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« تِ ًام خذا »
تا عرض سالم خذهت ّوِ ي دٍستاى عسيس  Nrec؛
 استفادُ از  L298در رتات هسیرياب سادُ  ، ULN2003 ،يک ترفٌذ در هسیرياتی...
ّوًَطَر کِ در جلسِ ي پیص گفتین  ،ايي جلسِ اتتذا سعی هی کٌین از  L298در راُ اًذازي هَتَر رتات استفادُ
کٌین .
ًحَُ ي استفادُ از  L298در يک رتات هسیرياب سادُ
ّوًَطَر کِ در جلسات پیص تَضیح دادُ ضذ  ،يک آي سی  L298قاتلیت راُ اًذازي  2هَتَر تِ صَرت ّوسهاى را
دارد  .الثتِ  L298يک درايَر هَتَر ًسثتاً حرفِ ايست ٍ در ايي رتات ها ضرٍرتی در استفادُ از ايي آي سی ًیست ٍ ،
ايي هطالة تیطتر جٌثِ ي آهَزضی دارد  ،يعٌی ّذف ها ايٌِ کِ دٍستاى کارترد عولی ايي آي سی را در رتات تثیٌٌذ .
در ايي آي سی تراي ّر هَتَر ٍ 2رٍدي ٍ  2خرٍجی ٍجَد دارد  2 .پايِ ي خرٍجی را کِ هستقیواً تِ پايِ ّاي هَتَر
هتصل هی کٌین ( .تِ جلسِ ي ّفذّن هراجعِ ضَد) .
اها  2پايِ ي ٍرٍدي ّر هَتَر ...
در ايٌجا ّن يکی از  2پايِ ي ٍرٍدي را هستقیواً تِ  -هتصل کردُ ٍ پايِ ي ديگر را تِ خرٍجی

هتٌاظر هَتَر

ٍصل هی کٌین .
تراي هَتَر ديگر ّن دقیقاً ّویي رًٍذ را تکرار هی کٌین  ،يعٌی اتتذا خرٍجی ّا را تِ هَتَر هتصل کردُ ٍ سپس
ٍرٍدي ّا را يکی تِ – ٍ ديگري تِ خرٍجی  ANDهتٌاظر ٍصل هی کٌین .
آي سی ULN2003
ايي آي سی ًیس عولکردي ضثیِ تافر  54247دارد  ،تا ايي تفاٍت کِ اصطالحاً ( )Open collectorاست  ،يعٌی در
ّیچ ضرايطی آي سی خرٍجی ً +وی دّذ يا صفر يا هٌفی در خرٍجی دارين  .درست هثل يک تراًسيستَر  npnکِ رٍي
کلکتَر يا صفر دارين ( – )gndتراًسيستَر رٍضي – ٍ يا ٍل دارين – تراًسيستَر خاهَش . -
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در ايي آي سی پايِ  8تايذ تِ – يا ّواى  GNDهتصل ضَد ٍ پايِ ي ً 9یس تِ ٍلتاش هَرد ًظر ها تراي خرٍجی ّا .
پايِ ّاي سوت چپ ٍ ،رٍدي ّا  ٍ ،پايِ ّاي سوت راست خرٍجی ّاي آي سی ّستٌذ .
يک ترفٌذ در هسیرياتی
در هساتقات هسیرياب  ،گاّاً در هسیر هساتقِ خط ّايی تِ صَرت عوَد تِ خط اصلی  ٍ ،يا دايرُ ي سیاُ رًگ در
تعضی قسوتْاي هسیر قرار هی دٌّذ ٍ رتات تايذ تتَاًذ تذٍى تَجِ تِ آًْا  ،هسیر اصلی را دًثال کٌذ .
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تراي حل اي هطکل  ،يک سٌسَر دقیقاً در ٍسط سٌسَرّاي  2طرف تِ گًَِ اي تعثیِ هی کٌٌذ کِ ٍقتی رتات دقیقاً
رٍي خط قرار دارد  ،ايي سٌسَر خط را تثیٌذ  .حال هذار را تِ گًَِ اي طراحی هی کٌٌذ کِ ٍقتی سٌسَر ٍسط رٍي خط
است  ،تذٍى تَجِ تِ تقیِ ي سٌسَرّا  ،رتات تِ سوت جلَ حرکت کٌذ  .الثتِ پیادُ سازي ايي رٍش رٍي رتات ها کار
خیلی سادُ اي ًیست ٍ ايي رٍش تراي رتات ّاي هسیر ياب حرفِ اي هیکرٍکٌترلر دار (داراي ترًاهِ ًَيسی) است .

آهَزضْاي رتاتیک طثقِ تٌذي ضذُ تَسط کویتِ هٌْذسی رتاتیک  ( nrec.ir /طرح ساهاًذّی آهَزش رتاتیک در
ايٌترًت ) ترگرفتِ از سايت رضذ هخصَظ ردُ سٌی  13تا  27سال
گردآٍري ٍ ٍيرايص اٍلیِ  :خاًن فرًاز عطاءالْی
ٍيرايص علوی ٍ گرافیکی ًْايی  :زّرُ داراتیاى

فـــرٍضگاُ عرضِ قطعات الکترًٍیک  ،هکاًیک ٍ رتاتیک
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