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 مقدمه

گیري دما و کنترل دماي محیط  و عناصر به یکی از ضروریات صنعت تبدیل شده است. امروزه اندازه
  عدم توجه به این امر ممکن است صدمات و خسارات جانی و مالی سنگینی به همراه داشته باشد.

عناصر الکتریکی اعم از انواع دیودها و ترانزیستورها و ..... وابستگی  کارهنقطدانیم همانطور که می
بی را روي مدار میمطلوشدیدي به دماي محیط کار خود دارند وبا تغییرات دمایی اندکی اثرات نا

پس این امر در صنعت الکترونیک اهمیت بیشتري پیدا میکند به طوري که کنترل دماي  گذارند.
ترونیک و طراحان مدار به شمار لکترونیکی یکی از دغدغه هاي صنعت کاران و مهندسان الکعناصر ا

ده است  ، به این استفاده ش AVRکنترلر و برنامه نویسی در مدار عملی این پروژه از میکرو. آیدمی
دیجیتالی سی ها و میکروکنترلرها و کال مدارات مدارات آنالوگ جاي خود را به آي دلیل که امروزه

در این ریزي بودن روبه گسترش است . برنامهاند و استفاده اینگونه مدارات به دلیل راحتی و قابلداده
  زمایشگاهی را به  صورت دقیق تنظیم کنیم.آدماي یک اتاقک ایم تا پروژه سعی کرده
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 فصل اول

  
  مقدمات ساخت پروژه
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  بازکنترل حلقه

کننده و فرایند  کنترل بخش تقسیم کرد: توان به دو باز را معموالً میسیستم کنترل حلقهجزاي ا
 کننده سیگنال کار شود. خروجی کنترل شونده. سیگنال ورودي یا فرمان به کنترل کننده اعمال می کنترل

شونده  متغیر کنترلبه این ترتیب  1-1مانند شکل کند.  شونده را کنترل می انداز است که فرایند کنترل
  .اي عمل خواهد کرد بر اساس استاندارد از پیش تعیین شده

 شویی بر اساس یک مبناي زمانی  تن و آبکشی در ماشین لباسخیساندن، شس :شویی ماشین لباس
شویی سیگنال خروجی یعنی پاکیزگی لباسها را اندازه گیري  شوند. و ماشین لباس انجام می

ها معموالً مدت شستشو کامالً به نظر و برآورد  کند. دلیل دیگر این است که در این ماشین نمی
 .شخص استفاده کننده بستگی دارد

 هاي راهنما به کمک سیگنالهایی است که بر مبناي زمان عمل  ترافیک از طریق چراغ کنترل
 .کنند می

  

  

 کنترلر حلقه باز  1-1 شکل

  بستهکنترل حلقه

سیستمی است که در آن سیگنال خروجی   (closed-loop control system)سامانه کنترل حلقه بسته 
هستند .  کنترل پسخورديهاي بسته ، سیستمکنترل حلقههاي ممل کنترل اثر مستقیم دارد . سیستبر ع

اعمال ، به کنترل کننده سیگنال خطاي کارانداز که تفاضل بین سیگنال ورودي و سیگنال پسخورد است 
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بر  "بستهحلقه"و خروجی سیستم را به مقدار مطلوب برساند . اصطالح  شود تا خطا را کاهش دهد می
  . استفاده از عمل پسخوردي براي کاهش خطاي سیستم داللت دارد

 هاي خانگی یخچال 

 هاي خودکار آبگرمکن 

 دسیستمهاي گرمایش خودکار منازل که کنترل ترموستاتی دارن . 

 اي از سامانه کنترل حلقه  هاي راهنما که خود نمونه هاي منتظر در پشت چراغ اگر تعداد اتومبیل
باز هستند را در منطقه شلوغی از شهر پیوسته بشماریم و اطالعات حاصل را به مرکز کنترل 

  . هاي راهنما ارسال کنیم ، سیستمی حلقه بسته خواهیم داشت کامپیوتري چراغ

 

  بسته و اجزاي انسیستم حلقه 2-1شکل 

  
  سیستم حلقه بسته 3-1شکل 
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  انواع سنسورهاي دما
 .شودگیري دما و حرارت کاربرد دارند پرداخته میها که در اندازهدر این بخش به معرفی سنسور

باشد ، این سنسور تغییرات دما را به ولتاژ می lm 35 ترن سنسور تشخیص دما موجود در بازارمعروف
  .میکند تبدیل نالوگآ

 
شما باشد (بتوانید نوشته هایش را  رويبهرو، در صورتی که سنسور باشدپایه می 3این سنسور داراي 

ولت میشود) ، پایه وسط ولتاژ خروجی (به میکرو  5سنسور (متصل به  vcc ببینید) اولین پایه سمت چپ
 . متصل میشود) و پایه سوم گراند سنسور ست

 
  
.  

  
  
  

 LM35  سنسور  4-1شکل

  
   pt100  هايسنسور

 
هاي مقاومتی خطی نیز معروف هستند در انوع متنوع و با قابلیت اندازگیري ها که به سنسوراین سنسور

میباشد که دقت بسیار  PT100 هاترین نمونه از این سنسورشوند. معروفدماي زیاد و دقت باال ساخته می
  0.385شود. این سنسورها داراي مقاومت متغیر حدود درجه ساخته می 800یرا تا دماهاي باال دارد و اخ
اهم از مقاومتشان کم  385جه افزایش یا کاهش دما مقدار .سانتیگراد هستند. یعنی با هر در اهم بر درجه

ا میکرو میتوان این تغییرات ولتاژ ر adc با استفاده از. باشدیا زیاد میشود . این سنسور داراي دوپایه می
  د.ن را مشاهده کرآاندازه گرفت و 

 
ترین منبع جریانی که میتوان براي این سنسور استفاده کرد ، استفاده از یک مقاومت سري شده با ساده
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شود ، این سنسور است ، بدین صورت که یک سرمقاومت به سنسور وسردیگر به ولتاژ تغذیه متصل می
  . ل شودهمچنین سردیگر سنسور نیز باید به گراند متص

 

 
  

   pt100سنسور   5-1شکل
 
  

 . شودتغییرات دما موجب تغییر ولتاژ در نقطه مشترك سنسور ومقاومت می

باشد و در ازاي هر درجه افزایش دما اهم می 100در دماي صفر درجه داراي مقاومت  PT100 سنسور
  .شوداهم به مقاومتش افزوده می 0.385

 
Lm335  

گیري درجه را اندازه 100تا  -40تواند دماي بین باشد که میگیري دما میاندازهاین سنسور یک سنسور 
 . ولت تغییر میکندمیلی 10گراد سانتیخروجی این سنسور به ازاي هر درجهولتاژ  .کند

ولت بین دو پایه  2.5و -2.5  گیري دماي منفی باید ولتاژبراي اندازه .ولت است  5تغذیه این سنسور 
   .جود داشته باشدتغذیه و

  
 ptcوntc سنسورهاي

با افزایش دما  ntc باشد که در نوعسنسورهاي مقاومتی و حساس به دما می زاین دو نوع سنسور ا
  .ن نیز افزایش می یابدآبا افزایش دما مقاومت  ptc نوع کم میشود و در مقاومتش

بین طراحان روباتیک و الکترونیک  این سنسورها به دلیل آسانی در استفاده و مقرون به صرفه بودن در
  .محبوبیت دارند

هاي اي امداد،روباتهنشان ، روباتتشآ هايمختلف از جمله روبات هايرباتکاربرد این سنسورها در 
  .هاي شناسایی محیط و... استآشپز ،روبات



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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




