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1. Zadání: Zkompletujte školní výukovou deskou podle obrázku . Servomotory připojte na porty P12 a P13. Propojte ji
s PC pomocí sériového kabelu a přepněte přepínač do polohy 1 – tím zapnete napájení IC. Po napsání programu
mikrořadič naprogramujte a celou sestavu vyzkoušejte. Pro napájení servopohonů přepněte přepínač do polohy 2.

2. Zapojení BS2:

3. Tvorba programu: Napište program v BASIC Stamp
Editoru, tak aby se výstup P12 choval podle následujícího
diagramu (využijte příkaz PULSOUT) . Po
naprogramování otáčejte křížovým šroubovákem tak
dlouho až se motor zastaví. :

' Tento program posílá 1.5 ms impulsy na servo
' připojené na P12 za účelem jeho vycentrování - BOB29a.BS2
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}

DEBUG "Program spuštěn!"

DO
PULSOUT 12, 750 'impulsy na pinu 12
PAUSE 20 'vždy po 20 ms

LOOP

4. Napište program tak, aby se motor otáčel doprava

' Servo na P13 se bude otáčet plnou rychlostí– BOB29b.BS2
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}

DEBUG "Program spuštěn!"

DO
PULSOUT 13, 650 'na PINu 12 impuls 650 x 2 us = 1,3 ms
PAUSE 20 'pausa 20 ms

LOOP

5. Napište program tak, aby se motor otáčel do leva

' Servo na P13 se bude otáčet plnou rychlostí– BOB29c.BS2
' {$STAMP BS2}
' {$PBASIC 2.5}

DEBUG "Program spuštěn!"

DO
PULSOUT 12, 850 'na PINu 12 impuls 850 x 2 us = 1,7 ms
PAUSE 20 'pausa 20 ms

LOOP
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6. Program upravte tak, aby se otáčely obě stejným směrem.
7. Vypočítejte počet otáček za jednotku času.
8. Zpracujte seminární práci podle vzoru uložené na N:/janousek/PRA-Robotika\Seminarni prace\vzor v1.0.doc

9. Použitý HW: Boe-Bot
10. Použitý SW: BASIC Stamp  by http://www.parallax.com/
11. Zdroj informací: http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=28832

http://www.parallax.com/dl/docs/books/edu/Robo ticsv2_2.pdf

http://www.parallax.com/detail.asp
http://www.parallax.com/dl/docs/books/edu/Roboticsv2_2.pdf

