کنترل توان دوچرخهی هوشمند
دانشجو :شایان نجفی
استاد راهنما :دکتر کبریایی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران

مقدمه

نتایج

هدف پروژهی کلی تعریف شده ،کنترل توان الکتریکی تولید شده در یک دوچرخه
در حین رکاب زدن توسط راکب میباشد .به این صورت که با قرار دادن یک سنسور
نیروسنج در پدال ،نیروی وارده توسط راکب به طور مداوم اندازه گیری شده و به
بورد آرم مرکزی ارسال کند و این بورد در کنار دیگر ورودی های ارسالی اش از
جمله بلوتوث و ،...به تحلیل رفتار مناسب در قبال توان تولید شده بپردازد و واکنش
نشان دهد.

به کمک بورد آرم دیسکاوری ،ماژول  HX711که به لودسل متصل شده را راه
اندازی کرده و خروجی آن را از طریق ارتباط سریال میخوانیم .پس از کالیبراسیون
به کمک وزنه های استاندارد ،نیروی حقیقی به دست آمده را به کمک ارتباط usart
به کامپیوتر انتقال داده و در ال سی دی کاراکتری نمایش می دهیم.

This is a sample text. Enter your text here

ساختار پیشنهادی
برای راه اندازی به یک سنسور نیروسنج مناسب احتیاج داشتیم که در وهلهی اول در صدد
استفاده از سنسور نیروسنج ) 𝐹𝑆𝑅(1که مقاومتش در اثر نیرو یا فشار وارده تغییر میکند
برآمدیم.

برای این کار از یک مدار بهسازی ساده (شکل  )1میتوان استفاده کرد.

شکل .2

شکل .1

شکل  2نمودار ولتاژ خروجی آپ امپ به ازای مقاومتهای 𝑀𝑅 مختلف نشان میدهد که باید
توسط واحد  ADCمیکروکنترلر آرم خوانده شده و نیروی متناظر با آن طبق نمودار دیتاشیت
(البته پس از کالیبراسیون سنسور) به دست آید .اما به علت دقت نسبتا پایین سنسور در عمل
درصدد استفاده از نوع دیگری از سنسور نیروسنج به نام لودسل ( )Load cellبرآمدیم که
انواع مختلفی از جمله نیوماتیکی ،هیدرولیکی و کرنش سنج ( )strain gaugeدارد که ما از
از نوع کرنش سنج آن بهره بردیم.

برای راه اندازی احتیاج به ادوات زیر داریم :
• بورد آرم دیسکاوری کیت STM32F407
• سنسور نیروسنج لودسل
• ماژول  HX711که یک مبدل  24 ADCبیتی اختصاصی برای سنجش نیروست.
• ال سی دی کاراکتری 2*16
• وزنهی استاندارد جهت کالیبراسیون

1) Force-resistance Sensor

جمع بندی
دوچرخهی هوشمند میتواند سبک زندگی و حمل و نقل ما را به کلی دگرگون کند ،علی
الخصوص در شهر تهران که با معضل ترافیک دست و پنجه نرم میکند .از طرف دیگر با توجه
به تپه ای بودن بسیاری از نقاط تهران ،میتوان از توان الکرتیکی تولیدی در سرازیری ها در
تزریق توان به موتور دوچرخه در سرباالیی ها بهره برد.
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