 جلسه چهارده م 
« بِ ًام خذا »
سالم بِ ّوِي دٍستاى عسيس ؛

ّواًطَر کِ گفتِ ضذ قرارُ در ايي جلسِ راُ اًذازي يک سٌسَر ًَري (حسگر ًَري) را آهَزش
دّین  .سٌسَرّاي ًَري اًَاع گًَاگًَی دارًذ کِ ّر کذام در هَارد خاصی کاربرد دارًذ  ،پرکاربردتريي
آًْا فتَتراًسيستَرّاي  3mmيا ّ 5mmستٌذ  .ايي سٌسَرّا جسٍ دستِ ي سٌسَرّاي هقاٍهتی

هحسَب هی 1
ضًَذ  ،زيرا با تغییر هیساى ًَر هحیط هقاٍهت آًْا تغییر هی کٌذ  .هیساى هقاٍهت
الكتريكی ايي ًَع سٌسَرّا در هحیط ّاي پرًَر هعوَالً حذٍد  ٍ 4kدر هحیط ّاي بسیار کن ًَر تا
حذٍد  200kΩهی باضذ  .حساسیت ايي سٌسَرّا فقط بِ اهَاج الكترٍهغٌاطیس در ًاحیِ ي هادٍى
قرهس ( ( )infraredکِ بِ اختصار "ً "IRاهیذُ هی ضَد) هیباضذ  .ايي اهَج در ًاحیِ ي اهَاج هرئی
ًیستٌذ ٍ با چطن غیر هسلّح ًوی تَاى آى ّا را ديذ  ،اها دٍربیي ّا ي فیلن برداري هعوَلی هثل
دٍربیي تلفيّاي ّوراُ  ،هی تَاًٌذ آًْا را ًوايص دٌّذ ً .كتِ بسیار هْن ايي است کِ الهپ ّاي
هْتابی هعوَلی ٍ الهپْاي کن هصرف ّیچگًَِ اهَاج ( )IRي از خَد ًوی تاباًٌذ ٍ ًوی تَاى از
آًْا بِ عٌَاى هٌبع ًَر براي آزهايص ّاي هختلف استفادُ کرد  .در ًَر خَرضیذ ٍ الهپ ّاي رضتِ اي
هعوَلی بِ صَرت گستردُ ٍ IRجَد دارد ّ .وچٌیي ًَعی فرستٌذُ هادٍى قرهس در بازار هَجَد است
کِ از لحاظ ظاّري ضباّت زيادي با ّویي سٌسَرّاي هادٍى قرهس دارد ّ .واًطٍر کِ هی بیٌیذ ايي
گیرًذُ ٍ فرستٌذُ ّا ضباّت بسیار زيادي با ّ LEDاي  3يا 5
هیلیوتري هعوَلی دارًذ  .رًگ آًْا ّن الساهاً بی رًگ ًیست ،
هوكي است سیاُ يا آبی ّن باضٌذ

 .ايي فرستٌذُ ّا ًیاز بِ

هذار خاصی براي راُ اًذازي ًذارًذ  ،فقط براي هحذٍد کردى جرياى
ٍرٍدي بِ آًْا  ،بايذ يک هقاٍهت حذٍد ا  100Ωرا با آى بِ
صَرت سري در هذار قرار داد ( .بِ هذار ًگاُ کٌیذ)
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گیرًذُ ٍ فرستٌذُ ّاي فتَتراًسيستَر بِ صَرت ضواتیک در هذار بِ ايي ضكل

ًوايص دادُ

هیضًَذ .

در ايي ًَع گیرًذُ ٍ فرستٌذُ ّا ،پايِ بلٌذتر پايِ  ٍ +پايِ کَتاُتر پايِ – هیباضذ.

هذارّاي سٌسَرّاي ًَري فتَتراًسيسَر
براي ايي ًَع سٌسَرّا ًَ 2ع هذار هیتَاى بست کِ خرٍجی آًْا يک ٍلتاش هتغیر بیي 0تا ٍ 5لت
(بستِ بِ هیساى ًَر هحیط) است  .در هذار دٍم ٍلتاش خرٍجی در هحیطّاي پرًَر زياد هیضَد ٍ در
هحیطّاي کن ًَر  ،کن هیضَد .در هذار ًخست دقیقا برعكس است  ،يعٌی در هحیط ّاي پرًَر ٍلتاش
خرٍجی کن ٍ در هحیط ّاي کن ًَر ،زياد
هیضَد .

هذار ضوارُي :1

هذار ضوارُي :2

کویتِ هٌْذسی رباتیک

2|nrec.ir

 جلسه چهارده م 
آهَزضْاي رباتیک طبقِ بٌذي ضذُ تَسط کویتِ هٌْذسی رباتیک  ( nrec.ir /طرح ساهاًذّی آهَزش رباتیک در
ايٌترًت ) برگرفتِ از سايت رضذ هخصَظ ردُ سٌی  13تا  25سال
گردآٍري ٍ ٍيرايص اٍلیِ  :خاًن فرًاز عطاءالْی
ٍيرايص علوی ٍ گرافیكی ًْايی  :زّرُ دارابیاى

هعرفی فرٍضگاُ قطعات رباتیک  ،الكترًٍیک ٍ هكاًیک براي خريذ لَازم آهَزش
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