 جلسه نوزدهم 
« تِ ًام خذا »
سالم تِ ّوِي دٍستاى عشيش ؛
تکویل هذار اغلی رتات هسیزياب سادُ ...
تذٍى هقذهِ ي تیطتز ٍارد تحث هی ضَين ...
در جلسِ قثل در هَرد الگَريتن کلی حزکت يک رتات هسیز ياب تزاي دًثال کزدى خط آضٌا ضذين ٍ ديذين رتات تزاي
دًثال کزدى خط تايذ تا تَجِ تِ اطالعاتی کِ اس سٌسَرّا دريافت هی کٌذّ ،زگاُ سٌسَر ّز سوت خط را ديذ (يعٌی
ّزگاُ تز رٍي خط قزار گزفت ٍ خط را حس کزد)  ،هَتَر هتٌاظز ّواى سوت خاهَش ضَد تا رتات رٍي خط تاقی
تواًذ .
ّوچٌیي در جلسِ ي پیص تَضیح دادُ ضذ کِ چگًَِ هی تَاى تِ ٍسیلِ ي يک جفت گیزًذُ  -فزستٌذُ ي هادٍى
قزهش  ،خط سیاُ را در سهیٌِ ي سفیذ تطخیع داد .
ّواًطَر کِ در جلسِ ي پٌجن تَضیح دادُ ضذ  ،رتات تِ  3قسوت تقسین هی ضَد:
ٍ -1رٍدي ّا  -2پزداسش  -3خزٍجی
تا تِ ايٌجا ها در هَرد قسوت ٍرٍدي ّاي رتات  ،يعٌی ّواى گیزًذُ  -فزستٌذُ ّا تَضیحاتی دادُ اين  .پیطٌْاد
هی ضَد تزاي تاالتز رفتي دقت رتات  ،تزاي ّز طزف  3 ،جفت گیزًذُ _ فزستٌذُ تز رٍي رتات تعثیِ ضَد  .دٍستاى
اگز رٍي لحین کاري تزدّاي سَراخ دار (يا فیثزي) تسلط دارًذ  ،هی تَاًٌذ ايي  6جفت گیزًذُ_فزستٌذُ را تز رٍي يک
تزد ّشار سَراخ (فیثزي) لحین کٌٌذ ( .هاًٌذ آخزيي عکس جلسِ ي پیص ) .
اها در هَرد تخص پزداسش...
تخص پزداسضگز ٍ کٌتزل کٌٌذُ ي هزکشي
در ايي قسوت ها تايذ تا تَجِ تِ آهَختِ ّاي فعلی خَد تتَاًین هذاري طزاحی کٌین کِ تتَاًذ الگَريتن هَرد ًظز
ها را پیادُ ساسي کٌذ  .يعٌی  3سٌسَر ّز طزف را چک کٌذ ٍ اگز ّز کذام خط را ديذًذ تِ هَتَر آى سوت دستَر
خاهَش ضذى تذّذ  .تزاي ايي کار  ،تا تَجِ تِ ايي کِ رًگ سهیٌِ سفیذ  ٍ ،رًگ خط سیاُ است  ،تْتز است تزاي راُ
اًذاسي سٌسَرّا اس هذار ضوارُ ( 2تِ جلسِ ي  14هزاجعِ ضَد) استفادُ ضَد  .سپس يک  ANDسِ ٍرٍدي درست
کزدُ (تِ جلسِ ي ّفذّن هزاجعِ ضَد) ٍ خزٍجی سٌسَرّا را تِ ايي ٍ 3رٍدي ٍغل کٌین .
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تِ ّویي تزتیة تزاي  3سٌسَر طزف ديگز ّن ّویي هذار را هی تٌذين .
حال ًتیجِ ي هذار را تزرسی هی کٌین( .تِ عٌَاى هثال سوت راست را تزرسی هی کٌین)
در حالت عادي کِ ّیچ يک اس سٌسَرّا رٍي خط ًیستٌذ  ،سٌسَرّا در ًاحیِ ي سفیذ رًگ ّستٌذ ٍ خزٍجی آًْا 1
هٌطقی است ٍ در ًتیجِ  ،خزٍجی ً ANDیش  1هی تاضذ ٍ ،اگز ّز کذام اس سٌسَرّا تز رٍي خط تزًٍذ ،خزٍجی آ ى
سٌسَر  0هی ضَد ٍ در ًتیجِ خزٍجی ً ANDیش  0هٌطقی هی ضَد .
حاال چگًَِ تِ ٍسیلِ ي خزٍجی ّ ANDز طزف هَتَر آى سوت را خاهَش ٍ رٍضي کٌین ؟
تخص خزٍجی رتات ( کٌتزل هَتَرّا )
ها در ايي قسوت تايذ هذاري را تزاي هَتَرّا تثٌذين کِ تتَاى تا آى ،تِ ٍسیلِ ي خزٍجیِ  ANDکِ در قسوت
پزداسضگز آهادُ کزدُ اين  ،هَتَر را رٍضي ٍ خاهَش کزد  .يعٌی ّزگاُ خزٍجی  1 ، ANDهٌطقی تَد  ،هَتَر رٍضي
تاضذ ٍ ّزگاُ خزٍجی  0 ، ANDهٌطقی تَد  ،هَتَر خاهَش ضَد .
ايي هذار ّواًطَر کِ احتواالً حذس سدُ ايذ تسیار سادُ است  ،فقط کافیست ها پايِ ي هَتَر ّز سوت را تِ هٌثع
تغذيِ هتػل کٌین  + ٍ ،آى هَتَر را ّن ًیش تِ خزٍجی ّ ANDز طزف ٍغل کٌین .
حاال هذار اغلی رتات را تِ غَرت ضواتیک رسن هی کٌین .
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ًکتِ :در هذار تاال ،تزاي هختػزتز ضذى هذار ضواتیک ،فزستٌذُ ّاي هادٍى قزهش در هذار کطیذُ ًطذُ اًذ ،دٍستاى
فزاهَش ًکٌٌذ کِ در هذار اغلی در کٌار ّز گیزًذُ تايذ يک فزستٌذُ تعثیِ ضَد .
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ًکتِ ي تسیار هْن :
ّواًطَر کِ در ضکل هی تیٌیذ  ،خزٍجی آي سی  7408هستقیواً تِ هَتَرّا هتػل ًطذُ است  ،تلکِ ٍارد تافز
ضذُ ٍ اس اس پايِ ي هتٌاظز تِ هَتَر ٍغل ضذُ ّ .واًطَر کِ در جلسات قثل ًیش گفتِ ضذُ تَد  ،آي سی ّاي
هعوَلی هثل  ،... ٍ 7432 ٍ 7408جزياى دّی پايیٌی دارًذ ٍ ًوی تَاى آ ى ّا را هستقیواً تِ هَتَر يا سايز
قطعاتی کِ جزياى تااليی هی خَاٌّذ هتػل کزد  ،تِ ّویي هٌظَر ها اس تافز  74245استفادُ هی کٌین  .اها
هعوَالً ايي آ ي سی ًیش تَاًايی راُ اًذاسي هَتَر رتات را ًذارد  .سادُتزيي راُ تزاي حل ايي هطکل  ،يک تقَيت
تزاًشيستَري سادُ است  .يعٌی خزٍجی تافز را تَسط يک تزاًشيستَر (هثالً  )TIP41تقَيت کٌین  .در غَرت استفادُ
اس تزاًشيستَر هعوَالً ديگز ًیاسي تِ استفادُ اس تافز ًیست ٍ هیتَاى خزٍجی آي سی  7408را هستقیواً تِ پايِي
 Baseتزاًشيستَر هتػل ًوَد ٍ آى را تِ ايي ضکل تقَيت کزد .

الثتِ تزاي هَتَرّاي قَي تز  ،تايذ اس درايَرّاي هخػَظ هثل  L298استفادُ کٌین کِ جلسِ ي تعذ تِ آى اضارُ
خَاّذ ضذ ّ .وچٌیي در جلسِ ي تعذ تا آي سی ً ULN2003یش آضٌا خَاّیذ ضذ (تزاي راُ اًذاسي هَتَر)  .چٌذ ًکتِ
ي حزفِ اي ّن در هَرد رتات هسیز ياب هطزح خَاّین کزد .
آهَسضْاي رتاتیک طثقِ تٌذي ضذُ تَسط کویتِ هٌْذسی رتاتیک  ( nrec.ir /طزح ساهاًذّی آهَسش رتاتیک در
ايٌتزًت ) تزگزفتِ اس سايت رضذ هخػَظ ردُ سٌی  13تا  25سال
گزدآٍري ٍ ٍيزايص اٍلیِ  :خاًن فزًاس عطاءالْی
ٍيزايص علوی ٍ گزافیکی ًْايی  :سّزُ داراتیاى

فـــزٍضگاُ عزضِ قطعات الکتزًٍیک  ،هکاًیک ٍ رتاتیک
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