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 . معرفی و بررسی اولیه0

MDC-10A  تزد درایْر هْتْر ُایDC  اطت کَ تزای راٍ اًذاسی هْتْرُایDC Brushed  جزیاى

تا اطتفادٍ اس هاطفت  Hآهپز طزاحی ػذٍ اطت. ایي درایْر اس طاختار پل  01تاال تا جزیاى پیْطتَ 

صٌؼتی تِزٍ هی تزد کَ تَ ّاططَ ّرّدی ُای  ARMُای جزیاى تاال ّ هیکزّکٌتزلز پزقذرت 

هختلفی کَ تزای کٌتزل آى در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت دطت کارتزاى را تزای اًتخاب رّع تٌظین 

 گذارد.پاراهتزُای طزػت ، جِت ّ ... تاس هی

 تا ّیژگی ّ قاتلیت ُای سیز طزاحی ػذٍ اطت: MDC-10Aدرایْر 

  هْتْر  0کٌتزل جِت دّ طزفَ تزایDC  

  ٍّلت 21تا  01پؼتیثاًی اس ّلتاژ هْتْر در هحذّد 

  آهپزی 01آهپز ّ پیْطتَ  04حذاکثز جزیاى خزّجی لحظَ ای 

  ّلتی جِت کٌتزل 4ّ  2.2ّرّدی هٌطقی 

  اطتفادٍ اس پلH  کاهلNMOS جِت کارایی حذاکثزی 

  فزکاًضPWM  یکیلُْزتش 11تا  0 در هحذّدٍخزّجی 

  اهکاى کٌتزل تَ صْرت دطتی، تا اطتفادٍ اسPWM  ، پتاًظیْهتز ،UART  ّRS485 

  هیلی هتزی 57*  001اتؼاد 

 

 

 

 



 

 MDC-10Aبرد درایور موتور 

 
 

 

  

 
 کارگروه تخصصی دیجیترونیک 
    www.Digitronic.ir 

  3 

 . ّیژگی ُای هحصْل ّ هحذّدیت ُا1

 

  هجاسهقادیز جذّل 

 ّاحذ حذاکثز ایذٍ آل حذاقل پاراهتز ردیف

 V 21 13 01 ّلتاژ ّرّدی هْتْر 0

 A 01 6 - جزیاى خزّجی پیْطتَ 1

 A 04 01 - جزیاى خزّجی لحظَ ای 2

 V 4 2.2 2 ططح تاال –هٌطق ّرّدی  3

 V 1.4 1 1 ططح پاییي –هٌطق ّرّدی  4

 KHz 11 - 0 *خزّجی PWMفزکاًض  5

 % 88 - 1 ** خزّجی Duty Cycleهحذّدٍ  6
 

 کیلُْزتش تٌظین ػذٍ اطت. 01 ّیر فزکاًض خزّجی تَ صْرت پیغ فزض *
 درصذ ّجْد ًذارد. 011رّی  Duty Cycleدرایْر اهکاى تٌظین  داخلی تَ دلیل طاختار **
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 . اتؼاد تزد2
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 . چیذهاى تزد3

 اػوال تغذیَ تخغ دیجیتال ّ طیگٌال ُای کٌتزل هْتْر :کاًکتْرُای ّرّدی . 0.3

 تْضیح ًام پیي 

0 +5v  ّلت تخغ دیجیتال )تغذیَ خارجی( 4ّرّدی 

2 GND ّرّدی سهیي تخغ دیجیتال 

3 EN  فؼال  –فؼال طاس خزّجی ُای هْتْرLow (pull down )داخلی 

4 RIGHT ُای   کٌتزل جِت هْتْر در حالتPWM  ّPOT  

5 LEFT ُای   کٌتزل جِت هْتْر در حالتPWM  ّPOT  

6 PWM کٌتزل طزػت ّ فزکاًض کاری هْتْر در حالت  PWM 

7 VDD  ّلت جِت اتصال تَ پتاًظیْهتز در حالت  2.2خزّجیPOT 

8 POT  ّرّدی طز ّطط پتاًظیْهتز جِت کٌتزل طزػت در حالتPOT 

9 GND  َپتاًظیْهتزسهیي جِت اتصال ت 

10 TXD  خزّجی طزیال جِت اتصال تَ کٌتزلز در حالتUART 

11 RXD  ّرّدی طزیال جِت اتصال تَ کٌتزلز در حالتUART 

12 485A  طیگٌال ُای ارتثاطی در حالتRS485 

13 485B  طیگٌال ُای ارتثاطی در حالتRS485 
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 STOPًوایغ ّضؼیت فؼال تْدى خزّجی ُای هْتْر یا  :چزاؽ ُای ّضؼیت  .1.3

 اًتخاب حالت کاری تزد :دیپ طْئیچ تؼییي هذ کاری  .2.3

 تْضیح هذ 

0 PWM  کٌتزل طزػت ّ فزکاًض خزّجی اس طزیق ّرّدیPWM 

2 POT  کٌتزل طزػت هْتْر اس طزیق پتاًظیْهتز هتصل تَ ّرّدیPOT 

3 UART  کٌتزل هْتْر اس طزیق راتط طزیال ّ پیي ُایTXD  ،RXD 

4 RS485  کٌتزل هْتْر اس طزیق راتطRS485  485 ّ پیي ُایB  ،485A 
 

در صْرتی کَ ایي جاهپز هتصل ػْد تغذیَ تخغ دیجیتال اس  :جاهپز فؼال طاس تغذیَ داخلی  .3.3

ػْد. در صْرتیکَ اصلی تاهیي هی طزیق رگْالتْر داخلی رّی تزد ّ اس تخغ ّرّدی تغذیَ هْتْر

تغذیَ تاهیي ػْد . در ایي حالت تغذیَ   5v+ایي جاهپز ّصل ًثاػذ ًیاس اطت اس طزیق ّرّدی 

تخغ ُای دیجیتال ّ آًالْگ تَ صْرت هجشا تْدٍ ّ اس لحاظ ًْیش ّ پایذاری در ػزایط تِتزی قزار 

دى ردیف اًِا هیثاػذ . تَ ػٌْاى هثال اّلْیت اُویت ایي دیپ طْئیچ ُا تَ تزتیة تشرگ تْهیگزد. 

در  POT  ّPWMفؼال تاػذ اّلْیت تا ایي هذ کاری تْدٍ ّ طْئیچ ُای  RS485اگز دیپ طْئیچ 

تؼییي هذ کاری تاثیز ًذاػتَ ّ آدرص طخت افشاری تزد را هؼخص هیکٌٌذ. تزای تْضیحات تیؼتز 

 .  هزاجؼَ ػْد.2.4در ایي راتطَ تَ تخغ 

 در دّ طز هْتْر  RCاتصال هقاّهت ّ خاسى تزای فیلتز  هحل :خزّجی  RCفیلتز  .4.3

  هجاسّرّدی تغذیَ تزای هْتْر در هحذّدٍ تؼییي ػذٍ طثق جذّل هقادیز  :ّرّدی تغذیَ  .5.3

 . خزّجی جِت اتصال تَ هْتْر6.3
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 . ًحٍْ طین تٌذی ّ راٍ اًذاسی اّلی4َ

ػْد. چِار رّع ّجْد دارد کَ تَ تزتیة تْضیح دادٍ هی MDC-10Aتزای راٍ اًذاسی تزد درایْر 

دقت ػْد کَ در تصاّیز تزای تغذیَ تخغ دیجیتال تزد درایْر اس رگْالتْر داخلی اطتفادٍ ػذٍ 

 4( ّصل اطت. چٌاًچَ اس تغذیَ جذاگاًَ 3.3) تْضیحات در تخغ  COMاطت ّ در ًتیجَ جاهپز 

در ُوچٌیي  تزد درایْر ّصل ػْد. 5v+غذیَ تَ پیي ّلت اطتفادٍ ػْد تایذ ایي جاهپز قطغ ّ ت

 RIGHT  ّLEFTتا تغییز ّرّدی ُای جِت  ،صْرتی کَ ُیچ کذام اس طْئیچ ُای هذ فؼال ًثاػٌذ

 .خزّجی قاتل کٌتزل ًخْاُذ تْد Duty Cycle ّ درصذ ز طزػت فؼال خْاُذ ػذثهْتْر تا حذاک

 PWM. حالت 0.4

( ّ کٌتزل جِت هْتْر 2.3ّصل اطت ) تْضیحات در تخغ  PWMدر ایي حالت تٌِا دیپ طْئیچ 

ػْد. طزػت ّ فزکاًض خزّجی درایْر هْتْر ًیش اس اًجام هی LEFT  ّRIGHTاس طزیق ّرّدی ُای 

گزدد. ّاحذ تایوز هیکزّکٌتزلز تْلیذ هید کَ هؼوْال تْطط دهؼخص هیگز PWMطزیق ّرّدی 

 تایظتی رػایت ػًْذ. هجاسهْارد هزتثط در جذّل هقادیز  PWMتزای تْلیذ 
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 POT. هذ 1.4

در ایي حالت طزػت هْتْر تْطط یک پتاًظیْهتز کَ هطاتق ػکل سیز تَ تزد ّصل ػذٍ، کٌتزل 

تَ صْرت هتٌاطة تیي هقادیز خزّجی  Duty cycleػْد. تا تغییز ّضؼیت پتاًظیْهتز درصذ هی

ًوایذ. دقت کٌیذ کَ در ایي حالت فزکاًض خزّجی تغییز هی هجاسحذاقل ّ حذاکثز جذّل هقادیز 

 ػْد. تَ صْرت ثاتت در ًظز گزفتَ هی
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 UART. هذ 2.4

ػْد ّ پاراهتزُای هْتْر تَ صْرت کاهل تْطط پْرت طزیال کٌتزل هی،  UARTدر هذ کاری 

تْاى تَ صْرت پْرت طزیال تزد درایْر را هیجِت، طزػت ّ فزکاًض خزّجی قاتل کٌتزل اطت. 

تَ طزیال هتصل ًوْد. ّلی  USBّلت یا هثذل  4ّ  2.2هظتقین تَ هیکزّکٌتزلزُای تا ططح ّلتاژ 

 ًیاس اطت. MAX232هثذل ططح ّلتاژ ًظیز  RS232تزای اتصال تَ پْرت 

 

تیتی اطت  7تایت  3ّ در قالة تَ صْرت هؼاتَ  RS485قالة دطتْرات کٌتزل اس طزیق طزیال ّ 

 .ػًْذارطال هیّ هاًٌذ ػکل سیز  8511تا تیت ریت کَ تَ صْرت پؼت طز ُن 
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آدرص  3کٌذ کَ تَ صْرت آدرص طخت افشار تزدُای درایْر را هؼخص هی،  Addressتایت 

 ػْد. هطاتق جذّل سیز هؼخص هی  کلیذُای دیپ طْئیچتاػذ ّ تْطط هتفاّت هی

POT PWM )آدرص ) ُگش( آدرص )اطکی 

OFF OFF ‘A’ 0x41 
ON OFF ‘B’ 0x42 
OFF ON ‘C’ 0x43 
ON ON ‘D’ 0x44 

تزد درایْر را تٌِا تا یک پْرت طزیال کٌتزل  3تْاى در ًتیجَ ّجْد آدرص ُای هتفاّت هثال هی

کارتزد  Echoتزد درایْر تٌِا جِت تاییذ ارطال دطتْرات تَ صْرت  TXDکزد. دقت ػْد کَ پیي 

 تْاى اس اتصال آى صزفٌظز کزد.دارد ّ هی

هؼخص هطاتق جذّل سیز ًْع دطتْر را  P1  ّP2ُای پاراهتز ّ تَ دًثال آى تایت CMDتایت 

 ذ:ٌکٌهی

CMD )اطکی ( CMD )ػولکزد ) ُگش P1 P2 

‘0’ 0x30  غیز فؼال کزدى ُز دّ خزّجی هْتْر - - 
‘1’ 0x31  فؼال کزدى خزّجیRIGHT درصذ DS فؼال خزّجی % 

‘2’ 0x32  فؼال کزدى خزّجیLEFT درصذ DS % خزّجی فؼال 

‘3’ 0x33 درصذ فؼال کزدى ُز دّ خزّجی DS % خزّجی فؼال 

‘F’ 0x46 فزکاًض خزّجی  تؼییي فزکاًض خزّجی(KHz) 

     

درصذ در جِت راطت حزکت  41تاػث هیؼْد هْتْر تا تْاى  A150تَ ػٌْاى هثال ارطال رػتَ 

 4ارطال ػْد. تزای تؼییي فزکاًض خزّجی  A000کٌذ. تزای تْقف هْتْر ًیش کافی اطت رػتَ 

تَ تزد درایْر ارطال ػْد. تَ دلیل اطتفادٍ اس کذُای اطکی  AF50کیلْ ُزتش ًیش کافی اطت رػتَ 

 تِزٍ تزد. Hyper Terminalتْاى اس اًْاع ًزم افشارُای طزیال ًظیز دطتْرات هی در قالة
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 RS485. هذ 3.4

تفاّت کَ ایي . تا (2.4)تخغ  اطت UARTایي هذ دقیقا هؼاتَ حالت طزیال ّ تْضیحات ػولکزد 

تٌِا تاػذ ّ تزد درایْر تَ جِت جلْگیزی اس ُز گًَْ تذاخل در ایي هذ غیز فؼال هی Echoقاتلیت 

 :کٌذ. ًحٍْ اتصال هؼاتَ ػکل سیز اطتتَ صْرت گیزًذٍ ػول هی

 

هؼاتَ ػکل تاال اطتفادٍ کزد.  RS485تَ  USBتْاى اس هثذل ُای تزای اتصال تزد تَ کاهپیْتز هی

 ّ  485A تْاى هظتقیوا اتصال پیي ُایّ طایز تزدُای صٌؼتی ًیش هی PLCتزای اتصال تزد تَ 

485B  .را تزقزار ًوْد 
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 راٍ اًذاسی تزًاهَ . ًو5ًَْ

 هگاُزتش 0تا فزکاًض  MEGA8– 0.4تخغ تا هذار ارائَ ػذٍ در  PWM. راٍ اًذاسی تَ صْرت 0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

void SetMotor(char dir, char ds) 
{ 
    if (dir&1) 
        PORTC |= 0x01; 
    else 
        PORTC &= 0xFE; 
    if (dir&2) 
        PORTC |= 0x02; 
    else 
        PORTC &= 0xFD;         
    OCR1AL = ((ds * 255) / 100); 
} 
void InitMotor(void) 
{ 
    DDRB = 0x02;    // PWM out pin 
    DDRC = 0x03;    // Direction Bits 
    TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); 
    TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); 
    TCNT1H=0x00; 
    TCNT1L=0x00; 
    ICR1H=0x00; 
    ICR1L=0x00; 
    OCR1AH=0x00; 
    OCR1AL=0x7F; 
    OCR1BH=0x00; 
    OCR1BL=0x00;  
} 
void main(void) 
{ 
    InitMotor(); 
 
    while (1) 
    { 
         SetMotor(1, 50); 
         delay_ms(1000); 
          
         SetMotor(2, 25);  
         delay_ms(1000); 
    } 
} 
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 ) RS485) تا هثذل ططح  3.4یا  2.4تا هذار ارائَ ػذٍ در تخغ  UART. راٍ اًذاسی تَ صْرت 1.5

 هگاُزتش 7تا فزکاًض داخلی  ATMEGA8هیکزّکٌتزلز  -

void SetMotor(char dir, char ds) 
{ 
    putchar('A');           // Address 
    putchar('0'+dir);       // CMD 
    putchar('0'+ds/10);     // P1 
    putchar('0'+ds%10);     // P2 
    // putchar('\n'); 
} 
void InitMotor(void) 
{ 
    DDRB = 0x02;    // PWM out pin 
    DDRC = 0x03;    // Direction Bits 
     
    // USART initialization 
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 
    // USART Receiver: Off 
    // USART Transmitter: On 
    // USART Mode: Asynchronous 
    // USART Baud Rate: 9600 
    UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM); 
    UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | 
(0<<TXB8); 
    UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | 
(0<<UCPOL); 
    UBRRH=0x00; 
    UBRRL=0x33; 
} 
void main(void) 
{ 
    InitMotor(); 
 
    while (1) 
    { 
         SetMotor(1, 50); 
         delay_ms(1000); 
          
         SetMotor(2, 25);  
         delay_ms(1000); 
    } 
} 


