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 PWMروبات مسيرياب بدون مدار كامل  

 AVR ميكروكنترلززرحسگر مادون قرمزز   فرستنده/پردازيم. اين مدار از سه مي روبات مسيرياببه بررسي يك مدار ساده  در اينجا  

 .كنداستفاده مي L298انداز موتور  ولت و تراشه راه 12  موتورهاي  هاي آنالوگ به ديجيتال داخليبا مبدل ATMEGA8مدل 
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 ميكروكنترلرافزار نرم

 باشد:قابل كامپايل است  به صورت زير مي CodeVisionبراي كنترل اين روبات كه در    AVR  ميكروكنترلربرنامه 
#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   // Lower Trigger Point for the ADC connected to the middle sensor 
#define   m_UTP   710   // Upper Trigger Point for the ADC connected to the middle sensor 
#define   side_TP  200   // Trigger Point for the ADC connected to the side sensors (left & right) 

 
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; 

} 
 
void main(void) 
{ 

 
   DDRB=0xFF; 
   PORTB=0x00; 

 
   DDRC=0x00; 

 
   DDRD=0xFF; 

 
   ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xFF; 

 
   ADCSRA=0x83; 

 
   unsigned int left, middle, right; 
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   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 نكته در مورد اين مدار شايان توجه است:

گيززرد. اين روبات داراي سه حسگر مادون قرم  است؛ دو حسگر در دو طرف خط و حسگر وسطي روي خززط قززرار مي •

متصل شده است؛ بززه   AVR  ميكروكنترلرهاي داخلي  ADCكنيد  خروجي حسگرهاي نوري به  همانطور كه مشاهده مي

خروجززي  ADC2خروجززي حسززگر وسززط و مقززدار   ADC1خروجززي حسززگر چززا  مقززدار    ADC0صورتي كه مقدار  

داخلي ايززن   ADCگيري است. مدار  ها معيار تصميمADCعدد خروجي    به بيان ديگركند.  حسگر راست را مشخص مي

 1023بيتي است و ولتاژ آنالوگ ورودي را به صورت عززددي بززين صززفر تززا   10داراي دقت    AVR  ميكروكنترلرمدل از  

شززود. ها خوانده شززده و براسززاه آنصززا تصززميم گرفتززه ميADC  مقادير اين  AVR  كروكنترلرمي در برنامه    دهد.نشان مي

هاي متصل به حسگر چا  وسززط و راسززت روبززات را در خززود ADCبه ترتيب مقادير    rightو    left   middleمتغيرهاي  

( و دو حسززگر چززا و راسززت خززار  خززط middle > m_LTPكند. اگر حسگر وسط روي خززط باشززد  نگصداري مي

دهززد. اگززر يكززي از حسززگرها كمتر باشد(  روبات به مسير مسززتقيم ادامززه مي side_TPنظير آنصا از  ADCباشند  مقدار 

  روبات به سززمت آن حسززگر خواهززد پينيززد. تنظيمززات بيشتر شود(  side_TPنظير آن از    ADC مقدار    وارد خط شود

 مقاومتصا و ...( را در محيط مسابقه يا جايي كه روبات بايد عمل كند  انجام دهيد. حسگرها  زاويه  پوشش  مقادير

 ؛بززراي نظززارت بززر عملكززرد حسززگرها اسززتفاده شززده اسززت   اندمتصززل شززده  PD7تا    PD5هاي  هايي كه به پايهLEDاز   •

ري ي شده است كه با ورود هززر حسززگر طوري برنامه ميكروكنترلرها مربوط به يك حسگر است و LEDهركدام از اين  

توانيد از صحت عملكرد حسززگرها مطمزز ن ها ميLEDشود. با مشاهده حالت اين  مربوط به آن روشن مي  LEDبه خط   

 شويد.

عدد اف ايش دهيد. كافي است مززدارات حسززگر   شش توانيد تعداد حسگرها را تا  گسترش اين مدار بسيار ساده است. مي •

متصل كنيد و در برنامه اصززاحات مزم  AVR ميكروكنترلرهاي ديگر ADCابق شكل ببنديد و خروجي آنصا را به  را مط
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ميكروكنترلززر بززراي پوشززش دادن همززه حسززگرها كززافي نبززود    ADCهززاي  در صززورتي كززه تعززداد كانالرا انجام دهيد.  

وصززل كنيززد و بززا  ADC( بززه يززك كانززال 4051پلكسر آنززالوگ  مززتاا تراشززه  توانيد حسگرها را به كمك يك مالتيمي

 مديريت كنيد.  ADCري ي مناسب  همه حسگرها را با يك كانال پلكسر و برنامهمقداردهي خطوط انتخاب مالتي

( بززراي OUT2و  OUT1 متصززل بززه  IN2و   IN1هاي  اندازي موتور اسززتفاده شززده اسززت. پايززهبراي راه  L298از تراشه   •

 سززمت راسززتاندازي موتور ( براي راهOUT4و    OUT3 متصل به    IN4و    IN3هاي  و پايهسمت چا  اندازي موتور  راه

 اند.مورد استفاده قرار گرفته

كند؛ اما ممكززن اسززت ني  به درستي كار مي پل ديود( انداز موتور اين مدار بدون استفاده از ديودهاي هرزگرد بخش راه •

 شود. L298به دليل وجود جريانات بازگشتي باعث سوختن تراشه  

 5ولتززاژ  7805ورودي مدار تغذيه  يك باطري يا منبع تغذيه با ولتاژي برابر ولتاژ موتور است كه بززه كمززك رگومتززور  •

هاي كند. براي نصب رگومتور  آن را طوري به سززمت خززود بگيريززد كززه نوشززتهولت براي مدارات كنترلي را ايجاد مي

استفاده   باشد.پايه سمت چا ورودي  پايه وسط زمين و پايه راست خروجي ميروي آن رو به شما باشد؛ در اين حالت  

هززاي تغذيززه ايمززن هاي ناشززي از بززرعكل وصززل كززردن قطبا از آسززيباز يك ديود محافظ در ورودي تغذيه  مززدار ر

 سازد.مي

هاي آن توجززه كنيد  به جصت نصب صحيح پايززهاگر از مجموعه ديودهاي فرستنده/گيرنده مادون قرم  آماده استفاده مي •

ه كوتززاهتر  كاتززد( بززه كنيد  دقت كنيد كه ديود فرستنده به صورت معمولي  پايزز كنيد. اگر از ديودهاي مج ا استفاده مي

ها را بززه صززورت شززوند. اگززر فرسززتندهزمين( و ديود گيرنده به صورت معكوه  پايه بلندتر  آند( بززه زمززين( متصززل مي

  را خواهيد ديد.د و از طريق دوربين تلفن همراه به آنصا نگاه كنيد  نور مايميي صحيح بسته باش

شززود. اسززتفاده از   ميكروكنترلززريكسان بودن تغذيه موتورها و مدار كنترل روبات  ممكن است باعززث ايجززاد نززوي  روي   •

 شود.استر باعث خنتي شدن تاثيرات سلفي موتورها روي مدار كنترل مياز نوع پلي 100nfخازنصاي  

مشكل روبززات خززود را وانيد با صرف زمان كميشود بت در بستن مدار  سعي كنيد نظم را رعايت كنيد. اين كار باعث مي •

بززا شززرايط   تطززابقپيدا كنيد يززا آن را بززه سززرعت بززراي  

جديد  تغيير دهيد. به عنوان متال زماني كززه مزم اسززت 

دو قسمت بورد با چند سيم به هززم متصززل شززوند  بصتززر 

است بززه جززاي اسززتفاده از سززيمصاي مجزز ا كززه مززدار را 

برنززد  از ر آن بامتر ميشلوغ كرده و امكان خرابي را د

 هاي مناسب  شكل مقابل( استفاده كنيد.به همراه رابط IDEيا  IDCكابلصاي  

( veroboard براي جلوگيري از قطع شدن اتصامت مدار در طززول حركززت روبززات  بصتززر اسززت آن را روي و رابززورد  •

( آن را طراحي كنيد. دقت داشته باشيد كه اج ايي را كززه نيززاز بززه درآوردن و جاسززازي PCBلحيم كنيد يا بورد چاپي  

يار مشكل است و ممكن اسززت آسززيب ببيننززد. بززه عنززوان مكرر روي بورد دارند  نبايد لحيم كرد؛ چون جابجايي آنصا بس

را تغيير   ميكروكنترلرانداز موتور ناچار به تعويض آن شويم يا بخواهيم برنامه  متال ممكن است به دليل سوختن تراشه راه

 دهيم. بنابراين براي اتصال اين دو تراشه به بورد حتماا از سوكتصاي مناسب استفاده كنيد.  
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شود. براي جلززوگيري ( در هنگام كار روبات زياد ميL298انداز موتور  راهحرارت تراشه   •

 نصب كنيد. Heat-Sinkاز سوختن آن  روي آن 

ري   پروگرامززر( اسززتفاده كنيززد. اگززر بايد از دستگاه برنامه  ميكروكنترلرجصت برنامه ري ي   •

( و پززنر رشززته سززيم بززه DB-25توانيد به راحتي آن را به كمك يك كانكتور پززورت مززوازي  اين دستگاه را نداريد مي

در بخززش پيوسززت مشززخص شززده اسززت. طززرف DB-25 هاي كززانكتور متر بسازيد. نحوه اتصال سيمصا به پايه 5/1طول 

تايي متصل كنيززد. بززا ( به يك سوكت پنرSTK200/300رشته را به ترتيبي كه در آن بخش مشخص شده    5اين  ديگر  

(  روبززات MISOو  GND  Reset  SCK  MOSI هاي پايززه ميكروكنترلززرري ي  رشته به پينصززاي برنامززه  5اتصال اين  

 آماده برنامه ري ي است.
 

 روباتاين قطعات الزم براي ساخت 

 (CNY70 يا قطعه آماده  فرستنده/گيرنده مادون قرم  3 •

 كيلواهم 10مقاومت  1  -   كيلواهم 100مقاومت  3 -  اهم 220مقاومت  6 •

 يك كليد فشاري •

 معمولي  LEDعدد  3 •

 با سوكت مناسب ATMEGA8  ميكروكنترلريك  •

 استرفاراد پليكرومي  1000عدد خازن   1 •

 نانوفاراد الكتروليت 100عدد خازن   3 •

 1N4148عدد ديود  1 •

 كه به حالت پل بسته شوند( 1N4148عدد ديود   8عدد پل ديودي  يا  1 •

 7805يك رگومتور   •

 دار(دور در دقيقه  ترجيحاا گيربكل  500با چرخش    DCدو موتور   •

 با سوكت مناسب  L298تراشه   •

تنظيمات آن را انجام دهيد. اگر    CodeVisionاست كه بايد در    ميكروكنترلرتوجه كنيد فرض ما بر استفاده از كريستال داخلي  

در   را  كند  CodeVisionمدار  استفاده  از كريستال خارجي  تنظيم كنيد كه  دو خازن   12به يك كريستال     طوري  و  مگاهرت  

 فاراد ني  نياز داريد. پيكو 22عدسي 
 

رشته  سش(پر مشاهده  يك    go_aheadو    turn_right   turn_leftهاي  با  به  چرخيدن  براي  روبات  اين  كه  است  مشخص 

مي خاموش  را  سمت  آن  موتور  ميسمت   ادامه  خودش  كار  به  همننان  مقابل  سمت  موتور  و  تغيير  كند  با  دهيد  نشان  دهد. 

 چرخد: هاي فوق به صورت زير  هنگام چرخش به يك سمت موتور آن سمت به شكل معكوه ميرشته
 

#define   go_ahead   0b00001010 
#define   turn_left      0b00001001 
#define   turn_right    0b00000110 

 

افتد؟ تحت چه شرايطي ممكن اسززت بززه ايززن كززار نيززاز چه اتفاقي مي side_TPو  m_UTPو    m_LTPبا تغيير مقادير    پرسش(

 داشته باشيم؟
 


