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ی کارشناسی و                  که در دروس دوره امیدیتشکر فراوان از استاد ارجمند آقای دکتر     

 ها فراوانی را به بنده ارزانی داشتند.نجام پروژه کمکا
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 چکیده

یکی از پروتکل های رایج در زمینه انتقال داده می باشد ، که توسط شرکت داالس  (wire_1پروتکل یک سیم)

 به بازار وارد شده است. این پروتکل مبتنی بر یک سیم بوده و تبادل داده صرفا از طریق یک سیم قابل اجرا است.

 می باشد.نیز گفته می شود به راحتی قادر به شبکه کردن  چندین سنسور Mikro lanاین پروتکل که 

حتی جریان براساس این پروتکل طراحی و شرکت داالس سنسورهای زیادی از جمله رطوبت ، حرارت ، ولتاژ و 

روانه بازار کرده است. طیف وسیعی از کاربردها برای این سنسورها مطرح است. در این پروژه قصد دارم با شبکه 

   نمایشگر به طور همزمان نشان دهیم.کردن  این سنسورها آنها را با یک میکرو خوانده و رزوی 
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 فصل اول                                    

 مقدمه                                     

 

 گتاریخچه پیدایش مانیتورین( الف _ 1

یب و معا و با پیشرفت روز به روز صنعت نیاز به کنترل کننده های پیشرفته خود نمایی می کرد 1911از سال 

مشکالت سیستم های کنترلی آن زمان نظیر نویز و حجم تابلوهای کنترلی و نیز خطایابی بسیار دشوار و گاها 

به صنعت  1961زمان گیر شدن پیدا کردن نقص و رفع آن بر این شد تا پای کنترل کننده های منطقی در سال 

تابلو های کنترل را برطرف نمودند اما هنوز مشکل باز شود. این سیستم ها مشکل اول یعنی کاهش نویز و حجم 

خطایابی و رفع آن برطرف نشد به عالوه اینکه مشکل بازرسی از وضعیت لحظه ای این سیستم ها و برنامه ریزی 

سیستم های مانیتورینگ ابداع و در کنار سیستمهای کنترلی  1971مجدد آنها نیز خود نمایی می کرد که در سال 

 سیستم های کنترلی دارند ایگاه ویژه و جدا نشدنی از طراحیدند به طوری که امروزه مانیتورینگ جبه کار برده ش

 مانیتورینگ در هرم اتوماسیون در نوک قله قرار دارد و این امر اشاره به اهمیت مانیتورینگ اشاره دارد

                                                 به ظهلح و مانیتورینگ ودوج بدون …امروزه صنایع بزرگی چون پتروشیمی، تولید انرژی، صنایع شیمیایی و 

 .نیستند کار ادامه به قادر فرایند لحظه

مانیتورينگ چیست؟ ب (_1  

به طور کلی مانیتورینگ عبارتست از جمع آوری اطالعات مورد نیاز از بخش های مختلف واحد های صنعتی اعم 

به عبارت دیگر  آنها با فرمت های خاص روی صفحه نمایش جلوی اپراتور مربوطهاز مجزا و غیر مجزا و نمایش 

همان طور که از نامش پیداست مانیتورینگ عملی مربوط به نمایش و یا مشاهده وضعیت یک سیستم است اما 

عیت ده وضاین نوع نام گزاری و کاربرد بسیار قدیمی است چرا که امروزه مانیتورینگ مفهومی فراتر از صرفا مشاه
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پیدا کرده که به عنوان مثال امروزه توسط سیستم های مانیتورینگ می توان به عملگرها فرمان نیز صادر نمود و 

 .درادامه به تفصیل به این موضوع می پردازیم یا با برخی از قسمت ها ارتباط دو طرفه برقرار کرد که

 

 

مزايای مانیتورينگ( پ _1  

پروسه و فرایند تحت کنترلنمایش گرافیکی شمای کلی   

 نمایش وضعیت لحظه به لحظه پروسه

 نمایش پارامترهای مهم فرایند

 نمایش آنالین خطا و محل آن

 ثبت دوره ای وضعیت ها

 تغییر و اصالح نقطه کار

 

 

                                                                

(1شكل)                                                                               
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                 نمايش وضعیت لحظه به لحظه و پارامترهای مهم پروسه                             

 

 

                          

(1شکل)                                                            

       

                               

(1شکل)                                                            

شرايط تخصصي اتاق های مانیتورينگ( ت _1  

اجرای پروسه و فرایند نهایی دارند باید دارای شرایط اتاق های کنترل بدلیل اهمیت باالیی که در روند صحت 

:خاص زیر باشند  

تهویه مناسب_1     

رطوبت_1     

دما_1     

http://www.daneshju.ir/wp-content/uploads/2011/04/4.jpg
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میزان تمیزی هوا_4     

کاهش نویز جهت صحت اطالعات دریافتی و ارسالی_1     

کنترلامنیت طراحی مهندسی خود اتاق _6     

عدم مشکل جسمانی تکنسین مربوطه_7     

 

در طراحي اتاق كنترلموارد خاص   

درجه 11دمای مناسب در حدود   

 رطوبت مناسب با محیط و موقعیت جغرافیایی

 حفاظت کامل در مقابل آتش

 امنیت ورود و خروج افراد

 نصب سیستم های نویزگیر

 تهویه مطبوع

 تدابیر اضطراری قطع برق

 ارتباط با بیرون اتاق

                        

(4شکل)                                                  

.در زیر به یک نمونه از دستگاههای امنیتی برای کلیه سیستمهای یاد شده را مشاهده می نمایید  

http://www.daneshju.ir/wp-content/uploads/2011/04/7.jpg
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(1شکل)                                                   

گرافیكيآشنايي با واسط های ث (  _1  

واسط های  HMIدستگاه های مدرني هستند كه با انها میتوان بین كاربر و كنترل كننده به صورت 

ها برای هريک ازكنترل كننده های GUIگرافیكي يا به اختصار كامال گرافیكي ارتباط برقرار كرد. تحت 

رد در ادامه نرم افزار مخصوص رادا HMIمنطقي به خصوص فرق میكنند ونیازبه برنامه نويسي به زبان 

به معرفي چندين مدل ازاين واسط ها مي پردازم. و در انتها روندی اجمالي از نحوه ی برنامه نويسي با 

 انها را شرح مي دهم. 

      

(6شکل)                                                           

Omronهای شرکت  HMI را در تصویر باالمشاهده میکنید.    چند نمونه از 

:HMI های شرکتLGمعرفی چند مدل از 

http://www.daneshju.ir/wp-content/uploads/2011/04/8.jpg
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   :دانشجویان محترم

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