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 فصل اول

 

 چکیده 1-1

های مختلف برای رسیدن به این مهم هزینه های روز مساله بسیار مهمی است و کشورامنیت در جهان ام

 اجتماعی ، اخالقی،قتصادیهمچون امنیت ا .می باشد گوناگوندارای ابعاد  ه، اما این واژکالنی پرداخته اند

ل که به دلی می باشد. در دنیای امروز ها انسان یکی از انواع امنیت که به ان اشاره شد، امنیت جان .و جانی 

 اختمانسمساله امن بودن این  ، قد برافراشته اند کمبود فضا در شهر های بزرگ اسمان خراش ها و برج ها

کنیم که ساختمانی قدیمی طعمه حریق  اخبار مشاهده می . گاهی اوقات درها چالش بسیار بزرگی است

شده و افرادی در ان جان باخته اند. حال این سوال پیش می اید که در ساختمان های بلند مرتبه امروزی 

هایی وجود  رد؟ ایا روشچه باید ک ،که وقوع یک حریق کوچک در ان می تواند به یک فاجعه مبدل شود

یکی از روش هایی سعی کرده ایم  وقوع حادثه به ما هشدار بدهد؟ در این نوشتار دارد که بتواند پیش از 

که پیشرفت های دنیای امروز در اختیار ما قرار داده و با استفاده از ان میتوان پیش از وقوع حادثه از ان 

 .ررسی کنیمب ، انجام دادمطلع شده و اقدامات الزم را 
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 مقدمه  1-2

در بخش ابتدایی سوالی در ذهن ما شکل گرفت که چگونه می توانیم با استفاده ازتجهیزات امروزی ساختمان 

اطالع یافتن از رویدادی که در بخشی از دارات را امن تر کنیم. در واقع ها، مدارس، بیمارستان ها و ا

خبر هستیم، بسیار مهم است. برای مثال اگر یک واحد بسیار ساختمان در حال وقوع است و ما از ان بی 

برای مطلع  ای و هیچ وسیله هشدار دهندهلند مرتبه در حال اتش گرفتن باشد کوچک در یک هتل ب

حریق در چند دقیقه  ،پاش وجود نداشته باشد اب ساختمان و یا روشن کردن یک موتور ساختن مدیران

  .تبدیل به یک فاجعه می شود وسراسر ساختمان را فرا گرفته 

اگر سری به بازار لوازم  پس در اسمان خراش های امروزی برای مقابله با این قبیل حوادث چه می کنند؟

جا تجهیزات هشدار دهنده در مقابل حریق، نشتی اب، افزایش بیش از اندازه یک گاز  ان الکتریکی بزنیم در

اکثر ساختمان ها و مراکز علمی و صنعتی برای اطالع یافتن از در محیط و .... را مشاهده خواهیم کرد. در 

با استفاده از ابزار میکرو و سنسور ها  ده میکنند. در این پروژه ما نیزشرایط محیط از این تجهیزات استفا

 یکی از این تجهیزات را ساخته و مورد ازمایش قرار داده ایم.

ن ها اتاریخچه و انواع  و نیز زات به کار رفته در ساخت پروژهدر ابتدا الزم دیدم تا توضیحاتی راجع به تجهی

 ات به کار رفته عبارت اند از :تجهیز .داده باشم

 کنترلر میکرو 

 سنسور 

  نمایشگر 

  مخابراتی ماژول 
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 فصل دوم 

 

 میکرو کنترلر ها

 میکروکنترلر چیست؟2-1

 ورودی تعدادی و رام ،رم ظهحاف ،PUC دارای که است الکترونیکی چیپ یا مدار مجتمع یک میکروکنترلر

میکروکنترلر ها در واقع یک میکروکامپیوتر هستند که برای مصارف خاصی  .است ریزی برنامه قابل خروجی

ها در انواع مختلف و برای مصارف مختلفی تولید می شوند. میکروکنترلر  برنامه ریزی می شوند. میکرو کنترلر

اصی در شرایط خهستند که طبق برنامه کاربر می تواند تعریف کند اگر ها توسط کاربر قابل برنامه ریزی 

 .، در خروجی اتفاق خاصی بیفتدورودی اتفاق افتاد

 مروری کوتاه بر تاریخ ساخت و پیشرفت میکروها

پیش  .و تکنولوژی در الکترونیک تراشه هایی به نام میکرو پروسسور طراحی و تولید شدند لمبا پیشرفت ع

سیستمی را طراحی کند باید سیستم خود را به شرکت های  اگر شخصی می خواست ین تراشه هااز تولید ا

شرکت های سازنده میکرو  . از ان پس یکی ازی و ساخته شودارائه می داد تا طراح سازنده میکروپروسسور

و  اددقرار  روان ان را در اختیار کاربکه بت گرفت تصمیم به ساخت میکروپروسسوری zilog نام به پروسسور

ز ااز ان جا که اگر کاربر میخواست  اما .سیستم خود را طراحی کننددارند  به هر صورت که دوست اشخاص

چیده شدن پی دیگر استفاده میکرد که مستلزم باید از المان های جانبی ،این میکرو پروسسور استفاده کند

که در جست و جوی تراشه ای بودند  دهاز این پس شرکت های سازن ،میشد و افزایش قیمت سخت افزار

 خود داشته باشد .نبی میکروپروسسور را به همراه تمام لوازم جا

هشتاد پنجاه و خانواده کنترلرتراشه ای به عنوان میکرو Intel شرکت صدو هشتاد ویک هزارو نهدر سال 

 هشتاد پنجاه و یک نترلراوایل میکروک در .میباشدهشت بیتی  CPUاین میکرو دارای  .روانه بازار کرد  یک

یکرو که این م برنامه ریزی بود. بعدهاقط یک بار قابل ف حافظه این نوعاستفاده میکرد.  PROM حافظه  از

 می توانست حسن این حافظه در این بود که ده کردند.ااستف EPROMاز حافظه   ،ندها گسترش پیدا کرد

حافظه  این افتاد که به فکر Atmel دی بعد شرکتچن .ک شودتوسط نور ماورای بنفش مثل نور خورشید پا

شروع میشود و  cxx هشتادونه و این سری با شماره و پاک شود نوشته که با ولتاژ الکتریکیای بسازد 

 .امروزه نیز همچنان  مورد استفاده قرار میگیرد

طعه ازجمله میکرو کنترلرهای جدیدی را مانند دیگر شرکت های سازنده ق نیز Atmel سرانجام شرکت

 در سال AVR خانواده ،  با نام را تولید کرده است PIC یهاکه میکروکنترلر Microchip شرکت
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نماد  AVR. به صورت دقیق مشخص نیست حروف تشکیل دهنده به بازار عرضه کرد  هزارونهصدونودوهفت

  می باشد .Advanced virtual RISC  که مخفف کلمه بر این باورند چه چیزی می باشد اما بسیاری

            : دارای میکروکنترلرهای زیر میباشد AVRخانواده  

و قابلیت های کمتری نسبت  تشکیل می دهند این سری اعضای کالسیک خانواده را : AT90Sسری  .1

 FLASHاز حافظه   AVRاین سری خانواده  .عدی دارند و کمتر استفاده میشوندبه سری های ب

  بهره می برند. RISCعماری استفاده می کنند و از م

پایه هستند و  بیست و هشت وبیست  وهشت  در ابعاد کوچکترمیکروکنترلرها  این : ATtiny سری .2

پایه این  هشتیکی از اعضای  .ه پورت باال نیست استفاده میشوندبیشتر در سیستم هایی که نیاز ب

 .میباشدADC مبدلکه دارای امکانات خوبی از جمله  ،است هشتادو پنج  ATtinyسری 

نسبت به سری های قبلی امکانات بیشتری  AVR یاین سری از میکروکنترلرها  :  ATmega  سری .3

  AVR میکروکنترلرهای ، سازنده رعایت میشود های از ان جا که اصل سازگاری از طرف شرکت دارد.

 TWIو ADCدی از جملهو از امکانات جدی را دارند هشتاد پنجاه و یک میکرو کنترلر تمام قابلیت های

 هشتاد پنجاه و یک  اراتی شود که در انها  میکرو کنترلرکه بتواند جایگزین  مد بهره می برند، SPIو

 به کار رفته  است.

 

 AVR معماری میکروکنترلرهای  2-2

 معماری میکرو کنترلر ها به دو نوع است :

 CISCمعماری  .1

اکثر میکروکنترلرهای قدیمی  گردد. در برمی هصدوهشتادهزارون این نوع معماری به قبل از سال تاریخچه

 رنامهب اما ،در این معماری تعداد دستورات بیشتر و پیچیده تر است .این نوع معماری استفاده شده است از

 ولی سرعت اجرای دستورات پایین است . ،اسمبلی ساده تر شده است به زبان نویسی ان به خصوص

 :  RISCمعماری  .2

. در این نوع معماری تعداد دستورات کاهش معماری جدیدی طراحی شد نهصدوهشتاد هزارو بعد از سال

 ،کرد ختاما برنامه نویسی به زبان اسمبلی را پیچیده و س ،افزایش یافت از طرفی سرعت اجرا پیدا کرد و

و بیسیک  c به زبان های سطح باالتر مانند امکان برنامه نویسی  RISC به خاطر استفاده از معماری ولی

اما  تفاوت های این  ،های دو معماری گفته شده می شویم باال متوجه تفاوتبا مطالعه متن  .فراهم گردید 

 به طور خالصه در زیر میبینیم :  زیر دو نوع معماری را در



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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