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 گفتار پیش
 

صیلی    ماه  بهمناين گروه در  شده و تحت نظارت جناب     محمود با تايید جناب آقای دکتر  65-68سال تح شکیل  محلوجی ت

 واقع در طبقه زيرين دانشکده برق و کامپیوتر آغاز به کار کرد.  مهندس در آزمايشگاه مدارهای چاپی  مجید آقای مهندس

سب تجربه    شروع برای آمادگی تیم و ک سیرياب را انتخاب کرديم   ربات ،کاری در  سب اطالعات     های م سی ها و ک و پس از برر

شگاه انوشیروانی ما   الزم در اين زمینه خود را برای پنجمین دوره مسابقات کشوری فروردين   ين ا زندران( آماده کرديم.ماه )دان

ها و مؤسسات آموزش عالی و غیر انتفاعی در اين مسابقات      مسابقه برای شروع کار ما از سطح بااليی برخوردار بود. از دانشگاه    

 شرکت کرده بودند، با اينکه تجربه اول ما بود ولی توانستیم با کسب مقام پنجمی به دانشگاه بازگرديم.  

رم ت گیری کرديم و خود را برای امتحانات پايان مدت کوتاهی به توصااایه کادر علمی گروه از کار کناره بعد از اين مساااابقه به

آماده کرديم. بعد از امتحانات با حضور اساتید رباتیک تصمیم گرفتیم با توجه به تجربیاتی که کسب کرديم در مسابقه کشوری  

 مسیرياب آن شرکت کنیم.   های هوشمند، در بخش دانشگاه آزاد تبريز با عنوان موش

ستیم در مدت کوتاه يک ماهه خود را برای مسابقه آماده کنیم، اين       سط مردادماه بود توان با توجه به اينکه اين مسابقات در اوا

تیم بودند از سطح بااليی برخوردار بود،   251کنندگان که  مسابقه نسبت به مسابقه قبلی هم از نظر قوانین و هم تعداد شرکت    

 سابقه بود.  ت داوری اين مسابقات به سرپرستی پروفسور کارلوس با وضع قوانین بسیار سخت، در نوع خود بیهیئ

روزی داشتند در اين مسابقات نیز توانستیم مقام پنجم کشوری را کسب   باالخره با تمام تالشی که اعضای تیم به صورت شبانه

 کردند.  به عنوان استاد راهنما ما را همراهی می دسمهن مجید مهندسکنیم. در اين دو مسابقه جناب آقای 

http://akhbari.blog.ir/


http://akhbari.blog.ir   8 

اين مجموعه که در اختیار شما قرار گرفته حاصل تجربیات عملی و فراگیری های تئوری اعضای اتحاد در اين مدت شش ماهه 

 است. 

شت   ست راهی را که ما با پ شمند طی کردي        امید ا ست آوردن تجربیات ارز شکالت فراوان و با بد شتن م ر م، که بابت هسر گذا

ا به ندان تم نکته از آن وقت زيادی صرف کرديم تا مشکالت را پیدا کنیم و يا مطلبی از آن را ياد بگیريم، پلی باشد برای عالقه

 ابن تجربیات دست پیدا کنند.

 گروه رباتیک اتحاد                                                                                                                                                          
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انواع صنعتی اين ربات اين نوع ربات  ربات خط ياب سیستمی است که قادر به تعقیب يک خط روی سطح زمین می باشد.

بطور خودکار از انبار به کارگاه های تولید بکار مثال در صنعت ماشین سازی جهت حمل قطعات  در صنايع مختلف کاربرد دارد.

 می روند.

 ساختار يک ربات:

 ترين انواع آن را می توان به صورت زير دسته بندی کرد:ترين تا پیچیدهساختمان يک ربات از ساده

 . مکانیک1

 . سخت افزار2

 . نرم افزار3

قط کافی فها تسلط داشته باشد چنانچه شما يکی از اعضای تیم رباتیک هستید اين رشتهدر تمام  يک نفر البته نیازی نیست

 یرند.اعضا بايد مهارتهای کلی را ياد بگالبته تمامی ، آل خود برسدبه نتیجه دلخواه و ايده تیمد تا یسلط باشمدر رشته خود  است
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 فصل اول

 مکانیک
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 :های زيربخش تشکیل شده از عبارت است از سیستم فیزيکی حرکتی ربات کهمکانیک 

 شاسی 

 موتور 

 گیربکس 

 چرخ 

 پردازيم.که به اختصار به توضیح آنها می

 

 شاسي

علت ) شود.( و موتورها بر روی آن سوار میهاامپمیکرو، تغذيه، سنسورها و آپکه بردهای سخت افزاری )است ای صفحه   

  .(های مختلف مدار استبخشاستفاده از آن بیشتر بخاطر جلوگیری از اتصالی در 

بايد  نابراينکند ب، نقش اسکلت ربات را بازی می( و يا فلزی باشدفلکس يا تفلونچوب، پالستیک )از جنس  تواندمیشاسی 

 محکم باشد.
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 موتور

  :                                              شودزير استفاده می دو نوع موتور معموال ازدررباتهای مسیرياب 

 ای موتور پله .1

 DCموتور .2

 ايموتور پله

که حرکت آن کامال دقیق و از پیش تعريف شده موتورهای الکتريکی است  يکی از انواع (Stepper Motor) ایموتور پله

. شوداستفاده میدورانی  ، و از آن برای ايجاد حرکتدادتوان آنرا حرکت به سیم پیچهای آن می 1،1بیتهای  باشد و با ارسالمی

ای دوران . اين موتورها به صورت درجهباشندمی DC هاینسبت به موتور تریدقیق و حساب شده استپ موتورها دارای حرکت

سیم يافت  8يا  5نوع ای موجود در بازار معموال در دو موتورهای پله.باشدمی های مختلف در بازار موجودکنند و با درجهمی

 ای است.موتور ديسک سخت يک نمونه موتور پله د.نشومی

 كاربرد اصلي

  (کنترل مسافت-گی محاسبه حرکت از روی درجهساده)در کنترل موقعیت 

 

 شود در آنِ واحد از ی اعمال نهای سر موتور ولتاژ)يعنی اگر درايو نشود يا به عبارتی به سیمشوندگی سريع  قفل

 (.ايستدمیحرکت 

دارند در ساخت ربات کاربرد زيادی دارند. توان خروجی اين موتورها کمتر از که ای ساختار کنترلی ساده بدلیل اين موتورها

 .خواهد داشت ای مشکالتی از جمله وزن زياد، قیمت باال و قدرت بسیار کم را بدنبالاستفاده از موتور پله البته است. DCموتور
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 ايهساختار موتور پل

 1و1گیرند و شما با ارسال بیتهای باشد که سیم پیچها بر روی اين چهار قطب قرار میاين موتورعموماً دارای چهار قطب می

روتور مغناطیسی موجود در داخل  باعث حرکت کنید که اين میدانايجاد می میدان مغناطیسی واقع به اين سیم پیچها در

نخواهد  کار شما موتور مطابق میل در غیر اين صورتکرد  1و1ت اين سیم پیچها را به توالی بايسشود البته میمی ایموتور پله

 .کرد

مثال اگر  .زاويه حرکتی مخصوص به خود را دارد باشد و هر موتوریهای اين موتور زاويه حرکت آن میيکی از مشخصه

حرکت  جهتدرجه در  7شوند درجه باشد اين موتور در هر باری که سیم پیچهايش حاوی ولتاژ می 7موتوری زاويه حرکتش 

درجه  7اين  اعمال ولتاژ شود.( چه ترتیبی هسیم پیچها ب به بسته به اينکه) خو اهد چرخید ساعت يا خالف جهت آن هایعقربه

ای در يک که يک موتور پله يابیدتفاصیل در میشود با اين محسوب می step يک يک پله يا ای نمونهچرخش برای موتور پله

 .درطی کند (بسته به نوع موتور)پله کمتر يا بیشتر  211تا  111 ممکن است. دور کامل

موتورها به صورت  اين ای را به صورت نیم پله يعنی با نصف زاويه حرکت راه اندازی کنیديک موتور پله حتی توانیدشما می

 ديده باشد،ای را از نزديک يک موتور پله اگراست.  دقیق حرکت خیلی ريز و ما کنند در واقع منظورمیکرو پله نیز حرکت می

متصل  یجپدر واقع اين سیم ها هر کدام به سر يک سیمنیز برخورد کرده باشید. رنگی که از موتور بیرون آمده های مسیبايد به 

 .يک سیم مشترک استدر بین آنها هستند و 

  نحوه كنترل

را دريافت  1پیچ پالس در حالت يک بیتی در هر لحظه تنها يک سیم کندبیتی يا دو بیتی حرکت می يکاين موتور به صورت 

و  منظم کنند اگر اين دريافت پالس به صورترا دريافت می يکپیچ در هر لحظه پالس بیتی دو سیم در حالت دو کند ومی

ساعت يا خالف جهت آن حرکت خواهد  جهت حرکت عقربه هایو در پشت سر هم انجام شود موتور نیز به صورت صحیح 

 .کرد

  پردازيم.میدو بیتی  وای در دو حالت يک بیتی نحو ه کنترل موتور پله حال به بررسی
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 بیتي موتور يکنحوه كنترل 

جهت حرکت اگر بخواهبم  ،بدون تحريک باشندبايد  1و3و2پیچ سیم کنیم. را تحريک 1پیچ در حالت يک بیتی اگر اول سیم

نیز بقیه  تحريک شود، در اين حالت 2پیچ سیم، 1چ پیمبعد از سی باشد بايد های ساعتعقربه حرکت جهتای در موتور پله

 بايد کنید که در هر لحظهاست دقت  1شماره  پیچمو سپس سی 3پیچ پیچها بدون تحريک هستند بعد از آن نوبت سیمسیم

و  1پیچ سیم، 1پیچ بعد از سیمهای ساعت بچرخد بايد بخواهیم موتور در جهت عکس عقربهپیچ تحريک شود اگر يک سیم

 را تحريک کنیم.  3و  2های پیچسیمسپس 

 بیتي موتور دونحوه كنترل 

 3 سپس  3 و 2تحريک شوند بعد سیم پیچ  2 و 1پیچ شوند اگر اول سیمدار میچ بارپیدر حالت دو بیتی در لحظه دو سیم

تکرار داشته باشد  خواهید موتور حرکتمی زمانیکهای بايست همین ترتیب را تا حرکت موتور پله برای 1و 1در نهايت  و 1 و

 .کندمی حال اگر اين ترتیب را عوض کنید موتور در خالف جهت فعلی حرکتکنید 

 DC موتور

ی شروع به باطری وصل کنیم موتور در جهت -به  دو سر هستند که اگر يکی به قطب + و ديگریدارای DC  موتورهای

 .کنیم موتور در جهت معکوس خواهد چرخید عوض اها رگر جای سیما کند وحرکت می

 هايژگوي

 توان مکانیکی آنها عموماً کمتر از موتورهایAC  .است 

 ای دارند. ساختار ساده 

  موتوربسیاری از اسباب بازيهای برقی باDC کنند.کار می  

  فقط کافیست تغذيه موتور با يک ولتاژ  آنبرای چرخش يکنواختDC .مثل باطری تأمین شود 

 های ايراد موتورDC کافیست تغذيه يک تست اين است. برای  هاعدم امکان کنترل دقیق سرعت و چرخش موتور

کشد تا آرمیچر بطور کامل از حرکت باز د و مشاهده کنید که مدتی طول میآرمیچر در حال چرخش را قطع کنی

 ايستد. 

  قیمت پايین، تنوع قدرت و سرعت 
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 در ربات مسیر ياب معموال از موتور های DC شود.استفاده می 

 گیربکس

معنا است که اگر و به اين  ،شودفاده میاست برای تنظیم قدرت و سرعت موتور ازتعدادی چرخ دنده تشکیل شده است.

 تری خواهیم داشت و برعکس.گیربکس ما قدرت بااليی داشته باشد مسلما سرعت پايین

 :داريم DCموتوردو نوع 

 موتورDC بدون گیربکس 

 موتورDC گیربکس دار 

 مشاهده کنید: توانیدبر روی اين نوع موتورها میکه اطالعاتی  

 تعداد دور موتور 

  که به صورت  خروجی گیربکستعداد دور موتور به نسبتIN:OUT شودنشان داده می.  

  خروجی گیربکس که به صورت (OUT) RPMشود يعنی دور در دقیقه.نشان داده می 

 بدون گیربکس DCموتور

آرمیچری با قدرت باال احتیاج داريم به  با اين تفاوت که در ربات ها وجود داردهمان آرمیچر معمولی است که در اسباب بازی

 کنیم. تهیه بايد خودمان نیز وگیربکس را

 و به موتور اضافه کنیم مشکالتی به همراه دارد از جمله:بسازيم  را خودمان گیربکسبخواهیم  اگر

  حجم رباتافزايش. 

 ی تخصص ها روی هم بايد محاسبات دقیق ودندهزيرا برای سوار کردن چرخ) ساخته شده دقت الزم را ندارد گیربکس

 (.انجام گیرد

 دارگیربکس DCموتور

شدن حجم ربات کمک  که به کمتر دارد حجم بسیار کمی ،که عالوه بر دقت باال استگیربکس سرخود  دارای اين موتور   

 کند.می
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 چرخ

 اندازه قطر چرخها .1

 داشته باشد. ها هماهنگیقدرت موتور با سرعت و کامال بهتر است اندازه چرخ طوری تعیین شود که

ت ها با سرعچرخ پس اندازه قطر کند.مسافت بیشتری را طی میها بیشتر باشد با يک دور چرخش موتور ربات هر چه قطرچرخ

 ربات نسبت مستقیم دارد.

 قدرت ربات نسبت عکس دارد. ها باشود. پس اندازه قطر چرخها بیشتر باشد قدرت ربات کمتر میهرچه قطر چرخاز طرفی 

 سطح بدون شیب است. حداقل قدرت برای ربات حرکت روی

 دار است.حداکثر قدرت برای ربات حرکت روی سطح شیب

 هااندازه عرض چرخ .2

 کند.سطح اصطکاک بیشتری با زمین پیدا میاز طرفی بیشتر  هاها بیشتر باشد وزن چرخهرچقدر عرض چرخ

 متر باشد. سانتی 2 تا 1 عرض چرخ ها بهتر است بین

 میزان اصطکاک چرخ با زمین .3

 اصطکاک بااليی با زمین داشته باشد. نسبتا که خوردن ربات روی مسیر، چرخی را انتخاب کنیدسرجلوگیری از  برای

و  برروی زمین بچسبد است که چرخ کامال )لنت(ترين روش برای باال بردن اصطکاک چرخ با زمین استفاده از چسب برقساده

 نید که جهت چسبنده آن روی زمین قرار بگیرد.چسب را طوری دور چرخ بچسبا اصطکاک زيادی داشته باشد.

اشند ببازی استفاده کنید که نسبتا مناسب میهای اسبابید از همان چرخ های ماشینتوانمی های ربات شماچرخ تهیهبرای 

 ها بههای مسیرياب وجود دارد. البته برای ساخت چرخهای مخصوصی برای رباتدر ضمن چرخ )از لحاظ قیمت واصطکاک(

ا برش )بباشد استفاده کنید. که در بازار موجود می )پالستیک فشرده(هايی از جنس تفلون توانید از استوانهصورت دستی می

  ها را بسازيد.(توانید چرخسانتیمتر به سادگی می 2تا  1مقطعی به عرض 
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 گردچرخ هرز

بات به که ر با زمین داشته باشد تا زمانینسبتا کمی  چرخ هرزگرد وظیفه حفظ تعادل ربات را بر عهده دارد و بايد اصطکاک

 گشتاور کاملی داشته باشد.کند، می سمت راست يا چپ گردش

.از توپی عطرها نیز باشدمیدر بازار موجود  هانوع از چرخ که اين ای يا بلبرينگی است.های چرخ هرزگرد ساچمهيکی از نمونه

 کرد.گرد استفاده توان به عنوان چرخ هرزمی

چرخ استفاده کنید. البته مدل سه چرخ عمومیت بیشتری دارد وکنترل آن  1يا  3های مسیرياب از توانید در رباتشما می

کنند.البته قرارگیری چرخ هرزگرد تر است به اين صورت که از دو چرخ هم محور و يک چرخ هرزگرد استفاده میبهتر و ساده

 الت قدرت مانور بیشتری وجود دارد.تر است چون در اين حدر جلو مناسب

 وصل كردن قطعات

 مکانیکی است. وصل کردن اين قطعات ربات مهمترين قسمت مکانیکی

گر از ا البته عرض ربات برابر است( عرض شاسی تقريباً با طول و )طول واولین کاری که بايد انجام دهید طراحی شاسی است 

دار استفاده های گیربکسبهتر است از موتور گیربکس موتورها را با شاسی ادغام کرد.کنید بايد دار استفاده نمیموتور گیربکس

باشند توجه کنید آنها را با  هم محورموتورها بايد کنیم چون تعیین میجای موتورها را پس  درد سر آن کمتر است، که نیدک

داشته باشند برای اطمینان از اين مطلب ته  لیته موتور با هم اتصاهای فاصله قرار دهید به اين دلیل که ممکن است سیم

 .موتورها را با چسب حرارتد عايق کنید

 ترکردن موتور در کار می توانکه برای محکم ،پیچ کنید تواند تفلون يا بس آب باشد()می موتورها را با بست روی شاسی

 .کنیدپر  چسب حرارتیبا قبل از قرار دادن بست روی موتور بین موتور و شاسی را 

کردن چرخ برای محکمتوانید میماده اين است که آکه مزيت چرخ های  ،ها به موتورها متصل شوددر اين مرحله بايد چرخ 

 .کردکمن را محآتوان چار آلن میآکه به وسیله  نید،ماده روی چرخ استفاده کآ به شافت گیربکس از بست

 با زمین قرار گرفته باشد. چرخها بايد طوری قرار گرفته باشند که شاسی موازی

 ( با زمین به بدنه پیچ کنید.زه حساسیت آن باو سنسور نوع بسته به  ) مناسببرد سنسور را در جلوی ربات با فاصله 
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به  فشار زيادیخواهید از باطری استفاده کنید بايد جای مناسبی برای آن پیدا کنید اگر آنرا در جلو ربات قرار دهید اگر می

 شود.کند و به علت آمپرکشی زياد موتورها شارژ باطری به سرعت تمام میوارد میموتورها 

آيد و هم از سرخوردن ربات جلوگیری بهتر است باطری را روی موتورها قرار دهید در اين حالت هم به موتورها فشار نمی

 ها کامال به زمین بچسبد(شود چرخ)در واقع باعث میکند.می

 کنیم.می متصل را با پیچ به شاسی آناست که )برد کنترل( برای برد اصلی )جلوی موتورها(  ماندمیباقی  یفضا
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 اتنک

 )در جا چرخیدن چرخها ( خوردبسرها ربات در مسیر بخصوص سر پیچ ربات اگر در هنگام حرکت

 اصطکاک چرخها کم است. .1

 )عقب ربات سبک است( جلوی ربات سنگین است. .2

ن ربات ه وزبايد بالبته  را سنگین کنید.ربات عقب در غیر اين صورت سعی کنید سبک کنید  را جلوی رباتتوانید  اگر می

 گذارد.سرعت آن تاثیر زيادی می چون وزن ربات در حرکت و کنیدتوجه 

ای نامتعادل باشد چون اگر جلو ربات خیلی سبک باشد در هنگام البته اين سبک وسنگین کردن جلو و عقب نبايد به گونه

 شود ممکن استها جلو ربات از زمین بلند می شود. در اين حالت چون فاصله برد سنسورها از زمین زياد میحرکت و يا در پیچ

 به دلیل حساسیت زياد، سنسورها نتوانند خط را تشخیص دهند و ربات از مسیر خارج شود.

 شود.رکت نامتناسب ربات میاندازه ربات هم در حرکت آن تاثیر دارد اگر طول آن زياد باشد باعث ح
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 قطعات الکترونیکي بخش اول:
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 .باشدمی کاربرد آنها های الکتريکی بکار رفته در مدار وشامل شناخت المانبخش اين 

 میکرو .1

 برای کافی و پايدار آيد و بايد دارای حافظهمغز ربات به حساب می واقع کنترلر درمیکرو

 کند.دهد و ربات را کنترل میاش را انجام می، وظیفهکنیمدستوراتی که در برنامه وارد میبرنامه ريزی باشد که با استفاده از 

 کنترلر چیست؟میکرو

تفاوت  .شودقالب يک چیپ برای کنترل وسايل الکترونیکی تلقی  در توان يک کامپیوتر کوچککنترلر را در واقع میمیکرو

و تايمر  I/O هایپورتو  RAM,ROMمحدودی میکروکنترلر با میکروپروسسور در اين است که میکروکنترلر دارای مقدار

ی را به صورت اجزا …,RAM,ROMاست و شما بايد    CPUباشد، درصورتی که میکروپروسسور فقط يکدر درون خود می

 .اند، ولی میکروپروسسورها همه منظوره هستندمنظورهبرای همین میکروکنترلرها تک جانبی  به آن متصل کنید.

 كريستال .2

 گیرد.استفاده قرارمی مورد اين قطعه الکترونیکی جهت تولید پالس برای میکروکنترلر

 قطبیت کريستال بحث  در مورد کنید.را مشاهده می MHz 11کريستال در شکل روبرو

  کنید.یکرو متصل میهای متال را به پايهکريس چه جهتی در که کندلذا فرقی نمی باشد.نمی مطرح

 رگوالتور .3

 ، در مدار به يک ولتاژ ثابت نیاز داريم.ندقطعات الکترونیکی درست کار کنبرای اينکه 

 از دو مادل های مسیرياب بیشترکنیم در ربات بارای اين کاار از رگاوالتاور استفاده می

 باشد.  ولت ثابت می 9و  5شود که خروجی آنها با توجه ولتاژ ورودی مناسب، به ترتیب استفاده می 7619و  7615

 رايورد .4

 استفاده  با بنابراينو آنها را راه اندازی کند  کند. تأمین را موتورها برق تواندنمی مستقیما میکرو

 کرد. کنترلو  راه اندازی را موتورها توانمی درايور های ICيا  ترانزيستوراز 

 شود.می کنترل میکرو توسط و موتورها است نیاز جريان مورد و ولتاژ تأمین بخش اين وظیفه 
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 امپآپ .5

 دانیمروند. در واقع میاز سنسورها بکار میبدست آمده ها جهت مقايسه ولتاژهای امپآپ

 ست. ا 1ولت به معنای پايین يا  v1و زمین يا  1ا به معنای باال ي v5در الکترونیک ديجیتال 

 کند، یاهای مختلفی تغییر مم در رنجاجساولتاژ خروجی از سنسورها با دور يا نزديک کردن 

  1يا  1که  اولتاژ مناسب ر ،ا مقايسه ولتاژ خروجی از سنسوراه بان است کاامپ ايوظیفه آپ

 ر و دقیقتری برای اتعايسرگیری ازه تصمیمامیکرو، اجه اام ورود باا هنگااد کند تاايج ستا

 به معنای قرار گرفتن سنسور باشد  1اگر ICفراهم شود. در واقع خروجی اين  رامیکروکنترل

 

 و حالتی بین اين دو نخواهیم داشت. سفیدبه معنای حالت عادی يا قرار گرفتن سنسور روی سطح  باشد 1 اگرروی خط سیاه و 

 توان اين منطق را عوض کرد.(می -سنسور و مقاومت متغیر -امپ)با جابجايی دو ورودی آپ

 مقاومت متغیر .6

 شود.میاستفاده ولتاژ برای تنظیم اين قطعه از 

 که از دقت خیلی بااليی برخوردار است. نامنديک نوع از مقاومت متغیر را مولتی ترن می

 ار های کناریوسط آن خروجی است و يکی از پايه پايه است که پايه 3ترن دارای مولتی

در روی آن پیچی وجود دارد که با کنیم. ولت وصل می 5و پايه ديگر را به  GNDبه 

 توانید ولتاژ مناسب و دلخواه را انتخاب کنید.چرخاندن آن می

 به اين قطعه پتانسیومتر نیز می گويند.

 سنسور .7

 اتها سنسورهای نوری هستند که از يک فرستندهسنسورهای استفاده شده در اين مدل رب

 و يک گیرنده نوری تشکیل شده اند.
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س سطح سفید نور بیشتری منعک ولی کندجذب می اساس کار اين سنسورها براين اساس است که سطح سیاه نور را بیشتر 

 و گیرنده چیزی دريافت کندجذب میرا  باشد همه نور هشود و اگر سطح زير آن تیرکند. نور توسط فرستنده تابانده میمی

 کند. کند و گیرنده همه نور را دريافت مینور را منعکس میروشن باشد سطح اگر  لیکند ونمی

 باطري .8

ی نیز دارای خازنهايها  از اين باطری کنند. برخیهای خورشیدی يا باطری های معمولی استفاده میریطاز باربات برای تغذيه 

 . شودذخیره می کنند و سپس اين انرژی در ربات دشارژ می که انرژی الکتريکی را در خود، دبا ظرفیت باال هستن

گذرد کمتر خواهد شود. هر چه قدر اندازه موتورکوچکتر باشد جريانی که از آن می متصل ربات مستقیم بهنبايد به طور  باطری

 بود. 

 :دارند از جملهباطري ها انواع مختلفي 

 الکالین راديويی هایباطریalkaline . 

 هایریطبا (NIMH) ترکیب هیدروژن دار از نیکل و فلز.  

 هایباطری (NiCad)ترکیب نیکل و کادمیم.  

کنند به تولید می که گازهای سمی خطرناکی کهها زيرا اين باطریبهتر است  (NiCad) هایباطریاز (NIMH) هایباطري

  است.(NiCad) مراتب کمتر از

 نکات زير توجه كنید: ب باطري براي ربات بهدر انتخا

 اندازه ربات سايز و 

 عملکرد ربات  

 سرعت ربات  

  های ها در طول زمان ولتاژ و جرياناين باطری -هاباطری در صورت قابل شارژ بودن) باطریزمان شارژ و دشارژ

 شارژ مجدد شوند.(شود و بايد ها کم میمتفاوتی را دارند. يعنی پس از مدتی ولتاژ و جريان
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 خازن .9

 ( در خود ذخیره کند.الکتريکی باردان الکترواستاتیک )را توسط می الکتريکی انرژی تواندخازن المان الکتريکی است که می

 دهند.نمايش می است Capacitor که ابتدای کلمه C  خازن را با حرف

ها، شیمیايی است. علت نامیدن آنها به اين نام اين اين خازن خازنهای الکترولیتی معموالً در رنج میکروفاراد هستند. نام ديگر

باشند. دارا می کنند که در عمل، حالت يک کاتالیزور راها را به نوعی مواد شیمیايی آغشته میخازن الکتريک ايناست که دی

ها )خازنهای الکترولیتی( دارای قطب يا پايه خازن های عدسی، اينشوند. برخالف خازنباال رفتن ظرفیت خازن میو باعث 

نوشته شده است. مقدار واقعی ظرفیت و ولتاژ قابل تحمل ( -)عالمت  باشند. روی بدنه خازن کنار پايه منفی،مثبت و منفی می

 شده است. آنها نیز روی بدنه درج

توان از خازن استفاده ايجاد میدانهای الکتريکی يکنواخت می برای ،شوده اينکه بار الکتريکی در خازن ذخیره میبا توجه ب

  .نگه دارد در خود میدانهای الکتريکی را در حجمهای کوچک تواندمی چنینهمکرد. 

 

 

 

 عدسی خازن                          خازن الکترولیتی                                                        

 مقاومت .11

 ای پیچیدهسیم نازک که به دور هستهيک مقاومت تشکیل شده از شود )میاستفاده در مدار برای کاهش ولتاژ از مقاومت 

 شود.می ها از روی رنگ هايی که روی آنها قرار داده شده است مشخص. اندازه مقاومتاندعايقی پوشانده را با روی آن  وشده 

 هاي رنگي:نحوه اندازه گیري و خواندن مقاومت

رنگ ديگر آن نشان دهنده  3. و باشدها رنگ تلورانس يا درصد خطا میبینیم که يکی از نوارنوار رنگی می 1روی هر مقاومت 

 مقدار مقاومت است.

 كد رمزي رنگ ها:
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 سیاه     قهوه ای     قرمز      نارنجی      زرد      سبز     آبی     بنفش     خاکستری     سفید 

9             6             7        8       5         1          3          2           1         1                                   

 

 رنگ تلورانس 

 ±%5طاليی  

 ±%11نقره ای  

 ±%21بی رنگ 

و سپس طبق فرمول خوانیم میراست رنگها را و از دهیم قرار میدر سمت راست  را رنگ تلورانسها برای خواندن مقاومت

 آيد.زير تعداد تعداد مقاومت بدست می

 :      عدد مقاومت صفر به تعداد رنگ سوم    عدد رنگ دوم     عدد رنگ اول    ±درصد خطا تلورانس    

 * عدد رنگ اول((   11)عدد رنگ دوم + )*    11رنگ سوم        ±تلورانس     عدددرصد                       

 مثالً:

 قرمز   قرمز     قهوه ای   طاليی                                                                                              

              2       2       111         ±% 5اهم                                             221  ±% 5                          

 بنفش   زرد     زرد    طاليی                                                                                                  

K               171    =171111                                     1       7       111        ±% 5         اهم         

 ضرب کنیم. 1011بخوانیم و در عدد  مطابق قبل ای باشد بايد دو عدد اول رااگر مقاومت دارای دو رنگ تلورانس نقره

 ضرب کنیم.  1. 1بخوانیم و در عدد  مطابق قبل اگر مقاومت دارای دو رنگ تلورانس طاليی باشد بايد دو عدد اول را 

 ديود .11

دهند و در جهت ديگر در مقابل عبور جريان از خود مقاومت بااليی ها جريان الکتريکی را در يک جهت از خود عبور میديود

شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت دهد که عبور میديود هنگامی جريان را از خود از لحاظ الکتريکی يک  دهند.نشان می
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شود تا ديود شروع به هدايت جريان الکتريکی به کاتد( آنرا آماده کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث می -به آند و  (+ درست

 باشد. ولت می 107تا  108حدود شود که چیزی نامیده می (forward voltage drop) نمايد ولتاژ آستانه يا

دهد و سپس به ولت ديود از خود مقاومت نشان می 107تا قبل از  مثبت به شکل اول توجه کنید که چگونه برای ولتاژهای

اما هنگامی که شما ولتاژ معکوس به ديود متصل د. دهدهد و جريان را از خود عبور میيکباره مقاومت خود را از دست می

ف ومعر  Leakage کند، که به جريان نشتی يامیود عبور از ديکمی )در حد صفر(  به آند( جريان -)+ به کاتد و کنید می

باشد. اين مقدار جريان معموآل در اغلب مدار های الکترونیکی قابل صرفنظر کردن يا حتی کمتر می µA است که در حدود چند

ها يک آستانه برای حداکثر ولتاژ معکوس وده تمام دياست ک اما نکته مهم آنندارد.  در رفتار ساير المانهای مدار یبوده و تاثیر

دهد. به اين ولتاژ آستانه سوزد و جريان را در جهت معکوس هم عبور میشود ديويد میاز آن بیشتر معکوس  دارند که اگر ولتاژ

 .شودگفته می  Breakdown شکست يا

 

  

 

 

8. LED  

 

LED  مخفف سه کلمه Light ،)نور( Emitting ،)ساتع کننده( Diode .است 

 LED عبور جريان از آنها در يک جهت نه هر دو  که باشود، محسوب می در واقع نوعی نیمه هادی 

 ندارد(. )البته اين عمومیت پايه مثبت و پايه کوتاهتر آن پايه منفی است پايه بلندتر آن کنند.جهت از خود نور ساتع می

  (switch) كلید .12

 رود. برای قطع و وصل کردن جريان بکار می کلید
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 برد بورد  .13

ارد دبسیاری بردبورد يکی از ابزارهايی است که در آزمايشگاه کارايی 

 د. شوبرده می و برای اتصال قطعات الکترونیکی به صورت موقت به کار

در روی  .استشده داخلی آن مشخص  اجزایبردبورد و  زير در شکل

 آن قرار توان قطعات را رویبردبورد مکانهايی تعبیه شده است که می

دهیم. برای اتصال پايههای قطعات در داخل بردبورد اتصاالتی در نظر 

 .گرفته شده است

 

زمین يا رود و خط افقی پايین معموالً برای اتصال به به کار می CCVمعموالً برای اتصال ولتاژ  ی برد بوردخط افقی باال

 شود  ریارار است با يکديگر سااتی که قاگیرد. قطعیاولتاژ منفی مورد استفاده قرار م

 های وسط حروفورد قرار گیرد. در کنار ستوناهای پنج تايی وسط بردبدر ستون بايد

(A B C D E)   و (F G H I J)ن اااي ی دهدااان ماه نشاک ده استاه شااوشتان 

 باشد.یم ICنصب های وسط برای ستون کنید قرينه بودن کل توجهاه شاهستند بها به هم متصل وراخاس

 وسايل استفاده شده

 رگوالتور  .1

 7615 ()قابلمه ای 

 7615 کتابی() 

 خازن .2

 33 پیکو فاراد برای کريستال 22 يا پیکو فاراد 
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 331 )میکرو فاراد برای بورد تغذيه )رگوالتور 

  رگوالتور(میکرو فاراد برای بورد تغذيه( 

 11 )میکرو فاراد برای بورد تغذيه )رگوالتور 

 ديود .3

 1N1111 بورد تغذيه ها وبرای موتور 

 مقاومت .1

 221 و  هااهم برای سنسورLED 

 171 هاکیلو اهم برای سنسور 

5.LED  

 آن برای بورد تغذيه جهت تست خروجی. 

 ها.سنسورحساسیت برای تنظیم چنین هم و هاامپآپ و هاجهت تست سالم بودن سنسورهاامپبرای خروجی آپ 

 بورد سوراخ دار  .8

 ايمما از سه بورد سوراخدار استفاده کرده: 

 ) . . . بورد تغذيه )شامل رگوالتورها، خازن ها، سوکت ها و 

 مقاومتها( و )شامل سنسورها بوردسنسور 

 (کريستال و . .  ها،ترنها، مولتیامپ)شامل میکرو، آپ بورد اصلی . 

 .کلید پاور7

  )برای قطع و وصل کردن برق ورودی )برق خارج شده از باطری يا منبع تغذيه 

 سنسور .6

 GP2S18 )شارپ( 

  سوکت .9
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 توان از سوکت استفاده کرد.رود میهايی که  از يک بورد به بورد ديگر میبجای لحیم کردن سیم 

11 .Zif سوکت 

 11 پايه 

 مداردادن میکرو در تر قرارتبرای راح

 میکرو .11

 ATMEGA32 

 امپآپ .12

 LM321 

 ترنمولتی .13

 21 کیلو  

 درايور  .11

 L296 

 کريستال  .15

 12 MH 

 باطری .18

 باطری ( عدد هر کدام 3نیکل کادمیوم v308 ) 
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 دومبخش 

 طراحي مدار
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سپس  دار وآنها بر روی بورد سوراخشامل چیدمان قطعات الکترونیکی بر روی بردبورد و در مرحله باالتر لحیم کردن اين بخش 

 باشد.د میخطايابی بور تست و

 الکترونیکي هايمدار

  LEDخاموش شدن يک شود. برای درک مسیر بسته و مسیر باز به روشن والکتريسیته همواره در مسیرهای بسته جاری می

 به باری مثل از يک مسیر هادی مثل سیم الکتريسیته از منبع تغذيه جاری شده و پس از عبور پردازيم.توسط يک باطری می

LED کندتبديل می و . . .  را به نوعی ديگر از انرژی مثل نور بار در واقع انرژی الکتريسیته .رسدکه مصرف کننده بار است می. 

جود در صورت و گردد.به سمت منبع برمی LED و از رود.می LED جريان از منبع به سمت که کلید بسته شود در صورتی

آنها معموال از مس يا هر  بار هستند، جنس ها معموال رابط بین باطری وسیم شود.روشن می LED که مسیر بسته است. اين

به آن  و ک استها معموال از جنس پالستیروکش سیمتواند انتخاب شود. می ،باشدمقاوم  زدگیکه در مقابل زنگ فلز ديگری

  .گويندمی (insulation)عايق

  کنید.فاده است های روکش دارهمواره از سیم مدار صالی درتاز ا جلوگیری حفاظت از مدار و برای

 ربات مدارهاي اين

 بورد تغذيه الف(

 بورد سنسور ب(

 ج( بورد اصلی  

 مدار میکرو .1

 مدار درايور .2

 امپمدار آپ .3
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 بورد تغذيه الف(

ه شود کچون هر اشکال کوچکی باعث می بسازيد،اد آن را و بايد با دقت زي باشد.بورد تغذيه آن میمهم ربات  هایاز قسمت

 شود.های موجود در مدار میسیآیطور باعث سوختن فتد و همیناهای ديگر ربات از کار بیقسمت

 اين بورد تشکیل شده است از:

 رگوالتور 

 خازن 

  مقاومت 

 ديود 

 LED 

 سوکت  

 د کلیpower  

 خواهیم پرداخت. شرح آنکه در ادامه به 

 

  7815رگوالتور 

و  ايماستفاده کرده TTLهای سی. ما در تمام مدارها از آیشودای در بازار عرضه میمدل کتابی و قابلمهدر دو سی آیاين 

 7615 سینیاز داريم که آی ژباشند بنابراين در مدارها به اين ولتاولت ثابت می 5ها و حتی سنسورها سیولتاز تغذيه اين آی

  کند، به اين صورت که:را برای ما مهیا می ژاين ولتا

ولتاژ  ،الزم به توضیح است که .کنیممی اعمالرا به آن  705-16ولتاژ  وآن ورودی است  1پايه است که پايه  3دارای  ICاين 

هم باعث داغ شدن  ولت16از ولتاژ بیش چنین همداشته باشیم و  5شود که در خروجی ولتاژ کمتر از باعث می 705کمتر از 

IC آن را به 2و پايه  شودو اختالل در مدار می GND وجود که که خروجی است ولی مشکلی هم کنیم و پايه سوم وصل می

ولت در مدار 5کند و ولتاژی کمتر از هايی که در مدار وجود دارد و ولتاژ افت میمقاومت دلیلبه ست که در حین کارادارد اين

 کنیم.ای رفع اين مشکل در ورودی و خروجی رگوالتور تغییرات زير را اعمال میبرداريم 
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 كنید:طور كه در شکل مشاهده ميهمان

سر ديگر  پسکنیم می اعمالو خازن  ودرا سری و ولتاژ ورودی را به نقطه اتصال دي 1111را با يک ديود  uf 331يک خازن 

 uf 101خازن در ضمن يک  کنیم.صل میرا به آن نقطه مترگوالتور  1پايه  النیم. حکمیصل مت uf 11ديود را به يک خازن 

 کنیم.رگوالتور وصل می 3را به پايه 

 

 

 

  

 

 221را به وسیله يک مقاومت  LEDبرای اطمینان از خروجی يک  ولتاژ نخواهیم داشت. ديگر مشکل افترات با اين تغیی

 . کنید متصلاهم به خروجی 

در  ولی ،جريان را استفاده کنیم 1Aدر مدل کتابی تنها مجازيم تا  اين است که در اين مدار وجود داردای که در اينجا نکته

 .دای استفاده کنیل قابلمهتوان استفاده کرد و بهتر است که از مدمی ار 2Aتا  ایقابلمهمدل 

 دهیم:ورد آن توضیح میدر م زيرکه در بايد جدا باشد بخش از مدار  3منبع تغذيه البته 

  :شوند.میدر مدار و باعث نوسان ولتاژ  موتورها مکانیکی هستنددرايور موتورها 

 از بقیه قسمت ها بايد جدا باشد زيرا برای  ها: برای دقت و حساسیتی که دارند بايد ولتاژشان ثابتامپسنسور و آپ

 .ت آنها ولتاژ آنهابايد ثابت باشددق

  شود.نیز اگر نوسان پیدا کند موجب اختالل در کار میکرو میمیکرو: ولتاژ میکرو 

برای درايور و موتورها نیاز  6 -17ولت برای میکرو کنترلر، سنسور و آپ امپ ، درايور و يک ولتاژ  5ولتاژ  3ما نیاز به  بنابراين

 است.مدار رگوالتور نیاز داريم که در شکل زير نشان داده شده 3پس به  داريم
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 كلي مدار تغذيهشکل 
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 سنسوربورد  ب(

 سنسوركاربرد  

ناسايی و ش ها فقط بايد قابلیت تشخیص دو رنگ سیاه و سفید را داشته باشد تا بتوانند مسیر راهای مسیرياب سنسورربات در

 گیری و صدور فرمان به میکرو ارسال کنند. اطالعات را برای تصمیم

 پردازيم: در اين زمینه دو نوع سنسور وجود دارد که در زير به شرح کار آنها می

 انواع سنسورها

1. photocell 

ا قبل از گونه است که تکند و بدينبا تابش نور مقاومت آن تغییر میکه  ،استنوری المانی الکترونیکی مقاومت  يافوتوسل 

چه میزان شدت نور بیشتر باشد، مقدار دهد در واقع مقاومت بااليی دارد و هرنمیتابش نور از خود هیچ جريانی را از خود عبور 

 شود، در واقع مقدار مقاومت با تابش نور رابطه عکس دارد.مقاومت آن کمتر می

ها بستگی دارد. عملکرد وسل به تعداد اين منحنیکه میزان حساسیت فوتهايی وجود دارد در روی اين سنسورها منحنی

ژوشتی ت نوری در واقع شبیه مقاومت متغیر يا همان پتانسیومتر است با اين تفاوت که شما تعداد مقاومت متغیر را با پیچمقاوم

 کند.کنید ولی برای فوتوسل شدت نور محیط است که مقدار مفاومت آنرا تعیین میتنظیم می

اده کنیم و تاباند استفتنده که نور مرئی را به زمین میالبته اگر بخواهیم از اين نوع سنسور استفاده کنیم، بايد از يک فرس

گیری کنیم. البته اين روش دقت کافی را ندارد در ضمن نور مرئی نبايد مستقیما با اندازه بازتاب نور را توسط فوتوسل اندازه

 گیرنده در ارتباط باشد.

تاثیر مستقیم دارد و در شدايط مختلف نوری از ديگر مشکالت اين سنسورها اين است که نور محیط بر خروجی سنسورها 

 کند.خروجی سنسورها تغییر می

 ون قرمزماد .2

تری از کیفیت باالها چنین اين سنسوراز دقت بیشتری برخوردار است، همتوسل واين سنسورها در مقايسه با سنسورهای ف

 بهترين نوع اين سنسورها، دارد.ندر آن ی چنداننور محیط تأثیر  کنند وبرخوردار هستند چون از نور مرئی استفاده نمی
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کنند از اين نوع سنسورها را مشخص می محیطباشد که به راحتی وضعیت گیرنده در يک پک می سنسورهای فرستنده و

 پردازيم. در زير به شرح آن میاشاره کرد که  GP2S18توان به سنسورمی

 

 14S2(GP-6 فتوديود گیرنده و فرستنده مینیاتوري (طريقه استفاده ازسنسور

 نسبتأ قیمت مناسبی دارد.قیمت اندازه اين سنسور بسیار کوچک و 

 باشد.از زمین می میلیمتر 8-1فاصله  اين سنسور توجه : بهترين بازه برای

 با مقاومت پايه ديگر يکی 2پايه از آن به زمین وصل شده و  2پايه دارد که  1اين سنسور 

، که در شکل زير مشاهده شوندمیوصل   VCCکیلو اهم برای گیرنده به  171اهم برای فرستنده و ديگر با مقاومت  221 

 کنید.می

 .شوداهم گرفته می کیلو 171سنسور از بین پايه گیرنده و مقاومت خروجی اين 

  

  وصل كردن در مدار
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 باشد.مناسب میاست که  GPسنسور شارپ يا ها، سنسوراز نمونه اين 

قسمتی از سنسور که دارای يک شکستگی است را به  .پايه است که دو پايه فرستنده و دو پايه گیرنده 1اين سنسور دارای 

کنیم و پايه ديگر را با يک وصل می GNDولت وصل کرده و قسمت روبرو و پايین آنرا به  5اهم به  221وسیله يک مقاومت 

 .کنیموصل می LM321 2ولت وصل کرده و نقطه اتصال پايه و مقاومت را به پايه  5اهم به  171Kمقاومت 

 اصليبورد  ج(

 بورد میکرو .1

 کنیم.را يادآوری می های منطقیکنترلر نسبت به مدارمزايای میکرودر اينجا 

 ريزی کرد که کار چندين گیت منطقی را انجام دهد.کنترلر را می توان طوری برنامهيک میکرو -1

 رسد.رود به حداقل میهايی که در مدار به کار میتعداد آيسی -2

 ی کنیم.ريزبرنامه رااهزاران ب توان تا، حتی بعضی از میکروها را میکنترلر را تغییر دادمیکروتوان برنامه راحتی می به -3

در صورتی که از میکروکنترلر استفاده    ولی منطقی کپی کرد و مشابه آن را ساخت   توان از روی يک مداربه راحتی می -1

 توان از آن کپی گرفت. ان نمیبه هیچ عنوکه در اين حالت برنامه میکرو را قفل کرد می توان شود 

 AVRخانواده 

نات     اين خانواده از میکرو  ناتی چون    ساااترا دارا 6151کنترلرها تمامی امکا به ديجیتال(      ADCو امکا نالوگ    –)مبدل آ

 باشد.)حافظه( از جمله مزايای اين خانواده می  EEPROM –ساز داخلی و قدرت و سرعت بیشتر نوسان

، که در زير به اساااتفاده کرديم ATMEGA32 مدل   AVRکنترلرهایدر اين ربات از میکروالزم به ذکراسااات که ما   

 کنیم.  صورت اجمالی داليل اين انتخاب را بررسی می

   داشتن تکنولوژی PWMافزاریسخت. 

 کنیم.برای کنترل سرعت موتورها استفاده می از اين تکنولوژی

  به عنوان پايه  32داشتنI/O. 

http://akhbari.blog.ir/


http://akhbari.blog.ir   36 

سور به عنوان ورودی و     28از  توانیمحداکثر می در اين حالت ما  -درايور  موتورها ورودی -پايه به عنوان خروجی 8سن

 استفاده کنیم.

  مقاومت بیشتر در مقابلNoise. 

بايد آنها می شود. و   شدن  Resetباعث  بسیارحساسند و   محیط  Noiseو  میکروها نسبت به تغییرات ولتاژ  :نکته مهم

 ند.اشبرا داشته  Noiseکه کمترين مقدار در مدار قرار گیرند طوری 

 گرامر سادهداشتن مدار پر 

 پايین بودن قیمت میکرو 

 نويسیدارا بودن دو زبان برنامه (C & Basic) 

 .کامپايلرهای اين زبانها توسط تولیدی هایکدبودن  حجم کم

 ATMEGA32خصوصیات 

 از معماری AVRRISC کنداستفاده می. 

 کارايی باال و توان مصرفی کم 

 شودتنها در يک سیکل کالک انجام می دستورالعمل با کارايی باال که اکثراً 131دارای. 

  رجیستر کاربردی 32*6دارای 

  18سرعتی تاMIPSA  18در فرکانسMHZ 

 حافظه، برنامه و داده غیرفرار 

 32Kايت حافظه بFLASH ريزی داخلیقابل برنامه 

 کردنبار نوشتن و پاک  1111ابلیت قFLASH: پايداری حافظه 

 ريزیداخلی قابل برنامه  EEPROMبايت حافظه

 کردنبار نوشتن و پاک  111111قابلیت EEPROM :پايداری حافظه

2K  حافظه داخلیSRAM 
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 EEPROMو حفاظت داده  FLASH قفل برنامه  

 خصوصیات جانبی 

 بیتی 6 کانتر-دوتايمر

 بیتی18کانتر -يک تايمر

 PWMچهار کانال 

 بیتی 6کانال مبدل آنالوگ به ديجیتال هشت 

 مقايسه کننده آنالوگ داخلیيک 

 WATCHDOG ريزیقابل برنامه 

 .ريزی داخل مداربرای برنامه SPI ارتباط سريال 

 SLAVEيا  MASTER به صورت SPI قابلیت ارتباط سريال 

 (TWO-WIRE)قابلیت ارتباط با پروتکل ارتباط دوسیمه 

 نابع وقفه داخلی و خارجیم

 عملکرد کامال ثابت 

 CMOSتوان مصرفی پايین و سرعت باال توسط تکنولوژی 

 داخلی   RC دارای اسیالتور

  حالتشش دارای :SLEEP 

- POWERDOWN 

- IDLE 

- POWERSAVE 

- STANDBY 

- ADC NOISE REDUCTION 

- EXTENDED STANDBY 
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 ولتاژ عملیاتی 

 ولت 505تا  105

 کاری فرکانس 

   1MHZ    18تاMHZ 

 خطوط I/O   و انواع بسته بندی 

 خروجی قابل برنامه ريزی / خط ورودی 32

 )سته بندی سادهب استفاده کرديم، به دلیل PDIP که ما از نوع(TQFP پايه در نوع  11و   PDIP پايه در نوع 11    

 پیکربندی میکرو

ست  پايه 11 دارای AVR ATMEGA32 کنترلرمیکرو شد،   تای آن مربوط به بخش های ورودی و خروجی می 32که ا با

 د.باشمی... تای آن مربوط به تغذيه و 6و 

 :كنترلربخش هاي ورودي و خروجي میکرو

  PINهشاات  پورت آن دارایهر  ،اندگذاری شاادهشااماره 3تا  1از که  باشاادمی  A,B,C,D پورت چهار ين میکرو دارایا

  .باشدتا می 32خروجی  ،های ورودیتعداد پايه مجموع درکه  است.گذاری شدهشماره 7تا  1که از ، باشدمی

 باشد.  می Bکه به معنی اولین پین پورت ، است PORTB.1مخفف  PB1توضیحات: 
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های  پايهتواند بدون تاثیر بر روی های آنها میاند که جهت هر يک از پايهشااده ای طراحیبه گونهAVR های تمامی پورت

ست که می بافر موجود در هر پايه به اندازه .ديگر تغییر يابد ستقیم يک  ای قدرتمند ا ،  اندازی کندرا، راهLED تواند به طور م

 د.(جريان به بار بده  11maاکثر تواند حد)می کنند sink جريان را 21ma اند تا ها قادرکدام از پايههر

 های تغذيهپین

VCC 

 متصل شود  505تا   105به ولتاژی در محدوده   ATMEGA32اين پايه ولتاژ تغذيه میکرواست که بايد در میکرو کنترلر 

GND  

 .شوداين پايه به زمین متصل می

RESET 

 بشود حتی اگر کالکی هم به تراشه منطقی((میکرو ثانیه  صفر5/1اين پايه يک پايه ورودی است ،اگر اين پايه برای حداقل 

 شود.اعمال نشود، با اين وجود میکرو ريست می

XTAL1  :شود و به مدار تولید کالک تراشه نیز وارد اين پايه يک پايه ورودی است،که به تقويت کننده اسیالتور متصل می

 .گرددمی

XTAL2   :شوداين پايه يک پايه خروجی است، که از تقويت کننده اسیالتور خارج می. 
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AVCC  : منبع تغذيه مربوط به پورتاين پايه A  و حتی در صورتی که از باشد،نالوگ به ديجیتال میآو مبدلADC  

شود ،بهتر است که اين پايه با يک فیلتر پايین هم استفاده می ADC اگر از .متصل گردد  VCCبايد حتما به ،استفاده نشود

 .متصل شود  VCCگذر به 

AREF :باشدمبدل انالوگ به ديجیتال می اين پايه ولتاژ مرجع انالوگ برای. 

 زارحداقل سخت اف

 

 Resetاتصال کريستال و مدار 
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 ولت را ولت و يا پنج خروجی میکرو ديجیتال هستند به اين معنی که به عنوان خروجی ولتاژهای صفر پايه ورودی و 32

وج تواند يک مکند اما میموج سینوسی تولید تواند يک منطقی(. برای مثال يک خروجی ديجیتال نمی 1ويا 1کنند)تولید می

 مربعی با دو سطح صفر و پنج ولت ايجاد نمايد.

منطقی قابل درک است.اگر ولتاژ اعمال شده از خارج میکرو از مقدار  1ويا  1برای يک ورودی ديجیتال نیز تنها دو مقدار 

 تر باشد صفر است.پايین از آن حدو اگر  ،1ز نظر میکرو ولت( باالتر باشد ا 3مشخصی )حدود 

 بورد درايور .2

 بچرخد راست سمت به بخواهیمو اگر کنیم  روشن را موتور 2 است کافی کند حرکت جلو به مستقیما ربات بخواهیم چنانچه

چنین برای چرخش ربات به سمت چپ بايد کنیم، هم روشنرا  چپ سمت موتورو  خاموش را راست سمت موتور توانیممی

 کنیم. روشنرا  سمت راست موتور و خاموش را چپ موتور

 کینم؟ استفاده جهتهدو  صورت به موتورها از بايد چرا

ر اگر بیشت يا درجه 91های پیچ درمثالً  کنیم کنترل بااليی سرعت با را ربات بخواهیم چنانچه است واضح کامال آن دلیل

های تند ربات بايد به صورت درجا بچرخد بنابراين بايد يکی از ربات به صورت باال عمل کند از مسیر منحرف می شود در پیچ

 سمت موتور کردن خاموش به جای بچرخد راست سمت به ربات خواهیممیاگر  مثال يعنیبچرخد  معکوس موتورها بصورت 

 سمت به چپ سمت موتور و چرخدمی عقب سمت به راست موتور سمت يعنی مکنیمی روشن معکوس صورت به را آن راست

 .داشت خواهیم را ربات یمرکز محور حول و سرعت باالتر با گردش پس ،جلو

 . است موتور درايور بخش ربات يک های بخش مهمترين از 

 ازقسمتهای مسیراحتیاج است سرعت ربات )دربعضینیز کنترل کرد. توان سرعت آنها را ا میهبا درايور عالوه بر کنترل موتور

 (کم شود.

 هاموتوراز  توانمیبا آن  که ،باشدمی آمپرIC L296  (3 ) آمپر( و 1)IC L293  موتورها اين برای کنترل گزينه بهترين 

  .کرداستفاده   (Bidirectional)جهتهدو  صورت به

 پردازيم. آن می شرحبه در ادامه  کهايم فاده کردهاست L296درايور که ما از 
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 L296های پايه

 

 پايه است: 15اين درايور داراي 

را به ولتاژ  1)پايه  شود.میاعمال  VS هولتاژی است که به پايهمان  دهدولتاژی که درايور به موتورها میحداکثر  -

 کنیم.(وصل می 17-7

رود. البته کنترل سرعت موتورها نیز از طريق کار میبه برای فعال و غیر فعال کردن موتورهاENB و ENA های يهپا -

 DCتوانید موتور شوند بسادگی میکه به اين پايه اعمال می PWMاين دو پايه ممکن است، با استفاده از سیگنال 

 شوند.( تصل میاز میکرو م pwmها به پايه های خروجی سیگنال را کنترل کنید. )اين پايه

 شود(باشند. )دستورات خروجی میکرو به آنها اعمال میمی 1ربوط به موتور م IN2  و IN1  هایپايه -

 شود(باشند. )دستورات خروجی میکرو به آنها اعمال میمی 2ربوط به موتور م IN1  و IN3  هایپايه -

 کنیم.میمتصل ولت  5را به ولتاژ  Vccپايه  -

- OUT1 و OUT2  است. 1 مناسب برای موتور ولتاژ 

- OUT3 و OUT1  است. 2 ولتاژ مناسب برای موتور 

 کنیم.(را به موتور ديگر وصل می 11و  13را به يکی از موتورها و پايه های  3و  2)پايه  -

  شود.وصل می GNDبه  ICاز اين  (SENSA,SENSB,GND) 15و  6و  1پايه های  -
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 ICتواند تحمل کند و اگر ولتاژ اين پايه از اين حد بیشتر شود، میرا  505حداکثر تا ولتاژ  ICاين  9پايه در ضمن  -

 سوزد.می

 ديودقرارگیری 

ها وارد موتور جريان برگشتیشود و  noiseممکن است مدار شما دچار اين است که  دهیدکه بايد مورد توجه قرار  اینکته

نیم کمیاز تعدادی ديود استفاده  مشکلبرای رفع اين  شودمیآن در کار و اگر اين جريان به درايور برسد باعث اختالل  شود

  کنند.ند و از رسیدن جريان برگشتی به درايور جلوگیری میشباکه اين ديودها يکسوکننده جريان می

ر سسر مثبت ديود را به منفی و ها در زير توضیح داده شده است. بینید طريقه اتصال اين ديودهمان طور که در شکل می

کنیم. نقطه اتصال ولت وصل می 17-7ومی را به ولتاژ کنیم و سر منفی ديود دمنفی آن را به سر مثبت ديود ديگر وصل می

 کنیم.اعمال مینیز درايور  OUTکنیم. و اين مدار را برای پايه های ديگر درايور وصل می OUTهای دو ديود را به يکی از پايه

 

 امپبورد آپ .3

 )مثبت( کمتر باشد مقدار خروجی آپ امپ 3)منفی( از ولتاژ پايه  2يه اگر ولتاژ پا

 )مثبت(  3)منفی( از ولتاژ پايه  2)صفر ( خواهد شد. و اگر ولتاژ پايه  11برابر پايه 
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 ولت ( خواهد شد. 5) 1باشد مقدار خروجی آپ امپ برابر پايه  بیشتر

 اعمال کرد.  3( را به پايه سه گرمورد نظر )مقايتوان ولتاژ می)مقاومت متغیر( به وسیله مولتی ترن 

که در شکل زير  مدار مربوط امپ است. حاوی چهار عدد آپ ICاين  ايم.استفاده کرده LM321ما در اين پروژه از آی سی 

 توانید مشاهده کنید.به آن را می

 

که وقتی سنسور روی خط مشکی باشد صورت میکار آن به اين طرز که  IC LM321اين بورد تشکیل شده است از تعدادی 

 .کندارسال میرا از سنسور دريافت و بعد صفر منطقی را تولید کرده و به میکرو  1027گیرد ولتاژی برابر قرار می

های میکرو وصل و به ورودیهستند  ICخروجی های پايه 11، 6، 7، 1های پايه تشکیل شده است: پايه 11از  ICاين 

 پذيرند. هستند و از سنسورها مقدار می ICورودی های پايه 13، 9، 8، 2 هایايهشود. پمی
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 د.باش( میترنپتانسیومتر يا مولتی) تولید کند نیاز به مقاومت متغیر برای اينکه صفر يا يک منطقی را ICاين 

 د.نشو متصلترن هايی هستند که بايد به مولتیپايه  ICاين  12، 11، 5، 3 هایپايه

 کنیم.وصل می GND را هم به 11ولت و پايه  5را به  1پايه 

متصل کنید که البته اين کار دقت ترن ترن وصل شوند را به يک مولتیهايی که بايد به مولتیتوانید همه پايهشما می

های مقدار مقاومتترن جداگانه استفاده کنید، زيرا آورد بهتر آن است که برای هر سنسور از يک مولتیسنسورها را پايین می

جود یل و، با هم برابر نیستند. بدلکیلو اهم اگر با مولتی متر اندازه بگیريم 171مقاومت  )دوند. با هم برابر نیست ،سر سنسورها

  ای باشد.(تعدادی خطا بسته به اينکه رنگ چهارم مقاومتها طاليی يا نقره

 و حساسیت سنسورها را تعیین کنید.  تشخیص توانید فاصلهبا تنظیم پتانسیومترها می 

 LM321های پايه

 

 

  

 

 

 (v)خط سیاه  (v)خط سفید  ICنام 

LM321 

 1 3016 خروجی

 1 1013 ورودی )سنسور(

 1021 1021 ورودی )مقاومت متغیر(

 LED هاتنظیم سنسور 

در نظر گرفته شده است  LEDبرای هر سنسور يک ترن هنگام تنظیم سنسورها با مولتیکار در اين پروژه برای راحتی 

اين برای اصالح برنامه، دانستن د و ندهمیدر طول حرکت ربات طرز قرارگیری سنسورها را نشان ها  LEDچنین اين هم

ها، سنسور مورد نظر را بر دهند. برای تنظیم دقت سنسورها براحتی اين اطالعات را به ما می LEDاطالعات الزم است که 
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مربوط به آن سنسور روشن شود  LEDکنیم تا موقعی که ترن میاده و بعد شروع به چرخاندن مولتیدروی مرز خط سیاه قرار 

مربوط خاموش شود در اين لحظه سنسور به طور  LEDای که چرخانیم تا لحظهترن را در جهت عکس میو سپس مولتی

 است.شده دقیق تنظیم 

 LEDطريقه نصب 

به نقطه اتصال ورودی سنسور در میکرو وصل اهم  221را با يک مقاومت آن  و پايه مثبت GNDرا به  LEDپايه منفی 

فرستد و باعث می LEDکند صفر ولت را به میکرو و سر مثبت به اين ترتیب موقعی که سنسور سیاه را سنس می ،کنیممی

 شود.روشن می LEDو اگر سنسور سفید را سنس کند  گرددمی LEDخاموشی 

 وسايل كار

 

 آمپر 3تا  2منبع تغذيه  .1

برای تنظیم ولتاژ در تغییرات زياد است و ولوم وسطی برای تنظیم ولتاژ با  اولولوم ولوم است که  3منبع تغذيه دارای 

برای تنظیم مقدار آمپری که مصرف کننده مجاز  currentو ولوم ديگر (است برای دقیق کردن ولتاژ، )تغییرات خیلی کم است

منبع را تنظیم کنید چون اگر  currentای که در اينجا بايد مورد توجه قرار گیرد اين است که همیشه نکتهاست استفاده کند. 

اختالل در  موجب و گرددباشد باعث افت ولتاژ می currentکنید بیشتر از مقدار تنظیم شده در مقدار آمپری که مصرف می

 پیچ ها.( در موتورها  برای چرخش ربات قدرت نداشتن کردن میکرو و)نمونه هنگ شود.های شما میمدار

باشد و ديگری ولتاژ متغییر است که نمی تغییرولت که قابل  12و  5ولتاژ خروجی است. دو ولتاژ ثابت  3منبع تغذيه دارای 

 اين خروجی است  هیح داده شده در باال همه مربوط بولوم های توض

 

 ولت متر، اهم متر( )آمپرمتر، آوومتر -مترمولتی .2

قدار مورنج و  مه ولتکگیری ولتاژ دگیرد. و برای اندازهگیری ولتاژ و مقاومت مورد استفاده قرار میبرای اندازه دستگاهاين 

 نمايشگری باشد بر رو رنج خواهید اندازه بگیريد بیشتر از مقدار انتخابیکنیم. اگر ولتاژی را که میولتاژ مناسب را هم انتخاب می

 .در اين حالت محدوده را افزايش دهیمشود و يش داده میدستگاه عدد يک نما
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 بهتر است همیشه مقدار ولتاژهای قطعات را چک کنیم تا دچار مشکل در ديگر مراحل نشويم.

 

 )قلع، قلع کش، روغن لحیم( هويه .3

 از موارد مهم در ساخت بوردها مهارت در لحیم کاری است.

اگر  حتی .بپردازيدکار چند نمونهبه بررسی و مشاهد شما برای شروع کار بايد ابتدا  اری در ابتدا کار مشکلی است،کلحیم

 از نزديک مشاهده کنید.  کردن رالحیم توانیدمی

 

 براي شروع كار به مواردي بايد دقت كنید از جمله:

مد از حالت جا با آن برخورد کند (عقل) سیم لحیم که اگر آماده کار استداغ شود. زمانی هويه  تا خوب ابتدا هويه را بگذاريد 

 به مايع تبديل شود. 

آن را تمیز  بهتر است ،در حین کار با هويه ممکن است سر هويه کثیف شوددقت کنید سر هويه بايد سالم و تقريبا تیز باشد، 

توانید با شما میبرای تمیز کردن آن  ،پايه قطعه تماس داشته باشدلحیم و  ،هويه بايد بدون هیچ عايقی با سیمکنید زيرا سر 

 تمیز کنید. آن را دستمال کاغذی مرطوب يا اسفنج

 

 چین . سیم4

 كنلخت. سیم5

 باريک. دم6

 گوشتي. پیچ7

 حرارتي. چسب7
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 کاریلحیم

اتصال دو قطعه فلز به لحیم  .است داريد لحیم کردن از مهمترين مهارتهايی که شما برای ساختن ربات به آن احتیاج يکی

ای گونه آن دو را به ،کنیدلحیمکه شما بخواهید دو قطعه سیم مسی را بهم  زمانی باشد.نام قلع می ای بههمديگر از طريق ماده

قسمت بگیرد سپس نوک هويه را روی آن  که روکش پالستیکی ندارد روی هم قرار هاکه بدنه لخت آنقرار دهید روی همديگر

در اين لحظه نوک هويه را از  دو قطعه را فرا گیرد، که قلع ذوب شود و . زمانیدکنی نزديکبه آن قسمت قلع را  د پسگذاريب

شود و سبب دهد و کامال سفت میحالت روانی خودش را از دست می محل اتصال دور کنید پس از مدت زمان کوتاهی قلع

کمترين زمان  اتصال دو سیم مسی از طريق حرارت و قلع درکردن هدف از لحیم .شوديکديگر می اتصال دو سیم مسی به

گیرد مانع از زنگ ها قرار میسیم قلعی که بر رویدر ضمن باشد. کردن میممکن و پايدار ماندن اين اتصال پس از لحیم

 شود.ها میخوردگی بدنه لخت سیم

 

 نکات لحیم کاری

 باشد.کنید تهويه خوبی داشته جايی که در آن لحیم می .1

و گازی که در لحیم  موجود است قرار نگیريد چرا که ترکیب دود سیگار در هنگام لحیم کردن در محیطی که دود سیگار .2

 شود که برای سالمت انسان مضر است.سیانید می شود سبب تولید گاز خطرناکی به ناممی کردن متصاعد

 پس از لحیم کردن دستهای خود را بشويید. .3
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 تمیز کنید.مرطوب  کردن نوک هويه خود را با اسفنجی پس از هر بار لحیم .1

 نزنید.  زمانی که هويه گرم شد در کار کردن با آن دقت داشته باشید که به خودتان آسیب .5

 دهید. شود قرارای که پايه هويه نامیده میپس از هر با لحیم کردن آنرا در محفظه .8

 کردن به مداراتهويه های با وات باال ممکن است در هنگام لحیم ،هستند دموجو وات يا بیشتر 31ها با اندازهای هويهدر بازار 

و  در لحیم کردن تامین نکند. های وات پايین نیز ممکن است رضايت شما راهويهاما الکترونیک يا بورد شما آسیب برساند. 

 وات برای کار شما ايده آل هستند. 31های هويهدرحالت کلی 

 

 لحیم کردن قطعات

  کنید: سیم را از سوراخ بورد عبور داده از پشت لحیم وری که سیم از روی بورد عبور کندکردن سیم بطلحیم. 

 کنیدلحیم  لحیم کردن سیم بطوری که سیم از زير بورد عبور کند: سیم را روی نقطه مورد نظر قرار داده و. 

 يا و هامقاومت اضافی هایسیم در زير بورد از پايهاز  توانید بجای استفادهشما میLED  ت در زير بوردبرای اتصاال 

 گويند. JUMPER. که در اصطالح به آن نیداستفاده ک

شدن  ذوب های قطعات الکترونیکی و سر سیمها زياد داغ شود زيرا باعث سوختن قطعه وتوجه داشته باشید که نبايد پايه

 شود.عايق سیمها می

پس س ،داريمها را برمیها را با هويه گرم کرده و با قلع کش قلع روی پايهک پايهبرای در آوردن قطعه لحیم شده ابتدا تک ت

 آوريم.را در می مورد نظر قطعه
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 سخت افزار در يک نگاه
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 توانید در باال شماتیک کلی سخت افزار ربات را در يک نگاه مشاهده کنید. شما می

ستفاده در اين   میکرو ست که از پورت های   ATMEGA32مدار مورد ا به عنوان ورودی   D7و D8و دو پین A ,B ,C ا

متصاال  درايور( به ورودی های D1 ,D1 ,... ,D5)میکرو  Dپورت پین از  8امپ اساات و کرو که متصاال به خروجی آپمی

در اين مدار از کريستال    بکار رفته است. ورها موت PWMبرای  D5 و D1و  برای کنترل موتورها D1, D1, D2, D3 است. 

سنسور     28در اين مدار از  استفاده شده است.    pf 33برای اين کريستال از خازن های   است. استفاده شده    MHz12خارجی 

ستفاده کرديم که هر کدام به يک آپ  سور به هر آپ         ا سن ست و برای تنظیم دقت هر  شده ا صل   ترن امپ يک مولتی امپ مت

صل   ست. )  مت شد  امپ می شامل چهار آپ  IC LM321هر شده ا  صل می متمیکرو  های پورت امپ ها به آپ.( خروجی اين با

سورها   و ودش  سن غذيه  در اين مدار ت گیرد. قرار میامپ ها  سر مثبت آپ  21k ترن مولتی امپ ها، و آپ سر منفی به  خروجی 

5V امپ يک انشعاب برای در ضمن از خروجی آپ .باشد متصل میمیکرو  و ها ترن ها، مولتی امپ به آپLED   وجود دارد.اين

 کار بیشتر برای تست سالم بودن مدار است.

  اين ربات سنسورهای استفاده شده درGPS .است  

  آن درايورL296 باشد که برای درايو کردن موتور است. می  

  611موتور های استفاده شده در اين مدارrpm .است 

  آمپر می باشد. 3 تا 205حدود آمپر کشی اين مدار 
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 د.نیآمپر با مدار تثبیت آن استفاده ک 2ای رگوالتور قابلمه 3 از توصیه می شود برای اين مدار   

 

 

 

 

 

                                                  

 سومفصل 

 افزارنرم 
 

 گیري تصمیم بخش اول:

 طراحي الگوريتم  بخش دوم:
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 نويسي()برنامه  گیريتصمیم بخش اول:

وظیفه    مبحث اين در حقیقت اين مبحث مغز تصااامیم گیرنده ربات بر اسااااس الگوريتم از پیش تعیین شاااده اسااات.       

 .  از سنسورها و صدور فرمان برای موتورها را بر عهده دارد دريافتیگیری بر مبنای اطالعات تصمیم

 

 طراحي الگوريتم  بخش دوم:

سورها در کنار هم بر مبنای قوانین حاکم بر حرکت ربات روی     چگونگی وظیفه تعیین  مبحثدر حقیقت اين  سن قرار گیری 

 مسیر و نهايت سرعت آن در حرکت بر روی خط راست را بر عهده دارد.

  نیز تعداد آنها مهمترين و تگذار بر حرکت مکانیکی ربات اسااگیری ساانسااورها در کنار هم  مهمترين عامل تاثیرنحوه قرار

 .افزار استسازی سختکوجکعامل تاثیرگذار بر 

  

http://akhbari.blog.ir/


http://akhbari.blog.ir   58 

 بخش اول

  گیريتصمیم
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شد اطالعات   سورها   دريافتیهمان طور که گفته  سن سط مدارهای   از  سه تو های ورودی میکرو  به پین ،شود میارائه  گرمقاي

برنامه و بر اساااس  شااوند،تحلیل می تجزيه و (برنامه)سااپس اين اطالعات بر مبنای اولويتهای الگوريتم  شااود،فرسااتاده می

 (شوندموتورها درايو می)شوند. دهی میهای متصل به درايور موتور مقدارپین

 

 پردازيم: در زير به شرح برخی از اطالعاتی که مورد نیاز است می  

 

 کنترلرمیکرو 1

   .پردازيماستفاده در اين پروژه میها و خصوصیات میکروکنترلر مورد در اين بخش به بررسی انواع میکروکنترلر

 .شوددر اين قسمت به معماری داخلی میکرو پرداخته نمیه: توج

 کنترلرنويسی میکروبرنامه 1

ها و کامپايلرهای آنها      ريزی میکروکنترلردر اين بخش به بررسااای اجمالی انواع زبانهای مورد اساااتفاده برای برنامه        

 دهیم.را ارائه می Codevisionکامپايلر  پردازيم. در ادامه شرح مختصری ازمی

 د.شودر اين قسمت به اسمبلی میکرو پرداخته نمی: توجه

 کردن آنها اندازی موتورها و درايونحوه راه 1

 شود.برای درايو کردن موتورها بررسی می L296 آيسی در اين بخش نحوه مقداردهی

 

 كنترلرمیکرو

 میکروكنترلرها به زبان ساده

کامپیوتر در نظر بگیريد که      Caseتوانید میکرو را به عنوان يک    بهتر میکرو به اين مثال توجه کنید. شاااما می     برای درک 

شد و فقط به عنوان       طور ورودی خروجیکارت گرافیک و امکانات جانبی و همین شده با صب ن ها )ماوس و مانیتور( روی آن ن

صفحه  ريزی آنها میاند و با برنامهريزیکه قابل برنامه ورودی و خروجی مادربورد آن چند پايه در اختیار دارد   LCDتوان يک 

 اندازی کرد يا حتی حسگرهايی )سنسورها يا حتی ماوس( از انواع مختلف را به عنوان ورودی برای میکروکنترلر قرار داد.را راه
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ست ، ريزی باشد پايدار برای برنامهکافی و  آيد و بايد دارای حافظهمغز ربات به حساب می  حکمکنترلر در میکرو فاده از که با ا

تر  توان يک کامپیو  کنترلر را میکند، به عبارت ديگر میکرو   دهد و ربات را کنترل می  اش را انجام می ، وظیفه دساااتورات برنامه  

 .برای کنترل وسايل الکترونیکی تلقی کرد Chipقالب يک  در کوچک

 پورت های RAM,ROM ر اين اساات که میکروکنترلر دارای مقدار محدودیتفاوت میکروکنترلر با میکروپروسااسااور د

I/O   ،درصورتی که میکروپروسسور فقط يک    و تايمر در درون خود می باشدCPU   است و شما بايد RAM,ROM,…  را

 درست مثل يک کامپیوتر(.)به صورت اجزای جانبی به آن متصل کنید 

   .ولی میکروپروسسورها همه منظوره هستنداند، منظورهبرای همین میکروکنترلرها تک

 

 :هاي مسیريابدر ربات مورد استفادهمیکروهاي از دسته سه

 8151کنترلرهای خانواده  میکرو 

 کنترلرهای خانواده میکروAVR  

 کنترلرهای خانوادهمیکرو   PIC   

 

 8151خانواده 

خانواده از میکروکنترلر  که رايج شاااد. معروف     ءها جز اين  هايی بود  پايلر برای اين نوع    اولین نوع میکروکنترلر کام ترين 

شد میکرو می  Franklinيا  Keil کنترلرمیکرو سان با ستند و درمقابل خانواده ساز نیاز های اين خانواده به نو يا   PIC مند ه

AVR 69های اين خانواده ترين آيسیمعروف استدار از امکانات کمتری برخورS51  69ياC51 باشد.می 

 

 AVRخانواده 

نات     اين خانواده از میکرو  ناتی چون    ساااترا دارا 6151کنترلرها تمامی امکا به ديجیتال(      ADCو امکا نالوگ    –)مبدل آ

 باشد.)حافظه( از جمله مزايای اين خانواده می  EEPROM –ساز داخلی و قدرت و سرعت بیشتر نوسان
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 PICخانواده 

 گیرد.مورد استفاده قرار می صنعتیبیشتر برای مصارف باشد و درکل می AVRاين خانواده از نظر امکانات مانند 

 

 د:جود دارچند نکته مهم ودر انتخاب میکرو   

 هزينه  .1

 سرعت   .2

 های آن   قابلیت کارايی و .3

 ...راحتی کار با آن و .1

، که در زير به اساااتفاده کرديم ATMEGA32 مدل   AVRکنترلرهایالزم به ذکراسااات که ما در اين ربات از میکرو  

 کنیم.  صورت اجمالی داليل اين انتخاب را بررسی می

   داشتن تکنولوژی PWMافزاریسخت. 

 کنیم.برای کنترل سرعت موتورها استفاده می از اين تکنولوژی

  به عنوان پايه  32داشتنI/O. 

ورودی درايور    -پايه به عنوان خروجی    8سااانساااور به عنوان ورودی و   28از  توانیمدر اين حالت ما حداکثر می    

   استفاده کنیم.   -موتورها

  مقاومت بیشتر در مقابلNoise. 

آنها می شود. و    شدن  Resetباعث  بسیارحساسند و   محیط  Noiseو  میکروها نسبت به تغییرات ولتاژ  :نکته مهم  

 ند.اشبرا داشته  Noiseين مقدار که کمتردر مدار قرار گیرند بايد طوری 

 گرامر سادهداشتن مدار پر.  

 پايین بودن قیمت میکرو. 

 نويسیدارا بودن دو زبان برنامه (C & Basic) 

 کامپايلرهای اين زبانها توسط تولیدی هایکدبودن  حجم کم. 
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 AVRكنترلرهاي  انواع میکرو

 TINYAVRا 

 AT91S or AVR ا

 MEGAAVR ا

 TINYAVRانواع  

 ATTINY11,ATTINY 11,ATTINY 12 ا

 ATTINY15L ا

 ATTINY28, ATTINY28L ا

 ATTINY26, ATTINY26L ا

AT91S or AVR انواع 

 AT91S1211ا      

 AT91S2313 ا

 AT91S2313, AT91S2323 ا

 AT91S6515 ا

 AT91S6535 ا

MEGAAVR انواع 

 ATMEGA323 ا

 ATMEGA32 ا

 ATMEGA126 ا

 ATMEGA183 ا

 ATMEGA6 ا
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…  

 AVRانواع حافظه در میکروهاي  

 سه نوع حافظه مختلف دارند. AVRبه طور کلی میکروهای 

 

  Flashحافظه 

شااود. تقساایم می Bootو  Applicationکلی به دو قساامت   به طور اين حافظه محل قرارگیری کدهای برنامه اساات و

سمت   ستفاده قرار می    برای برنامه Applicationق شابه با میکروکنترلرهای ديگر مورد ا شه، م سمت  ريزی ترا   Bootگیرد و ق

توساااط خود آن بدون نیاز به پروگرامر فراهم      AVRريزی باشاااد، امکان برنامه    نیز می AVRهای جالب    که يکی از ويژگی 

 آورد.می

 

  SRAMحافظه 

 شود.اين حافظه به سه قسمت تقسیم می

رل و کار با تقرار دارند که امکان کن I/Oدارند، در ادامه هم، رجیسااتر هایمنظوره قراررجیسااتر همه 32ابتدای حافظه در 

 کنند. بعد از اين دو قسمت نیز حافظه داده داخلی قرار دارد. امکانات جانبی تراشه را فراهم می

 

   EEPROM حافظه 

کنترلر فراهم می کند. میکروکنترلر می تواند اطالعاتی را بر روی اين حافظه       ای را برای میکروهای ويژه اين حافظه قابلیت    

اده  اندازی مجدد میکرو مورد استفبنويسد. اين اطالعات با قطع برق يا ولتاژ تغذيه میکرو از بین نمی رود و لذا می توانند با راه

ستفاده می   سايل اطراف ما از اين قابلیت ا شه تعداد برگه  کقرار گیرند. امروز اکثر و شما همی ی پرينت هانند برای مثال پرينتر 

گرفته را در خود ذخیره می کند و در صاااورت نیاز می تواند آن را به شاااما اعالم کند، کارت تلفن شاااما در حقیقت يک               

EEPROM .است که میزان اعتبار موجود شما را نشان می دهد 
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 ATMEGA32خصوصیات 

 از معماری AVRRISC  کندمیاستفاده. 

 کارايی باال و توان مصرفی کم. 

 شودتنها در يک سیکل کالک انجام می دستورالعمل با کارايی باال که اکثراً 131دارای. 

  رجیستر کاربردی 32*6دارای. 

  18سرعتی تاMIPSA  18در فرکانسMHZ. 

 حافظه، برنامه و داده غیرفرار. 

 32Kايت حافظه بFLASH ريزی داخلیقابل برنامه. 

 .کردنبار نوشتن و پاک  1111ابلیت قFLASH: پايداری حافظه 

 .ريزیداخلی قابل برنامه  EEPROMبايت حافظه

 .کردنبار نوشتن و پاک  111111قابلیت EEPROM :پايداری حافظه

2K  حافظه داخلیSRAM 

 EEPROM.و حفاظت داده  FLASH قفل برنامه  

   خصوصیات جانبی 

 بیتی6 کانتر-دوتايمر

 بیتی18کانتر -تايمريک 

 PWMچهار کانال 

 بیتی 6کانال مبدل آنالوگ به ديجیتال هشت 

 مقايسه کننده آنالوگ داخلیيک 
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 WATCHDOG ريزیقابل برنامه 

 .ريزی داخل مداربرای برنامه SPI ارتباط سريال 

 SLAVEيا  MASTER به صورت SPI قابلیت ارتباط سريال 

 (TWO-WIRE)دوسیمه قابلیت ارتباط با پروتکل ارتباط 

 منابع وقفه داخلی و خارجی

 عملکرد کامال ثابت 

 CMOSتوان مصرفی پايین و سرعت باال توسط تکنولوژی 

 داخلی   RC دارای اسیالتور

  حالتشش دارای :SLEEP 

 

- POWERDOWN 

- IDLE 

- POWERSAVE 

- STANDBY     

- ADC NOISE REDUCTION 

- EXTENDED STANDBY       

 

 عملیاتی ولتاژ 

 ولت 505تا  105

 فرکانس کاری 

   1MHZ    18تاMHZ 

 خطوط I/O   و انواع بسته بندی 

 خروجی قابل برنامه ريزی / خط ورودی 32
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 )سته بندی سادهب استفاده کرديم، به دلیل PDIP که ما از نوع(TQFP پايه در نوع  11و   PDIP پايه در نوع 11    

 

 پیکربندي میکرو

ست  پايه 11 دارای AVR ATMEGA32 کنترلرمیکرو شد،   تای آن مربوط به بخش های ورودی و خروجی می 32که ا با

 پین تغذيه در بخش سخت افزار توضیح داده شد.( 8)در مورد  د.باشمی... تای آن مربوط به تغذيه و 6و 

  

 :كنترلربخش هاي ورودي و خروجي میکرو

می   PINهشت   پورت آن دارایهر  ،اندگذاری شده شماره  3تا  1از که  باشد می  A,B,C,D پورت چهار ين میکرو دارایا

  .باشدتا می 32خروجی  ،های ورودیتعداد پايه مجموع درکه  است.گذاری شدهشماره 7تا  1که از ، باشد

 

 

 باشد.  می Bکه به معنی اولین پین پورت ، است PORTB.1مخفف  PB1توضیحات: 
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های  تواند بدون تاثیر بر روی پايههای آنها میاند که جهت هر يک از پايهشااده ای طراحیبه گونهAVR های تمامی پورت

ست که می بافر موجود در هر پايه به اندازه .ديگر تغییر يابد ستقیم يک  ای قدرتمند ا ،  اندازی کندرا، راهLED تواند به طور م

 د.(جريان به بار بده  11maاکثر تواند حد)می کنند sink جريان را 21ma ا اند تها قادرکدام از پايههر

 ATMEG32فیوز بیت هاي 

سمتی از حافظه  بیتفیوز ستند که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می  FLASHها ق میکرو از بین  Erease دهند و با  ه

 .قفل مربوطه، قفل شوند هایتوانند توسط بیتروند و مینمی

 ATMEGA32باشدبايت فیوز بیت طبق جدول زير می 2 دارای. 

 

 FUSE HIGH BYTE 

FUSE HIGH 

BYTE 
BIT NO DESCRIPTION 

DEFAULT 

VALUE 

OCDEN 7 ENABLE OCD 1 

JTAGEN 8 ENABLE JTAG 1 

SPINE 5 
ENABLE SERIAL PROGRAM AND DATA 

DOWNLOAD 
1 

CKOPT 1 OSCILLATOR OPTION 1 

EESAVE 3 
EEPROM MEMORY IS PRESERVED THROUGH 

THE CHIP ERASE 
1 

BOOTSZ1 2 SELECT BOOT SIZE 1 

BOOTSZ1 1 SELECT BOOT SIZE 1 

BOOTRST 1 SELECT RESET VECTOR 1 

 

FUSE LOW BYTE 
FUSE HIGH 

BYTE 
BIT NO DESCRIPTION 

DEFAULT 

VALUE 

BODLEVEL 7 BROWN OUT DETECTOR TRIGGER LEVEL  1 
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BODEN 8 BROWN OUT DETECTOR ENABLE 1 

SUT1 5 SELECT START-UP TIME 1 

SUT1 1 SELECT START-UP TIME 1 

CKSEL3 3 SELECT CLOCK SOURCE 1 

CKSEL2 2 SELECT CLOCK SOURCE 1 

CKSEL1 1 SELECT CLOCK SOURCE 1 

CKSEL1 1 SELECT CLOCK SOURCE 1 

  AVRتوزيع كالک سیستم میکروهاي

يکی از اين منابع کالک اساات تا در يک زمان الزمو برای اسااتفاده از فرکانس شااش منبع مختلف دارند  AVRمیکروهای 

نتخاب  ا پلکساار کالک )خطوط انتخاب مالتی پلکساار(برای مالتیريزی فیوزبیتها اين منبع کالک بوساایله برنامه .فعال باشااند

ست      خروجی اين مالتی سپس شود  می شده ا سر منبع کالک انتخاب  با  کالکرود و چهار نوع می کنترل کالکبه بخش پلک

 .کنندمی تغذيهرا میکرو کند اين چهار نوع کالک شش بخش مختلف فرکانسهايی مختلف تولید می

 

 اين بخش ها عبارتنداز:

 تايمر/کانتر .1

 ماژولهای ورودی خروجی .2

 آنالوگ به ديجیتال .3

 CPUهسته  .1

 RAMحافظه  .5

 EEPROM,FLASHحافظه  .8

های ورودی  کالک ،میکرو مصرفی برای کاهش توان ابراين بايد. بنممکن است به بعضی از آنها نیاز نداشته باشیم    البته که 

انجام  مختلف Sleep  تواند به کمک مدهایمی را قطع کرد که اين کار  گرددهايی که از آن اسااتفاده نمیمربوط به بخش

 شود.
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 ATMEG32منابع كالک 

ATMEG32         طبق   .دارای انواع منابع کالک اختیاری اسااات که می توان انواع آن را به وسااایله فیوزبیتها انتخاب کرد(

   جدول زير(

ريزی شده برای انواع منابع اختیاری کالک را مشاهده کنید که در هنگام    شما در جدول زير می توانیم فیوزبیت های برنامه 

ی کرد و چنانچه شما منبع کالکی مغاير با فیوزبیتها برای میکرو قرار دهید میکرو به  پروگرام کردن میکرو بايد آنها را مقدارده

 بینی نیست.درستی کار نخواهد کرد يا اينکه وضعیت قابل پیش

 

DEVICE CLOCKING OPTION CKSE3…1 

EXTERNAL CRYSTAL/CERAMIC  

RESONATOR 
1111-1111 

EXTERNAL LOW-FREQUENCY CRYSTALIC 1111 

EXTERNAL RC OCSILLATOR 1111-1111 

CALIBRATED INTERNAL RC SCILLATOR 1111-1111 

EXTERNAL CLOCK 1111 
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  ATMEGA32توزيع كالک  

      CLKCPU:جهت انجام عملیات   AVR .استفاده می گردد

:CLKI/O   توسط بسیاری از ماژول های I/O ،مثل تايمرها،کانترها         SPI,USART. 

:CLKFLASH   عملیات ارتباطی با حافظهFLASH   را کنترل می کند. 

 .شود فعال می   CPUو معموال با کالک

:CLKASY         ساعت ستال  سط کري صورت غیر همزمان تو ستم در حالت    کار می کند،  32786HZبه  سی  حتی اگر 

SLEEP  باشد. 

:CLKADC    ADC    ستفاده می کند و کالک صل از مدار    Noiseتا  (HALT)به  را CPU,I/Oاز اين کالک ا حا

 .کاهش يابد و عملیات تبديل با دقت بیشتری انجام شود

 

 :میکرو طريقه اتصال كريستال و كلید ريست به
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 :اسیالتور كريستالي

 .وصل می شود  XTAL1,XTAL2دراين حالت کريستال يا نوسانگر سرامیکی طبق شکل زير به دو پايه   

 
 

 

 

 نويسي میکروكنترلربرنامه

صل ابتدا با انواع کامپايلرهای مختلف برای برنامه  شنا می  AVRريزی میکروکنترلرهای در اين ف سپس به معرفی     آ شويد، 

ريزی میکروکنترلر  قسمتهای مختلف آن، روش ايجاد پروژه و برنامه سپسپردازيم می Codevisionيکی از قويترين آنها بنام 

 شود.زار بررسی میافبا اين نرم

 

 انواع كامپايلرها

وجود دارد که از جمله مهمترين   AVRريزی میکروکنترلرهای سازی و برنامه، شبیهنويسیافزارهای مختلفی برای برنامهنرم

ها، می  های        آن پايلر کام به  بان     IARو  CodevisionAVR ،Imagecraft ،GCC(GNU)توان  و  ++Cو  Cبه ز

که از میان آنها      اشااااره کرد Pascalبه زبان    E-lab و کامپايلر   Basicبه زبان    Bascomو  Fast AVRکامپايلرهای    

 از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. Imagecraftو  CodevisionAVRکامپايلرهای 

داشاااتن   Bascomاز قابلیتهای بسااایار ارزنده محیط       کند و میرا حمايت    AVRتمام میکروهای    Bascomافزار نرم

 بسیار کارآمد است. AVRنويسی داخلی است که برای يادگیری برنامه Simulatorیلگر يا به عبارتی تحل
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 Cكامپايلرهاي 

 نويسی،توان به کاهش زمان برنامهبجای اسمبلی مزايا و همچنان معايبی را بدنبال دارد از جمله مزايای آن می Cاستفاده از 

معايب آن به افزايش حجم کدها   از تر شدن فهم برنامه واستفاده مجدد از کدها و سادهتر و قابلیت حمل بیشتر، داری سادهنگه

شاره کرد   سرعت برنامه ا ساختار  . و در نتیجه کاهش  ستورات تولید    به گونه AVRبرای رفع اين معايب  شده، تا د ای طراحی 

 و اجرا کند. Decodeرا بصورت بهینه  Cشده توسط کامپايلرهای 

در مقايسه با زبانهای سطح باالی ديگر به زبان سطح پايین نزديکی بیشتری دارد، بنابراين      Cزبان سطح باالی   عالوه بر اين

مه                  نا حاظ بر بقیه ارجحیت دارد و برای بر لذا از اين ل هد بود و  به نسااابت کمتر خوا ید شاااده  کدهای تول نويسااای  حجم 

 میکروکنترلرها عمومیت يافته است.

 

Codeviمعرفي كامپايلر si on  

را شامل    Cاست و تقريبا تمام دستورات زبان    XPو  Windows96 ،NT1 ،2111عاملهای افزار سازگار با سیستم   اين نرم

صی برای کار کردن با میکروکنترلرهای     ستورات خا سوند        AVRبوده و د ست. فايل با پ شده ا ضافه  صل از   cof.به آن ا حا

شده در اين نرم    شته  شبیه  AVR Studioافزارتوان در نرمافزار را میکامپايل برنامه نو سازی آن، مقادير   باز نموده و پس از 

، )اين فايل نیز پس از کامپايل برنامه بوجود hexفايل با پسااوند  Loadها را مشاااهده نمود. همچنین با رجیسااترها و حافظه

 را مشاهده نمود. ها توان مقادير رجیسترها و حافظهمی Proteusافزار آيد.( در نرممی

،  Atmel، ساااخت شاارکت  AVRافزار تولیدکننده خودکار کدهای برنامه اساات که برای کار با میکروکنترلرهای اين نرم

 طراحی شده است.

آمیز برنامه، برای انتقال آن به      درونی اسااات، که پس از کامپايل موفقیت       ISP Programmerافزار دارای يک  اين نرم

با استانداردهای    Programmerريزی اين میکروها را بسیار ساده کرده است. اين    رود و برنامهبه کار میحافظه میکروکنترلر 

STK511،STK211+/311،DT118وVTEC-ISP.و بسیاری از استانداردهای ديگر سازگاری دارد 
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،  SPIکاراکتری، ارتباط  های LCDهای قدرتمندی اسااات که به کمک آنها کار با افزار شاااامل کتابخانه نرم اين عالوه،به  

C2I      سورهای دمای سن سیمه و کار با  سريال و  75LM ،1621DS ،EEPROM، ارتباط يک  سريال به  RTCهای  های 

 پذيرد.راحتی صورت می

شامل می  CodeWizard، برنامه Codevisionافزار همچنین نرم سمت  شود را نیز  مختلف  های که قابلیت پیکربندی ق

به اين ترتیب در   شود. کدهای مورد نیاز به صورت خودکار تولید می  Wizardکند. پس از تنظیمات میکروکنترلر را فراهم می

 های خود را بنويسیم.توانیم برنامهکمترين زمان می

 

  Codevisionمعرفي منوهاي محیط 

و عمومیت بعضاای از منوها فقط به ذکر نام آنها  بدلیل سااادگیپردازيم، حال به بررساای اجمالی منو های اين نرم افزار می

 کنیم.اکتفا می

 

 File  منوی 

 New 

 Open 

 Reopen 

 فايل يا پروژه را مجددا باز کنید. 6توانید هر يک از با اين گزينه می    

 Save 

 Save As 

 Save All 

 های باز را ذخیره کنید.توانید تغییرات اعمال شده در تمام فايلبا اين گزينه می    

 Close 

 Close All 

 های باز موجود را ببنديد.توانید تمام فايلبا اين گزينه می    

 Close Project 
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 های مربوط به پروژه جاری را ببنديد.توانید تمام فايلبا اين گزينه می    

 Convert to Library 

 توانید يک فايل را برای استفاده مجدد به صورت يک کتابخانه در آوريد.با اين گزينه می    

 Page Setup 

 ها را مشخص کنید.فايل Printتوانید تنظیمات مربوط به چگونگی با اين گزينه می    

 Print 

 Exit   

 

 Projectمنوی 

 Compile   

 شود.شود و برنامه کامپايل میپروژه جاری ذخیره میبا انتخاب اين گزينه تغییرات ايجاد شده در 

 Make 

شااود و در صااورت عدم وجود خطا، فايل بوجود آمده  با انتخاب اين گزينه تغییرات ايجاد شااده در پروژه جاری ذخیره می

 شود.ايجاد می hexاسمبل شده و فايل 

 Stop Compilation 

 شود.با انتخاب اين گزينه عمل کامپايل متوقف می

 Information 

اطالعات مربوط به اعمال کامپايل، اسااامبل و تبديل به             Makeو  Compileتوانید بعد از انجام    با انتخاب اين گزينه می   

 را مشاهده کنید. HEXفايل 

 Notes 

 توانید در آن اطالعات مربوط به پروژه را وارد کنید.شود که میی ويرايشگری باز میبا انتخاب اين گزينه صفحه

 Configure 

 توانید قسمتهای مختلف پروژه را تنظیم کنید.شود که به کمک آن میای باز میبا انتخاب اين گزينه پنجره
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  Toolsمنوی 

 را اجرا کنید. Codevisionهای مختلف موجود در توانید برنامهبا اين منو می

 CodeWizardAVR 

 دهیم.شود که در ادامه توضیح میاجرا می CodeWizardبا انتخاب اين گزينه برنامه 

 Debugger 

افزار اجرا را برای آن مشااخص کرده باشااید، اين نرم AVRStudioبا انتخاب اين گزينه در صااورتی که قبال آدرس برنامه 

 گردد.  سازی برنامه استفاده میگردد که از آن برای شبیهمی

 Chip Programmer 

توانید اطالعات روی تراشه را بخوانید يا   شود، که به کمک آن می باز می Chip Programmerبا انتخاب اين گزينه برنامه 

 ريزی کنید.  آنرا برنامه

 Terminal 

رای از میکرو ب ارسالی از اين برنامه در ارتباط سريال برای مشاهده کدهای    شود. با انتخاب اين گزينه برنامه ترمینال اجرا می

 گردد.کامپیوتر و يا ارسال کد از کامپیوتر به میکرو استفاده می

 Configure 

 Tools های خود را به منوتوانید برنامهشااود که به کمک آن میباز می Configure Toolsبا انتخاب اين گزينه پنجره 

 کنید.    اضافه و يا حذف 

  

 Settingsمنوی 

 Generel 

 فعال يا غیرفعال کنید.را توانید نمايش قسمتهای مختلف در پنجره اصلی زينه میبا انتخاب اين گ

 Editor 

شگر، از قبیل   شود که به کمک آن می باز می Editor Settingبا انتخاب اين گزينه پنجره  توانید تنظیمات مربوط به ويراي

    .انجام دهیدها، توضیحات و ... را زمینه، کلمات کلیدی، رشتهرنگ پیش
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 Assembler 

باز   lstو يا  asmها با پسااوند توانید مشااخص کنید که دز هنگام بروز خطا از اساامبلر، يکی از فايلبا انتخاب اين گزينه می

 شوند.

 Debugger 

و  AVRStudioافزار ای از نرمشاااود که بايد در آن نساااخه     باز می  Debugger Settingsبا انتخاب اين گزينه پنجره    

 ايد، تعیین نمايید.ه آن را که قبال بر روی کامپیوتر نصب کردهآدرس مربوط ب

 Programmer 

سمت    یمباز  Program Settingsبا انتخاب اين گزينه پنجره   AVR Chip Programmerشود که بايد در آن در ق

Type عبارت ،Kanda Systems STK211+ and STK311  را انتخاب کنید، ساااپس در قسااامتPrinter Port  ،

LPT1      را انتخاب نمايید، عالوه بر اين در کامپیوترهای بسیار سريع در صورت بروز مشکل بايد گزينهDelay Multiplier  

 را هم افزايش دهید.

 Terminal 

صل به میکرو،    COM توانید پورت شود که در آن می باز می Terminal Settingsبا انتخاب اين گزينه گزينه پنجره  مت

 تنظیمات مربوط به ارتباط سريال را انجام دهید. سرعت ارسال و ديگر

 

  Configure Projectمعرفي پنجره 

 اين پنجره مطابق شکل زير از سه بخش تشکیل شده است.

شده       Sourceهای توانید فايلمی Filesبه کمک لبه  ضافه  ضافه، حذف و يا ويرايش کنید. اولین فايل ا جديد را به پروژه ا

 به عنوان فايل اصلی پروژه در نظر گرفته خواهد شد.
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 Files، قسمت Configure Projectپنجره 

 شود.به تنظیمات کامپايلر مربوط می C Compilerلبه 

سمت   ستفاده تنظیم می   Code Gneratorدر ق ستال مورد ا ست که    نوع میکرو و فرکانس کري شود. نکته قابل توجه اين ا

ستفاده از توابع تاخیر )      صورت ا شود، در  ست تنظیم ن ستی کار نمی Delayاگر فرکانس در صات      ( آنها به در ساير مشخ کنند. 

 قابل تنظیم است.سازی کدهای برنامه و ... نیز در اين قسمت کامپايلر مانند چگونگی بهینه

 میتوانید هشدارهای زمان کامپايل را فعال يا غیرفعال کنید. Messagesدر قسمت 

سمت   شند. اين   توانید ماکروهايی را تعريف کنید که در تمام فايلمی Globally #defineدر ق ستفاده با های پروژه قابل ا

 هر فايل پروژه است.در ابتدای  define#عمل معادل قرار دادن آن ماکروها با دستور 

 ای مشخص کنید.مد و کتابخانهآهای سرتوانید مسیرهای اضافی جديدی رابرای فايلمی Pathدر قسمت 
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 Code Gneratorلبه  C Compiler، قسمت Configure Projectپنجره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Messagesلبه  C Compiler، قسمت Configure Projectپنجره 
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 Globally #defineلبه  C Compiler، قسمت Configure Projectپنجره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pathلبه  C Compiler، قسمت Configure Projectپنجره 

 

 

شوند. در اين صورت    ، پارامترهای ديگری به صفحه اضافه می  Program the Chipبا انتخاب گزينه  Aftr Makeدر لبه 

ريزی ، برنامه را مستقیما بر روی میکرو برنامه ISPآن در صورت متصل بودن کابل     hexپس از عمل کامپايل و ساخت فايل  

 ريزی کنید.مهبیتهای قفل را نیز برنا Fuse Bit(s) Programتوانیم با پارامترهای مربوطه در بخش کنیم. همچنین می
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 Program the Chip، قبل ازانتخاب گزينه Configure Projectپنجره 
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 Program the Chip، بعد از انتخاب گزينه Configure Projectپنجره 

شه را به کمک نرم اگر بخواهید برنامه صورت به جای انتخاب   PonyProgافزار ديگری )مثل ريزی ترا ( انجام دهید، در اين 

 Programرا انتخاب کنید. ساااپس با زدن دکمه      Execute User's Program، گزينه  Program the Chipگزينه  

Settings  پنجرهUser Program Settings شخص کنید، در اين      باز می سیر برنامه مورد نظر را م شود که در آن بايد م

شود.که از طريق  ، در صورت وجود عدم خطا، برنامه مورد نظر اجرا می Projectاز منو  Makeصورت با هر بار انتخاب گزينه  

 ريزی کنید.توانید میکرو را برنامهآن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Execute User's Programاز انتخاب گزينه ، بعد Configure Projectپنجره 
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 User Program Settingsپنجره 

 ايجاد يک پروژه جديد

 روش وجود دارد: 2بطور کلی برای ايجاد يک پروژه جديد 

 

 روش اول

نه      با انتخاب گزي يا زدن دکمه    Fileاز منو  Newدر اين روش  باز می پنجره Create New Fileو  نه   ای  شاااود، گزي

Project  را انتخاب کنید و دکمهOK .را فشار دهید 

 

 

 

 Create New Fileپنجره 

سوال می    حاال پنجره ديگری باز می شما  صد داريد از  شود از  ستفاده کنید. در    CodeWizardکند آيا ق برای تولید پروژه ا

 روش دوم(-شودباز می CodeWizardرا انتخاب کنید. )در غیر اين صورت پنجره  Noاين قسمت دکمه 

 

 

 

 Confrimپنجره 
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سوند      باز می Create New Projectبا اين کار پنجره  سیر پروژه را وارد کنید. فايل با پ   prj.شود که در آن بايد نام و م

تنظیمات الزم از قبیل نوع  C Compilerشااود. در قساامت باز می Configure Projectشااود. سااپس پنجره ذخیره می

به پروژه اضااافه کنید، بدين  Sourceرا بزنید. حال بايد يک فايل  OKيسااتال را انتخاب کنید و دکمه تراشااه و فرکانس کر

باز   Untitled.cرا انتخاب کنید. در اين صاااورت فايلی با نام        Sourceو ساااپس گزينه   Newگزينه   Fileمنظور از منو 

 ذخیره نمايید. main.cآن را با نامی مثال  Save Asشود. کدهای مورد نظر را در آن وارد کنید، سپس به کمک گزينه می

ضافه کردن اين فايل به پروژه از منو   سمت     Configure، گزينه Projectبرای ا سپس در ق ، فايل  Filesرا انتخاب کنید. 

main.c .را به پروژه اضافه کنید 

انجام  نیز ساااير تنظیمات را  را انتخاب کنید، اگر الزم اساات Program the Chipگزينه  After Makeسااپس در لبه 

 دهید و با تايید تغییرات صفحه را ببنديد.
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 به پروژه main.c، بعد از اضافه کردن فايل Configure Projectپنجره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program the Chip، بعد از انتخاب گزينه Configure Projectپنجره 

 

صورت عدم وجود خطا کامپايل پروژه انجام می  را انتخاب کنید. Make، گزينه Projectحال از منو    hexشود و فايل  در 

 باشد.شود. اين پنجره شامل سه قسمت میظاهر می Informationشود. و پنجره آن ساخته می

 حاوی نتايج حاصل از کامپايل پروژه است. Compilerلبه 

 های پروژه است.لحاوی نتايج حاصل از اسمبل کردن فاي Assemblerلبه 
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سط   ای دارد که تعداد دفعات برنامهشمارنده  Programmerلبه  شه را تو شان می  Codevisionريزی ترا دهد، که البته  ن

 صفر و يا مقدار آن را تغییر دهید. Set Counterتوانید اين مقدار را توسط دکمه  می

هم متصل باشد، با    ISPاندازی میکرو را بسته باشید و کابل   اهريزی تراشه، در صورتی که قبال مدار الزم جهت ر  برای برنامه

 ريزی کنید.توانید تراشه را برنامهمی Programزدن دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compiler، قسمت Informatinoپنجره 
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 Assembler، قسمت Informatinoپنجره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programmer، قسمت Informatinoپنجره 

 

 دومروش 
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اين برنامه امکان انجام تنظیمات اولیه را  شااود.اسااتفاده می CodeWizardدر اين روش برای ايجاد پروژه جديد از برنامه 

 کند.  کند و کدهای الزم را به طور خودکار تولید میبه صورت گرافیکی فراهم می

ابزار نیز وجود دارد که با  ای در نوارت دکمهرا انتخاب کنید البته اين گزينه به صور  CodeWizard، گزينه Toolsاز منو 

 شود.باز می CodeWizardزدن آن پنجره 

به     تدا در ل به              Chipدر اب عداد ل نات میکرو ت کا به نوع و ام ته  ید، بسااا کانس میکرو را تعیین کن های پنجره   نوع و فر

CodeWizard پردازيم.های کاربردی آن میکند. در اينجا به بررسی برخی از گزينهفرق می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chip، قسمت CodeWizardپنجره 

در خروجی  Pullupتوانید ورودی و يا خروجی بودن پورتها همچنین برداشاااتن يا قرار دادن مقاومت        می Portsدر لبه  

 پورت را مشخص کنید.
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 Ports، قسمت CodeWizardپنجره 

سه وقفه خارجی  میExternal IRQ در لبه  شدن آن را تنظیم کنید. توانید  شده    تعريف و مد فعال  برای هر وقفه فعال 

 شماره وقفه ففعال شده(   xکند. )ايجاد می ext_intx_isrای به صورت اين برنامه سرويس وقفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 External IRQ، قسمت CodeWizardپنجره 

 

 Clockپالس ساااعت و در قساامت  Clock Sourceها را تنظیم کنید. در قساامت توانید شاامارندهمیTimers در لبه 

Value ها را تعیین کنید.توانید مد کاری و ساير تنظیمات شمارندهفرکانس را تعیین کنید. در اين بخش می 
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 Timers، قسمت CodeWizardپنجره 

  Chars/Lineکاراکتری متصل کنید تعیین کنید. در قسمت  LCDخواهید به آن توانید پورتی را که میمیLCD در لبه 

 به میکرو مشخص شده. LCD هایپايه را تعیین کنید. در اين بخش نحوه اتصال LCDهای توانید تعداد ستونمی

 

 

 

 

 

 

 

 LCD، قسمت CodeWizardپنجره 

 

 ا وارد کنید.توانید اطالعات و مشخصات مربوط به پروژه رمی Project Informationدر لبه 

 

 

  

http://akhbari.blog.ir/


http://akhbari.blog.ir   66 

 

 

 

 

 

 Project Information، قسمت CodeWizardپنجره 

ای باز   را انتخاب کنید. با اين کار پنجره     Generete, Save and Exitگزينه   File یپس از انجام تنظیمات الزم از منو  

شما می  Sourceشود و نام و مسیر فايل   می ای ديگر را بزنید، در ادامه پنجره Saveخواهد پس از وارد کردن آن دکمه را از 

ای ديگر را بزنید، با اين کار پنجره Saveخواهد پس از وارد کردن آن دکمه شود و نام و مسیر فايل پروژه را از شما می   باز می

را  Saveخواهد پس از وارد کردن آن دکمه را از شما می  CodeWizardشود و نام و مسیر فايل مربوط به تنظیمات   باز می

سته می  CodeWizardبزنید، پنجره  صلی )   ب توانید کدهای خود را وارد  شود، که در آن می ( باز میSourceشود و فايل ا

 کنید.  
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 مثال هاي كاربردي

پايه   32اين  کنترلر با جهان خارج هسااتند.بیتی واسااطه ارتباط میکرو 6پورت  1پايه در قالب  32، میکرو پايه 11ازمیان 

ستند به اين معنی که به عنوان   صفر های پايهمیکرو ديجیتال ه  1ويا 1) کنندولت را تولید میولت و يا پنجخروجی ولتاژهای 

تواند يک موج مربعی با دو سااطح  کند اما میتواند يک موج سااینوساای تولید منطقی(. برای مثال يک خروجی ديجیتال نمی

اژ  اگر ولت منطقی قابل درک اساات. صاافر و يا يکرای يک ورودی ديجیتال نیز تنها دو مقدار ب صاافر و پنج ولت ايجاد نمايد.

 تر باشد صفر است.، و اگر از آن حد پايین1ولت( باالتر باشد از نظر میکرو  3میکرو از مقدار مشخصی )حدود های ورودی پايه

سخت افزار ونرم     همان سیله ارتباط میان  شد و ستند، فرض کنید می   افزار، طور که گفته  سترها ه خواهیم ولتاژ يکی از رجی

ستری وجود    1ولت قرار دهیم ) 5کنترلر را های میکروپايه ست. بايد رجی منطقی(  توجه کنید که در اين حالت پايه خروجی ا

شد که اين امکان را برای برنامه ش دا های میکرو قرار  ايهپاز ورد تا مقدار منطقی دلخواهی را بر روی هر يک آنويس فراهم ته با

برای هر  Atmega32.hفايل    (کنیممی includeکنیم )که ما به برنامه های خود اضاااافه می        Header های دهد. در فايل   

د. به اين ترتیب نیازی نیست که ما هر بار با مراجعه به نتر شوسادهدستورات يک از اين رجیسترها نامی در نظر گرفته است تا 

سها را بیابیم حافظه، آد دياگرام س   می ،ر سامی ا ست. بنابراين   6فاده کنیم. هر پورت تتوانیم از اين ا بیتی با يک بايت متناظر ا

تر،  ايد و مقدار هر بیت در رجیسکنترلر به وجود میهای میکرويک میان، بیتهای هر يک از اين رجیسترها با پايهبهتناظری يک

 .بود ن خواهدآ تعیین کننده ولتاژ پايه متناظر

 :وجود دارد که به ترتیب عبارتند از I/O به ازای هر پورت سه محل در حافظه

 PORTx (port x data register)  پورت داده رجیستر .1
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 DDRx ( port x data direction register ) پورت داده جهت  رجیستر .2

  PINx ( port x input pins address ) پورت ورودی هایپايه آدرس بايت .3

شد می A,B,C,Dبیانگر هر يک از پورتهای  xکه در آنها  قابل خواندن  PINxتنها  PINx,DDRx,PORTxز بین ا. با

 .قابل نوشتن هستند  PORTx,DDRxاست ،در صورتی که رجیسترهای 

  خواهیم برای آزمايش سه سنسور تشخیص رنگ را به میکرو متصل کنیم تا در صورت تشخیص رنگ        مثال(  در اين جا می

 آن روشن شود. متناظر با LEDبه میکرو(  1سفید از طرف سنسور )ورودی 

دانید اگر جای دو  طور که میافزار اساات، هماننکته: مشااخص کردن اينکه رنگ ساافید يک باشااد يا صاافر بر عهده سااخت

 شود.نیز جابجا می آيسی امپ را جابجا کنیم منطق اين  آپ آيسی ورودی 

 کنیم.می متصل Dپورت ها به عنوان خروجی به  LEDو   Bپورت  عنوان ورودی به بهدر اينجا ما سنسورها را 

Sensor1 = pinb.1  

Sensor2 = pinb.1 

Sensor3 = pinb.2 

Led1 = pind.3 

Led2 = pind.1 

Led3 = pind.5 
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Chip type           : ATmega32 

Program type        : Application 

Clock frequency     : 10111111 MHz 

Memory model        : Small 

External SRAM size  : 1 

Data Stack size     : 512 

/******************* 

#include  <mega32.h> 

#define  sensor1  PINB.1 

#define  sensor2  PINB.1 

#define  sensor3  PINB.2 

#define  led1  PORTD.3 

#define  led2  PORTD.1 

#define  led3  PORTD.5 

void main(void( 

} 
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PORTA=1x11; 

DDRA=1x11; 

PORTB=1x11; 

DDRB=1x11; 

PORTC=1x11; 

DDRC=1x11; 

PORTD=1x11; 

DDRD=1xFF; 

while (1) 

       { 

       if (sensor1 == 1 )   

       led1 = 1;   

      else led1 =1; 

 

       if (sensor2 == 1 )   

        led2 = 1;   

        else led2 =1; 

 

       if (sensor3 == 1 )   

        led3 = 1;   

        else led3 =1; 

     }; 
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} 
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 DC كردن موتوردرايوو اندازي نحوه راه

برای   DCشااود البته موتور پردازش میشااود و برای موتورها فرمان مربوطه صااادر می هنگامی که اطالعات در میکرو 

 آمپر )بسته به نوع موتور( دارد که میکرو قادر به تأمین اين مقادير نمی 205-1مپراژ 1ولت  و آ12-8کارکردن نیاز به ولتاژ 

 باشد که برای رسیدن به اين مقادير بايد از يک آيسی واسط استفاده کنیم.

 :عوامل تاثیر گذار بر انتخاب آيسی  درايور

 انتقال جريان میزان تحمل بار و 

 دهدتعداد موتورهايی که آيسی  تحت پوشش قرار می. 

به آيسی  ، با اين را انتخاب کرديم L296 آيسی را استفاده کنیم، بنابراين   205A باخواهیم دو موتور ما در اين پروژه می

 کنترل کنیم. ENA,ENBراحتی می توانیم سرعت موتورها را از طريق دو پايه 

شد و از قوانین   TTLاز خانواده آيسی  اين  صفر و    106تا  1پیروی می کند )از  Standard logic TTLمی با ولت را 

   ولت را يک در نظر می گیرد.(    5تا  208از 

 را مشاهده کنید.ها میکرو و موتوربه  L296آيسی  توانید طريقه اتصالشما در زير می

سخت   صر  سنده می در اينجا به همین مخت شده     L296های میکرو را که به کنیم، و طريقه مقداردهی پايهافزار ب صل  مت

 .در ادامه شرح می دهیماست را 
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 PORTD.1 (OC1B) , PORTD.5های پايه  به ترتیب به    ENA , ENBها  کنید پايه   همانطور که مالحظه می   

(OC1A) نیز  وIN1 ,IN2 ,IN3 ,IN1 هایبه ترتیب به پايهPORTD.1 ,PORTD.1 PORTD.2 ,PORTD.3  

 .اندوصل شده

)برای تساات مدار موتورها و   کنیم+ وصاال میV5را به  ENA,ENBهای تر شاادن کار پايهدر مرحله اول برای ساااده

سرعت ربات و تفهیم   سخت افزار نیز اين کاربرد دارد(  سپس برای کنترل   ،PWM  هایپايهENA,ENB  های  پايهرا به

 کنیم.میکرو وصل می

  

 ربات را ببینید.كلي توانید شماتیک شما در زير مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای حرکت ربات به سمت راست دو راه وجود دارد:

 دور زدن از کنار( اموش شود و موتور سمت چپ مستقیم شود.اموتور سمت راست خ( 

 .دور زدن از مرکز( موتور سمت راست برعکس شود و موتور سمت چپ مستقیم شود( 
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ربات بدون جابجايی در جای خود تغییر جهت می دهد.   کند وتر عمل میحالت دوم نساابت به حالت اول خیلی سااريع

گرد اسااات که البته  هرز آن به طرف چرخ از ترنیز کمی باال نقطه ثقل وساااط محور دوران دو موتور وحالت يعنی در اين 

تعیین مکان دقیق آن به صورت تجربی و بر اساس نسبت وزن ربات در جلو و عقب آن کار سختی نیست. که اين وضعیت        

 کردن خط به راه خود ادامه می دهد. ، که ربات بدون انحراف از مسیر و گمتند مناسب است با زاويه برای پیچ

سبت به حالت دوم کمی کند حالت اول  ست    . يعنی در کندتر عمل مین سمت را اين حالت مرکز دوران ربات روی موتور 

 باشد.  اين وضعیت برای پیچ ها با زاويه باز مناسب میکه  گیرد،قرار می

 دو راه وجود دارد:نیز طور برای حرکت ربات به سمت چپ همین

  مستقیم شود.موتور سمت چپ خاموش شود و موتور سمت راست 

  موتور سمت راست مستقیم  شود.و موتور سمت چپ برعکس شود 
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 سنسورهاي از سیستم سهرسي نمونهبر

سنسورهای     ای ازطرح شماتیکی ساده   ای با سه سنسور ايجاد و   برويم نمونه برنامه ساده   PWM قبل از اينکه به سراغ 

 دهیم.آن ارائه می

شکل زير    شکل يک مثلث رو به باال        میشما در  سنسور را بر روی خط مشاهده کنید که به  سه  توانید نحوه قرار گیری 

 قرار گرفته است.

سورها می    سن ستگی به       البته طرز چیدمان  شد که اين ب شکل خطی نیز با شکل يک مثلث رو به پايین و يا به  تواند به 

موجود در آن دارد، به هر حال هر کدام از اينها ممکن اساات    هایساالیقه و يا ساایسااتم مکانیکی و نیز برنامه و اولويت   

 متناسب سیستم ما باشد و بايد بررسی شود.
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 اندازي موتورها راه

 

 

 

 

 

 

 

 

درايور متصل    IN1,IN2های به پايه PORTD.1,PORTD.1های کنید پايههمان طور که در شکل باال مشاهده می  

موتور به عنوان ن را آشود که ما  درايور می OUT1,OUT2های اندازی يکی از موتورها از طريق پايهاند که سبب راه شده 

اند که ساابب  درايور متصاال شااده  IN3,IN1های به پايه PORTD.2,PORTD.3های ايم و نیز پايهچپ فرض کرده

 .شوددرايور می OUT3,OUT1های از طريق پايهموتور راست  اندازیراه

( هر دو، يک مقدار را داشته باشند،     IN1,IN2به اين صورت است که اگر ورودی های آن )مثالً    L296طرز کار درايور 

شند( خروجی نداريم يعنی موتور مربوط به آن ورودی )در اينجا موتور چپ(       شته با صفر و يا يک را دا )يعنی هر دو مقدار 

 کند.ر مقدار آنها متفاوت باشد در يک جهت شروع به چرخش میشود ولی اگخاموش می

ها سبب خاموش شدن موتور PORTD.1=1,PORTD.1=1 و PORTD.1=1,PORTD.1=1بنابراين دستورات  

ها روشاان شاادن موتور  ساابب PORTD.1=1,PORTD.1=1و يا  PORTD.1=1,PORTD.1=1دسااتورات  و

سته به قرار گرفتن    می ستورات  می سر موتور فرض  2شوند )ب سبب چرخش   PORTD.1=1,PORTD.1=1کنیم د

صورت برعکس    -سبب چرخش موتور به سمت عقب   PORTD.1=1,PORTD.1=1دستورات  موتور به سمت جلو و   ب

 شود.(می
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 معرفي توابع

 باشد.کنیم به شرح زير میها توابعی که استفاده میحال با توجه به اين دانسته

:CENTER حرکت ربات به سمت جلو 

:LEFT ها با زاويه بازپیچ -به سمت چپ از کنارربات  حرکت 

:RIGHT اويه بازها با زپیچ -از کنار راستبه سمت ربات  حرکت 

:SLEFT ها با زاويه تندپیچ -مرکزاز  چپبه سمت ربات  حرکت 

:SRIGHT ها با زاويه تندپیچ -مرکزاز  راستبه سمت ربات  حرکت 

 

 جدول درستي الگوريتم برنامه

FUNCTION 
SENSOR 

CENTER 

SENSOR 

RIGHT 

SENSOR 

LEFT 
NUMBER 

CENTER 1 1 1 1 

CENTER 1 1 1 2 

S_RIGHT 1 1 1 3 

RIGHT 1 1 1 1 

S_LEFT 1 1 1 5 

LEFT 1 1 1 8 

CENTER 1 1 1 7 

CENTER 1 1 1 6 

 

ق پالساااتیکی  لربات  از يک ط جایو به  طراحی کنید با ماژيکتوانید يک زمین میهیه جدول درساااتی شاااما برای ت

سورها را بر روی ط       سن صورت که طرح  ستفاده کنید به اين  ستیکی قرار   قلا ضی     ددهیپال صورت فر را   هاچرخجای و به 

ه ب بینی شااده وق بايد به صااورت الگوريتم پیشلحرکت طد، آن را  بر روی زمین تساات حرکت دهیکنیم. مشااخص می
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ستم مکانی    گونه سی سب با  شد در حرکات  ای متنا ست   البته الزم به ذک) .بگیريمنظر را نیز  هاسر خوردن چرخ  بايدکی با ر ا

     (که اين روش تجربی است و هیچ الزامی بر دقیق بودن آن نیست.

 برنامه

 

Chip type           : ATmega32 

Program type        : Application 

Clock frequency     : 10111111 MHz 

Memory model        : Small 

External SRAM size  : 1 

Data Stack size     : 512 

#include <mega32.h> 

void center(void(; 

void left(void); 

void right(void  ( 

void s_left(void); 

void s_right(void); 

void main(void( 

} 

int sl; 

int sr; 

int sc; 

PORTA=1x11; 

DDRA=1x11; 

PORTB=1x11; 

http://akhbari.blog.ir/


http://akhbari.blog.ir   111 

DDRB=1x11; 

PORTC=1x11; 

DDRC=1x11; 

PORTD=1x11; 

DDRD=1xFF; 

 

 

 

while (1) 

       } 

       sl = PINA.1; 

       sc = PINA.1; 

       sr = PINA.2; 

       if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1 ( 

        center)(;      

       if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1) 

        center)(;        

       if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1) 

        center)(;  

       if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1) 

        center)(; 

       if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1) 
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        left)(; 

       if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1) 

        right)(; 

       if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1) 

        s_left)(; 

       if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1) 

        s_right();         

       }; 

} 

 

 

 

void center )({ 

         PORTD.1 = 1; 

         PORTD.1 = 1; 

         PORTD.2 = 1; 

         PORTD.3 = 1; 

 }   

 

 void left)({ 

         PORTD.1 = 1; 

         PORTD.1 = 1;         

         PORTD.2 = 1; 

         PORTD.3 = 1;  

 }  

 

void s_left)({ 

         PORTD.1 = 1; 

         PORTD.1 = 1; 

         PORTD.2 = 1; 

         PORTD.3 = 1;  

 }   
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   void right)({ 

         PORTD.1 = 1; 

         PORTD.1 = 1; 

         PORTD.2 = 1; 

         PORTD.3 = 1;  

   }  

    

void s_right)({ 

         PORTD.1 = 1; 

         PORTD.1 = 1; 

         PORTD.2 = 1; 

         PORTD.3 = 1;  

} 

 

 

 

 

و   زيادهای  ifاسااتفاده از کند ولی اين برنامه بهینه نیساات می درساات کارطبق الگوريتم مورد نظر برنامه ارائه شااده 

 استفاده کنیم. elseifتوانیم از برای رفع اين مشکل می شود.سبب کندی برنامه میپی درپی

 دهیم.ما در زير حلقه بهینه شده آن را ارائه میکه 

while (1) 

       { 

       sl = PINA.1; 

       sc = PINA.1; 

       sr = PINA.2;   

       if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1(          left(); 

       else if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1(   right(); 

       else if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1(   s_left(): 
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       else if( sl == 1 && sr == 1 && sc == 1(   s_right(); 

       else   

        center(); 

       }; 

 

 برنامه باال خوانايی قابل توجهی نسبت به قبلی دارد.قابل توجه است که 

 كنترل سرعت موتورها

ساده  تا اينجا به کمک شده        برنامه  شنا  سیرياب آ سی ربات م شد تا حدودی با الگوريتم کاری برنامه نوي ايد.  ای که ارائه 

که پیش از   آيسای اين  ENهای گیريم )پايهکمک می L296 آيسای  برای تکمیل آن و کنترل سارعت موتورها از دو پايه 

 .(نهايت سرعت به جلو يا عقب حرکت کنند اشد که موتورها بباعث میمتصل می کرديم اين کار  5V+اين به 

شند به اين صورت که اگر اين پايه يک باشد       L296آيسی   Enableدو پايه  برای فعال و غیرفعال کردن موتورها می با

شود که سرعت اين اعمال با فرکانس تعیین شده از طرف میکرو         CVبه موتور ولتاژ  شد ولتاژ موتور قطع می  و اگر صفر با

 شود که اين فرکانس در سرعتهای باال تاثیری ندارد. دو پايه ارسال می برای اين

 دهی مداوم و متغیر به اين پايه ها به سرعت دلخواه دست پیدا کنیم. توانیم با مقدار بنابراين می

کنیم. در اينجا   اساااتفاده می  PWMپالس  قابلیتی به نام تايمر دارد که ما از اين قابلیت برای تولید           AVRمیکروهای  

 رويم.پردازيم و به سراغ کاربرد آن میمیوجود ندارد به آن ن تايمرچون دلیلی برای توضیح تخصصی 

آن   د و اين به معناینبیتی دارشااانزده timer-counterهشاات بیتی و يک  timer-counterدو  AVRمیکروهای 

ست که هر کدام از اين   شت بیت  توانند تا میها تايمرا شانزده بیت ) 258)ه شمار ( 85598( و يا  که اين به مقدار   د،نرا ب

top 258ايتا تا نهمشخص کنیم که  بیتی شانزده برای تايمر توانیم مثال میبستگی دارد. ) کنیم که برای آن مشخص می ی 

 .(را بشمارد
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سراغ   PWMبرای کنترل موتورها به دو پالس  شتن دو    Timer1نیاز داريم پس به  می رويم، که اين تايمر قابلیت  دا

می   رجیساااترهای مجزا دارند   برای مقداردهی  هر کدام  خروجی مجزا برای تولید پالس را برای ما فراهم می کند. )چون    

 .(کردبا هر دو کار همزمان توان 

 

 

 

 

 نقشه مداري كنترل سرعت موتور:

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

که اينها   ندامتصاال شااده OC1Bبه    ENBو OC1Aبه پايه  ENA هایهپاي بینیدمی طور که در شااکل زيرهمان

 هستند که دو خروجی دارد. میکروTimer1 های خروجی پايه
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 اندازيبراي راه Codevisionتنظیمات 

سمت   در Code wizardدر تنظیمات  در   را انجام داد. Timerتوان تنظیمات می timer1و در زير منوی  timer ،ق

 قرار دارند. stopدر حالت  timer1،1،2کلیه تايمرها اعم از  defaultحالت 

انتخاب شااده   defaultانتخاب شااود که در حالت  system clock، بايد گزينه clock sourceدر زيرکشااوی  حال

که اين مقدار  م را انتخاب کردي 150825Khzيکی از مقادير انتخاب شود که ما  بايد  clock valueاست و در زيرکشوی   

سرعت   ست،  timerبرای تنظیم  سیستم کم و زياد        که يادآور میا شده برای  سته به مقدار کالک انتخاب  شوم اين اعداد ب

سمت  شود می شخص   top=11FFH مقدار با  mode،fast PWM در ق صورت  را OUTA,OUTBکنیم و میرا م  ب

NO-INV دهیم تا خروجی قرار میTimer   با افزايش مقدار مسااتقیم شااود يعنیOCR ها  مقدار ولتاژ متوسااط پايه

 کنیم.رها می  defaultها را به صورت گزينهبقیه افزايش يابد و

اساات را به مشااخص شااده OCR1B,OCR1Aهای را که با نام PORTD.1,PORTD.5ای در ضاامن بايد دو پايه

 عنوان خروجی مشخص کنیم.

شده   شده می کردن تغییرات انجام بنابراين با ذخیره صل  تولیدی( را  )کد Code generector در را توانیم تغییرات حا

 مشاهده کنیم.

 است. 1متن زير مربوط به کد تولیدی برای تايمر
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// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: 150825 kHz 

// Mode: Fast PWM top=11FFh 

// OC1A output: Non-Inv. 

// OC1B output: Non-Inv. 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

TCCR1A=1xA1; 

TCCR1B=1x1B; 

TCNT1H=1x11; 

TCNT1L=1x11; 

OCR1AH=1x11; 

OCR1AL=1x11; 

OCR1BH=1x11; 

OCR1BL=1x11; 

برای آن و  مقداردهیبعضااای برای  و Timerباال تعدادی برای فعال کردن  شاااده در بین تمامی رجیساااترهای تولید

که    ند. اتعیین شاااده top داری مقدار نگه چنین مشاااخص و همخروجی در فرکانس   ولت پنجهای  افزايش تعداد پالس  

دارای دو  OCR1Aشااود که پايه را شااامل می  OCR1BH, OCR1BL ,OCR1AL ,OCR1AHرجیسااترهای

برای   OCR1AH ارزش وکمبیتبرای مقداردهی هشت  OCR1ALباشد که می OCR1AL ,OCR1AH رجیستر

خواهیم از تمام  چون نمی topکار و کم بودن مقدار  شاااود که برای راحتیبیت پر ارزش اساااتفاده میمقداردهی هشااات

 است.صورت  نیز به همین OCR1Bکنیم، و برای استفاده می OCR1Aبیت استفاده  کنیم از کلمه  شانزده

را نصاااف مقدار ماکزيمم قرار دهیم. برای اين کار بايد رجیساااترها به          Timer1می خواهیم مقدار خروجی پايه های     

   ;OCR1A=127)ردهی شوند. )صورت روبرو  مقدا

 که خروجی اين پايه ها به صورت نمودار روبرو است.

 

 

 (  ;OCR1A=65ولتاژ ماکزيمم به ما می دهد را با مقدار روبرو می توان بدست آورد. )3/1مثال سرعتی که 

1 v 

5 v 
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1 v 

5 v 
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 بخش دوم

 ریتمطراحي الگو
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 که عبارتنداز:باشد اين مبحث خود شامل دو بخش می

 سازی آن )با توجه به شرايط و قوانین مسابقه(انتخاب طرح چیدمان سنسور و بهینه 

 )ارائه الگوريتم کارآمد و مناسب )با توجه به چیدمان تعیین شده 

شنا شديد هم   DCتا اينجا با ارائه برنامه نمونه )سه سنسوره( تا حدودی با روش کار موتور      د توانیچنین به راحتی میآ

کند بیشتر جنبه آموزشی دارد تا کاربردی،  کار کنید اما می دانید رباتی که با سه سنسور کارمی Codevisionافزار با نرم

 درجه را بصورت تصادفی طی می کند.(   91باشد. )حتی پیچ ها با زاويه و برای مسیرهای بسیار ساده می

شرکت کنید بايد سعی کنید با توجه به قوانین و شرايط مسابقه       تر کار کنید و يا در مسابقات اما اگر بخواهید تخصصی  

ساده      سور را انتخاب کنید. برای اين کار  سن ست که در   ترين و بهترين کاری که میبهترين طرح  توانید انجام دهید، اين ا

شد را آم       شرايط برقرار با سابقه در آن رعايت و تمام  ست بطوری که تمامی قوانین م سپس ابتدا يک زمین ت از  اده کنید و 

باشااد. )در غیر اينصااورت بايد همان روش ساامبلیک )طلق و ماژيک( اسااتفاده کنید، که برای شااروع جوابگوی کار ما می

 چندين برد سنسور آماده کنید که در ابتدا اکثراً با شکست مواجه می شوند که اين موجب صرف وقت و هزينه است.( 

موفق  ایشرايط مسابقه بستگی دارد و ممکن است يک نوع چینش در مسابقه      چیدمان سنسورها صددرصد به قوانین و    

 ر خارج شود و با شکست مواجه شود.و در مسابقه و مسیری ديگر )قوانین متفاوت( از مسی
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 خصوصیاتي طرز قرار گیري سنسورها

 درجه را داشته باشد. 91زاويه قابلیت تشخیص  .1

  کندای تا سرعت ربات در زوايقابلیت شناسايی زوايای تند و کند را داشته باشد و بتواند بین آنها تفاوت قائل شود.   .2

 تند خیلی کم نشود.زوايای مثل 

تن آن رفاز بیرونتا بتواند را داشته باشد    شود خارج میخط از  ن احتماالآاز  ربات بعدقابلیت تشخیص حاالتی که   .3

 جلوگیری کند. )هنگامی که در مسیر مستقیم سرعت بگیرد و با پیچ مواجه شود و يا در پیچ های تند(  

 سعی کنید از حداقل تعداد سنسور استفاده کنید، زيرا تعداد زياد آن مشکالتی را به همراه دارد، از جمله:  .1

 در   شااود.احتمال خطا در مدار میث عکه با ،افزار و فشاارده شاادن آن در مکان کوچکحجیم شاادن سااخت(

 ضمن در مواردی که محدوديت وزن و حجم داريم خیلی مهم است.(

 های میکروپايههای میکرو را داريم زيرا تعداد پايه تعدادمحدوديت که های میکرو خروجی -استفاده از ورودی  

شااود که نهايتا تعداد  اسااتفاده می L296عدد از آنها برای مقداردهی  8عدد اساات که در ضاامن تعداد   32

نکته ديگری که بايد در نظر داشت پروگرامر مورد    ،رسد عدد می 28های مورد استفاده برای سنسورها به    پايه

برای   jtagنها از امکان آکنید  بايد بدانید که دار اساااتفاده می USBاساااتفاده اسااات اگر از پروگرامرهای 

ستفاده می  شغال کرده  Cه چهار پین از پورت کنند کپروگرام کردن ا ست بنابراين  را ا ستفاده   پینا های مورد ا

صوص خود میکروهای      میريزی نقابل برنامه ضوع بايد از پروگرامر مخ شند و برای حل اين مو به نام   AVRبا

SPI نیداستفاده ک. 

شکالی که چینش  .5 شبیه مثلث، نیم   های بهینه را بوجود میراهنمايی: ا شتر  صورت يک خط    دآورند بی ايره و يا به 

 هستند. مستقیم

صرف بهینه          شتر زمان  ست و هر چه بی سورها خیلی مهم ا سن شود در نهايت به نفع    انتخاب نوع چیدمان  سازی آن 

ست کنید البته اين طرح احتماال          سازی و ت ست آوردن طرح اولیه، حال می توانید آنرا روی برد پیاده  ست. پس از بد شما

توانید نقاط ضاااعف آن را رفع و بهینه کنید. پس از تصاااويب طرح نهايی  پس از تسااات عملی آن میبهینه نیسااات، که 

 سنسورها بايد به سراغ تکمیل و بهینه سازی الگوريتم برنامه برويم.
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شیم، در بعضی از مسابقات            حتی در هنگام برنامه شته با نويسی و کنترل سرعت ربات نیز بايد به مسیر مسابقه توجه دا

کردن خط برای ربات  دهند در اين موارد گمنی وجود دارد که برای جدا شدن ربات از مسیر محدوديت فاصله قرار میقوانی

ست. ربات با کمترين انحراف به اين خطوط             سیار کم ا صلی ب سیر ا صل اين خطوط مرزی با م ست، چون فوا خطرناک ا

 شود. و يا حذف ربات از مسابقه می Restartبرخورد می کند و اين اتفاقاً موجب کسب امتیاز منفی، 

گیرد بايد بتواند در برخورد با پیچ و يا زوايا خود را کنترل کند  در ضمن هنگامی که ربات در مسیر مستقیم سرعت می     

سرعت کلی ربات می    شدن  سر بخورد و يا اينکه          که اين باعث کم  سیر  سرعت باال ربات از م ست که با  شود، و طبیعی ا

شااود بايد در برنامه عمل کنند در مواقعی که ساارعت باالی ربات باعث انحراف زياد و بیرون رفتن از خط می موتورها دير

بخشی به عنوان اصالح مسیر وجود داشته باشد بتواند به مسیر برگردد و به راه خود ادامه دهد اگر اين بخش درست کار          

سیر خود را پیدا کند ولی بجای ادا    ست ربات م سیر( برگردد.     نکند ممکن ا سیر به عقب )ابتدای م سیر روی همین م مه م

که در بیشتر مواقع موجب حذف ربات از ادامه مسابقه می شود. بنابراين بايد سعی کنید با کم ترين درصد خطا مسیر را        

 طی کنید.  

 الگوريتم بايد به گونه ای باشد که: 

      نگام مواجه شدن با زوايا بتواند خود را کنترل   در مسیر های صاف و سرعتی با نهايت سرعت حرکت کند. )در ه

 کند.(  

       سرعت حرکت ربات در اين شد زيرا  شخیص زوايا تند و کند متفاوت با شد که هم   2ت پیچ بايد با هم متفاوت با

 ربات از خط بیرون نرود و هم سرعت کاهش نبايد.
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 هاوارد مورد بررسي در الگوريتمم

 درجه 91های پیچ .1

 

 

 

 درجه 111های پیچ .2

 

 

 

 هادگیيبر .3

 

 

 

 درجه 91های تقاطع .1

 

 

 

 

 درجه 15های تقاطع .5

 

 

 

 

8. LOOP  درجه 11درجه،  15درجه،  91های 
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7. INVERT )تغییر رنگ مسیر با رنگ زمینه( 

 

 

 

 

 شدن عرض خط و زياد کم .6

 

 

 

 

 زدن ربات (سنورهای مربوط به خط راست  )برای جلوگیری از تیک .9

 که ربات با سرعت باال در وضعیت خروج از خط قرار گرفته است.حالتهايی  .11

شما اهمیت         سأله تا چه حد برای  ست بايد ببینید اين م سأله زمان و رکوردگیری ا نکته قابل توجهی که وجود دارد، م

شود. بنابراين اگر قانون محدو     سرعت، انحراف از مسیر هم زياد می  صله را داري دارد. اين را بدانبد که با باال بردن  د  ديت فا

 بايد سرعت را پايین بیاوريد.  

را ارائه می دهیم. )نمونه های ارائه شده همه بصورت عملی، پیاده سازی و     های بهینه شده ی از طرحياه در اينجا نمونه

 تست شده اند.(
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 چینش خطي -1طرح شماره 

 

 

 

 

در شکل نشان داده شده همانطور که  .مشاهده کنید طروی خگیری سنسورها راطريقه قرارمی توانید شما در شکل باال 

 هس  سه سنسور در سمت چپ و     که يکی از آنها به عنوان سنسور مرکزی و   ،هفت سنسور استفاده شده    در اين چینش از 

 نیز در سمت راست قرار دارد. سنسور

شود در حقیقت با ها استفاده میو صاف کردن ربات بعد از پیچمستقیم برای حرکت در خط   SR1,SL1از دو سنسور 

سور می   PWMتنظیم دقیق  سن ست مهار کرد توان تیک زدنهای مربوط به اين دو  صله   ) .های ربات را روی خط را به فا

   (کم اين دو سنسور با خط راست توجه کنید.

 کنیم.تند استفاده می SR3,SL3و برای پیچ های تند از   SR2,SL2های معمولی ازبرای پیچ    

پردازيم. در ضمن توجه کنید که توابعی که می آندهیم سپس به تجزيه و تحلیل اين سنسورها را ارائه می اکنون برنامه

دستورات   گیرد و فقط های بعدی انجام نمیدر برنامه  Timer portنیز تعريف رجیسترهای   در اين برنامه تعريف شده و 

     رائه می دهیم.را ا whileحلقه 

 برنامه

 

#include <mega32.h> 

 

int sl1; 

int sl2; 

int sl3; 
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int sr1; 

int sr2; 

int sr3; 

int sc; 

 

void center( void ); 

void left( int ,int ); 

void left1( int ,int ); 

void right( int ,int );   

void right1( int ,int ); 

void update( void ); 

 

void main(void) 

 } 

PORTA=1x11; 

DDRA=1x11; 

PORTB=1x11; 

DDRB=1x11; 

PORTC=1x11; 

DDRC=1x11; 

PORTD=1x11; 

DDRD=1xFF; 
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 //Timer/Counter 1 initialization 

 //Clock source: System Clock 

 //Clock value: 150825 kHz 

 //Mode: Fast PWM top=11FFh 

 //OC1A output: Non-Inv. 

 //OC1B output: Non-Inv. 

 //Noise Canceler: Off 

 //Input Capture on Falling Edge 

 

TCCR1A=1xA1; 

TCCR1B=1x1B; 

TCNT1H=1x11; 

TCNT1L=1x11; 

OCR1AH=1x11; 

OCR1AL=1x11; 

OCR1BH=1x11; 

OCR1BL=1x11; 
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while (1( 

       } 

       Update(); 

       if (sc == 1) 

        center(); 

     else if (sr1 == 1 && sl1 == 1( 

         right(221،255); 

     else  if (sl1 == 1 && sr1 == 1) 

         left(255،221(; 

     else if (sr2 == 1 && sl1 == 1 && sl2 == ) 

        right(111،255); 

     else if (sl2 == 1 && sr1 == 1 && sr2 == 1) 

        left(255،111);        

       else if (sr3 == 1 && sl1 == 1 && sl2 == 1 && sl3 == 1) 

        right1(111،255); 

       else if (sl3 == 1 && sr1 == 1 && sr2 == 1 && sr3 == 1) 

        left1(255،111); 

}; 

}        
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void update(){ 

 sl3 = PINA.1; 

 sl2 = PINA.1; 

 sl1 = PINA.2; 

 sc = PINA.3; 

 sr1 = PINA.1; 

 sr2 = PINA.5; 

 sr3 = PINA.8; 

 } 

  

void left(int a,int b){ 

 PORTD.1 = 1; 

 PORTD.1 = 1; 

 PORTD.2 = 1; 

 PORTD.3 = 1; 

 OCR1A = a; 

 OCR1B = b; 

 } 

 

void right(int a,int b){ 

 PORTD.1 = 1; 

 PORTD.1 = 1; 

 PORTD.2 = 1; 

 PORTD.3 = 1; 

 OCR1A = a; 

 OCR1B = b; 

 } 

void center(){ 

 OCR1A =255; 

 OCR1B =255; 

 PORTD.1 =1; 

 PORTD.1 =1; 

 PORTD.2 =1; 

 PORTD.3 =1; 

 }  

 

 

void left1(int a,int b){ 

 PORTD.1 = 1; 
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 PORTD.1 = 1; 

 PORTD.2 = 1; 

 PORTD.3 =1; 

 OCR1A =a; 

 OCR1B =b; 

 { 

 

void right1(int a,int b){ 

 PORTD.1 = 1; 

 PORTD.1 = 1; 

 PORTD.2 = 1; 

 PORTD.3 = 1; 

 OCR1A =a; 

 OCR1B =b; 

 } 
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 توابع

1.center (void) 

ها را حداکثر مقدار      pwmو ساااپس  کند های موتورها را به سااامت جلو مقداردهی می     اين تابع ورودی 

 دهد.قرار می 255موجود يعنی 

2.left (int,int) 

سمت جلو مقداردهی می ورودی centerاين تابع نیز همانند  سپس  های موتورها را به  ها را pwmکند و 

کند آرگومان ورودی اول مربوط به موتور سااامت      که از طريق آرگومان ورودی دريافت کرده مقداردهی می     

)توجه کنید که مقدار آرگومان اول بايد بزرگتر از  راسات و آرگومان دوم مربوط به موتور سامت چپ اسات.   

 ومان دوم باشد.(آرگ

3.right (int,int) 

)تعداد   خوانايی برنامه است.  کند و تنها تفاوت آنها در اسم و برای سادگی و  عمل می leftاين تابع همانند 

   آرگومان دوم بزرگتر از آرگومان اول است، در غیر اينصورت موتور به سمت چپ حرکت می کند.(  

1.left1(int,int) 

ستفاده می کنیم. در واقع   برای پیچاين تابع از  ستم دور زدن از مرکز   های تند ا سی ست،   همان   به اينا

 کند وصورت که برای دور زدن به چپ بايد موتور سمت چپ برعکس و موتور سمت راست مستقیم حرکت      

کند آرگومان ورودی اول مربوط ها را که از طريق آرگومان ورودی دريافت کرده مقداردهی میpwmسپس  

 ور سمت راست و آرگومان دوم مربوط به موتور سمت چپ است.به موت

5.right1 (int,int) 

 .راستاست برای چرخش به  اين تابع نیز همان سیستم دور زدن از مرکز

8.update(void) 

 در نظر گرفته شده است. سنسورها  روز رسانی مقدار خوانده شده ازاين تابع برای ب

ندارند و وابساااته به قدرت و       تالزامی بر دق اين برنامه،   های ورودی توابع به کار رفته در     تمامی آرگومان  

در اين برنامه با توجه به  pwm)يعنی اعداد بکار رفته به عنوان  ها هستند. سرعت موتورها و اصطکاک چرخ  

 سیستم مکانیکی ربات و موقعیت زمین بايد تغییر کند.(
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 بررسي برنامه

صاف   ربات طريقه حرکت شما  قطعه کد زير در  ست و  را مشاهده می    عد از پیچکردن آن ببر روی خط را

 کنید.

       if (sc == 1) 

        center(); 

      else if (sr1 == 1 && sl1 == 1( 

         right(221،255); 

     else  if (sl1 == 1 && sr1 == 1) 

         left(255،221(; 

 

 نکات

 نکات حائز اهمیت در اين الگوريتم اين است كه :

   و اين باعث حرکت می کند تا وقتی که ساانسااور مرکزی روی خط قرار دارد ربات به ساامت جلو

و يا در تقاطع بدون اعتنا به آن به مساایر   کم و زياد شاادن عرض خطشااود که ربات در هنگام می

 خود ادامه دهد.  

  سن بريدگی در هنگام دهند  سورهای کناری که ربات را کامال در جهت خط قرار می به خاطر وجود 

سیدن به نقطه   ست و در لحظه  centerدر حال اجرای مکرر تابع بريدگی ربات تا قبل از ر ای که  ا

شماره      صادر نمی جلو می 1سنسور جلويی از نقطه    کندافتد برنامه برای هیج عمل جديدی فرمان 

ه ی ب ثانیا در آخر برنامه هیچ حالت      ،افتد اتفاق نمی ود در برنامه   موجچون اوال هیچ کدام از حالتهای    

اگر سااایساااتم حالت جديدی يافت نکرد به حرکت و در اين حالت يم ه اقرار نداد defaultعنوان 

مساااتقیم به سااامت جلو  ،دگیيبردر برخورد به هد. بنابراين ربات می ددساااتور قبلی خود ادامه 

 برسد و حرکت خود را ادامه بدهد. 3نقطه تا سنسور جلو به حرکت می کند 
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سور      قطعه کد در  سن شما طريقه دخالت و ايفای نقش دو  شکل     را م sr2,sl2زير  شاهده می کنید. در 

که در اين وضعیت يکی از موتورها با نیمی از  را نشان داده ايم،  ها ربات در حال حرکت در پیچشماتیک زير  

سرعت حرکت می    ست حرکت     کند که باعث میسرعت و موتور ديگر با تمام  سمت چپ يا را شود ربات به 

 های آن بايد تنظیم شود. pwmکند که البته 

 

else if (sr2 == 1 && sl1 == 1 && sl2 == 1) 

        right(111،255); 

  else if (sl2 == 1 && sr1 == 1 && sr2 == 1) 

        left(255،111);         

 

 

حال   توانید وضعیت ربات را هنگامی که در حال خروج از خط قرار گرفته و يا در در قطعه کد زير شما می 

 مشاهده کنید.   می باشد را  های تندپیچعبور از 

       else if (sr3 == 1 && sl1 == 1 && sl2 == 1 && sl3 == 1( 

        right1(111،255); 

       else if (sl3 == 1 && sr1 == 1 && sr2 == 1 && sr3 == 1( 

        left1(255،111); 

 

سیستم در حالت خروج از خط قرار گرفته     ست که چون  ست بايد مقداردهی نکته مهم اين ا  ایها به گونها

ش      ضمن اگر از خط خارج  شد که ربات به خط برگردد و در  شرطی برای اين   ،دوبا ضعیت و چون  و هیچ  و

 دهد.قبلی خود را ادامه میسیستم حالت جديدی را يافت نمی کند به حرکت و دستور 
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 جدول درستي برنامه

ستی آن را ارائه داده ايم،     اهمیتکه در آن حالتهای بیبرای درک بهتر الگوريتم برنامه در اينجا جدول در

(Don’t care) ما در برنامه فقط حالت هايی را که نیاز داريم بررسای می    کهاسات  مشاخص شاده    (×) با

شرطهای ما    سی کنیم )تعداد  شود( حجم برنامه افزايش    126کنیم اگر بخواهیم تمام حاالت را برر عدد می 

شود که به         سی  ست باغث خطای ريز برنامه نوي شدت کاهش می يابد و ممکن ا سرعت برنامه به  می يابد و 

 ی قابل تشخیص نیست.زود

 

در   برای حرکتی هترد کارايی و راندمان بنساختارهای خطی هر چه با تعداد سنسور بیشتر به کاربرده شو

سنسور در سمت      9سنسور در سمت چپ و     9نمونه خوب و مناسب آن به کار بردن   ،د داشت نها خواهپیچ

 )البته به عرض ربات نیز بايد توجه کنید نبايد بیش از حد بزرگ باشد.(راست است. 

ربات   است د و ممکن نشو درجه با مشکل روبرو می  111و 91خطی برای تشخیص زاويه   هایساختار البته 

هر چه )توان از دو سنسور که در زير خط سنسورها و گوشه       اين مشکل می رفع از خط خارج شود که برای  

ست   نزديکتر به موتورها شند بهتر ا ستفاده کرد.   برای نگه داری آخرين موقعیت موتورها( -با س  ا سن ورها  اين 

 در واقع نقش اصالح مسیر را بازی می کنند.

 

 

 

SR3 SR2 SR1 SC SL1 SL2 SL3 شماره 

× × × 1 × × × 1 

× × 1 × 1 × × 2 

× × 1 × 1 × × 3 

× 1 × × 1 1 × 1 

× 1 1 × × 1 × 5 

1 × × × 1 1 1 8 

1 1 1 × × × 1 7 
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 1تکمیل طرح شماره 

 

 

 

 

 

 

 که قطعه کد مربوط به آن در زير آورده شده است.

   while (1) 

       } 

       Update(); 

       if (sc == 1) 

        center(); 

     else if (sr1 == 1 && sl1 == 1) 

         right(221،255); 

     else  if (sl1 == 1 && sr1 == 1) 

         left(255،221); 

     … 

     .. 

     else if ( sc == 1 && sr1 == 1 && sl1 == 1 && ….sl9 == 1 && sr9 == 1){ 

         if ( sll == 1) 

           left1(211،211);          

        if ( srr == 1) 

           right1(211،211);          

     } 

}; 
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را مورد  sll,srrسنسور  وداند  از خط خارج شدهبینید در برنامه برای حالتی که سنسورها همانطور که می

سی قرارداد  ستور قبلی خود ادامه می دهد و همچنان از         يم.ا هبرر ستم به حرکت و د سی صورت  در غیر اين

 مسیر دور می شود.

 

 

 

 

 

 

 

شده برای      صادر  ستور  شاهده کرديد حرکت     د شکل قبل م ضعیتی که در  ست که در      و ست ا سمت را به 

شده  whileانتهای حلقه  سنسور زمانی مشخص می      آورده  صلی اين دو  ست. البته نقش ا سنسور      ا شود که 

سیر برمی        سور به م سن شده و ربات به کمک اين دو  گردد. )توجه کنید هنوز هیچ  های جلويی از خط دور 

 رنامه وجود ندارد.(  در ب defaultحالت 

 

 تغییر رنگ زمینه

 در قساامتی از زمین ممکن اساات رنگ خط با رنگ زمینه عوض شااود.  قبل ذکر کرديم همانطور که در 

(invert) 

 کنید.را مشاهده می invertدر شکل زير نحوه ورود ربات به 
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شرط ورود به  می ضعیت  را  invertتوانیم  سور    تغییر و سن سفید به ا SL9,SR9همزمان دو  سیاه و   ز 

تغییر وضااعیت نیز  invertخروج از برای  و ،در نظر بگیريمبه ساافید را از ساایاه  SC همچنین ساانسااور

 را در نظر بگیريم.به سیاه از سفید  SCچنین سنسور و همبه سفید از سیاه  SL9,SR9همزمان دو سنسور 

 

ه برای کوتاهتر شدن کدها روی نمونه هفت سنسوری  البت)آورده شده است. در زير قطعه کد مربوط به آن 

 (سازی کرديم.پیاده

while (1) 

       } 

       Update(); 

      if (sl9 == 1 && sr9 == 1 && sc == 1) 

 Invert = 1; 

      if (sl9 == 1 && sr9 == 1 && sc == 1) 

 Invert = 1; 

      if ( invert == 1){ 

         if (sc == 1) 

          center(); 

       else if (sr1 == 1 && sl1 == 1( 

           right(221،255); 

       else  if (sl1 == 1 && sr1 == 1) 

           left(255،221); 

       else if (sr2 == 1 && sl1 == 1 && sl2 == 1) 

           right(111،255); 

       else if (sl2 == 1 && sr1 == 1 && sr2 == 1) 

           left(255،111);       

       else if (sr3 == 1 && sl1 == 1 && sl2 == 1 && sl3 == 1( 
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            right1(111،255); 

       else if (sl3 == 1 && sr1 == 1 && sr2 == 1 && sr3 == 1) 

          left1(255،111); 

        }  

if ( invert == 1){ 

         if (sc == 1) 

          center(); 

       else if (sr1 == 1 && sl1 == 1( 

           right(221،255); 

       else  if (sl1 == 1 && sr1 == 1) 

           left(255،221); 

       else if (sr2 == 1 && sl1 == 1 && sl2 == 1) 

           right(111،255); 

       else if (sl2 == 1 && sr1 == 1 && sr2 == 1) 

           left(255،111);       

       else if (sr3 == 1 && sl1 == 1 && sl2 == 1 && sl3 == 1( 

         right1(111،255); 

       else if (sl3 == 1 && sr1 == 1 && sr2 == 1 && sr3 == 1) 

          left1(255،111); 

        }  

}; 
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 تيشچینش ه _2طرح شماره 

 طرح اولیه

 

 

 

 

 

 

 

ای از چینش  نمونه طرح سنسور  کنید اين گیری سنسورها را روی خط مشاهده می   قرارنحوه  در شکل باال 

کناری که در دو طرف سنسور مرکزی قرار دارند     سنسور   دو کنیدهشتی است همانطور که مشاهده می   نوع 

ست مورد   روی خط جهت حرکت بر ستفاده قرار می را سنسور     گیرندا سیارکم اين  صله ب ود  ش ها باعث می، فا

سرعت کندبود و نبود آنها فرق نمیشود بطوريکه  آنها کميی آباال کارهای  سرعت در  ین  های پاي، ولی برای 

چهار سنسور    در ضمن نحوه عملکرد اين دو سنسور برخالف سنسورهای ديگر است.         عملکرد مناسبی دارد. 

شکلی   .رودکار میها بهکنید برای حرکت در پیچدو طرف خط مشاهده میکه در  (sl2,sr2,sl3,sr3)ر يگد

سیر را در آن واحد پردازش می کند         ست که طول کمی از آن م سور خطی وجود دارد اين ا سن که در طرح 

 یری کند وگيعنی اينکه اطالعات کمی از مساایر دارد و بايد بر اساااس اين اطالعات کم پردازش و تصاامیم 

هايی که اين طرح دارد اين شااود. از ويژگیها صااادر کند که اين باعث ايجاد خطا میدسااتورات را به موتور

تواند اطالعات جامعی در مورد مسیری که در طی  که با توجه به تعداد کم سنسورهای استفاده شده می    است 

 کنیم. گیریتوانیم تصمیمتر میدارد بدست آورد و بر اساس آن راحت

ساده در پیچ  ست که با تنظیم  از قابلیت های اين نوع چینش دور زدن آرام و  ها ربات به  pwmهای تند ا

 شود و خط را گم نمی کند.  کند و هیچ وقت از مسیر منحرف نمیسادگی پیچ را طی می

 برنامه

while (1) 

{ 

Update(); 
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if (( SC==1 && SL1==1 && SR1==1 ) || ( SC==1 && SL1==1 && SR1==1)) 

center(); 

else if ( SC==1 && SL1==1 && SR1==1) 

left(211،255); 

else if ( SC==1 && SL1==1 && SR1==1) 

right(255،211); 

else if ( SL2==1 && SR2==1) 

left(51،231); 

else if ( SR2==1 && SL2==1) 

right(231،51); 

else if ( SL3==1 && SR2==1 && SR3==1) 

left1(51،231); 

else if ( SR3==1 && SL2==1 && SL3==1) 

right1(51،231); 

}; 

} 
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 هاي تکمیليطرح

شااود که از البته اين مدل نیز از انعطاف کمی برخوردار اساات و در ساارعت های باال با مشااکل مواجه می

 شود.نقاط ضعف اين مدل محسوب می

 را تا حدودی اصالح کردتوان اين مشکل که البته به دو روش می

 ها   با کاهش فاصله سنسور 

 هابا افزايش تعداد سنسور 

 که مدل اصالح شده آن در شکل زير آورده شده است.

 

 

 

 

 

شده آن را        شده و بهینه  شکل مدل قبلی را دارد که در ادامه مدل کامل  که البته اين مدل هم تا حدودی م

 دهیم.ارائه می

شته را برطرف می کند. ما در اين طرح از    شکالتی که در مدل قبلی وجود دا سور    28طرح زير تمام م سن

 شود(  استفاده کرديم. )تمام پورت های ورودی خروجی میکرو درگیر می

. )که نقش خط نگهدار را بازی  است روی خط قرارداده شده شکل زير دو سنسور    بینید در همانطور که می

 کند(  می

     

 

 

 

 

سور    سن شخیص  برایکناری  دو  شده  invert ت صل در طرح تعبیه  سی   اند که به طور مف های قبلی مورد برر

 قرار داديم.
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 توان به موارد زير اشاره کرد:مدل مین ايهای خاص از ويژگی

  برای دريافت اطالعات دقیق و کاملتری از مسیر( هاسنسورزياد تعداد استفاده از( 

   شتی و شکالت مدل های قبلی را    ادغام طرح ه ست )م خطی که در بردارنده مزايای هر دو طرح ا

 ندارد.(

 تکمیلي برنامه

while (1) 

       { 

        Update(); 

        If ( LL==1 && RR==1 ) 

         invert=1; 

        else if( LL==1 && RR==1 )                               

         invert=1; 

        if(invert==1){ 

            else if (( CL==1 && CR==1 )||( CR==1 && SR1==1 )||( CL==1 && 

SL1==1 )){ 

         center();continue; } 

         

        else if( CL==1 && SL1==1 ){ 

         left(255،231);continue; } 

        else if( CR==1 && SR1==1 ){ 

         right(231،255);continue;} 

               

        else if( SR1==1 && SL1==1 ){ 

         left(255،151);continue;} 

        else if( SR1==1 && SL1==1 ){ 

         right(151،255);continue;} 
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           else if( SL2==1 && SR1==1 && SR2==1 ){ 

               left(255،1);continue;} 

           else if( SR2==1 && SL1==1 && SL2==1 ){ 

       right(1،255);continue;} 

           

        else if( SL3==1 && SR1==1 && SR2==1 &&SR3==1 ){ 

         left1(231،111);continue;} 

        else if( SR3==1 && SL1==1 && SL2==1 && SL3==1 ){ 

         right1(111،231);continue;} 

               

            else if( SL1==1 && SR1==1 && SR2==1 && SR3==1 && SR1==1 ){ 

                     left1(231،231);continue;} 

           else if( SR1==1 && SL1==1 &&SL2==1 && SL3==1 && SL1==1 ){ 

         right1(231،231);continue;} 

          

           else 

if(SL5==1&&SR1==1&&SR2==1&&SR3==1&&SR1==1&&SR5==1){ 

         left1(231،231);continue;} 

           else 

if(SR5==1&&SL1==1&&SL2==1&&SL3==1&&SL1==1&&SL5==1){ 

         right1(231،231);continue;} 

                 

        else if( SL8==1 && …  && SR5==1 && SR8==1 ){  

         left1(151،231);continue;} 

        else if( SR8==1 && …  && SL5==1 && SL8==1 ){ 
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         right1(231،151);continue;}   

          

 

        else if( SL7==1 && …  && SR8==1 && SR7==1 ){ 

         left1(151،231);continue;} 

        else if( SR7==1 && …  && SL8==1 && SL7==1 ){ 

         right1(231،151);continue;} 

            

        else if( SL6==1 && …  && SR7==1 && SR6==1 ){ 

         left1(111،231);continue;} 

        else if( SR6==1 && …  && SL7==1 &&SL6==1 ){  

         right1(231،111);continue;} 

                       

         else if( SL9==1 && …  && SR6==1 && SR9==1 ){ 

                        left1(111،231);continue;} 

        else if( SR9==1 && …  && SL6==1 && SL9==1 ){ 

         right1(231،111);continue;} 

                         

        else if( SL11==1 && …  && SR9==1 && SR11==1 ){  

         left1(51،231);continue;} 

        else if( SR11==1 && …  && SL9==1 && SL11==1 ){  

         right1(231،51);continue;} 

                     

         else if( SL11==1 && …  && SR11==1 && SR11==1 ){ 

                      left1(51،231);continue;} 
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        else if( SR11==1 && …  && SL11==1 &&SL11==1 ){  

         right1(231،51);continue;} 

}    

 

        if( invert==1){      

        if(( CL==1 && CR==1 )||( CR==1 && SR1==1 )||( CL==1 && SL1==1 

)){ 

          center();continue;} 

 

        else if( CL==1 && SL1==1 ){ 

          left(255،231);continue;} 

        else if( CR==1 && SR1==1 ){ 

         right(231،255);continue;} 

             …. 

             …. 

} 

 

 نکات

های تند داريم، اين است که ربات از مسیر منحرف شود های باال در پیچاز مسائل و مشکالتی که درسرعت

 کند.  و يا اگر محدوديت فاصله داشته باشیم ربات با خط مرزی برخورد 

 پردازيم.   در حال به بررسی اين مدل در پیچ های تند می
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زياد در سر پیچ قرارگرفته است در اين حالت برای کنترل سرعت،  در شکل باال فرض کنید ربات با سرعت

سرعت معکوس می        ست را با نهايت  سمت را سمت چپ را خاموش و موتور  کنیم، چون زمان اجرای موتور 

گیری از میکرو هستند. برای تاثیرگذاری نسبی اين   دستورات خیلی کم است و موتورها مدام در حال فرمان  

کنیم. با اجرای اين دساااتورات عالوه بر )عدد تجربی اسااات( فراخوانی می 31msمدت  را به delayفرمان 

وارد شدن شوک نسبی به ربات، مقداری تغییر جهت به سمت راست داريم که اين دو عامل گردش به سمت  

توانید قطعه کد به کار رفته برای حرکت به چپ و راسااات را کند. در زير میراسااات در ربات را آساااان می

 مشاهده کنید.  

 if((CL==1 || SL1==1) && LL==1) 

left1(1،255); 

delay_ms(31);    

}  

else if ((CR==1 || SR1==1) && RR==1){        

right1(255،1); 

delay_ms(31);      

}      

 

 باشد.می if(invert == 1،1)که مکان قرارگیری اين قطعه کد در برنامه بعد از 
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 مراجع
www.iranrobotic.com 

www.robotic.com 

www.roboeq.com 

www.landaelectronic.com 
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