود تووا دقيقوواً مطووابق ن ر  

 آن عمل كند.

روبات تميز و سفيد، بدون خستگی و ناراحتی از بيمووار شووما پرسووتاري در بيمارستان يك   ✓

 كند.می

 آوري كند،بتواند اطالعاتی را از دنياي خارج جمع ▪

االمکووان بوودون دخالووت اي كووه بووه آن داده شووده و حتیاساس اين اطالعات و نيز برنامووه  بر ▪

 گيري كند،تصميممستقيم انسان 

 تصميمات خود را به مرحله اجرا درآورد. ▪
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 دهد.كارهاي منزل را يك روبات بدون غرغر كردن! براي شما انجام می ✓

رنجه كنيد! روبووات خوودمتکار ديگر براي خريدن روزنامه يا مجله الزم نيست خودتان قدم ✓

 دهد.اين كار را براي شما انجام می

گيوورد؛ ايوون ابله با جنايتکاران، ديگر جان انسانها در معرا خطوور قوورار نمیدر جنگ يا مق  ✓

 شوند.مرگ انسانها میروباتها هستند كه پيش 

از اين روباتها تووا سووال میشود هدف از مسابقات روباتهاي فوتباليست، ساخت تي گفته می  ✓

ی چووه سرشکسووتگاي فوتبووال را شکسووت دهنوود! است كووه بتواننوود يووك توويم حرفووه  2050

 بزرگی!

 اكنون نوبت شماست! پرنده خيال خود را پرواز دهيد... ✓

ها و دنياي آينووده، دنيوواي همکوواري انسوواندر پيوست كتاب با تاريخچه روباتيك آشنا خواهيد شد.  

 روباتها براي رسيدن به زندگی بهتر است.
 

 

 ؟روبات مسيريابچرا 

( Line Following Robot – Line Tracing Robot - تعقيووب خووط)مسوويرياب روبووات 

حيطووه مسووابقات )ماننوود در  ترين عزو خانواده روباتهاسووت. خووانواده بزرگووی كووه اعزوواي آن  ساده

روباتهوواي ماننوود  )  ، در صنعتياب، البيرنت، مو  پنيرياب، جنگجو، فوتباليست و ...(مين روباتهاي  

روباتهوواي جاسوووس، تيرانووداز، مانند  )  میيا در حيطه ن اقطعات و ...(    كنندهنقا ، جوشکار، مونتاژ

پيرايووه بووودن و بی  بووا وجووود  روبووات مسوويرياب.  انوودزيردريايی و ...( جاي پاي خود را محکم كرده
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به همين لحوواظ، شووايد  .در يك روبات وجود داشته باشدبايد  كه  است  سادگی، داراي تمام اجزايی  

 روبووات مسوويريابسوواختن يووك روباتيووك،  علوومورود بووه  هايترين دروازهبهترين و روشن يکی از 

بايوود را كووه پووردازيم و آنچووه در اين نوشته به معرفی كلی اجزاي اين روبات می دليلباشد. به همين 

 كنيم.مرور می  ،براي ساخت آن انجام شود

پرنده خيال خود را از پرواز در دنياي آينده روباتيك بازداريد و سعی كنيد اولووين گووام را   لطفاًپ   

 محکم برداريد.

 از آن شماست... آينده 
 

از همين ابتدا فرامو  نکنيد كه اين مطلب روزنامه نيست! بووه جوواي خوانوودن آن در حووين تماشوواي 

كووه را )م بووراي سوواخت ايوون روبووات  داخل اتوبوس، دست به كووار شووويد و وسووايل الزتلويزيون يا  

فراهم آوريد و همگام با خواندن مطالب، اجزا  و قطعات را بسازيد   (خوشبختانه ارزان و ساده است

 شاهد قدم زدن روبات خود باشيد!تا بتوانيد به زودي  
 

 كند؟ميچه   روبات مسيرياب

در مسابقات مختلف داراي جزييووات زيوواد و بعزوواً متفوواوتی  روبات مسيريابصورت مسدله ساخت  

بايوود بتوانوود يووك خووط  روبووات مسوويرياباسووت؛ امووا اصوول موضوووع در همووه آنهووا ايوون اسووت كووه 

با بيشترين سرعت را در يك صفحه سفيد  متر )معموالً چسب برق(  سانتی  8/1به عرا  رنگ  مشکی

مشکی تن يم و سپ  روشن شود، بوودون نيوواز دنبال كند. يعنی وقتی در ابتداي خط  و كمترين خطا  

و بوودون دانسووتن نقشووه به دخالت كاربر  

و بووه   كنوود  تعقيووبرا  خط مشکی  مسير،  

مسووير  اي ازنمونووه. نقطووه پايووان برسوود

را در شووکل  روبات مسوويرياب  مسابقات

 بينيد.می روبرو
 

اخيراً مقررات جديدي از جملووه امکووان 

و ... بووه   ، حلقووه، تقوواطعدرجووه  90وجود تونل، پيچهاي  هاي توقف،  دروازهوجود بريدگی در خط،  
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ترين حالووت قوانين مسابقات اضافه شده است. ترسی به خود راه ندهيد! اگر روبات خود را در ساده

كم بهتر از نشستن و تماشا ی نيست. دستممکن بسازيد، اضافه كردن اين امکانات به آن كار مشکل

 كردن است!
 

اي هم دارند. خودروهوواي اتوماتيووك كووه جوواده را از طريووق كاربردهاي پيشرفته  مسيريابروباتهاي  

مسير يا بيمارستانها  ها  كنند، روباتهاي كارگر كه در كارخانهمغناطيسی دنبال میممتد  يك راهنماي  

حووك شووده روي زمووين دنبووال  يا الکترونيکووی  مغناطيسی  ،مشخصی را از طريق يك راهنماي رنگی

 هستند. مسيريابكنند و ... از جمله روباتهاي پيشرفته  می
 

 روبات مسيريابطراحي 

نمايی رسووم ها براي جهتها خطوط رنگی كه روي ديوارها يا كف سالن بيمارستانشايد تاكنون در  

شوند را ديده باشيد. مثاًل براي رسيدن به اورژان  بايد خط قرمز را دنبال كنيد، براي رسوويدن بووه می

 آزمايشگاه بايد به دنبال خط زرد برويد و ... .

 شما بايد:  حركت كنيد.خواهيد به دنبال خط قرمز اكنون فرا كنيد می

 .چشمان خود خطوط را ببينيدبه كمك  •

 را پيدا كنيد. پيامهاي بينايی را پرداز  كرده و راهبه كمك مغز خود  •

 را اجرا كنيد.  دنبال كردن خطبه كمك پاهاي خود، فرمان مغز براي  •

 چيست؟چشم و پاي روبات اما   بايد جايگزين انسان براي اين هدف شود. روبات مسيرياب
 

 (Actuator( و عملگر )Sensorحسگر )

اي اسووت وسوويلهبراي روبات مانند حواس پنجگانه براي انسان است؛ بووه بيووان ديگوور حسووگر  حسگر  

( را ، ...رطوبت  ،دما، فشار،  )معموالً يك مدار الکترونيکی( كه مقدار يك كميت فيزيکی )مثل نور

كند تووا دسووتگاههاي الکترونيکووی يکی )مثل تغيير مقاومت يا ولتاژ( تبديل میونبه يك كميت الکتر

در مووورد آن داشووته باشووند و كميووت فيزيکووی   كميووت الکترونيکووی، نمووايی ازروي مقدار  از  بتوانند  

   :نوع حسگر به نوع روبات بستگی دارد؛ مثاًل  گيري كنند.قزاوت و تصميم
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 نوع حسگر نوع روبات

 نوري  مسيرياب

 نوري يا حرارتی  نشانآتش 

 ياب يا حساس به مواد منفجره فلز يابمين

 مادون قرمز يا حساس به گاز كربنيك امدادگر
 

وسوويله بووه بيووان ديگوور عملگوور يووك دسووت و پووا بووراي انسووان اسووت. عملگوور بووراي روبووات ماننوود 

 روبات مسوويريابموتورها و چرخهاي  الکترومکانيکی است كه بايد فرمان مغز روبات را اجرا كند.  

 نشان عملگرهاي آنها هستند.پا  روبات آتش يا آب
 

 روبات مسيريابطرح كلي يك 

 :از ن ر كلی هر روبات بايد

 آوري كند.ی را از دنياي خارج جمعهايش اطالعاتحسگراز طريق  .1

 منتقل كند.تبديل و به آن پردازشگر خود    بخش قابل فهم    هايدادهاين اطالعات را به   .2

 داز  و تصميم مناسب را اتخا  كند.را پر  اطالعات  ،ريزي قبلیبرنامه پايهبر  .3

 كند.  اجراملگرهايش  عكمك تصميمات نهايی را به   .4

تفاوت روباتهوواي مختلووف بووه دهند.  ها را تشکيل میهاي اصلی همه روباتاين چهار بخش، قسمت

 دهد.يك روبات را نشان می  طرح بلوكیشکل زير،   گردد.اين مراحل برمی  سازينحوه پياده
 

 

 

 

 

 
 

 را درون خود دارد:  چهار بخش همين   نيز روبات مسيرياب

 1حسگر 

 2حسگر 

 nحسگر 

 

مدار تبديل و انتقال 

 حسگرهااطالعات 

بخش 

 پردازشگر

 1عملگر 

 2عملگر 

 

 mعملگر 
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را  مشووکینوووري كووه تفوواوت رنووگ سووفيد و  حسووگركم دو ح  كردن خط به دستبراي   .1

ها انواع مختلفی مانند ديود مادون قرمز، مقاومت متغيوور بووا حسگراين    .استدرك كنند نياز  

 توترانزيستور و ... دارند.و(، فسلتوونور )ف

اطالعات قابل به  يا مبدل آنالوگ به ديجيتال    از طريق يك مدار سوييچ  حسگرهر  اطالعات   .2

 شود.میمنتقل  تبديل و به آن واحد پردازشگر فهم  

تواند يك مدار منطقی يووا يووك ميکروكنترلوور از هوور نوووعی پردازشگر اين روبات می  بخش  .3

»هرجووا  یروبات بايد در قبال منحرف شدن خط، واكنش مناسب نشووان داده و بووه قووول  باشد.

 خط پيچيد او هم بپيچد«.

ارسووال طريووق  پردازشگر مبنی بر ادامه مسير يووا پيچيوودن بووه چووپ و راسووت از    بخش تصميم   .4

 .پذيردانجام می)عملگرها( به موتورهاي روبات  فرمانهايی  

تعووداد ) بينيوودمیزيوور را در شووکل  حسووگربووا دو سوواده  روبووات مسوويريابيووك (  بلوكیطرح كلی )

وظيفووه بووه حركووت   هوواموتور.  بوويش از دو عوودد باشوود(  دتوانها به طريقی كه خواهيم ديد میحسگر

 ر  روبات را برعهده دارند.درآوردن دو چ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حسگر سمت چپ حسگر سمت راست

 مدار مبدل

 بخش پردازشگر

 مدار مبدل

 مدار كنترل موتور مدار كنترل موتور

 

 موتور سمت چپ موتور سمت راست

 

ط
خ
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 شود:ديده میدر روباتهاي ديگر هم   روبات مسيريابطرح كلی  

بايد به كمك حسگرهاي حرارتی يا نوري محل آتش را پيدا كند و بووه نشان  روبات آتش  •

 پا  آن را خامو  كند.كمك آب

ها را پيوودا كوورده و محوول آنهووا را اعووالم ياب بايد به كمك حسگر فلزياب مين روبات مين  •

 كند.

بووه آن روبات جنگجو بايد به كمك حسگرهايش محل روبووات حريووف را پيوودا كوورده و   •

 حمله كند يا هجوم آن را خنثی كند.

باليست بايد به كمك دوربين محوول توووپ و دروازه و روباتهوواي ديگوور را پيوودا روبات فوت •

 روي بگيرد.رده و تصميم به پاس يا شوت يا پيشك

حسگرهايش )مادون قرمز، گاز كربنيووك و ...( موجووودات روبات امدادگر بايد به كمك  •

 .يا به كمك آنها بشتابد زنده زير آوار را پيدا كرده و محل آنها را اعالم كند

 توانيد مثالهاي ديگري بياوريد؟می
 

 شود؟چگونه هدايت مي  روبات مسيرياب

گيرنوود. در ابتووداي میفرا كنيد روبات داراي دو حسگر باشد كه در دو طرف خط مشووکی قوورار  

كار، هر دو حسگر در سطح سووفيد قوورار 

دارند و روبات بووه سوومت جلووو حركووت 

 كند.می

در حووين حركووت روبووات، خووط هرگوواه 

كنوود مشکی كووه روبووات آن را دنبووال می

 هايحسوووگراز يکوووی منحووورف شوووود، 

مانند مثاًل اگر  شود؛  خط می  وارد  روبات

خووط مشووکی بووه راسووت  مقابوولشووکل 

شووود. روبووات بايوود بووا توجووه بووه سمت راسووت روبووات وارد خووط مشووکی می  حسگر،  منحرف شود

 ي كه وارد خط شده جهت انحراف خط را متوجه شود و به همان جهت بپيچد.حسگر

 توقف
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 و ادامه)سمت موافق(  سمت    ترين راه براي پيچيدن به يك سمت، خامو  كردن موتور همانساده

شود روبات حول محل تماس چر  سمت موافق اين كار باعث می  .سمت مخالف استكار موتور  

ايوون نوووع چرخيوودن معموووالً كشوويده   دهد.اين شيوه چرخش را نشان می  باالشکل    با زمين، بچرخد.

 خيلوویشدن روبووات روي زمووين را بووه دنبووال دارد و  

 سازي آن ساده است.اما پياده مناسب نيست.
 

توانيد به جاي تر میايحرفه  ايشيوهبراي پيچيدن به  

خامو  كردن موتور سمت موافق، آن را در جهووت 

معکوووس بچرخانيوود. بووا ايوون كووار روبووات در حووين 

توانوود شووود و میپيچيوودن روي زمووين كشوويده نمی

هرچووه پيچيوودن   .بچرخوودحول مركووز روبووات  درجا  

تر تر باشوود، ادامووه مسووير بووراي آن سووادهروبات دقيق

 است.

تر است؛ چون بايد مدارات يا امکانوواتی در سازي اين نوع چرخش مشکلبا وجود دقت باالتر، پياده

روبات طراحی شود كه بتواند موتور روبات را در هر دو جهت بچرخاند. به عالوه چون روبووات بووه 

شووويم موتورها مواجه میجهت چرخش كند، سر پيچها با تغيير سريع و ناگهانی  سرعت حركت می

 تر است.معمول  مسيريابروباتهاي   راين وجود، اين نوع چرخش درساند. با ه به آنها آسيب میك
 

و  ي كه وارد خط شده بود، از خط خارج شووودحسگرچرخيدن روبات بايد تا جايی انجام شود كه  

 ادامه دهد.در جهت مستقيم  روبات به حركت عادي خود  سپ   
 

 ساخت روبات مسيرياب در پنج روز

( 3روز مبوودل (  2  روز حسووگر(  1خواهيم يك روبات مسيرياب را در پنج روز بسووازيم:  در ادامه می

اي از روبووات مسوويرياب روز مکانيك. در هر روز شووما را بووا جنبووه(  5موتور  روز  (  4روز پردازشگر  

در پايووان شوووند! فرامو  نکنيد مطالب روي كاغذ هيچگاه به يك روبات تبديل نمیكنيم.  آشنا می

سووازي هاي عملووی پيادهمطالب هر روز، بخشی به نام »كار در آزمايشگاه« آورده شووده كووه بووه جنبووه
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پردازد. با ايجاد يك آزمايشگاه ساده و ارزان در منزل )كه ليست تجهيزات آن مدارات آن روز می

كتاب آورده شده است(، بلوك مربوط به هر روز را بسووازيد تووا در پايووان روز پوونجم، بووا در انتهاي  

 ايد نگاه كنيد!افتخار به روباتی كه خودتان ساخته

 دوست نداريد يکی از اين روباتها از آن شما باشد؟
 

                  
 

      



  

 نوري حسگر ولتاژ      

 روز اول

 روز حسگر 
 

بايوود از طريووق  روبووات مسوويرياب

خط را ح  كند   نوري  هايحسگر

بووه   و انحراف آن را تشخيص دهوود.

، تشخيص تفاوت سطح سفيد با خووط مشووکی و روبات مسيرياببيان ديگر، وظيفه حسگر نوري در  

از روي مقوودار ولتوواژ خروجووی حسووگر، مقوودار بيان اين تفاوت به صورت يك سيگنال ولتاژ است.  

 است. باالبه شکل  نوري    حسگر طرح كلیشود.  نوري كه به آن تابانده شده مشخص می

دهيم؛ را زير روبات كنار هم قوورار مووینوري  حسگرو يك نوري يك فرستنده براي تشخيص خط، 

در معرا نور ارسالی از فرستنده نباشد و تنهووا انعکوواس آن از سووطح مستقيماً    حسگربه صورتی كه  

از آنجووايی كووه مقوودار نووور بازگشووتی از سووطح مشووکی كمتوور از مقوودار نووور   دريافت كند.را  مقابل  

)كووه از روي ولتوواژ خروجووی  بازگشتی از سطح سفيد است، با بررسی مقدار نووور دريووافتی از سووطح

 .را ببينيد زيرو سفيد بودن سطح را تشخيص داد. شکل  توان مشکی  ، میشود(حسگر مشخص می
 
 

 
 

 

 .كنيمرا بررسی می تداولنوري م  حسگرسه نوع  ادامهدر  

ده
ستن

فر
 

گر
حس

ده 
ستن

فر
 

گر
حس

 



 جواد راستي  
 

14 

(، فوتوسفف  Light Dependent Resistor) LDR، الفف ( مقاومففت متبيففر بففا نففور

(Photocellفوتو ،)-( رزيستورPhoto-Resistor) 

مقاومتهاي معمولی تحت شرايط مختلف )جريووان، توووان، دمووا، فشووار، رطوبووت، نووور، ...( مقاومووت 

هاي مجاز مربوط به آن مقاومت تغيير كنند(. امووا تقريباً يکسانی دارند )البته وقتی اين شرايط در بازه

دهند؛ مثاًل ترميستور ود نشان میمقاوتهايی نيز وجود دارند كه با تغيير شرايط، مقاومت متغيري از خ

(Thermistor  ) يك مقاومت متغير با دما است و بووا تغييوور دموواي محوويط مقوودار مقاومووت آن تغييوور

 توان استفاده كرد.كند. از ترميستور به عنوان حسگر دما میمی
 

كه بووه  مقاومت متغير با نور معمولی است. مقدار اين مقاومت بسته به مقدار نوري  ،LDRيا    فوتوسل

 كند.تابد تغيير میآن می
 

 
 

هرچه نور بيشووتري بووه   خطوط مارپيچ روي فوتوسل از جن  سولفيد كادميم و حساس به نور است.

كووافی   روبووات مسوويرياببراي استفاده از ايوون حسووگر در    شود.ل بتابد، مقاومت آن كمتر میفوتوس

بووه كووار بريوود. بهتوور اسووت رنووگ   LEDاست آن را همراه با يك فرستنده نوري معمولی مثاًل يووك  

LED    ي صفحهرا طوري انتخاب كنيد كه بيشترين درخشش را داشته باشد )مثاًل نارنجی تند(. مدار

و مقاومت فوتوسل بايد در يك حدود باشند تووا تقسوويم ولتوواژ بووه درسووتی   1Rمقاومت  بعد را ببينيد.  

 روي آنها انجام شود.
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شود. يعنی اگوور فوتوسوول بووه مقاومت فوتوسل در نور كم، زيادتر می  كند؟اين مدار چگونه كار می

كمتر است( وارد شود، مقاومت آن بيشتر از زمانی اسووت كووه در خط مشکی )كه نور بازتابی از آن  

 ( بيشتر است. پ :outVگيرد )سطح سفيد قرار دارد و به همين نسبت ولتاژي كه روي آن قرار می

 

 ولتاژ خروجی حسگر             

 

اي تغيير داد كه ولتاژ خروجووی حسووگر در سووطح سووفيد بيشووتر از سووطح توان مدار باال را به گونهمی

 مشکی باشد )چگونه؟(.
 

 (Infra Red: IR) ديود مادون قرمزب( 

در حسگر قبلی از نور معمولی بووراي تشووخيص سووطح سووياه از سووفيد اسووتفاده شوود. 

تواننوود بووراي ايوون هوودف مووورد اسووتفاده قوورار گيرنوود. امواج مووادون قرمووز هووم می

 مثووالقرمووز در كنتوورل از راه دور تلويزيووون بووراي مووا هاي مووادون فرسووتنده/گيرنده

كند معموالً به رنووگ شووفاف را از خود ساطع میكه امواج مادون قرمز فرستنده    ست. ديودا  يیآشنا

معموالً به رنگ سياه )يا شووفاف( در بووازار  كندمی كه اين امواج را دريافت( حسگر)گيرنده ديود   و

مادون قرمز، نووور دريووافتی از سووطح )كميووت فيزيکووی( را بووه ولتوواژ )كميووت   حسگر  .موجود هستند

 كند.  الکتريکی( تبديل می

Vout 
R1 

 فوتوسل

+5 (v) 

+
5

 (
v

) 

R2 

 باال          اگر حسگر درخط مشکی باشد 
 

 اگر حسگر در سطح سفيد باشد  پايين 
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      مدار گيرنده مادون قرمز را ببينيد:  فرستنده مادون قرمز به شکل زير است: ر مدا

                                                                       
 

 مقاومت مدار فرستنده چند صد اهم و مقاومت مدار گيرنده چند كيلو اهم بايد باشد.

 دهد؟را تشخيص میگيرنده مادون قرمز چگونه رنگ سطح 

بنووابراين اگوور ميووزان نووور مووادون در گرايش معکوس بسته شده اسووت؛  توجه كنيد كه ديود گيرنده  

كنوود و ديووود هوودايت نمیثاًل هنگام بازتابش از سطح مشکی(،  تابد كم باشد )مقرمزي كه به آن می

هوودايت اين ديود بتابد، ميزان زياد به ديود گيرنده به    اگر نور مادون قرمزخواهد بود.    باال  outولتاژ  

روبووات اگر براي تشخيص خط مشکی در زمينه سفيد در بنابراين  رود.  می  پايين   outكند و ولتاژ  می

مشووکی وارد خووط در حووالتی كووه فرسووتنده/گيرنده از ديودهاي مادون قرمز استفاده كنيد،   مسيرياب

 مقابل سطح سفيد قرار دارد.تر از وقتی است كه فرستنده/گيرنده  باال outولتاژ  شود،  می

 

 ولتاژ خروجی حسگر             
 

توووان بووراي تشووخيص رنگهوواي ديگوور هووم اسووتفاده كوورد )هرچنوود تفوواوت از ديود مووادون قرمووز می

 در اين مورد چندان زياد نخواهد بود(. outولتاژهاي  
 

 ترانزيستورتووف ج( 

كه از كلکتور به اميتر جريووان دارد،   cI، مقدار جريان  معمولی    (BJTدوپيوندي )ترانزيستورهاي  در  

توووان بنابراين با يك پيکربندي مناسووب می. بستگی داردشود وارد میه به بي  ك  BIجريان  مقدار  به  

 .بي ، ولتاژ كلکتور را تغيير داد (جريانولتاژ )با تغيير  
 

 باال          اگر حسگر درخط مشکی باشد 
 

 اگر حسگر در سطح سفيد باشد  پايين 
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کووه نوووري بل  ،جريووان بووي  شود، نووه  باعث تغيير جريان كلکتور به اميتر می، آنچه  فوتوترانزيستوردر

توانوود نووور هرچه مقوودار ايوون نووور )كووه بسووته بووه نوووع فوتوترانزيسووتور، میتابد.  است كه به بي  می

اگوور از فوتوترانزيسووتور  كند.معمولی يا مادون قرمز باشد( زيادتر باشد، ترانزيستور بيشتر هدايت می

نووور شووود،  در حالتی كووه فرسووتنده/گيرنده وارد خووط مشووکی میبراي تشخيص خط استفاده كنيد،  

 بوواال  outولتوواژ  تابد؛ پ  هدايت ترانزيستور كاهش يافتووه و  از سطح به بي  ترانزيستور بازمی  میك

 بنابراين:تر از وقتی است كه فرستنده/گيرنده مقابل سطح سفيد قرار دارد.  رود. اين ولتاژ باالمی

 

 ولتاژ خروجی حسگر             
 

 

 اي معروف اين دسته ترانزيستورهاست.يکی از نمونه RS-05FSفوتوترانزيستور  
 

 هاي مادون قرمزفرستنده/گيرنده 

 GP2s09يووا    CNY70مجموعه آماده فرستنده/گيرنده مادون قرمز بووه شووماره  

بندي شده در كنووار هووم قوورار دارنوود و بووا كه به شکل بسته در بازار موجود است

. هنگووام اسووتفاده از آنهووا بووه چگووونگی اتصووال توانند عمل كننددقت زيادي می

توانيوود اطالعوواتی چهار پايه آن به مدار خود دقت كنيوود. در پيوسووت كتوواب می

 اين دو قطعه بيابيد. راجع به
 

 باال          اگر حسگر درخط مشکی باشد 
 

 اگر حسگر در سطح سفيد باشد  پايين 
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 اشباع حسگرها

تفوواوت ولتاژهوواي خروجووی در دو سووطح سووياه و كووه    اي طراحی شوندگونهمدارات حسگر بايد به  

ولت( باشد؛ در غير اين صورت مقاومتهاي مدار را بووه   2اي )مثاًل حدود  سفيد به مقدار قابل مالح ه

. از سوووي ديگوور، اگوور حسووگر ايجوواد شوووداي در ولتاژها  اي تغيير دهيد تا تفاوت قابل مالح هگونه

كووه از سووطح بووه آن بازتابيووده  ز باشوود، مقوودار نوووريعالوه بر نور فرستنده در معرا نور محوويط نيوو 

زيادي بين بازتابش از سووطح سووياه   اوتووشود تف شود در مقابل نور محيط ناچيز بوده و باعث میمی

شود كه حسگر اشباع شده و سفيد در ولتاژ خروجی ايجاد نشود. در اين حالت به اصطالح گفته می

سووتنده/گيرنده را طوووري زيوور روبووات نصووب كنيوود كووه براي جلوگيري از اين مشکل بايد فر  است.

 حسگر تنها در معرا نور بازتابيده شده از سطح باشد.

 

 

 

 

 
 

 

وجووه قوورار مسدله اشباع در مورد حسگرهاي ديگر هم وجود دارد و در طراحی روباتها بايوود مووورد ت

كنيوود، بايوود ايوون حسووگر آن فلزياب اسووتفاده میياب از يك حسگر روبات مين گيرد؛ مثاًل وقتی در  

 قدر از بدنه فلزي روبات يا مدارات آن دور باشد كه فقط وجود مين فلزي بتواند آن را فعال كند.

 هاحسگرتعداد 

بووراي كه دقيقاً دو سمت خط قرار گرفته باشوود،   حسگردو  اگر خط تنها پيچ و انحراف داشته باشد،  

كافی است؛ هرگاه حسگر سمت راست وارد خط شود، بووه معنوواي آن اسووت هدايت صحيح روبات 

كه خط به سمت راست منحرف شده و روبات بايد به سمت راست بپيچد. در مورد حسووگر سوومت 

شووود كووه روي ه میشود. گاهی يك حسگر سوووم هووم طوووري تعبيوو چپ هم به همين گونه عمل می

ده
تن

رس
ف

 

گر
س

ح
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كووه میخط قوورار گيوورد؛ در ايوون صووورت مادا

حسگر وسط روي خط قرار دارد، روبووات بووه 

رود و بووه حالووت حسووگرهاي ديگوور جلووو مووی

 كند.توجه نمی

معمووووالً در مسوووابقات رسووومی، خوووط داراي 

هاي هووايی بووا زوايووا و انوودازهبريدگيها و تقاطع

 خووط را گووم كنوود.روبووات اسووتفاده كنيوود، ممکوون اسووت  حسگريا سه مختلف است. اگر تنها از دو  

بووه عووالوه اگوور بخواهيوود در فواصل و زوايوواي مختلووف تعبيووه كنيوود.    حسگرچند  بهتر است  بنابراين  

سرعت روبات را بيشتر كنيد، ممکوون اسووت سوور پيچهووا خووط را گووم كنوود. بووا زيووادتر كووردن تعووداد 

زيوواد  تاثر سوورعدر به روبات اين امکان را بدهيد كه اگر بعزی حسگرهاي آن  توانيد  حسگرها می

نحوووه چيوودمان هفووت حسووگر در   داً به خط بووازگردد.ه كمك بقيه حسگرها مجداز خط گذشت، ب

بووراي تجربووه اول بهتوور اسووت از دو يووا سووه حسووگر بينيوود. می زيووررا در شکل  روبات مسيريابيك  

 استفاده كنيد و بعدها با اضافه كردن حسگرهاي بيشتر، عملکرد روبات را ارتقا ببخشيد.
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 حسگر ساخت مدار (1كار در آزمايشگاه   

بووا خروجووی يك مدار حسوواس بووه نووور هدف ما در اين مرحله اين است كه  

گيوورد، ولتاژ بسازيم كه وقتی در دو شرايط نوري تاريك و روشوون قوورار می

 دو ولتاژ با تفاوت قابل مالح ه )مثاًل دو ولت( توليد كند.

هاي آن را بررسی كنيد. پايه بلندتر )آنوود( را بووه به رنگ مناسب برداريد و پايه  LEDيك   (1

ولتاژ مثبت و پايه كوتاهتر )كاتد( را بووه زمووين متصوول كنيوود. بووراي جلوووگيري از سوووختن 

LED  صد اهمی با آن سري كنيد. آيا نور اين   در اثر عبور جريان زياد، يك مقاومت چند

LED   مناسب است؟ به عنوان فرستنده نوري 

يك فوتوسل برداريد و مقاومت آن را اندازه بگيريد. سپ  روي آن را بپوشانيد و مجدداً  (2

 گيريد؟اي میمقاومت آن را اندازه بگيريد. چه نتيجه

بووه منبووع تغذيووه  25اندازه آن سري و مطووابق شووکل صووفحه فوتوسل را با يك مقاومت هم (3

كه فوتوسل در معرا نووور اسووت و در حووالتی را در حالتی   outVمتصل كنيد. اكنون ولتاژ  

 ايد يادداشت كنيد. اين مدار بخش حسگر روبات شماست.كه روي آن را پوشانده

كاغذ يا چسووب با اكنون فرستنده و گيرنده نوري را كنار هم بگذاريد و طوري دور آن را  (4

)بووين  باشووداز سطح مقابوول فرستنده بازگشتی برق بپوشانيد كه گيرنده فقط در معرا نور 

. سووپ  ايوون فرستنده و گيرنده نيز مانعی قرار دهيد كه گيرنده مسووتقيماً فرسووتنده را نبينوود(

مجموعه فرستنده و گيرنده را يکبار مقابل سطح سفيد و يکبار مقابل سطح سياه بگيريوود و 

 اژ خروجی حسگر را يادداشت كنيد. آيا تفاوت ولتاژ در اين دو حالت مناسب است؟ولت 

مدار گيرنده را طوري تغيير دهيد كه ولتاژ خروجی آن در محوويط سووفيد بيشووتر از محوويط  (5

 مشکی باشد.

 LEDهووايی بووه رنگهوواي ديگوور نيووز انجووام دهيوود و بهتوورين رنووگ LEDاين آزمايش را با  (6

 فرستنده را انتخاب كنيد.

مدار فوق را مقابل چند كاغذ رنگی بگيريد و ولتوواژ خروجووی حسووگر در ايوون حوواالت را  (7

 يادداشت كنيد. آيا اين مدار براي تشخيص رنگ نيز مناسب است؟
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بووراي اينکووه از سووالم بووودن اندازي كنيد. ، يك فرستنده مادون قرمز را راه1مطابق قسمت   (8

توان با چشم غيرمسلح ديد( مطمئن شووويد، كووافی نمیفرستنده مادون قرمز )كه نور آن را  

   است به فرستنده در دوربين تلفن همراه خود نگاه كنيد تا درخشش نور آن را ببينيد.

 7و  4هاي ببنديوود و قسوومت 26مدار فرستنده/گيرنده مادون قرمز را مطابق شووکل صووفحه  (9

اد داشته باشيد ديووود گيرنووده ي هب آزمايش را در مورد آن تکرار و نتايج را يادداشت كنيد.

 بايد در گرايش معکوس بسته شود؛ يعنی پايه بلندتر )آند( را بايد به زمين متصل كنيد.

هاي فوق را در مورد فوتوترانزيسووتور تکوورار و نتووايج را يادداشووت كنيوود. از چووه آزمايش  (10

 كنيد؟هايی استفاده میمقاومت

ورد موودارات خووود نشووان دهيوود؟ بووراي توانيد اثوور سووو  اشووباع حسووگر را در موو چگونه می (11

جلوگيري از بروز اين مشکل، عالوه بر جداسازي نوري فرستنده/گيرنده از محيط بيرون، 

 بايد تن يم نهايی حسگرها را در محيط مسابقه انجام دهيد.

هاي مووورد اندازي و مقادير مقاومترا به كمك اطالعات انتهاي كتاب راه  CNY70مدار   (12

 استفاده خود را يادداشت كنيد. مزيت اين مدار نسبت به مدارات قبلی چيست؟

 توان براي تشخيص وجود مانع استفاده كرد؟چگونه از مدارات باال می (13

مووورد موودارات آيووا ايوون موودارات بووراي تشووخيص فاصووله مووانع نيووز مناسووب هسووتند؟ در  (14

( و ليزري تحقيق كنيد و در صووورت تمايوول Ultrasonicفرستنده/گيرنده ماورا  صوت )

آنها را بسازيد. اين مدارات از اجزا  مهم روباتهايی كه بايد در محيطهاي بسته كووار كننوود 

 روند.به شمار می

پسوونديد انتخوواب كنيوود و هركوودام از موودارات را كووه بيشووتر می (15

( لحوويم veroboardيرنده را روي ورابووورد )مجموعه فرستنده/گ

بندي شووده و موون م هاي آن را بووه صووورت دسووتهكنيوود و سوويم

 هاي بعدي بتوانيد از آن استفاده كنيد.درآوريد تا در بخش 

 



  

 دوم روز  

 روز مبدل 
 

بيند، بايد تصوير را به پيامهاي قابل فهم براي مغز تبديل كنوود و بووه اي را میهنگامی كه چشم صحنه

توسط يك صورت پيامهاي عصبی براي آن ارسال كند. در يك روبات هم خروجی حسگرها بايد  

 به مقادير قابل فهم پردازشگر تبديل شوند.مبدل 

ولووت  5بووين صووفر تووا يك ولتاژ آنووالوگ )پيوسووته(  ،بخش قبل حسگركدام از مدارات هرخروجی  

مووثاًل خواهوود داشووت.  یر مختلفوو يداباشد، مق  مشکی  يادر محيط سفيد    حسگر  بسته به اينکهكه  است  

اسووت و بووا ورود ولووت  2/1 سووفيد حوودودكوواماًل  نوري در محوويط    حسگرخروجی يك  فرا كنيد  

خووود را   حسووگر)تووال  نکنيوود    شووودمیولت    8/3  حسگرخروجی    مشکیبه خط    حسگرآن  كامل  

اً منطبق بر اين مقادير باشد! اين تنها مثالی براي درك شووما دقيق ولتاژ خروجی آن  طوري بسازيد كه  

و  مدار پردازشگر بايوود بوور اسوواس ايوون دو مقوودار واكوونش مناسووب را نشووان دهوود. از موضوع است(

تنهووا مقووادير   پردازشگر )چه مدار منطقووی و چووه ميکروكنترلوور(  هاياما مدار.  روبات را هدايت كند

يعنی بايد با آنها به زبان »صفر« و »يووك« صووحبت كوورد. در منطووق ولتاژهوواي شناسند.  ديجيتال را می

، از ولتووواژ بوووين TTL ديجيتوووال

ولووت بووه  8/0صووفر تووا حوودود 

 3»صفر منطقی« و از ولتوواژ بووين  

ولت به »يك منطقی« تعبيوور   5تا  

 شود.می

كوواماًل ولووت و در محوويط  2/1 سووفيدكوواماًل  نوري در محوويط    حسگربنابراين اگر مثاًل خروجی يك  

بلکووه ی از آن نخواهد داشووت. درست  درك ميکروكنترلرولت باشد، يك مدار منطقی يا   8/3  مشکی

تبووديل شوووند تووا قابوول   »صووفر« و »يووك« به مقادير ديجيتال  توسط يك بلوك ديگر  اين ولتاژها بايد  

 درك توسط مدار پردازشگر باشند.
 

 به مقدار ديجيتال دو راه وجود دارد:  حسگربراي تبديل خروجی آنالوگ 
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را بووه يووك ولتوواژ ديجيتووال  حسووگر، ولتوواژ خروجووی مففدار سففويي  •

، ايوون ولتوواژ ديجيتووالبووه كمووك  كنوود.  تبووديل می)يك بيت(  دوحالته  

 .شودمیدر خط مشخص   حسگر»بودن« يا »نبودن«  

را بووه   حسووگرخروجووی  ولتوواژ  ،  مدار مبدل آنالوگ به ديجيتال •

كنوود. از تبووديل می)مثاًل هشووت بيتووی يووا ده بيتووی(  يك عدد چند بيتی  

بووه خووط را تشووخيص  حسگروارد شدن   مقدارتوانيد  می  روي اين عدد

 دهيد.

تواند يك جواب »بله« و »خيوور« بدهوود. در طوورح دوم تر است؛ اما تنها میسازي طرح اول سادهپياده

شووود ست، اطالعات بيشتري به واحد پردازشگر منتقوول میسازي آن به سادگی طرح اول ني كه پياده

 شود.تري میهاي دقيقگيريكه باعث تصميم
 

 مدار سويي  

ولتوواژ يووك  را بووه    حسووگرتوان ولتاژ آنالوگ خروجووی  می  ،سوييچبه كمك يك مدار الکترونيکی  

بووه زبووان سوواده تبديل كوورد.  ميکروكنترلرمدار منطقی يا توسط  قابل درك  »صفر« يا »يك«  ديجيتال  

وقتووی وارد منطقووه »صووفر منطقووی« و    در منطقه سووفيد اسووت  حسگروقتی  خواهيم كه مثاًل  مداري می

روي . با اين كار، موودار پردازشووگر از  را به عنوان خروجی توليد كند»يك منطقی«    شود،مشکی می

 شود.میبات به خط مشکی  »ورود« يا »عدم ورود« رو  متوجه  ولتاژاين  

 به شکل زير است:  مدار سوييچ  طرح بلوكی
 

 
 

 است؟ساختار مدار سوييچ چگونه  

يووا ولتوواژ مرجووع ( Trigger Pointهر مدار سوييچ داراي يك مشخصه ولتاژي به نووام نقطووه آتووش )

ورودي موودار اگوور يعنووی ؛ افتوودعمل سوييچ اتفاق می ،از اين ولتاژشتن ولتاژ ورودي كه با گذ  است

 ولتاژ آنالوگ

 حسگر نوري

 

 مدار سوييچ
 صفر ولت –سطح سفيد        »صفر« منطقی  خروجی ديجيتال

 ولت  5 –خط مشکی            »يك« منطقی 

 

 ولتاژ آنالوگ   

 حسگر نوري

 مدار مبدل

خروجی قابل فهم 

 پردازشگر
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و اگر ورودي از ولتوواژ نقطووه است منطقی«  صفرخروجی آن » كمتر باشدسوييچ از ولتاژ نقطه آتش  

بووه بيووان ديگوور موودار سوووييچ، ولتوواژ آنووالوگ   .شووودمیمنطقی«    يكشود خروجی آن »  بيشترآتش  

ورودي كمتر از نقطه آتش را به »صفر منطقی« و ولتاژ آنالوگ ورودي بيشووتر از نقطووه آتووش را بووه 

 كند.»يك منطقی« ن ير می
 

 
 

 

ولتوواژ توان به صورت بوورعک  حالووت فوووق نيووز سوواخت؛ يعنووی اگوور توجه كنيد مدار سوييچ را می

ورودي كمتر از ولتاژ نقطه آتش شود خروجی آن »يووك منطقووی« و اگوور بيشووتر شووود خروجووی آن 

 »صفر منطقی« شود.

 آيد؟به كار می روبات مسيريابمدار سوييچ چگونه در  

ولت و در محيط كاماًل مشکی   2/1در محيط كاماًل سفيد  روبات  خروجی حسگر نوري  فرا كنيد  

رسد، تقريبوواً ولت( می 5/2بنابراين وقتی ولتاژ حسگر به حدود نصف اين بازه )مثاًل ؛  ولت باشد  8/3

رسوود؛ بنووابراين ولتوواژ نقطووه نيمی از حسگر وارد خط شده و موقع مناسبی براي پيچيوودن بووه ن وور می

 ولت باشد. 5/2تواند حدود آتش می

از ولتوواژ نقطووه آتووش را   رحسووگخروجی  ولتاژ  بسازيم كه عبور    مدار سوييچخواهيم يك  اكنون می

نقطووه ولتوواژ شخيص دهد؛ به بيان ديگر بايد مداري طراحی كنيم كه مثاًل در ولتاژ ورودي كمتوور از ت

ولت( و در ولتاژ ورودي بيشتر از ولتاژ   8/0« )يعنی ولتاژي بين صفر تا  منطقی  آتش، خروجی »صفر

)توجووه كنيوود من ووور از ولتوواژ   ولووت( بدهوود  5تووا    3« )ولتاژي بين  منطقی  نقطه آتش، خروجی »يك

توانوود از می  ميکروكنترلوور. يك مدار منطقی يووا  ورودي در اينجا همان ولتاژ خروجی حسگر است(

 ه »ورود« يا »عدم ورود« روبات به خط مشکی بشود.جمتو»صفر« يا »يك«، روي اين خروجی  

 راههاي مختلفی دارد.  مدار سوييچساخت  
 

 

مدار  ولتاژ آنالوگ ورودي   

 سوييچ

 
خروجی

       
د

يجيتال
 

 صفر ولت –ولتاژورودي       »صفر« منطقی  >ولتاژ نقطه آتش 

 پنج ولت –ولتاژ ورودي       »يك« منطقی  <ولتاژ نقطه آتش 
 ولتاژ مرجع )نقطه آتش(
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 ترانزيستوريمدار 

مقاومتها بايوود بووه نحوووي انتخوواب شوووند كووه ولتوواژ مدار روبرو را ببينيد.  

خروجی ترانزيسووتور )ولتوواژ كلکتووور( در حالتهوواي قطووع و اشووباع برابوور 

اگوور ولتوواژ ولووت( باشوود.  5ولتاژهوواي ديجيتووال )حوودود صووفر و حوودود 

خروجووی كم باشد، ترانزيستور در حالت قطع بوووده و ولتوواژ    INورودي  

اگوور ولتوواژ ورودي ( »يووك« خواهوود بووود. OUT آن )ولتوواژ كلکتووور

بوواالتر بوورود، ترانزيسووتور سوووييچ ( ولتاژ نقطه آتش )ترانزيستور از حدي 

مدار منطقووی   كند.از »يك« به »صفر« تغيير می  )ولتاژ كلکتور(و خروجی آن    شودكرده و وصل می

شووده و   مشووکیاز روي ولتاژ كلکتور متوجووه ورود يووا عوودم ورود روبووات بووه خووط    ميکروكنترلريا  

يووا  2N3904اسووتفاده از ترانزيسووتورهاي  براي مدارهاي سوييچ دهد.گيري الزم را انجام میتصميم

2N2222  .شووود كووه اين موودار بيشووتر در مووواقعی اسووتفاده می  يا ترانزيستورهاي مشابه مناسب است

؛ وگرنووه و ترانزيستور هميشه در يکی از دو حالت قطع يووا اشووباع باشوود  ر كندورودي به سرعت تغيي 

ديجيتووال در منطقووه غيرمجوواز    OUTخروجی  ترانزيستور در ناحيه كاري و متعاقب آن  ممکن است  

و موودار طبقووه بعوود )بخووش پردازشووگر( را در حالووت نامتعووادل و   )نه »صفر« و نه »يك«( قوورار گيوورد

 .غيرمعتبر قرار دهد
 

 امپمدار سويي  با آپ

كووه عموموواً از نيز كننده هاي مقايسهبه كمك تراشه

و بوودون فيوودبك اسووتفاده امووپ هسووتند نوووع آپ

را انجووام داد. موودار   توان عمل سوييچمیشوند،  می

 را ببينيد. مقابل

يوووووا  LM311، LM324، LM392 هايتراشوووووه

LM339  هوووواي امپخووووانواده آپاز اعزوووواي

كه به صووورت بوودون فيوودبك   هستندكننده  مقايسه

 توانيد در بخش پيوست ببينيد.  كاتالوگ تعدادي از آنها را می د.نروبراي انجام مقايسه به كار می
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بدون فيدبك به صورت ساده به ايوون صووورت اسووت كووه اگوور ولتوواژ پايووه ورودي   امپآپ  دعملکر

امپ به اشباع مثبووت رفتووه بيشتر شود، خروجی آپآن    نفیپايه ورودي مولتاژ  از    كنندهمقايسه  ثبتم

بيشووتر شووود، خروجووی  ثبووتپايووه ورودي مولتوواژ از  نفوویشود. اگر ولتوواژ پايووه ورودي مو »يك« می

كه بووه   (inV)  حسگراگر خروجی  ،  رسم شدهدر مدار  شود.  « میصفررفته و »  نفیامپ به اشباع مآپ

 نفوویكووه بووه پايووه م( )ولتوواژ نقطووه آتووش از ولتوواژ مرجووع كننده متصوول اسووت، مقايسووه ثبووتمورودي 

( outV)رود و خروجووی آن  مووی  ثبووتكننده بووه اشووباع مكننده متصل است بيشتر شود، مقايسووهمقايسه

ولتوواژ  .اسووت« صووفرو خروجووی آن »قوورار داشووته  نفیشود. در غير اين صورت در اشباع م« میيك»

 ايجاد نماييد.  2Rو   1Rتوانيد با تغيير  نقطه آتش مورد ن رتان را می

در محوويط ولووت و  2/1سووفيد حوودود كوواماًل نوري در محوويط   حسگرخروجی  در مثال قبلی كه  مثاًل  

و به كمك تقسوويم   ولت در ن ر گرفته  5/2ولتاژ نقطه آتش را  ،  استولت    8/3  حدود  مشکی  كاماًل

 كنيم.امووپ متصوول موویرا ايجاد و به پايه منفووی آپولت    5/2ولتاژ  ،  2Rو    1Rولتاژ روي مقاومتهاي  

 ثبووتسووفيد(، ولتوواژ ورودي م سووطحولووت باشوود ) 5/2كمتوور از ( inV) حسووگرولتوواژ خروجووی اگوور 

شود. بووا ورود میكننده »صفر«  خروجی مقايسهآن است و    نفیتر از ولتاژ ورودي مكمكننده  مقايسه

آن شووده و   نفوویكننده بيشووتر از ولتوواژ ورودي مولتوواژ ورودي مثبووت مقايسووه  ،مشکیبه خط    حسگر

توانوود بوور اسوواس خروجووی می  ميکروكنترلوورموودار منطقووی يووا  .  شودمی»يك«    كنندهمقايسهخروجی  

 كننده عمل سوييچ را انجام دهد.مقايسه

( داراي واحوود مقايسووه ATMEGA32موودل  AVRبعزووی از ميکروكنترلرهووا )ماننوود ميکروكنترلوور 

امپووی، خروجووی -توانيد بدون نياز بووه موودار آپسيگنالهاي آنالوگ هستند. به كمك اين قابليت می

 گيري كنيد.و روي نتيجه تصميمحسگر را با ولتاژ نقطه آتش مقايسه 
 

 ولتاژ نقطه آتش چقدر بايد باشد؟

داراي ،  اسووتاز خط مشووکی )در محوويط كوواماًل سووفيد(  خارج  كه حسگر كاماًل  میفرا كنيد هنگا

خواهيم ايوون ولت شود. می  8/3ولت باشد و با ورود كامل به خط مشکی داراي ولتاژ    2/1خروجی  

اي به يك ولتاژ ديجيتووال تبووديل كنوويم كووه ولتاژهاي آنالوگ را به كمك يك مدار سوييچ به گونه
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شووود، »يووك وقتی حسگر در منطقه سووفيد اسووت »صووفر منطقووی« و و وقتووی وارد منطقووه مشووکی می

 ی« را به عنوان خروجی داشته باشيم.منطق 

شود، خروجی حسگر به موورور از كه حسگر از زمينه سفيد وارد خط مشکی میمیهنگاواضح است  

حالتهاي مختلف حسگر )كه در ايوون شووکل بووا دايووره  زيرشکل  كند.ولت تغيير می  8/3ولت تا    2/1

 دهد.نشان میمشخص شده است( نسبت به خط و ولتاژ خروجی آن در هر حالت را  
 

 

 

 

 

آيد روبات بايد طوري طراحی شود كه با رسيدن ولتاژ خروجووی حسووگر بووه ميانووه به ن ر منطقی می

ولت( با توجه به اينکه حسگر كم و بيش وارد خط شده، خروجووی موودار سوووييچ   5/2اين بازه )مثاًل  

ا به بيان ديگر، ولتاژ نقطووه آتووش راز »صفر« به »يك« تغيير كرده و جهت حركت روبات تغيير كند. 

 گيريم.ولت در ن ر می 5/2برابر 
 

 
 

بيان ديگر ولتاژ خروجی حسگر بايد به چه حدي برسوود مقدار ولتاژ نقطه آتش چقدر بايد باشد؟ به  

ولووت كووم  5/1تا نتيجه بگيريم حسگر وارد خط شووده و جهووت حركووت روبووات را اصووالح كنوويم؟ 

ولت بهتر نيست؟ اصاًل بهتر نيسووت صووبر كنوويم حسووگر كوواماًل وارد خووط شووود و ولتوواژ   5/2نيست؟  

 يير دهيم؟ولت برسد و بعد جهت حركت روبات را تغ 8/3خروجی آن به  
 

واقعيت اين است كه پاسخ به اين سؤال به مکانيك و نيز مدار كنترلی روبات شما بسووتگی دارد. در 

توانوود بسوويار سووريع و واقع بايد ببينيد دقت و سرعت چرخش روبات شما در چه حد است؟ اگوور می

دقيق بچرخد، نيازي نيست خيلی زودتر از ورود كامل حسگر به خط به روبات فرمان چرخش داده 

 (outVولتاژ آنالوگ )

  حسگر نوري

 مدار سوييچ
 »صفر« منطقی           outV  (v) 2.5 ≥) سطح سفيد(  خروجی ديجيتال

 T.PV (v) 2.5 = »يك« منطقی        outV (v) 2.5 <)خط مشکی( 

 ولت 8/3 ولت 2/3 ولت 5/2 ولت 9/1 ولت 2/1
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امووا اگوور چوورخش روبووات كنوود و توانيد ولتاژ نقطه آتش را باالتر در ن ر بگيريوود.  بنابراين مید.  شو

از حسگر وارد خط شده فرمان چرخش بدهيم تووا میكهمراه با خطاست، شايد بهتر باشد زمانی كه  

تر در در اين حالت ولتاژ نقطووه آتووش را بايوود پووايين   روبات فرصت كافی براي چرخش داشته باشد.

 ن ر بگيريد.

 ؛ مداري با دو سطح سويي  تريگرمدار اشميت

. اين مسدله ممکوون اسووت كنندسوييچ می نقطه آتش با عبور از يك ولتاژ     كر شده  سوييچمدارهاي  

 باعث دردسر شود.

اسووت؛ بنووابراين ولتوواژ  مشووکیدر حال ورود به خط   حسگر. فرا كنيد  مثال قبلی را در ن ر بگيريد

 5/2وارد خووط شووده اسووت، از    حسووگراز  موویخروجی آن باال رفته و سرانجام در حالی كه حدود ني 

وارد   حسووگركنوود  تغيير كرده و به قسوومت كنترلووی اعووالم می  مدار سوييچگذرد. خروجی  ولت می

را از خووط خووارج كنوود. همووين كووه  رحسووگچرخد تووا خط شده است. روبات تغيير جهت داده و می

موودار ولت كمتوور شووده و خروجووی   5/2شود، ولتاژ خروجی آن از  از خط خارج می  حسگراز  میك

از خووط خووارج شووده   حسووگركنوود  گردد و به قسمت كنترلووی اعووالم میبه حالت قبل باز می  سوييچ

ولووت   5/2از    حسووگراز جاي خود حركت كند، مجدداً خروجی  میاست. به محض اينکه روبات ك

كنوود و شود و مجدداً مدار سوييچ میاز خط خارج می  حسگركند، باز  بيشتر شده و مدار سوييچ می

در لبووه خووط كووه ولتوواژ   حسووگركنيوود كووه بووا حركووت  . مشاهده میيابدبه همين ترتيب ادامه میكار  

مرتبوواً موودار سوووييچ از »يووك« بووه »صووفر« و كنوود،  ولت نوسووان می  5/2  ولتاژ  حدوددر  خروجی آن  

ايوون موضوووع باعووث تغييوور  .مرتباً نوسووان داشووته باشوود شود روباتكند و باعث میبرعک  تغيير می

ايوون حالووت را نشووان  زيوورشووکل  شود.ا ( میجهت مکرر موتور و آسيب به آن )و مدارت كنترلی

 دهد.می

 
 

 

 
in 

VT.P 

"1" 

"0" 

Out 
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نقطه آتش بوواال   دو نقطه در ن ر گرفت: يكتوان به جاي يك نقطه آتش،  براي حل اين مشکل می

(UTP: Upper Trigger Point ) پووايين نقطه آتش يك و(LTP: Lower Trigger Point ) در

 2ولت، يووك ولتوواژ آتووش پووايين بووه ميووزان    5/2در مثال قبلی، به جاي يك ولتاژ آتش  ن ر گرفت.  

كنيم كووه وقتووی گيريم. مووداري طراحووی موویولت در ن ر می  3ولت و يك ولتاژ آتش باال به ميزان  

بيشتر شد، خروجی آن »يك« و وقتی ولتاژ ورودي آن از ولتوواژ   باالولتاژ ورودي آن از ولتاژ آتش  

شووود و ديگوور به اين ترتيب مشووکل قبلووی حوول می كمتر شد، خروجی آن »صفر« شود.  پايين آتش  

بووه تکنيووك فوووق، ايجوواد هيسووترزي  كنوود.  سوييچ پيرامون يك ولتاژ آتش مرتباً سوووييچ نمی  مدار

(Hysteresis )شود.يا حاف ه گفته می 

 

 

 

 

 

، وقتووی حسووگر وارد خووط LTP = 2 (v)و  UTP = 3 (v)با استفاده از مدار داراي هيسووترزي  بووا 

كند تا حسگر قدري بيشتر وارد دهد، بلکه صبر میسوييچ بالفاصله واكنش نشان نمیشود، مدار  می

روبووات فرمووان چوورخش  الت بووهووووووووولت بيشتر شود. در اين ح  3خط شود و ولتاژ خروجی آن از  

از خط خارج شد، باز مدار سوووييچ بالفاصووله دسووتور قطووع   حسگراز  میكه كمیشود. هنگاداده می

تا حد زيادي از خط خارج شود و ولتاژ خروجی آن از   حسگركند  دهد؛ بلکه صبر میچرخش نمی

واضح است كه در اين حالت حركت روبووات  دهد.ولت كمتر شود و بعد فرمان قطع چرخش می  2

عوا موتور تغيير جهت كمتري داشته و بووه آن در  روبروست؛ اما  و نوسان در لبه خط  خطا  میبا ك

 رسد.كمتر آسيب می

 5/2شود؛ چون وقتی ولتاژ حسگر برابوور هم گفته می  دارحاف ه  مدار سوييچ دوسطحی فوق، مداربه  

توان خروجی مدار سوييچ را بدون دانستن وضعيت قبلی حدس زد؛ بووه بيووان ديگوور، ولت باشد، نمی

ولووت  5/2ولت و در حال باال رفتن باشد، خروجی مدار سوييچ »صفر« و اگوور   5/2اگر ولتاژ حسگر  

UTP 
in 

LTP 

"1" 

"0" 

Out 
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يچ »يك« خواهد بود. يعنووی موودار بايوود رونوود تغييوور و در حال پايين آمدن باشد، خروجی مدار سوي

 ولتاژ را در خود حفظ كند.

و موودار سوووييچ دوسووطحی )شکل چپ( سطحی  نحوه حركت روبات با مدار سوييچ يك  زيرشکل  

 دهد:را نشان می)شکل راست(  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

از معروفترين مدارات ايجاد هيسترزي ، مدار اشميت تريگوور 

(Schmitt Trigger است كه شکل ترانزيسووتوري آن را ) در

توانيوود ولتوواژ با تن يم مقادير مقاومتها می  بينيد.میشکل مقابل  

مووثاًل اگوور نقطه آتش باال و نقطه آتش پووايين را تن وويم كنيوود.  

مقوودار مقاومتهووا بووه و  minhfe 100 =، ولووت 12منبووع تغذيووه 

 ΩK= 2.2 ER،  Ω= 4.7K C1R ،ΩK= 4.9 C2R  صووورت

ولووت و  5برابوور  UTP، آنگوواه باشوود ΩK= 22 2= R 1R و 

LTP    توانيوود سووطوح تهوواي ثابووت میمولت خواهد بود. با استفاده از پتانسيومتر به جوواي مقاو  3برابر

 آتش باال و پايين را تغيير دهيد.
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تريگر را بوووا مووودار اشوووميت

نيووز با فيدبك مثبت    امپآپ

 روبوورومطابق شووکل  توان  می

توجه كنيد عملکوورد   ساخت.

ايووون مووودار عکووو  مووودار 

تريگر ترانزيسووتوري اشووميت

خروجی »صفر« و بووا كمتوور شوودن ولتوواژ ورودي از   UTPاست؛ يعنی با بيشتر شدن ولتاژ ورودي از  

LTP  كننووده يووا  شود )در واقووع ايوون موودار بووه صووورت معکوسخروجی »يك« میInverter   عموول

 انيد ولتاژ نقاط آتش باال و پايين را تغيير دهيد.توبا تغيير مقاومتها میكند(.  می

 كند.  ه با تن يمات مفصل( ارائه میتريگر آماده را )البت مدار اشميتيك   74LS14راشه  ت
 

 ساخت مدار سويي  ( 2كار در آزمايشگاه  

يووك موودار حسووگر نوووري سوواختيم كووه در سووطوح سووياه و سووفيد در گام اول  

در اين مرحلووه يووك موودار سوووييچ طراحووی دهد.  ولتاژهاي مختلفی را نشان می

 كنيم كه ولتاژ خروجی حسگر را به يك ولتاژ »صفر« يا »يك« تبديل كند.می

هاي بووه پايووههاي آن را بووا كاتووالوگ تطبيووق دهيوود. كننده برداريد و پايهتراشه مقايسهيك   (1

)-in(V    وin(+)V   آن دو عدد پتانسيومتر متصوول كنيوود تووا ولتوواژ متغيووري را روي ايوون دو پايووه

خروجووی  Pull-upكنيد )مقاومت تکميل  36تدمين كنند. بقيه مدار را مطابق شکل صفحه 

با مقاومت مناسب متصل كنيوود.  LEDيك كننده مقايسه outVبه پايه  انتخاب كنيد(.    1kرا  

روشن و در غير ايوون صووورت خووامو   LEDكننده به اشباع مثبت برود اكنون اگر مقايسه

باعووث افووت ولتوواژ در خروجووی شووود و آن را از  LED)ممکن اسووت اتصووال ايوون   شودمی

در ايوون صووورت از يووك بووافر بووين خروجووی ولت خووارج كنوود؛    5حالت ديجيتال صفر يا  

. با چرخاندن پتانسيومتر، ولتوواژ ورودي منفووی را برابوور استفاده كنيد(  LEDكننده و  مقايسه

ولت تن يم كنيد. اكنون پتانسيومتر متصل به ورودي مثبووت را بووه آرامووی بچرخانيوود و   5/2
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ف جهت بچرخانيوود شود؟ سپ  پتانسيومتر را در خال در چه زمانی روشن می  LEDببينيد  

 شود؟در چه ولتاژي خامو  می LEDو ببينيد  

را با تغيير ولتاژ نقطه آتش مجدداً تکرار كنيد. آيووا ولتوواژ سوووييچ دقيقوواً   1آزمايش قسمت   (2

 برابر ولتاژ نقطه آتش است؟

روشن باشوود و بووا  در سطح سفيد LEDتوانيد مدار باال را طوري تغيير دهيد كه  چگونه می (3

 خامو  شود؟  ورود حسگر به خط،

كننده و پتانسيومتر متصل به آن قرار دهيوود بين پايه مثبت مقايسه  10kاكنون يك مقاومت   (4

كننده فيدبك كنيوود تووا به پايه مثبت مقايسه  47k( را با يك مقاومت  outVو خروجی )پايه  

( با هيسترزي  تبووديل non-invertingكننده )كننده غيرمعکوسمدار شما به يك مقايسه

را اندازه بگيريد.  UTPو    LTPرا مجدداً تکرار كنيد و ولتاژهاي    1شود. آزمايش قسمت  

 افتد؟چه اتفاقی می 47kبا تغيير مقاومت 

 را به دست آوريد.  UTPو  LTPرا ببنديد و ولتاژهاي   42  هفحتريگر صمدارات اشميت (5

متصل كنيوود.   1كننده قسمت  اكنون خروجی حسگر مرحله قبل را به ورودي مثبت مقايسه (6

، يك نقطه آتش مناسووب يافتووه به كمك ولتاژهايی كه در آزمايش قبلی به دست آورديد

كننده متصوول كنيوود. اكنووون ايسووهو آن را با كمك پتانسيومتر بسازيد و به ورودي منفی مق 

خروجووی   LEDفرستنده/گيرنده را به آرامی از سطح سفيد به سطح مشکی ببريد و ببينيوود  

 شود؟چه زمانی روشن می

 گيريد؟اي میآزمايش را تکرار كنيد. چه نتيجه 6با تغيير ولتاژ نقطه آتش قسمت  (7

مجوودداً تکوورار   5و    4  هايتريگر قسوومترا به كمووك موودارات اشووميت  7و    6هاي  قسمت (8

 با مدار با يك سطح سوييچ در چيست؟اين قسمت كنيد. تفاوت نتايج 

اين قابليت را دارد كه دو سيگنال آنووالوگ كووه   ATMEGA32مدل    AVRميکروكنترلر   (9

هووم مقايسووه شووود را بووا ( آن متصل میPB3و  PB2هاي )پايه AIN1و   AIN0هاي  به پايه

آزمووايش را مجوودداً   6و    5و    1، قسوومتهاي  AVRكند. به كمك اين قابليت ميکروكنترلوور  

 تکرار كنيد.
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در خروجی آن در سطح سفيد »صفر« و در سطح مشکی »يووك« اسووت. ايم كه  اكنون مداري ساخته

شووود. امووا روبووات منتقوول می  قسمت پردازشگرگيري به  خروجی براي تصميماين  هاي بعدي  قسمت

 شويم.قبل از آن با نوع ديگري از مدار مبدل آشنا می
 

 ADCديجيتال به كمك  مقداربه  حسگرتبدي  خروجي آنالوگ 

( تبووديل دو حالووت »صووفر« يووا »يووك« بووا  )  outVيووك ولتوواژ  را به    حسگر، ولتاژ خروجی  سوييچ  مدار

توان دانست آيا روبووات میتنها    مدار سوييچيك  خروجی دوحالته  ؛ به بيان ديگر، به كمك  دكن می

 سووطحدر    زمووانی كووهاز    حسووگروارد خط شده است يا خير؟ اين در حالی است كه ولتاژ خروجووی  

كنوود. بنووابراين اگوور بتوووانيم شود، به موورور تغييوور می  مشکیسفيد است تا زمانی كه كاماًل وارد خط  

به صورت يك رقم منطقی »صفر« يا »يك«، كه مثاًل به كمك يك عدد را نه    حسگرولتاژ خروجی  

بيووت سوواخت، مقوودار   8توان بووا  عدد مختلفی كه می  256توان به كمك  آنگاه میبيتی بيان كنيم،    8

مشخص كرد. مدار مبدل آنالوگ با دقت زياد    255تا  با عددي بين صفر  به خط را نيز    حسگرورود  

 دهد.اين كار را انجام می( A/Dيا   ADC)به ديجيتال  

 
 

 

 
 

 

 

كنيم كه اگر خروجووی مداري طراحی می  ADCبه كمك يك    مجدداً در ن ر بگيريد؛را  مثال قبلی  

ولووت   8/3  حسووگرو اگر خروجی  (  00000000)برابر صفر    ADCولت باشد خروجی    2/1  حسگر

توان بر اساس عدد خروجووی شود؛ در اين حالت می(  11111111)  255برابر    ADCباشد خروجی  

مووثاًل   به خط را دانست و براساس آن تصميم الزم را اتخا  كوورد.  حسگرورود    مقدار،  ADCبيتی    8

باشد نشانگر اين است كووه تقريبوواً نيمووی از حسووگر وارد خووط شووده  127حدود    ADCاگر خروجی  

 است.

 ولتاژ آنالوگ
 حسگر نوري

مدار مبدل 

آنالوگ به 

ديجيتال 

(ADC) 

D0 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 
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روبووات بووه خووط را معلوووم حسگر  واضح است كه برخالف مدار سوييچ كه تنها ورود يا عدم ورود  

، بووه همووين لحوواظبه خووط را دانسووت.    حسگرتوان مقدار دقيق ورود  می  ADCكند، با استفاده از  می

بووا سوورعتی تواند می  كنداستفاده می ADCروباتی كه براي تشخيص خط از   هنگام رسيدن به پيچها

 شود.اين كار باعث افزايش سرعت و كنترل روي روبات می  .متناسب با انحراف خط بپيچد

بيتی هشووت  ADCكووه يووك    ADC804  تراشووهمدار  

اين مدار مرتباً ولتاژ   بينيد.می  مقابلرا در شکل  است  

)-in(V – in(+)V  بيتی تبووديل كوورده و  8عدد يك را به

بنووابراين  .كندارسال می DB7تا    DB0هاي  روي پايه

 A/Dهوواي خروجووی ، تمووام بيتin(V=  in(+)V-(اگوور 

شوووند. حووداكثر اخووتالف ولتوواژ ورودي »صووفر« می

()-in(V – in(+)V ) هوواي كووه بووه ازاي آن تمووام بيت

شوووند، بووه اصووطالح ولتوواژ »يووك« می  A/Dخروجی  

شوووود كوووه در تراشوووه ناميوووده می refVمرجوووع يوووا 

ADC804  نصف اين ولتاژ بايد به پايه ،ref/2V    متصل شود تاA/D   بداند چه بازه ولتوواژي را بايوود بووه

 تبديل كند. 11111111تا   00000000عددي بين  

 هووايتانسوويومتر، ولتاژپمتصل كرده و به كمووك    in(+)Vرا به ورودي    حسگربراي مثال باال، خروجی  

در  حسووگردر اين حالت اگوور  كنيم.متصل می ref/2Vو  in(V-( هايپايه ولت را ساخته و به  3/1و    2/1

 = DB7~DB0صووفر ) ADCخروجی ، ولت باشد( 2/1 حسگرباشد )خروجی  محيط كاماًل سفيد

خروجووی باشوود،  ولووت(    8/3  حسووگردر محيط كاماًل مشکی )خروجی    حسگراگر    و  (00000000

ADC   255برابر (DB7~DB0=11111111می ).بووا اتصووال  شووودDB7~DB0 بووه موودار كنترلووی 

گيري الزم بووراي حركووت تصميم  ADCبيتی خروجی    8توان براساس عدد  ، می(ميکروكنترلر)مثاًل  

 = ADC (DB7~DB0=10000000تراشووه  128توووان خروجووی مووثاًل می روبووات را انجووام داد.

 ADCرا از    128عوودد    ميکروكنترلووررا به عنوان نقطه آتش در ن ر گرفووت؛ يعنووی هرگوواه  (  255/2

وارد خط شده و عمل تغيير جهت روبووات را   حسگراز    میتواند نتيجه بگيرد كه ني دريافت كند، می

 خروجی حسگر  
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توانيوود دو نقطووه آتووش )مووثاًل انجام دهد. اگر بخواهيد هيسووترزي  را در سوووييچ رعايووت كنيوود، می

UTP    و    200برابرLTP  را طوري بنويسيد كووه ايوون  ميکروكنترلر( در ن ر بگيريد و برنامه 100برابر

حال ريزي مدار در اين حالت بسيار ساده و در عين  واضح است كه برنامه  نقاط آتش رعايت شوند.

داخلی هستند كه در ادامه با نحوووه كووار  ADCداراي    AVRها مانند  ميکروكنترلربعزی    دقيق است.

   آنها آشنا خواهيد شد.

يووا همووان تعووداد بيتهوواي مورد توجه قرار گيوورد، دقووت )رزولوشوون(    ADCاي كه بايد در مورد  نکته

بيتووی )بووين  8هشووت بيتووی ولتوواژ آنووالوگ ورودي را بووه يووك عوودد   ADCآن است. يووك  خروجی  

ده بيتووی كووار كنوويم،   ADCكند. حووال اگوور بووا يووك  ( ن ير می255يا    11111111تا    00000000

تووا  0000000000) حالووت 1024بووا  توووانيم ولتوواژ ورودي آنووالوگ را بووه يووك عوودد ده بيتوویمی

 شود.  گيري در اين حالت بيشتر میميم( ن ير كنيم؛ بنابراين دقت تص1023يا  1111111111
 

 ADCآشنايي با  (3كار در آزمايشگاه  

در گام اول يووك موودار حسووگر نوووري سوواختيم كووه در سووطوح سووياه و سووفيد 

 A/Dخواهيم يووك موودار  دهد. در اين مرحله میولتاژهاي مختلفی را نشان می

 بيتی نمايش دهد. 8صورت يك عدد طراحی كنيم كه ولتاژ خروجی حسگر را به 

هاي آن را با كاتالوگ مطابقت دهيوود. موودار صووفحه برداريد و پايه  ADC804يك تراشه   (1

پايووه هاي خروجی آن متصل كنيوود.  با مقاومت مناسب به پايه  LEDعدد    8را ببنديد و    45

)-in(V    آن را به زمين متصل كنيد تاADC    تنهووا وروديin(+)V   را بووه عوودد ديجيتووال تبووديل

و  in(+)Vهاي متر، ولتاژهوواي متغيووري روي پايووهاكنون به كمك دو پتانسيوكند )چگونه؟(.  

ref/2V  و ولتاژ    بسازيدref/2V   پتانسيومتر متصوول بووه پايووهولت تن يم كنيد 5/2را روي .in(+)V 

شوووند. اكنووون كليوود   خووامو ها  LEDرا بچرخانيد تا ولتاژ خروجی آن صفر شود و همه  

را بووه آرامووی بچرخانيوود و  in(+)Vفشاري را يك بار فشار دهيد و پتانسيومتر متصل بووه پايووه 

هووا LEDها را ببينيد. وقتی پتانسيومتر تا انتها چرخانووده شووود بايوود تمووام LEDروشن شدن  

نسيومتر را به صفر برسانيد و شروع به چرخاندن پتا  in(+)Vروشن باشند. اكنون دوباره ولتاژ  
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را  ADCو عوودد خروجووی  in(+)Vولتوواژ  و دسووت نگهداريوودمختلووف نقطووه  5كنيوود. در 

 يادداشت كنيد.

را تکوورار   1ولت تن يم كنيوود و آزمووايش قسوومت    2و    5/1و    1را روي    ref/2Vاكنون ولتاژ   (2

 كنيد. نتيجه چيست؟

ببنديوود و ولتوواژ آن را برابوور مقوودار  in(V-(را باز كنيد و آن را بووه   in(+)Vپتانسيومتر متصل به   (3

ولووت  2/1ولتاژ خروجی حسگرتان در سطح سفيد تن يم كنيوود )ايوون ولتوواژ در مووتن برابوور  

را بووا توجووه بووه  ref/2Vمتصوول و ولتوواژ  in(+)Vفرا شده است(. خروجی حسگر را بووه پايووه 

ان، تن يم كنيد. اكنووون كليوود فشوواري را مطالبی كه گفته شد و ولتاژهاي خروجی حسگرت

يك بار فشار دهيد و فرستنده/گيرنده را به آرامی از سطح سفيد به سطح سياه منتقل كنيوود 

 ها را ببينيد.LEDو روشن شدن تدريجی  

چقوودر   in(+)Vشود، ولتاژ  روشن می  LEDدقت كنيد. وقتی اين    D7متصل به پايه    LEDبه   (4

يووك موودار سوووييچ سوواخت؟   ADCتوان به كمك  گونه میاست؟ با توجه به اين نکته، چ

سووطحی  4توووان يووك موودار سوووييچ می  D7و    D6هاي  چگونه بووا اسووتفاده از مقووادير پايووه

 ساخت؟

ايوون آزمووايش را تکوورار كنيوود و نتيجووه را گووزار    4و    3هاي  ، قسمتref/2Vبا تغيير ولتاژ   (5

 كنيد.

موودل  AVRداريوود )مووثاًل  داخلووی آشوونايی ADCچنانچووه بووا يووك ميکروكنترلوور داراي  (6

ATmega32  ،)5   .قسمت قبلی اين آزمايش را با آن تکرار كنيد و نتايج را گزار  كنيد

)نووه  refVده بيتووی اسووت و ولتوواژ  ATmega32داخلووی ميکروكنترلوور  ADCتوجووه كنيوود 

ref/2V  ) متصل كنيد.  ميکروكنترلررا بايد به 
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روبات بر حسب سيگنالهاي منطقی »صفر« و »يووك«   پردازشگركنيد، بخش  همانطور كه مشاهده می

مناسب بووراي حركووت مسووتقيم يووا میكند، بايد تصمي دريافت می  ها و مدارهاي سوييچحسگركه از  

را اتخا  نمايوود و بووه كمووك فرمانهووايی كووه بووه موتورهوواي چووپ و پيچيدن روبات به جهت مناسب  

 تصميم خود را عملی كند.  دهد،راست می

 باشد.  ميکروكنترلريك يك مدار منطقی يا   تواند به سادگیمیبخش پردازشگر روبات  
 

 مدار منطقي

 باشوود.  NOTبووا گيتهوواي  تواند به سادگی يووك موودار منطقووی  می  روبات مسيرياب  پردازشگربخش  

 :فرا كنيد

 .يماردهنوري در سمت چپ و راست خط استفاده ك  حسگراز دو تنها   •

خروجووی   در زمينه سووفيد باشوود  حسگراند كه اگر  به صورتی طراحی شده  مدارات سوييچ •

 شود.»يك« می  مدار سوييچخروجی    مشکیبه خط   حسگر»صفر« و با ورود   مدار سوييچ

و بووراي   « منطقووی  آن موتووور »يووك  انوودازراهبراي روشن كردن يك موتور بايوود بووه موودار   •

 « ارسال شود.منطقی آن »صفر  اندازراهدار خامو  كردن آن بايد به م

 ي بعوودصووفحهجوودول بياييد ببينيم براساس حالت دو حسگر، چه فرمانهايی بايد به موتور داده شود؛ 

 را ببينيد:
 

 1حسگر

 2حسگر 

 nحسگر 

 بخش 

 پردازشگر

 موتور راست
 مدار مبدل

 مدار مبدل

 

 مدار مبدل

 

 موتور چپ
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 حسگر راست  حسگر چپ  فرمان به موتور راست  فرمان به موتور چپ 

1 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

0 0 1 1 
 

در حالتی كه خروجی هر دو حسگر »صفر« باشد، يعنووی هوور دو در سووطح سووفيد هسووتند و  •

 شود.روبات بايد به مسير مستقيم ادامه دهد؛ بنابراين به هر دو موتور »يك« ارسال می

اگر حسگر سمت چپ وارد خط شود )خروجی آن »يك« شود(، به معناي انحراف خووط  •

بنابراين روبات بايد به سمت چپ بپيچد. براي ايوون كووار بايوود موتووور به سمت چپ است؛  

سمت چپ روبات خامو  شده و موتور سمت راست به كار خود ادامه دهد. بنابراين بووه 

 شود.موتور سمت چپ »صفر« و به موتور سمت راست »يك« ارسال می

، بووه معنوواي انحووراف )خروجی آن »يووك« شووود(  اگر حسگر سمت راست وارد خط شود •

خط به سمت راست است؛ بنابراين روبات بايد به سمت راست بپيچد. براي اين كووار بايوود 

موتور سمت راست روبات خامو  شده و موتور سمت چووپ بووه كووار خووود ادامووه دهوود. 

 شود.بنابراين به موتور سمت راست »صفر« و به موتور سمت چپ »يك« ارسال می

شوند، يك حالت غيرطبيعی پيش آمووده اسووت )مووثاًل روبووات اگر هر دو حسگر وارد خط  •

طوري پيچيده كه عمود به خط قرار گرفته است(. در اين حالت بهتر اسووت هوور دو موتووور 

 شوند تا روبات متوقف شود.خامو   

توجه كنيد كه ايوون شوويوه طراحووی بووه فرضووهايی كووه در مووورد خروجووی موودار سوووييچ و نيووز موودار 

 گردد. ر گرفتيم برمیكننده موتور در نكنترل

آيوود؟! ايوون بيش از حد ساده می تانبه ن ر باشد.  ي بعدصفحهتواند به شکل  مدار كنترلی روبات می

دهد؛ البته مشروط به اينکه مکانيك و سرعت پيچيوودن روبووات شووما در مدار كنترلی عماًل پاسخ می

اي طراحی شده باشد كووه الزم باشوود انداز موتور به گونهراه  حد مطلوب باشد. توجه كنيد اگر مدار

بووه آن ارسووال كنوويم، حتووی بووه   براي روشن كردن موتور »صفر« و براي خووامو  كووردن آن »يووك« 
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انووداز موتووور بعووداً صووحبت خووواهيم نيز نيازي نيست! در مورد نحوه طراحی مدار راه  NOTگيتهاي  

 كرد.
 

 
 

 ميكروكنترلر

رسد. اما اگر بخواهيد از اگر پرداز  مورد ن ر ساده باشد، استفاده از مدار منطقی معقول به ن ر می

استفاده كنيد، بايوود از يووك بلوووك پردازشووگر  PWMيا  ADCتر كنترلی مانند هاي پيشرفتهوي گی

ايش دقووت عملکوورد و نيووز بووه عووالوه گوواهی بووراي افووزپذير مانند ميکروكنترلر استفاده كنيوود.  برنامه

شووود )مووثاًل يووك حسووگر روي سرعت روبات از چند حسگر نوري براي تشخيص خط اسووتفاده می

 حسگر چپ

 مدار سوييچ

 مدار فرمان موتور مدار فرمان موتور

 حسگر راست

 مدار سوييچ

 موتور راست

 

 موتور چپ
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خط، دو حسگر در عقب و دو حسگر در جلوي روبات يا دو حسگر در سمت راست و دو حسووگر 

در سمت چپ خط(. در اين حالت اگر بخواهيوود بووراي بخووش پردازشووگر از موودار منطقووی اسووتفاده 

، بايد جدول درستی مدار فوق را رسم كرده و ساده كنيد و سپ  براساس آن مدار را طراحووی كنيد

اگر ضعفی در بخشهاي ديگر روبات وجود داشته باشد، از سوي ديگر    .كه چندان ساده نيست  كنيد

 ميکروكنترلووراز يووك    بخووش پردازشووگردر    ،ريزي دقيقتربراي جبران آن ضعفها و برنامه  بهتر است

 استفاده كنيم.

 :مانند قبل فرا كنيد

   ايم.نوري در سمت چپ و راست خط استفاده كرده  حسگرتنها از دو  •

در زمينه سووفيد باشوود خروجووی   حسگراند كه اگر  به صورتی طراحی شده  مدارات سوييچ •

 شود.»يك« می  مدار سوييچخروجی    مشکیبه خط   حسگر»صفر« و با ورود   مدار سوييچ

هاي سمت چووپ و سوومت راسووت روبووات را بووه دو پايووه حسگرخروجی مدارهاي سوييچ   •

 .  كنيممیمتصل ( LeftSensorو  RightSensor  سمبليك )به نامهاي  ميکروكنترلر

 است: زيربه صورت    ميکروكنترلركد برنامه شبه

Back: 

  // If both sensors are in white background, the robot should go straight. 
 

 If  (RightSensor = 0  AND LeftSensor = 0) then   
 

  Turn on Right Motor; 
   Turn on Left Motor; 
 

 // If the right sensor enters black line, the robot should turn right. 
 

 If  (RightSensor = 1  AND LeftSensor = 0) then   
 

  Turn off Right Motor; 
   Turn on Left Motor; 
 

 // If the left sensor enters black line, the robot should turn left. 
 

 If  (RightSensor = 0  AND LeftSensor = 1) then   
 

  Turn on Right Motor; 
   Turn off Left Motor; 
Loop    Back 
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 توان نوشت:تري نيز میاين برنامه را به شکل ساده

Back: 
 If  (RightSensor = 0) then   
  Turn on Right Motor; 

else 
  Turn off Right Motor; 
 
 If  (LeftSensor = 0) then   
  Turn on Left Motor; 

else 
  Turn off Leftt Motor; 
Loop    Back 

سازي آن با يووك موودار منطقووی كد به قدري ساده است كه شايد پيادهبينيد، اين شبههمانطور كه می

 تر است.مناسب  ميکروكنترلرتر استفاده از  تر باشد. اما براي انجام پردازشهاي پيچيدهمعقول

بخووش پردازشووگر از براي به ولتاژ ديجيتال قابل فهم   حسگرتبديل ولتاژ آنالوگ خروجی    براياگر  

استفاده كنيد، به دليوول اينکووه ( ADC804هشت بيتی )مثاًل تراشه   (ADCمبدل آنالوگ به ديجيتال )

كووه نمووادي از ولتوواژ خروجووی   255هشت بيووت اسووت )عووددي بووين صووفر تووا    ADC  تراشه  خروجی

تصميم بگيرد، اسووتفاده   یهشت بيت عدد  است( و بخش پردازشگر بايد بر اساس اين    حسگرآنالوگ  

 استفاده شود.  ميکروكنترلراز مدار منطقی در بخش پردازشگر معقول نيست و بايد از 

 P1سوومت راسووت را بووه پووورت   حسووگرمربوط بووه    ADC  خروجی تراشه  فرا كنيد  به عنوان مثال

 ميکروكنترلوور  P2سمت چووپ را بووه پووورت    حسگرمربوط به    ADC  خروجی تراشه  و  ميکروكنترلر

 128بوويش از    ADC  تراشووه  شووود خروجوویبه خووط باعووث می  حسگراز  میورود ني ايم.  متصل نموده

(DB7~DB0=10000000 = 255/2 .شود )را ببينيد:كد زير شبه 
 

 Back: 
 If  (P1 < 128) then   
  Turn on Right Motor; 

else 
  Turn off Right Motor; 
 If  (P2 < 128) then   
  Turn on Left Motor; 

else 
  Turn off Leftt Motor; 
 Loop    Back 
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( تغييوور دهوويم، بووا ورود مقوودار كمووی از حسووگر بووه خووط 70را به مقداري كمتر )مثاًل   128اگر عدد  

بووراي آيوود. كند. اين حالت بووه كووار روباتهوواي كنوود بووا لمختووی زيوواد میروبات شروع به چرخش می

تر ( مناسووب220اسووتفاده از سووطوح بوواالتر سوووييچ )مووثاًل   ،توانند به سرعت بپيچنوودروباتهايی كه می

 است.

بخووش اگوور بخووواهيم هيسووترزي  را در كنوود. برنامه باال تنها بر اساس يك سووطح سوووييچ عموول می

دو سطح سوووييچ بوواال از  كافی است برنامه را به صورتی تغيير دهيم كه  در ن ر بگيريم،    كنندهكنترل

از  ADC تراشووه تر اگوور خروجوویبووه بيووان سوواده. داستفاده كن ( 100( و سوييچ پايين )مثاًل 200)مثاًل  

خروجی تراشووه اگر روبات بايد بپيچد و تا حد زيادي وارد خط شده و   حسگريعنی    ،بيشتر شد  200

ADC      و روبووات بايوود  تووا حوود زيووادي از خووط خووارج شووده اسووتحسووگر  يعنووی    ،كمتر شد  100از

 كد زير را ببينيد:شبه .چرخيدن را متوقف كند
 

   Back: 
 
     If  (P1 < 100) then  // Right sensor fully quits the line -> Go ahead! 

  Turn on Right Motor; 
 
     else If  (P1 > 200) then // Right sensor fully enters the line -> Turn right! 

  Turn off Right Motor; 
      
     If  (P2 < 100) then   // Left sensor fully quits the line -> Go ahead! 

  Turn on Left Motor; 
 
     else If  (P2 > 200) then // Left sensor fully enters the line -> Turn right! 

  Turn off Left Motor; 
 
   Loop    Back 

باشد   100راست كمتر از    حسگرمتصل به    ADC  تراشه  كنيد، اگر خروجیهمانطور كه مشاهده می

 تراشووه شود. اگوور خروجوویباشد، موتور راست خامو  می  200موتور راست روشن و اگر بيشتر از  

ADC  كوواماًل وارد خووط  حسووگرمانوود تووا بين اين دو مقدار باشد، اگر موتور روشن باشد، روشن می

كاماًل از خووط خووارج  حسگرماند تا شود و اگر خامو  باشد، خامو  میمیشود و سپ  خامو   

 شود.میشود و سپ  روشن  
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 توووان عملکوورد روبووات را تن وويم كوورد.میدر برنامووه بووه راحتووی با تن يم سطوح سوييچ باال و پووايين 

كنوود؛ اگوور روبووات در از پيچها بسيار كمك می  روبات در عبورافزايش سرعت  به    ADCاستفاده از  

كووم باشوود(،   ADCاز حسووگر وارد خووط شووود )خروجووی  موویحال حركت عادي باشوود و مقوودار ك

توانوود بووا دهنده اين است كه با يك انحراف ماليم در خط روبرو هسووتيم؛ بنووابراين روبووات مینشان

د شود، يعنی با يووك پوويچ تنوود به صورت ناگهانی زيا  ADCسرعت بيشتري بپيچد. اما اگر خروجی  

بعوودها راجووع بووه نحوووه تن وويم سوورعت سرعت روبات در عبور از پيچ بايد كم شود.  روبرو هستيم و  

 روبات سخن خواهيم گفت.
 

 طراحي بخش پردازشگر (4كار در آزمايشگاه  

حسووگر بووه مقووادير قابوول تبديل خروجی  مدار  در گامهاي قبلی مدار حسگر و  

 زمان طراحی بخش پردازشگر است.فهم پردازشگر را طراحی كرديم. اكنون  

و چنوودان  سوواده اسووت منطقی بووه عنوووان بخووش پردازشووگر اتمدار  استفاده از

نيازي به تمرين عملی ندارد. چنانچه مايوول هسووتيد از موودار منطقووی اسووتفاده كنيوود، آن را بووه بعوود از 

 انداز موتور موكول كنيد.طراحی مدار راه

را به كمووك يووك ميکروكنترلوور دريافووت و  ADCخواهيم اطالعات مجموعه حسگر و  در ادامه می

 8051ماسووت؛ اگوور از ميکروكنترلووري سوواده ماننوود پرداز  كنيم. انتخوواب نوووع ميکروكنترلوور بووا ش

تر ماننوود را به آن متصل كنيد. ميکروكنترلرهاي پيشوورفته  ADCكنيد، بايد تراشه خارجی  استفاده می

PIC  ،AVR    وARM    دارايADC  .خووواهيم اطالعووات دو در برنامه ميکروكنترلر می  داخلی هستند

براي نشان دادن  LEDآماده كنيد. از دو   ADCحسگر را پرداز  كنيم؛ پ  دو مجموعه حسگر و  

 كنيم.خامو  و روشن شدن موتورها استفاده می

تان بنويسيد كه اگر نيمی از حسگر سمت راست اي براي ميکروكنترلر مورد استفادهبرنامه (1

همووين كووار را بووراي .  )موتووور راسووت را خووامو  كنوود(  وارد خط شد، بووه راسووت بپيچوود

ريزي كنيوود و حسووگر و ميکروكنترلوور را برنامووهم دهيوود. انحراف خط به سمت چووپ انجووا
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ADC   را به آن متصل كنيد و سپ  با عبور دادن حسووگر از مقابوول خووط مشووکی، صووحت

 كار سيستم خود را كنترل كنيد.

 حسگر به خط واكنش نشووان دهوود ⅓را طوري اصالح كنيد كه به ورود   1قسمت    سيستم (2

 قبلی در چيست؟  آن با سيستمتفاوت    و آن را عماًل امتحان كنيد.

را طوري تغيير دهيد كه داراي دو سطح سوييچ )هيسووترزي ( باشوود كووه   1سيستم قسمت   (3

تن يم شووده خط  ( درUTPحسگر )سطح  ⅔و ( LTPحسگر )سطح    ⅓  قرار داشتن روي  

 و آن را عماًل امتحان كنيد. تفاوت آن با سيستم قبلی در چيست؟  باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 چهارم روز  

 روز موتور
 

موتووور را ( بايد به موتورها فرمان دهوود.  ميکروكنترلرروبات )چه مدار منطقی و چه    پردازشگرمدار  

طلبوود اندازي موتووور جريووان زيووادي را میتوان مستقيماً به مدار پردازشگر متصل كرد؛ چون راهنمی

از طريووق موودار پردازشووگر بووه موتورهووا فرمووان   شووود. بنووابراين كه باعث سوختن مدار پردازشگر می

 شود.باعث حركت آن می( Driver)از موتور  اندراه
 

 
 
 

 انداز موتور بايد بتواند:يك مدار راه

 امو  و روشن كند.موتور را خ •

 .را ببينيد( 21)صفحه    جهت چرخش موتور را معکوس كند •

 سرعت موتور را تن يم كند. •

به شوورح انووواع آن خووواهيم  زيربر حسب نوع موتور متفاوت خواهد بود كه در   انداز موتورمدار راه

 پرداخت.
 

 DCيا موتور  آرميچر

صوووتهاي ترين نوووع موتووور اسووت كووه آن را در ضبطآرميچوور سوواده

ايد. شکل روبرو يووك آرميچوور هاي برقی ديدهبازيباسبا  كوچك يا

 دهد.را نشان می

موتور به  2V < 1Vو اگر  موتور به سمت راست V 1V <2كه میهنگا

ولتاژها بايد در بازه مجاز موتور مووورد اسووتفاده   چرخد.سمت چپ می

براي استفاده در روبات معموالً به آرميچرهووايی  باشند.( بسته به نوع موتور ولت 24 تا 3معموالً بين  )

 Rotationمشخصه مهم ديگوور موتووور، تعووداد دور در دقيقووه ) ولت نياز داريم. 12با ولتاژ باالتر از 

Per Minute: RPM دور در دقيقووه  300( است كه براي روباتها يك موتووور بووا توانووايی چوورخش

 موتور انداز موتورمدار راه

 

 مدار پردازشگر
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شافت موتور به چر  و گيربک  مووورد اسووتفاده  باشد )هرچند اين موضوع به نوع اتصالمناسب می

 كند(.و ... نيز بستگی پيدا می

موودار منطقووی يووا توووان موتووور را مسووتقيماً بووه بخووش پردازشووگر )همانگونه كه قووباًل گفتووه شوود، نمی

ميکروكنترلر( متصل كوورد؛ چووون موتووور بووراي چوورخش نيازمنوود جريووان زيووادي اسووت كووه باعووث 

انووداز بووين موتووور و بخووش شود. بنابراين بايد از يك موودار كنترلووی راهسوزاندن مدار پردازشگر می

 پردازشگر استفاده كنيم.
 

 با رله مدار كنترلي آرميچر

 استفاده از يك رله است.  ترين راه براي روشن و خامو  كردن آرميچر،ساده
 

 
 

حالت عادي كه ولتاژي باشد. در  داراي پنج پايه مینوع ساده آن  رله يك قطعه الکتريکی است كه  

 « بسووتهمعموالً»بووه پايووه ( Common)( متصوول نيسووت، پايووه مشووترك coil-هاي بوبين )فرمووانبه پايه

(Normally Closeمتصل است. اگر فرمان به پايه ) يووك ولووت  5هاي بوبين داده شود )مثاًل ولتاژ«

پايووه پيچ داخوول رلووه مغنوواطي  شووده و  سوويممتصوول شووود(،  انداز رلووه  راه  بي  ترانزيستوربه  منطقی«  

)و اتصووال آن بووه پايووه  شووودمتصوول میآن ( Normally Open) « بووازمعموالً»بووه پايوو  رلووه مشترك 

، مجوودداً پايووه )اعمال »صفر منطقی« بووه پايووه فرمووان( با قطع شدن فرمان. شود(»معموالً بسته« قطع می

متر استفاده توانيد از اهمبراي تشخيص اين پنج پايه میشود.  بسته« متصل میمشترك به پايه »معموالً
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و رسم تصوير يووك سوولف   Comو    N.Cو    N.Oپشت رله با عبارات  در  معموالً  هاي رله  پايهكنيد.  

هاي فرمووان را بووه ولتوواژ متصوول كووه پايووهمیهنگا  شوند.يکديگر متمايز میهاي بوبين از  كنار پايهدر  

جريووان  رلووهفرمووان دادن بووه چووون    رسوود.رله از داخل آن بووه گووو  می  « چسبيدن»كنيد، صداي  می

آسوويب برسوواند، از يووك  ميکروكنترلوورممکوون اسووت بووه موودار منطقووی يووا پايووه   وخواهوود  زيادي می

بووراي فرمووان اسووتفاده   ULN2803يووا    ULN2003يا مدارات تقويت جريان ديگر مانند  ترانزيستور  

 كنيم.می
 

و فرمووان رلووه باشوود، ترانزيسووتور  »صفر«آيوود می  بخش پردازشگردر مدار باال هرگاه فرمانی كه از  

و موتووور  متصوولولتوواژ  موتووور بسووته« وصوول بوووده و پايه مشترك به پايه »معموالًبنابراين    ؛قطع است

و فرمووان رلووه باشوود، ترانزيسووتور   »يفك«  بخش پردازشگراگر فرمان خروجی  .  خواهد شد  روشن 

قطووع و موتووور « وصل بوووده و ولتوواژ  موتووور ازببنابراين پايه مشترك به پايه »معموالً  ؛دنشومیوصل  

بووراي بايد به نحوي طراحی شود كووه در حالووت عووادي   بخش پردازشگربنابراين  شود.  می  خاموش

 آن  انوودازراهبووه موودار  « و بووراي خووامو  كووردن موتووور  صفر»  آن  اندازراهبه مدار  كار كردن موتور  

  « بدهد.يك»
 

 معكوس كردن جهت چرخش موتور

سمت خووامو  آن  هنگام چرخيدن روبات به يك سمت، موتور  اگر بخواهيم  

نشود، بلکه در جهت عک  بچرخد تا چرخش درجا و دقيق و سووريعی داشووته 

اندازي اسووتفاده كنوويم كووه توانووايی بوورعک  كووردن بايد از مدارات راهباشيم،  

جهت چرخش موتور را داشته باشند. يووك پيکربنوودي معووروف ايوون موودارات 

 مقابل(.شکل  )  شود( ناميده میH-Bridge« )Hالح »پل انداز، به اصطراه

بسووته باشووند، موتووور بووه يووك سوومت  SW1-2و  SW1-1هاي اگوور سوووييچ

بسووته باشووند،   SW2-2و    SW2-1هاي  چرخد )شکل مقابل(. اگوور سوووييچمی

جهت اعمال ولتاژ به موتور و در نتيجووه جهووت چوورخش آن بوورعک  خواهوود 

و  SW2-1يووا  SW2-2و  SW1-1هاي شوود. بسووته بووودن همزمووان سوووييچ
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SW1-2 .غيرمجاز است 
 

-SW1هاي )و نيز از بين سوييچ  SW2-1و    SW1-1هاي  شود، از بين سوييچهمانطور كه ديده می

را   Hپل  توان  بنابراين با استفاده از رله می  ی باز و ديگري بسته است.( در هر لح ه يکSW2-2و    2

ولووت  12در اين مدار، وقتی فرمان قطع است، پايه مشترك رله باال به شکل زير را ببينيد.   .پياده كرد

چرخد. با وصل شدن فرمان، پايووه و پايه مشترك رله پايين به صفر متصل است و موتور به سمتی می

ولت متصل شده و با معکوس شوودن جهووت   12باال به صفر و پايه مشترك رله پايين به    مشترك رله

 شود.ولتاژ موتور، جهت چرخش آن نيز برعک  می

 
 انداز موتورهاي راهتراشه

 PWM (Pulse Widthبففه روش  DCكنتففرل سففرعت موتففور 

Modulation) 

هرچه ولتاژ اعمال شده به موتور كمتر باشوود، سوورعت آن كمتوور خواهوود 

ولووت متصوول كنيوود،   12ولووت را بووه يووك آرميچوور    6شد. مثاًل اگر ولتاژ  
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باشد، سرعت چرخش آن   500موتور    RPMچرخد )مثاًل اگر  موتور با نصف سرعت نامی خود می

( داده شووده بووه آن RMSاژ مووؤثر )شود(. براي كنترل سرعت موتور بايوود ولتوو دور در دقيقه می  250

اي نيسووت؛ بووه جوواي ايوون كم و زياد كردن ولتاژ موتور در يك مدار ديجيتال كار ساده  .كنترل شود

 كنيم.استفاده می PWMكار از ايده 

روشوون خواهوود شوود. حووال اگوور  ،متصل كنيوود LEDبه يك ولت »يك منطقی« را    5اگر ولتاژ ثابت  

شووود؟ بووا متصوول كنوويم چووه می  LEDشود را بووه  می  « يك»و    « صفر»يك پال  مربعی كه با سرعت  

وقتووی   LEDچووون  بينيم.  را روشن مووی  LEDهميشه  شود، اما  مرتباً خامو  و روشن می  LEDاينکه  

. ل به آن قطووع شووود(حتی اگر ولتاژ متصماند )شود، تا مدتی روشن میرود و روشن میبه اشباع می

مانند حالتی كه به صورت ثابت به »يك منطقی« متصل شووده نيسووت )چووون   LED  كلی  اما روشنايی

هرچه در يك دوره تناوب موج مربعی، نسبت »يووك« شود(.  كمتر می  LEDولتاژ مؤثر داده شده به  

 شود.پرنورتر ديده می  LEDيشتر باشد، ببودن به »صفر« بودن آن 

شووود. در ايوون رو ، بووه اسووتفاده می  PWMبووه شوويوه    DCاز همين ايده براي كنترل سرعت موتور  

شووود. هرچووه یجاي اعمال يك ولتاژ ثابت به موتور، يك پال  معموالً مربعووی بووه موتووور اعمووال م

آن )كووه ناشووی از سووطح زيوور نمووودار پووال  نسبت »يك« به »صفر« در پالسها بيشتر باشد، توان مؤثر 

شود. شووکل زيوور، سووه موووج مربعووی بووا فركووان  و در نتيجه سرعت چرخش موتور بيشتر میاست(  

 دهد.متفاوت را نشان می  « صفر»به  « يك»نوسان يکسان و نسبت  
 

 
 سرعت متوسط                سرعت زياد               سرعت كم             

 

شووود؛ بووه بيووان ديگوور وقتووی ولتوواژ پيچ استفاده میاز خاصيت حفظ جريان در سيم  PWMدر رو   

گووردد؛ امووا اندازي مجدد ولتاژ حفووظ میپيچ تا راهشود، جريان داخل سيمورودي به موتور قطع می

كوواهش و در نتيجووه سوورعت آن توان داده شده بووه موتووور چون ولتاژ به صورت ثابت متصل نيست، 

 آن راتوووان بووه راحتووی سوورعت می  DCنابراين با كنترل عرا پال   اعمال شده به موتور  بيابد.  می

نسبت مدت »يك« بودن يك پال  به كل زمان آن پووال  بووه اصووطالح سوويکل وظيفووه   كنترل كرد.



 جواد راستي  
 

50 

(Duty Cycleناميده می ).يووك دوره  %50به ايوون معنووی اسووت كووه در  %50مثاًل سيکل وظيفه  شود

ايوون تناوب موج مربعی، مقدار آن »يك« است. به بيان ديگر زمووان روشوون بووودن و خووامو  بووودن  

 موج مربعی يکسان است.

اسووتفاده كوورد؛ چووون ايوون اموور مسووتلزم تغييوور  PWMتوووان از رو  وجه داشته باشيد كه با رله نمیت

كارگيري بووراي بووه شووود.رله اسووت و باعووث چسووبيدن و از كووار افتووادن آن میو مکرر  حالت سريع  

PWM  مانندموتور    اندازراه  هايتراشه  بايد از  L298   ياL293 .بعزی ميکروكنترلرهووا  استفاده كنيد

هاي مربوطووه آن داخلی هستند كه با اتصال مناسب پايووه PWM ماژول( داراي ATmega32)مانند  

 را به سادگی كنترل كنيد. DCتوانيد سرعت دو موتور  می L298به  
 

 DCاندازي موتور راه ( 5كار در آزمايشگاه  

بووه كمووك  DCانوودازي يووك موتووور خووواهيم بووا نحوووه راهمیدر ايوون بخش 

 آشنا شويم. L298رله/ترانزيستور و نيز تراشه  

و ...( را بررسووی كنيوود. آن  RPMبرداريد و مشخصات آن )ولتاژ كاري،  DCيك موتور  (1

را به منبع تغذيه متصل كنيد و با كم و زياد كردن ولتاژ منبووع تغذيووه، تغييوور سوورعت آن را 

 ببينيد.

هاي آن را بررسووی كنيوود. بووه كمووك ( برداريد و پايووهcontacts-5يك رله پنج اتصالی ) (2

 هاي فرمان آن را امتحان كنيد.پايهمنبع تغذيه،  

را ببنديد و مشاهدات خود را گزار  كنيوود.  61و سپ  مدار صفحه  59ابتدا مدار صفحه  (3

 براي قطع و وصل فرمان از يك كليد فشاري استفاده كنيد.

)بووه كمووك ابتوودا هوور دو موتووور را بنويسوويد كووه اي را ببنديوود و برنامووه 63موودار صووفحه  (4

به يك سمت بچرخاند. سووه كليوود فشوواري در (  PD6تا    PD3هاي  مقداردهی مناسب پايه

سيستم تعبيه كنيد كه با فشردن اولی جهت چرخش موتور باال بوورعک  شووود، بووا فشووردن 

دومی جهت چرخش موتور پايين برعک  شووود و بووا فشووردن سووومی هوور دو موتووور اگوور 

روشوون هسووتند، خووامو  شوووند و اگوور خووامو  هسووتند، روشوون شوووند. ميکروكنترلوور را 
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 OUTو  INهاي ي كنيد و اثر اجراي برنامه را ببينيوود. در هوور مرحلووه مقوودار پايووهريزبرنامه

 گيري كنيد.را اندازه  L298تراشه  

( را به ميکروكنترلر متصل كنيوود. فوورا ADCاكنون خروجی مرحله قبل )مدار سوييچ يا   (5

بووه  اي بنويسوويد كووه موتووور را روكنيد. برنامهكنيد روي موتور راست روبات خود كار می

جلو بچرخاند و اگر نيمی از حسگر وارد خط شد، موتور را خامو  كنوود. موودار خووود را 

عماًل تست كنيد؛ حسگر را از سطح سفيد به آرامی به خط مشکی منتقوول كنيوود و اگوور در 

زمان مناسب موتور خامو  شد، دوباره حسگر را به آرامی به سووطح سووفيد منتقوول كنيوود. 

وتور روشوون شوود، تبريووك مووا را پووذيرا باشوويد! مغووز كنترلووی اگر باز هم در زمان مناسب م

 روبات شما ساخته شده و تنها به يك بستر مکانيکی مناسب نياز دارد.

ها )هنگامی كووه نيمووی از حسووگر وارد برنامه مرحله قبل را طوري اصالح كنيد كه سر پيچ (6

 ت كنيد.خط شد(، موتور سمت موافق را معکوس بچرخاند. اين مدار را هم عماًل تس

روي كنتوورل كنوويم. برنامووه زيوور را    PWMخواهيم سرعت موتورها را به كمك  اكنون می (7

 :ميکروكنترلر اجرا كنيد

#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
 
int main(void){ 

TCCR1A=0xA1; 
TCCR1B=0x0D; 
 
OCR1A = 255; 
OCR1B = 100; 

 
 DDRD = 0xFF; 
 PORTD = 0; 
 
 while (1); 
 return 0; 
} 
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متر را بووا ولووت  LM298تراشه    INهاي  سرعت چرخش موتورها چگونه است؟ مقادير پايه

 گيريد؟اي میو اسيلوسکوپ ببينيد. چه نتيجه

را  OCR1Aو ثبووات  (;PORTD = 0x40را يك كنيوود ) PD6اكنون در برنامه باال پايه  (8

بووا زيوواد كووردن مقوودار   . نتيجووه چيسووت؟يدو مجدداً مدار را تست كن   برابر صفر قرار دهيد

متر و را بووا ولووت  LM298تراشووه    INهاي  مقادير پايووه  افتد؟چه اتفاقی می  OCR1Aثبات  

 اسيلوسکوپ ببينيد.

به سمت راسووت و با حداكثر سرعت كه يك موتور را    برنامه باال را به نحوي اصالح كنيد (9

 .بچرخاندبه سمت چپ  سرعت نصف حداكثر  با ديگري را  
 

 (Stepper Motorاي )موتور پله

هوواي سووت و بووراي اسووتفاده در روباتسوورعت باال بوواو سووبك كوچووك  ارزان،    ، موتوووريDCموتور  

)كووه موتووور  مقدار چوورخش نيز و  . اما تن يم سرعترودبه شمار میگزينه مناسبی    سريعحجم و  كم

حتووی بووه عووالوه  چندان ساده نيسووت.موسوم است(  Position Controlبه كنترل موقعيت موتور يا 

ساختار مشابهی ندارند و تن يم بسياري از پارامترهوواي كنترلووی آنهووا بايوود بووه يکسان،   DCدو موتور  

ق سرعت و مقدار و مواقعی كه نياز به كنترل دقي صورت تجربی و در مورد همان موتور انجام شود.  

اي گزينووه بهتووري موتووور پلووه  ،يا روبات مونتاژگر(  )مانند روبات جراح  جهت چرخش موتور داريم

 است.

كند و بووراي چوورخش هوور آيد پله به پله حركت میاي همانطور كه از اسمش برمیموتور پلهشافت  

توووان بووه راحتووی بووا پله بايد فرمان جديدي به آن داد؛ بنابراين سرعت و مقدار چرخش موتور را می

، نسووبت بووه فرمووان قبلووی  فرمووانحالت هر  كرد.    كنترلارسال فرمانها به موتور    تعدادسرعت و  تن يم  

اي نسبت به آرميچر سرعت كمتر، حجم و ضعف موتور پله  كند.ت چرخش موتور را تن يم میجه

در موتور دستگاه فالپی براي كنترل محوول هوود  آن است.اندازي  وزن و قيمت باالتر و پيچيدگی راه

شود كه صداي آن را هنگووام خوانوودن محتويووات فالپووی از اي استفاده میروي ديسك از موتور پله

 ايد.شنيده  كامپيوترداخل  

 است. ي بعدصفحهبه شکل  ( Unipolarيك قطبی يا )موتور  سيمه   6اي ساختار يك موتور پله
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معموووالً همرنووگ دو سوويم مشووترك )كووه 

كوووه جوووز  هسوووتند(، بوووه ولتووواژ موتوووور )

و روي آن نوشووته  مشخصووات موتووور اسووت

بووه چهووار سوويم شوووند. ( متصوول میشووودمی

هاي »صفر« و رشته( Dو   Cو    Bو    Aديگر )

شود كه با تحووت توودثير قوورار »يك« داده می

هاي داخلووی باعووث چوورخش پيچدادن سوويم

 ها به ترتيب زير بايد به چهار سيم فرمان موتور داده شوند:اين رشته  شوند.شافت موتور می
 

1100, 0110, 0011, 1001, 1100, 0110, … 
 

اصوولی وجووود دارد كووه هركوودام بووا يووك شوويفت   « يووك»و    « صووفر»بينيد چهار رشته  همانطور كه می

انوودازه با اعمال هر رشته جديد، شووافت موتووور بووه   آيند.دست میچرخشی به راست از رشته قبلی به

 آنروي  اي  پلووههاي موتووور  به عنوووان يکووی از مشخصووهچرخد. ميزان چرخش يك پله  میيك پله  

 درجه(.  8/1شود )مثاًل  نوشته می
 

 بينيد كه كنترل اين موتور بسيار ساده است:می

توووان مقوودار شود، میاي داده میكه به موتور پله  « يك»و    « صفر»هاي  با كنترل تعداد رشته •

 چرخش آن را به دقت تن يم كرد.

توان سرعت موتور را كنترل كرد. ايوون میهاي صفر و يك، با تن يم زمان بين ارسال رشته •

 كنوود.پيچهاي موتور اشباع شده و موتور جووام میزمان نبايد خيلی كوتاه باشد، وگرنه سيم

 باشد.  زيادتواند خيلی  وتور نمیبنابراين سرعت اين م

رشووته قبلووی بووه   روي  شوويفت چرخشووی بووه چووپاعمال  را با    « يك»و    « صفر»هاي  اگر رشته •

هاي ارسووالی در ايوون حالووت شووود. رشووتهدست آوريم، جهت چرخش موتووور عکوو  می

 عبارتند از:
 

1100 , 1001 , 0011 , 0110 , 1100 , 1001 , … 
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باال من ور از »صفر« اتصووال بووه زمووين و من ووور از »يووك« اتصووال بووه ولتوواژ توجه كنيد در پاراگراف 

 موتور است.

پلووه انوودازي نيم( معروف است. در راهFull Stepپله )اندازي تمامروشی كه در باال گفته شد، به راه

(Half Step با اعمال هر )بووراي هاي الزم رشووتهچرخوود. پلووه می، شووافت موتووور بووه انوودازه نيمرشته

 پله موتور عبارتند از:اندازي نيمراه
1000, 1100, 0100, 0110, 0010, 0011, 0001, 1001, … 

 

چرخد؛ اما از ( نيز شافت موتور با اعمال هر رشته به اندازه يك پله میWaveاندازي موجی )در راه

انوودازي موووجی راههاي الزم بووراي  پله برخوردار است. رشتهاندازي تمامقدرت كمتري نسبت به راه

 عبارتند از:
1000, 0100, 0010, 0001, …. 

 

 ايموتور پله اندازراهمدار 

 است: صفحه بعد  شکلاي به  موتور پله  اندازراهمدار   طرح بلوكی

 
 

 

 

چنوودان   DCاي در مقايسووه بووا موتووور  اندازي موتور پلووهشود، راههمانطور كه در شکل باال ديده می

 دهد.به ما می  موتورآسان نيست؛ اما كنترل دقيقتري روي مقدار چرخش  

 .كنيمبلوكها را در زير بررسی می  هركدام از
 

 هاي »صفر« و »يك«توليد رشته

 ،كوود زيووربه سادگی توليد كرد.   ميکروكنترلرتوان به كمك  هاي صفر و يك گفته شده را میرشته

 كند:ارسال می 8051  ميکروكنترلر P1هاي صفر و يك را ايجاد كرده و به پورت  رشته

MOV     A, 11001100B 
AGAIN: 
 MOV     P1, A 

motorV 

 

هاي مدار توليد رشته

 صفر و يك

 

 

 بــافـــــر

 

 مــدار

 تقويت جريان

 

 

 ايموتور پله
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 CALL   DELAY 
 RR   A 
JMP AGAIN 

 P1.3~P1.0شووويد كووه روي پينهوواي با دنبال كردن گام به گام اين برنامووه بووه سووادگی متوجووه می

نيووز  P1.7~P1.4شوند )اين بيتها روي پينهوواي هاي صفر و يك با چرخش به راست توليد میرشته

توانيوود سوورعت شووود، میتوليوود می  DELAYشوند(. با تن يم تدخيري كه توسط زيربرنامه  توليد می

 RL (Rotateاز دستور RR (Rotate Right )اگر به جاي دستور چرخش موتور را تن يم كنيد. 

Left  )هاي صفر و يك به هدف چرخاندن موتووور بووه سوومت چووپ روي پووورت استفاده كنيد، رشته

P1  د خواهند شد.تولي 
 

 RPMباشوود،  STEP SIZE = 1.8°ثانيووه و ميلی 1برابوور  DELAYاگر تدخير زيربرنامووه  پرسش(

 اين موتور چقدر است؟
 

 بافر 

براي هدايت موتور را بر عهده دارنوود. امووا اگوور   « يك»و    « صفر»هاي  وظيفه توليد رشته  ميکروكنترلر

را مسووتقيماً بووه موودار تقويووت جريووان و موتووور  (ميکروكنترلوورمدار كنترلی )مدار منطقی يا خروجی  

 كنترلوویمتصل كنيم، ممکن است موتور جريووان زيووادي از موودار 

از موودار   كنترلوویبکشد و آن را بسوزاند. براي جدا كووردن موودار  

يوووا  74LS274تراشوووه موتوووور، از يوووك بوووافر )موووثاًل  انووودازراه

74LS275بيت ورودي دارد كووه   8كنيم. اين تراشه  ( استفاده می

كند. اگوور در خروجی توليد می)البته با جريان باالتر(  آنها را عيناً  

سوووزاند از خروجی بافر جريان زيادي كشيده شود تنها بافر را می

به عالوه نويز موتووور نيووز بووه ماند.  الم میموتور س  اندازراهو مدار  

 شود.مدار كنترلی منتقل نمی

يووا  Opto-Isolatorگزينووه ديگوور اسووتفاده از جداسوواز نوووري )

Opto-Coupler  بندي نمونووه بسووتهچند ( است. در اين مدار )كه
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ها باعث تحريك نوري فوتوترانزيستورهاي متصوول بووه بينيد(، وروديشده آن را در شکل مقابل می

شوند. بنابراين بدون وجود اتصال الکتريکی، سيگنالهاي »صفر« و »يك« از ورودي اين خروجی می

 شوند. تراشه به خروجی آن منتقل می
 

 مدار تقويت جريان

انوودازي موتووور بايوود محدود است، بووراي راه)و بافر(    كنترلرميکروهاي  چون جريان خروجی از پايه

بايوود بووه ولتوواژ موتووور تبووديل شوووند.  TTLبه عالوه »صفر« و »يك«هاي اين جريان را تقويت كنيم.  

 زيوورها بووراي ايوون هوودف اسووت. شووکل دترين تراشهاز پركاربر(  ULN2803)يا    ULN2003تراشه  

كاتووالوگ ايوون تراشووه  دهد.را نشان میاي  ور پلهاندازي يك موتنحوه استفاده از اين تراشه براي راه

 در بخش پيوست آمده است.

 
 

تهاي مناسب بووه ولتوواژ موتووور مرا با مقاو  ULNخروجيهاي    ،براي تقويت بهتر جريانشود  توصيه می

Pull-up توانيوود از ترانزيسووتورهاي دارلينگتووون صوونعتی )ماننوود بووه جوواي ايوون موودار، می د.نيوو ك

 ( استفاده كنيد.TIPترانزيستورهاي سري 
 

 نمايشگرهاي روبات

آيد. مدار بسيار به كار مینيست؛ اما  می  هايی كه در خروجی بافر كار گذاشته شده الزاLED  وجود

اي اسووت كووه شود كه مجموع آنها در كنار هم، مدار پيچيدهتر تشکيل میروبات از چند مدار ساده

كووار  (كنووددر مواقعی كه روبووات بووه درسووتی كووار نمیرا )تحليل و به وي ه يافتن محل بروز اشکال  
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نقطووه مهووم   كنترلووی روبووات خووود در هوورزدايی سريعتر، روي بووورد  . براي اشکالسازددشواري می

ها، خروجووی موودار فرمووان رلووه، خروجووی موودار توليوود »صووفر« و حسووگر  )خروجی مدارهاي سوييچ

استفاده كنيد تا با توجه به خامو    LEDاي و ...( از  اندازي موتور پله»يك«، خروجی بافر براي راه

را بووه سووادگی  آنمشووکل روبووات،  با يك نگاه بووه بووورد كنترلوویها بتوانيد  LEDو روشن بودن اين  

 .متوجه شويد
 

 ايانداز موتور پلههاي راهتراشه

اي را انوودازي موتورهوواي پلووهتوووان جريووان الزم بووراي راه، میL293و    L298هاي  به كمك تراشووه

انوودازي اي را راهبوودون نيوواز بووه موودارات پيچيووده، بووه سووادگی موتووور پلووه  L297تراشه  تدمين كرد.  

و نيووز بووافر كووردن خروجووی   « يووك»و    « صووفر»هاي  با اين كار ديگوور نيووازي بووه توليوود رشووته.  كندمی

و كاتووالوگ ايوون تراشووه  شووود.  كارها انجووام می  ه، بقي L297نيست و با اعمال فرمان به    ميکروكنترلر

 بخش پيوست آمده است.در  آن  نمونه مدار
 

 اي اندازي موتور پله( راه 6كار در آزمايشگاه  

 اندازي كنيم.اي را راهخواهيم يك موتور پلهين آزمايش میدر ا

اي در دسووت بگيريوود و شووافت آن را بچرخانيوود. يووك موتووور پلووه (1

 در چيست؟ DCتفاوت شافت اين موتور با يك موتور  

اي را بچرخانوود. ايوون موودار بايوود يووك كليوود سازي كنيد يك موتور پلهمداري طراحی و پياده (2

فشاري داشته باشد كه با فشردن آن جهت چرخش موتور تغيير كند. سرعت چوورخش موتووور 

 قابل تن يم باشد. DIP Switchبايد به كمك يك كليد فشاري يا يك نيز 

 

 

 

 





  

 پنجمروز  

 روز مكانيك 
 

 به آخرين و البته مهمترين روز ساخت روبات خو  آمديد!

ايد، بايد به شما تبريك گفت. البته نه بابت سوواخت آنچه را تاكنون گفته شده با موفقيت ساختهاگر  

كنوود، آوري میروبات! بلکه بابت ساخت يك سيستم كنترلی كه اطالعاتی را از دنياي خارج جمووع

 كنوود. امووا اگووردهد و بر اساس تصميم خود فرمانهايی صادر میگيري انجام میبر اساس آن تصميم

مانووده كووه اگوور اهميووت آن از آنچووه تووا  خواهيد روبات شما متولد شود، يك مرحله اساسی باقیمی

 ايد بيشتر نباشد، بدون شك كمتر هم نيست.كنون انجام داده

توان گفت اگر فرا كنيد تاكنون عماًل يك ميليون روبات در دنيا ساخته شده باشند، به جرأت می

ساختار مکانيکی ضعيف كه نتوانسته فرمانهاي كنترلی را به خوبی اجوورا ميليون روبات به دليل  ها  ده

روبووات  ها و موودار كنترلوویحسووگراين نکته را فرامو  نکنيد كه هرچقوودر  !اندكند، از كار بازمانده

هاي سريع استفاده كنيد و هرچقدر پردازندهقدر از الگوريتمهاي پيشرفته و  شما خوب كار كنند، هر

باشند، اگر بدنه روبات طوري باشوود كووه فرمانهوواي نهووايی   كاراشما گرانقيمت و  موتورهاي روبات  

يا موتورهووا توووان كووافی  را به خوبی اجرا نکند يا موتورها را به خوبی هدايت نکند  بخش پردازشگر

 ، روبات شما تنها باعث تدسف شما خواهد شد!براي حمل روبات را نداشته باشند
 

شووود. احث زياد و متنوووعی مطوورح میاز رشته مکانيك است كه در آن مب   ايزمينهمکانيك روبات  

توانيد طرحهاي بسيار جالب و متنوعی تدارك ببينيد خود شما می،  مسيرياببراي يك روبات ساده  

توانند به خوبی كار كننوود. در طراحی، همگی میو حوصله  كه به شرط صرف زمان مناسب و دقت  

اگوور تجربووه مکووانيکی  فرامووو  نکنيوود كنيم.موویتنها به چند پيشوونهاد اكتفووا به همين لحاظ در اينجا  

ا  در اين زمينه بوويش از شماسووت كمووك بگيريوود. وقتووی ه يا تجربهنداريد، حتماً از كسی كه عالق

چسووب و توان چرخها را به كمك دستگاه ترا  با دقت زياد ساخت، استفاده از ارّه و سمباده و  می

 شود در نهايت به نتيجه مطلوب خود نرسيد.كند و باعث می... تنها زمان شما را تلف می
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اليه، پالسووتيك، از جوون  تفلووون، تختووه سووهبووا اسووتحکام بوواال سووبك )شاسووی( يك بدنووه   •

بايد   بدنهبازي فراهم كنيد. اندازه  گالس و ... يا حتی يك ماشين اسبابآلومينيوم، پلکسی

 متناسب با اندازه بوردهاي كنترلی و نيز اندازه و توان موتورها باشد.

، اسووتفاده از روبات مسيريابترين طرح براي  ساده •

چوور  اسووت كووه بووه دو موتووور روبووات متصوول دو 

توانيد مسووتقيماً بووه چرخهوواي شوند. موتورها را می

روبات متصل كنيد يا بووراي تقويووت بيشووتر نيووروي 

موتورهووا، بووه كمووك حلزونووی و چوور  دنووده ايوون 

 اتصال را برقرار سازيد. شکل روبرو را ببينيد.

عت كمتوور و قوودرت بهتوور اسووت از موتورهوواي داراي گيووربک  اسووتفاده كنيوود كووه سوور •

 گشتاوري بيشتر )و البته قيمت باالتر!( دارند.

اندازي روبووات اسووتفاده كوورد. توووان و سوورعت موتووور را توان براي راهاز هر موتوري نمی •

حسووگر  3بووراي روبوواتی  بووا خواهيد بسووازيد انتخوواب كنيوود. اي كه میمتناسب با وزن بدنه

 دور در دقيقه مناسب است. 200تا  100سرعتی بين  

ستخوانی، چسبهاي پالستيك توانيد از انواع سيمهاي ابراي بستن موتورها روي روبات می •

هاي آماده  لوله سووبز تر، استفاده از بستو ... استفاده كنيد. راه بهتر و ساده

هاي تجهيزات آب تهيووه كوورد. انوودازه توان آن را از فروشگاهاست كه می

باشوود. كافيسووت دو سووورا  در می 25mmمناسووب بووراي ايوون موتورهووا 

سووپ  كمربنوودها را توسووط پوويچ انتهاي بدنه و روبروي هم ايجاد كنيوود و  

حاال موتورها را درون اين بست قرار دهيوود )شووکل روي آن محکم كنيد.  

 روبرو(.

توانيوود چرخهووا را خودتووان بسووازيد. انواع مختلفی از چر  در بازار موجود است. حتی می •

قطر و عرا چر  را متناسب با توان موتور و شکل بدنووه انتخوواب كنيوود. بعزووی چرخهووا 

بووراي اصووطکاك بهتوور فلزي براي محکم شوودن روي شووافت موتووور هسووتند.    داراي بو 
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چرخها با سطحی كه بايد روي آن حركت كند، در رويه خروجووی چرخهووا از پوششووهاي 

صوووت نيووز الستيکی آجدار اسووتفاده كنيوود. گوواهی از قطعووات آموواده ماننوود غلطووك ضبط

 ده كنيد.توانيد براي قسمتهاي مختلف روبات مانند چرخهاي آن استفامی

چون روبات دو چر  دارد هنگام حركت، بدنه به بوواال و پووايين  •

زند. براي حل اين مشکل در جلو ضربه )به اصطالح »كلّه«( می

گرد( اسووتفاده يا عقب روبات، از يك چر  هرزگرد )يووا كووف

توور آن كنيد تووا ضوومن حفووظ تعووادل روبووات، بووه حركووت روان

ساچمه بزرگ يووا تواند يك كمك كند. اين چر  هرزگرد می

 بلبرينگ باشد.

محل حسووگرها بسووتگی بووه موودار كنترلووی و مکانيووك روبووات و سوورعت آن دارد. نصووب  •

 تواند انتخاب خوبی باشد.حسگرها در قسمت زيرين جلوي روبات می

سعی كنيد بدنه روبات را به نحوي طراحی كنيد كه تغيير مکان نصب حسگرها به راحتووی  •

نصب حسگرها بايد طوري باشد كه كمترين نووور را از محوويط امکانپذير باشد. ضمناً محل  

 خارج و نيز فرستنده نوري )به صورت مستقيم( دريافت كند. 
 

اند كووه اي براي روبات به همراه موتورهوواي آن سوواختههاي آمادهبه تازگی بعزی فروشگاهها، بدنه

ها را در اي از ايوون بدنووهكند. نمونووهمیشما را از زحمت طراحی شاسی و اتصال آن به موتورها رها  

 بينيد:زير می
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توانوود ماننوود روبووات شووکل زيوور روي يووك اي دارد و حتووی میالبته روبات مسيرياب سوواختار سوواده

 اند پياده شود:ورابورد كه مدارهاي روبات روي آن لحيم شده
 

 
 

گاه سوورعت را فووداي دقووت و بايد در كمترين زمان به انتهاي خط برسد. هيچ  روبات مسيريابيك  

دقت را فداي سرعت نکنيد. روباتی كه بسيار سريع حركت كنوود، امووا بعوود از چنوود پوويچ و انحووراف 

 كدام مطلوب نيست!پشتی تمام خط را طی كند، هيچخط را گم كند و روباتی كه با حركت الك

اگر از بوواطري اسووتفاده ه مسدله نحوه تغذيه مدارهاي روبات دقت كنيد.  هنگام طراحی بدنه روبات ب

. اگوور از منبووع تغذيووه در محاسبه وزن بدنه و موودارات در ن وور داشووته باشوويدكنيد، وزن آن را نيز  می

در حين حركت به دنبالش حمل كنيوود. بنووابراين را كنيد، بايد سيم تغذيه روبات خارجی استفاده می

تا مزاحمتی بووراي حركووت روبووات ايجوواد   محل مناسبی براي اتصال سيم تغذيه به روبات تعبيه كنيد

 نکند.

 

 

 

 



  

 ساخت يك روبات مسيرياب
 از كجا شروع كنيم؟

)و شايد هر روبات ديگر( به صووورت كلووی و بوودون ورود بووه   روبات مسيريابمراحل ساخت يك  

 دارد!جزييات شرح داده شد. از اين بعد همه چيز به همت و اراده شما بستگی  
 

 كنيم:را به صورت خالصه مرور می روبات مسيرياباجزا  يك 

كووه   حسووگرنوري نيوواز داريوود. ايوون    حسگربراي ساخت اين روبات به دو يا چند    :حسگر •

ترانزيستور، ...(، مقدار نوري كووه از -، فوتوسلانواع مختلف دارد )ديود مادون قرمز، فوتو

اسووت( را بووه   مشووکیكند )كه نشانگر بازتووابش نووور از سووطح سووفيد يووا  محيط دريافت می

ها حسگرخواهيد قبل از اتصال  وقتی می  كند.می  بيانصورت يك ولتاژ آنالوگ )پيوسته(  

ه ماننوود زيوور روبووات به روبات آنها را امتحان كنيد، حتماً اين كار را در محيطی تاريك كوو 

 باشد، انجام دهيد.

يووك ولتوواژ آنووالوگ   حسووگرخروجووی    :بخش پردازشگربه    حسگرانتقال خروجي   •

بايد به ولتوواژ ديجيتووال )»صووفر« و »يووك«(   بخش پردازشگراست كه براي پرداز  توسط  

ولتوواژ آنووالوگ را بووه   تريگرو مدار اشووميت  امپآپتبديل شود. مدار ترانزيستوري، مدار  

دهنده ورود يووا عوودم ورود روبووات بووه صورت يك بيت منطقی »صفر« يا »يك« كه نشووان

 ولتوواژ آنووالوگ را بووه صووورت يووك عوودد ADCكنند. تراشه است، تبديل می  مشکیخط  

 كند.می  بيانبيتی   8  مثاًلديجيتال  

ترين حالووت يووك موودار توانوود در سووادهكننده روبات میبخش كنترل  :بخش پردازشگر •

 باشد.  ميکروكنترلرتر يك منطقی و در حالتهاي پيشرفته

هسووتند. آرميچرهووا   روبووات مسوويرياباي دو گزينووه بووراي  موتور پله  وآرميچر    موتورها: •

آنهووا سوورعت و مقوودار چوورخش  موتورهايی كوچك و سبك و سريع هستند، امووا كنتوورل  

اي است. براي تن وويم دقيووق مقوودار و سوورعت و جهووت چوورخش مشکلتر از موتورهاي پله

آرميچر تر از  بزرگتر و سنگين و  اي استفاده كنيد كه البته كندتر  توانيد از موتورهاي پلهمی
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متناسب با نوووع موتووور، بايوود از موودارات  مفصلتري نياز دارند. اندازراهو به مدارات   هستند

 و تقويت جريان مناسب استفاده كنيد.  اندازراه

بخش مکانيك روبات داراي اهميووت زيووادي اسووت و اگوور بووه خوووبی طراحووی   مكانيك: •

در كنار طراحی قسمتهاي ديگوور، وقووت و   تمام زحمات شما را به باد دهد!تواند  نشود، می

 نيروي كافی صرف ساخت بخش مکانيك كنيد تا زحمات شما به هدر نرود.

بووراي تغذيووه ممکوون اسووت    اندازراهبسته به نوع موتورها و مدارات    منبع تبذيه روبات: •

ولت نيوواز داشووته باشوويد. در حالووت معمووول، ولتوواژ   24يا    12يا    5به ولتاژهاي  روبات خود  

ولووت اسووت كووه بايوود بووه كمووك  24يووا  12 بووراي تغذيووه موتورهوواي آن، ورودي روبووات

ولووت بووراي تغذيووه موودارهاي كنترلووی را از آن اسووتخراج  5ولتاژ  (،7805)مثاًل   رگوالتور

كنيد. نکته مهم در تغذيه روبات اين است كووه موتووور ممکوون اسووت در هنگووام كووار روي 

انداز  نويز ايجاد كند. اگر ولتاژ كاري موتور و ولتاژ تغذيه موودارات روبووات از ولتاژ راه

ساز شووود و در كووار موودارهاي ديگوور يك منبع يکسان باشند، ممکن است اين نويز مشکل

اختالل ايجاد كند. بنابراين بايد تمهيدي براي رفووع آن بيانديشوويد. اگوور از بوواطري اسووتفاده 

در اثوور كوواركرد مووداوم موتورهووا باشوويد. بهتوورين بوواطري  كنيد مواظب تزعيف جريان  می

 -5و  5اژهوواي گزينه براي تغذيه يك روبات، استفاده از منبع تغذيه كامپيوتر است كووه ولت 

 دهد.ولت را با جريان مناسب و به صورت ايزوله شده در اختيار شما قرار می -12و  12و 

 چند نکته زير هم مهم هستند:

تن يم نهايی حسگرها )زاويه، پوشووش، مقووادير مقاومتهووا و ...( را در محوويط مسووابقه يووا كووار  •

 روبات انجام دهيد.

افزاري روبووات خووود را سوواده كنيوود تووا ( تن يم سختبه كمك اجزا  متغير )مانند پتانسيومتر •

 بتوانيد در مواقع مقتزی به راحتی عملکرد آن را تن يم كنيد.

هاي نمايشووگر LEDدر نقاط مختلف مدار )به وي ه محل اتصال بلوكهاي مختلف به هم( از   •

 استفاده كنيد در مواقع بروز مشکل، يافتن محل آن براي شما ساده باشد.
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ندادن روبات نبايد شما را خسته كند! به ياد داشته باشوويد كووه ارز  سوواختن روبووات جواب   •

همين زحماتی است كه براي تن يم مدارها و اتصال بلوكها به هم و در نهايت پاسووخ گوورفتن 

حوصله به خرج دهيد تووا از نتيجووه كووار میشويد. پ  شکيبا باشيد و كاز روبات متحمل می

 خود لذت ببريد.
 

 ميكروكنترلرم  روبات مسيرياب بدون مدار كا

 روبووات مسوويريابكه در اين نوشتار معرفی شد، به بررسی يك مدار ساده براي درك بهتر مفاهيمی

ايوون موودار از دو فرستنده/حسووگر مووادون قرمووز،   پووردازيم.میكنوود،  كه از ميکروكنترلر استفاده نمی

اسووتفاده  L298انووداز موتووور ولووت و تراشووه راه  12، موتورهوواي  LM324كننده  هاي مقايسووهتراشه

 بينيد.كه شماتيك آن را در شکل صفحه بعد میكند  می

 Trigger –كننده، بووراي تن وويم نقطووه سوووييچ )نقطووه آتووش پتانسيومترهاي متصل به تراشه مقايسه

Pointانوودازهولتاژ در خط سووياه را   همين روند. ولتاژ خروجی حسگر در سطح سفيد و  ( به كار می 

بگيريد و ولتاژ نقطه آنش را حدود ميانه آنها تن يم كنيد )مثاًل اگر خروجی حسگر در سووطح سووفيد 

ولووت تن وويم كنيوود(.  5/2ولت باشد، ولتوواژ نقطووه آتووش را حوودود   8/3ولت و در سطح مشکی    2/1

. مقوودار مناسووب ايوون شووودمتوجووه میهرچه اين ولتاژ كمتر باشد، روبات هنگام ورود به خط زودتر 

در تاژ به مکانيك و اينرسی روبات شما بستگی دارد. اگر روبات شما كنوود اسووت و هنگووامی كووه ول

دهد، ولتوواژ نقطووه آتووش را دهيد به فرمان شما به كندي پاسخ میبه آن فرمان چرخش میها  سر پيچ

 .تا به محض ورود روبات به خط، فرمان پيچيدن صادر شود  كم كنيد

ولتاژ خروجی آن پايين و كمتر از ولتاژ سطح آتووش اسووت. پوو  وقتی حسگر در سطح سفيد باشد،  

شود و با ورود »يك منطقی« می  NOTكننده »صفر منطقی« و پ  از عبور از گيت  خروجی مقايسه

 شود.باعث به حركت درآمدن موتور می L298به  

از   يابد. پوو  از عبووور ولتوواژ خروجووی حسووگربا ورود حسگر به خط، ولتاژ خروجی آن افزايش می

 NOTكننده سوييچ كرده و خروجی آن »يك منطقی« و با عبور از گيت  ولتاژ آتش، تراشه مقايسه

 شود.باعث توقف موتور می L298شود با ورود به  »صفر منطقی« می
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 چند نکته در مورد اين مدار شايان توجه است:

بووراي اند،  متصوول شووده  LM324كننده  هاي مقايسووههايی كه به خروجووی تراشووهLEDاز   •

هووا مربوووط بووه يووك LEDن ارت بر عملکرد حسگرها استفاده شده است؛ هركدام از اين 

 شود. مربوط به آن خامو  می LEDحسگر است و با ورود هر حسگر به خط،  

)متصوول   IN2و    IN1هاي  اندازي موتور استفاده شده است. پايووهبراي راه  L298از تراشه   •

 IN4و  IN3هاي ور سوومت چووپ و پايووهانوودازي موتوو ( بووراي راهOUT2و  OUT1بووه 

اندازي موتور سوومت راسووت مووورد اسووتفاده قوورار ( براي راهOUT4و  OUT3)متصل به 

از خروجووی  IN3و  IN1هاي  اند. پايهبه زمين متصل شده  IN4و    IN2هاي  اند. پايهگرفته

شوووند و در صووورت »يووك« شوودن، باعووث حركووت موتووور تغذيووه می NOT هووايگيت

 شوند.می

انووداز موتووور )پوول ديووود( نيووز بووه اين مدار بدون استفاده از ديودهوواي هرزگوورد بخووش راه •

كند؛ اما ممکن است بووه دليوول وجووود جريانووات بازگشووتی باعووث سوووختن درستی كار می

 شود. L298تراشه  

بع تغذيه با ولتوواژي برابوور ولتوواژ موتووور اسووت كووه بووه ورودي مدار تغذيه، يك باطري يا من  •

كند. براي نصووب ولت براي مدارات كنترلی را ايجاد می  5ولتاژ    7805كمك رگوالتور  

هاي روي آن رو به شما باشد؛ در رگوالتور، آن را طوري به سمت خود بگيريد كه نوشته

 باشد.ت خروجی میراسسمت  پايه سمت چپ ورودي، پايه وسط زمين و پايه  اين حالت  

هاي ناشووی از بوورعک  استفاده از يك ديود محافظ در ورودي تغذيه، موودار را از آسوويب

 سازد.هاي تغذيه ايمن میوصل كردن قطب

كنيوود، بووه جهووت اگر از مجموعه ديودهاي فرستنده/گيرنده مادون قرمز آماده اسووتفاده می •

كنيد، دقت كنيوود زا استفاده میهاي آن توجه كنيد. اگر از ديودهاي مجنصب صحيح پايه

كه ديود فرستنده به صورت معمولی )پايه كوتاهتر )كاتوود( بووه زمووين( و ديووود گيرنووده بووه 

ها را به صووورت شوند. اگر فرستندهصورت معکوس )پايه بلندتر )آند( به زمين( متصل می
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را خواهيوود يمیصحيح بسته باشيد و از طريق دوربين تلفن همراه به آنها نگاه كنيد، نور مال 

  ديد.

يکسان بودن تغذيه موتورها و مدار كنترل روبات، ممکوون اسووت باعووث ايجوواد نووويز روي  •

اسووتر باعووث خنثووی شوودن از نوووع پلی 100nfشود. استفاده از خازنهاي    هاي كنترلیتراشه

 شود.تاثيرات سلفی موتورها روي مدار كنترل می

شووود بتوانيوود بووا صوورف می  رعايت كنيد. اين كار باعووثدر بستن مدار، سعی كنيد ن م را   •

مشکل روبات خود را پيدا كنيوود يووا آن را بووه سوورعت بووراي تطووابق بووا شوورايط زمان كمی  

جديوود، تغييوور دهيوود. بووه عنوووان 

مثووال زمووانی كووه الزم اسووت دو 

قسمت بورد با چند سيم بووه هووم 

متصل شوند، بهتر است به جوواي 

برنوود، ار را شلوغ كرده و امکان خرابی را در آن بوواالتر میاستفاده از سيمهاي مجزا كه مد

 هاي مناسب )شکل مقابل( استفاده كنيد.به همراه رابط IDEيا  IDCاز كابلهاي  

براي جلوگيري از قطع شدن اتصاالت مدار در طووول حركووت روبووات، بهتوور اسووت آن را  •

( آن را طراحووی كنيوود. PCB( لحيم كنيد يووا بووورد چوواپی )veroboardروي وِرابورد )

دقت داشته باشيد كه اجزايی را كه نياز به درآوردن و جاسازي مکوورر روي بووورد دارنوود، 

نبايد لحيم كرد؛ چون جابجايی آنها بسيار مشکل است و ممکوون اسووت آسوويب ببيننوود. بووه 

انداز موتووور عنوان مثال ممکن است به دليل سوختن تراشه راه

 هوواناچار بووه تعووويض آن NOTراشه يا ت    كنندهيا تراشه مقايسه

بووه بووورد حتموواً از   هابنووابراين بووراي اتصووال ايوون تراشووه  ؛شويم

 سوكتهاي مناسب استفاده كنيد.  

شووود. بووراي ( در هنگووام كووار روبووات زيوواد میL298انووداز موتووور )حوورارت تراشووه راه •

 نصب كنيد. Heat-Sinkجلوگيري از سوختن آن، روي آن 
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خواهيوود شووود. چنانچووه میوييچ دارد كه با پتانسيومتر تن يم میاين مدار تنها يك سطح س •

مدار شما داراي دو سطح سوييچ باال و پايين باشوود )داراي حاف ووه يووا هيسووترزي  شووود(، 

كننده و خروجی حسگر متصل به آن قرار دهيوود بين پايه مثبت مقايسه  10kيك مقاومت  

كننده فيدبك كنيد تووا به پايه مثبت مقايسه  47k( را با يك مقاومت  outVو خروجی )پايه  

-nonكننووده )كننده غيرمعکوستريگر يووا مقايسووهموودار شووما بووه يووك موودار اشووميت

inverting  47( با هيسترزي  تبديل شووود. بووا تغييوور مقاومووتk اخووتالف بووين توانيوود می 

 سطوح آتش باال و پايين را تن يم كنيد.
 

 قطعات الزم براي ساخت اين روبات

 (CNY70رستنده/گيرنده مادون قرمز )يا قطعه آماده ف 2 •

 1پتانسوويومتر  2 –كيلواهم  1مقاومت  2  -كيلواهم     100مقاومت    2  -اهم    220مقاومت    4 •

 كيلواهم

 معمولی LEDعدد  2 •

 كننده()مقايسه LM324تراشه   1 •

 (NOT)گيت  7404تراشه   1 •

 نانوفاراد الکتروليت 100عدد خازن   3 -  استرفاراد پلیکرومي  1000عدد خازن   1 •

 1N4148عدد ديود  1 •

 كه به حالت پل بسته شوند( 1N4148عدد ديود   8عدد پل ديودي )يا  1 •

 7805يك رگوالتور   •

 دار(دور در دقيقه )ترجيحاً گيربک   500با چرخش    DCدو موتور   •

 با سوكت مناسب L298تراشه   •
 

 (PWMبدون  با ميكروكنترلر )روبات مسيرياب  مدار كام   

. ايوون موودار كنيمكند را بررسی میاكنون مدار يك روبات مسيرياب كه از ميکروكنترلر استفاده می

هاي آنالوگ بووه با مبدل  ATMEGA8مدل    AVR  ميکروكنترلرحسگر مادون قرمز،  فرستنده/از سه  
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كنوود كووه شووماتيك اسووتفاده می  L298انداز موتور  ولت و تراشه راه  12، موتورهاي  ديجيتال داخلی

 بينيد.آن را در شکل صفحه بعد می

 ميكروكنترلرافزار نرم

قابوول كامپايوول اسووت، بووه  CodeVisionبراي كنترل اين روبووات كووه در   AVR  ميکروكنترلربرنامه  

 باشد:صورت زير می
#include <mega8.h> 
#include <delay.h> 
#define   ADC_VREF_TYPE   0x00 
 
#define   go_ahead   0b00001010 
#define   turn_left      0b00001000 
#define   turn_right    0b00000010 
 
#define   m_LTP    650   // LTP for the ADC of the middle sensor 
#define   m_UTP   710   // UTP for the ADC of the middle sensor 
#define   side_TP  200   // TP for the ADC of the left & right sensors 
 
#define   m_LTP    650 
#define   m_UTP   710 
#define   side_TP  200 
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 
 

// input: adc_input is the number of the used ADC 
// output: the 10-bit value of the ADC 
 

{ 
ADMUX = adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xFF); 
 
delay_us(10); 
 
ADCSRA |= 0x40; 
 
while ((ADCSRA & 0x10) == 0); 
 
ADCSRA |= 0x10; 
 
return ADCW; 

} 
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void main(void) 
{ 
   DDRB=0xFF; 
   PORTB=0x00; 

 
   DDRC=0x00; 

 
   DDRD=0xFF; 

 
   ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xFF; 

 
   ADCSRA=0x83; 

 
   unsigned int left, middle, right; 

       
   while (1) { 

 
    left       = read_adc(0); 
    middle = read_adc(1); 
    right     = read_adc(2); 
 
    if (middle > m_LTP && right < side_TP && left < side_TP){         

PORTB  = go_ahead; 
        PORTD = 0b01000000;   
    } 
 
   else if(middle < m_UTP&&right > side_TP&&left < side_TP){ 
        PORTB  = turn_right; 
        PORTD = 0b00100000;   
    } 
 
   else if(middle < m_UTP&&right < side_TP&&left > side_TP){ 
        PORTB  = turn_left; 
        PORTD = 0b10000000;   
    } 

 
     }                   
} 

 چند نکته در مورد اين مدار شايان توجه است:
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اين روبات داراي سه حسگر مادون قرمز اسووت؛ دو حسووگر در دو طوورف خووط و حسووگر  •

كنيد، خروجی حسگرهاي نوري گيرد. همانطور كه مشاهده میوسطی روي خط قرار می

 ADC0متصل شده است؛ به صورتی كه مقوودار    AVR  ميکروكنترلرهاي داخلی  ADCبه  

خروجووی   ADC2ار  خروجی حسووگر وسووط و مقوود  ADC1خروجی حسگر چپ، مقدار  

گيري ها معيار تصميمADCعدد خروجی    به بيان ديگركند.  حسگر راست را مشخص می

بيتووی اسووت و   10داراي دقووت    AVR  ميکروكنترلوورداخلی اين موودل از    ADCاست. مدار  

در برنامووه   دهوود.نشووان می  1023ولتاژ آنالوگ ورودي را به صورت عددي بووين صووفر تووا  

و براسوواس آنهووا تصووميم گرفتووه شووده  هووا خوانووده  ADC، مقادير ايوون  AVR  ميکروكنترلر

هوواي متصوول بووه حسووگر ADCبه ترتيب مقادير    rightو    left  ،middleمتغيرهاي  شود.  می

اگوور حسووگر وسووط روي خووط كند.  چپ، وسط و راست روبات را در خود نگهداري می

 ADC( و دو حسگر چپ و راست خارج خط باشووند )مقوودار middle > m_LTP) باشد

دهوود. اگوور يکووی از ، روبات به مسير مسووتقيم ادامووه میكمتر باشد(  side_TPن ير آنها از  

، روبووات بووه تر باشوود(بيشوو  side_TPن يوور آن از    ADC)مقوودار    حسگرها وارد خط شووود

سمت آن حسگر خواهد پيچيد. تن يمات حسگرها )زاويه، پوشش، مقادير مقاومتهووا و ...( 

 را در محيط مسابقه يا جايی كه روبات بايد عمل كند، انجام دهيد.

بووراي ن ووارت بوور عملکوورد   ،اندمتصوول شووده  PD7تووا    PD5هاي  هايی كه به پايووهLEDاز   •

هووا مربوووط بووه يووك حسووگر اسووت و LEDهركوودام از ايوون    ؛حسگرها استفاده شده اسووت

مربوط به   LEDريزي شده است كه با ورود هر حسگر به خط،  طوري برنامه  ميکروكنترلر

توانيوود از صووحت عملکوورد حسووگرها ها میLEDشود. با مشاهده حالت اين آن روشن می

 مطمئن شويد.

عوودد افووزايش  شووش توانيوود تعووداد حسووگرها را تووا اين مدار بسيار ساده است. می  گستر  •

هوواي ADCدهيد. كافی است مدارات حسگر را مطابق شکل ببنديد و خروجی آنها را بووه  

در متصوول كنيوود و در برنامووه اصووالحات الزم را انجووام دهيوود.  AVR ميکروكنترلوورديگوور 

ميکروكنترلر براي پوشش دادن همووه حسووگرها كووافی  ADCهاي صورتی كه تعداد كانال
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( به يك 4051پلکسر آنالوگ )مثاًل تراشه  توانيد حسگرها را به كمك يك مالتینبود، می

ريزي پلکسوور و برنامووهوصوول كنيوود و بووا مقووداردهی خطوووط انتخوواب مالتی ADCكانووال 

 مديريت كنيد.  ADCمناسب، همه حسگرها را با يك كانال 

)متصل بووه  IN2و  IN1هاي اندازي موتور استفاده شده است. پايهبراي راه  L298از تراشه   •

OUT1    وOUT2هاي  و پايهسمت چپ  اندازي موتور  ( براي راهIN3    وIN4   متصوول بووه(

OUT3  وOUT4اند.مورد استفاده قرار گرفته  سمت راستاندازي موتور  ( براي راه 

نيووز بووه )پوول ديووود(  انووداز موتووور  اين مدار بدون استفاده از ديودهوواي هرزگوورد بخووش راه •

؛ اما ممکن است بووه دليوول وجووود جريانووات بازگشووتی باعووث سوووختن كندمیدرستی كار  

 شود.  L298تراشه  

ورودي مدار تغذيه، يك باطري يا منبع تغذيه با ولتوواژي برابوور ولتوواژ موتووور اسووت كووه بووه  •

كند. براي نصووب ولت براي مدارات كنترلی را ايجاد می  5ولتاژ    7805كمك رگوالتور  

هاي روي آن رو به شما باشد؛ در بگيريد كه نوشته  رگوالتور، آن را طوري به سمت خود

 باشوود.پايه سمت چووپ ورودي، پايووه وسووط زمووين و پايووه راسووت خروجووی میاين حالت  

هاي ناشووی از بوورعک  استفاده از يك ديود محافظ در ورودي تغذيه، موودار را از آسوويب

 سازد.هاي تغذيه ايمن میوصل كردن قطب

كنيوود، بووه جهووت فرستنده/گيرنده مادون قرمز آماده اسووتفاده میاگر از مجموعه ديودهاي  •

كنيد، دقت كنيوود هاي آن توجه كنيد. اگر از ديودهاي مجزا استفاده مینصب صحيح پايه

كه ديود فرستنده به صورت معمولی )پايه كوتاهتر )كاتوود( بووه زمووين( و ديووود گيرنووده بووه 

ها را به صووورت شوند. اگر فرستندهمیصورت معکوس )پايه بلندتر )آند( به زمين( متصل 

را خواهيوود د و از طريق دوربين تلفن همراه به آنها نگاه كنيد، نور ماليمیي صحيح بسته باش

  ديد.

يکسان بودن تغذيه موتورها و مدار كنترل روبات، ممکوون اسووت باعووث ايجوواد نووويز روي  •

باعث خنثی شوودن توواثيرات  استراز نوع پلی 100nfشود. استفاده از خازنهاي   ميکروكنترلر

 شود.سلفی موتورها روي مدار كنترل می
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شووود بتوانيوود بووا صوورف در بستن مدار، سعی كنيد ن م را رعايت كنيد. اين كار باعووث می •

بووا شوورايط  تطووابقمشکل روبات خود را پيوودا كنيوود يووا آن را بووه سوورعت بووراي زمان كمی

است دو قسمت بورد با چند سوويم بووه هووم جديد، تغيير دهيد. به عنوان مثال زمانی كه الزم 

متصل شوند، بهتر است به جاي استفاده از سيمهاي مجزا كه مدار را شلوغ كرده و امکووان 

هوواي مناسووب بووه همووراه رابط IDEيووا  IDCبرنوود، از كابلهوواي خرابووی را در آن بوواالتر می

 استفاده كنيد:

      
 

براي جلوگيري از قطع شدن اتصاالت مدار در طووول حركووت روبووات، بهتوور اسووت آن را  •

( آن را طراحی كنيد. دقت PCBلحيم كنيد يا بورد چاپی )(  veroboard)روي وِرابورد  

داشته باشيد كه اجزايی را كه نياز به درآوردن و جاسازي مکوورر روي بووورد دارنوود، نبايوود 

يار مشکل است و ممکن است آسوويب ببيننوود. بووه عنوووان لحيم كرد؛ چون جابجايی آنها بس

انووداز موتووور ناچووار بووه تعووويض آن شووويم يووا مثال ممکن است به دليل سوختن تراشووه راه

را تغيير دهيم. بنابراين براي اتصال اين دو تراشه به بورد حتماً   ميکروكنترلربخواهيم برنامه  

 از سوكتهاي مناسب استفاده كنيد.  

( در هنگام كار روبات L298انداز موتور )تراشه راهحرارت   •

شووود. بووراي جلوووگيري از سوووختن آن، روي آن زيوواد می

Heat-Sink .نصب كنيد 

ريز )پروگرامر( اسووتفاده كنيوود. اگوور بايد از دستگاه برنامه  ميکروكنترلرجهت برنامه ريزي   •

کتور پووورت موووازي توانيد به راحتی آن را بووه كمووك يووك كوواناين دستگاه را نداريد می

(DB-25 و پنج رشته سوويم بووه طووول )هاي متوور بسووازيد. نحوووه اتصووال سوويمها بووه پايووه 5/1
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رشووته را بووه  5در بخش پيوست مشخص شده اسووت. طوورف ديگوور ايوون DB-25 كانکتور 

تووايی متصوول ( به يك سوكت پنجSTK200/300ترتيبی كه در آن بخش مشخص شده )

، GND ،Reset هاي)پايووه ميکروكنترلرريزي  رشته به پينهاي برنامه  5كنيد. با اتصال اين  

SCK  ،MOSI  وMISO.روبات آماده برنامه ريزي است ،) 
 

 روباتاين قطعات الزم براي ساخت 

 (CNY70)يا قطعه آماده  فرستنده/گيرنده مادون قرمز 3 •

 اهم 220مقاومت  6 •

 كيلواهم 100مقاومت  3 •

 اهمكيلو 10مقاومت  1 •

 يك كليد فشاري •

 معمولی  LEDعدد  3 •

 با سوكت مناسب ATMEGA8  ميکروكنترلريك  •

 استرفاراد پلیکرومي  1000عدد خازن   1 •

 نانوفاراد الکتروليت 100عدد خازن   3 •

 1N4148عدد ديود  1 •

 كه به حالت پل بسته شوند( 1N4148عدد ديود   8عدد پل ديودي )يا  1 •

 7805يك رگوالتور   •

 دار(دور در دقيقه )ترجيحاً گيربک   500با چرخش    DCدو موتور   •

 با سوكت مناسب  L298تراشه   •

 CodeVisionاسووت كووه بايوود در    ميکروكنترلوورتوجه كنيد فرا ما بر استفاده از كريستال داخلی  

طوووري تن وويم كنيوود كووه از كريسووتال  CodeVisionتن يمات آن را انجام دهيوود. اگوور موودار را در 

 فاراد نيز نياز داريد.پيکو 22مگاهرتز و دو خازن عدسی  12خارجی استفاده كند به يك كريستال 
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رشته  پرسش( مشاهده  اين    go_aheadو    turn_right  ،turn_leftهاي  با  كه  است  مشخص 

می خامو   را  آن سمت  موتور  سمت،  به يك  براي چرخيدن  مقابل روبات  سمت  موتور  و  كند 

می ادامه  خود   كار  به  رشتههمچنان  تغيير  با  دهيد  نشان  هنگام دهد.  زير،  صورت  به  فوق  هاي 

 چرخد:چرخش به يك سمت موتور آن سمت به شکل معکوس می
 

#define   go_ahead   0b00001010 
#define   turn_left      0b00001001 
#define   turn_right    0b00000110 

 

افتد؟ تحت چه شوورايطی چه اتفاقی می  side_TPو    m_UTPو    m_LTPبا تغيير مقادير    پرسش(

 ممکن است به اين كار نياز داشته باشيم؟
 

 (PWMبا با ميكروكنترلر )  روبات مسيريابمدار كام   

موتورها تنها داراي دو حالت حركت يا توقف هستند؛ اين در حالی است كه با توجووه در مدار باال،  

 توان سرعت موتور را متناسب با آن تن يم كرد؛  می ADCبه بازه وسيع خروجی  

توان نتيجه گرفت روبات وارد يك پيچ به صورت ناگهانی زياد شود، می  ADCمثاًل وقتی خروجی  

 تند شده و بايد به آهستگی بپيچد تا منحرف نشود. 

كنيم كه از ن وور اصووول يك مدار كامل روبات مسيرياب ديگر را معرفی می  PWMبه بهانه توضيح  

تفاده كند. شکل اين موودار در اس PWMتواند از قابليت طراحی بسيار شبيه مدار قبلی است؛ فقط می

 صفحه قبل رسم شده است.

 بينيد.اين مدار را در شکل زير می  PCBاي از نمونه
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 ميكروكنترلرافزار نرم

بووه قابوول كامپايوول اسووت،  CodeVisionكووه در براي كنترل اين روبووات    AVR  ميکروكنترلربرنامه  

تنها دو حالت خووامو  يووا روشوون را بووراي موتووور در . در ابتدا برنامه ساده )كه باشدمیصورت زير  

 كنيم.( را بررسی میگيردن ر می
 

/***************************************************** 
Chip type             : ATmega16 
Program type         : Application 
Clock frequency      : 8.000000 MHz 
Memory model         : Small 
External SRAM size  : 0 
Data Stack size      : 256 
*****************************************************/ 

 

#include <mega16.h> 
#include <delay.h> 

 

#define MotorLeft PORTD.6 
#define MotorRight PORTD.3 

 

#define SpeedLeft OCR1A 
#define SpeedRight OCR1B 
 

#define led1 PORTC.0 
#define led2 PORTC.1 
#define led3 PORTC.2 
 

#define ADC_VREF_TYPE 0x40 
 

Int   center, left, right, TriggerPoint = 700; 
 

// Read the ADC conversion result 
unsigned   int   read_adc(unsigned char   adc_input) 
{ 

ADMUX = adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); 
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage 
delay_us(10); 
// Start the AD conversion 
ADCSRA |= 0x40; 
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// Wait for the AD conversion to complete 
while ((ADCSRA & 0x10) == 0); 
ADCSRA |= 0x10; 
return  ADCW; 

} 
 
void main(void) 
{ 
 

//**************** Input/Output Ports initialization************************** 
// Port A initialization 
PORTA=0x00; 
DDRA=0x00; 
 

 
// Port B initialization 
PORTB=0x00; 
DDRB=0x00; 
 

// Port C initialization 
PORTC=0x00; 
DDRC=0x07; 
 

// Port D initialization 
PORTD=0x00; 
DDRD=0x78; 
 

//***************** Timer/Counter 1(PWM) initialization********************** 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: 7.813 kHz 
// Mode: Fast PWM top=00FFh 
// OC1A output: Non-Inv. 
// OC1B output: Non-Inv. 
// Noise Canceler: Off 
// Input Capture on Falling Edge 
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off 
// Input Capture Interrupt: Off 
// Compare A Match Interrupt: Off 
// Compare B Match Interrupt: Off 
TCCR1A=0xA1; 
TCCR1B=0x0D; 
TCNT1H=0x00; 
TCNT1L=0x00; 
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ICR1H=0x00; 
ICR1L=0x00; 
OCR1AH=0x00; 
OCR1AL=0x00; 
OCR1BH=0x00; 
OCR1BL=0x00; 
 

//***********************hardware initialization************ 
TCCR0=0x00; 
TCNT0=0x00; 
OCR0=0x00; 
ASSR=0x00; 
TCCR2=0x00; 
TCNT2=0x00; 
OCR2=0x00; 
 
MCUCR=0x00; 
MCUCSR=0x00; 
TIMSK=0x00; 
ACSR=0x80; 
SFIOR=0x00; 
 

// **********************ADC initialization****************** 
 
// ADC Clock frequency: 62.500 kHz 
// ADC Voltage Reference: AVCC pin 
// ADC Auto Trigger Source: None 
ADMUX = ADC_VREF_TYPE & 0xff; 
ADCSRA = 0x87; 
 

 MotorRight = 0; // Not Reverse  
 MotorLeft = 0;   // Not Reverse 

 

while (1) 
      //********read sensor***************** 
 { 
  left = read_adc(1); 
  delay_ms(10); 
  center = read_adc(2); 
  delay_ms(10); 
  right = read_adc(3); 
  delay_ms(10); 
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      //************center sensor************* 
      if (center > TriggerPoint) 
      { 
  SpeedLeft = 255; 
  SpeedRight = 255; 
  led2 = 1; 
      } 
      else  

led2 = 0; 

    

      //************left sensor************* 
      if (left > TriggerPoint) 
      { 
  SpeedLeft = 0; 
  SpeedRight = 255; 
  led1 = 1; 
      } 
      else 

led1 = 0; 

    

      //************right sensor************* 
      if (right > TriggerPoint) 
      { 
  SpeedLeft = 255; 
  SpeedRight = 0; 
  led3 = 1; 
      } 
      else  

led3 = 0; 
    }; 
} 

 

بوويش از  ADCبه عنوان سطح سوييچ استفاده شووده اسووت؛ اگوور خروجووی  700در اين برنامه از عدد 

 است.مشکی  متناظر به خط    حسگرباشد به معناي ورود  700
 

 OCR1A  ثباتهوواي)كه متناظر با    SpeedLeftو    SpeedRightمتغيرهاي  ،  ميکروكنترلردر برنامه  

شووود كووه ايوون رونوود. در برنامووه ديووده میبووه كووار می  PWMهستند( براي مقووداردهی    OCR1Bو  

توان موتور را متوقف اند؛ به همين جهت فقط میمقداردهی شده  255متغيرها فقط با مقادير صفر و  

اگر براي مقداردهی اين متغيرها از عددي بووين صووفر درآورد.    كرد يا با حداكثر سرعت به چرخش 
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هاي حسووگربا اسووتفاده از    استفاده كنيد، موتور با سرعتی متناسب با اين عدد خواهد چرخيد.  255تا  

 توانيد كنترل دقيقتري روي رفتار روبات داشته باشيد.، میميکروكنترلر PWMريزي بيشتر و برنامه
 

توانيوود مقداردهی كنيوود، می « يك»با  « صفر»را به جاي  MotorLeftو   MotorRightاگر متغيرهاي  

 ميکروكنترلوور PWMثباتهاي به در اين حالت آوريد. اگر موتور را درجهت معکوس به چرخش در

AVR  (OCR1A    وOCR1B    كه متناظر با متغيرهايSpeedRight    وSpeedLeft   در برنامه مووا

بيشووتر باشوود سوورعت چوورخش موتووور در جهووت  nرا ارسووال كنيوود، هرچووه  n – 255 هستند( عوودد

 شود. معکوس بيشتر می
 

 در مورد اين روباتو پاسخ  چند پرسش 

هاي اسههادا ش شههرش    ( تراشهههdatasheetهاي اطالعههاتي  توان به برگهههچگونه مي***

 ها  ست يافت؟نقشه

 CMOS Pocketيووا  TTL Pocket Guideعالوه بركتابهاي الکترونيك )مانند سووري كتابهوواي 

Guideتوانيوود در موتورهوواي میهاي اطالعوواتی اسووت. ترين راه مطالعووه برگووه(، اينترنووت سوواده

را جسووتجو كنيوود.   datasheet، نام تراشه مورد ن ر خود به اضافه كلمه  Googleجستجوگر مانند  

  روف جستجوي برگه اطالعاتی مانندهاي معبه سايت 
 

• www.datasheet4u.com    

• www.alldatasheet.com 
• www.datasheetcatalog.com  

 سري بزنيد.هم  
 

 اسادا ش كر ؟ AVR  ميكروكنارلرآيا براي كنارل  وبات حامًا باير از ***

هووايی ميکروكنترلري باشوود. اگوور از ميکروكنترلوورتواند شووامل هوور  خير. بخش پردازشگر روبات می

داخلی آنها اسووتفاده   ADCتوانيد از  استفاده كنيد، می  PICيا    AVRمانند بعزی از اعزاي خانواده  

را جداگانه ببنديوود و خروجووی ديجيتووال آن را بووه يکووی از پورتهوواي   ADCكنيد. وگرنه بايد تراشه  

 PWMبه سادگی امکان استفاده از    AVR  ميکروكنترلرمتصل كنيد.    ميکروكنترلرورودي/خروجی  

http://www.datasheet4u.com/
http://www.alldatasheet.com/
http://www.datasheetcatalog.com/
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توووان پيچيوودگيهاي ، میتوورهوواي مجهزميکروكنترلرز كوواًل بووا اسووتفاده ا آورد.را نيووز فووراهم مووی

بووه عووالوه همووانطور كووه   تر اسووت.افزاري مبدل كرد كه بسيار سادهنرمدستورات  افزاري را به  سخت

 توانيد حتی با استفاده از مدارات منطقی، بخش پردازشگر روبات خود رابسازيد.قباًل گفته شد، می
 

اي از بههازش وسههيو يروجههي ، هههيا اسههادا شADCبا وجههو  اسههادا ش از     اين  وبات  ***

ADC    نشرش است. آيا اسادا ش از مههرا  سههوييا بههراي ايههن  وبههات ب اههر 1023 صدر تا )

 نيست؟

بووه صووورت  PWMو نيووز امکووان   ADCهوواي مختلووف  توانيد همين روبات را به كمك خروجیمی

تن وويم   PWM)كووه توسووط  يد؛ به صورتی كه سرعت چرخش موتورهووا  ريزي كن تري برنامهپيشرفته

شووود( مشووخص می ADCها به خووط )كووه از روي خروجووی حسگرشود( متناسب با مقدار ورود  می

، ميکروكنترلوور  ADCهاي ورودي  ها بووه پايووهحسووگرجاي اتصال خروجی آنالوگ  توانيد بمی  باشد.

 ADCاسووتفاده از متصوول كنيوود.  ميکروكنترلوورسه مدار سوييچ ببنديد و خروجی ديجيتال آنها را بووه 

 د.دهپذيري بيشتري به روبات شما میانعطاف
 

و سوا  كر ن آن  وي يك برنههه،   ميكروكنارلر يزي  آيا با بسان اين مرا  و برنامه***

 افار؟ وبات به كا  مي

چون عملکرد يك روبات بستگی زيووادي بووه مکانيووك آن احتمال اين موضوع نزديك صفر است!  

ايوود پاسووخ نخواهوود داد. امووا اي كووه شووما در ن وور گرفتهدارد و به احتمال فراوان اين مدار روي بدنه

تغييوور ها، حسووگرمدار و برنامووه )مووثاًل تن وويم كووردن زاويووه   نگران نباشيد. با تغييرات بسيار جزيی در

براي سوييچ، استفاده از هيسووترزي ، زيوواد  ADCامتحان كردن مقادير ديگر تها، مجزيی مقدار مقاو

 توانيد به سرعت و دقت مطلوب خود برسيد.ها و ...( میحسگركردن تعداد  
 

 كنر؟كا  مي حسگرآيا اين  وبات با تن ا سه ***

هاي بيشتري دارند. بووه عووالوه حسگربله! اما طبيعی است كه سرعت آن كمتر از روباتهايی است كه  

هاي بيشووتري اسووتفاده كرديوود حسووگراگر از  تواند از پيچهاي تند و بريدگيها عبور كند.احتماالً نمی

 شکل نصب كنيد.  Λتوانيد آنها را به صورت خطی يا می
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 توان قطعات مو   نياز  ا يريرا ي كر ؟چگونه مي***

توانيد از طريووق اينترنتووی نيووز ايوون خريوود را عالوه بر مراجعه به فروشگاههاي لوازم الکترونيکی، می

توانيوود تمووام تجهيووزات می www.roboeq.comانجام دهيد. در شهر اصفهان با مراجعه بووه سووايت 

 اييد.مورد نياز خود را خريداري و درب منزل دريافت نم
 

 سازي كر ؟توان محيط مسابقه  ا شبيهعرض يط سياش چقر  است؟ چگونه مي***

اي چسووب بوورق توانيوود تکووهمتر است. براي امتحان مدارات روبووات خووود میسانتی  8/1عرا خط  

 رنگ روي يك كاغذ يا فيبر سفيدرنگ بچسبانيد.مشکی
 

تههوان از صههحت عم كههر  آن مي،  مههرا  سههويياو    حسههگرچگونه بعر از بسان مرا   ***

 مطمئن شر؟

و مقاومووت كوچووك متصوول كنيوود. اتوواق را تاريووك كنيوود و   LEDيووك    موودار سوووييچبه خروجی  

از زمينه سفيد به خووط مشووکی منتقوول كنيوود. بووا ورود فرسووتنده / میفرستنده / گيرنده نوري را به آرا

تغيير حالت دهد )از روشن به خامو  يا خامو  به روشن(. دقووت كنيوود   LEDگيرنده به خط بايد  

ممکن است روبات در شرايط مختلف نوري پاسخهاي مختلفی بدهد. سعی كنيد تسووتهاي نهووايی را 

 م دهيد.در شرايطی مشابه با شرايط مسابقات انجا
 

 فرسانرش/گيرنرش نو ي چگونه زير  وبات باير نصب شو ؟***

فرستنده و گيرنده را چسبيده به هم طوري نصب كنيد كووه گيرنووده مسووتقيماً در معوورا تووابش نووور 

گيرنده بايوود تنهووا بازتووابش نوووري كووه فرسووتنده بووه سووطح )فرستنده و نيز هيچ نوري از محيط نباشد  

ها را طوووري كنووار هووم قوورار دهيوود كووه شووود فرسووتنده/گيرندهتوصيه می  .(تاباند را دريافت كندمی

ها بووا حسووگرپوشوواندن بدنووه    .مقداري به سمت يکديگر متمايل شده باشند )شکست نووور بووا زاويووه(

نوووري   حسووگراگر نور زياد باشد،  كند.  رنگ به كاهش نور دريافتی از محيط كمك میسياه  ينوار

گردد تشخيص دهوود. تابد را از نوري كه از سطح سفيد برمیمیتواند نوري كه از سطح سياه بازنمی

http://www.roboeq.com/
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فاصووله مناسووب فرسووتنده/گيرنده تووا سووطح بووه   شووود.گفته می  حسگربه اين حالت به اصطالح اشباع  

 زمين دقت كنيد.
 

 اشههاه باشههر تريگر كههه  و سههطي سههوييا آيهها اسههادا ش از مههرا ي ماننههر اشههميت***

 ا بههه ب هه   حسههگرتوان با مرا ي با يك سههطي سههوييا نيههز يروجههي است يا ميميالزا

 كنارلي مناقل كر ؟

از سووطح ولتوواژ   حسووگرفقط يك سطح سوييچ داشته باشد، وقتووی ولتوواژ خروجووی    مدار سوييچاگر  

از آن سووطح ولتوواژ، موودار  حسووگررود، مدار سوييچ كرده و با پايين آموودن خروجووی سوييچ باال می

ن پوويچ مرتبوواً بووين خووط و ي كند. اين حالت ممکن است باعث شود روبووات در اولوو مجدداً سوييچ می

جهت حركت موتور باعث آسيب رساندن مکرر  به عالوه تغيير  زمينه سفيد جابجا شود و گير بيفتد.  

كنوود؛ وقتووی میکل را حوول تريگر كه دو سطح سوييچ دارد اين مشاستفاده از اشميتشود.  به آن می

كنوود. وقتووی تريگر سوووييچ میشووود، اشووميتاز سووطح سوووييچ بوواال بيشووتر می  حسگرولتاژ خروجی  

كنوود تووا كنوود؛ بلکووه صووبر میشووود موودار سوووييچ نمیاز سطح سوييچ باال كمتر می  حسگرخروجی  

بعوود از سطح سوييچ پايين هم كمتر شووود )روبووات از خووط كوواماًل خووارج شووود( و    حسگرخروجی  

بدنووه مکووانيکی اگوور كنوود. تريگر در سيستم اينرسووی ايجوواد میكند. در واقع مدار اشميتسوييچ می

وقتی با ورود روبووات بووه خووط، موودار سوووييچ كنوود و موتووور يووك سوومت   )يعنیلمخت باشد  روبات  

طول بکشوود تووا آن سوومت روبووات متوقووف شووود يووا وقتووی موتووور روشوون شووود خامو  شود، كمی

توووان در ايوون حالووت می  خود وجود دارد.بهاين اينرسی خود  روبات به راه بيفتد(  طول بکشد تاكمی

شووود ندارد. پيشوونهاد میمیتريگر لزوسطحی استفاده كرد و به كار بردن اشميتاز مدار سوييچ يك

سطحی طراحی روبات را انجام دهيوود و در صووورتی كووه مکانيووك روبووات با يك مدار سوييچ يك

 تريگر تغيير دهيد.راي شما ايجاد نکرد، مدار سوييچ را به مدار دوسطحی اشميتاينرسی الزم را ب
 

 اي؟كنير يا موتو  پ هاسادا ش از آ ميچر  ا توصيه مي***

اگر بتوانيد سرعت روبات را كنترل كنيد قطعاً استفاده از آرميچر بهتر است؛ چون روباتی سووريعتر و 

توانيوود موودارات روبووات خووود را روي وِرابووورد سووبکتر و كوووچکتر خواهيوود داشووت. حتووی می
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(Veroboard  ) ببنديد و لحيم كنيد و موتورهاي آرميچر را روي همين بورد بچسبانيد و چرخهووا را

توووان آن را نمی حسووگرافت موتور متصل كنيد. اگر سوورعت روبووات بوواال باشوود احتموواالً بووا دو به ش

 هاي بيشتري براي گم نکردن خط استفاده نماييد.حسگركنترل كرد و بايد از  

تر شووود؛ امووا كنتوورل توور و كنوودتر و سوونگين شود روبات شما حجيماي باعث میاستفاده از موتور پله

كنيد. دقت خط را گم نمی  حسگرتوانيد تقريباً مطمئن باشيد كه با دو  تر است و میسرعت آن ساده

در سوونگين و ها و توانهاي مختلف وجود دارند و بعزی از آنها آنقوو اي در اندازهكنيد موتورهاي پله

اي توانند وزن خود را حمل كنند! هنگام خريد موتور پلووهتوان هستند كه حتی نمیدر عين حال كم

 به اين نکته توجه كنيد.
 

 چقر  باير باشر؟ حسگرمقاوما اي اسادا ش شرش    مرا هاي سوييا يا ***

خصصين الکترونيك )حتووی توانيد از مت بستگی دارد. می حسگرمقدار اين مقاومتها به شرايط مدار و 

از فروشندگان قطعات الکترونيکی( در مورد آنها سؤال كنيد يا بووه كتابهوواي الکترونيووك عملووی يووا 

چون به هدف محوودود كووردن جريووان  LEDتکنيك پال  مراجعه كنيد. مثاًل مقاومت سري شده با 

سووتوري در حوود چنوود رود بايد در حد چند صد اهم باشد. امووا مقاومتهوواي موودارات ترانزيبه كار می

اسووتفاده از پتانسوويومتر بووه جوواي مقاومووت ثابووت بووه موودار شووما انعطوواف بيشووتري    كيلو اهم هسووتند.

 بخشد.می
 

 آيا ساياي براي معرفي مسابقات  وباتيك و قوانين آن ا وجو   ا  ؟***

توانيوووود تعوووودادي از ايوووون سووووايتها را بيابيوووود. ديوووودن سووووايت بووووا جسووووتجو در اينترنووووت می

www.iranrobotic.com .خالی از لطف نيست 
 

 توان يك  وبات  ا به تن ايي سايت؟!مي***

بدنه مکانيکی را خودتان به تنهايی    و مدار سوييچ گرفته تا  حسگربله! اما بايد تمام اجزا  روبات از  

بسازيد. اگر از دوستانتان كه هركدام در بخشی تخصص و عالقه دارند كمك بگيريوود و يووك توويم 

رسيد. بووه يوواد داشووته باشوويد آنچووه مهووم اسووت رسوويدن بووه تشکيل دهيد، سريعتر به جواب بهتري می

 رسند!جواب است، نه اينکه چند نفر به جواب می

http://www.iranrobotic.com/
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 كالم آخر

توانيوود اي براي ايجاد انگيزه و گشودن راهی بووراي آنچووه میيك بهانه است. بهانه  بات مسيريابرو

انجام دهيد.اگر موفق به ساخت اين روبات نشديد، هرگووز اميوود و انگيووزه خووود را از دسووت ندهيوود. 

اگوور ايوون روبووات  نه »پيروزي« كه »تال  براي پيروزي« است.  باارز دوباره تال  كنيد كه هدف  

را ساختيد، اين كاميابی بر شما مبارك! اما اگوور انگيووزه خووود را از دسووت دهيوود و بووه همووين اكتفووا  

كنيد، اين موفقيت نه يك پيروزي كه شکستی بزرگ برايتان خواهد بود. به تال  خووود و لح وواتی 

ايوود بيانديشوويد. اگوور ايوون لح ووات را تنهووا بووراي بات كردهتك اجزا  اين روكه صرف ساخت تك

گمان بعدها با افسوس اين لح ات را به ياد خواهيد آورد. ايد، بیين روبات صرف كردههمساخت  

ايد به ديگران نيز بياموزيد پ  عزم خود را جزم كنيد و سدها را بشکنيد و آنچه را در عمل آموخته

ن پوويش برويوود و راه روباتيووك را در كشووورمان بگشوواييد. جوواي و خووود نيووز بووا تمووام قوودرت و توووا

ياب، جوشکار، نقا  و ... در كشور ما خووالی مين امدادگر، كاوشگر،  نشان،  روباتهاي صنعتی، آتش 

 پ  دست به كار شويد!  است.

 .. چشم اميد ايران به دست تواناي شماست.
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 آشنايي با دنياي روباتها 

 مسوويريابخوانيوود، يووك روبووات آشنا شديم. اميوودوارم وقتووی ايوون سووطور را می  روبات مسيرياببا  

 اي هم روي ميز كارتان باشد.حرفه

خواهيم گذري بر دنياي روباتها داشووته باشوويم و بووا اعزوواي ايوون خووانواده و بووه ويوو ه بووا در ادامه می

اي بووراي شووود آشوونا شووويم. ايوون مسووابقات، انگيووزهدر گوشووه و كنووار برگووزار میمسووابقاتی كووه 

دل  . مسلماً روباتهاي نسوول آينووده ازاستمندان به دنياي روباتيك آموزان، دانشجويان و عالقهدانش 

 شوند.اين مسابقات متولد می

كتابی كه در دست داريد، جلد اول سري كتابهاي روباتيك است؛ بعزی از روباتهايی كه در ادامووه 

 آيد، موضوع جلدهاي بعدي اين سري كتابهاست.می
 

 ( Labyrinth – Maze – Micro Mouse -)هزارتو  روبات البيرنت 

زيرزمين  به  افسانهالبيرنت  میهاي  اطالق  كه  اي  شود 

در   است.  بوده  خم  و  پيچ  پر  بسيار  مسيرهاي  حاوي 

سربه براي  وارد  گذشته  را  آنها  افراد،  كردن  نيست 

می به  البيرنت  توجه  با  البيرنت  از  خروج  كردند. 

از   بعد  فرد  و  بود  ناممکن  مسيرها  فراوان  پيچيدگی 

 داد!  يابی از دست میمدتی جان خود را بر سر مسير

 آيد!نگران نباشيد! روبات شما از البيرنت سالم بيرون می
 

 مسابقه  زمين 

از يووك صووفحه شووطرنجی و زمووين مسووابقه 

 تشووکيل شووده اسووت  هاي بين خانووههاديواره

كه همگووی از جوون  چوووب هسووتند و روي 

آميزي شووده ها به رنووگ قرمووز رنووگديواره

هاي كنوواري بووه عنوووان يکووی از خانووه.  است
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شووود. روبووات از نقطه ورود و خانه كناري ديگري به عنوان نقطه خروج روبووات در ن وور گرفتووه می

كه روبات بايد مسووير خووود داده شده    راروهايی قها ديوارهشود. بين خانهخانه ورودي وارد زمين می

ها پيدا كند و با رسيدن به خانه خروجی اين موضوع را بووه نحوووي به سمت خروجی را از بين ديواره

اند ها طوري روي صووفحه چيووده شوودهديوارهيا ايجاد صدا( اعالم كند.    LED)با روشن كردن يك  

بوون بسووت بووه كووه هسووتند انحرافووی  هووا هوومراهاز تعوودادي  .وجووود دارد  خووروجكه چند راه به خانووه  

 .رسندمی

 را بووه كمووكها ديوارهمعموالً بات  ور.  كرداز كامپيوتر استفاده    توانمیبراي كنترل روبات البيرنت  

هووا را مربوط بووه ديوارهاطالعات  تشخيص داده و  (  Ultra-sonicحسگرهاي نوري يا ماورا صوت )

جهووت   ، فرمووانِمشووخص  مسيريابی به كمووك الگوووريتمپ  از  كامپيوتر    ؛دكن به كامپيوتر ارسال می

نمايد اي انتخاب میرا به گونهروبات  مسير حركت  همواره    و  دكن براي روبات ارسال می  راحركت  

؛ در هنگام مسيريابی وارد مسير بن بست گرددروبات نزديکتر شود. ممکن است  خروجبه خانه  كه

 بووه آن مسوويرروبووات را در حاف ووه ثبووت كنوود تووا ديگوور  بايد اين مسير بسووته كامپيوتردر اين حالت 

 .تکراري باز نگردد

نيز   ميکروكنترلرتوان روبات البيرنت را به كمك يك  می

اطالعووات  ميکروكنترلووردر ايوون حالووت كنتوورل نمووود. 

هووا را از حسووگرهايش دريافووت كوورده و پوو  از ديواره

 كند.مسيريابی، فرمان مناسب را به موتورهايش ابالغ می
 

در جلد دوم سري كتابهاي روباتيك، بووا طراحووی روبووات 

البيرنووت و مسووايل مربوووط بووه آن از جملووه حسووگرهاي 

ماورا صوووت، ارتبوواط بووا كووامپيوتر و طراحووی الگوووريتم 

 مپيوتري آشنا خواهيد شد.مسيريابی كا
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 (Deminerياب )روبات مين 

بر اساس گزارشات موجود، ايران سومين كشور دنيووا از 

سووال جنووگ  8در طووول   هاي دفن شده است.لحاظ مين 

ميليووون مووين در   16تحميلی عراق بر عليه ايران بووالب بوور  

هاي مرزي غرب و جنوب كشور كاشته شده اسووت كووه بعزوواً بووه علووت دورافتوواده بووودن و سرزمين 

العبور بودن مناطق خنثی نشووده بوواقی مانووده و همووه سوواله افووراد زيووادي از بووين مووردم عووادي و صعب

د. استانهاي آ ربايجان غربی، كرمانشاه، كردستان، ايالم و خوزستان، هنوووز كنن قربانی میرا  ن اميان  

 مانده از بيست سال پيش هستند.هاي باقیدر معرا خطر انفجار مين 

هووا كوواري بسوويار خطرنوواك و سازي مين كشف و خنثی

بوووه عوووالوه متدسوووفانه اسوووتانداردهاي پرهزينوووه اسوووت. 

ز موووارد المللووی در كاشووت روباتهووا در بسووياري ابين 

رعايت نشده و اين موضوع، پاكسازي ميدانهاي مووين را 

 كند.دشوار می

ياب بتوانند ايوون هاي مين اين اميد وجود دارد كه روبات

 يابی را كاهش دهند.خطر را رفع نموده و تلفات انسانی و هزينه مين 

توسط دانشگاه اميركبير برگزار   1381در سال  ياب در ايران،  هاي مين ي مسابقات روباتاولين دوره

هرچند كه اين ليگ توسووط فداراسوويون جهووانی روبوكوواپ بووه عنوووان ليووگ مسووابقات جهووانی .  شد

شووود، ن يوور شناخته نشده است، اما در تمامی مسابقات معتبري كه هر سال در كشور مووا برگووزار می

 جووذابمسووابقات ايوون هاي هوشوومند، دانشووگاه نوشوويروانی بابوول و... ، مو IranOpenخوارزمی،  

يوواب مسوودله بسوويار توجه كنيد كه مکانيك روبووات مين  شود و طرفداران زيادي هم دارد.برگزار می

 است كه در طراحی آن بايد مورد توجه وي ه قرار گيرد.میمه

 شود:ي زير برگزار میزيرشاخه  سهاين ليگ در  

 . روباتهاي مين ياب خودكار1

 كار)دستی(هاي مين ياب غير خود. روبات2
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 . رقابت فنی3
 

 هاي مين ياب خودكارروبات( 1

بدون دخالت انسان ، بايد قادر باشد  خودكار  يك روبات مين ياب

ي مشووخص را هوواي كارگووذاري شووده در يووك ناحيووهتمووامی مين 

كشف و خنثی يا نابود سازد. اما ايوون كووار بووراي انسووانها هووم كووار 

هاي فيزيکی و هووو  بسوويار بووااليی قابليتاي نيست و نياز به  ساده

هووايی سوواخته نشووده اسووت. دارد و تا به حال روباتی با چنين قابليت

ها از مسابقات حذف شده است و سازي مين پ  خنثی

هووا كار روبات مين ياب در زمين مسابقه به كشووف مين 

ايوون  شووده اسووت. محوودودميوودان مووين  نقشووه و تهيووه

براي تشووخيص موانووع )از ها داراي حسگرهايی  روبات

( يووا دوربووين( و نيووز Ultra Sonicنوووع مووافوق صوووت )

حسووگرهايی بووراي تشووخيص مووين )معموووالً فلزيوواب( 

 باشند.می
 

 هاي مين ياب غير خودكار)دستي(روبات( 2

در اين مسابقات، روبووات بووا كنتوورل كوواربر از راه دور بووه 

عوارا پردازد. زمين داراي موانع و  ها میجستجوي مين 

 طبيعی شبيه ميدانهاي جنگ است.
 

 

 ( رقابت فني3

كشف مينهوواي  ي فنی اختياري بوده و داوران به بهترين ايده و نوآوري در رابطه باهاموضوع رقابت

 ه روبووات مووين يوواب،بوو   هاي مربوطحسگرانواع مختلف    ي پالستيکی،هاازجمله كشف مين   مختلف

هاي سوواخته روباتهووا و سيسووتم  ابوو   اولويووت طرحهووا.  اهدا می كنندسيستم حركتی و غيره جايزه وي ه  



   روبات مسيرياب ساخت
 

95 

سووازي صورت شبيهه ها بامکان ارسال ايده ات فنیهولی در صورت همراه بودن با توجي  ؛شده است

 .شده هم وجود خواهد داشت

 خواهيم شد.  ياب بيشتر آشنادر جلد سوم سري كتابهاي روباتيك با روبات مين 
 

 (Soccer Simulation Leagueسازي فوتبال )شبيهليگ 

. در اسووتهاي فوتبووال مسووابقه سووازيبر پايه شبيهرقابتهايی بوكاپ، شامل وسازي فوتبال رليگ شبيه

توانند حركات بازيکنان را ماننوود يووك تماشاگران می اما ؛واقعی وجود ندارد روباتاين رشته، هيچ 

سازي بزرگ دنبال نمايند. در اين ليگ، هر بازيکن شبيه نمايش بازي كامپيوتري، روي يك صفحه 

اي از مشخصات مخصوص به خود را داشته باشد و هر تيم شامل مجموعه تواند استرات ي وشده می

سووازي شوووند تووا يووك مسووابقه شبيهزيادي كامپيوتر با هووم شووبکه می بود. تعداد نسبتاً  ها خواهدبرنامه

 دقيقووه اي برگووزار 5كووه در دو نيمووه  كشووددقيقه طووول می  10سابقه حدود  برگزار شود. هر م  فوتبال

 .گرددمی
 

 سازي دوبعدي فوتبالشبيهمسابقه 

بوكاپ اسووت، تيمهووايی متشووکل وهاي مسابقات جهانی رترين رشتهدر اين رشته كه از جمله قديمی

 RoboCup Soccer بووه نووام Server افزارهوشمند با استفاده از يك نرم افزاريبرنامه نرم 11از 

Server پردازندبوكاپ قابل دسترسی است، با هم به رقابت میوساز ررسمی شبيه كه از سايت.  
 

 سازي مربي فوتبالمسابقه شبيه

كووه بووه   افزارهوواي هوشوومنديسووازي اسووت كووه در آن نرممسابقه يك ليگ جنبی رقابتهاي شبيهاين  

قووادر ( Coaching Language) بووا اسووتفاده از يووك زبووان اسووتانداردعنوان مربی آماده شده انوود، 

نمايند. تحقيقات در ايوون رشووته،  خواهند بود با تيمهاي مختلف كار كنند و آنها را رهبري و هدايت

هووا( افزارهووا )مربیاسووت. ايوون نرم متمركووز Online بوور مدلسووازي رفتووار حريووف و سووازگار شوودن

تحليوول بازيهوواي قبلووی و تجزيووه و تحليوول و  نمايند: بررسی و تجزيووه وتوانند به دو صورت عمل می

ليووگ  به 2002سازي مربی فوتبال از سال شبيه .است سازگار شدن در حالی كه بازي در حال انجام

   .بوكاپ اضافه شده استور شبيه سازي فوتبال
 



 جواد راستي  
 

96 

 بعدي فوتبالسازي سهشبيهمسابقه 

بوكوواپ در سووال والمللووی رايوون رشووته، در سوومپوزيوم بووين 

تري يشوو قابليتهاي بدر آينده  قرار است  .  معرفی گرديد  2003

 بعدي اضافه گردد.ساز سهشبيه Server به

بعدي فوتبووال هنوووز در سازي سووهاينکه رشته شبيه با توجه به

كنووار ليووگ  ابتووداي راه اسووت، مسووابقه جنبووی ديگووري در

كنندگان كووه شووركت  ايجوواد شووده اسووتسازي فوتبووال  شبيه

  Server افزودن قابليتهاي جديد بووه هاي خود را برايايده

مينماينوود. در  بعدي فوتبال براي سووايرين مطوورحساز سهشبيه

 پايان به برترين ايده ها )بنا به ن ر اكثريووت( جوووايزي اهوودا

 (http://yazdlug.org)برگرفته از سايت   .ميشود
 

سازي فوتبال و نحوووه مووديريت توويم در آن معرفی ليگ شبيهجلد چهارم سري كتابهاي روباتيك به  

 اختصاص دارد.
 

 (Robo-Soccer - RoboCUPهاي فوتباليست )روبات

يکی از معتبرترين مسابقات جهانی روباتهووا، رقابووت بووين روباتهوواي فوتباليسووت اسووت. هرسوواله ايوون 

قابووت روباتهووا، مسووايل گووردد و در كنووار رمسابقات به عنوان يك همايش بزرگ علمی برگووزار می

 گيرد.علمی فراوانی در آن مورد بحث و بررسی قرار می

 آيد:می  ادامهشود كه در  مسابقات روباتهاي فوتباليست در ليگهاي مختلفی برگزار می
 

 (Small Size Soccer Leagueليگ روباتهاي فوتباليست اندازه كوچك )
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 (Medium Size Soccer Leagueمتوسط )ليگ روباتهاي فوتباليست اندازه 

   
 

 (Humanoid Soccer Leagueنما )ليگ روباتهاي فوتباليست انسان

است كه بتواند يووك توويم  2050شود هدف از اين مسابقات، تشکيل تيمی از روباتها تا سال گفته می

 اي فوتبال را شکست دهد.حرفه

           
 

 (Four-Legged Robots Soccer Leagueفوتباليست چهارپا )ليگ روباتهاي 

برگزار شوند، ريزي میكه قبل از مسابقه برنامهسگهاي سونی  روباتهاي معروف به  اين مسابقات بين  

 شود.می
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در جلوود پوونجم سووري كتابهوواي روباتيووك، بووا روباتهوواي 

 فوتباليست بيشتر آشنا خواهيم شد.
 

 Fire Fightingنشفان )هفاي آتشروباتمسفابقات 

Robots) 

نشووان، روبووات بايوود بتوانوود منبووع در مسابقات روباتهاي آتش 

آتش )كه معموالً يك پنبووه آغشووته بووه نفووت سووفيد در يووك 

قوطی كنسوورو اسووت( را پيوودا كوورده و آن را خووامو  كنوود. 

بووراي يووافتن آتووش از حسووگرهاي حرارتووی يووا مووادون قرمووز 

توان استفاده كرد. معموووالً منبووع آتووش در كنووار می

كه روبات بايد آن را تعقيووب كنوود خطی قرار دارد  

يا داخل يك البيرنت قرار گرفته است. بنووابراين بووه 

نشان يك روبات صورت معمول، پايه روبات آتش 

اسووت كووه امکانووات  روبووات مسوويريابالبيرنووت يووا 

 نشانی روي آن قرار داده شده است.آتش 
 

 

 (Battle bots)  جنگجوروباتهاي  مسابقات  

هاي مسابقات روباتيك، نبرد بين روباتهاي جنگجو است. در اين مسابقات، ترين ردهجذابيکی از  

را تخريووب روبات حريف  )ارّه، چکش، داس، پتك و ...(    روباتها بايد با ابزاري كه در اختيار دارند

بوورق . روباتهاي جنگجو بايد در چارچوب قوانين مسابقات عمل كنند؛ مثاًل ممکن است اتصال كنند

 روي آن ممنوع باشد. يا پاشيدن مايعات ، آتش زدنفشار قوي به روبات حريف

 شويم:در زير با بعزی انواع روباتهاي جنگجو آشنا می

ميتوانند با ضربه زدن به حريووف اي هستند كه  اي از روباتهاي جنگجو، روباتهاي گوهدسته •

 اي چپ خواهد شد.ت گوهآن را تخريب كنند. به عالوه روبات حريف با هجوم به روبا
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تيز چرخند و به كمك قالبها يا اشوويا  نوووكروباتهاي چرخشی، با سرعت به دور خود می •

 رسانند.ديگري كه روي سطحشان نصب شده به روبات حريف آسيب می

     
 

دهنوود. اي معموالً چرخان هستند و روبات حريووف را بوور  میاي، داراي ارهروباتهاي اره •

 وحشتناك نيست؟!

   
 

يووك غلطووك جلوووي روبووات نصووب روباتهاي غلطکی،  در   •

شووده كووه معموووالً داراي خووار يووا شووکافهاي برنووده اسووت و 

 به آن آسيب برساند. تواند در مواجهه با روبات حريفمی
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تواننوود آن را بووا قوودرت روباتهاي چکشی داراي يك چکش يا تبر يا پتك هسووتند كووه می •

 روبات حريف فرود آورند.زياد بر سر 

  
 

هايشووان »گوواز« گرفتووه و توانند روباتهاي حريف را از طريق چنگكروباتهاي چنگکی می •

 آن را خرد كنند.

      
 

 

 توانند روبات حريف را وارو كنند.روباتهاي واروكننده می •
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 گيرند!اين روباتها هم با هم كشتی می •

       

 
 

 

 توانيد نحوه عملکرد آنها را حدس بزنيد؟!جنگجو هستند. میروباتهاي زير هم   •
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 دارند.میهستند و كاربردهاي ن ا  زير واقعاً جنگی  يروباتها •
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توانيد يك روبووات جنگجوووي قهووار با كمی  وق و ابتکار )البته احتماالً از نوع شيطانی!( شما هم می

 بسازيد.
 

 (Rescue Robotروباتهاي امدادگر )مسابقات  

روبات امدادگر جايگزينی براي انسان در هنگام وقوع حوووادغ غيرمترقبووه اسووت. روبووات اموودادگر 

هايی ماننوود بايد بتواند روي آوار ساختمانی حركت كند و مصوودومان احتمووالی را بووه كمووك نشووانه

 پيدا كند. 2COحرارت بدن، حركت )مثاًل تکان خوردن دست يا پا(، صدا يا گاز 

 (Junior Challengesجونيور )  رقابتهاي

و شووامل سووه رشووته روباتهوواي فوتباليسووت،  سووال اختصوواص دارد 18آموووزان زيوور اين ليگ به دانش 

 باشد.امدادگر و رقصنده می

 روبات-سگ

باشوود. الهووام گرفتووه از سووگ می  هوواروباتطراحی ايوون  

ها شووباهت زيووادي هووم روباتاين  يده طراحی،اعالوه بر 

 و ...  نسبت به نواز   واكنش به سگ دارند، مانند 

دارند كه به طووور مثووال میها بيشتر جنبه سرگرروباتاين  

سووونی   گهوواي سوو روباتفوتبال بين    توان به مسابقاتمی

كووه بيشووترين كووار تحقيقوواتی را در سوواخت ايوون نوووع )

كووه شووركت  بووه ايوون صووورت اسووتهووا روباتايوون بووين اشاره كوورد. مسووابقات  (داشته است هاروبات

 .دهنوودمیهاي توويم خووود بووا حريووف مسووابقه روباتريزي برنامه مسابقات، با خريداري و كنندگان در

 .ي خووود نوشووته باشوودهوواروباتتري بووراي  د كووه برنامووه قووويشووودر ايوون مسووابقات برنووده میمیتي 

 مثاًل  ؛جالب ديگري نيز دارندي  هاها توانايیروبات-سگ

 .اتوماتيك خود را شارژ كنند  رجديد ميتوانند به طو مدلهاي •

به نواز ، نسووبت بووه دسووتورات از راه دور صوواحب خووود كووه بووا  نسبت واكنش عالوه بر  •

 .حساسيت دارند شود نيزمیحركات دست صادر 

 دهند.انجام میحركات موزون ،متناسب با موسيقی پخش شده  •
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 نيز دارند. ي ديگرهابرنامه ريزي سطح باال براي فعاليتقابليت   •
 

 هاي پرنده روبات

پوورواز را داشووته  هايی كه به هر نحو توانايی بلند شدن از زمين يا به عبووارت ديگوور قابليووتروباتكليه 

 .گيرندمیباشند، در اين رده قرار 
 

    
 

حاضر روشهاي محدودي بووراي پوورواز  با توجه به اينکه در حال

شووبيه هوووا  يهاها هووم اكنووون سوواختارروباتوجود دارد، اكثر اين 

پرواز   هايی كه با سيستم بالونروباتالبته  .  کوپتر دارندي پيما و هل

مشخص است كووه   .گيرنددر اين طبقه بندي قرار می  نيز  كنندمی

طراحووی يووك هواپيموواي واقعووی بايوود  مربوط بووهكليه محاسبات 

ايوون در مووورد هوودايت    .گرفته شود  رها در ن روباتبراي اين نوع  

ي هوواابزار توان از راديووو كنتوورل يووانوع روباتها در آسمان نيز می

عمليات پروازي خاصی برنامه ريزي شده و بووه  ها براي انجامروباتمشابه استفاده نمود. بعزی از اين 

برداري هوووايی، براي اهدافی مانند عک  .  دهندمیانجام    موريت مورد ن ر رادم  خودكار  طور كاماًل

هووا اسووتفاده روباتآالت از ايوون نوووع شناسووی و حموول قطعووات و ابووزاري زمين هاتهيه نقشووهجاسوسی،  

پياده حشرات و سازي پرواز پرندگان و گروههاي تحقيقاتی در زمينه شبيه نيز فعاليت اًاخير. شودمی

 .به نتووايج جووالبی رسوويده اسووتزنی در آسمان ها براي بلند شدن از زمين و گشتروبات  زي آن درسا

 (http://ysfbig.parsiblog.com: منبع)
 

http://ysfbig.parsiblog.com/-462527.htm
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 (Humanoid)  نماروبات انسان

هاي كننوود، ريشووه در داسووتانانسووانها اطاعووت میما    اگرچه تصور وجود موجوداتی كه از دستورات

نمايی هسووتيم كووه در حقيقووت بخشووی از هوواي انسووانامووروزه شوواهد روبات تخيلووی دارد؛ اموواعلمی

انت ووار  شوووند و حزووور آنهووا در كنووار مووا دور ازنوين مورد نياز ما انسانها محسوووب می  هايفناوري

 .نخواهد بود

ی كووه سوواخته ينماهاي انسانگستر  كاربرد روبات

در آنهووا را برنوود، می فرمووانو بشوور بوووده و تنهووا از ا

 هاي مختلف زندگی بووه موجووودات جووايگزين زمينه

هاي تحقيقاتی و و حزور آنها در زمينه  تبديلانسان  

در  را انسانها وجووود نوودارد حزور صنعتی كه امکان

اي نه چندان دور به مراتب افووزايش مقايسه با گذشته

 .است داده

بووراي   انشمندان علم روباتيووك تعوواريف زيووادي راد

امووا بووه طووور   ؛نما مطرح كوورده انوودهاي انسانروبات

 يهانماها ماشوووين تووووان گفوووت انسوووانكلوووی می

توانند محدوده وسوويعی هستند كه میاي  چندمن وره

حتی نسبت بووه  متفاوت را در شرايطی كه از وظايف

هاي ديگوور ايوون ماشووين  بووه عبووارت ؛انجووام دهنوود انسووانها آن شووناخت كووافی نداشووته باشووند، ماننوود

اند كووه طراحووی شوودهاي و به گونووه ريزي برخوردار هستنداز قابليت برنامه الکترومکانيکی هوشمند

متعووددي را بووه  ، وظووايفمحيط با توجه به شرايط توانند خود را با محيط اطرافشان تطبيق دهند ومی

 عهده گيرند.

هايی طراحووی شوودند تدريج روباته اما ب ؛نداشتند پذيريقابليت برنامه نماانسانهاي نخستين روبات

اي را بووه صووورت متفوواوت تکوورار توانسووتند برنامووهبودنوود و می هاي قابل كنترلكه مجهز به محرك
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 اسووتفاده  هاصوونعتی ماننوود خطوووط مونتوواژ كارخانووههاي  پذير در زمينههاي برنامهروبات  اين   كنند. از

 شود.می

تر ي قبلووی خووود كاموولهانمونه به نماها هستند كه نسبتهاي سازگار، نسل تکامل يافته انسانروبات

نوووعی هووو  مصوونوعی برخوردارنوود كووه بووه  مبتنی بر مبنايی يك سيستم ازها . اين روباتباشندمی

هوواي در طراحی آن به كار رفته است، هماننوود مغووز انسووان داده كه كمك نرم افزارهاي مخصوصی

 .كند و قادر به تصميم گيري استمی پرداز  ورودي را

پردازنووده در نقوواط   نما تحت عمليات هماهنگ چنوودين هاي انسانبا توجه به اين كه حركت روبات

ي الکترونيکووی و هامکانيووك، سيسووتم شود، بنووابراين طراحووی سوواختارمی دن روبات انجاممختلف ب

حفووظ تعووادل دينوواميکی روبووات هنگووام راه رفووتن و   ي كنتوورل هوشوومندي كووههاسيستم  پياده سازي

ي علووم روباتيووك هوواترين پروژهيکووی از مشووکل ،عهده دارند شرايط محيطی اطراف را به تشخيص

 .اختصاص داده است  خود جايگاه خاصی را بهدنيا  ر سالهاي اخير در دكه   است

فيزيکی بدن انسانها طراحی شووده انوود و   يهانما براساس وي گیهاي انسانروباتبا توجه به اين كه  

توانند كارهوواي مختلفووی را كووه بووراي انسووان برخوردارند، می حركت از درجه آزادي مناسبی براي

 فعاليووت توووان بووه حزووور وبه جاي انسان انجام دهند كه براي مثووال می فرساستطاقت خطرناك يا

توووان از ايوون همچنووين می .كرد نما در ميادين مين و محيطهاي راديواكتيويته اشارههاي انسانروبات

 دمتکار و نيروي كار استفاده كرد.خ  عنوان ها در محيطهاي اجتماعی و بخصوص منازل بهروبات

كووه بووه آنهووا داده اي ريزي دارنوود و بووا توجووه بووه برنامووهبرنامووه قابليووت هاها همانند رايانووهروباتاين 

كارهووايی  تواننوودنما میهوواي انسووانگيرند. در واقووع روباتمختلفی را به عهده می وظايف شود،می

ر برخووورد بووا داراي احسوواس هسووتند و د  شبيه انسانها انجام دهند. حتی بعزی از آنها همانند انسووانها

اي دهند. اگرچه گاهی شکل ظاهري بسيار سووادهمی نشان حوادغ و مسائل مختلف از خود واكنش 

كنوود. در ايوون بخشی وجود دارد كه به عنوان مغووز روبووات عموول می هاروبات دارند، اما در همه اين 

 بازوهووا مفاصوول ودريافتی از حسگرها تجزيووه و تحليوول شووده و دسووتورات الزم بووه  اطالعات بخش 

 .شودفرستاده می
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 آسيمو

ساخت روباتی بووود كووه بتوانوود در  نما بدنبالشركت هوندا موتور در راستاي ساخت روباتهاي انسان

 ASIMO به نووام اولين محصول اين پروژه. كنار انسانها زندگی كند و فعاليت اجتماعی داشته باشد

پووذيري بلنوود در جابجايیمی)گا  Advanced Step in Innovative Mobility مخفف كلمات)

آزادانووه در محوويط  . اندازه روبات طوري انتخوواب شوود تووا بتوانوودتوليد شد 2000( در سال نوآورانه(

زندگی انسانی فعاليت داشته باشد و مووردم بتواننوود 

ارتبوواط برقوورار كننوود. ايوون انوودازه  به راحتی بووا آن

دهوود بتوانوود تر( بووه روبووات امکووان موویسانتيم120)

برق را روشن و خامو  كنوود، درب را بووازو  كليد

باشد.  بسته كند و كنار ميزكار معمولی قادر به كار

چشمان آسيمو در سطحی قرار دارد كووه روبووروي 

روي  چشمان يووك فوورد بزرگسووال هنگووام نشسووتن 

 .صندلی قرار گيرد
 

عوودد آزادي ) دارددرجووه آزادي حركووت  34آسوويمو كوواًل 

 هاي مختلفی است كه بخشووی از يووكحركت بيانگر شيوه

آزادي  سوور آسوويمو دو درجووه .(تواند حركت كندسازه می

تواند سوور خووود را بووه بوواال و پووايين حركت دارد. آسيمو می

بچرخانوود. هوور بووازوي آن پوونج درجووه  حركت دهد يا آنوورا

آزادي حركت دارد. شانه آسيمو سه درجووه، مووچ و آرنووج 

درجه و دست آن يووك درجووه آزادي حركووت دارد.   يك

كووه  پاهاي اين روبات شش درجووه آزادي حركووت دارنوود

 .كندكمك زيادي به راه رفتن آن می
 

 130سانتيمتري   160هاي اوليه  وزن اين روبات كه در مدل
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 فعلوویموودل  راه رفووتن  كيلوگرم كاهش يافت. سوورعت    54سانتيمتري به    120در مدل    ،كيلوگرم بود

كيلووومتر در  2.7 بووهآسوويمو  بعوودي هاي موودلدر قرار اسووت كه ساعت است  كيلومتر در 2.5 آسيمو

 .افزايش يابدساعت  

تحقيق و توسعه اين  آسيمو وي گيهاي زيادي دارد و گروه

روبات همچنان در حووال افووزودن كاركردهووا و وي گيهوواي 

آسوويمو بووا اسووتفاده از   .باشووندمووی تووازه بووه ايوون روبووات

 توانوود شووناخت مناسووبی ازرهاي مختلووف خووود موویحسگ

محيط كسب نمايد. حسگرهاي بينووايی در سوور )دوربووين(، 

، و انگشووتان( سطح زمين)كف پا(، تشخيص فشووار) دسووت

 IC Tele-interaction Communication Card) ماورا  صوت و يك سامانه تعامل از راه دور

تعاموول از راه دور يووك كووارت  كنوود. سووامانهابزاري پيشرفته براي كسب اين شووناخت فووراهم مووی (

اي پيرامووون را در هوور نقطووه كند مکان شخص دارنده كووارتارتباطی است كه به آسيمو كمك می

 تر پيدا كند.روبات راحت

 تواندآسيمو می

 ،بردارد را با دست    اشيا •

 ،در نقش يك خدمتکار از ميهمانان پذيرايی كند •

 ،تا اتاق موردن ر همراهی كندساختمان ارباب رجوع را   در يك •

 ،آمد بگويدبه افراد خو  •

 ،را خامو  و روشن كند چراغها •

 ،دوشاخه دستگاهها را از پريز جداكند •

 ،ها باال بروداز پله •

 و...

 تواند بازي كند!راستی آسيمو فوتبال هم می
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كووه بووا   طوووريه  بوو .  افووراد اسووتترين وي گيهاي اين روبات هوشمندي آن در تعامل بووا  يکی از بديع

بيومتريووك ) آنهاسووت گيري ازفناوري بيومتريك قادر به تشووخيص افووراد و صووحبت كووردن بووابهره

رفتاري آنها مانند چهووره، صوودا،  هاي فيزيولوژيکی يافناوري شناسايی هويت افراد از روي مشخصه

بوورداري از چهووره و  انسووان و عکوو   بطوريکه پ  از هربار آشوونايی بووا يووك. (است اثرانگشت و...

اسمش را خطاب كنوود و  ،شناسايی كرده تواد در ديدار بعدي وي رابرداري از صداي وي مینمونه

 با وي گفتگو نمايد.

ال مختلف ؤپرسی و چندين سقبيل صدا كردن آسيمو، سالم و احوال جمله از 50آسيمو قادر است 

اخيووراً  .فرمان حركتی به زبان ژاپنی را اجوورا نمايوود 30تواند دهد. همچنين می به زبان ژاپنی را پاسخ

ريزي دقيقووی كووه آسيمو رهبري يك اركست در ديترويت آمريکا را نيز بر عهده گرفت و با برنامووه

 داشت توانست اين كار را به خوبی اجرا كند.
 

 
 

 http://www.electronica.irمنبع: 
 

http://www.electronica.ir/
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كم نما در وهلووه اول بووراي مووا غيوورممکن بووه ن وور برسوود؛ امووا دسووتشايد ساخت يك روبات انسان

توان به مرور با اجزا  سازنده آن )مانند حسگرها، سيستم بينايی، دست و پا و ...( آشنا شوود تووا در می

هايی از دسووت توان در اين زمينه نيز با كشورهاي پيشرفته به رقابت برخاست. نمونووهگامهاي دورتر ب

 بينيد:ريزي را در تصاوير زير میو پاهاي روباتيك قابل برنامه
 

        
 

 بينايي روبات
همانطور كه قباًل گفته شد، روبات يك موجود مصنوعی هوشمند اسووت كووه اطالعووات را از دنيوواي 

آوري دهد. ابووزار جمووعآوري كرده و پ  از پرداز  واكنش مناسب را نشان میجمعاطراف خود  

اطالعات براي روباتهاي معمولی، حسگرهاي آن است 

 كه برحسب نوع روبات انواع مختلفی دارند.

نما، هووواي انسوووانروباتهووواي پيشووورفته ماننووود روبات

يوواب، جوشووکار، تيرانووداز، زيردريووايی، فزووانورد، مين 

و ... عالوه بر حسگرهاي الزم بايد به نحوي نشان  آتش 

داراي سيستم بينايی باشند تا با پرداز  تصاوير اطراف 

خود بتوانند به نحو مناسبی بووه تغييوورات محيطووی پاسووخ 

 دهند.
 

هاي پيشوورفته مهندسووی بينووايی روباتهووا يکووی از زمينووه

 Imageاسوووت كوووه پووورداز  تصووووير ) كوووامپيوتر

Processing  و بينايی )( ماشينMachine Visionاز جمله شاخه )روند.هاي آن به شمار می 
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 سري كتابهاي روباتيك از ديد عملی با اصول بينايی روباتها آشنا خواهيد شد. 6در جلد 
 

 هاي صنعتيروبات

انجمن صوونايع روباتيووك ايوون تعريووف را بووراي روبووات روباتهاي صنعتی بود.    دآغاز تول  1960دهه  

روبات صنعتی يك وسيل  چند كاره و با قابليت برنامه ريزي چند باره اسووت كووه »  كرد:صنعتی ارائه  

براي جابجايی قطعات، مواد، ابزارها يا وسايل خاص بوسيل  حركات برنامه ريزي شده، براي انجووام 

 « كارهاي متنوع استفاده می شود

در خووط مونتوواژ  را Unimateشركت خودروسازى جنرال موتووورز نخسووتين روبووات  1962در سال 

 :امروزه كمتر كارخانه اي را می توان يافت كه در آن از روبات استفاده نشود خود به كار گرفت.

بازو هاي روباتيکی كه بدون اسووتراحت قطعووات و محصوووالت را از نقطووه اي بووه نقطووه ي  •

 ديگر جا به جا می كنند

 هاي جوشکارروبات •

 هاي رنگرزروبات •

 يبندبسته  وي ه هاي  روبات •

 هاي تراشکارروبات •

 هاي چاپگرروبات •

 هاي كنترل كيفيتروبات •

 سوراخکار  يهاروبات •

 هاي كنترل دماروبات •

 هاي هشدار دهنده ي نشت گازروبات •

 هاي غربال سانتريفوژ هاي خودكارروبات •

 و ...

 ها در كارخانه ها هستند .همگی نمونه هايی از روبات

 ( http://aibo.blogfa.com )برگرفته از سايت 
 

http://aibo.blogfa.com/
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 ها به روباتها واگذار شده است؛ مشاغلی كه:در سالهاي اخير بسياري از مشاغل انسان

 كننده هستند )مانند مونتاژ قطعات در خط توليد تلويزيون(تکراري و خسته •

 خطرناك هستند )مانند جوشکاري در ارتفاعات باال( •

 پاشی يکنواخت به يك سطح وسيع(فرسا هستند )مانند رنگطاقت •

 نياز به دقت باال دارند )مانند عمل جراحی •

 و ...

اي نزديك، روباتها در بعزی مشاغل ديگوور در آينده

هم جاي انسانها را خواهند گرفت؛ شايد به زودي در 

اي خيابان يك روبات را ببينوويم كووه در تعقيووب دسووته

توانوود دههووا نفوور از با دقت تمووام می  جنايتکار است و

آنها را همزمان هدف قرار دهد )فوويلم »پلووي  آهنووی« 

 را به خاطر داريد؟!(.

اي كووه كنووار گووو  شايد تا چند وقت ديگر، حشووره

كند، يووك روبووات باشوود كووه بووراي شما سروصدا می

 جاسوسی فرستاده شده است.

جلوود هفووتم سووري كتابهوواي روباتيووك بووه بررسووی 

 هاي پيشرفت آنها در آينده اختصاص دارد.نعتی و كاربردها و زمينهروباتهاي ص
 

 (Nano Electro-Mechanical Systems: NEMSها )نانوروبات

روزي را تصور كنيد كه بتوانيم اتومبيل، هواپيما و زير دريايی هووايی را در انوودازه يووك بوواكتري يووا 

ي جراح در ابعاد ميکروسکپی كه وقتی بووه بوودن تزريووق شوووند، مووی هاروباتيك مولکول بسازيم.  

ی كووه به عنوان مثال ايجاد گرفتگی در سرخرگ ها يا لخته شدن پروتئين هاي  -هاتوانند علل بيماري

بعزی مسايل طراحی نانوروباتهاي زيسووتی را تشخيص داده و درمان كنند.  -گرددباعث آلزايمر می

روبات براي عملکرد در داخل بدن انسان بووه نحوووي كووه مووورد   طراحی مواد سازندة نانوعبارتند از:  

و سوواخت راحی ط روبات،  طراحی و ساخت اجزاي سازندة نانو،  سيستم ايمنی بدن قرار نگيرد  حمل 
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هاي كنترل و مکانيزم و رو   نانوروبات،  روبات، تدمين انرژي مورد نياز  رها و عملگرهاي نانوحسگ

 و ... هدايت نانوروبات

ها و اجزائی در اندازه نانو می توانند در قطعات فلزي ها با وي گیها و نانو روباتنانوماشين همچنين  

هوواي ريووز و نووامرئی را توورميم كننوود و از فجووايع بووزرگ تركپلها و يا بووال هواپيماهووا نفووو  كوورده،  

 و www.nanorobotdesign.comسوووووووووووووووايتهاي  وگيري نماينووووووووووووووود.جلووووووووووووووو 

www.canbiotechnems.com  ر اختيووار شووما قوورار اطالعات بيشتري راجع به ايوون روباتهووا را د

 دهد.می
 

 آشنايي با رشته مهندسي روباتيك

 ي الکترونيووك وهوواگرايش )ي مهندسی برق هابايد تلفيقی از رشتهاصوالً يك روباتمهندسی  رشته

از معلومات ايوون و مهندسی كامپيوتر باشد كه    (گرايش جامدات)مهندسی مکانيك    و رشته  (كنترل

 چووون در ؛اما در واقعيت اين گونه نيست. استفاده كردی روباتطراحی و ساخت هر   برايرشته بتوان  

بنووابراين  .شووود توودري   دتوانوو نمیي مووذكور هاس رشووتهوواحد كارشناسی در ايران تمووام در 140

 روبوواتبتواند يووك    مسلط باشد و  هايك انت ار داشت به تمامی رشتهروباتتوان از يك مهندس  نمی

موودارات را بووه تنهووايی  تووا كوول تراشووهرا از طراحی پيچ ومهره تا كل ماشين و از طراحی مقاومت و 

 .انجام دهد
 

 يك در ايران چيست؟روباتاما واقعيت رشته ي مهندسی  

وارد  در مقطع كارشناسی توسووط دانشووگاه صوونعتی شوواهرود 1381يك در سال روباترشته مهندسی 

دانشووگاه  يووكروباتيووك ايووران منطبووق بووا چووارت مهندسووی روباتچووارت رشووته مهندسووی  .ايران شد

مهندسووی بوورق اسووت كووه  يهووايوون رشووته در واقووع يکووی از گرايش ا  .ويکتوريا در استراليا می باشد

 ،هوودف ايوون رشووته  .خواننوودمیدر آن  دانشجويان مقداري از دروس رشته مکانيك جامدات را نيووز  

 روباتساخت يك  رشته براي در واقع اين  .مکانيکی است هايکی و هوشمند كردن ماشين الکتروني 

كوواربردي آمووده اسووت و  صنعتی كه در صنايع و كارخانجات مورد استفاده قرار می گيرد به وجووود

 .ندارد ي تفريحی وسرگرمیهاروباتساخت    در
 

http://www.nanorobotdesign.com/
http://www.canbiotechnems.com/
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 چارت درسی اين رشته به شرح  يل است:

 واحد 21دروس عمومی   •

 واحد 22دروس پايه   •

 -جووو  كوواري  كارگوواه ورق كوواري و -نقشووه كشووی صوونعتی ) واحوود 61دروس اصلی  •

 - كووارآموزي تابسووتان -زبووان تخصصووی  -كارگوواه بوورق  -كارگوواه ماشووين ابووزار 

ي هاموودار -آزمايشووگاه ماشووين  - dc و ac ي الکتريکوویهاماشووين  -الکترومغنوواطي  

آزمايشووگاه  -ي الکترونيکووی هاموودار -الکتريکووی ي هاآزمايشووگاه موودار - 1 الکتريکووی

رياضووی  -ي منطقووی هاآزمايشووگاه موودار -ي منطقووی هاموودار -الکترونيکووی  يهاموودار

اسووتاتيك  -آزمايشگاه كنترل خطی  -كنترل خطی  - هاتحليل سيستم تجزيه و -مهندسی 

مت مصووالح مقاو - 1مقاومت مصالح  -مکانيك سياالت  -ماشين  ديناميك -ديناميك  -

 (پروژه  – 2طراحی اجزا     - 1طراحی اجزا    - آزمايشگاه مقاومت مصالح  - 2

 روبوواتكنترل  - روباتي هاسنسور -و اتوماسيون  يكروبات) واحد 22دروس تخصصی  •

 -للکتوورو نيووك قوودرت و محركووه  -ميکروكامپيوترهووا  اصووول - روبوواتآزمايشووگاه  -

 (طراحی مکانيزم  -ارتعاشات مکانيکی  

ي هاموودار - انوودازه گيووري الکتريکووی - 2ي الکتريکی هامدار) واحد 20اختياري  دروس •

ياتاقان و  - ي محركههاسيستم -ي عصبی هاشبکه -كنترل مدرن  -كنترل فازي  -واسطه 

 (كامپيوتر طراحی ماشين با  -آزمايشگاه ارتعاشات    -علم مواد   -روغن كاري  

 مهندسوویدر حال حاضر در مقطع كارشناسی ارشوود، رشووته مهندسووی مکاترونيووك بووه عنوووان ادامووه 

يووك در كارشناسووی ارشوود بووا روباتبووه زودي رشووته ي مهندسووی   قرار استو    تعريف شدهيك  روبات

« و روبووات»سوواخت و توليوود   ،و پوورداز  تصوووير«   روبووات»بينووايی  «،  روبوواتچهار گرايش »كنتوورل  

 http://e85.irبرگرفته از سايت                                     اندازي شود.راه«  روبات»مکاترونيك 
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 پيوست 

 تاريخچه روباتيك 

هوواي جهووانی روباتنمايش» را در روبووات، كلمه Karl capekنوي  چکسلواكی : نمايشنامه1920

 « آمده است.آور»كوشش مالل  « به معنیRobotaاين جمله از كلمه چکی »  .روسيه« استفاده كرد
 

پاشووی بووود، توسووط دو آمريکووايی بووه ريزي كه يووك دسووتگاه سم: نخستين الگوي قابل برنامه1938

 طراحی شد.  devilbissبراي شركت  Harold Roselundو  Willard pollardهاي  نام
 

  يك را تعريف كرد.روباتگانه  را منتشر و در آن قوانين سه Runaround : ايزاك آسيموف1942

 

، بووا اسووتفاده از ضووبط مغناطيسووی، يووك دسووتگاه George Devol ،ظهووور كووامپيوتربووا : 1946

playback  .همه من وووره بووراي كنتوورل ماشووين بووه ثبووت رسوواندJohn Mauchly  اولووين كووامپيوتر

، اولووين كووامپيوتر ديجيتووالی همووه MIT( را در دانشگاه پنسيلوانيا سوواخت. در  ENIACالکترونيکی )

 ن مسئله خود را حل كرد.( اولي Whirl windمن وره )
 

اولووين بووازوي مفصوولی كنتوورل از راه دور را بووراي انجووام  Reymond Goertz: در فرانسووه 1951

اي طراحی كرد. طراحی آن مبتنی بر كليه روابط متقابل مکانيکی بين بووازوي اصوولی مدموريت هسته

هايی برگرفته از اين طوورح هنوووز هووم و فرعی با استفاده از رو  متداول تسمه و قرقره بود كه نمونه

 شود.اي است، ديده میهاي كوچك هستهدر مواردي كه نياز به لم  نمونه

1954 :George Devol  ريزي را طراحی و عبووارت جهووانی اتوماسوويون را قابل برنامه روباتاولين

 در آينده شد. Unimationگذاري اين شركت به اي براي نامابداع كرد. اين امر زمينه
 

1959 :Marvin Minsky  وJohn McCarthy  آزمايشگاه هو  مصنوعی را درMIT .بنا نهادند 
 

1960  :Unimation   توسط شركتCoudoc هوواي آن آغوواز روباتو توسعه سيستم  خريداري شد

 روبوواتپوو  از آن شووناخته شوودند و اولووين  AMFگرديوود. كارخانجووات سوواخت تراشووه ماننوود 

طراحووی  Harry Johnson&Veljkomilen kovicكه توسط  Versatranشکل به نام اياستوانه

 شده بود، فرو  رفت.
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خريداري كرد و آن را در خط توليد   Unimationصنعتی را از    روبات: جنرال موتورز اولين  1962

 خود قرار داد.
 

1963 :John Mccarthy  دانشگاه استنفورد بنا كرد. درآزمايشگاه هو  مصنوعی ديگري 
 

(، SRIمؤسسات تحقيقوواتی اسووتنفورد ) ،M.I.Tهاي تحقيقاتی هو  مصنوعی در : آزمايشگاه1964

 رگ گشايش يافت.وادين ب  استنفورد و دانشگاه  دانشگاه
 

 گذاري شد.پايه C&D روبات: 1964
 

 يك خود را تدسي  كرد.روباتمؤسسه  Carnegie Mellon: دانشگاه 1965
 

( در شووناخت نحوووه حركووات Homogeneous Trans formation: حركت يکنواخووت )1965

 يك وجود دارد.روباتی  سبه كار رفت. اين رو  امروزه به عنوان ن ريه اسا  روبات
 

 خريداري كرد. AMFی كه به ژاپن وارد شد( را از روبات)نخستين   Verstran روبات: ژاپن 1965
 

گرفووت و توليوود آن را  Unimationهوواي هيوودروليك را از روبات: كاوازاكی مجوز طراحی  1968

 در ژاپن آغاز كرد.
 

1968  :SRI،Shakey    سيار با قابليت بينايی و كنترل با يووك كووامپيوتر بووه انوودازه يووك   روباتيك

 اتاق را ساخت.
 

از دانشگاه استنفورد بازوي استاندارد را طراحی كرد. ساختار  victor sheinman: پروفسور 1970

 تركيب حركتی او هنوز هم به بازوي استاندارد معروف است.
 

1973  :Cincinnate  Milacron   هوواي صوونعتی روباتاولين مينی كامپيوتر قابل استفاده تجاري كه بووا

 (  Richard Hohn( را عرضه كرد. )طراحی توسط3Tكنترل می شد)
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را جهووت فوورو   Inc Vicarm، سازنده بازوي اسووتاندارد، Victor Scheinman: پروفسور 1974

 شد.يك نسخه براي كاربردهاي صنعتی ساخت. بازوي جديد با يك مينی كامپيوتر كنترل می
 

هاي قدرتمند الکتريکی صوونعتی روبات(، دو اندازه از  ASEAاروپايی )  روبات: يك شركت  1977

از يك كنترلر ميکرو كووامپيوتر بووراي برنامووه ريووزي عملکوورد خووود   روباتهر دو  را عرضه كرد كه  

 كردند.استفاده می
 

1976 :Vicarm Inc  استفاده شد. يووك ميکروكووامپيوتر هووم در  2و1در كاوشگر فزايی وايکينگ

 به كار رفت. vicarmطراحی  
 

1977 :Inc, Unimation vicarm .را فروخت 
 

1978  :unimation  با استفاده از تکنولوژي  Vicarm  ريزي براي مونتاژماشين قابل برنامه (puma )

 هاي تحقيقاتی يافت.را در بسياري از آزمايشگاه pumaتوان  را توسعه داد . امروزه همچنان می
 

 توليد شد. Brooks: ماشين خودكار  1978
 

1978  :IBM   وSANKYO روبات ( با بازوي انتخاب كننده، جمع كننده و مفصوولیSCARA كووه )

 ريزي و توليد شده بود، را فروختند.ژاپن برنامه Yamanashiدر دانشگاه 
 

1980 :Cognex .توليد شد 
 

 عرضه شد. CRSهاي روبات: گروه 1981
 

1982 :Fanuc از ژاپن و جنرال موتورز درGM Fanuc   در شوومال آمريکووا  روبوواتبووراي فوورو

 قرار داد بستند.
 

 عرضه شد. Adept: تکنولوژي  1983
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1984 :Joseph Engelberger  يووك را آغوواز كوورد و پوو  از آن نووام روباتايجوواد تغييوورات در

 developed serviceهوواي خوودماتی توسووعه يافتووه )روبات( به Helpmateهاي كمکی )روبات

Robots.تغيير يافت ) 
 

هاي الکتريکی خود روبات، كاوازاكی خط توليد  Unimation: با خاتمه يافتن مجوز ساخت  1986

 را توسعه داد.
 

 خريد. Westing houseرا از  Staubli ،Unimation: گروه 1988
 

 عرضه شد.  Sensable: تکنولوژي  1989
 

آالسووکا را بووراي يك آتشفشان در   CMUيك  روباتمتحرك شش پا از مؤسسه    روبات: يك  1994

 برداري از گازهاي آتشفشانی كاو  كرد.نمونه
 

وارد مريخ شد تصوواويري از جهووان را ضووبط و   روباتكه  ياب مريخ ناسا از زمانیراه  روبات:  1997

 هاي دور را ارسال كرد.تصاويري از سفرهايش به سياره Sojournerسيار    روبات

1998  :Honda    3نمونه اي ازp   آغوواز  1986)هشتمين نمونه در پروژه طراحی شبيه انسووان ( كووه در

 شده بود را عرضه كرد.
 

2000 :Honda  هاي شبيه انسان را عرضه كرد.روباتنمونه آسيمو نسل بعدي از سري 
 

2000 :Sony  شبيه انسان خود كووه لقووب روباتاز SDR  (Sony Dream Robots ،را گرفووت )

 پرده برداري كرد.
 

2001 :Sony  هاي سگ روباتدومين نسل ازAibo .را عرضه كرد 
 

در  MDيووك روبات( توسووط مؤسسووه  SSRMS: سيسووتم كنتوورل از راه دور ايسووتگاه فزووايی)2001

المللووی را آغوواز كانادا ساخته و با موفقيت به مدار پرتاب شد و عمليات تکميل ايسووتگاه فزووايی بين 

 http://aibo.blogfa.com  برگرفته از سايت                                                                 .كرد

 

http://aibo.blogfa.com/
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 Atmega16مدل  AVR  ميكروكنترلر
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 Atmega32مدل  AVR  ميكروكنترلر
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 CNY70قرمز  فرستنده/گيرنده مادون

انوود و بووراي يك فرستنده/گيرنده مووادون قرمووز اسووت كووه در كنووار هووم قوورار گرفته  CNY70قطعه  

روند. اين قطعه از يك ديود و يك فوتوترانزيسووتور تشخيص وجود مانع و نيز فاصله مانع به كار می

 مادون قرمز تشکيل شده است.
 

               
 

باعووث بندي آن اسووت كووه  مزيت مهم ايوون قطعووه، حالووت بسووته

شود زاويه فرستنده همواره نسووبت بووه گيرنووده ثابووت بمانوود. می

تا مانع مقابل بايوود كمتوور از سووه  CNY70توجه كنيد كه فاصله 

 متر باشد.ميلی

اسووتفاده   CNY70توانيوود از حسووگر  می  مقابوولبه كمك موودار  

 كنيد.

نيووز   GP2S27و    GP2S09  ،GP2S24  ،GP2S26قطعات  

بندي شده فرستنده/گيرنده مادون قرمز است كووه مجموعه بسته

شووکل وجووود دارد كووه باشد. در سمت فرستنده، يووك خوووردگی مثلثمی  CNY70مدار آن مانند  

 رود.نشانه فرستنده به شمار می
 

 

 

 مانع

گيرنده
 

ده
ستن

فر
 

 خروجی

ت 
قسم

عالمتدار
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 STK200/300پروگرامر 

ريزي به صورت سريال هستند و به كمووك تنهووا هاي جديد داراي امکاناتی براي برنامهميکروكنترلر

ريزي سريال معموالً بووه هاي وي ه برنامهپايهريزي كرد. توان آنها را برنامهمی كامپيوترسيم رابط با   5

 ميکروكنترلوورها در ايوون پايووه شوووند.خوانووده می SCKو  Gnd ،MISO ،MOSI ،Resetنامهوواي 

AVR   مدلATmega16  89 ميکروكنترلروS51 اند:در شکل زير مشخص شده 

         
 

، AVR ميکروكنترلوووربوووراي سووواخت پروگرامووور 

و پوووورت مووووازي  ميکروكنترلوووراتصووواالت بوووين 

 برقرار كنيد. .مقابلرا به صورت    كامپيوتر

و   كامپيوتراتصاالت بين پورت موازي    زيرجدول   

 دهد:را نشان می  AVR  ميکروكنترلرهاي  پايه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVR ميکروكنترلرهاي پايه

 ATMEGA16 مدل 

موازي  پورت هاي پايه

 كامپيوتر 

6 7 

7 10 

8 6 

9 9 

 25  الی 18 11
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 توانيد به كمك رابطها و كابلهاي مناسب، يك پروگرامر خوب به شکل زير بسازيد:می

 
 انجام دهيد: CodeVisionاكنون تن يمات زير را در  

 

 

 

 ريزي است. آماده برنامه  ميکروكنترلربا اتصال كابل رابط، 
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 L293 انداز موتورراه  تراشه

 



   روبات مسيرياب ساخت
 

127 

اسووت؛ بووا ايوون تفوواوت كووه ديودهوواي حفوواظتی داخوول تراشووه قوورار   L293نيز مشابه    L293Dتراشه  

 اند و نيازي به اتصال آنها از خارج نيست.گرفته
 

 L293به كمك  DCموتور  كنترلنحوه 
 

 
كنترل دوجهته يك موتور را نشووان   مدار  5كنترل يکسان و همزمان دو موتور و شکل    مدار  4شکل  

 Vcc2+ ولت و پايه 5به  Vcc1پايه رو  كنترل در جدولهاي مقابل هر شکل آمده است.   دهد.می

 شود.ولت( متصل می 12به ولتاژ موتور )مثاًل 
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 L293اي به كمك تراشه نحوه كنترل موتور پله 
 

 
 

 توان موتور را كنترل كرد.می control2و  control1سيگنالهاي مقداردهی متوالی به كمك 
 

 L297اي به كمك تراشه اندازي موتور پله راه 
 

 
پله( را معلوم پله يا تمامنوع چرخش )نيم  19سرعت چرخش و پايه    18جهت چرخش، پايه    17پايه  

 كند. می
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 LM324كننده تراشه مقايسه 
 

 
 

 LM393كننده تراشه مقايسه

 
 

 LM339كننده تراشه مقايسه
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 LM392كننده تراشه مقايسه
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 LM311كننده تراشه مقايسه
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 ULN2003 جريان كننده تراشه تقويت 
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 قطعات و تجهيزات الزم براي آزمايشگاه روباتيك

برنامه • دستگاه  و  بر  كامپيوتر  عالوه  است  بهتر  كه  )پروگرامر(  بتواند    AVRريز 

 را نيز پروگرام كند. ARMو  PICو  8051ميکروكنترلرهاي ديگر مانند 

 چسب برق و تخته سفيدرنگ  •

 كشقلع - هويه  –سيم لحيم   -سيم   –بردبورد و ورابورد  •

 منبع تغذيه  •

 مترولت •

 هاي مختلفبه رنگ LEDتعدادي  •

• DIP Switch 4 تايی 

 ( Push Buttonكليد فشاري ) •

 مقاومت و خازن و پتانسيومتر  •

 7805رگوالتور  •

 چند نوع فوتوسل )مقاومت متغير با نور(  •

 ( IRديود فرستنده و گيرنده مادون قرمز ) •

 CNY70عدد ماژول  •

 ( LM324يا  LM311كننده )تراشه مقايسه •

 ADC804تراشه   •

 NOT (7404)تراشه   •

 ATMEGA32مدل  AVRتعدادي ميکروكنترلر  •

 L298تراشه   - اندازي آرميچررله و ترانزيستور براي راه  -آرميچر  •

 اي موتور پله •

 74244تراشه  •

 ULN2003شه ترا •
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 شناسي روباتيككتاب

تا چندي پيش منابع كالسيك مناسبی به زبان فارسووی بووراي علووم روباتيووك وجووود نداشووت. امووا در 

كتابهاي خوبی در اين زمينه منتشوور شووده اسووت كووه در  يوول بووه برخووی از آنهووا اشوواره ماههاي اخير  

 شود:می

، ترجمه محمد مشاقی طبري، انتشووارات كووانون نشوور علوووم، «اصول و راهنماي روباتيك» •

 ترين منابع آموزشی روباتيك به زبان فارسی است.كه يکی از قديمی
 

ضووا علير »خودآموووز روباتيووك«، مهنوودس عليرضووا محموودي و •

 .1388احمدي بزرگ، نشر آفرنگ، 

مطالووب مفيوودي در مووورد آشوونايی بووا  ،در ايوون كتوواب بوواارز 

روباتهووووا، مکانيووووك، الکترونيووووك، موتورهووووا، حسووووگرها و 

توانيوود قوووانين بعزووی ميکروكنترلرها آمده اسووت. بووه عووالوه می

نشووان، ميکروموواوس، ، آتش مسوويريابمسابقات روباتيووك ماننوود  

روبوكاپ، انواع روباتهاي فوتبالسيت، روباتهاي اموودادگر و فزووايی و نيووز نحوووه ياب،  مين 

 طراحی و ساخت روبات امدادگر جونيور را در آن بيابيد.

«، مهنوودس محموود محموودي، Robotic»آموووز  كوواربردي  •

 .1390انتشارات برگ زيتون و نقش سيمرغ،  

يووه پا  ها به صورتدر اين كتاب، اصول طراحی و ساخت روبات

هووا و قطعووات و بووا جزييووات تشووريح شووده اسووت. معرفووی المان

الکترونيکووی، آشوونايی بووا تجهيووزات آزمايشووگاهی، آموووز  

ها روي بورد، آشنايی با ميکروكنترلرهووا كاري، مونتاژ المانلحيم

و نحوه ساخت يك روبات مسيرياب مطالب ديگووري اسووت كووه 

 در اين كتاب به آنها پرداخته شده است.

پور، انتشووارات ضا زارع، چگونه روبات بسازيم؟«، علير»روباتيك •

در اين كتاب پ  از تشريح بلوكهاي مختلف يووك   .1388نص،  
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نمووا ماننوود روبوووالكی، روبوموشووی، روبوقورباغووه، روبووات، بووه معرفووی روباتهوواي حيوان

 روبوافعی و چند نوع روبوحشره پرداخته شده است.

 

مصوونوعی«، نوشووته نيوووتن سووی. »روبوتيك، مکاترونيك و هو    •

زاده و مهنوودس بابووك براگووا، ترجمووه مهنوودس اللووه سوويدعلی

توانيوود با مطالعه اين كتوواب می  .1386اكبرزاده، انتشارات عبادي،  

مطالب جامعی در مورد روباتها به وي ه بلوكهاي كنتوورل موتورهووا 

 و حسگرها بيابيد.
 
 

زاده، انتشووارات الموواس هاي آماده روباتيك«، محمد مهدي»پروژه •

. در ايوووون كتوووواب نحوووووه سوووواخت روباتهوووواي 1387دانووووش، 

پشووت، روبووات هوشوومند كوچووك، روبوكروكوديوول، روبوالك

، مازروبووات، موواز و كيوووم روبووات و روبووات RUFBOTروبووات 

 روميزي توضيح داده شده است. مسيرياب

نوشته ميگوول آگوئلووو، ترجمووه سووهيل   »ساخت روباتهاي پيشرفته«، •

. در ايوون كتوواب نحوووه سوواخت 1386صالحی، انتشووارات زانووي ،  

نورد، هفووت روبووات مشووهور شوورح داده شووده كووه عبارتنوود از: پلووه

، SSCTسوواز هوشوومند، تورينووگ، جمووع و تفريووق بووادي، مرتب

SKC   وCyber Arm IV. 
 

 

نيووك و الکترونيووك در روباتيووك عالوه بوور منووابع فوووق كووه بووه صووورت تخصصووی بووه كوواربرد مکا

انوودازي توانيد مطالبی راجع به موودارهاي سوووييچ و راهاند، در كتابهاي الکترونيك عملی میپرداخته

ديويد بل كه توسط محمووود ديووانی بووه فارسووی ترجمووه شووده   »تكنيك پالس«موتور بيابيد. كتاب  

 كتاب بسيار مفيدي براي ساخت مدارهاي سوييچ است.
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و  ADCانووودازي موتورهوووا، توانيووود مطالوووب مفيووودي در موووورد نحووووه راهدر كتابهووواي زيووور می

 ها بيابيد:ميکروكنترلر
• "PIC Microcontroller and Embedded Systems", Muhammed Ali 

Mazidi and et al, Prentice Hall, 2007. 

• "The 8051 Microcontroller and Embedded Systems", Muhammed 
Ali Mazidi and et al, Prentice Hall, 2006. 

 اين كتاب توسط دكتر قدت سپيدنام به فارسی ترجمه شده است.

 نوشته پيام سنايی. «8951اي بر ميكروكنترلر  »مقدمه •

لو و سوويد مهوودي حسووينی، نشوور نوشووته مهوودي كوواظم«  AVR  ميكروكنترلفرپروژه بفا    10» •

 1388آفرنگ، 

 1388نوشته سيد مهدي حسينی، نشر آفرنگ، « AVR  ميكروكنترلرپروژه با  11» •

مقوودم، انتشووارات نوشووته رضووا فووانی و امووين متين   «ميكروكنترلر»مدارهاي اصولي و پايه   •

 1388نص،  
 

 

 

 

 


