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سپاسگذاری

اکنون که به یاری خدا نگارش این پایان نامه به اتمام رسیده است ،وظیفه خود میدانم از همه عزیزانی که در
این راه مرا یاری نمودهاند قدردانی نمایم از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر فرهاد بیات که با راهنماییهای
ارزشمند خود انجام این تحقیق را میسر نمودند.
و از پدر و مادرم بخاطر تحمل تمامی سختیها و مشکالت بسیار سپاسگذارم.
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مقدمه
امروزه عواملی چون رشد بیرویه جمعیت ،توسعه ناهنجار شهرنشینی و افزایش استانداردهای زندگی ،نیـاز بـه
آب و حفاظـت بیشتر از آن را اجتناب ناپذیر کرده است .با گسترش استفاده از سیستمهای نوین آبیاری  ،یکی
از مسائلی کـه امـروزه در بخش کشاورزی به نیازی مهم مبدل شده است ،کنترل مدت زمان آبیاری میباشد
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
میباشد ،لذا تعیین زمان شروع و پایان آبیاری و همچنین مدت زمان آبیاری یکی از عوامل مـوثر در اتوماسیون
سیستمهای آبیاری میباشد.
گلدان هوشمند به منظور آبیاری خودکار گیاهان آپارتمانی طراحی شده است که هدف از این طراحی باال
بردن فرهنگ و ایجاد اشتیاق برای نگهداری گل و گیاه در میان خانوادههای پر مشغله بوده که وظیفه عملکردی
گلدان ،آبرسانی به گیاهان آپارتمانی به طور متداوم و یکپارچه است؛ به این ترتیب که هیچگاه گلدان خشك
نمیشود و همچنین در صورتی که کاربر از نحوه آبرسانی به انواع گیاهان بیاطالع باشد ،این گلدان کار خود
را به بهترین نحو انجام خواهد داد.
نحوه کارکرد گلدان هوشمند بدین صورت است که همواره خاک گیاه را مرطوب نگاه داشته و این آب را از
مخزنی که در کنار گلدان تعبیه شده است ،تامین میکند.

فصل اول:معرفی قطعات
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 1-1میکروکنترلر ها

حدود چهار دهه پیش در سال  1971میالدی شرکت اینتل اولین میکروکنترلر را ساخت و در سال اوایل1980
اولین میکرو کنترلر را با نام  8080روانه بازار کرد.
ریزکنترلگر یا میکروکنترلر نوعی ریزپردازنده است که دارای حافظه دسترسی تصادفی ( )RAMو حافظه فقط
خواندنی ( ،)ROMتایمر ،پورتهای ورودی و خروجی( ،)I/Oدرگاه ترتیبی ( )Serial Portدر درون خود
تراشه میباشد و میتواند به تنهایی بر روی ابزارهای دیگر کنترل اعمال کند .به عبارت دیگر یك میکرو
کنترلر،مدار مجتمع کوچکی است که از یك  CPUکوچك و اجزای دیگری نظیر نوسان سازکریستالی ،تایمر،
درگاههای ورودی وخروجی آنالوگ و دیجیتال و حافظه تشکیل شدهاست.
در واقع یك ریزپردازنده در درون ریزکنترلگر قرار داده شده است که ریزکنترلگر با استفاده از آن میتواند محاسبات
منطقی و حسابی را انجام دهد .وجود  RAMو  ROMو پورتهای  I/Oدر میکرو کنترلرها آنها را یك انتخاب ایده
آل برای کاربردهایی میکند که قیمت و فضا در آنها مهم است  .میکروکنترلرها عموماً برای کاربردهای کوچك
طراحی میشوند ،بنابراین برخالف ریزپردازندهها در اینجا مهمترین مسائل ،سادگی و مصرف کم توان است.
برخی از وسایل که از میکرو کنترلر استفاده میکنند :تلفن ،موبایل ،سیستم ،ایمنی ،دربازکن گاراژ ،دستگاه فاکس،
کامپیوتر شخص ،ویدئو ،دوربین ویدئویی ،چرخ خیاطی ،سیستمهای تهویه ،سرعت سنج.
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 1-1-1اجزای داخلی یک میکروکنترلر
یك ریزکنترل کننده از سختافزارهایی مانند پردازنده ،رم (،)RAMرام ( )ROMو یك سری پایانه (یا پورت یا
درگاه) تشکیل شدهاست.
از سوی دیگر ،از آنجا که این قطعات در اکثر حاالت برای مقاصد کنترلی استفاده میشوند ،نیاز به برقراری
ارتباط با دستگاه تحت کنترل خود را دارند .اما از آنجا که اکثر سیگنالهای الزم برای این منظور سیگنال-
های آنالوگ هستند ،باید ابتدا این سیگنالها به صورت دودویی تبدیل شوند تا برای پردازنده قابل درک باشند.
این کار توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال صورت میگیرد .همچنین در برخی از میکروکنترلرها مبدل دیجیتال به
آنالوگی هم وجود دارد که امکان فرمان دادن میکروکنترلر به دستگاههای با ورودی آنالوگ را فراهم میکند.از
دیگر اجزای معمول و پرکاربرد در میکروکنترلرها ،تایمرها هستند .تایمرها عموماً از یك شمارنده تشکیل میشوند
که پس از تعداد مشخصی از شمارش ،تولید یك وقفه میکنند که میتواند برای بررسی متوالی یك روال یا انجام
متوالی یك کار مورد استفاده قرار گیرد.بسیاری از میکروکنترلرها از واحدهای مدوالسیون عرض پالس نیز
برخوردارند.
 2-1-1انواع میکرو کنترلرها
تمامی میکروکنترلر ها جزو این پنج گروه زیر میباشند :
PIC , AVR, 6811, Z8, 8050

البته مدل های  6811ساخت شرکت موتورال و Z8ساخت شرکت زایلوگ حداقل در ایران خیلی کم استفاده
میشوند و رقابت اصلی بین سه نوع دیگر است .تا به امروز هر میکروکنترلری که ساخته شده است زیر مجموعه
یکی از این  5نوع است .البته کارخانههای خیلی زیادی با مارک های مختلف میکرو کنترلر تولید میکنند ولی
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همه آنها زیر مجموعه یکی از این  5قسمت هستنند  .برای هر کدام از این 5نوع میکروکنترلر میتوان میکروکنترلر-
های مختلفی از شرکتهای مختلفی را پیدا کرد.خوشبختانه همه میکروکنترلرهایی که جزء هر کدام از  5نوع باال
باشند از یك برنامه پیروی میکنند..اما یك مشکل که در میکروکنترلرها وجود دارد این است که این 5نوع از
لحاظ برنامه نویسی به هیچ وجه با یك دیگر سازگاری ندارند  .واین یکی از بزرگترین عیب و مشکل برای یاد
گیری میکرو است .
3-1-1

میکرو کنترلر atmega 8

این میکرو دارای  ۲8پایه میباشد و تقریبا یکی از محبوبترین میکروکنترلرهای سری  atmegaمیباشد و نسبت
به اندازهی کوچك آن همهی امکانات یك میکروکنترلر را داراست.

شکل  1-1میکرو کنترلر atmeg8
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پایههای میکروکنترلر  atmega 8از قرار زیر میباشد:
پین شماره IO6 :1از پورت  Cو پایه ریست.
پین شماره IO0 :۲از پورت  Dو پایه گیرنده اطالعات (در  uartاین پایه به عنوان گیرنده عمل میکند).
پین شماره  IO1 :3از پورت  Dو پایه فرستنده اطالعات (در  uartاین پایه به عنوان فرستنده عمل میکند).
پین شماره  IO2 :4از پورت  Dو پایه وقفه خارجی صفر.
پین شماره  IO3 :5از پورت  Dو پایه وقفه خارجی .1
پین شماره  IO4 :6از پورت  Dو پایه منبع کالک تایمر  /کانتر صفر و کالک خارجی.USART
پین شماره  VCC :7میکروکنترلر.
پین شماره  GND :8میکروکنترلر.
پین شماره  IO6 :9از پورت  Bو پایه اتصال منبع کالک خارجی (کریستال و رزناتور و ) ...و پایه تایمر اسیالتور.
پین شماره  IO7 :10از پورت  Bو پایه اتصال منبع کالک خارجی (کریستال و رزناتور و ) ...و پایه تایمر
اسیالتور.
پین شماره  IO5 :11از پورت  Dو پایه منبع کالک تایمر/کانتر .1
پین شماره  IO6 :1۲از پورت  Dو پایه ورودی مثبت مقایسه کننده آنالوگ.
پین شماره  IO7 :13از پورت  Dو پایه ورودی منفی مقایسه کننده آنالوگ.
پین شماره  IO0 :14از پورت  Bو پایه ورودی تایمر/کانتر .1
پین شماره  IO1 :15از پورت  Bو پایه خروجی مقایسه تایمر /کانتر .1
پین شماره  IO2 :16از پورت  Bو پایه  SLAVE SELECTبرای  SPIو پایه خروجی مقایسه تایمر کانتر .1
پین شماره  IO3 :17از پورت  Bو پایه ورودی اطالعات برای  SPIو پایه خروجی مقایسه تایمر  /کانتر ،۲
خروجی مد  PWMتایمر کانتر .۲
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پین شماره  IO4 :18از پورت  Bو پایه خروجی اطالعات برای .SPI
پین شماره  IO5 :19از پورت  Bو پایه ورودی کالک برای .SPI
پین شماره  VCC :۲0برای آنالوگ به دیجیتال.
پین شماره  AREF :۲1ولتاژ مرجع برای آنالوگ به دیجیتال.
پین شماره  GND :۲۲برای آنالوگ به دیجیتال.
پین شماره  IO0 :۲3از پورت  Cو پایه ورودی صفر آنالوگ به دیجیتال.
پین شماره  IO1 :۲4از پورت  Cو پایه ورودی  1آنالوگ به دیجیتال.
پین شماره  IO2 :۲5از پورت  Cو پایه ورودی  ۲آنالوگ به دیجیتال.
پین شماره  IO3 :۲6از پورت  Cو پایه ورودی  3آنالوگ به دیجیتال.
پین شماره  IO4 :۲7از پورت  Cو پایه ورودی  4آنالوگ به دیجیتال.
پین شماره  IO5 :۲8از پورت  Cو پایه ورودی  5آنالوگ به دیجیتال.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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