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طراحی ٍ ساخت ساهاًِ َّشوٌذ ترای کوک تِ افراد ًاشٌَا
چکیذُ:
ایٗ سأا٘ ٝدس سفغ ٔطىالذ سٚصٔشٜی افشاد ت ٝخػٛظ افشاد ٘اضٛٙا وٕه ضایا٘ی ٔیوٙدذ تدا
اسسفاد ٜاص ایٗ سأا٘ ٝافشاد ٔی زٛا٘ٙذ ٞطذاسٞایی سا دسیافر وشد ٜوٍٙٞ ٝاْ خطش یا ٘یاصٞایطاٖ
اص آٖ ٞا تا خثش ض٘ٛذ
دس ایٗ دسسٍا ٜتشای تشلشاسی اسزثاط اص فشسسٙذٌ ٜیش٘ذٜٞای ٔخاتشازی )HopeRF (HM-TR
اسسفاد ٜضذ ٜاسر زا اطالػاذ ٔٛسد ٘ظش سا ت ٝغٛسذ دیساٞایی تٔ ٝذاس اغّی فشسسادٞ ٚ ٜطذاس
تذٞذ تشای ٌشفسٗ ایٗ دیساٞا اص ٔیىشٚوٙسشِٚش  PIC16F877Aاسسفاد ٜضذ ٜاسر
اتسذا دس فػُ ا َٚتٔ ٝؼشفی  ٚزٛضیح لسٕر ٞای ٔخسّف طشح  ٚواستشدٞای آٖ ٔی خشداصیٓ
سدس دس فػُ د ْٚتٔ ٝؼشفی تشخی اص لطؼاذ اِىسش٘ٚیىی ت ٝواس تشد ٜضذ ٜدس خشٚط ٜخٛاٞیٓ
خشداخر ٚدس فػُ س ْٛت ٝوذٞای تش٘أٛ٘ ٝیسی ٔی خشداصیٓ ٟ٘ٚایسا دس فػُ چٟاسْ ٔذاسٞای
چاخی ٕٞ ٚچٙیٗ ضٕازیه ٔذاسٞا سا ٌٙدا٘ذ ٜایٓ

و ّٕدداذ وّیددذی :سددأا٘ٛٞ ٝضددٕٙذن افددشاد ٘اضددٛٙان سیسددسٓ ٞطددذاس دٙٞددذٜن HM-TRن
PIC16F877A
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فصل اٍل
هعرفی طرح:
ایٗ دسسٍا ٜت ٝایٗ دِیُ یه سأا٘٘ ٝاٌْزاسی ضذ ٜاسرن چ ٖٛاص تخصٞای ٔخسّفی زطىیُ
ضذ ٜاسر و ٝػثاسذ ا٘ذ اص:
 – 1سیسسٓ ٞطذاس دٙٞذٜی صً٘ دسب خا٘ٝ
 – 2سیسسٓ ٞطذاس دٙٞذٜی وٛدواٖ
 – 3سیسسٓ ٞطذاس دٙٞذٜی ٌاص ضٟشی
 – 4سیسسٓ ٞطذاس دٙٞذٜی ازٔٛثیُ
 – 5سیسسٓ ٞطذاس دٙٞذٜی تٛق ٔاضیٗ ػمة
ًکات ترجستِی طرح عثارت اًذ از:
سادٌین اسصا٘ی  ٚدس دسسشس تٛدٖ ایٗ طشح
وٓ ضذٖ ٔطىالذ افشاد ٘اضٛٙا
سشػر تخطیذٖ ت ٝص٘ذٌی ایٗ افشاد  ٚزحمك اٞذاف وطٛسی
ٚخٛد تازشی دس سیسسٓ ٌیش٘ذ ٜتشای حُٕ  ٚاسسفاد ٜدس ٔىاٖٞای ٔخسّف
طشحی واستشدی  ٚلاتُ اسسفاد ٜدس زٕاْ سٙیٗ
ایداد ا٘طؼاتاذ دیٍش اص ایٗ طشح تسس ٝت٘ ٝیاصٞای فشدی  ٚخاظ افشاد وش
سشػر ػُٕ تاالی دسسٍا ٜدس اسزثاط ٔیاٖ دسسٍاٜٞا
زٟی٘ ٝمطٞٝای ضٕازیه ٔذاسی
طشاحی ٔىا٘یىی دسسٍاٜ
اص خّٕ ٝاص ٘ىاذ ٔثثر ایٗ دسسٍاٖ ٔیزٛاٖ تٛ٘ ٝع اتذاع  ٚایذٜی آٖ اضاس ٜوشد و ٝتا زٛخٝ
ت ٝخٛاسسٝی خأؼ٘ ٚ ٝیاصٞای ٔشدٔی اسر
 - 1- 1سیستن ّشذار دٌّذُی زًگ درب خاًِ:
ایٗ سیسسٓ تٍٙٞ ٝاْ صدٖ صً٘ دسب خا٘د ٝضدشٚع تد ٝوداس
ٔیوٙذن و ٝاص خّٕ ٝاص ٘ىاذ ٔثثر ایٗ تخص ٔی زٛاٖ تدٝ
ایٗ ٘ىس ٝاضاس ٜوشد و ٝاٌش فشد دس ازاق یا حیاط خا٘ ٝیا ٞدش
٘مطٝی دیٍش اص خا٘ ٝتاضذ ٔسٛخ ٝصدٖ صً٘ دسب خٛاٞذ ضذ
أا دس ٌزضس ٝتا سٚضٗ ضذٖ یه الٔح دس خّٛی دسب تایدذ
فشد ٔس ٛخ ٝخٛسدٖ صً٘ ٔیضذ؛ ِدزا ایدٗ دسدسٍا ٜتد ٝفدشد
آصادی ػُٕ تیطسش دس خا٘ٝی خٛد ٔیدٞذ دس ایٗ دسسٍأ ٜا چٙذ خای ٝاص خشداصضٍشٔاٖ سا تدٝ
ػٛٙاٖ ٚسٚدی  ٚچٙذ خایٝی دیٍش سا ت ٝػٛٙاٖ خشٚخی زؼییٗ ٔیوٙیٓ خایٝای و ٝتد ٝػٙدٛاٖ
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ٚسٚدی زؼییٗ ضذ ٜاسرن دس اغُ ٕٞاٖ وّیذ صً٘ خا٘ٔ ٝیتاضذ وٍٙٞ ٝاْ غفش ضذٖ ضشٚع تٝ
واس ٔی وٙذ صٔا٘ی و ٝیىی اص خایٞٝا غفش ٔی ضٛد تا زٛخ ٝت ٝتش٘أٝی ٘ٛضس ٝضذٜن فشسسٙذٜ
ضشٚع ت ٝفشسسادٖ دیساٞای ٔطخع ضذ ٜدس تش٘أٔ ٝی وٙذ
تشای ایٕٙی ایٗ دسسٍا ٜاص چٙذ سٚش اسسفاد ٜضذ ٜاسر سٚش ا َٚلشاس دادٖ چٙذ خاصٖ تشای
خٌّٛیشی اص ایداد ٘ٛیض  ٚاخسالَ دس دسسٍاٜن سٚش د ْٚلشاس دادٖ یه دیٛد تش سش سأ ٜذاسن وٝ
اٌش خایٞٝا سا تش ػىس تٔ ٝذاس ٚغُ وٙیٓ یؼٙی ٔثثر یا ٔٙفی ػٛؼ ٌشددن ٔذاس ٘سٛصد  ٚسٚش
تؼذی لشاس دادٖ یه وّیذ تشای ٔذاس  ٚیه  LEDتشای  Powerآٖ و ٝتثیٙیٓ ٔذاس سآِ اسر
یا خشاب؛ تؼذ اص ایٗ ٘ىاذ فشسسٙذ ٜو ٝضشٚع ت ٝفشسسادٖ وشد ٜتٛد ٔذاس ٌیش٘ذٔ ٜا ضشٚع تدٝ
ٌشفسٗ ایٗ ثاترٞا ٔی وٙذ  ٚتا زٛخ ٝت ٝثاتر فشسساد ٜضذ ٜآٖ سا تا دسسٛس  LCDOUTتدش
سٚی ٔ LCDی٘ٛیسذ  ٚیه ٔٛزٛس ٚیثش ٜتشای اطالع سسا٘ی تش سٚی ایٗ ٌیش٘ذ٘ ٜػة وشد ٜزا
صٔا٘ی وٌ ٝیش٘ذ ٜی دسسٍا ٜضشٚع تٌ ٝشفسٗ وشد فشد ٔسٛخٛ٘ ٝضسٞٝای تش سٚی ٌیش٘ذ ٜضٛد
 - 2- 1سیستن ّشذار دٌّذُی کَدکاى:
دس غٛسزی و ٝافشاد وش  ٚالَ تا  ٓٞاصدٚاج وٙٙذ ایدٗ
أش تاػث ٔی ضٛد زا ٘سٛا٘ٙذ اص وٛدواٖ خٛد ت ٝغٛسذ
وأُ ٔٛاظثر وٙٙذ تا ایٗ سیسسٓ دس ضةن ٍٙٞأی
و ٝوٛدواٖ ٌشیٔ ٝیوٙٙذ ایٗ دسسٍأ ٜسٛخ ٝضذٚ ٜ
ضشٚع ت ٝفشسسادٖ اطالػاذ تٌ ٝیش٘ذٔ ٜیوٙذ اساس
واس ایٗ دسسٍا ٜافضایص ِٚساط یه ٔیىشٚف ٖٛخاص٘ی اسر  ٚیافسٞٝایی و ٝتش سش آٖ لشاس ٌشفسٝ
حذٚد فشوا٘س (طٛٔ َٛج) غذای ٌشی ٝوٛدن سا ٔیٌیشد  ٚآٖ سا لٛیزش وشد ٚ ٜاص یه فیّسش
ساد ٜتشای اص تیٗ تشدٖ طٛٔ َٛجٞای ٔٙفی اسسفاد ٜضذ ٜاسرن صیشا اٌش ایٗ طٛٔ َٛجٞدا دس
ٔذاس تالی تٕا٘ذ تاػث سٛخسٗ ٔ PICیٌشدد اص ٘سایح اسسفاد ٜاص ایٗ سیسسٓ ایٗ اسر ودٝ
ایٕٙی سطح خا٘ٛاد ٜسا افضایص یافس ٚ ٝدسٌیشیٞای رٙٞی ایٗ افدشاد وداٞص ٔدییاتدذن ودٝ
ٔی زٛا٘ذ زاثیشاذ اخسٕاػی  ٓٞداضس ٝتاضذ
یىسشی ٘ىاذ تشای ایٗ دسسٍا ٜدس ٘ظش ٌشفس ٝضذ ٜاسر و ٝآٖٞا ػثاسذ ا٘ذ اص :لشاسٌیشی چٙذ
خاصٖ تشای اص تیٗ تشدٖ ٘ٛیض ٔذاس لشاس دادٖ یه دیٛد تشای خٌّٛیشی اص سٛخسٗ ٔذاس  ٚوّیذ
ِٚ LED ٚ Powerساط ٔذاس اضاس ٜوشد تشای زأٔیٗ طٛٔ َٛج ٔذاسی ٌشی٘ ٝضدیهزشیٗ طَٛ
ٔٛج زٛسط ٔذاس زطخیع  ٚت ٝفشسسٙذ ٜدادٔ ٜی ضٛد و ٝتا زٛخ ٝت ٝثاتر زؼییٗ ضذ ٜدس تخص
ٞطذاس وٛدن ٌیش٘ذ ٜفؼاَ  ٚضشٚع ت ٝدسیافر اطالػاذ ٔیوٙذ اص خّٕٔ ٝضیرٞای ایٗ ٔدذاس
ٔیزٛاٖ ت ٝتشد تسیاس تاالی سیسسٓ اضاس ٜوشد و ٝحذٚد یه ویّٔٛسش اسر
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 - 3- 1سیستن ّشذار دٌّذُی گاز شْری:
ایٗ سیسسٓ تا اسسفاد ٜاص سٙسٛس ٌاص  MQ-2فؼاِیر ٔیوٙذ ٚ
ٔیزٛا٘ذ ٌاصٞای خطش٘ان  ٚتیتد ٛسا زطدخیع دٞدذ سٙسدٛس
ٔ MQ-2یزٛا٘ذ ٌاصٞایی ٔثُ  ٚ LPG ٚ CO2تخاساذ سٕی
غزا ٍٙٞاْ خخر ٌ ٚاصٞایی تدا تدٛیی سا ٔثدُ ٔسداٖ (ٚ )CH4
وّشیذ اوسیذ ٚخشٚخاٖ  ٚدٚد سا زطخیع دٞذ
تشای سا ٜا٘ذاصی ایٗ دسسٍا ٚ ٜازػاَ آٖ ت PIC ٝاص دسسٛس  ADCINاسسفاد ٜوشدٜایٓ زا آٖ سا
زثذیُ ت ٝاػذاد وٙیٓ  ٚتشای ایٗ اػذاد یه تاصد ٜزؼییٗ ٔیوٙیٓ تشای ٔثاَ ٔیٌٛییٓ اٌش  xوٝ
ٕٞاٖ تاصدٔ ٜا اسر تاالزش اص  65سفر فشسسٙذ ٜضشٚع ت ٝواس وٙذ  ٚایٗ وأالً ت ٝغٛسذ دسسی
لاتُ زٙظیٓ ٔیتاضذ دس ایٗ دسسٍا ٜاص یه  ٓٞ LCDاسسفاد ٜضذ ٜاسر ٚظیف ٝایٗ LCD
ٕ٘ایص ٔمذاس  xتش سٚی غفح ٚ ٝاٌش تاالزش اص آٖ ػذد زؼ ییٗ ضذ ٜسفر تش سٚی غفحٞ ٝطدذاس
دٞذ ایٗ واس تٚ ٝسیّ 4 ٝخٛسذ ازػاَ  PICت LCD ٝغٛسذ ٔیٌیشد ؤ ٝی زٛا٘ذ دیساٞدای
ٔطخػی سا اص خشداصضٍش ت ٝغفح ٝتذٞذ ٍٙٞأی و ٝایٗ أش غٛسذ ٔیٌیشد فشسسٙذٔ ٜا ٓٞ
ضشٚع ت ٝواس ٔیوٙذ اِثس ٝت ٝثاتر آٖ  ٓٞتایذ اضاس ٜوشد دس ایٗ ٍٙٞاْ ٌیش٘ذ ٜثاتدر زؼیدیٗ
ضذ ٜسا اص طشیك تادسیر  9699دسیافر  ٚتش غفحٝی ٌ LCDیش٘ذٕ٘ ٜایص دادٔ ٜدیضدٛد دس
ایٗ ٍٙٞاْ یىی اص خٛسذٞای خشداصضٍش دسسثٙذ ضشٚع ت ٝدادٖ خیاْ یه ٔیوٙذ زا یه ٔٛزدٛس
ٚیثش ٜسا سٚضٗ وٙذ زا فشد ٔسٛخٝی خیغاْ ضٛد

 - 4- 1سیستن ّشذار دٌّذُی اتَهثیل:
ایٗ سیسسٓ تا ازػاَ تٔ ٝدذاس دصدٌیدش ٔاضدیٗ ضدشٚع تدٝ
فؼاِیر ٔی وٙذ یؼٙدی ٍٙٞدأی ود ٝسٙسدٛسٞای حسداس
دصدٌیش فؼاَ ٔی ضٛد ِٚساط خشٚخی آطیش تٔ ٝذاس فشسسٙذٔ ٜا
ٚاسد ٔی ضٛد و ٝتا لشاس دادٖ سٌٛالزٛس تش سش سأ ٜذاس ِٚساط
آٖ سا تِٚ 5 ٝر ٔ PICیسسا٘یٓ  ٚتا تش٘أٞٝدای ٔطدخع
ضذ ٜو ٝاٌش خایٔ ٝا یه ضذ فشسسٙذ ٜفؼاَ  ٚتٌ ٝیش٘ذ ٜتا زٛخ ٝت ٝثاتر ٔطخع تفشسسذ اِثسٝ
تایذ دسسٛس ٚسٚدی یا خشٚخی خای ٝسا ٔطخع وٙیٓ دِیُ اسسفاد ٚ ٜلشاس دادٖ ایٗ دسسٍا ٜدس
ایٗ طشح تاال تشدٖ سطح أٙیر  ٚآسٛدٌی خاطش ایٗ افشاد  ٚسفغ یىی اص ٔطىالذ آٖ ٞا اسر
تشای أٙیر ایٗ ٔذاس اص چٙذ خاصٖ تشای اص تیٗ تشدٖ ٘ٛیض اسدسفاد ٜضدذ ٚ ٜیده دیدٛد تدشای
خٌّٛیشی اص سٛخسٗ ٔذاس لشاس دادیٓ ٔ ٚثُ تمیٝی ٔذاسٞا داسای یه وّیذ Power LED ٚ
ٔیتاضذ ِٚساط ٚسٚدی ایٗ ٔذاس سا ٔی زٛاٖ اص تازشی ازٔٛثیُ ٌشفر زا واس سا تشای زِٛیدذ ا٘ثدٜٛ
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آساٖ ٔیوٙذ ایٗ دسسٍا ٜسا ٔیزٛاٖ تش سٚی سیسسٓ أٙیسی ازٔٛثیُ  ٚحسی تش سٚی سیسسٓ
أٙیر ٔٙضَ  ٚسیسسٓ أٙیسی ٔحُ واس ٘ ٚػة ٕ٘ٛد
 - 5- 1سیستن ّشذار دٌّذُی تَق هاشیي عقة:
ایٗ سیسسٓ یه سیسسٓ ٞطذاس دٙٞذ ٜاسر و ٝتٍٙٞ ٝاْ
صدٖ تٛق ٔاضیٗ ػمة ضشٚع ت ٝواس ٔیوٙذ اسداس وداس
ایٗ دسسٍا ٜضدثی ٝسیسدسٓ ٞطدذاس دٙٞدذٜی وٛدوداٖ
ٔیتاضذ أا دس ایٗ سیسسٓ ٘د ٛػی فیّسدش تد ٝآٖ اضدافٝ
ٌشدیذ ٜاسرن زا فشوا٘سٞای تاطٛٔ َٛج وٕسش سا دسیافر
وٙذ یؼٙی طٛٔ َٛج آٖ ٞا تّٙذزش اص سیسسٓ ٞطذاس دٙٞذٜی وٛدواٖ اسر تاص ٓٞاساس وداس
ایٗ دسسٍاٌ ٜشفسٗ آ٘اِٛي یه ٔیىشٚف ٖٛخاص٘ی  ٚزثذیُ آٖ ت ٝیه دیدیساَ ساد ٜاسر ودٝ
تسٛا٘ذ ٔذاس خشداصضٍش سا ٔطّغ اص غذای ی وٙذ ٔ ٚذاس فشسسٙذ ٜسا فؼاَ وٙذ
تا زٛخ ٝت٘ ٝىاذ تاال ٔی زٛاٖ ٘سیدٌ ٝشفر و ٝدلر  ٚسدشػر فشسدسادٖ اطالػداذ دس چٙدیٗ
فشسسٙذٜای تا لیٕر خاییٗ چ ٝلذس تا اسصش ٔ ٚفیذ اسر
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