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 مقدمه

استانداردهای زندگی، نیـاز بـه امروزه عواملی چون رشد بیرویه جمعیت، توسعه ناهنجار شهرنشینی و افزایش 

ب و حفاظـت بیشتر از آن را اجتناب ناپذیر کرده است. با گسترش استفاده از سیستمهای نوین آبیاری ، یکی آ

باشد مهم مبدل شده است، کنترل مدت زمان آبیاری میاز مسائلی کـه امـروزه در بخش کشاورزی به نیازی 

که با کنترل این زمان گامی موثر در جهت کـاهش مصرف آب، کاهش نیروی کارگری، افزایش کارایی مصرف 

آب و عملکرد محصول برداشته خواهد شد. میـزان رطوبـت در اطـراف ریشه گیاهان یك محدوده خاصی 

پایان آبیاری و همچنین مدت زمان آبیاری یکی از عوامل مـوثر در اتوماسیون میباشد، لذا تعیین زمان شروع و 

 .باشدهای آبیاری میسیستم

گلدان هوشمند به منظور آبیاری خودکار گیاهان آپارتمانی طراحی شده است که هدف از این طراحی باال  

 عملکردی وظیفه که بوده های پر مشغله ری گل و گیاه در میان خانوادهبردن فرهنگ و ایجاد اشتیاق برای نگهدا

 خشك گلدان گاههیچ که ترتیب این به است؛ یکپارچه و متداوم طور به آپارتمانی گیاهان به آبرسانی گلدان،

 خود کار گلدان این د،باش اطالعبی گیاهان انواع به رسانیآب نحوه از کاربر که صورتی در همچنین و شودنمی

 .داد خواهد انجام نحو بهترین به را

ب را از نحوه کارکرد گلدان هوشمند بدین صورت است که همواره خاک گیاه را مرطوب نگاه داشته و این آ 

 کند. مخزنی که در کنار گلدان تعبیه شده است، تامین می
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 ]1[میکروکنترلر ها    1-1

 

 1980میالدی شرکت اینتل اولین میکروکنترلر را ساخت و در سال اوایل 1971حدود چهار دهه پیش در سال 

 روانه بازار کرد. 8080اولین میکرو کنترلر را با نام 

حافظه فقط  و( RAM) است که دارای حافظه دسترسی تصادفی ریزپردازنده نوعی میکروکنترلر یا ریزکنترلگر

درون خود  در( Serial Portدرگاه ترتیبی ) ،(I/O)ودی و خروجیهای ور، تایمر، پورت(ROM) خواندنی

کنترل اعمال کند.  به عبارت دیگر یك میکرو  به تنهایی بر روی ابزارهای دیگر تواندمی  باشد ومی تراشه

نوسان سازکریستالی، تایمر،  کوچك و اجزای دیگری نظیر  CPUکوچکی است که از یك کنترلر،مدار مجتمع

 .استو حافظه تشکیل شده دیجیتال و آنالوگ های ورودی وخروجیدرگاه

تواند محاسبات است که ریزکنترلگر با استفاده از آن میشده  ده در درون ریزکنترلگر قرار دادهدر واقع یك ریزپردازن

در میکرو کنترلرها آنها را یك انتخاب ایده   I/Oهایو پورت ROM و RAM وجود .منطقی و حسابی را انجام دهد

میکروکنترلرها عموماً برای کاربردهای کوچك  . کند که قیمت و فضا در آنها مهم استکاربردهایی میآل برای 

  .جا مهمترین مسائل، سادگی و مصرف کم توان استها در اینیزپردازندهشوند، بنابراین برخالف رطراحی می

م، ایمنی، دربازکن گاراژ، دستگاه فاکس، کنند: تلفن، موبایل، سیستبرخی از وسایل که از میکرو کنترلر استفاده می

 .های تهویه، سرعت سنجکامپیوتر شخص، ویدئو، دوربین ویدئویی، چرخ خیاطی، سیستم

 

 



4 

 

 ی داخلی یک میکروکنترلراجزا     1-1-1

 

)یا پورت یا  پایانه ( و یك سریROM(،رام )RAMرم ) پردازنده، افزارهایی مانندیك ریزکنترل کننده از سخت

 .استدرگاه( تشکیل شده

     شوند، نیاز به برقراری از سوی دیگر، از آنجا که این قطعات در اکثر حاالت برای مقاصد کنترلی استفاده می

-سیگنال الزم برای این منظور هایسیگنال ارتباط با دستگاه تحت کنترل خود را دارند. اما از آنجا که اکثر

تبدیل شوند تا برای پردازنده قابل درک باشند.  دودویی ها به صورتهستند، باید ابتدا این سیگنال آنالوگ های

مبدل دیجیتال  به  گیرد. همچنین در برخی از میکروکنترلرهاصورت می مبدل آنالوگ به دیجیتال این کار توسط

کند.از ا فراهم میهای با ورودی آنالوگ رهم وجود دارد که امکان فرمان دادن میکروکنترلر به دستگاه آنالوگی

شوند هستند. تایمرها عموماً از یك شمارنده تشکیل می تایمرها دیگر اجزای معمول و پرکاربرد در میکروکنترلرها،

یك روال یا انجام تواند برای بررسی متوالی که میکنند می وقفه که پس از تعداد مشخصی از شمارش، تولید یك

نیز  مدوالسیون عرض پالس کنترلرها از واحدهایبسیاری از میکرو.متوالی یك کار مورد استفاده قرار گیرد

 برخوردارند. 

  انواع میکرو کنترلرها     2-1-1

 

 باشند :تمامی میکروکنترلر ها جزو این پنج گروه زیر می

8050  PIC , AVR, 6811, Z8, 

اقل در ایران خیلی کم استفاده زایلوگ حدساخت شرکت  8Zساخت شرکت موتورال و 6811البته مدل های 

زیر مجموعه  است تا به امروز هر میکروکنترلری که ساخته شده. شوند و رقابت اصلی بین سه نوع دیگر استمی

کنند ولی های خیلی زیادی با مارک های مختلف میکرو کنترلر تولید می. البته کارخانهنوع است 5 یکی از این
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-توان میکروکنترلرنوع میکروکنترلر می 5قسمت هستنند . برای هر کدام از این 5یکی از این همه آنها زیر مجموعه 

نوع باال  5هایی که جزء هر کدام از ا کرد.خوشبختانه همه میکروکنترلرهای مختلفی را پیدهای مختلفی از شرکت

نوع از  5ها وجود دارد این است که این..اما یك مشکل که در میکروکنترلرکنندباشند از یك برنامه پیروی می

این یکی از بزرگترین عیب و مشکل برای یاد و دیگر سازگاری ندارند . یكلحاظ برنامه نویسی به هیچ وجه با 

 گیری میکرو است . 

 atmega 8میکرو کنترلر      3-1-1

 

باشد و نسبت می atmegaهای سری میکروکنترلربا یکی از محبوبترین باشد و تقریپایه می ۲8این میکرو دارای 

 .کنترلر را داراستی امکانات یك میکروی کوچك آن همهبه اندازه

 

 

 atmeg8میکرو کنترلر  1-1 شکل
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 باشد:از قرار زیر می  atmega 8کنترلر های میکروپایه

 ت.و پایه ریس C از پورت IO6  :1پین شماره

 .کند(این پایه به عنوان گیرنده عمل می uart پایه گیرنده اطالعات )درو  D از پورت IO0  :۲پین شماره

  .کند(این پایه به عنوان فرستنده عمل می uart و پایه فرستنده اطالعات )در D از پورت IO1  :3 پین شماره

 .صفرخارجی  و پایه وقفه D از پورت IO2  :4 پین شماره

 .1وقفه خارجی و پایه  D از پورت IO3  :5 پین شماره

 USART.خارجی کالک و صفر کانتر/  تایمر کالک منبع  و پایه D از پورت IO4  :6 پین شماره

 کنترلر.میکرو VCC :7 پین شماره

 کنترلر.میکرو GND :8 پین شماره

 .اسیالتورو پایه اتصال منبع کالک خارجی )کریستال و رزناتور و ... (و پایه تایمر  B از پورت IO6  :9 پین شماره

و پایه اتصال منبع کالک خارجی )کریستال و رزناتور و ... (و پایه تایمر  B از پورت  IO7 :10 پین شماره

  .اسیالتور

 .1منبع کالک تایمر/کانتر   و پایه D از پورت IO5  :11 پین شماره

  .آنالوگ کننده مقایسه مثبت ورودی  و پایه D از پورت IO6  :1۲ پین شماره

 .آنالوگ کننده مقایسه منفی ورودی  و پایه D از پورت IO7  :13 شمارهپین 

 .1و پایه ورودی تایمر/کانتر  B از پورت IO0  :14 پین شماره

 .1کانتر  /تایمر و پایه خروجی مقایسه B از پورت IO1  :15 پین شماره

  .1تایمر کانتر  خروجی مقایسهو پایه  SPI برای SLAVE SELECT پایه  و B از پورت IO2  :16 پین شماره

 ،۲و پایه خروجی مقایسه تایمر / کانتر  SPI برای اطالعات ورودی پایه  و B از پورت IO3  :17 پین شماره

 .۲تایمر کانتر  PWM خروجی مد
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  SPI.     برای اطالعات خروجی پایه  و B از پورت IO4  :18 ین شمارهپ

 .SPI برای کالک ورودی پایه  و B از پورت IO5  :19 پین شماره

 .برای آنالوگ به دیجیتال  VCC:۲0 پین شماره

 .دیجیتال به آنالوگ برای  ولتاژ مرجع  AREF :۲1 پین شماره

 .برای آنالوگ به دیجیتال GND :۲۲ پین شماره

 .آنالوگ به دیجیتال صفرو پایه ورودی  C از پورت IO0  :۲3 پین شماره

 .آنالوگ به دیجیتال 1و پایه ورودی  C از پورت IO1  :۲4 پین شماره

 .آنالوگ به دیجیتال ۲و پایه ورودی  C از پورت IO2  :۲5 پین شماره

 .آنالوگ به دیجیتال 3پایه ورودی  و C از پورت IO3  :۲6 پین شماره

 .آنالوگ به دیجیتال 4و پایه ورودی  C از پورت IO4  :۲7 پین شماره

 .آنالوگ به دیجیتال 5پایه ورودی و  C از پورت IO5  :۲8 پین شماره

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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