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 موبایل ربات

 

موبايل ربات ها ابزار قدرتمندی برای آموزش طيف وسيعی از دروس مهندسی از جمله دروس رشته مکانيک ، 

هستند. استفاده از آنها محدود به الکترونيک ، کنترل اتوماتيک ، پردازش سيگنال ، برنامه نويسی و هوش مصنوعی 

  تواند مفيد و جذاب باشد.آزمايش های رباتيکی نبوده و برای تمامی دانشجويان مهندسی    می

موبايل  و در يک محيط فيزيکی ثابت نيستند. موبايل ربات دستگاهی خودکار است که قابليت حرکت داشتهيک 

است، که در يک محيط کنترل نشده بدون نياز به هدايت های کنترل سر خود بوده که اين به آن معن  ها ربات

 فيزيکی و يا الکترو مکانيکی و غيره بيرونی توانايی عملکرد و کار دارند. 

های راهنما تکيه کنند که به آنها اجازه می دهند در يک مسير  ها ميتوانند به دستگاه از طرف ديگر موبايل ربات

 ر فضای نسبتا کنترل شده کار کنند .هدايت شده و از پيش تعيين شده د

در حال تبديل شدن به امری عادی و  ها در محيط های صنعتی و تجاری بيشتر گشته و امروزه حضور موبايل ربات

معمول ميباشد. برای مثال در بيمارستان ها و انبارها سالها است که از اين ربات ها برای جابجايی وسايل استفاده 

 ميشود .

ها بوده و تقريبا هر دانشگاه بزرگ  بخشی  بيشترين بخش تحقيقات رباتيک مرتبط با موبايل ربات در حال حاضر

ها بسيار وسيع بوده برای  ربات ی استفاده از موبايل  ها دارد .گستره تحقيقاتی و آزمايشگاهی در رابطه با اين نوع ربات

 های خانگی استفاده ميشوند . ها در صنعت ، ارتش ، مراکز امنيتی و محيط موبايل ربات مثال
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 قشم ولتاژ موباتربات 

ها از نظر نوع حرکت، عضو خانواده  اين ربات يک ربات متحرک کوچک ميباشد که از نظر تقسيم بندی ربات

های هموار يا کمی ناهموار  های متحرک چرخدار عمدتا در زمين های متحرک چرخدار محسوب ميشود ؛ ربات ربات

 مانورپذيری و کنترل خوبی برخوردار هستند.  ميگردند و به دليل درجات آزادی کم راحتی حرکت از قابليتاستفاده 

ربات با هدف  ی. طراحباشديم یکنترل تمهایياجرای الگور تياز سنسورهای مختلف با قابل یکامل جيربات پک نيا

به گونه ای انجام شده یکيو الکترون یکيساده سازی ساختارهای مکان  

 .ديسازی نما ادهيپ یهای مد نظر خود را به سادگ تميالگور توانديکه پژوهشگر م است
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 :های بسته آموزشی قابلیت

  

 دوربين همراه به پای رزبری کامپيوتر مينی عدد يک 

 ها ربات عامل سيستم محيط در الگوريتم اجرایROS  

 نه درجه آزادی ینرسيعدد سنسور ا کي 

 عدد سنسور فاصله سنج کيTOF 

 هفت عدد سنسور IR  یمجاورت 

 یابيريپنج عدد سنسور به منظور مس 

 با استپرموتور در صورت درخواست ( ضيدو عدد موتور انکودر دار) قابل تعو 

 لديفانکشن رزبری پای، ش یمولت لديامکان اتصال ش AD/DAبرديک لدي، ش 

 Lلديو ش یلمس

 

 

 

 

 آزمایش های همراه ربات:سرفصل ها 

 ريپردازش تصو نهيهای متنوع در زم شيآزما 

 طيدر مح یسيبرنامه نو نهيهای متنوع در زم شيآزماROS 

 اتصال ربات به متلب 

 اليارتباط سر قيی سنسورها از طر هياطالعات کل افتيدر 

 اطالعات سنسور افتيدر IMU قياز طر I2C  

 سنسور قياز طر یابي ريمس IR 

 و ناوبری تيهدا نهيدر زم یهای کنترل تميسازی الگور ادهيپ 

 داده های سنسورها قيتلف نهيدر زم شيآزما 
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 و ناوبری تيهدا نهيدر زم یهای کنترل تميسازی الگور ادهيپ 

 ربات ها یامکان حرکت هماهنگ و گروه 

 و تونيبه زبان های پا یسيامکان برنامه نو C++ 

 ینرسيو سنسور ا ريداده های تصو قيتلف نهيدر زم شيآزما 

 ینرسيداده های سنسور فاصله سنج و سنسور ا قيتلف نهيدر زم شيآزما    

 

 

 

 

 

 

 خصوصیات هندسی ربات:  

 ی بدنه اندازه
 ميلی متر82قطر: 

 ميلی متر 61ارتفاع:

 گرم 250 وزن ربات

 ميلی متر 70 قطر چرخ
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 خصوصیات قطعات ربات: 

 تعداد جنس مدل قطعه

 2 پلیمر-لیتیوم  باتری

 1  -- بدنه

 2 --  موتور

 2   چرخ

 IR  --  7سنسور 

LED  -- 8 

 1 --  ریزپردازنده

 1   برد

 5 --  سنسور مسیریابی

 imu  -- 1سنسور 

 1   مینی کامپیوتر
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 لیست قطعات:

Quantity description comment footprint 

2 capacitor 10uF TC3216-1206 

8 capacitor 100nF RESC1608L 

2 capacitor 1nF RESC1608L 

1 Header,2-Pin XH 2PIN HDR1X2 

1 Loudspeaker 5Volt buzzer Buzzer 

2 capacitor 22pF RESC1608L 

2 capacitor 47uF TC3216-1206 

2 capacitor 22uF TC3216-1206 

1 capacitor 100uF TC3528-1411 

1 Header,7-Pin,Dual row SH2X7 SH2X7 

1 Zener Diode SM582 SMA(SS34) sma 

4  BAV99 SOT23_N 

1 Inductor 100uH 6-0805_M 

1 Inductor 22uH A XIAL-0.4 

1 Header,5-Pin,Dual row SH2X5 SH2X5 

9 - RGB_LED RGB_LED 

2 Header,6-Pin ZH-6Pin ZH-6PIN 

1 Header,5-Pin USH1X5 MHDR1X5 

1 Typical RGB,GREEN,YELLOW,AMBER,GaAs LED White LED 805_N_Res 

9 - FDN360P SuperSOT-23 

12 NPN General-purpose transistor BC817-40 SOT23_N 

13 Resistor 4.7K RESC1608L 

27 Resistor 220 RESC1608L 

8 Resistor 10K RESC1608L 

8 Resistor 18 OR 47 RESC1608L 

1 Resistor 470 RESC1608L 

9 Resistor 47K RESC1608L 

1 Resistor 12 RESC1608L 
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3 Resistor 1K RESC1608L 

18 Resistor 100 RESC1608L 

1 Resistor 3.3K RESC1608L 

1 Resistor 365 RESC1608L 

1 Resistor 270 RESC1608L 

4 Resistor 10K 1608{0603} 

1  ON-OFF ON-OFF 

8  ST188 ST188 

1 High-performance 16-bit Digital Signal Controller,144 KB 

Flash,8 KB SRAM,4 KB EEPOROM,80-Pin TQFP ,Industrial 

Temperature 

DSPIC30F6014A-

30I/PF 
TQFP-PF80_N 

2 105A Dual High-Speed Power MOSFET Driver, Non-

Inverting,Industrial Temperature 
TC4427AEOA SOIC-OAB_N 

1 - ESP8266 WiFi 

Module 

HDR2X4 

1 High Efficiency 1.2MHz 2A Step Up converter MT3608 SOT23-6_N 

1 - AMS1117-3.3V SOT-223 

1 - charger charger 

1 Header,2-Pin MHDR1X2 MHDR1X2 

1 Header,4-Pin, Dual row SH 4X2 Sh2x4 

1 Crystal Oscillator NTK-10.000-HC49USM Crystal-HC-49/U 
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