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    :مقدمه

    مکانیک ، برنامه نویسی و الکترونیک آشنایی داشته باشیم رشته3 بابرای ساختن یک ربات باید آشنایی مقدماتی
البته نیازی نیست در تمامی این رشته ها خود تسلط داشته باشیم چنانچه شما عضو یک تیم

 در مهارت خود تسلط داشته باشند تا شما به نتیجههریک از اعضای تیم بایدهستید
  .دلخواه و ایده آل خود برسید

  
زمینه کسب کرده امکه در اینراتیتجربیا همچنیندر اینجا روش ساخت یک ربات

  .هم دادتیار شما قرار خواخدرا
  

  .بحث ما شامل سه بخش استهمانطور که گفته شد
  

  مکانیک- 1
الکترونیک- 2
یسیبرنامه نو- 3
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  کیمکان
  

مکانیک ربات مسیر یاب جزء ساده ترین مکانیک ها محسوببات مسیر یاب چند بخش وجود دارددرمکانیک یک ر
   .ای زیر استمی شود این مکانیک شامل بخش ه

  
   روی آن قرار خواهند گرفت  ءکه تمام اجزا) یا بدنه(شاسی- 1
موتور ها-٢
چرخ ها-٣
برد سنسور-۴

کهباشد) تخنه سه ال( بخش در ساده ترین حالت می تواند یک طلق پالستیکی یا چوبستفاین: شاسی یا بدنه- 1
برد الکترونیکی شما روی آن پیچ می شود و موتور ها وچرخ ها به آن. نسبتا سبک بوده و استحکام خوبی دارد

.وصل می شود و برد سنسور در جای خود قرار می گیرد
ی شوند از سه نوع موتور می توان برای از مهمترین اجزاء ربات محسوب مموتور های ربات یکی: موتور ها- 2

.ربات استفاده کرد
مستقیمًاDC Motorموتور هایی که باید در این ربات ها استفاده شوند از نوع  نمی توان آنها را به چرخ می باشند و 

  ا اضافه شودوصل کرد مگر اینکه توسط گیرباکس از سرعت آنها کم شود و به قدرت آنه
 بازی هاراکس اسباباکس آن ها در ساده ترین حالت شما می توانید گیرباموتور های اسباب بازی ها و گیرب- 1

کامًالاباز کرده و از آن ها استفاده کنید فقط اگر از این روش استفاده می کنید دقت کنید گیرب کس ها 
اگر موتور ها جریان کشی باالیی دارند بهتر. دروان باشند و موتور ها نیز جریان کشی باالیی نداشته باش

  .است از یک موتور دیگر استفاده کرد
فاده کرد استفاده از گویی وپولی ها است که از تسمه برایروش دیگری که می توان است: گویی وپولی-٢

 . توصیه نمی شود استفاده می شود این روش هم خالی از مشکل نیست این روشدور کردن وتبدیلوصل
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 و گیرباکس داخل یک مجموعه قراردارند و در دورهای ها موتور موتورندر ای: موتور های گیرباکس دار-٣
یکچرا که. مختلف با توان های مختلف عرضه شده اند بهترین گزینه استفاده از این نوع موتور ها می باشد

مناسبی دارند و تنهاکشیموال  جریانبی صدا و حجم کمی را اشغال می کنند و مع. مجموعه مطمئن است
.مشکل آن ها قیمت باالی آن ها است

 تا2000( به چرخ وصل نکنید زیرا آن ها دارای سرعت باال  مستقیمًادقت کنید موتور های معمولی را : 1نکته
  .دور در دقیقه ولی قدرت الزم برای حرکت را ندارند ) 3000
 یکی برای موتور سمت راست ودیگری برای موتور موتور نیاز دارید2یاب بهشما در یک ربات مسیر : 2نکته

 و برد سنسور درهرزگردبهتر است موتور ها و چرخ ها در عقب ربات نصب شوند و چرخ .می باشدسمت چپ
  .جلوی ربات نصب شوند

  :مسیر یاب چند نکته حائز اهمیت استبرای یک ربات موفق: چرخ ها- 3
   چرخ هااندازه قطر- 1
عرض چرخ هااندازه- 2
 چرخ با زمیناصطحکاکمیزان- 3

–  است اندازه چرخ ما طوری تعیین شود که با موتور ها هماهنگی کاملی داشته باشد چونبهتر: چرخ هاقطر 1
کند و هرچه چرخ هایک دور چرخش موتور ربات به مقدار بیشتری حرکتچرخ ها بیشتر باشد باقطرهرچه

  . داردمستقیمبا سرعت ربات نسبتپس اندازه چرخ ها. حرکت ربات کمتر استکوچکتر باشد

در عرض چرخ ها بیشتر باشد هم وزن چرخقچون هرچ سانتی متر باشد2 تا1  عرض چرخ ها بهتر است بین- 2
  . کندمیبیشتری با زمین پیدا اصطحکاکشود و سطحمیبیشتر

  .  ک بسیار باالیی بازمین داشته باشدحکاصطتر است چرخی را انتخاب کنید که ابهبرای اینکه باستیکها سر نخورند- 3
  دهبنکاک چرخ با زمین استفاده از چسب برق از جهت چسصطحساده  ترین روش برای باال بردن  ا: نکته کنکوری

کامًالروی چرخ است که   . داشته باشدزیادیحکاکاصط برروی زمین بچسبد و چرخ 
این نوع چرخ چرخی است که فقط وظیفه حفظ تعادل ربات را بر عهده دارد و باید کمترین: هرزگردچرخ
 داشتهگشتاور کاملیداشت سمت راست یا چپ گردشکاک را بر با زمین داشته باشد تا در زمانی که ربات بهاصطح

  . ساچمه یا بلبرینگ استهرزگردباشد یکی از نمونه های چرخ
  
فاصله استاندارد از سطح زمین را داشته باشد تا بهترینرد در جلوی رباب نصب می شود و بایداین ب: برد سنسور-4

 .به ما ارائه دهد ربات رازیرخطبازده از لحاظ وضعیت
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  کانیک و نوع بستن آننکات مهم درباره
 مکانیک کامال محکم بسته شودحتمًا- 1
ه همراه بست استفاده کنیدچنانچه از چسب استفاده می کنید سعی کنید از چسب ب- 2
حتمًا- 3  و مهره استفاده کنیدSpacer از پیچ و مهره و یابرای اتصال برد ها به بدنه اصلی 
برای محکم شدن اتصاالت و جلوگیری از بازشدن آنها از واشر فنری استفاده کنید-4
5 -Spacer فیبری استفاده کیند باعث اتصاالت در مدار شما شوند از واشردر جاهایی که ممکن است مهره یا
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الکترونیک
  

  : نکته
        سعی کنید از فیبر های سوراخ دار برای برد اصلی استفاده نکیند به این دلیل که سیم های زیادی استفاده•

  می شود و چنانچه یک سیم قطع شود ربات شما به درستی کار نمی کند
 حتما در مقابل نویز مقاوم باشد چون مدار درایور موتوربه این نکته توجه داشته باشید مدار الکترونیکی شما•

   موتور ها نویز شدیدی در مدار ایجاد می کنندDCو  
 تجربه ندارید بهتر است از برد های آماده یا برد های آموزشیICچنانچه در طراحی و ساختار  مدار و•

  استفاده کنید
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

8051یک برد آموزشی بانمونهAVRنمونه یک برد آموزشی با    

  
  الکترونیک مدار ربات مسیر یاب از بخش های زیر تشکیل شده است

مدار تغذیه- 1
مدار درایور موتور- 2
بخش خروجی ها- 3
میکروکنترلر-4
مقایسه گر های آنالوگ- 5
مدار برد سنسور- 6
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  :مدار تغذیه
 ولت باشد5رد برق مدار شما باید ولت را برعهده دا5ولتاژ ورودی مدار به برقاین بخش از مدار وظیفه تبدیل

   ولت کار می کنند5به این دلیل که میکرو کنترلر شما و اکثر المان های برد با برق
(  استفاده و برای گرفتن نویز مدار یک خازن با ظرفیت باال7805برای این تبدیل ولتاژ بهتر است از رگوالتور

2000uf ( دار موازی کنیم ، بهتر است یکار پایین با مو یک خازن با ظرفیت بسیLEDبا این بخش موازی کنیم 
  تا وضیعت روشن یا خاموش بودن مدار کامال مشخص باشد

  در این مدار فقط خازن با ظرفیت پایین با مدار موازی شده
  که بهتر است یک خازن با ظرفیت باال بعد از رگوالتور با مدار موازی شود

مدار درایور موتور- 1
مین ولتاژ و جریانأوظیفه این بخش ت. ر از مهمترین بخش های یک ربات بخش درایور موتور استیکی دیگ

  مورد نیاز های موتور است و توسط میکروکنترلر کنترل می شود
             روش استفاده2مین کند برای راه اندازی موتور ها ازأمیکروکنترلر مستقیما نمی تواند برق موتور ها را ت

  ودمی ش
رله•

رله ها قطعات الکترو مکانیکی هستند که با وصل کردن برق رله اتصال دو سیم رله متصل می شود
  و برق به موتور های ما وصل می گردد

استفاده از رله چند عیب دارد ، سرعت قطع و وصل شدن رله کم است و نمی توان از آن به صورت
PWMجهته کنترل کنیم یعنی هم به صورت2صورت استفاده کرد ، موتور ها را نمی توانیم به 

  چپ به راست و هم راست به چپ
ن رله مدار ساده آن و قدرت باال در جریان دادن و ولتاژ آن استتنها حس
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•IC  های درایور موتورترانزیستور ها یا
برای های درایور موتور می توان موتور ها را کنترل کرد بهترین گزینهICبا ترانزیستور ها یا

می باشد که می توان)  آمپر3 (L298و آی سی)  آمپرL293) 1کنترل این موتور ها آی سی
کنترل کرد)Bidirectional( جهته2موتور های را به صورت

  ؟ جهته استفاده کینم2چرا باید از موتور ها به صورت

   موتور را روشن کنیم2چنانچه بخواهیم ربات ما مستقیما به جلو حرکت کند کافی است
چنانچه بخواهیم ربات به سمت راست بچرخد می توانیم موتور سمت راست را خاموش کنیم و

  موتور سمت چپ روشن باشد تا ربات به سمت راست گردش داشته باشد
وانیم موتور چپ را خاموش کنیم و موتور سمتچنانچه بخواهیم ربات به سمت چپ بچرخد می ت

  راست روشن باشد تا ربات به سمت چپ گردش داشته باشد
   جهته کنترل شود ؟2پس چرا موتور ها باید به صورت

دلیل آن کامال واضح است چنانچه بخواهیم ربات را با سرعت باالیی کنترل کنیم باید در پیچ های
اده کنیم یعنی مثال می خواهیم ربات به سمت راست بچرخد به درجه یا بیشتر از معکوس استف90

جای خاموش کردن موتور سمت راست آن را به صورت معکوس روشن می کنیم یعنی موتور
سمت راست به سمت عقب می چرخد و موتور سمت چپ به سمت جلو پس ما گردش با سرعت

چپ صدق میه در گردش به سمتباالتر و حول محور مرکز ربات را خواهیم داشت و همین مسئل
کند

  
بخش های ورودی و خروجی- 2

 ها باشد که بتوانیم خروجی های یک ربات و وضعیت های آن راLED وLCDاین بخش ها می تواند شامل
سی و برطرف کنیم البته این بخش یک بخش اختیاریرمشاهده کنیم تا بتوانیم راحت تر مشکالت ربات را بر

  ودن آن بسیار مفید است و کمک می کنددر ربات است ولی ب
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 :میکروکنترلر- 3

میکرو کنترلر در حقیقت مغز ربات ما می باشد و طبق برنامه که ما به آن می دهیم ربات را کنترل می کند
یعنی شامل فرایند دریافت ورودی از سنسور ها ، پردازش توسط برنامه ای که ما برای آن مشخص کرده ایم

 2ات های مسیریاب استفاده می شود ازمیکرو هایی که معموال در ربوتور ها می شودو خروجی دادن به م
  خانواده هستند

   خانواده هستند2میکرو هایی که معموال در ریات های مسیریاب استفاده می شود از
  8051میکروکنتر های.1
2.AVR میکرو کنترهای خانواده

  اد می کنیم را به چند دلیل پیشنهAVRالبته ما میکرو کنترلر
8051مدار ساده تر نسبت به خانواده.1
آنالوگ به دیحیتالداشتن مبدل.2
 سخت افزاریPWMداشتن.3
داشتن مدار پروگرامر ساده.4
5.Noise   تکنولوژی باالتر در طراحی میکرو و مقاوت بیشتر در مقابل
IC  های رایج در خانوادهIC اشاره کرد و از89c51 یا89s51می توان به8051 های رایج در خانوادهاز
AVRبه Mega16 و Mega32 اشاره کرد   

 راNoiseنکته مهم در استفاده از میکرو ها این است که باید مدار آن طوری بسته شود که کمترین میزان
IC  شدنResetستند و می تواند باعث  ه ها نسبت به نویز یا تغیرات ولتاژ بسیار حساسداشته باشد چون این

  کردن میکرو شوندبا هنگ
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  8051نقشه مدار یک ربات مسیر یاب با میکرو

  
   هاOpampمدار مقایسه گر آنالوگ

   استفاده کنیم8051این مدار در صورتی مورد نیاز است که از میکرو های خانواده
شوددر این مدار خروجی سنسور ها با یک ولتاژ متغیر که توسط یک مقاومت متغیر ساخته شده مقایسه می

  رای میکرو قابل فهم استب ولتاژ سنور ها به صفر یا یک تبدیل شده کهگو خروجی آنالو
 مقایشه2( اشاره کردLM558یا)  مقایشه کرد در یک گیتLm324) 4 های رایج می توان بهOpampاز

)کرد در یک گیت
 0میکرو به صورت یک عدد بینمبدل آنالوگ به دیجیتال ما ولتاژ را در به دلیل داشتنAVRدر میکرو های

  است)  ولت5(  به عنوان ولتاژ مرجع1023 ولت و0 به عنوان0 دریافت می کنم که1023تا
  مدار سنسور

این مدار به عنوان یکی از بخش های مهم در ربات شناخته می شود و وظیفه این بخش مشخص کردن
  ؟وضعیت حالت زیر سنسور است که آیا سفید است یا مشکی

   نوع سنسور می توان استفاده کرد2برای مشخص کردن این وضعیت از
1.Photocell

فوتوسل یک مقاومت متغیر است که نسبت به تغیرات شدت نور حساس است مقدار مقاومت آن  
        مینده که نور مرئی به زنتغییر می کند اگر بخواهیم از این سنسور استفاده کنیم باید از یک فرست
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د استفاده کنیم و اندازه بازتاب نور را توسط فتوسل اندازه گیری کینم که این کار دقت باالیینمی تاب
ندارد و نور مرئی مستقیما نباید با گیرنده در ارتباط باشد و یکی دیگر از مشکالت این روش این است

اثیر مستقیمکه خروجی سنسور های ربات در شرایط مختلف نوری تغییر می کند و نور محیط بر آن ت
دارد

  
سنسور های مادون قرمز.2

این سنسور ها در مقایسه با سنسور های فتوسل موفق تر هستند و از کیفیت باالتری برخوار هستند
  چون از نور مرئی استفاده نمی کنند و نور محیط تاثیر بسیار کمی در آن دارد

– یک پک می باشند که به راحتی وضعیت سنسور های فرستنده و گیرنده دربهترین نوع این سنسور ها
 اشاره کرد کهGP2S06زمین را مشخص می کنند از این نوع سنسور ها هم می توان به سنسور

  توضیحات این سنسور در اینجا آمده است
 5دقت داشته باشید طرز چیدن سنسور ها به آلگوریتم برنامه مربوط می شود ولی سعی کنید حداقل از

ود استفاده کنیدسنسور در مدار خ
  

  
  
  

   تبدیل می شود1 و0نقشه مدار برد سنسور که خروجی آن توسط یک مقایسه گر آنالوگ به

  
   سنسور5نمونه یک برد سنسور مادون قرمز با
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 :برنامه نویسی

  
  برنامه یک ربات مسیریاب می تواند شامل چند بخش باشد که آنها را توضیح می دهیم

سور هاخواندن وضعیت از سن- 1
)پردازش اطالعات( تصمیم گیری- 2
فرمان دادن به موتور ها- 3

  
   سنسور در ساده ترین حالت3یک مثال برای کنترل ربات با

SRسنسور سمت راست ما  و به Porta.0وصل است   
SLسنسور سمت چپ ما و به Porta.1وصل است   
SCسنسور وسط ما و به Porta.2وصل است 

   وصل استPortd.4 , Portd.5 , Portd.6 , Portd.7موتور  های ما نیز به
  

Void main() 
{ 
While (1) 
{ 
SR = PORTA.0; 
SL = PORTA.1; 
SC = PORTA.2; 

if  (SR==1) center(); 
if  (SL==1) moveright(); 
if  (SC==1) moveleft(); 
} 
} 

function center() 
{ 
PORTD.4=1; 
PORTD.5=0; 
PORTD.6=1; 
PORTD.7=0; 
Return 0; 
} 
function moveright() 
{ 
PORTD.4=1; 
PORTD.5=0; 
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PORTD.6=0; 
PORTD.7=0; 
Return 0; 
} 

function moveleft() 
{ 
PORTD.4=0; 
PORTD.5=0; 
PORTD.6=1; 
PORTD.7=0; 
Return ; 
} 

  
  

   سنسور در ساده ترین حالت5یک مثال برای کنترل ربات با
SR1سنسور سمت راست ما  و به Porta.4وصل است   
SR2سنسور سمت راست ما  و به Porta.3وصل است   
SL1سنسور سمت چپ ما و به Porta.2وصل است   
SL2سنسور سمت چپ ما و به Porta.1وصل است   
SCسنسور وسط ما و به Porta.0وصل است 

   وصل استPortd.4 , Portd.5 , Portd.6 , Portd.7موتور  های ما نیز به
  

Void main() 
{ 
While (1) 
{ 
SR1 = PORTA.4; 
SR2 = PORTA.3; 
SL1 = PORTA.2; 
SL2 = PORTA.1; 
SC = PORTA.0; 

if  (SC==1) center(); 
if  (SL1==1) moveleft(); 
if  (SR1==1) moveright(); 
if  (SL2==1) moveleftfast (); 
if  (SR2==1) moverightfast (); 
} 
} 
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function center() 
{ 
PORTD.4=1; 
PORTD.5=0; 
PORTD.6=1; 
PORTD.7=0; 
Return 0; 
} 
function moveright() 
{ 
PORTD.4=1; 
PORTD.5=0; 
PORTD.6=0; 
PORTD.7=0; 
Return 0; 
} 

function moveleft() 
{ 
PORTD.4=0; 
PORTD.5=0; 
PORTD.6=1; 
PORTD.7=0; 
Return ; 
} 
function moverightfast() 
{ 
PORTD.4=1; 
PORTD.5=0; 
PORTD.6=0; 
PORTD.7=1; 
Return 0; 
} 

function moveleftfast() 
{ 
PORTD.4=0; 
PORTD.5=1; 
PORTD.6=1; 
PORTD.7=0; 
Return ; 
} 

  
 سنسور استفاده کنید و حتما از5البته به این نکته توجه داشته باشید که برای کنترل با سرعت زیاد باید بشتر ار

  تفاده کنید کنترل سرعت با فرکانس اسPWMتکنولوژی
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  چند نمونه از ربات های مسیر یاب

  
  چندین ربات مسیر یاب

  

  
بِ بُِرِِربات مسیر یاب با    !!! که توصیه نمی شودردد 


