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به نام خذا
هذایت خودکار ربات های پرنذه
جلسه دهن  :هشخص کردى قطعات یک ربات پرنذه به عنواى نوونه
زر ایي جلسِ هی ذَاّین ًام زقیق قطعاذ تِ کارترزُ ضسُ زر یک کَازرٍزَر ضثیِ کَازرٍزَر ّای هَجَز زر تازار را هعرفی
کٌین .
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اجسای اصلی کَازرٍزَر ّایی کِ زر تاال زصاٍیر آى ّا را هطاّسُ هی کٌیس تِ ضرح زیر اسر :
 هَزَر ّا هلد ّا هسار کٌسرل سرعر هَزَر ّا فرسسٌسُ ٍ گیرًسُ خرزازًسُ -سٌسَر جایرٍسکَج

هَزَر ّا :
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هَزَر ّای تِ کار ترزُ ضسُ زر کَازرٍزَر ّای تاال  ،هَزَر ّای  DCهَسَم تِ  coreless motorهی تاضٌس کِ ٍلساش کاری
آى ّا <ٍ 8.لر اسر ٍ سرعر آى ّا تِ ّ :5سار زٍر تر زقیقِ هی رسس!!! ایي هَزَر ّا یا تِ صَرذ هسسقین تِ هلد ٍصل هی
ضًَس کِ زر ایي صَرذ اتعاز هلد تایس کَچک تاضس یا ایٌکِ زَسظ چرخ زًسُ ّا تِ هلد هسصل هی ضًَس کِ زر ایي صَرذ
اتعاز هلد تایس تسرگسر تاضس  .ایي هَزَر ّا زر اتعاز هرسلف ٍجَز زارًس کِ اتعاز خر کارترز زر کَازکَخسر ّای اسثاب تازی کِ

ro

زصاٍیر آى را زر صفحِ قثل زیسیس عوَها  ٍ =*75یا ; <*6هی تاضس .
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هسار کٌسرل سرعر هَزَر ّا :
هَزَر ّایی کِ زر تاال از آى صحثر ضس عوَها زر ٌّگام کار جریاى آى ّا از  7.:یا  8آهدر زجاٍز ًوی کٌس  .خس ها ًیاز تِ
هساری زارین کِ تسَاًین جریاى  8آهدر را از آى عثَر زّین  .ترای ایي کار هی زَاى از زراًسیسسَر ّای هاسفر اسسفازُ کرز .
ّوچٌیي هی زَاى از ّ ICای زرایَر هاًٌس ً L298یس اسسفازُ کرز.
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خرزازًسُ :

ترای خرزازًسُ کَازرٍزَر ّای تاال هی زَاى از هیکرٍکٌسرلر ّای  ٍ AVRیا  ARMاسسفازُ کرزً .وًَِ ّایی کِ ذَزم زیسم ٍ
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کار کرزم از  AVRهسل  STM32F103C8T6 ٍ ATmega32زَی کَازرٍزَر اسسفازُ ضسُ تَز .کِ الثسِ از خرزازًسُ ّای
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قَی زر ٍ تا اهکاًاذ تیطسر ّن هیطِ اسسفازُ کرز ٍلی ایي زٍ هسلی کِ گفسن هیطِ گفر ارزٍى زریي ّا ترای اًسراب خرزازًسُ
کَازرٍزَر ّسسٌس .زصَیر زیر یک ًوًَِ فرین تا خرزازًسُ  STM32F103C8T6هی تاضس .
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فرسسٌسُ ٍ گیرًسُ :
یکی از خر کارترز زریي فرسسٌسُ ٍ گیرًسُ ّا ترای کٌسرل کَازرٍزَر ّای ارزاى قیور چیح ّای  NRF24L01هی تاضس .
فرکاًس کاری آى ّا  7.9گیگا ّرزس اسر  .هسل ّای هرسلفی از ایي چیح ّا ساذسِ ضسُ اسر کِ ارزاى زریي آى ترای
کٌسرل کَازرٍزَر تا ترز  655هسر زر فضای آزاز هٌاسة هی تاضس  .زر هسل ّای زیگر ایي چیح هی زَاى ترز یک کیلَهسر ٍ
زٍ کیلَهسر را ًیس خیسا کرز .
زر زیر زصاٍیر هاشٍل ّای ایي چیح را هطاّسُ هی کٌیس .
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سٌسَر ّای جایرٍسکَج :

یکی سری سٌسَر ّای خر کارترز زر رتاذ ّای خرًسُ  ،سری  MPUهی تاضس  .هسل ّای هثل  ٍ MPU6050یا

w

 MPU9250زر ترز ّای رتاذ ّای خرًسُ ٍ فالیر کٌسرل ّا ٍ ازَخایلَذ ّای آهازُ  ،تسیار تِ چطن هی ذَرز.

w

w

چیح ٍ هاشٍل MPU6050

خایاى جلسِ زّن
WWW.AVATROBO.IR
زْیِ کٌٌسُ آرش رٍضٌی
خرص ایي جلسِ ّای آهَزضی زر سایر ّای هرسلف تِ ضرط عسم زسر کاری(حفظ هٌثع اًسطار) تالهاًع هی تاضس.

