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 چکیده

به کشف پروتکل ارتباطی  (FPGAدر این پروژه قصد داریم تا با استفاده از مدارهای مجتمع قابل برنامه ریزی )

بپردازیم.      در  NI( ساخته شده توسط شرکت  Data Acquisition Deviceل های داده برداری )بین ماژوو

 می باشد. NI 2416این پروژه ، ماژول داده برداری استفاده شده 
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  مقدمه

امروزه کاربرد اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق در صنایع و پروسه های مختلف صنعتی به وفور به چشم می خورد. 

کنترل پروسه و سیستم های اندازه گیری پیچیده ای که در صنایعی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع 

 ابزارآالت بسیار دقیق و حساس می باشند. شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع خودرو سازی و... به کار می آید نیازمند

پیشرفت های تکنیکی اخیر در کنترل فرآیند و اندازه گیری پارامترهای مختلف صنعتی از قبیل فشار، دما، جریان 

 و ... باعث افزایش کیفیت محصوالت وکاهش هزینه های تولید گردیده است. 

 قبیل اند:به طور کلی برخی از مزایای اتوماسیون صنعتی از این 

 تکرارپذیری فعالیت ها و فرآیند ها -

 افزایش کیفیت محصوالت تولیدی -

 افزایش سرعت تولید )کمیت( -

 کاهش پسماندهای تولید )ضایعات( -

 باال بردن ضریب ایمنی برای نیروی انسانی و کاستن از فشارهای روحی و جسمی -

 و ... -

مختلف ودر کنار آن افزایش کمی تولید، هدف در حال حاضر ارتقاء سطح کیفی محصوالت تولیدی در صنایع 

اصلی هر واحد صنعتی می باشد ومدیران صنایع نیز به این مهم واقف بوده وتمام سعی خود را در جهت نیل به 

 این هدف متمرکز نموده اند.

تی المه افزایش کیفیت و کمیت یک محصول، استفاده از ماشین آالت پیشرفته و اتوماتیک می باشد. ماشین آالز

که بیشتر مراحل کاری آنها به طور خودکار صورت گرفته و اتکای آن به عوامل انسانی کمتر باشد. چنین ماشین 
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آالتی جهت کارکرد صحیح خود نیاز به یک بخش فرمان خودکار دارند که معموال از یک سیستم کنترل قابل 

امه مه ریزی مطابق با الگوریتم کاری ماشین، برنبرنامه ریزی در این بخش استفاده می گردد. بخش کنترل قابل برنا

متناسب با شرایط لحظه ای به عملگرهای دستگاه فرمان داده و در نهایت ماشین را کنترل ریزی شده و می تواند 

 کرد.

جمع آوری اطالعات در فرآیندهای صنعتی با استفاده از سنسورها یا حسگرها صورت می گیرد. این حسگرها به 

م وگوش یک سیستم کنترلی عمل می کند. امروزه در بسیاری از ماشین آالت صنعتی استفاده از منزله ی چش

سنسورها امری متداول می باشد تا جایی که عملکرد خودکار یک ماشین را می توان با تعداد سنسورهای موجود 

م می باشد که بدون سنسور در آن درجه بندی کرد. وجود سنسورهای مختلف در فرآیند اتوماسیون به اندازه ای مه

هیچ فرآیند خودکاری شکل نمی گیرد.بنابرابن سنسورها یکی از اجزای الینفک سیستم های اتوماسیون صنعتی 

 چندان دور بسیاری از تابلوهای فرمان ماشین آالت صنعتی،برای کنترل پروسه های تولیدمی باشد.در گذشته نه 

از رله های الکترومکانیکی یا سیستم های پنوماتیکی استفاده می کردند واغلب با ترکیب رله های متعدد و اتصال 

آنها به یکدیگر، منطق کنترل ایجاد می گردید. در بیشتر ماشین آالت صنعتی، سیستم های تاخیری و شمارنده 

ارنده به تابلوهای کنترل حجم و زمان مونتاژ آن ها نیز استفاده می گردید و با اضافه شدن تعدادی تایمر و شم

 افزایش می یافت.

ابزارهای فوق با در نظر گرفتن استهالک و هزینه باالی خود و همچنین عدم امکان تغییر در عملکرد سیستم، 

 یباعث گردید تا از دهه ی هشتاد میالدی به بعد اکثر تابلوهای فرمان با سیستم های کنترلی قابل برنامه ریز

 جایگزین گردند.ها  PLCجدید یعنی 

اولین بسته نرم افزاری گرافیکی خود را با عنوان  National Instrumentsمیالدی نیز شرکت  1226در سال 

LabVIEW  به بازار عرضه نمود.این شرکت عالوه بر نرم افزارLabVIEWسیستم داده برداری ، 
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(Data Acquisition-DAQرا به بازار ارائه کرده )  است که با این نرم افزار سازگارند. هم اکنون محصوالت این

هزار شرکت فعال در زمینه ی اتوماسیون صنعتی به کار گرفته شده  15کشور و در بیش از  22شرکت در حدود 

 است.

در اکثر نقاط دنیا، پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان  NIسیستم شرکت با توجه به فراگیر شدن این 

ور این سیستم در ایران نیز فراگیر خواهد شد. بنابراین ما در فصل اول به معرفی این سیستم و اجزاء مختلف آن د

خواهیم پرداخت. با توجه به  FPGAمی پردازیم،در فصل دوم نیز به معرفی مدارهای مجتمع قابل برنامه ریزی 

مین منظور در می باشد، به ه SPIپروتکل  و EEPROMاینکه بخشی از این پروژه مربوط به حافظه های سریال 

نیز مربوط به مراحل انجام شده  پنجمبه طور مختصر به این مفاهیم می پردازیم. فصل  وچهارم سومهای فصل 

 با دیگر ماژول های سازگار با آن می باشد. NI 2416برای کشف پروتکل ارتباطی بین ماژول 
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 ( Data Acquisition System) سیستم داده برداری   فصل اول : 1
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 ( Data Acquisitionمفهوم داده برداری ) 1.1

 

 سیستم کلی داده برداری  1-1شکل 

، فرآیند اندازه گیری پدیده های الکتریکی و یا فیزیکی مانند ولتاژ، جریان، دما، فشار و  1( DAQداده برداری یا ) 

شامل  DAQیا صدا به وسیله ی کامپیوتر می باشد. همان طور که در شکل باال مشخص می باشد، سیستم 

باشد. در مقایسه با و یک کامپیوتر با نرم افزار قابل برنامه ریزی می  DAQسنسورها، سخت افزار اندازه گیری 

و ، با بهره برداری از قدرت پردازش، صفحه نمایش  PCمبتنی بر  DAQسیستم های اندازه گیری سنتی، سیستم 

قابلیت اتصال به کامپیوتر های صنعتی استاندارد، در ارائه راه حل های اندازه گیری، قدرت مندتر، انعطاف پذیرتر 

 و مقرون به صرفه تر می باشد.

 ( عبارت است از : DAQتساب داده ها )روند اک 

 به دست آوردن سیگنال ها از پدیده های دنیای واقعی 

                                                                 
1 Data Acqusition 
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 دیجیتالی شدن سیگنال 

 تجزیه و تحلیل، ارائه و ذخیره داده ها 

 : DAQاجزاء مختلف سیستم  1.1.1

 دارای قسمت های زیر می باشد : DAQ، سیستم  1-1با توجه به شکل 

 مبدل ها و سنسورها 

  سیگنال ها 

  دستگاه یا سخت افزارDAQ 

  نرم افزارDeriver 

 نرم افزار کاربردی 

 در قسمت های بعدی به بررسی هر یک از این اجزاء خواهیم پرداخت.

 : مبدل ها و سنسورها   1.1.1.1

اندازه گیری از یک پدیده ی فیزیکی، مانند درجه حرارت اتاق، شدت یک منبع نور و یا نیروی اعمال شده به یک 

سور آغاز می شود. سنسور یک مبدل نیز نامیده می شود که یک پدیده ی فیزیکی را به یک شیء ، با یک سن

سیگنال الکتریکی قابل اندازه گیری تبدیل می کند. بسته به نوع سنسور، خروجی الکتریکی آن می تواند یک 

سورها باشد. برخی از سن ولتاژ، جریان، مقاومت و یا یکی دیگر از ویژگی های الکتریکی که در طول زمان متغیر است

ممکن است به یک سری اجزا و مدارهای اضافی برای تولید یک سیگنال بی خطر و مناسب برای خوانده شدن 

 نیاز داشته باشند. DAQتوسط یک دستگاه 

 در جدول زیر لیستی از سنسورهای متداول دیده می شود :
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 1-1جدول 

 سنسور پدیده های اندازه گیری

 ترموکوپل، ترمیستور درجه حرارت

 فتوسنسور نور

 میکروفن صدا

 ترانسفورماتور، فیزوالکتریک نیرو وفشار

 شتاب سنج شتاب

pH pH سنج 

 

 : سیگنال ها  1.1.1.1

یک مبدل مناسب، پدیده های فیزیکی را به سیگنال های قابل اندازه گیری تبدیل می کند. با این حال، سیگنال 

های مختلف به روش های مختلف اندازه گیری نیاز دارند. به همین دلیل دانستن تفاوت بین انواع مختلف سیگنال 

 ها و ویژگی های مربوط به آن ها مهم می باشد. 

 می توان به دو گروه زیر طبقه بندی کرد :سیگنال ها را 

 آنالوگ 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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