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 مقدمه

» ـ آنـالوگ  دیجیتـال « آوري اطالعات ا فزاري چند دهۀ اخیر در زمینه فن افزاري و نرم پیشرفت تکنولوژي سخت
فکـر انـداخت کـه     اي مطرح شده است؛ متخصصین صنعت برق را به ایـن  که در قالب علم نوین تجهیزات رایانه

سیستم هـاي قـدرت باشـند روش     براي تمامی بهینهبرداري  بهره آوري جدیدي براي کنترل و در جستجوي فن
اعی و اقتصـادي و فنـی همـان روش مانیتورینـگ     ارائه شده در این زمینه در راستاي جدیدترین اهـداف اجتمـ  

 باشد و ساختار مانیتورینگ سیستم هـاي قـدرت نیـز بـر     مانیتورینگ واژه التین بمفهوم نمایش دادن می. است
هـاي   سیسـتم  .نمـایش باشـد   و قـدرت قابـل بررسـی    ادواتشده اسـت کـه تسـتهاي مختلـف       این پایه نهاده

را فـراهم آورده و   سیسـتم هـاي قـدرت   دقیقـی در خصـوص وضـعیت     اطالعات کامل و می توانندمانیتورینگ 
موقع و متناسب با وضعیت گزارش شـدة سیسـتم بـه    ه احتمال رخدادهاي غیرمنتظره را با اعمال عملکردهاي ب

  .برداري است رسانند و این همان افزایش ضریب اطمینان سیستم بهره حداقل ممکن می

و جریان سیستم سه فـاز   ساخته شود که توانایی مانیتورینگ ولتاژ در این پروژه سعی شده سیستمی طراحی و
  .را داشته  باشد

 

 



 



 



 

- توپولوژي مدار  

- - مانیتورینگ و نحوه ي پیاده سازي  آن  

 صنعتی از بخش هاي مختلف واحد هاي به طور کلی مانیتورینگ عبارتست از جمع آوري اطالعات مورد نیاز 
به عبارت . هاعم از مجزا و غیر مجزا و نمایش آنها با فرمت هاي خاص روي صفحه نمایش جلوي اپراتور مربوط

یت یک سیستم دیگر همان طور که از نامش پیداست مانیتورینگ عملی مربوط به نمایش و یا مشاهده وضع
تورینگ مفهومی فراتر از صرفا بسیار قدیمی است چرا که امروزه مانی ،اري و کاربردذگاست اما این نوع نام

مشاهده وضعیت پیدا کرده که به عنوان مثال امروزه توسط سیستم هاي مانیتورینگ می توان به عملگرها 
در این پروژه به نمایش سیگنال . دو طرفه برقرار کرد فرمان نیز صادر نمود و یا با برخی از قسمت ها ارتباط

پردازش این سیگنال ها بسنده شده و ارتباط دو طرفه  برقرار نمی هاي مورد بررسی روي صفحه ي مانیتور و 
  .باشد

 .براي طراحی و ساخت چنین سیستمی الزم است تمامی ورودي ها ونحوه ي اتصال انها به رایانه را بشناسیم
مدار . کنیم ورودي استفاده میبه عنوان  است که قبال تعبیعه شدهمداري  خروجیسیگنال در این پروژه از 

به نحوي طراحی شده است که با اتصال ورودي آن به خروجی یک مصرف کننده ي قدرت، ولتاژ و  مذکور
این مدار شامل سه سنسور  .جریان آن را به سیگنال هایی قابل بررسی در حوزه ي الکترونیک تبدیل می کند

یف ولتاژ خروجی مصرف جریان از نوع سنسور هاي اثر هال براي تبدیل جریان و سه ترانس ولتاژ براي تضع
در واقع این مدار بسته به این که مصرف کننده ي مورد بررسی تکفاز باشد یا  .کننده مورد بررسی می باشد
پروژه ورودي سیگنال ها به عنوان سیگنال این . خروجی خواهد داشتسیگنال سه فاز به ترتیب دو یا شش 

  .می باشند

به سیگنال دیجیتال با استفاده از میکرو کنترلر ورت انالوگ می باشند را که به ص در ادامه باید این سیگنال ها
           قابلیت بابه پورت سریال کامپیوتر باید از میکروکنترلر هایی  ر هابراي اتصال میکروکنترل. تبدیل نماییم

UART یا USART ال به نام هايسری  این میکروکنترلر ها داراي دو پایه براي برقراري ارتباط. استفاده شود 
TXD (transmit data)  وRXD  (resive data) هستند. 

می باشد، استفاده شده  AVRکه یکی از اعضاي خانواده میکروکنترلرهاي  ATMEGA32در این پروژه از  
  .است



 



 

برد به  از کانال هاي ورودي متعددي بهره می AVRها بسته به نوع  AVRنالوگ به دیجیتال در آمبدل 
میکروکنترلري که در . توسط یک مالتی پلکس ورودي هاي مختلفی را می توان به آن متصل نمودطوري که 

تبدیل آن به مقادیر  این پروژه استفاده شده است داراي هشت کانال مجزا براي دریافت سیگنال آنالوگ و
 ADCبه پورت سیگنال هایی که  .که از شش کانال آن در این پروژه استفاده شده است دیجیتال می باشد

سیگنال  ؛ولت باشند تا  در میکروکنترلر اعمال می شوند باید در محدوده ي ) مبدل انالوگ به دیجیتال(
در  ADCمستقیما قابل اتصال به پورت که توسط مدار اولیه به ولتاژ تبدیل شده اند هاي جریان 

کنترلر هستند و هیچگونه مشکلی براي ارتباط با میکرو ندارند اما سیگنال هاي ولتاژ که به صورت میکرو
پس باید . آنالوگ در دسترس ما هستند امکان اعمال به میکرو کنترلر را ندارند زیرا داراي بخش منفی هستند

در ادامه بیشتر به این موضوع یک مدار آماده سازي براي اعمال به مبدل انالوگ به دیجیتال طراحی شود که 
در میکروکنترلر  ADCکانال اول  مالحظه می شود  پس همانطور که در پیوست . پرداخته شده است

توسط کابلی به خروجی مدار آماده ساز متصل شده است اما سه کانال بعدي مستقیما به سیگنال هاي جریان 
  .متصل می شوند

باشد که وظیفه تبدیل موج  دریافتی را به  سی ترین بخش ها مییکی از اسا مبدل انالوگ به دیجیتال
حال براي ارسال سیگنال . کیلو هرتز گرفته ایم سیگنال دیجیتال دارد نرخ نمونه برداري در این مبدل را 

، نوع Buad rateتنظیماتی مثل . را در میکرو کنترلر برنامه ریزي کنیم USARTهاي دیجیتال بایستی
به علت گسترده بودن  این برنامه ریزي ها ... . ، قالب بندي اطالعات و )سنکرون یا آسنکرون(ل ارتباط سریا

  .در بخش جداگانه اي به توضیح این تنظیمات و آشنایی بیشتر با مفاهیم مذکور پرداخته شده است

افزاري انجام می  همانطور که می دانید تنظیمات و برنامه ریزي تمامی پایه هاي میکروکنترلر به صورت نرم 
قابل در پیوست کدویژنشود این تنظیمات توسط نرم افزار کدویژن انجام پذیرفته است و سورس برنامه ي 

قابل بهره  TXDاطالعاتی که ارسال می شوند روي پایه ي مالحظه است پس از برنامه ریزي هاي الزم  
از این . کمک می گیریم MAX232اما به دلیل سازگار نبودن سطح منطقی، از تراشه . برداري می باشند

خروجی این تراشه توسط . و برعکس می باشدTTL به سطح منطقی  RS232تراشه براي تبدیل سطح ولتاژ 
  . در رایانه متصل می شود COMبه پورت  RS232کابل رابط 

ده ایم روش هاي متعددي وجود دارد، براي این که بتوانیم براي مشاهده ي اطالعاتی که بدین نحو ارسال کر
هاي ارسال شده را ببینیم و یا در صورت لزوم پردازش هاي دیگري انجام دهیم، از نرم  شکل موج سیگنال

  .نرم افزار متلب به خوبی توانایی ارتباط با پورت سریال را داراست. افزار متلب استفاده نموده ایم



 



 

کننده ي تکفاز که با این روش در نرم افزار متلب ترسیم ، شکل موج ولتاژ و جریان یک مصرف به عنوان نمونه
ن که سیگنال ها توسط آهمانگونه که مشاهده می کنید به رغم . قابل مالحظه است شده است در شکل 

متلب قبل از  ماده ساز براي اتصال به میکروکنترلر دستخوش تغییراتی شده بودند اما در نرم افزارآمدار 
عملیاتی عکس عملیات انجام شده در  ،به عبارتی دیگر. ترسیم شکل موج، این تغییرات بازگردانده شده اند

مالحظه  پس شکل موج هایی که در شکل . به صورت نرم افزاري انجام پذیرفته است مدار آماده ساز،
آماده  اولیه و به عبارتی ورودي مدارخروجی مدار نی هستند که شکل موج هاي ولتاژ و جریا شود عینامی

  . ساز بودند

  

  سیگنال ولتاژ و جریان سیستم تحت مانیتورینگ - شکل

  

- - مدار آماده سازي سیگنال براي اعمال به میکروکنترلر  

همانطور که قبال گفته شد مداري براي تبدیل ولتاژ به سیگنال قابل اعمال به مبدل انالوگ به دیجیتال 
این مدار بدون این که قسمت منفی ولتاژ اولیه را حذف کند حتی قادر است در . طراحی و ساخته شده است



 



 

آن را به  ،از سیگنال خشیهیچ بولت فراتر رفت، بدون از بین رفتن  صورتی که دامنه ي این ولتاژ از 
  . ولت ببرد تا  محدوده ي 

ولت افست دهد یعنی مثال  اندازه ي سیگنال متناوب ورودي را  تقسیم بر دو و به باید بتواند این سیستم 
می توان طراحی را به روش  براي رسیدن به چنین هدفی. ولت تبدیل کند تا  ولت را به  تا  -سیگنال 

تقسیم مقاومتی و با استفاده از چند قطعه مقاومت انجام داد ولی در این صورت با مشکل بار گذاري طبقات 
طراحی مدار مورد نظر با استفاده از آپ امپ صورت گرفته قبلی مواجهه خواهیم کرد براي حل این مشکل 

مالحظه می  ی صورت گرفته و چنان که در پیوست مطابق طراح. قابل مالحظه است است که در شکل 
در سیستم اصلی به جاي  همچنین .دارد GNDمنفی و تغذیه ي مثبت و نیاز به شود مدار آماده سازي 

در میکرو ADC  قابل اتصال به ي تعبیه شده تا هر سیگنال دلخواه دیگريکیلو اهمی پتانسیومتر مقامت 
 .استقرار داده شده این سیستم ي هر کدام از سیگنالهاي ولتاژ ورودي یک سیستم مشابه برا .کنترلر شود

قابل مالحظه  تعبیه شده است که در پیوست پس در مجموع سه ردیف از مدار مشاهده شده در شکل 
  . توسط کابلی به مدار میکروکنترلر متصل شده است مطابق شکل موجود در پیوست  خروجی این مدار. است

  
میکروکنترلر مدار طراحی شده براي آماده سازي سیگنال ها براي اتصال به -شکل  

 

 



 



 

 

 

 

-توصیف سخت افزاريRS233  
- -  سطوح ولتاژ درRS232 

آزاد یا فاصله گویند و به منطق صفر حالت  حالت گذرا یا وضعیت ساکن می ،یکمنطق در این استاندارد به 
 و شکل جدولدر (صفر نمایانگر سطح مثبت می باشد  سطح منفی و منطقمنطق یک نمایانگر . می گویند

  ).این اطالعات مشاهده میشود

  
  2RS-23اطالعات در استانداردسطوح ولتاژدر سیگنال حاوي  - جدول 

 

  
 

 

 

         

 

 RS232سطوح ولتاژ بین گیرنده و فرستنده در رابط  -شکل 

 اطالعات سیگنال
 سطح فرستنده گیرنده

v   تا+v v  تا+v منطق صفر 
-3v   تا-   تامنطق 

 -v   تا-sv نامعلوم 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




