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 جزوه آموزشی ربات هوشمند مانع گریز الکسازشاپ

در ایــن بســته آموزشــی یــاد مــی گیریــم کــه چطــور یک ربات هوشــمند را با آردوینــو را طراحی 
و با ماژول های آلتراســونیک، موتوردرایور، ســروو موتور و LEDها کار کنیم.

قطعات این پک در جدول زیر لیست شده است.

تعداد نام قطعه
 شاسی دو طبقه حرفه ای  1

2 گیربکس زرد با سوکت

2  چرخ مرغوب زرد
 هرزگرد 1
1 L298 موتور درایور
1 SG90 سروو موتور
1 آردوینو UNO R3 با کابل
1 SRF04 ماژول آلتراسونیک

1 نگهدارنده آلتراسونیک
3 برد LED سه تایی

1 برد بازر
1 جاباتری لیتیوم یون

2 باتری لیتویم یون

1 شارژر لیتیوم یون

1 بسته سیم های کاربردی

1 باتری کتابی

2 سازه پالستیکی

1 بسته پیچ و مهره و اسپیسر و پیچ گوشتی
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شروع کار با آردوینو
ــا آردوینــو ابتــدا نــرم افــزار IDE آردوینــو را دانلــود و بــر روی سیســتم خــود  بــرای کار ب
نصــب کنیــد. ســپس آردوینــو را بــا اســتفاده از کابــل داخــل بســته بــه سیســتم متصــل 
کنیــد و کــد خــود را در نــرم افــزار بنویســید و دکمــه آپلــود را بزنیــد تــا کــد شــما بــر روی 

بــرد آپلــود شــود.
فایــل نــرم افــزار IDE آردوینــو بــه همــراه تمامــی کدهــای ایــن ربــات، در ســی دی قــرار 
داده شــده در پــک موجــود می باشــد. اگــر در نحــوه اتصــال و آپلــود کــد بــر روی بــرد نیــز 
دچــار مشــکل شــدید، پیشــنهاد می کنیــم بــه فیلم هــای آموزشــی موجــود در  ســی دی 

مراجعــه کنیــد یــا بــا پشــتیبانی مجموعــه الکسازشــاپ در ارتبــاط باشــید.
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LED کار با سروو موتور و

ــن کار کافــی اســت  ــرای ای ــو بســیار ســاده اســت ب ــا آردوین ــور ب ــدازی ســروو موت راه ان
VCC و GND ســروو موتــور را بــه ترتیــب بــه پایــه هــای 5 ولــت و GND آردوینــو متصــل 
کنیــد. پیــن دیگــر ســروو را بــه یکــی از پایــه هــای آردوینــو )از 1 تــا 13( متصــل کنیــد و 
برنامــه زیــر را در بــرد آپلــود کنیــد و نتیجــه را بررســی کنیــد. )عملکــرد ایــن بخــش بــه 

صــورت ویدیویــی در ســی دی قــرار داده شــده اســت.(

نحوه اتصال و قرارگیری سروو موتور در مدار
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برنامه راه اندازی سروو موتور در آردوینو
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برنامه راه اندازی سروو موتور در آردوینو

در ابتــدای ایــن کــد ابتــدا کتابخانــه ســروو را اضافــه کنیــد. یــک متغیــر )کــه در اینجــا 
مــا اســم آن را pos  قــرار دادیــم( تعریــف کنیــد. نــام ســروو را تعریــف کنیــد )مــا اســم 

متغیــر را servo_5 گذاشــتیم، چــون ســروو بــه پایــه 5 متصــل کــرده بودیــم(. 
در قســمت )(void setup کــه در طــول برنامــه یــک بــار اجــرا مــی شــود، بایــد دســتوراتی 
را اجــرا کنیــد کــه نیــاز بــه یــک بــار اجــرا دارد. مثــال تعریــف خروجــی هــا و معرفــی اتصــال 

ســروو بــه پایــه مــورد نظــر.
ــد شــد و  ــه اجــرا خواهن ــک حلق در قســمت )(void loop هــم تمامــی دســتورات در ی
زمانــی کــه بــه آخــر حلقــه برســد مجــدد بــه اول حلقــه برگشــته و اجــرا خواهــد شــد.

در ایــن برنامــه تمرینــی مــا بــا ایجــاد یــک حلقــه for )حلقــه for  یــک حلقــه تکــرار اســت 
کــه بــا توجــه بــه شــرط داخــل پرانتــز تــا جایــی کــه شــرط برقــرار باشــد تکــرار خواهــد شــد( 
ــا زاویــه 180 و  کاری کــرده ایــن کــه ســرو از زاویــه 0 درجــه شــروع بــه چرخــش کنــد ت

همینطــور از 180 تــا صفــر هــم چرخــش داشــته باشــد.
کدهــا کامــال واضــح هســتند و فقــط نکتــه ای کــه در رابطــه بــا ســروو وجــود دارد، دســتور 
write. اســت. ایــن دســتور در واقــع ســروو را در زاویــه خاصــی تنظیــم می کنــد و اگــر 
ایــن تغییــرات زاویــه داخــل یــک حلقــه for  تکــرار شــود باعــث چرخــش ســروو خواهــد 

شــد.
در ایــن برنامــه مــا از LED هــم اســتفاده کــرده ایــم. بــرای راه انــدازی LED بــا اســتفاده 
از آردوینــو کافــی اســت پایــه منفــی LED را بــه GND آردوینــو و پایــه مثبــت LED را بــه 
یکــی از پایــه هــای آردوینــو متصــل کنیــد و بــرای روشــن کــردن آردوینــو کافــی اســت تــا 
 setup ــه صــورت خروجــی در ــد را ب ــه ســر مثبــت LED متصــل کردی پایــه هایــی کــه ب
 HIGH پایــه مــورد نظــر را digitalWrite معرفــی کنیــد و در بخــش لــوپ نیــز بــا دســتور

یــا 5 ولــت کنیــد.
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بــا اینــکار LED روشــن و اگــر همــان پایــه را LOW یــا 0 کنیــد LED خامــوش 
خواهــد شــد.

در تصویــر کــد صفحــه 5 مــا یــک LED را در هنــگام چرخــش از 0 تــا 180 روشــن 
میکنیــم و هنــگام چرخــش از 180 تــا صفــر LED دیگــر را روشــن و دیگــری را 
خامــوش مــی کنیــم. ایــن کار بــرای تعییــن  چرخــش ســاعتگرد و پادســاعتگرد 

ســروو موتــور اســت.

دستور delay در آردوینو
بــا ایــن دســتور شــما می توانیــد بــه مــدت زمــان دلخــواه در اجــرا برنامــه تاخیــر 
ایجــاد کنیــد. بــرای مثــال فــرض کنیــد مــا میخواهیــم در برنامــه بــاال بعــد از 
چرخــش از 0 تــا 180 ســرو بــه مــدت 2 ثانیــه بــدون حرکــت بمانــد و ســپس 
از 180 بــه 0 بچرخــد. بــرای اینــکار کافــی اســت مــا بیــن دو حلقــه for جملــه 

)delay )2000 را قــرار دهیــد. 

نکتــه: مقــداری کــه بــه ورودی تابــع delay مــی دهیــد مقــدار زمــان تاخیــر بــر حســب 
میلــی ثانیــه مــی باشــد. 
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)SRF04( کار با ماژول آلتراسونیک

 SRF05 4 پایــه و در مــدل SRF04 ایــن مــاژول دارای 4 یــا 5 پایــه مــی باشــد ) در مــدل
ــه  ــه هــای VCC و GND را ب ــدازی ایــن مــاژول کافیســت پای ــرای راه ان ــه دارد(. ب 5 پای

ترتیــب بــه پایــه هــای 5 ولــت و GND آردوینــو متصــل کنیــد. 
ــه دیگــر کــه  ــه ورودی اســت و پای ــام دارد یــک پای ــن مــاژول کــه echo ن ــه  دیگــر ای پای

trigger  نــام دارد یــک پایــه خروجــی اســت.
نحــوه کار ایــن مــاژول بــه ایــن شــکل اســت کــه بــا ارســال پالــس، می توانــد زمــان رفــت 
و برگشــت پالــس را محاســبه کنــد و بــر اســاس زمانــی کــه صــرف رفــت و برگشــت 

پالــس شــده، فاصلــه اجســام تــا خــود را تخمیــن میزنــد.

تمریــن: برنامــه ای بنوســید کــه 1 دقیقــه زمــان ببــرد تــا ســروو 0 تــا 360 درجــه را 
بچرخــد.
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ــرای محاســبه  ــد و ب ــر مــی گردان ــس را ب ــع زمــان رفــت و برگشــت پال ــاال در واق ــع ب تاب
ــم.  ــر اســتفاده مــی کنی ــر از فرمــول زی ــر حســب ســانتی مت ــه ب فاصل

پیــن هــای 7 و 6 بــه ترتیــب پیــن هایــی هســتند کــه بــه تریگــر و اکــو متصــل شــده انــد 
و شــما می توانیــد ایــن دو پیــن را بــه هــر پیــن دیگــه )1 تــا 13( از آردوینــو متصــل کنیــد.

تمریــن: برنامــه ای بنویســید کــه در صورتــی کــه دســت شــما در کمتــر از 5 ســانتی 
متــری  مــاژول التراســونیک قــرار گرفــت، LED قرمــز روشــن و در صورتــی کــه بیــن 5 
تــا 10 ســانتی متــر قــرار گرفــت LED زرد روشــن و در صورتــی کــه بیشــتر از 10 ســانت 

قــرار گرفــت LED ســبز روشــن شــود.
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شام هم سعی کنید همین مسئله را به صورت عملی انجام دهید و نتیجه را بررسی کنید. 

تمریــن: برنامــه ای بنویســید کــه در صورتــی کــه دســت شــما در کمتــر از 20 
ســانتی آلتراســونیک قــرار گرفــت ســروو  در زاویــه 30 درجــه قــرار بگیــرد و در صورتــی 
کــه مانــع در زوایــه 30 درجــه مشــاهده شــد زاویــه ســروو روی 150 درجــه قــرار بگیــردو 

اگــر مانــع نبــود بعــد از 2 ثانیــه روی زاویــه 90 درجــه تنظیــم شــود.
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راه اندازی موتور درایور

چــرا از موتوردرایــور بــرای راه انــدازی موتــور اســتفاده میکنیــم؟ آیــا نمیتــوان موتــور را 
هــم ماننــد LED بــه صــورت مســتقیم بــه پایــه هــای آردوینــو متصــل کــرد؟

پاســخ ایــن ســوال را می توانیــد خودتــان بررســی کنیــد بــه ایــن صــورت کــه دو پیــن 
 HIGH موتــور را بــا ســیم بــه دو پیــن مختلــف آردوینــو متصــل کنیــد ســپس یــک پیــن را
و یــک پیــن دیگــر را LOW کنیــد در ایــن صــورت بــا توجــه بــه اختــالف پتانســیلی کــه دو 
ســر موتــور ایجــاد مــی شــود بایــد موتــور هــم ماننــد LED شــروع بــه کار کنــد. امــا اگــر 
ایــن کار را انجــام دهیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه ایــن اتفــاق رخ نمــی دهــد و موتــور 
ــد LED روشــن  ــرار دهی ــور ق ــه جــای موت ــر LED را ب ــرد در صورتیکــه اگ کار نحواهــد ک

خواهــد شــد. 
دلیــل ایــن اتفــاق حداکثــر مقــدار جریانــی اســت کــه هــر پیــن آردوینــو میتونیــد بــه 
خروجــی )موتــور یــا  LED( بدهــد. ایــن مقــدار جریــان در آردیونــو UNO R3 )همیــن 
ــر اســت کــه  ــرای هــر پیــن فقــط 20 میلــی آمپ ــو کــه داخــل بســته قــرار دارد( ب آردوین
اصــال مناســب موتورگیربکــس نیســت امــا بــرای LED مناســب اســت. پــس هــر چقــدر 
کــه اختــالف ولتــاژ بیــن دو ســر کافــی باشــد امــا جریــان کافــی نباشــد، خروجــی عمــل 

نخواهــد کــرد.
بــرای اینکــه ایــن مشــکل را حــل کنیــم از مــاژول موتوردرایــور اســتفاده خواهیــم کــرد. 
موتوردرایــور عــالوه بــر تامیــن ولتــاژ و جریــان کافــی بــرای خروجی هــای متصــل بــه آن، 
ــد خروجــی  ــه راحتــی بتوانی ــا ب ــار شــما قــرار مــی دهــد ت ــی را در اختی پیــن هــای کنترل
را کنتــرل کنیــد، هــر زمانــی کــه نیــاز داشــتید خروجــی را قطــع یــا وصــل و مــوارد ایــن 

چنینــی را انجــام دهیــد . 
برای راه اندازی موتور درایور باید ابتدا پین های موتور درایور را بررسی کنید. 
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روی موتــور درایــور 3 ترمینــال بــرای تغذیــه ایــن مــاژول  کــه ترمینــال وســط GND و 
یــک ترمینــال بــرای ورودی 5 ولــت و یــک ترمینــال هــم ورودی 12 ولــت مــی باشــد کــه 
مــا بــرای راه انــدازی موتورگیربکــس هــا از ترمینــال 12 ولــت اســتفاده مــی کنیــم. در 
نظــر داشــته باشــید ولتــاژ بــاالی 5 ولــت را هــم مــی توانیــد بــه ترمینــال 12 ولــت متصــل 

کنیــد . 
دو ترمینــال بــرای یــک موتــور اول و دو ترمینــال دیگــر هــم بــرای موتــور دوم در نظــر 

گرفتــه شــده اســت . 
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پین های کنترلی

چهــار پیــن IN4 ،IN3 ،IN2 ، IN1 پیــن هــای کنترلــی موتوردرایــور هســتند کــه دو پیــن 
اول مربــوط بــه موتــور اول و دو پیــن  IN4 ،IN3 مربــوط بــه موتــور دوم هســتند.در 
واقــع HIGH و LOW کــردن دو ســر موتــور بــرای راه انــدازی یــا متوقــف کــردن موتــور هــا 

بــا ایــن پایه هــا کنتــرل مــی شــوند. 
دو پیــن در کنــار پیــن هــای کنترلــی قــرار داده شــده انــد کــه بــا ســوکت بــه هــم متصــل 
شــده انــد، ایــن پیــن هــا پیــن هــای فعــال ســازی موتــور هســتند در صورتــی کــه ســوکت 
را جــدا کنیــد موتــور مربــوط متوقــف مــی شــود . بــرای فعــال ســازی موتــور هــا کافیســت 
دو پایــه یکــی از پیــن هــای فعــال ســازی را بــه یکــی از پایــه هــای آردوینــو متصــل کنیــد 

)ســوکت اتصــال در پــک قــرار داده شــده اســت(.
یــک پیــن هــم جهــت فعــال ســازی تغذیــه قــرار داده شــده اســت و در صــورت نیــاز مــی 
توانیــد از آن اســتفاده کنیــد. در صورتــی کــه ســوکت را فعــال ســازی تغذیــه جــدا کنیــد 
بــرد فعــال نخواهــد شــد و بــرای فعــال ســازی حتمــا بــار دو پیــن فعــال ســازی بــه هــم 

متصــل باشــند.
خــب بــرای کار عملــی بــا  ایــن موتــور درایــور قصــد داریــم یــک موتــور گیربکــس زرد را 
بــه یکــی از پایــه هــای خروجــی درایــور متصــل کنیــم و کاری کنیــم تــا موتورگیربکــس 
ســه ثانیــه بــه ســمت چــپ بچرخــد و ســپس ســه ثانیــه هــم بــه ســمت راســت بچرخــد.
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 analogWrite در کــد بــاال در نظــر بگیریــد کــه بــرای فعــال ســازی موتــور بایــد از دســتور
اســتفاده کنیــد و عــددی را تعییــن کنیــد، اگــر ایــن عــدد را 0 قــرار دهیــد موتــور متوقــف 

خواهــد شــد. 
ــف کافیســت جــای HIGH  و LOW را عــوض  ــرای چرخــش مخال ــه بعــدی اینکــه ب نکت

کنیــد.

ــد و نتیجــه را  ــه صــورت عملــی انجــام دهی شــما هــم ســعی کنیــد همیــن مســئله را ب
ــد.  بررســی کنی

تمریــن: برنامــه ای بنویســید کــه در صورتــی کــه دســت شــما در کمتــر از10ســانتی 
ــه صــورت راســتگرد و در صورتــی کــه بیشــتر از 10  ــور ب آلتراســونیک قــرار گرفــت موت

ســانتی قــرار گرفــت موتــور بــه صــورت چــپ گــرد حرکــت کنــد.
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راه اندازی ربات هوشمند
هــدف مــا از ایــن پــک، کار بــا ســروو و LED و آلتراســونیک و موتوردرایــور و در نهایــت 

ســاخت یــک ربــات هوشــمند کــه همــه ایــن مــوارد داخــل آن بــه کار رفتــه اســت.
بــرای ســاخت ربــات هوشــمند ابتــدا نحــوه کار ربــات را شــرح مــی دهیــم و ســپس کــد 

مربــوط را بــا هــم بررســی میکنیــم.
ایــن ربــات بــه نحــوی کار مــی کنــد کــه زمانــی کــه ربــات روشــن مــی شــود چــراغ هــای 
جلــو و عقــب و بــازر را فعــال و بعــد از 2 ثانیــه همــه را غیــر فعــال مــی کنــد) کــه نشــانه 
روشــن شــدن ربــات اســت( ســپس در صورتــی کــه مانعــی در جلــوی خــود نبینیــد 
شــروع بــه حرکــت کــرده و چــراغ هــای جلــو را روشــن مــی کنــد و در صورتــی کــه مانعــی 
در 35 ســانتی متــری )یــا هــر مقــداری کــه شــما در برنامــه تعییــن کنیــد( ربــات قــرار 
بگیریــد ربــات لحظــه ای متوقــف مــی شــود و بــرای 500 میلــی ثانیــه بــه عقــب بــر مــی 
گــردد  ســپس بــه ســمت راســت خــود نــگاه می کنــد اگــر مانعــی نباشــد چــراغ ســمت 
راســت را روشــن مــی کنــد و بــرای 500 میلــی ثانیــه بــه ســمت راســت مــی چرخــد در 
صورتــی کــه مانعــی وجــود داشــته باشــد بــه ســمت چــپ خــود نــگاه مــی کنــد در صورتــی 
کــه مانعــی نباشــد بــه ســمت چــپ مــی چرخــد ودر صورتــی کــه مانعــی باشــد بــاز هــم 
بــه عقــب حرکــت خواهــد کــرد و ایــن عمــل تکــرار خواهــد شــد. در نظــر داشــته باشــید 
کــه در هنــگام برگشــت بــه عقــب چــراغ عقــب و بــازر را روشــن مــی کنــد. در قســمت 
کــد ســاخت ایــن ربــات، مــا عملکــرد هــر بخــش را بــه صــورت تابــع نوشــتیم تــا در زمــان 

مــورد نیــاز آن را فراخوانــی کنیــم.
 بــرای نوشــتن تابــع اگــر نیــاز داریــد کــه تابــع مقــداری را بــه شــما برگردانــد مــی توانیــد 
از long و در صورتــی کــه مــی خواهیــد تابــع یــک عملکــرد را تکــرار کنــد و عمــال مقــداری 

را برنمــی گردانــد از void  اســتفاده نماییــد.
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عملکردهای این برنامه
تابعــی از نــوع long بــرای محاســبه مســافت )در قســمت آمــوزش راه انــدازی   •

شــد( داده  توضیــح  بــاال  در  آلتراســونیک 
توابعــی از نــوع void بــرای حرکــت مســقیم، حرکــت بــه عقــب، چرخــش بــه   •

ربــات. توقــف  و  چــپ  ســمت  بــه  چرخــش  راســت،  ســمت 
برنامــه کامــل ایــن ربــات در زیــر آورده شــده اســت و در ســی دی هــم قــرار دارد . در 
نظــر داشــته باشــید کــه برنامــه نهایــی بــر روی بــرد آپلــود شــده اســت و اگــر بــدون آپلــود 

مــدار را متصــل کنیــد ، ربــات حرکــت خواهــد کــرد
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فروشــگاه آنالیــن الکسازشــاپ یــک فروشــگاه تخصصــی در زمینــه 
می باشــد.  الکترونیــک  و  رباتیــک  قطعــات  و  محصــوالت  عرضــه 
ــع  ــن فروشــگاه فعالیــت خــود را از ســال 96 تحــت حمایــت صنای ای
الکســاز آغــاز نمــود. برخــی از ویژگی هــای  فروشــگاه عبارتنــد از:

درباره الکسازشاپ
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ایــن مجموعــه بــا هــدف آشــنایی نوجوانــان بــاالی 12 ســال بــا ربــات هــای هوشــمند و  جزوه آموزشی ربات هوشمند مانع گریز الکسازشاپ
برنامــه نویســی ایــن ربات هــا ایجــاد شــده و شــامل مجموعــه ای از چنــد ربــات مختلــف 

میشــود. 
برنامــه نویســی و کنتــرل ربات هــا در ایــن مجموعــه بــا قطعــه آردوینــو انجــام میشــود 
کــه از محبوب تریــن و قدرتمندتریــن قطعــات موجــود در جهــان در ایــن زمینــه اســت. 
آردوینــو عــالوه بــر ســادگی بیشــتر در هنــگام اســتفاده، شــیوه ی برنامــه نویســی راحــت 

تــری نســبت بــه ســایر کنترلرهــای موجــود در ایــن زمینــه دارد.

پــک ربــات هوشــمند مانــع گریــز، شــامل آمــوزش کاربــرد و برنامــه نویســی ماژولهــای 
فاصلــه ســنج، ســروو موتــور و موتــور درایــور  بــا آردوینــو UNO میشــود. 


