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    با سپاس

  ،ن که همواره پشتیبان ما بوده انداز خانواده هاي عزیزما

  ،سته اند و بر دانش ما افزوده انداساتیدي که دلسوزانه از عمر خود کا

  .تالش آنهاست ادامههمه کسانی که کار ما دوستانی که همراهی با آنها مایه ي شادي و دلگرمی ماست و 
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  چکیده

، دامنه فته و با استفاده از تبدیل فوریههدف از این پروژه طراحی دستگاهی است که سیگنال برق شهر را گر

آن THD هارمونیک هاي فرد سیگنال مورد نظر را حساب کرده و با استفاده از هارمونیک هاي بدست آمده 

، هارمونیک هاي ه با استفاده از فیلتر هاي مناسبدست آمدبه  THD سپس با توجه به .را محاسبه کند

  مزاحم را حذف نموده و باعث بهبود کیفیت توان برق شهر شود.

الزم به ذکر است که  ین پروژه ولتاژ موثر و میانگین سیگنال برق شهر نیز اندازه گیري می شود.همچین در ا

  پیاده سازي شده است.  DSP و AVRتوسط  میکروکنترلر این برنامه
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  مقدمه :

اندازه گیري کیفیت انرژي الکتریکی در شبکه هاي برق از چند سال پیش الزامی شده و در سطح کشور 

شرکتهاي برق اجرا می گردد. براي اندازه گیري ها نیاز به دستگاههاي   بطور سالیانه توسط مشاوران

می باشد که همگی از خارج خریداري می گردد. به این جهت طراحی و ساخت یک دستگاه اندازه  تخصصی

  گیري کیفیت توان منجر به ایجاد دانش فنی ساخت دستگاهها در کشور خواهد شد.

کیفیت توان تبدیل به نگرانی عمده روزمره مهندسین سیستم قدرت شده است. هارمونیک ها نقش مسائل 

کنند که به آن اعوجاج هارمونیک گفته می شود. اعوجاج توجهی را در کیفیت توان بازي می  قابل

، به طور فزاینده اي در حال رشد است. فاده ي گسترده از بارهاي غیر خطیهارمونیکی به علت است

ستمهاي توزیع برق مالحظات زیادي از این بارهاي بالقوه به منظور باال بردن هارمونیک ولتاژ و جریان در سی

  ، غیرقابل قبول است که در واقع اثرات منفی آن می تواند سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. به یک سطح باال

دسته  و پردازش وولتاژ و جریان شبکه از  نیاز به اندازه گیري دقیق پارامترها جهت بررسی کیفیت توان،

می باشد. این پارامترها براي پارامترهاي کیفیت توان  براي مدت تعیین شده  در استانداردهابندي اطالعات 

رصد اعوجاج هارمونیک تکی ولتاژ و جریان ، دمقدار موثر ولتاژو جریان سه فاز، فرکانس اصلی عبارتند از:

، توان راکتیو، توان توان اکتیو )،THDنهایت درصد اعوجاج هارمونیکی کل (همراه با زاویه فاز آن و در 

 .ظاهري و ضریب توان براي هر فاز 
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  ATMega32لمدمعرفیوAVRاھکنترلرومیکر 1_1

  

شرکت ياھکنترلر ومیکر، سته ائه شدارانیک ولکترزار ابادر جدید که ي اھکنترلرومیکراع نواز ایکی 

ATMEL اده خانوي اھکنترلرومیکرم با ناAVR  .لیل قابلیت دبیتی به  شتھي اھکنترلر وین میکرامی باشد

کنترلر وین میکرامی گیرند. ار توجه قرردمور ) بسیا HLLسطح باال (ي اھن بازبرنامه نویسی توسط کامپایلر 

و پیشرفته ري معماده از ستفااست با ده اسعینمو ATMELشرکت و ند رداربرخو RISCري معمااز ا ھ

ع ین نوت امشخصااز یکی د. باال ببررا برنامه اي جراسرعت وکم ه را حجم کد تولید شد، ینهھبرات ستود

حافظه از ا ھکنترلر وین میکردر امچنین ھمی باشد. ره مه منظوھجیستر ر32دن بودارا ا ھکنترلر ومیکر

 Cو  BASICن بازایی به ھکامپایلر د.می شوده ستفاا EEPROMو  FLASHار غیر فرف وکم مصري اھ

  د.کردهستفاامهنویسیبرناايبرانمیتونمچناھنیز

  

ند اا می توھکنترلر ومیکرع از ین نوابرنامه نویسی اي بر BASICن بازبا  BASCOMکامپایلر ل مثاان به عنو

وه عالو ت سه احی شدارطا ھو میکرع ین نواي استند برھنیا د در دبررپرکاي اھبانزکه ار قرده ستفارد امو

  د.گیرسمبلی ن اباآن اززبر

  صلی تقسیم می شوند:استه دبه سه  AVRي اھکنترلر ومیکر

 ·AT90Sیا ي سرAVR  

 ·TINYAVRي سر  

 ·MEGAAVRي سر  

ا ینجدر استند. ھیگر ي دسردو نسبت به ي بیشتري اھقابلیت داراي  MEGAAVRع نوي اھکنترلر ومیکر

می  ATMega32م به نا MEGAي سرد بررپرکاي اھکنترلرومیکراز یکی ي اھپایه ت وسی مشخصاربه بر

  یم:دازپر
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ATMega32 

  از:ست رت اپایه عبا 40کنترلر وین میکرت اصامشخ مهم ترین

 : ویژگی

 کم مصرفی توان و باال کارایی 1-

 میشوند اجرا سیکل یک در انها اکثر که دستور 131 داراي 2-

 رجیستر کاربردي  8*32 -3

  atmega32lمگاهرتز براي  8و   atmega32 مگاهرتزبراي 16 استفاده مورد کریستال حداکثر 4- 

  مگاهرتز 16در فرکانس   16mips تا سرعتی  5-

  :فرار غیر داده و برنامه ، حافظه

  دنکرك پاو نوشتن ر باار زھده با قابلیت ي یزرقابل برنامه  flashخلیداکیلو بایت حافظه 32· 

  خلی دا  SRAMکیلو بایت حافظه 2· 

 ننداخوو نوشتن ر باار زھبا قابلیت صد ي یزرقابل برنامه  EEPROMخلیدابایت حافظه  1024· 

  براي جلوگیري از خواندن آن EEPROMو   FLASH حافظه داخل برنامه قفل

  :جانبی خصوصیات

  )2 و 0 کانتر / (تایمر  COMPAREمد  داراي و مجزا prescalerبا بیتی 8 کانتر /دوتایمر

 )1کانتر / (تایمر COMPARE  CAPTUREمد  داراي و مجزا prescalerبا بیتی 16 کانتر /یک تایمر

 PWMکانال  4
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 بیتی 10 دیجتال به  انالوگ  مبدل کانال  8 

  single‐ended    کانال  8

  تفاضلی کانال7 داراي-

  200یا  1،10 گین با تفاضلی کانال دو داراي-

 اسیالتور با(میکند محاسبه میکرو عملکرد از مستقل را تاریخ و زمان که است ساعت ینوع  RTCداراي 

  ) مجزا

  داخلی انالوگ کننده مقایسه یک

USART ریزي برنامه قابل  

Watchdog  داخلی اسیالتور با ریزي برنامه قابل  

 :میکرو ویژه خصوصیات

1-reset  شدن روشن از بعد میکرو شدن 

 بیشتر راندمان و انرژي کمتر مصرف براي بیکاري حالت در مد 5 داراي 2-

 خارجی و داخلی وقفه منبع 3-

  است) هرتز مگا 8 ساز نوسان این فرکانس (حداکثر شده کالیبره داخلی ساز نوسان داراي 4-

 استفاده مورد کریستال حداکثر

Atmega32 16 مگاهرتز براي 

Atmega32L 8 مگاهرتز براي 

 

 کاري ولتاژ
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 atmega32ولت براي  5.5تا   4.5

 :سیستم کالك تولید منابع

 :است شده توضیع زیر شکل مطابق میکرو این در سیستم کالك

 

  

  

  

  : AVRدر کالك تولید منابع انواع
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  .کرد استفاده هرکدام از میتوان که باشد می پالس تولید براي منبع چندین داراي  avrهاي  میکرو

 به صفر ، بیت فیوز جداول تمام در ، کرد پروگرام را ان به مربوط بیت فیوز باید یک هر از استفاده براي

  است. ریزي برنامه عدم معناي به1و شده ریزي برنامه معناي

  

  : atmega32پین هاي 
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  مبدل آنالوگ به دیجیتال 1_2

. هر چیز ، عصر پردازش سیگنال دانست عصري را که در آن زندگی می کنیم به جرات می توان بیش از

سیگنال هاي مورد پردازش ، علیرغم ماهیت گسسته از دیدگاه ما پیوسته فرض می شوند و طبیعتی آنالوگ 

به خود می گیرند. تا پیش از آنکه سیستم هاي دیجیتال پا به عرصه وجود بگذارند سیگنالها با تغییراتی از 

  یف می توانستند به سیستم هاي پردازشگر وارد شوند.قبیل تغییر سطح ، تقویت و یا تضع

از هنگامی که سیستم هاي پردازشگر دیجیتال مطرح شده اند این مسئله نیز به همراه آن مطرح شد که 

چگونه می توان یک سیگنال آنالوگ را به یک سیستم دیجیتال وارد کرد و به طور متقابل ، چگونه باید 

اد . در اینجا بود که سیگنالهاي دیجیتال خارج شده از سیستم هاي دیجیتال را به دنیاي آنالوگ تحویل د

ضرورت ساخت مبدل هاي آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ احساس شد و انواع مختلفی از مبدل 

  فوق معرفی شد.هاي 

ارائه طرح هاي جدید و ایده هاي نو به منظور بهبود کیفیت این مدارها تا امروز ادامه دارد و به نظر میرسد تا 

  و دیجیتال وجود داشته باشد این مبدل ها به پیشرفت خود ادامه دهند. زمانیکه سیگنالهاي آنالوگ

امروزه به دلیل مزیت هاي عمده پردازش سیگنالهاي دیجیتال ،طراحی مبدل هاي آنالوگ به دیجیتال مورد 

نظر می باشند. این مزیت هاي عمده باعث شده اند که تکنولوژي مدارهاي مجتمع در جهت طراحی 

ل توسعه داده شوند. پایین آوردن ولتاژ منبع تغذیه ، کم کردن سطح الزم براي ساخت مدارهاي دیجیتا

تراشه از جمله پیشرفت هاي تکنولوژي هاي حاظر می باشند. اما به دلیل اینکه دنیاي واقعی یک طبیعت 

ارهاي مبدل هاي آنالوگ به دیجیتال نیز با ولتاژهاي پایین و در کنار مد آنالوگ است ، بایستی طراحی

به  CMOSدیجیتال در داخل یک تراشه صورت گیرند. طراحی مدارهاي دیجیتال با استفاده از تکنولوژي 

علت قابلیت مجتمع سازي باال، توان مصرفی کم و قیمت پایین به روشی متداول براي ساخت مبدل هاي 

  آنالوگ به دیجیتال در آمده است.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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