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 ۳فهرست مطالب /  

 

 

 رست مطالبهف

 

 مقدمه

 ها به روبات یسالم

 چرا روبات مسیریاب؟

 کند؟ روبات مسیریاب چه می

 طراحی روبات مسیریاب

 )Actuator) و عملگر (Sensorحسگر (

 طرح کلی یک روبات مسیریاب

 شود؟ روبات مسیریاب چگونه هدایت می

 ساخت روبات مسیریاب در پنج روز

 روز حسگر :روز اول

رزیسـتور  -)، فوتـو Photocell)، فوتوسل (Light Dependent Resistor( LDRالف) مقاومت متغیر با نور، 

)Photo-Resistor( 

 )Infra Red: IR -ب) دیود مادون قرمز (فروسرخ 

 ج) فوتوترانزیستور

 هاي مادون قرمز فرستنده/گیرنده

 اشباع حسگرها

 تعداد حسگرها

 ) ساخت مدار حسگر1ایشگاه کار در آزم

 روز مبدل: روز دوم

 مدار سوییچ

 مدار ترانزیستوري

 امپ مدار سوییچ با آپ

 ولتاژ نقطه آتش چقدر باید باشد؟

 تریگر؛ مداري با دو سطح سوییچ مدار اشمیت



با مسيريا ۴  / 

 ) ساخت مدار سوییچ2کار در آزمایشگاه 

 ADCدیجیتال به کمک تبدیل خروجی آنالوگ حسگر به مقدار 

 ADC) آشنایی با 3کار در آزمایشگاه 

 روز پردازشگر: روز سوم

 مدار منطقی

 میکروکنترلر

 ) طراحی بخش پردازشگر4کار در آزمایشگاه 

 روز موتور: روز چهارم

 DCآرمیچر یا موتور 

 مدار کنترلی آرمیچر با رله

 معکوس کردن جهت چرخش موتور

 انداز موتور هاي راه تراشه

 )PWM )Pulse Width Modulationبه روش  DCکنترل سرعت موتور 

 DCاندازي موتور  ) راه5کار در آزمایشگاه 

 )Stepper Motorاي ( موتور پله

 اي انداز موتور پله مدار راه

 »یک«و » صفر«هاي  تولید رشته

 بافر

 مدار تقویت جریان

 نمایشگرهاي روبات

 اي وتور پلهانداز م هاي راه تراشه

 اي اندازي موتور پله ) راه6کار در آزمایشگاه 

 روز مکانیک: روز پنجم

 ساخت یک روبات مسیریاب

 از کجا شروع کنیم؟

 مدار کامل روبات مسیریاب بدون میکروکنترلر

 قطعات الزم براي ساخت این روبات

 )PWMکامل روبات مسیریاب با میکروکنترلر (بدون مدار 



 ۵فهرست مطالب /  

 رلرافزار میکروکنت نرم

 قطعات الزم براي ساخت این روبات

 )PWMمدار کامل روبات مسیریاب با میکروکنترلر (با 

 افزار میکروکنترلر نرم

 ها چند پرسش و پاسخ در مورد این روبات

 کالم آخر

 ها آشنایی با دنیاي روبات

 )Labyrinth – Maze – Micro Mouse -روبات البیرنت (هزارتو 

 )Deminerیاب ( روبات مین

 خودکار ابی نیم يها روبات

 )یر (دسترخودکایغ ابی نیم يها روبات

 )Soccer Simulation Leagueسازي فوتبال ( لیگ شبیه

 فوتبال يدوبعد يساز لیگ شبیه

 فوتبال یربم يساز لیگ شبیه

 فوتبال يبعد سه يساز شبیه

 )Fire Fighting Robotsنشان ( هاي آتش روبات

 )Battle botsهاي جنگجو ( روبات

 )Rescue Robotهاي امدادگر ( روبات

 )Junior Challengesهاي جونیور ( رقابت

 )RoboDogروبات (-سگ

 پرنده يها روبات

 )Humanoid( نما روبات انسان

 آسیمو

 بینایی روبات

 هاي صنعتی روبات

 )Nano Electro-Mechanical Systems: NEMSها (  نانوروبات

 کیهاي دانشگاهی روبات با رشته ییآشنا

 کارشناسی مهندسی روباتیک



با مسيريا ۶  / 

 کارشناسی ارشد مکاترونیک

 پیوست

 تاریخچه روباتیک

 Atmega16مدل  AVRلر میکروکنتر

 Atmega32مدل  AVRمیکروکنترلر 

 CNY70قرمز  فرستنده/گیرنده مادون

 STK200/300پروگرامر 

 L293انداز موتور  تراشه راه

 L293به کمک  DCنحوه کنترل موتور 

 L293اي به کمک تراشه  نحوه کنترل موتور پله

 L297کمک تراشه  اي به اندازي موتور پله راه

 LM393کننده  تراشه مقایسه

 LM339کننده  تراشه مقایسه

 LM392کننده  تراشه مقایسه

 LM311کننده  تراشه مقایسه

 قطعات و تجهیزات الزم براي آزمایشگاه روباتیک

 شناسی روباتیک کتاب

 

 



 ۷مقدمه /  

 مقدمه

 مکانیک، علوم از اطالعاتی مجموعه که است دهآموزن و جالب بسیار موضوعات از روبات ساخت

 ماشـین  یـک  قالـب  در را مصـنوعی  هـوش  و) افزار نرم و افزار سخت( کامپیوتر کنترل، الکترونیک،

 رود مـی  کـار  بـه  روبـات  یـک  در که اجزایی تک تک ساخت شاید. بخشد می عملی نمود هوشمند

 و موتورهـا  عملگرهـا،  حسـگرها،  کـامپیوتر،  بـا  ارتباط بخش افزاري، نرم برنامه کنترلی، مدار مانند(

 ارتبـاط  برقـراري  اجـزاء،  ایـن  دادن قـرار  هـم  کنار در اما نباشد، مشکلی چندان کار) مکانیکی بدنه

 بـه  نهایـت  در و دیگـر  يهـا  بلوك کمک به بلوك یک يها ضعف سازي جبران ،ها آن بین مناسب

 بـه  حال و نبود مدار و بدنه و قطعه چند جز چیزي آن، از پیش روز چند تا که روباتی آوردن وجود

 یـک  دهـد،  می انجام دهید، می دستور شما را آنچه و درآمده حرکت به هوشمند موجودي صورت

 اي رشـته  هـر  در مهندسـی  دانشـجوي  یـک  رود مـی  انتظـار  آنچـه  اسـت؛ » کامـل  مهندسی عملیات«

 .باشد آن انجام به قادر...)  و صنایع کامپیوتر، برق، مکانیک،(

 و حسـگرها  بـه  راجـع  دقیـق  و تخصصـی  توضـیحات  بنـابراین  نیست؛ درسی کتاب یک نوشتار نای

 آشـنا  نوشـته،  ایـن  هـدف . اسـت  شـده  وارد آن در کمتـر  اجـزاء  مکانیک و الکترونیک و عملگرها

 روبـات  ماننـد  سـاده  روبـات  یک ساختن اصول بیان ویژه صورت به و روباتیک دانش با شما کردن

 ».توانید می« که کنید اعتماد خودتان به شما تا است فهم قابل و اگوی زبان به مسیریاب

 و منطقــی مــدارهاي الکترونیــک، ابتــدایی اصــول از خواننــده اینکــه فــرض بــا نوشــته ایــن مطالــب

 دانید، نمی را مطالب این از هرکدام اگر اما. است درآمده تحریر رشته به است آگاه میکروکنترلرها

 و شـوید  دست به کار بدهید، استراحت خود به بگیرید را آن درسی واحد که وقتی تا اینکه جاي به

 .کنید باز هدف به رسیدن براي را خود راه دانند می که آنان از پرسش و منابع در جستجو با

 هـر  در کـه  اسـت  شـده  بیان) مرحله پنج( روز پنج در کتاب این در مسیریاب روبات ساخت مراحل

 تحـت  عملـی  تکـالیف  روز، هر پایان در. شوید می آشنا ها روبات اسیاس هاي بلوك از یکی با روز،



با مسيريا ۸  / 

 عملـی  صـورت  بـه  را شـده  مطـرح  نکات ها، آن انجام با که شده پیشنهاد» آزمایشگاه در کار« عنوان

 هـا  آن دادن قرار هم کنار با انتها در و سازید می جداگانه را روبات یک يها بلوك کنید، می تمرین

 و سـاده  تجهیزاتـی  کـردن  فـراهم  بـا  توانیـد  می را تکالیف این! گیرید می شنج را خود روبات تولد

 روبـات  کامـل  مـدار  سـه . دهیـد  انجام منزل در) است آمده کتاب انتهاي در ها آن لیست که( ارزان

 روبـات  یـک  توانیـد  مـی  مراحـل  ایـن  انجـام  بـا . اسـت  شده داده توضیح کتاب این در نیز مسیریاب

 . شوید آشنا نیز دیگر يها روبات ساخت مراحل با ضمناً و بسازید را ساده مسیریاب

 اصـفهان  دانشـگاه  روباتیک گروه در نگارنده دور هاي سال تجربیات و ها دانسته حاصل مطالب این

 هـرکس  آموخـت  من به که گروه این سرپرست جمشیدي کمال دکتر از دانم می خود وظیفه. است

 بـه  کـه  زبردسـتان  بـه  نـه  را خـود  دین باید وظیفه آن انجام با که دارد هست آنچه قبال در اي وظیفه

 ،بگیـرد  دانـد  مـی  و بینـد  مـی  کـه » او« از کـه  مسـئوالن  از نـه  را آن» الزحمه حق« و کند ادا زیردستان

 دوســتان هــاي یــادآوري و هــا دانســته از مطالــب ایــن نوشــتن در. کــنم قــدردانی و تشــکر صــمیمانه

 و نقشـه . ام بـرده  اسـتفاده  بسیار نژاد حکمت محمد دکتر و یاردستان خویش احسان دکتر قدرم گران

 داوود آقایـان  خـوبم  دانشـجویان  يهـا  تالش حاصل کتاب این مطالب از بخشی نیز و ضمیمه برنامه

   .سپاسگزارم انیار همگی از. است کدخدایی بهزاد و عبداللهی محسن رییسی،

 اسـتقبال  مـورد  بـود،  مـن  تجربـه  ولـین ا کـه » خـط  تعقیـب  روبـات « عنـوان  بـا  کتاب این اولیه نسخه

 نعمـت  ایـن  بـر  را بـزرگ  خـداي . شـد  کمیـاب  بازار در کوتاهی دتم در و گرفت قرار نظیري کم

 آنچـه  و باشـید  توانیـد  می که آنچه براي گردد شما يراهگشا بتواند نوشته این امیدوارم. سپاسگزارم

 noavar33@yahoo.com یـا  rasti@eng.ui.ac.ir آدرس بـه  را خود پیشنهادهاي و نظرات. باشید باید

 .گردد ارائه تر کامل و تر جامع نوشتار این بعدي هاي نسخه تا فرمایید ارسال

  راستی جواددکتر 



 

 ها سالمی به روبات
 

 رد کـه  اید دیده را ییها انسان اید؟ انداخته دقیقی نگاه خود اطراف به تاکنون

 کـه  ایـد  کـرده  فکـر  موضـوع  ایـن  بـه  کننـد؟  می کار خطرناکی هاي موقعیت

 وظیفـه  انجـام  انسـان  ایـن  جاي به توانست می مصنوعی موجود یک کاش اي

 کند؟

 را نیچن نیا موقعیت ها ده توانم می و کنم می زندگی صنعتی شهر یک در من

 :ببرم نام

 مـذاب  ادمو رسوبات تراشیدن مشغول زیاد ارتفاع در که کارگري 

 .است کوره دیواره از

 مـوذي  جـانوران  و کننـده  خفـه  گازهـاي  بـا  فاضـالب  استخرهاي و ها چاه در که کارگري 

 .است کشی لجن مشغول

 کند می زدایی رسوب را قطور هاي لوله داخلی هاي دیواره که کارگري. 

 دیـگ  در مـذاب  مـواد  سـطح  سـنجش  بـراي  کـه  رادیواکتیـو  منـابع  نزدیک که کارگري 

 .کند می کار شود، می هاستفاد

 کند می کار  سمی گازهاي از مملو کارگاهی در که کارگري. 

 و زیاد سروصداي یا و پایین بسیار یا باال بسیار دماي یا رطوبت با محیطی در که کارگري 

 .کند می کار آزاردهنده

 و ... 

 :که خطرناك، هاي موقعیت فقط نه

 بـا  مقابلـه  یـا  جراحـی  عمل مانند( دارد یادز عمل سرعت و دقت به نیاز که کارهایی انجام 



با مسيريا ۱۰  / 

 )!اید؟ دیده را» آهنی پلیس« فیلم ؛پلیسی عملیات در جنایتکاران

  که صنعتی کارخانه یک در قطعه روي پیچ یک بستن مانند( است کننده خسته و تکراري 

 )!دارید؟ خاطر به را چاپلین چارلی» جدید عصر« فیلم شود؛ تکرار باید بار هزاران روز در

  امـدادگري،  زیردریـایی،  یـا  فضـایی  اکتشـافات  ماننـد ( اسـت  مشـکل  بشر براي آن انجام 

 )!اید؟ دیده را» ستارگان جنگ« فیلم ؛زیاد ارتفاع در جوشکاري و نشانی آتش

 و ... 

 :که موجودي است؛ هوشمند مصنوعی موجود یک نیازمند نیز

 
 
 
 
 

 

 .شود می نامیده روبات کلی، دید یک در موجود این

 چهـره  زودي بـه  اسـت  قـرار  کـه  دنیـایی  روباتیـک؛  دنیـاي  بـه  شما ورود بر است آغازي کتاب این

 .  دهد تغییر را ما زندگی

 !اید؟ کرده فکر انگیز هیجان و زیبا چهره این به تاکنون

 گوید می خوشامد شما به فروشنده جاي به روبات یک روید، می فروشگاه به وقتی. 

 شناسند نمی خستگی فروشنده يها روبات چون شوند؛ یم ساعته 24 ها فروشگاه تمام. 

 بود خواهد سرایدار روبات عهده بر ساختمان از نگهبانی و نظافت وظیفه. 

 بینید می راننده جاي در را روبات یک شوید، می اتوبوس و تاکسی سوار وقتی. 

 است روبات یک مکانیک شاگرد برید، می تعمیرگاه به را خود خودرو وقتی. 

 آرایشـگر  روبـات  بـه  را خود نظر مورد موي مدل است کافی روید، می آرایشگاه به وقتی 

 .کند عمل آن مطابق دقیقاً تا بگویید

 و خســتگی بــدون ســفید، و تمیــز روبــات یــک بیمارســتان در 

 .کند می پرستاري شما بیمار از اشتباه و ناراحتی

 شـما  بـراي ! کـردن  غرغـر  بـدون  روبـات  یک را منزل کارهاي 

 کند، آوري جمع خارج دنیاي از را اطالعاتی بتواند 

 دخالـت  بـدون  االمکـان  حتـی  و شـده  داده آن بـه  کـه  اي برنامه نیز و اطالعات این اساس بر 

 کند، گیري تصمیم انسان مستقیم

 درآورد اجرا همرحل به را خود تصمیمات. 

 



باتيك /  كتا   ۱۱شناسي 

 .دهد یم انجام

 خـدمتکار  روبات! کنید قدم رنجه خودتان نیست الزم مجله یا روزنامه خریدن براي دیگر 

 .دهد می انجام شما براي را کار این

 ایـن  گیـرد؛  نمی قرار خطر معرض در ها انسان جان دیگر جنایتکاران، با مقابله یا جنگ در 

 .شوند می ها انسان مرگ پیش که هستند ها روبات

  سـال  تـا  ها روبات این از یمیت ساخت فوتبالیست، يها روبات مسابقات از هدف شود می گفته 

 !بزرگی سرشکستگی چه! دهند شکست را فوتبال اي حرفه تیم یک بتوانند که است 2050

 دهید پرواز را خود خیال پرنده! شماست نوبت اکنون... 

 و هـا  انسـان  همکـاري  دنیـاي  آینده، دنیاي. شد خواهید آشنا روباتیک تاریخچه با کتاب پیوست در

 .است بهتر زندگی به رسیدن براي ها روبات

 

 ؟مسیریاب روبات چرا

 عضـو  ترین ساده) Line Tracing (Tracking - Following) Robot - خط تعقیب( مســـیریاب روبات

 يهـا  روبـات  ماننـد ( مسـابقات  حیطـه  در آن اعضـاي  کـه  بزرگـی  خـانواده . هاسـت  روبـات  خانواده

 نقـاش،  يهـا  روبـات  مانند( صنعت در ،...) و فوتبالیست جنگجو، پنیریاب، موش البیرنت، ب،یا مین

 تیرانـداز،  جاسـوس،  يهـا  روبـات  ماننـد (  نظـامی  حیطـه  در یـا ...)  و قطعـات  مونتاژکننده جوشکار،

 و بـودن  پیرایـه  بـی  وجـود  بـا  مسـیریاب  روبـات . اند کرده محکم را خود پاي جاي...)  و زیردریایی

 شـاید  لحـاظ،  همین به. باشد داشته وجود روبات یک در باید که است اجزایی تمام داراي ی،سادگ

. باشـد  مسیریاب روبات یک ساختن روباتیک، علم به ورود هاي دروازه ترین ساده و بهترین از یکی

 بـراي  بایـد  کـه  را آنچـه  و پردازیم می روبات این اجزاي کلی معرفی به نوشته این در دلیل همین به



با مسيريا ۱۲  / 

 .کنیم می مرور شود، انجام آن ساخت

 را گـام  اولـین  کنید سعی و بازدارید روباتیک آینده دنیاي در پرواز از را خود خیال پرنده لطفاً پس

 .بردارید محکم

 ...شماست آن از آینده

 تماشـاي  حـین  در آن خوانـدن  جـاي  بـه ! نیست روزنامه مطلب این که نکنید فراموش ابتدا همین از

 کـه ( را روبـات  ایـن  سـاخت  بـراي  الزم وسـایل  و شـوید  کـار  به دست اتوبوس، داخل یا تلویزیون

 بسازید را قطعات و اجزاء مطالب، خواندن با همگام و آورید فراهم) است ساده و ارزان خوشبختانه

 !باشید خود روبات زدن قدم شاهد زودي به بتوانید تا

 

 ؟کند می چه مسیریاب روبات

 بعضـاً  و متنـوع  و زیـاد  جزییـات  داراي مختلف مسابقات در مسیریاب روبات ساخت مسئله صورت

 خـط  یـک  بتوانـد  باید مسیریاب روبات که است این ها آن همه در موضوع اصل اما است؛ متفاوتی

 سرعت نیشتریب با سفید صفحه یک در را) برق چسب معموالً( متر سانتی 8/1 عرض به رنگ مشکی

 خط ابتداي در قتیو یعنی. کند دنبال خطا کمترین و

 بــه نیـاز  بــدون شـود،  روشــن سـپس  و تنظــیم مشـکی 

ــدون و کــاربر دخالــت  خــط مســیر، نقشــه دانســتن ب

 اي نمونـه . برسد پایان نقطه به و کند تعقیب را مشکی

 روبرو شکل در را مسیریاب روبات مسابقات مسیر از

 .بینید می

 تونـل،  وجـود  توقـف،  هـاي  روازهد خـط،  در بریدگی وجود امکان جمله از جدیدي مقررات اخیراً

 ترسـی . اسـت  شـده  اضـافه  مسابقات قوانین به...  و رنگی هاي خط ،تقاطع حلقه، درجه، 90 يها چیپ

 امکانات این کردن اضافه بسازید، ممکن حالت ترین ساده در را خود روبات اگر! ندهید راه خود به

 !است نکرد تماشا و نشستن از بهتر کم دست. نیست مشکلی کار آن به

 طریـق  از را جـاده  که اتوماتیک خودروهاي. دارند هم اي پیشرفته کاربردهاي مسیریاب يها روبات

 هـا  مارسـتان یب یـا  ها کارخانه در که کارگر يها روبات کنند، می دنبال مغناطیسی ممتد راهنماي یک

 مـین ز روي شـده  حـک  الکترونیکـی  یـا  مغناطیسی ،رنگی راهنماي یک طریق از را مشخصی مسیر



باتيك /  كتا   ۱۳شناسي 

 .هستند مسیریاب پیشرفته يها روبات جمله از...  و کنند می دنبال

 

 مسیریاب روبات طراحی

 رسـم  نمایی جهت براي ها سالن کف یا دیوارها روي که رنگی خطوط ها بیمارستان در تاکنون شاید

 بـه  رسـیدن  براي کنید، دنبال را قرمز خط باید اورژانس به رسیدن براي مثالً. باشید دیده را شوند می

 ... و بروید زرد خط دنبال به باید آزمایشگاه

 :باید شما. کنید حرکت قرمز خط دنبال به خواهید می کنید فرض اکنون

 ببینید را قرمز خط خود چشمان کمک به. 

 کنید پیدا را راه و کرده پردازش را بینایی يها امیپ خود مغز کمک به. 

 کنید اجرا را خط کردن دنبال براي مغز فرمان خود، پاهاي کمک به. 

 چیست؟ روبات پاي و چشم اما. شود هدف این براي انسان جایگزین باید مسیریاب روبات

 

 )Actuator( عملگر و) Sensor( حسگر

 اسـت  اي وسـیله  حسـگر  دیگـر،  بیـان  به است؛ انسان براي گانه پنج حواس مانند روبات براي حسگر

) ... و رطوبـت  ،فشـار  دما، ،نور مثل( فیزیکی کمیت کی مقدار که) الکترونیکی مدار یک معموالً(

 الکترونیکی يها دستگاه تا کند می تبدیل) ولتاژ یا مقاومت تغییر مثل( یکیونالکتر کمیت یک به را

 آن مـورد  در و باشـند  داشـته  فیزیکـی  کمیـت  از نمـایی  الکترونیکـی،  کمیـت  مقدار روي از بتوانند

 :  مثالً دارد؛ بستگی روبات نوع به حسگر نوع .کنند گیري تصمیم و قضاوت
 

 حسگر نوع روبات نوع

 نوري مسیریاب

 حرارتی یا نوري نشان آتش

 منفجره مواد به حساس یا یاب فلز یاب مین

 CO2 گاز به حساس یا قرمز مادون امدادگر
 

 وســیله یــک عملگــر دیگــر، بیــان بــه. اســت انســان بــراي پــا و دســت ماننــد روبــات بــراي عملگــر

 روبـات  یـک  يهـا  چـرخ  و موتورهـا . کنـد  اجـرا  را روبات مغز فرمان باید که است ومکانیکیالکتر

  .هستند ها آن عملگرهاي نشان آتش روبات یک پاش آب بخش یا مسیریاب


