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 ميکروكنترلر مدار كامل روبات مسيرياب بدون

فرستنده/حسگگ ر مگگادون ،رمگگ    دوپردازيم. اين مدار از ميبدون ميکروکنترلر  در اينجا به بررسي يك مدار ساده روبات مسيرياب  

 کند.استفاده مي L298انداز موتور  ولت و تراشه راه 12  موتورهاي  LM324کننده  هاي مقايسهتراشه
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رونگگد. ولتگگا  ( بگگه کگگار ميTrigger Point –کننده  براي تنظيم نقطه سگگويي) قنقطگگه  تگگ  پتانسيومترهاي متصل به تراشه مقايسه

ب يريد و ولتا  نقطه  ن  را حدود ميانه  نها تنظيم کنيد قمگگً     اندازهخط سياه را  ولتا  در    همين خروجي حس ر در سطح سفيد و  

ولت تنظيم کنيد(.  5/2ولت باشد  ولتا  نقطه  ت  را حدود    8/3ولت و در سطح مشکي    2/1اگر خروجي حس ر در سطح سفيد  

تگگا  بگگه مکانيگگك و اينرسگگي . مقگگدار مناسگگن ايگگن ولشگگودمتوجگگه ميهرچه اين ولتا  کمتر باشد  روبات هن ام ورود به خط زودتر  

دهيگگد بگگه فرمگگان شگگما بگگه به  ن فرمان چگگرخ  ميها در سر پي)روبات شما بست ي دارد. اگر روبات شما کند است و هن امي که 

 .تا به محض ورود روبات به خط  فرمان پيچيدن صادر شود  دهد  ولتا  نقطه  ت  را کم کنيدکندي پاسخ مي

کننده »صگگفر مقايسگگه يولتا  خروجي  ن پايين و کمتر از ولتا  سطح  تگگ  اسگگت. پگگ  خروجگگ و،تي حس ر در سطح سفيد باشد  

 شود.باعث به حرکت در مدن موتور مي L298شود و با ورود به »يك منطقي« مي NOTمنطقي« و پ  از عبور از گيت  

کننده از ولتگگا   تگگ   تراشگگه مقايسگگه يابد. پ  از عبور ولتا  خروجي حس ربا ورود حس ر به خط  ولتا  خروجي  ن اف اي  مي

باعث تو،گگم موتگگور  L298شود با ورود به »صفر منطقي« مي  NOTسويي) کرده و خروجي  ن »يك منطقي« و با عبور از گيت  

 شود.مي

 چند نکته در مورد اين مدار شايان توجه است:

بگگراي نظگگارت بگگر عمسکگگرد حسگگ رها اند   متصگگل شگگده  LM324کننده  هاي مقايسگگهخروجي تراشگگههايي که به  LEDاز   •

مربگگوط بگگه  LEDها مربوط به يك حس ر است و با ورود هر حس ر بگگه خگگط  LEDاستفاده شده است؛ هرکدام از اين  

 شود.  ميخاموش   ن 

( بگگراي OUT2و    OUT1قمتصگگل بگگه    IN2و    IN1هاي  اندازي موتور استفاده شده است. پايهبراي راه  L298از تراشه   •

سگگمت انگگدازي موتگگور ( بگگراي راهOUT4و  OUT3قمتصگگل بگگه    IN4و    IN3هاي  و پايگگهسمت چگگ   اندازي موتور  راه

از خروجگگي   IN3و    IN1هاي  اند. پايگگهبگگه زمگگين متصگگل شگگده  IN4و    IN2هاي  پايگگه  اند.مورد استفاده ،رار گرفته  راست

 شوند.شوند و در صورت »يك« شدن  باعث حرکت موتور ميتغذيه مي NOT  هايگيت

کند؛ اما ممکگگن اسگگت ني  به درستي کار ميقپل ديود( انداز موتور اين مدار بدون استفاده از ديودهاي هرزگرد بخ  راه •

 شود. L298به دليل وجود جريانات بازگشتي باعث سوختن تراشه  

 5ولتگگا   7805بع تغذيه با ولتا ي برابر ولتا  موتور است که به کمگگك رگووتگگور ورودي مدار تغذيه  يك باطري يا من  •

هاي کند. براي نصن رگووتور   ن را طوري به سگگمت خگگود ب يريگگد کگگه نوشگگتهولت براي مدارات کنترلي را ايجاد مي

 باشگگد.راست خروجگگي ميسمت پايه سمت چ  ورودي  پايه وسط زمين و پايه روي  ن رو به شما باشد؛ در اين حالت  

هگگاي تغذيگگه هاي ناشگگي از بگگرعک  وصگگل کگگردن ،طناستفاده از يك ديود محافظ در ورودي تغذيه  مدار را از  سين

 سازد.ايمن مي

هاي  ن توجگگه کنيد  به جهت نصن صحيح پايگگهاگر از مجموعه ديودهاي فرستنده/گيرنده مادون ،رم   ماده استفاده مي •

کنيد  د،ت کنيد که ديود فرستنده به صورت معمولي قپايگگه کوتگگاهتر قکاتگگد( بگگه مج ا استفاده مي کنيد. اگر از ديودهاي

ها را بگگه صگگورت شگگوند. اگگگر فرسگگتندهزمين( و ديود گيرنده به صورت معکوس قپايه بسندتر ق ند( بگگه زمگگين( متصگگل مي

  را خواهيد ديد.م يميد و از طريق دوربين تسفن همراه به  نها ن اه کنيد  نور ي صحيح بسته باش
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شود. استفاده از   هاي کنترليتراشهيکسان بودن تغذيه موتورها و مدار کنترل روبات  ممکن است باعث ايجاد نوي  روي   •

 شود.استر باعث خنًي شدن تاثيرات سسفي موتورها روي مدار کنترل مياز نوع پسي 100nfخازنهاي  

مشکل روبات خگگود را شود بتوانيد با صرف زمان کمي مي  در بستن مدار  سعي کنيد نظم را رعايت کنيد. اين کار باعث •

پيدا کنيد يا  ن را به سرعت براي تطابق با شرايط جديد  تغيير دهيد. به عنوان مًال زماني که وزم است دو ،سمت بگگورد 

با چند سيم به هم متصل شوند  بهتر است بگگه جگگاي اسگگتفاده از 

سيمهاي مج ا که مدار را شگگسوك کگگرده و امکگگان خرابگگي را در 

هاي به همراه رابط IDEيا   IDCز کابسهاي  برند  ا ن باوتر مي

 مناسن قشکل مقابل( استفاده کنيد.

( veroboardبراي جسوگيري از ،طع شدن اتصاوت مدار در طول حرکت روبگگات  بهتگگر اسگگت  ن را روي ودرابگگورد ق •

در وردن و جاسگگازي (  ن را طراحي کنيد. د،ت داشته باشيد که اج ايي را که نيگگاز بگگه  PCBلحيم کنيد يا بورد چاپي ق

مکرر روي بورد دارند  نبايد لحيم کرد؛ چون جابجايي  نها بسيار مشکل است و ممکن اسگگت  سگگين ببيننگگد. بگگه عنگگوان 

 هگگاناچگگار بگگه تعگگويض  ن NOTيگگا تراشگگه   کنندهيا تراشگگه مقايسگگهانداز موتور مًال ممکن است به دليل سوختن تراشه راه

 به بورد حتما  از سوکتهاي مناسن استفاده کنيد.    هابنابراين براي اتصال اين تراشه  ؛شويم

شود. بگگراي جسگگوگيري ( در هن ام کار روبات زياد ميL298انداز موتور قحرارت تراشه راه •

 نصن کنيد. Heat-Sinkاز سوختن  ن  روي  ن 

خواهيگگد مگگدار شگگما داراي دو سگگطح . چنانچگگه ميشگگودياين مدار تنها يك سطح سويي) دارد که بگگا پتانسگگيومتر تنظگگيم م •

کننده و خروجگگي بين پايه مًبگگت مقايسگگه  10kسويي) باو و پايين باشد قداراي حافظه يا هيسترزي  شود(  يك مقاومت  

کننده فيدبك کنيد تگگا به پايه مًبت مقايسه 47k( را با يك مقاومت outVحس ر متصل به  ن ،رار دهيد و خروجي قپايه  

( با هيسترزي  تبديل شود. بگگا non-invertingکننده قکننده غيرمعکوستري ر يا مقايسهمدار شما به يك مدار اشميت

 سطوح  ت  باو و پايين را تنظيم کنيد.  اخت ف بين توانيد مي 47kتغيير مقاومت  
 

 قطعات الزم براي ساخت اين روبات

 (CNY70رستنده/گيرنده مادون ،رم  قيا ،طعه  ماده ف 2 •

 کيسواهم 1پتانسيومتر  2  –  کيسواهم 1مقاومت  2  -  کيسواهم 100مقاومت  2 -  اهم 220مقاومت  4 •

 معمولي LEDعدد  2 •

 کننده(قمقايسه LM324تراشه   1 •

 (NOTقگيت  7404تراشه   1 •

 نانوفاراد الکتروليت 100عدد خازن   3 -  استرفاراد پسيکرومي  1000عدد خازن   1 •

 1N4148عدد ديود  1 •

 که به حالت پل بسته شوند( 1N4148عدد ديود   8عدد پل ديودي قيا  1 •

 7805يك رگووتور   •

 دار(دور در د،يقه قترجيحا  گيربک   500با چرخ     DCدو موتور   •

 با سوکت مناسن L298تراشه   •


