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منشور مجله نویــز
الف- معرفی

ماهنامه نویــز، نشریه ای است علمی، خبری، آموزشی که با تکیه 
بر خالقیت و نوآوری کارشناسان ایرانی و انجام کار گروهی آنان به 
مخاطبان خود کمک می کند تا نیازهای خود را در شکل مکتوب در 

این نشریه محقق شده بیابند.
ب- اهداف

1-پیشبرد فرهنگ علم گرایی در کشور
2-ایجاد روحیه تالش و امید در نسل جوان

3-توسعه کمی و کیفی روزافزون به سوی نشریه ای وزین، فراگیر 
و کم اشکال

4-اطالع رسانی به روز علوم مرتبط
ج- اصول و ارزش ها
1-احترام به مخاطب

2-راستی در گفتار و رفتار میان دست اندر کاران نشریه
3-تالش مستمر برای بهبود

4-استفاده از پتانسیل موجود در قشر تحصیل کرده کشور
د- حوزه های فعالیت )موضوعات کلیدی(

1-آموزش مبانی علوم برق و الکترونیک
2-آشنایی با تکنولوژی های نوین دنیای فناوری

3-طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال
4-آموزش و معرفی نکات کاربردی پردازنده ها

5-مدارات مجتمع
6-آموزش کاربردی نرم افزارهای تخصصی

7-سیستم ها و مدارات مخابراتی
8-سیستم های قدرت
9-معرفی مشاهیر برق

10-موارد کاربردی و عملی علم الکترونیک
11-بخش های متنوع مرتبط با موضوعات برق و الکترونیک
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EVENTS , ADVANCES AND NEWS

ایالتی  دانشگاه  مهندسان   –  2011 مارس   3
اخیر  تحقیقات  در   )NCSU( شمالی  کارولینای 
خود، تغییرات جدیدی در حافظه های فلش ایجاد 
نموده اند تا یک قطعه جدید ابداع نمایند. یک نوع 
"حافظه یکپارچه" که می تواند همانند حافظه های 
دینامیکی )DRAM( سریع و فرار باشد، هم مانند 
حافظه های ذخیره در MP3 PLAYER ها کند و 
غیر فرار. البته در حال حاضر این تیم تنها رفتار یک 
سلول حافظه را شبیه سازی کرده و یک نمونه اولیه 
نیز ساخته  را  ها  فرضیه  بودن  اثبات صحیح  برای 
تواند  می  آنها  طراحی  که  معتقدند  آنها  اما  است، 
منجر به تولید کامپیوترهایی با سرعت آماده سازی 
دیتا سنترهای عظیم  در  و کم مصرف  زیاد  بسیار 

امروزی شود.
البته این تکنولوژی اولین و تنها تکنولوژی ای نیست 
آماده  قابلیت  با  های  کامپیوتر  تولید  رویای  که 
تکنولوژی  بیشتر  دارد.  را در سر  باال  بسیار  سازی 
های عجیب و غریب حافظه از قبیل مقاومتی، تغییر 
دست  برای  نیز  اسپینترونیکی  قطعات  حتی  فازی، 
یابی به این تکنولوژی در تالشند. اما به گفته دانیل 
مزیت   ،NCSU دانشگاه  طراحان  از  یکی  شینکه، 

روش فلش های جدید پیچیدگی کمتر آن است. "قطعه تولیدی ما 
جدید است اما تکنولوژی آن بسیار تکامل یافته است". 

روش اصلی کار حافظه های فلش بر مبنای وارد کردن بار درون الیه 
ای از فلز یا سیلیکون پلی کریستالین که به عنوان گیت شناور خوانده 
می شود می باشد. از دید منطقی، وجود شارژ بر روی گیت به معنای 
الکتریک که گیت  است. یک مانع دی  و نبود شارژ مبین "0"   "1"
را احاطه کرده است مانع از تخلیه شارژ، حتی در زمان قطع انرژی 
می شود. در عوض عملکرد DRAM سریعتر است و الکترون ها را 
در خازن هایی که سریع شارژ می شوند اما برای نگهداری شارژ نیاز 

به انرژی دارند نگهداری می کند.
با  است.  گیت  دو  دارای  یکی  جای  به   NCSU فلش  های  حافظه 
حافظه  همانند  فلش  پایینی،  گیت  روی  شارژ  تمامی  سازی  ذخیره  
های غیرفرار اطالعات را ذخیره می کند. اما با استفاده از گیت دوم و 
یک منبع انرژی دائمی می تواند کارکرد سریعتری داشته باشد و بر 

اساس سطح منطقی دیتا شارژ را بین گیت ها تقسیم کند.
پروفسور تو-هونگ هوو، پروفسور الکترونیک دانشگاه ملی چیائو تانگ 

تایوان که بر روی NCSU کار نکرده اما پژوهش هایش در رابطه 
با اصالح حافظه های فلش است با گفته شینکه موافق است. به گفته 
وی "محصول ارائه شده جذاب است، زیرا بر اساس تکنولوژی قابل 
تعمیم، ارزان، و قابل اطمینانی بنا شده است". اما به اعتقاد وی برای 
دستیابی به کارائی های وعده داده شده، تیم در ابتدا باید ثابت کند 
که این مدل می تواند همانند پیشبینی های صورت گرفته در شبیه  
سازی ها عمل کند. او معتقد است که عملکرد این حافظه در هر دو 

مد کاری بدون ایجاد تداخل "ممکن است چالش برانگیز باشد". 
بخشی از این چالش این مساله است که حافظه ای را به شکلی هدف 
دهی کنیم که بتواند محتویاتش را به شکل بهینه ای نگهداری کند، نه 
اینکه بتواند سیکل های متعدد بازنویسی را )آنگونه که در حافظه های 
DRAM وجود دارد( تحمل کند. مشکل حافظه های فلش قدیمی 
این است که برای کشیدن شارژ از یک کانال الکترون به داخل گیت 
شناور نیاز به وجود یک میدان الکتریکی قوی داشتند. بعد از چندین 
تضعیف  را  الکتریک  دی  میدان  تدریج  به  بازنویسی،  متعدد  سیکل 
کرده، حرکت الکترون ها را ساده تر می کند. به عبارت دیگر، بعد از 
حدود صد هزار بار بازنویسی قابلیت های فلش به شدت کم می شود 

تالشی برای ترکیب حافظه فرار DRAM و 
حافظه غیر فرار

مترجم : علیرضا صمدی
alireza2s2003@gmail.com
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اما حافظه DRAM می تواند 10 مرتبه بیشتر سیکل های بازنویسی 
را تحمل کند.

محققان NCSU که توسط پاول فرنزون و همکارش نیل دی اسپیگنا، 
دو تن از پروفسورهای برق و کامپیوتر هدایت می شود، بر این باوراند 
که استفاده از دو گیت شناور نزدیک به هم موجب کاهش فشار بر 
حافظه ی  ایجاد یک  به  منجر  تواند  می  و  الکتریک شده  روی دی 
پرسرعت تر در حالت حافظه فرار شود. در این فلش جدید بین کانال 
و گیت ها یک الیه ضخیم دی الکتریک )همانند حافظه های فلش 
های مرسوم( وجود دارد، اما دی الکتریک بین دو گیت بسیار نازک 
تر می باشد. ضخامت این الیه آنقدر کم است که به الکترون ها اجازه 
می دهد از یک گیت به گیت دیگر تونل زنی مستقیم انجام دهند؛ 
فرم مخصوصی از تونل زنی کوانتومی که می تواند به شکل بهتری 
از دی الکتریک محافظت کند. برای برنامه ریزی دینامیک، بار تنها 
می بایست میان دو گیت شناور جا به جا شود. به گفته فرنزون "در 
فلش  در  الکتریک  شارژ دی  برای  قوی  الکتریکی  میدان  با  مقایسه 
از یک مکانیزم مالیم استفاده می کنیم". در روش  های قدیمی، ما 
قدیمی شارژ از روش نامنظم تری از تونل زنی استفاده میشود و یا 
اینکه الکترون ها را وادار به حرکت به داخل دی الکتریک می کنند.

ها  گیت  بین  الکترون  تر  مالیم  زنی  تونل  روش  فرنزون  اعتقاد  به 
 DRAM قابلیت دفعات بیشتر بازنویسی را آنچنان که در احتماالً 
های گران قیمت یافت می شود فراهم می کند. در مد غیر فرار، قطعه 
شارژ را از کانال الکترون با روشهای مرسوم کنونی به طرف خود می 
کشد؛ به این معنی که بارها را تا حد امکان در پائین ترین الیه که 
بهتر مسدود شده اند قرار می دهد. در مد فرار می توان از یک منبع 
انرژی ثابت برای جابجایی سریع شارژ بین دو گیت و سپس نگهداری 

آن در میان دو گیت با کمک میدان الکتریکی استفاده کرد.
به گفته وی، درست پیش از قطع برق می توان وضعیت بیت ها در 
مد فرار را در گیت پایینی ذخیره کرد؛ انجام این عمل در واقع به 

معنی تخلیه شارژ برای سطح منطقی "0" و یا بازگرداندن تمامی آن 
به گیت اول برای سطح منطقی "1" می باشد. "با این روش می توان 
در عرض چند میلی ثانیه کل حافظه را منتقل کرده و محتویات آن 
را ذخیره کرد". در هنگام روشن شدن کامپیوتر این عمل به معنی 
زمان گذار کمتر پردازشگر برای شروع مجدد و بنابراین زمان بوت 

کمتر می باشد.
ضمنًا توانایی ثابت نگه داشتن اطالعات می تواند باعث ذخیره سازی 
انرژی شود. در واقع به جای تزریق دائمی انرژی به DRAM فرار 
فقط برای نگهداری اطالعات، قطعه دو گیتی می تواند به طور موقت 
اطالعات را ذخیره کرده و برق را تا زمانی که اطالعات واقعا مورد 

نیاز نباشد قطع کند. 
با اینکه آلبرت فازیو، یکی از اعضای فعال و مدیر توسعه تکنولوژی  
حافظه شرکت اعضای تیم را تشویق به انجام تحقیقات برای نیل به 
چنین اهدافی می کند، اما در هر حال بر این مساله تاکید می کند 
که این حافظه دو گیتی راه درازی تا تکمیل شدن دارد. او می گوید 
این  ماندن  باعث  که  دارد  وجود  بین  این  در  زیادی  مسائل  "هنوز 
طرح در مجموعه های تحقیقاتی می شود". به گفته وی، یکی از سختی 
های قابل پیش بینی اثبات این مساله است که قطعه می تواند در 
پیکربندی آرایه ای حافظه های واقعی در هر دو مد کار کند، نه فقط 

به عنوان یک سلول حافظه ی مجزا.
به اعتقاد وی "پیکربندی آرایه ای است که می تواند میزان عملکرد 
و هزینه تولید و یا اصاًل ارزش این روش همشکل سازی حافظه ها 
 DRAM را مشخص کند". به گفته او "اگر هزینه تولید این قطعه از
بیشتر شود، باید دید آیا بهتر نیست که از یک DRAM مجزا و یک 

حافظه فلش مجزا استفاده کرد؟". 

IEEE Spectrum                                                     : منبع

یک سیستم عامل کوچک که مایکروسافت برای کامپیوترهای شخصی دستی وکوچک طراحی نموده و 
در سیستم هایی چون AutoPC گنجانده شده است . ویندوز CE , که رابط گرافیکی آن مشابه رابط 
گرافیکی ویندوز 9x و NT است , نسخه کوچکی از برخی از برنامه های کاربردی مایکروسافت , از 
جمله اکسل word اینترنت اکسپلورر - Schedule و یک سرویس گیرنده پست الکترونیکی و بسیاری 
امکانات دیگر را در خود جای داده است . این سیستم عامل قابلیت نسب بروی نسل های 9 به بعد 
تراشه های ARM را دارا می باشد . این نسخه شامل پک کامل نرم افزار های مورد نیاز جهت نسب 
این سیستم عامل به همراه مجموعه ای از مقاالت ، نکات آموزشی و فیلم جهت کار با این سیستم عامل 

بوده که لیست کامل محتویات پک در زیر قرار داده شده است .
Windows CE 6.0
Windows CE 6.0 R2
Windows CE 6.0 R3
Visual Studio 2005 Pro
Mini2440 CE6 Suite 1001
UPDATE MINI2440
Training set 

Windows Embedded CE 6.0 +R2&R3

http://eshop.eca.ir/link/334.php  : توضیحات تکمیلی
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شتاب سنج هاي کوچک در مقیاس میکرون در اواسط دهه 1990 
میالدي، انقالبي در سیستم هاي تحریک کیسه هوای خودروها ایجاد 
کردند. این قطعات حساس میکروالکترومکانیکي)MEMS( سیلیکوني 
عرض،  میلیمتر  چند  تنها  و  قطعه  هر  ازاي  به  دالر  چند  هزینه  با 
توانستند به خوبی جایگزین سیستم هاي تحریک چند بخشی و حجیم 

پیشین که بیش از 50 دالر هزینه در برداشتند شدند.
نوع  از  اي  ضربه  سنسور  تازگی  به  هاروارد  دانشگاه  محققان  اما 
که  است  پائین  آنچنان  آن  هزینه ساخت  که  اند  ساخته   MEMS
داد.  قرار  استفاده  مورد  ر  مصرف  یکبار  به صورت  را  آن  می توان 
جنس این سنسور از کاغذ بوده و قیمت آن چهار سنت است. این 
را هفته گذشته در کنفرانس  و آزمایشات خود  نتایج طراحی  گروه 

IEEE MEMS 2011 ارائه نمود.
پیزورزیستیو   MEMS سنسورهاي  با  تواند  می  جدید  قطعه  این 
سیلیکونی که در قلب بسیاري از شتابسنج هاي مدرن وجود دارند 
برابری کند. "پیزورزیستانس" تغییر در مقاومت ماده در هنگام قرار 
 MEMS گرفتن آن تحت فشار مکانیکي است. از شتاب سنج های
عالوه بر سیستم هاي تحریک کیسه هوا، براي نظارت بر ارتعاشات 
ساختمان ها و پل ها، فعال نمودن سیستم محافظت هارددیسک در 
هنگام سقوط لپ تاپ و نیز براي حس کردن حرکت در iphone ها 

و کنترل از راه دورهاي wii نیز استفاده مي شود.
شیمي  پروفسور  و  کاغذي  قطعات  ایده  پیشگام  وایتسایدز،  جورج 
که  است  معتقد  کند  مي  هدایت  را  پروژه  این  که  هاروارد  دانشگاه 
نباید انتظار داشت که سنسورهاي کاغذي جایگزین شتاب سنجهاي 

سیلیکوني شوند. البته گرچه درحال حاضر او کاربرد خاصي را براي 
این سنسورها درنظر ندارد، ولي با توجه به هزینه کم تولید، سبکي 
حوزه هاي  در  را  جدیدي  کاربردهاي  قطعات  این  ساخت  راحتي  و 
آن  برای  توان  می  پزشکي  تا  گرفته  مصرفي  ابزارآالت  از  مختلف 

انتظار داشت.
آقاي وایتسایدز معتقد است: "هرچند تکنولوژی MEMS در برخي 
کاربردها مثل آینه هاي دیجیتال، کیسه هاي هوا و مکانیزم ایمني در 
سالح هاي هسته اي تکنولوژي شگفت آوري به حساب مي آید، اما 
به دلیل گران بودن این نوع سنسور ها نمي توان این قطعات را در 

لوازم متعدد هر آشپزخانه ای پیدا کرد".
mc10 )بخش تحقیقات  کوین دولینگ، معاون توسعه و تحقیق در 
ایالت  کمبریج  دانشگاه  در  پذیر  انعطاف  الکترونیک  قطعات 
ماساچوست( اعتقاد دارد سنسورهاي ضربه اي MEMS کاغذی، به 
علت هزینه تولید پائین مورد توجه خواهند بود. به گفته وی آنچه 
سنسورها  این  بتوان  "اگر  که  است  این  است  انگیز  هیجان  واقع  به 
بر روی الیه هاي سازگار  توان آنها را روي  با کاغذ ساخت، مي  را 
توان  مي  عبارتی  به  و  نیز ساخت  سیلیکون  مثل  و کشسان  زیستي 
ویژگیهاي پوست را مشابه سازي کرد". او همچنین اضافه می کند که 
از این سنسورهاي المسه اي کم هزینه ساخته شده برروي سیلیکون 
مي توان در نوک ابزارهاي الپاروسکپیک در جراحي ها استفاده کرد؛ 
بگونه اي که جراحان قادر خواهند بود حس بهتري از بافتي که به آن 

دست مي زنند دریافت کنند.
چاقوی  و  قیچی  قبیل  از  ابزارآالت سادهاي  به  قطعات  این  ساختن 

مترجم : مترجم: نادر جوادي فر
naderjavadifar1979@gmail.com
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نقاشي نیاز دارد. در مقابل، برای تولید سنسورهاي MEMS سیلیکوني 
نیاز به پروسه هاي پیچیده و زمانبر میکرولیتوگرافي در اتاق های تمیز 
می باشد. اما در عین حال قطعات سیلیکوني عملکرد بهتري دارند، 
و قادرند نیروهاي کمتر از 80 میکرونیوتن را نیز اندازه بگیرند، در 
حالیکه این مقدار براي سنسورهاي کاغذي 120 میکرو نیوتن است.

سنسور کاغذي که اندکي بزرگتر از یک سکه ده سنتي) یا دو سکه 
کاغذ  از  که  است  مانند  پایه  چیزي  درواقع  است  یورو(  سنتي  دو 
کروماتوگرافي ضخیم که معموالً در آزمایشات شیمي بکار برده مي 
شود بریده شده است. در بخش پایه آن یک قسمت Uشکل ازجنس 
پدهاي  محققان  دارد.  وجود  نقره  جنس  از  اتصالی  پدهاي  و  کربن 
اتصال نقره و کربن را با استفاده از جوهرهاي نقره و گرافیت و پوسته 

های الیه ای شابلونی برروي اتصال زانویی پایه چاپ می کنند.
با اعمال نیرو، پایه خم شده و باعث وارد شدن فشار به قطعه کربنی 
شده و موجب تغییر مقاومت آن مي شود. در سنسورهاي سیلیکوني 
بر  که  وتستون  پل  یک  توسط  عمومًا  مقاومت  تغییر  پیزورزیستیو، 
روي تراشه اي که همراه قطعه MEMS بسته بندی می شود قرار 
دارد محاسبه می شود. محققان هاروارد مدار این پل را با چسباندن 

مقاومت در محل هاي مناسب ساخته و سپس آنها را با استفاده از 
جوهر نقره ای به مدار متصل مي کنند.

نیز  دیگري  کاغذي  قطعات  دارند  قصد  چنین  هم  وایتسایدز  گروه 
طراحي کنند. آزمایشگاه های آنها درحال توسعه قطعات تشخیصي 
کاغذي ارزان قیمت که براحتي قابل استفاده اند می باشند تا بتوانند 
روند آزمایش بیماری در کشورهاي فقیر را بهبود بخشند. آنها تصمیم 
دارند با استفاده از نتایج این آزمایش ها که هدف آن تشخیص در 
همه زمینه هاست، در سه ماهه دوم امسال آزمایشات اولیه را بر روی 
تراشه کاغذی ای که ضایعات کبدي را مورد آزمایش قرار می دهد 
به انجام برسانند. وایتسایدز مي افزاید: "عقیده ما این است که آنکه 
از نظر فني  باید آنها را  قطعات را سریعتر یا فوق حساستر سازیم، 

قابل قبول و تا حد امکان ارزان تولید کنیم".

 IEEE Spectrum                                                     : منبع

AltiumDesigner یا همان PROTEL DXP نرم افزار قدرتمندي است که براي پیاده سازي شماتیک 
، طراحي PCB و آنالیز مدارهاي آنالوگ و برخي مدار هاي دیجیتالي طراحي شده است. یکي از مزایاي این 
نرم افزار دسته بندي مناسب کتابخانه ها بنحوي است که با صرف زمان کوتاهي قطعه مورد نظر را خواهید 
 PCB یافت. آنالیز مدارهاي آنالوگ در پروتل، توسط تحلیل گر پي اسپایس انجام مي شود. محیط طراحي
در پروتل، بدلیل داشتن کتابخانه هایي کامل و بدون نقص معروف است و این امر سبب رفاه بیشتر کاربر در 
حین طراحي انواع PCB با این نرم افزار، خواهد شد. در این نسخه امکان شبیه سازي و کد نویسي برخي از 
FPGA ها نیز فرآهم شده است که زمان طراحي و پیاده سازي را حداقل مي کند. ورژن جدید این نرم افزار 
حرفه ای دارای تحوالت و پیشرفت های زیادی بوده که کار شما را برای طراحی نسل های بعدی مدارات 
الکترونیک بسیار ساده کرده است . Altium Designer توانسته است که طراحی شما را از لحاظ نرم 
افزاری و سخت افزاری بصورت یک پارچه در آورده و شما بتوانید مراحل طراحی خود را به سادگی انجام 
دهید. امکانات ویژه ای به این نسخه از نرم افزار افزوده شده که شامل افزایش الیه های طراحی مکانیکی 
، کالسهای جدید و پیشرفت های باورنکردنی در هوش مصنوعی این نرم افزار می باشد . هوش مصنوعی در 
این نسخه به قدری تقویت گشته که شما بدون هیچ مشکلی می توانید طرح های خود را به سرعت طراحی و اشکال زدایی کرده و آنها را هر چه نزدیکتر 

به استانداردهای جهانی کرده و از دیگر مهندسین و متخصصین این زمینه کاری پیشی بگیرید. 

Altium Designer V10.391.22084

http://eshop.eca.ir/link/491.php  : توضیحات تکمیلی

برنامه نویسی گرافیکی یکی از شیوه های جالب برنامه نویسی است که طرفداران زیادی بین کاربران 
مختلف دارد . نرم افزار Flowcode یکی از این نرم افزارها بوده که شما می توانید بدون کدنویسی و 

فقط از طریق کشیدن فلوچارت برنامه خود ، طرح خود را پیاده سازی کنید .
از مزایای این نرم افزار سرعت باال در طراحی بوده و کاربرانی که تجربه کمی در برنامه نویسی دارند 
در کمترین زمان ممکن برنامه خود را طراحی و خطایابی کنند . در این نرم افزار به سادگی و فقط با 

چند کلیک می توانید برنامه خود را پیاده و بصورت عملی با فلوچارت کار کنید .

این محصول حاوی نرم افزارهای زیر می باشد :
Flowcode AVR Professional 4.3.6.61 Full
Flowcode PIC Professional 4.3.7.63 Full
Flowcode ARM Professional 4.3.8.64 Full

Flowcode v4 for AVR-PIC-ARM

http://eshop.eca.ir/link/521.php  : توضیحات تکمیلی
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EVENTS , ADVANCES AND NEWS

28 فوریه 2011: شرکت بوستون دینامیکس که برای ربات معروف 
خود، سگ بزرگ، و دیگر ماشین های سریعش شهرت زیادی دارد 
در حال توسعه دو روبات جدید است. یکی جانور چهار پای سریعی 
به نام چیتا است )که به نظر می رسد باید گربه بزرگ نامیده می شد(  
 T-800 و دیگری  یک شبه انسان بسیار پیچیده و ترسناک موسوم به

Atlas است.
و  دار  مفصل  گردن  و  سر  انعطاف،  قابل  فقرات  ستون  چیتا  روبات 
تنها مانند یک  ایده سگ بزرگ که  احتماالً یک دم خواهد داشت. 
روبات قاطر بود به چیتا ارتقا یافت، که می تواند سریعًا شتاب بگیرد 
کمپانی  مسئوالن  گفته ی  به  بنا  و  باشد  داشته  تند  های  و چرخش 

"تعقیب وگریز" کند.
در واقع، بوستون دینامیکس اعتقاد دارد که چیتا می تواند "سریعتر 
این  البته  بدود.  ای"  دونده  انسان  وهر  موجود  پادار  روبات  هر  از 
اظهارنظر کمی جسورانه به نظر می رسد. اما با آنچه کمپانی از سگ 
بزرگ به تصویر کشیده است، ما بسیار مشتاقیم تا ببینیم این گربه 

سیبرنتیک چگونه از آزمایشات اولیه سربلند بیرون می آید.
دومین روباتی که بوستون دینامیکس در حال توسعه آن است، شبه 
پا خواهد  و دو  بازو  تنه کامل، دو  نیم  Atlas است که یک  انسان 
این قابلیت را دارد که در نواحی دشوار و دارای پستی و  داشت و 
بلندی به خوبی حرکت کند و مانور دهد. این روبات "گاهی همچون 
بسیار  مسیرهای  از  گذر  برای  یا   رود،  می  راه  راست  دوپا  حیوان 
و گاهی سینه خیز برود و ازدست هایش  باریک به پهلو برمیگردد" 

برای تعادل وتکیه گاه بیشتر استفاده کند. )به نظر نمی رسد آنها از 
استفاده  اینکه  یا  کنند.  استفاده  ربات  این  در  چیتا  دویدن  الگوریتم 

می کنند؟(
بخش هایی از ربات اطلس بر اساس petman، روبات شبه انسانی 
که بوستون دینامیکس برای ارتش ایالت متحده ساخته بود، بنا خواهد 
شد. تا چندی پیش تنها پاهای این ربات در معرض دید عموم قرار 
)البته بدون سر( بدن این ربات  اما اکنون تصویر کامل  گرفته بود؛ 

پرده برداری شده است.
به گفته شرکت، اطلس در کنترل حرکاتش با شبه انسان های دیگر 
که از تکنیک های استاتیک استفاده می کنند متفاوت است. در این 
راب  گفته ی  به  شود.  می  استفاده  پویا  کنترلی  روش های  از  ربات 
بوستون  مهندسی  بخش  رییس  نایب  و  اطلس  ارزیابی  مدیر  پلیتر، 
بیشتر ربات های  "برخالف ربات آسیمو شرکت هندا و  دینامیکس 
انسان نمایی که تا االن ساخته شده است، اطلس می تواند با سیستم 
حرکتی از پاشنه تا پنجه ی پا، مانند یک انسان راه برود، گام های بلند 

بردارد و در هر گام وزنش را به شکل پویا انتقال دهد".
این مساله نیز ادعای جسورانه دیگری است. پیشتر دیده بودیم که 
این  توانایی  تا  منتظریم  هنوز  اما  بدود،  سریع  تواند  می   petman
و حفظ  زمین،  موانع روی  از  عبور  مانند  انسانی،  فضاهای  ربات در 
تعادل هنگام وارد شدن ضربه به قفسه سینه اش را ببینیم؛ کارهایی 
که شبه انسان های دیگر مانند آسیمو مدت ها پیش از آنها سربلند 

بیرون آمده اند. 

چیتا، ربات چاالک دونده انسان نمای شرکت
Bost

on D
ynam

ics

مترجم : صراحتی
e.serahati@gmail.com
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مسئولین کمپانی اعالم می دارند که هر دو روبات به خاطر چابکی 
بسته  و  باز  ی  بوسیله  موانع   کردن  رد  و  تعادل  حفظ  دینامیکی، 
مارک  اعتقاد  به  شد.  خواهند  مشهور  دست هایشان،  و  پاها  کردن 
ریبرت، مدیر ارزیابی پروژه چیتا و رییس بوستون دینامیکس "برای 
بر  را  افزار روبات  افزار وسخت  نرم  باید  این پروژه ها  موفقیت در 
اساس سرعت، انعطاف و توانایی یک ورزشکار تولید کنیم و نیز دانش 

بنیادی تری از اینکه پاها چگونه کار می کنند داشته باشیم". 
بوستون دینامیکس که در شهر والتام ایالت ماساچوست مستقر است، 
پروژهای  آژانس  با  که  قراردادی  از  بخشی  عنوان  به  را  ربات  این 
)DARPA( منعقد  ایالت متحده  پشرفته ی پژوهشی وزارت دفاع 

کرده است تولید خواهد کرد.
بر کاربردهای  این شرکت، چیتا و اطلس عالوه  اعتقاد مسئوالن  به 
نظامی در عملیاتهای سریع، آتش نشانی، کشاورزی پیشرفته و جا به 
نقلیه سبک و سنگین معمولی  برای وسایل  جایی در مکان هایی که 

میسر نیست کاربرد خواهد داشت. 

IEEE Spectrum                                                     : منبع

نرم افزار ePLAN P8 برنامه ای جامع و حرفه ای جهت طراحی و ایجاد نقشه های برقی است در 
واقع ePLAN P8 یک نرم افزار قدرتمند و باهوش برای طراحی نقشه های شماتیک برقی و تهیه دیگر 
تواناییهای فراوانی که در اختیار  امکانات و  به  با توجه  مستندات الزم جهت اجرای یک پروژه بوده و 
کاربران قرار می دهد توانسته است که در طی چندین سال اخیر به عنوان یک نرم افزار قابل اطمینان و 

قابل قبول در سطح جهانی حدود 8000 مشتری در 30 کشور جهان جذب نماید.
اگر شما طراح و راه انداز کارخانه ها و تأسیسات برقی هستید کافی است توسط این نرم افزار و با استفاده 
از امکانات آن نقشه شماتیک را طراحی نموده و بقیه کارها را به ePLAN P8 بسپارید تا لیست قطعات 
،  نقشه کلیات ، لیست ارتباطات و .... را استخراج نماید و همچنین امکان اعمال تغییرات در طرح های 

خود را داشته باشد. 
در این پک عالوه بر آخرین نسخه از نرم افزار ePLAN P8 چندین مجموعه دیگر نیز موجود می باشد 

که به اختصار هر یک توضیح داده می شود .
اولین مجموعه که به همراه این پک ارائه گشته است ، مجموعه آموزشی EPLAN Training است که 
یک سیستم آموزشی طبقه بندی شده جهت آموزش این نرم افزار پیشرفته بوده و کسانی که هیچ آشنایی 
به این نرم افزار ندارند می توانند از طریق این فیلم های آموزشی و طی کردن مراحل آموزشی آن با 

نرم افزار آشنا شده و بعد از مدت بسیار کمی توانایی طراحی در محیط ePLAN P8 را کسب کنند .

EPLAN Electric P8 2.0.5.4602 Professional به همراه فیلم های آموزشی

http://eshop.eca.ir/link/507.php  : توضیحات تکمیلی

مجموعه ای کامل از تعمیر لپتاپ با کیفیتی بسیار زیاد )HD 960x540( که می تواند شما را به راحتی به 
یک تعمیرکار لپتاپ مبدل سازد . 

در این مجموعه بهترین و مجرب ترین تعمیرکاران این مرکز به صورت بسیار صریح و بدون هیچ کم و 
کاستی تمامی نکات مربوط به تعمیر هر بخش در مدل های مختلف را آموزش داده و ریزترین نکات به 

همراه تمامی اصول فنی را ارائه داده اند .
توسط این مجموعه شما می توانید در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به یک تعمیرکار حرفه ای 

تبدیل شوید .
این مجموعه در قالب 6 عدد DVD و به زبان انگلیسی ارائه گشته است .

مجموعه حرفه ای فیلم های آموزشی تعمیر لپتاپ

http://eshop.eca.ir/link/449.php  : توضیحات تکمیلی
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pooya_b150@yahoo.com             مترجم : پویا تیموریان

به نظر می رسد گرافین روز به روز در حال بدست آوردن طرفداران، 
آراء و امکانات کاربردی بیشتری می باشد. اما مشکل الینحلی که 
در هنگام بحث در رابطه با گرافین مطرح می شود، مشکل نداشتن 

گاف نواری است.
گام های بزرگی برای غلبه بر این کاستی و یا نادیده گرفتن آن انجام 
شده، اما باید گفت که نداشتن یک گاف نواری در طبیعت گرافین 
فراتر از یک مساله کوچک در ادوات الکترونیک ساخته شده با آن 

است.
آزمایشگاه  محققان  رابطه،  همین  در 
مقیاس  در  ساختار  و  الکترونیک 
صنعتی  دانشکده   )LANES( نانو 
در  را  تحقیقاتشان   )EFPL( فرانسه 
فراوان  و  ساده  معدنی  ماده  با  رابطه 
تواند  می  که   )MoS2( مولیبدنیت 
مناسب  جایگزین  یک  عنوان  به 
عنوان  )به  بعدی  سه  سیلیکون  برای 
گرافین(  همانند  بعدی  دو  ماده  یک 
مجله  در  باشد  ترانزیستورها  در 
 Nature Nanotechnology

منتشر کرده اند.
در  فرانسه  صنعتی  دانشکده  محققان  از  کیس،  اندراس  پروفسور 
دو  قطعه  یک  ماده  "این  گوید:  می  آمده  تحقیقات  در  که  گزارشی 
بعدی خیلی نازک با کاربرد آسان در نانو تکنولوژی است. این ماده 
دارای پتانسیل زیادی برای تولید ترانزیستورهای خیلی کوچک، دیود 

های نورانی )LED( و سلول های خورشیدی می باشد".
برتری بزرگ این ماده نسبت به گرافین به عنوان جایگزین سیلیکون 
"داشتن گاف نواری" است؛ و زمانیکه مساله به مقایسه برتری های 
این ماده نسبت به سیلیکون برسد، این مزیت ها بسیار گیرا خواهند 

بود.
پروفسور کیس می گوید "میزان آزادی حرکت الکترون ها در یک 
ورق با ضخامت 0,65 نانومتر از MoS2 برابر با میزان آن در یک 
ورق سیلیکون به ضخامت 2 نانومتر است؛ اما در حال حاضر ساخت 
امکان  مولیبدنیت  ورق  الیه  تک  یک  نازکی  به  سیلیکون  ورق  یک 

پذیر نیست.
که  دارند  اعتقاد  همچنین  محققان 
از  شده  ساخته  های  ترانزیستور 
کار  به  آماده  حالت  در  مولیبدنیت 
100 هزار بار کمتر از ترانزیستورهای 
سیلیکونی رایج انرژی مصرف خواهند 

کرد.
آنان  مقاله  در چکیده  آنچنانکه  البته 
شده،  تاکید   Nature نشریه  در 
رقابت  مسیر  در  نباید  مولیبدنیت 
تواند  می  "اما  بگیرد،  قرار  گرافین  با 
نیمه  مواد  به  نیاز  که  مواردی  در 
است، همچون  نازک  و  هادی شفاف 
مکمل  عنوان  به  انرژی،  کننده  جمع  و  الکترونیک  اپتو  کاربردهای 

گرافین باشد".

IEEE Spectrum                                                     : منبع

گرافین یا مولیبدنیت؟ 
کدامیک جایگزین سیلیکون در ترانزیستورهای نسل آینده می شود؟

نرم افزار Etap PowerStation نرم افزار قدرتمند، جهت تحلیل و آنالیز سیتمهاي قدرت که داراي 
کتابخانه داده ) Library( مناسبي براي انتخاب مشخصات و جزییات تجهیزات به کار رفته درتاسیسات 
الکتریکي است، این نرم افزار مطابق با استاندارد IEC تهیه گردیده و در بعضي از موارد مانند سیستم 
زمین از استانداردهاي دیگر نیز مانند IEEE 80 استفاده نموده است، با کمک این نرم افزار تمام مطالعات 
سیستمي که بر اساس استاندارد API RP540 انجام آن ضروري از جمله ، پخش بار، محاسبات اتصال 
کوتاه، هماهنگي بین رله هاي حفاظتي، بررسي شرایط راه اندازي موتورهاي الکتریکي، بررسي هارمونیکي 

سیستم،..... قابل انجام است.

Etap Power Station 7.0.0

http://eshop.eca.ir/link/607.php  : توضیحات تکمیلی
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ECA TranslateECA Translate

www.Translate.ECA.ir

هدف اصلی این بخش ارائه هر چه بهتر ترجمه هایی استاندارد با رعایت اصل کیفیت و صحت و دقت و امانت داری از مطالب و 
اسناد مشتریان می باشد و این امر تنها با خط مشی مشتری مداری امکان پذیر است. مرکز ترجمه تخصصی ECA دارای کادری 
متشکل از مترجمان خبره و دارای حداقل مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های برق بوده و در این راستا تعهد و دقت را 

سرلوحه کار خویش قرار داده اند . 

: ECA خدمات مرکز تخصصی ترجمه
« ترجمه کلیه متون تخصصی، علمی، دانشگاهی ، فنی و ...

« ترجمه متون مربوط به انواع بروشورها، کاتالوگ و تبلیغات فراگیر
« ترجمه های صنعتی و دستورالعمل ماشین آالت

« ترجمه سرفصل دروس دانشگاهی و مقاالت
« توانایی ترجمه انواع کتب در رشته های و گرایش های مرتبط و آماده سازی آن برای انتشار

و  ...

همچنین این دارالترجمه آماده همکاری در تمام زمینه ها با شرکت ها ، موسسات، ادارات، و ارگانها می باشد .

ECA ترجمه تخصصی متون برق و الکترونیک

9
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باتری هایی که نفس می کشند !!!
استفاده ازاکسیژن بعنوان کاتد می تواند انرژی باتری های لیتیمی را 

تا 10 برابر افزایش دهد.
شورولت  و   )nissan leaf( نیسان  الکتریکی  خودروهای  ورود  با 
برای خودروهای  بزرگی  بازار، سال 2010 سال  به   )chevy volt(
الکتریکی بود، اما باتری این خودروها همچنان مشکل کمبود انرژی 
در یک بار شارژ را داشتند. برای اینکه خودرو الکتریکی که ازباتری 

های لیتیم – یون امروزی 
استفاده می کند به اندازه 
با  بنزینی  ماشین  یک 
باک پر حرکت کند، نیاز 
بیشتری  بسیار  تعداد  به 
عالوه  که  دارید  باتری 
را  خودرو  وزن  اینکه  بر 
فضای  کنند،  می  بیشتر 
اشغال  نیز  را  زیادی 

خواهند کرد.
از  یکی  بتوان  اگر  اما 
را  باتری  الکترودهای 
را  هوا  و  کرده  خارج 

جایگزین آن کرد چه؟
تخمین  پژوهشــگران 
باتری  یک  که  زنند  می 
تواند  می  هوا   – لیتیم 
اندازه  به  مشابه  وزن  با 
باتری  برابر  تا 10  ی 5 
یون و در حجم   – لیتیم 
یکسان تا دو برابر انرژی 
درخود  را  ها  باتری  این 
ذخیره کند. ازنظرتئوری، 
انرژی  این میزان چگالی 
مقایسه  قابل  بنزین  با 

می باشد.
به اعتقاد مینگ آیو، رییس آزمایشگاه ملی ساوانا )SRNL(، "تا آنجا 
که می دانیم هیچ باتری چنین چگالی انرژی نداشته است". وی یکی 
های  باتری  زمینه  در  جدید  های  پژوهش  که  است  ازدانشمندانی 
لیتیم – هوا قابل شارژ را در همایش جامعه پژوهش مواد  در بوستون 

ارائه داده است.
در این باتری ها، آند از لیتیم ساخته می شود. کاتد نیز اکسیژن است 
که از هوای اطراف باتری تامین می شود. با اکسید شدن لیتیم، انرژی 
آزاد می شود. تلمبه زنی الکتریسیته به داخل باتری نیز این فرایند را 
معکوس می کند، اکسیژن را خارج کرده و لیتیم خالص باقی می ماند.

به اعتقاد آیو "ساخت باتری های لیتیم – هوای یک بار مصرف قطعًا 

انجام خواهد گرفت". درحقیقت، چنین باتری های کم وزنی در حال 
حاضر در دستگاههای شنوایی مورد استفاده قرار می گیرد. " اما قابل 

شارژ نمودن این باتری مشکل است".
مواجه  متعددی  های  چالش  با  شارژ  قابل  لیتیم–هوای  های  باتری 
هستند. اوالً، لیتیم به شدت با آب واکنش می دهد. بنابراین درون 
باید  بخار آب  و  باشد  داشته  نباید رطوبت وجود  باتری  الکترولیت 
لیتیم  اکسید  دوباره  تبدیل  اینکه  ضمن  شود.  جدا  ورودی  ازهوای 

استفاده  با  حتی  و  است  مشکل  لیتیم  به  دشارژ–  فرآیند  -فرآورده 
از  بخشی  تنها  بازگشت  فرآیند  در  نیز  مخصوص  کاتالیزورهای  از 
آن انجام می شود. با هر بار انجام عمل میزان اکسید بیشتر شده و 
فرآیند را کندتر می کند و باعث میشود که تعداد دفعات شارژ و 
دشارژ کاهش پیدا کند. اما پیش از آنکه بتوان از این باتری ها در 
انجام  از  بتوان  باید  نمود،  استفاده  الکتریکی  و  هیبریدی  خودروهای 

هزاران بار چرخه شارژ و دشارژ اطمینان حاصل کرد.
در الکتروشیمیایی  دانشیارآزمایشگاه  شائوهرن،  یانگ  اعتقاد  به  اما 

MIT: "انجام فرایند شارژ و دشارز بسیار آرام و کند است". اما او 
اخیراً توانسته بازده ی این چرخه را با استفاده ازادغام نانوذرات طال 
و پالتین درانتهای کاتد، تا 77 درصد افزایش دهد. طال به ترکیب 

باتری هایی که نفس می کشند!
مترجم : سیده زهرا جلیل زاده شیرواني

bahare255@gmail.com
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اکسی  ژن و لیتیم سرعت بخشیده و پالتین کاتالیزور تفکیک آنهاست.
با این حال گروه )SRNL( حدود یک سال است که بر روی پروژه 
2 ساله با سرمایه ای برابر یک میلیون دالر در رابطه با باتری های 
باتری  یک  اند  شده  موفق  آنها  تاکنون،  کند.  می  تحقیق  لیتیم–هوا 
دراندازه ی یک سکه باظرفیت 600 میلی آمپر–ساعت برگرم را به 
نمایش بگذارند. با وجود اینکه این باتری جهشی بزرگ ازباتری های 
سنتی لیتیم–یون باظرفیت 100 تا 150 میلی آمپر ساعت به ازای هر 
گرم به شمار می رود، اما باتری های لیتیم–یون دارای حدود 1000 
چرخه شارژ و دشارژ هستند، درحالیکه  این باتری تاحدود 50 چرخه 

دوام می آورد.
باتری های  تا  باشد  نیاز  زمان  زیادی  سال های  که  است   ممکن 
های  "باتری  کند:  می  خاطرنشان  آیو  شوند.  بازار  وارد  لیتیم-هوا 
لیتیم–یونی اولین باردر سال 1976 تشریح شدند، اما تا سال 1997 
پروژه  این  "برای رشد  اعتقاد وی  به  نرسیدند".   فروشی  به مرحله 
نیاز به سرمایه گذاری های متعدد از طرف دولت و یا شرکت های 

مختلف می باشد" که این مسله هنوز تحقق نیافته است.

IEEE Spectrum                                                     : منبع

PIC USB PROGRAMMER

جهت استفاده از میکروکنترلرهای PIC ساخت شرکت میکروچیپ شما به یک پروگرامر احتیاج خواهید داشت . روش های متعددی 
جهت پروگرام کردن میکروهای PIC از قبیل استفاده از پورت پرینتر و یا سریال وجود دارد ، ولی در دنیای امروزی این پورت ها به 
علت کم بودن موارد مصرف دیگر بر روی رایانه های شخصی نصب نبوده و حتی بر روی رایانه های همراه نیز دیگر وجود نداشته و شما 
می بایست با خرید وسایل جانبی این پورت ها را نصب نمایید . ولی در عوض برتعداد پورت های USB موجود بر روی رایانه ها افزایش 
یافته و امروزه رایانه ای بدون پورت USB موجود نمی باشد. این پروگرامر نیز بر اساس تکنولوژی USB طراحی گشته و به این معنی 

بوده که شما می توانید در هر رایانه از آن استفاده نمایید. در زیر خالصه ای از مزایای این پروگرامر لیست شده است.
Device Programming Support
- PIC10
- PIC12
- PIC16
- PIC18
- PIC24 
- dsPIC30 
- dsPIC33 
- PIC32 
- KEELOQ® HCS 
- 11 Series Serial EEPROM 
- 24 Series Serial EEPROM 
- 25 Series Serial EEPROM 
- 93 Series Serial EEPROM 
- MCP250xx CAN

USB2.0 هماهنگی با پورت های o 
 o توانایی پروگرام نمودن تمامی میکروکنترلرهای PIC با بسته بندی DIP از طریق 

یک زیف سوکت
 o پشتیبانی از طریق نرم افزارهای مورد تأیید شرکت میکروچیپ

)USB بدون نیاز به تغذیه خارجی )تغذیه از طریق پورت o 
 o سوکت icsp به منظور پروگرم کردن انواع میکروکنترلر های pic خارج از پروگرمر

 o قابلیت شناسایی و DETECT خودکار مدل میکروکنترلر
 o قابلیت به روز رسانی Firmware به صورت خودکار

 o قابلیت پروگرم کردن میکرو های 3,3 ولتی
 o بدون نیاز به نصب درایور

)Linux/Mac OS X /Windows(سازگاری با تمامی سیستم عامل ها o 
 o دارای الیه محافظ زیر بورد

 o 12 ماه گارانتی تعویض

http://eshop.eca.ir/link/620.php  : توضیحات تکمیلی
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باتری هایی که نفس می کشند !
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Tech تکنولوژی های نوین
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EVENTS , ADVANCES AND NEWS

نیمه  تحقیقاتی  موسسه  محققان  که  جدید  نوار  نانو  ماده  یک 
هادی و دانشگاه استنفورد بر روی توسعه آن فعالیت می کنند 
تولید آی سی  از روش های سنتی در  استفاده  می تواند بزودی 
ها را منسوخ سازد. این تحقیقات نشان می دهند استفاده از یک 
نانو لوله کربنی رسانای حرارتی فشرده شده بین ورق های نازک 
آهنی می تواند بهتر از لحیم حرارت را از تراشه ها منتقل می 
کند؛ و به عقیده محققان این نانو نوار انعطاف پذیر، سبک، ارزانتر 

و سازگارتر از لحیم است.
در ظاهر، این نانو نوار شبیه نوار لحیم کاری مرسوم است، زیرا 
سطح باال و پایین آن فلزی است؛ اما در باطن، هدایت حرارتی 
انتقال حرارتی  لوله های کربنی که خصوصیات  نانو  العاده  فوق 

مشابه مس دارند عمل هدایت گرما را به انجام می رساند.
نیمه  تحقیقاتی  موسسه  سرمحقق  گودسان،  کن  پروفسور  گفته  به 
هادی در دانشگاه استنفورد "بندگاه های اتصالی در روش های لحیم 
برای بهتر کردن تطابق مکانیکی بسیار ضخیم ساخته  کاری معموالً 
می شوند، اما با استفاده از نانو نوارهای جدید می توان این لحیم کاری 
های ضخیم را با مسیرهای نازک که مدیریت انرژی حرارتی را بهبود 
نانو  از  نوارها از یک هسته مرکب  این  می بخشند جایگزین نمود". 
لوله های کربنی عمودی و آلیاژهای خاص در باال و پائین این لوله ها 
تشکیل شده که نانو لوله های کربنی کاماًل در این آلیاژها غوطه ور 
شده و اتصال حرارتی بین هیت سینک و تراشه را بوجود می آورند.

اولیه  مراحل  در   ،)SRC( هادی  نیمه  تحقیقاتی  موسسه  گفته  به 

صفحات  برای  مستقیم  جایگزین  عنوان  به  تنها  ماده  این  تحقیقاتی 
لحیم خواهد بود. اما قابلیت انعطاف حباب مانند این ماده که به آن 
قابلیت انبساط و انقباضی فراتر از حد انتظار لحیم می دهد، می تواند 
پایه گذار روش های جدید بسته بندی نیمه هادی ها باشد. محققان 
پیش بینی می کنند که کاربردهای اولیه این مواد از اواخر سال آینده 
به اجرا گذارده شود، و از حدود سال 2014 این تکنولوژی به دست 

مصرف کنندگان خواهد رسید.

pooya_b150@yahoo.com             مترجم : پویا تیموریان
IEEE Spectrum                                                     : منبع

استفاده از نانو نوار ها ممکن است روش های لحیم کاری 
سنتی را از دور خارج کند

برد مبدل SMD به DIP - نوع 64 پایه

قابل نصب آي سي هاي 16 ، 24 ،32 ، 40 ،44 ، 
48 ،56 ، 64 پایه

 QFP مورد استفاده در آي سي هاي با پکیج هاي
،TQFP ، QFN ،MLP ، MLF
قلع اندود شده و بدون نیاز به قلع

قابل نصب بر روي بردبرد

http://eshop.eca.ir/link/617.php  : توضیحات تکمیلی
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 ECA برای مشاهده لیست کامل محصوالت به فروشگاه اینترنتی
www.eShop.ECA.irمراجعه نمایید .
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مجموعه های نرم افزاری
►Altium Designer V10.391.22084
► NI LabVIEW 2010 Professional v10.0f2
► Etap Power Station 7.0.0
► SIMATIC Step 7 (5.5) Professional Edition 2010
► Flowcode v4 for AVR-PIC-ARM
► Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate V10
► NI Measurement Studio for VS2008 v8.6
►EPLAN Electric P8 2.0.5.4602 Professional
► LabVIEW 2009 SP1 Professional Full AddOns
► AutoCAD Electrical 2011
► Quartus II (32-Bit) V9.1 SP2 full version
► SIMATIC WinCC V7.0 SP1 HF5
► IAR Embedded Workbench Collection 2010
► SIEMENS LOGO Soft Comfort V6.1.12
► Proteus 7.6 SP4 + Compilers
► MATLAB & Simulink Release 2010a 32&64bit
► Windows Embedded CE 6.0 +R2&R3
► CADENCE SPB/OrCAD 16.3 HF1
► NI Circuit Design Suite v11.0
► SIMATIC PCS7 v7.1
► Advanced Design System (ADS) 2009
► SIMATIC Premium Studio 2009
► CitectSCADA 7.10r1
► DIALux V4.6 +Plugin,Movie,Documents
► DIgSILENT PowerFactory13.2.342
► RSLogix 5000 v17.0
► Hspice 2008.03 + eBooks 
► LinuxCNC 
►  S7-Technology v3.0 SP2 
►  SIMARIS design 4.1 basic 

مجموعه های مجالت
◄ مجالت Circuit Cellar سال 2006-2005 

◄ مجموعه 12 ساله مجالت EPE از سال 1999 تا 2010
2009~1995 elektor مجموعه 15 ساله ◄

Circuit Cellar مجموعه 20 ساله مجالت ◄
Nuts & Volts مجموعه 4 ساله مجالت ◄

Servo Magazine مجموعه 4 ساله مجالت ◄

مجموعه های کاربردی
 Silicon Run I & II مستند آموزشی ساخت مدارات مجتمع ◄

◄ مجموعه حرفه ای فیلم های آموزشی تعمیر لپتاپ 
 AVR-PIC-8051 مجموعه پروژه های میکروکنترلرهای ◄

 Elektor LED Toolbox ◄
 AVR Technical Library ◄

MIT & ITM مجموعه فیلم های کالس های درسی دانشگاه های◄
 vrt-dvd 2009 ◄

 Eplan Electric P8 فیلم آموزشی ◄
 AutoCAD Electrical Tutorial فیلم های آموزشی ◄

 SONY Service Manuals ◄
 LabVIEW مجموعه آموزشي ◄

 Protel DXP Training Videos ◄
◄ فیلم آموزشي تعمیر کابل 132 کیلو ولتي 

 Simatic Step7 فیلم های آموزشي ◄
 Simatic PCS7 فیلم های آموزشي◄

 Printer Service Manuals ◄
◄ مجموعه مدارات منابع تغذیه 

◄ آرشیو مدارات صوتي 

مجموعه های کتب تخصصی
◄  800 کتاب براي رشته هاي برق 

◄ مجموعه کتب اتوماسیون 
◄ مجموعه کتب کنترل

◄ مجموعه کتب مقاالت فازی
◄ مجموعه کتب رباتیک و مکاترونیک

◄ مجموعه کتب برق قدرت
◄ جموعه حل المسائل کتب برق

◄ کتب طراحی مدارات دیجیتال و آنالوگ

مجموعه های مقاالت
◄ مجموعه کنفرانس های برق ایران

IEEE مجموعه مقاالت ◄
IEEE مجموعه کنفرانس های ◄

Microchip Masterمجموعه کنفرانس های ◄
Analog Dialogue آرشیو مقاالت ◄
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 ANALYSIS AND SIMULATION

پردازش تصویر بارکد به کمک  

                        Matlab
در جوامع امروزی که هر روز به سمت اتوماسیون و حذف خطاهای 
انسان در چرخه تولید پیش می رویم سیستم های شناسایی خودکار 
از اهمیت ویژه ای برخوردارند . در این مقاله سعی شده تا با آشنایی 
تصویر  پردازش  روشهای  همچنین  و  بارکد  تکنولوژی  با  مختصری 
ارائه شود  بارکد به روش پردازش تصویر  راهکاری برای تشخیص 
این متد هم می تواند در کنار روش خواندن بارکد توسط اسکنر نوری 

مورد استفاده قرار گیرد.

انواع سیستم های شناسایی اتوماتیک
عبارت شناسایي خودکار، به هر گونه تشخیص الگو به وسیله ماشین 
اطالق مي شود شناسایي خودکار با جایگزین کردن تکنولوژي پیشرفته 
ماشین به جاي انسان ، عمل تشخیص داده ها ، جمع آوري آنها و 
ورود به کامپیوتر را از اختیار کاربر خارج ساخته و خود عهده دار این 

وظیفه مي شود که شامل انواع :
نوارهای مغناطیسی ,کارتهای هوشمند , بارکد و ...... می باشد.

بارکد چیست؟

بارکد :
تکنولوژي بارکد از متداولترین روشهاي شناسایي خودکار است. هر 
پهناي  با  یا خطوط سیاه رنگ  ها  میله  از  اي  بارکد شامل مجموعه 
متفاوت مي باشد که معموالً بر روي زمینه اي سفید چاپ مي شود 
وارد  و  شده  خوانده  کدخوان  دستگاه  توسط  عمودي  خطوط  این 
بارکدهاي  قابلیت خوانده شدن  ایجاد  منظور  به  کامپیوتر مي شود. 
مختلف توسط انواع بارکد خوان ها، استاندارهایي براي تهیه بارکد به 
وجود آمده است. تفاوت هر یک از استاندارها در قابلیت کد کردن 
ســازی  ذخیره  حجم  حاصله،  بارکد  طول  نمادها،  و  حروف  اعداد 
اطالعات نسبت به پهنای بارکد و برخي نکات فني دیگر مي باشد. 
به منظور خواندن هر استاندارد خاص، باید دستگاه کدخوان قابلیت 

پشتیباني آن استاندارد را داشته باشد.

کاربرد بارکد :
به کمک برچسب بارکد بر روی اجناس می توان با نصب بارکدخوان 
در ورودی و خروجی فروشگاه ها بیمارستان ها و سایر مراکز تجاری 

اداری براحتی ورود و خروج کاالها را ثبت کرد.

انواع بارکدها :
UPC/EAN •

به طور خاص در فروشگاه ها  باشد و  ثابت مي  با طول   UPC کد 
این کد براي   . تولید کننده مواد غذائي کاربرد دارد  و کارخانجات 
سوپرها و این چنین مواردي در نظر گرفته شده است که با استفاده 
از 12 رقم فضاي مناسبي براي تعریف محصوالت در اختیار ما قرار 

مي دهد. این نوع بارکد بیشتر در آمریکا و کانادا استفاده مي شود.

Code 39• 
این روش کد گذاري به این دلیل ایجاد شد تا در صنایعي که احتیاج 
به استفاده از حروف نیز در کنار ارقام دارند به کار برده شود. این 
قدیم  از  که  است  کدگذاري  روش  ترین  عمومي  کدگذاري  روش 
صنایع  تمام  در  معمول  کدگذاري  نوع  این  شود.  مي  برده  کار  به 
با  اما  به کار گرفته مي شود.  تولید کنندگان موادغذائي  استثناء  به 
توجه به اینکه بارکد داراي طول زیادي خواهد بود براي مواردي که 
 اندازه برچسب روي اقالم تولیدي گزینه اي قابل توجه باشد پیشنهاد 

نمي شود.

mostafa.erfanfar27@gmail.com         نویسنده : مصطفی عرفان فرد

14
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Code 128 •
این روش کدگذاري وقتي به کار مي آید که شما انتخاب زیادي از 
روي  برچسب  اندازه  که  صنایعي  در  باشید.  داشته  ارقام  و  حروف 
مناسب  انتخابي  کدگذاري  روش  این  باشد  توجه  قابل  گزینه  اقالم 
براي شماست چرا که فشرده و خوانا است. از این روش کدگذاري 
معموال در حمل و نقل استفاده مي کنند که در آن اندازه لیبل یک 

مورد مهم مي باشد.

مشخصات بارکد 128 :
• کد 128 امکان کد گذاري همه ي 128 حرف مربوط به مجموعه 
کاراکترهاي کد اسکي را ارائه مي کند. این کد با استفاده از خطوط و 
فضاهاي خالي با 4 پهناي مختلف، به بیشترین فشردگي ممکن سمبل 
ها نسبت به روش هاي قدیمي تر خود که از خطوط و فضاهاي خالي 

با 2 ضخامت مختلف استفاده مي کردند، رسیده است.
• کد 128 ممکن است به صورت دو طرفه )از هر دو جهت( اسکن 
شود و محدودیتي هم براي تعداد کاراکترها در هر بارکد و طول بارکد 

ایجاد شده وجود ندارد.
جدول  در  که  دارد  متفاوت  کاراکتري  مجموعه  سه   128 کد   •
 Code و Code Set Cو Code Set A مشخصات بارکد به نام هاي
Set B مشخص شده است. هر کدام از این سه مجموعه کد مي تواند 

با کاراکتر شروع مربوط به خودش مورد انتخاب واقع شود. 
• در صورتي که داده ها فقط شامل اعداد باشد استفاده از مجموعه 
کد C باعث مي شود تا طول بارکد چاپ شده به کمترین حد ممکن 
تقلیل پیدا کند . البته باید این نکته را در نظر داشته باشید که براي 
استفاده از Code Set C بایستي تعداد ارقام رشته اي که مي خواهید 
بارکد آن را چاپ کنید زوج بوده و حداقل 4 رقم و یا بیشتر طول 

داشته باشد. 

ساختار بارکد 128 به صورت زیر است :
• پیک فضاي یکنواخت و یا خالي در سمت چپ خطوط بارکد

• کاراکتر شروع
• تعداد نامحدودي از داده ها 

• رقم کنترل صحت
• کاراکتر خاتمه

• یک فضاي یکنواخت و یا خالي در سمت راست خطوط بارکد
پهناي  برابر   10 باید  حداقل  خالي  یا  و  یکنواخت  فضاي  پهناي   •
نازکترین خط / نازکترین فاصله خالي در بارکد باشد. هر کاراکتر در 
بارکد 128 ترکیبي از 3 خط و 3 فاصله است(. کاراکتر خاتمه داراي 
4 خط و 3 فاصله مي باشد) هر خط / فاصله خالي مي تواند یکي از 4 
واحد پهناي مختلف را داشته باشد . نازکترین خط / فاصله خالي باید 
یک چهارم پهن ترین خط / فاصله خالي باشد. مجموع پهناي خطوط 
در هر یک از کاراکتر ها عددي زوج و مجموع فواصل خالي براي هر 

کدام از کاراکترها عددي فرد است. 

مفهوم پردازش تصویر
مجموعه عملیات و روش هایی که به منظور کاهش عیوب و افزایش 
تصویر  پردازش  میگیرد،  قرار  استفاده  مورد  تصویر  ظاهری  کیفیت 

نامیده می شود. حوزه های کار با تصویر عمومًا در چهار زمینه ی بهبود 
شده  مختل  تصاویر  ،بازسازی   )Enhancement( ظاهری  کیفیت 
 Compression( فشردگی و رمزگذاری تصویر ،)Restoration(
 )Understanding( و درک تصویر توسط ماشین )and Coding
به  که  پردازد  می  هایی  روش  به  ماشین  بینایی  گردد.  می  متمرکز 
کمک آن ها می توان معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آن 

ها در کارهایی چون رباتیک و محور تصاویر استفاده شود.

کاربردهای پردازش تصویر
صنعت،  از  عبارتند  تصویر  پردازش  کاربرد  مختلف  های  زمینه 
هواشناسی، شهرسازی، کشاورزی، علوم نظامی و امنیتی، نجوم و فضا 
نوردی، پزشکی، فناوری های علمی، باستان شناسی، تبلیغات، سینما، 

اقتصاد، روانشناسی و زمین شناسی

آشنایي مقدماتي با تصاویر
• تصاویر سیاه و سفید

 تصاویر سیاه و سفید در واقع ماتریس هاي دو بعدي هستند که هر 
بیت نمایانگر یک نقطه از تصویر است. کنار هم قرار گرفتن تمامي 

این نقاط )بیت ها( در دو بعد تصویر را مي سازد. 
• تصاویر خاکستري

 در این تصاویر هر بایت )از صفر تا )255 نمایانگر یک پیکسل است. 
باشد   255 اگر  و  مطلق  سیاه  نمایانگر  باشد  صفر  بایت  مقدار  اگر 
نمایانگر سفید مطلق هست و بقیه در این رنج از رنگ سیاه تا سفید 

)خاکستري( قرار خواهند گرفت. 

: MATLAB انواع پردازش تصویر در
پردازش  پیش  مانند  ابتدایی  های  پردازش  شامل  سطح:  پردازش 
هایی برای حذف نویز، بهبود کنتراست و فیلتر کردن تصویر است. 
مشخصه این نوع پردازش این است که ورودی و خروجی آن تصویر 

هستند.
پردازش سطح میانی: شامل بخش بندی تصویر به منظور تقسیم آن 
به نواحی و اشیاء مختلف، توصیف اشیاء به فرمی که برای پردازش 
کامپیوتر مناسب باشند و طبقه بندی یا تشخیص اشیاء مختلف است .

ویژگی این پردازش این است که ورودی آن معموال تصویر و خروجی 
لبه ها، کانتورها و تشخیص اشیاء  آن صفاتی از اشیاء تصویر مانند 

است.
داده  تشخیص  اشیاء  بین  روابط  فهمیدن  باال: شامل  پردازش سطح 
شده )Making sense( ،استنباط و تفسیر صحنه و انجام تفسیر و 
تشخیص هایی است که سیستم بینایی انسان انجام می دهد. بسیاری 

از پردازش های سطح باال در حیطه بینایی ماشین قرار می گیرند.
به طور مثال یک سیستم تشخیص اتوماتیک متن را در نظر بگیرید. 
پردازش  پیش  متن،  حاوی  ناحیه  کردن  مشخص  برای  پردازش 
تصویر حاصل، استخراج کاراکترها مختلف و تشخیص آن کاراکترها 
در حیطه پردازش تصویر قرار دارند. استنباط مفهوم و محتوای متن 

مورد نظر در حیطه بینایی ماشین یا آنالیز تصویر قرار می گیرد.
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خواندن تصویر :
 imread می توان یک فایل تصویری را با تابع Matlab در محیط
با فرمت imread(‘filename’) خوانده و به یک ماتریس تبدیل 

کرد.
• مثال:   

f= imread(’D:\myimages\rice.jpg’);
اغلب فرمت های تصویر با دستور فوق قابل خواندن هستند . مانند:

.… ,TIFF, JPEG, GIF, BMP, PNG, PGM
نمایش تصاویر:

 imshow تابع  از  توان  می   Matlab desktop محیط  در 
برای نمایش تصاویر استفاده کرد. 

imshow )f,G(
را  شده  ذخیره  فایل  جزئیات  توان  می   imfinfo تابع  با   •

مشاهده کرد: 
k= imfinfo (‘D:\gradiant2.tif ‘);

تبدیل فرمت عکس :
در MATLAB برای خاکستری کردن یک تصویر RGB می 

توان از تابع rgb2gray استفاده کرد.:
imGray = rgb2gray(im) ;

: ) subplot ( تقسیم بندی صفحه به چند قسمت
 m*n شبکه  یک  به  را  گرافیکی  صفحه   Subplot)m,n,p(
تقسیم کرده و p امین پنجره را برای رسم منحنی انتخاب می 

کند.
:) bwarea ( محاسبه مساحت تصاویر

 on نتیجه در واقع یک عدد است که معادل جمع پیکسل های
تصویر می باشد.

 :) imcrop ( چیدن ناحیه دلخواه در تصویر
از  نظر  مد  قسمت  که  است  الزم  پردازش  عملیات  جهت 
استفاده   imcrop تابع  از  اینکار  برای  که  شود  جدا  تصویر 

می شود. 

 MATLAB نحوه پردازش تصویر بارکد توسط
پس از مراحل مقدماتی پردازش سطحی یک تصویر که شامل 
دریا فت و ذخیره و انجام تبدیالت فرمت تصویر )در صورت 
لزوم( و نویزگیری است نوبت به تشخیص تصویر بارکد می 
رسد که با مدل های گوناگون لبه گیری بسته به نیاز صورت 
می گیرد با توجه به اینکه خروجی لبه گیری شده هر تصویری 
متشکل از نقاط یا خطوطی متمایز ازشکل است برای پروسسور 
هیچ مفهوم خاصی از این خطوط وجود ندارد بعبارتی ذهنیتی 
که از دیدن یک تصویر توسط چشم در مغز بوجود می آید 
را ندارد لذا باید با استفاده از توابع MATLAB خواسته های 
خود را در قالب توابع حجم عرض بزرگی و .... بدست آوریم .

برای مورد خاص بارکد, ابتدا به مطالعه قواعد انواع بارکدها 
و الگوریتمی که براساس آن یک عدد تبدیل به بارکد شده 
 code set c می پردازیم که در میان انواع فراوان آنها بارکد
128 در بین همه آنها دارای قواعد ملموستری برای استخراج 

می باشد منجمله از 12 میله با عرضهای متفاوت از 1 تا 4 ساخته 
شده است.

کند  بازیابی  را  بارکد  از  دیگری  انواع  بخواهد  چنانچه کسی  طبیعتا 
تا  باشد  داشته  آن  تولید  نحوه  الگوریتم  از  دقیق  شناخت  باید  ابتدا 
بتواند بصورت معکوس بارکد تولید شده را به عدد مربوطه تبدیل 

کند.
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مراحل پروژه :
1( فرامینی که طبق آنها port usb web cam متصل به کامپیوتر 
به  از دوربین متصل  به عبارتی برای دریافت تصویر  config شود 
ابتدای  در  که  است  فرامینی  به  نیاز  مطلب  افزار  نرم  در  کامپیوتر 

برنامه ذکر می شود.
با  پردازش  منظور  به  را  تصویر  باید  تصویر  دریافت  از  پس   )2

دستوراتی خاص ذخیره کرد.
3( تصویر ذخیره شده باید فیلتر شود و نویزهای اضافی آن حذف 

گردد.
4( با توجه به اینکه خود بارکد به رنگ سیاه سفید است بهتر است 
تصویر ذخیره شده که معموال به صورت RGB دریافت می شود به 
 MATLAB در GRAY تبدیل شود چون پردازش تصویر GRAY

با دقت و کیفیت بهتری انجام می شود.
5( در مرحله بعدی تصویر بارکد باید از بقیه تصاویر متمایز شده و 
جدا شود و به اصطالح کنده شود تا بتوان روی آن پردازش انجام 

داد.
 MATLAB 6( باید بارک را معکوس کرد بدلیل اینکه نرم افزار

روی محیط سفید پردازش انجام می دهد نه محیط سیاه. 
با نوشتن یک برنامه عرض میله ها را تک تک محاسبه  7( سپس 

کرده و متناسب با مساحت عدد مربوطه چاپ شود.

پیشنهاد:
که  آید  بوجود  مردم  اقبال  مورد  و  فراگیر  ملی  بارکد  یک  چنانچه 
در  باشد  پذیر  امکان  براحتی  هم  عدد  به  بارکد  بازیابی  مراحل 
اینصورت می توان مشابه انواع کارت های بانکی بلکه خیلی راحت تر 
با وسائل جانبی ساده تر و ارزانتر نسبت به انواع کارت خوان ها کلیه 
کارهای مالی حتی پرداخت های تاکسی اتوبوس و مترو را با بارکد 
ملی خاص هر فرد ایرانی براحتی انجام داد که مزیت آن ارزانی و 

راحتی می باشد.

منابع:
بارکد چست ؟ پایگاه تخصصی نرم افزار         

پردازش تصویر_ محمد نحوی

 Laboratory Virtual Instrument Engineering که مخفف عبارت Lab View نرم افزار
Workbench می باشد، یک زبان برنامه نویسی گرافیکی می باشد که به صورت گسترده ای 
عنوان  به  آزمایشگاهی  تحقیقات  و  آموزش  تحصیالت،  صنایع،  در  مختلفی  های  کاربرد  برای 
کنترل  ای جهت  وسیله  همچنین  و  ها  داده  پردازش  و  آوری  برای جمع  استاندارد  مدل  یک 
 Hp, های  سیستم  تمامی  روی  بر  برنامه  این  است.  درآمده  مجازی  ابزارهای  سازی  شبیه  و 
win95/NT/XP/ و رایانه های شخصی تحت نرم افزارهای Sun SPARC, Macintosh

VISTA/7 قابل اجراست.
این برنامه یک نرم افزار قدرتمند و قابل انعطاف جهت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری 

است.
عملکرد نرم افزار Lab View کامال از طبیعت ترتیبی و زنجیره ای موجود زبان های برنامه 
نویسی متنی متداول و مرسوم مجزاست و یک محیط گرافیکی را برای کاربر فراهم ساخته است. 
در این راه از تمامی ابزارهای الزم جهت جمع آوری، پردازش و تحلیل داده ها و نمایش نتایج 
استفاده می شود. به کمک این زبان برنامه نویسی گرافیکی که با "G" نشان داده می شود، در 
برنامه ی نوشته شده، از یک نمودار بلوکی استفاده می شود و سپس این نمودار به کدهای ماشین تبدیل می گردد. این نرم افزار برای 
موارد بی شماری از کاربردهای علمی و مهندسی، ایده آل و عملی است و به شما کمک می کند تا مسائل و مشکالت موجود در برنامه 

نویسی را در مدت زمان کوتاهی حل کنید.
گستردگی Lab View در زمینه آزمایشگاه ها دارای ابعاد مختلفی است. به عنوان مثال در صنایع گوناگون در مواردی که باید اندازه 
گیری هایی از قبیل دما انجام گیرد، می توان از این نرم افزار استفاده نمود. این دما ممکن است دمای یک کوره، یک سیستم سرد کننده 
مانند یخچال، یک محیط گلخانه ای، یک اتاق و یا یک دیگ سوپ باشد. عالوه بر دما می توان موارد دیگری نظیر فشار، نیرو، جابجایی، 
کشش، pH و ... را نام برد. از رایانه های شخصی به همراه این نرم افزار می توان ابزار های اندازه گیری حقیقی را در محل های گوناگون 

به صورت مجازی شبیه سازی کرد.
labview تحولی اساسی و نوین در شیوه های زبانهای برنامه نویسی ایجاد کرده است.برنامه نویسان بدون نوشتن هیچ کدی برنامه 
های قدرت مندی را تنها با ابزارهای گرافیکی موجود در برنامه ایجاد میکنند.روش کار به این صورت است که تنها اشیاء را از پالتهای 
control و functions برداشته و در پنجره front panel قرار میدهیم و سپس به وسیله سیم کشی های صحیح آنها را به یکدیگر 
اتصال میدهیم.labview یک زبان برنامه نویسی همه منظوره بوده و با آن میتوان کارهای برنامه نویسی شبکه ٬ پایگاه داده ٬ ورودی و 
خروجی فایل و غیره را انجام داد. اما اوج قدرت labview در کار با پورتهای سریال و موازی و مدارهای واسط کامپیوتری٬ عمل کنترل 
و اتوماسیون و پردازش داده ها است.در labview شما یک واسط کاربری به نام front panel برای خودتان میسازید.این واسط شامل 

ابزارهای کنترلی )مثل کلیدها( و یا ابزارهای نمایشی )مثل درجه ها-گرافها-نمایشگرها( میشود.
این پک شامل آخرین نسخه از این نرم افزار قدرتمند به همراه Application Builder همین نسخه ، با الیسنس معتبر و در قالب 

یک DVD ارائه گشته است.

NI LabVIEW 2010 Professional v10.0f2

http://eshop.eca.ir/link/608.php  : توضیحات تکمیلی
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ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS

بررسی تلفن

الکساندر گراهام بل در حال 
تلفن  اولین خط  عملی  آزمایش 

بلند بین نیویورک و شیکاگو

Alexander Graham Bell
در دهم مارس 1876 الکساندر گراهام بل از ماساچوست بُسُتن موفق 
به اختراع تلفن گردید. توماس واستون دستیار بل اینگونه می گوید: 
از یک قسمت محکم چوبی شکل،  که  بِل  آقای  تلفن  ساختار ساده 
مسی  سیم  مقداری  نیز  و  اسیدی  باتری  یک  و  شکل  قیفی  قسمتی 
ساخته شده بود و همچنین اولین پیام مخابره شده توسط این سیستم 
که البته یک پیام ساده امری بود به شرح )آقای واستون بیا اینجا با 
تو کار دارم( شروع شد. در همین زمان خانم الیت ِگری نیز همراه با 
انجام اختراع بِل دستگاه خود را به ثبت رسانید ولی با توجه به ثبت 
اختراع آقای بِل در فاصله زمانی کوتاه تر )حدود 3 هفته( امتیاز ثبت 

تلفن به گراهام بل داده شد. البته طرح های ارائه شده بل کامل تر به 
نظر می رسید؛ به ویژه اطالعات ویژه او درباره اصوات و علم مطالعه 

آنها و نیز اطالعاتی درباره الکتریسیته از اهم این موارد بود.
کلمه تلفن ترکیبی از دو واژه تله )فاصله دور( و فون )صدا( می باشد. 
بنابراین هر وسیله ای که توانایی انتقال صدا را از نقطه ای به نقطه ای 
دیگر داشته باشد را تلفن می گویند. تلفن های سیمی، بلوری، حرارتی 
این  نبودند، چرا که  از نقطه نظر علمی اختراعات قابل مالحظه ای 
انتقال  الکتریکی  به صورت  نه  و  به صورت مکانیکی  را   ابزار صوت 
گفته  ای  وسیله  به  لغت  های  فرهنگ  در  تلفن  واژه  دادند.   می 

نویسنده : امین شیخ نجدی
aminnima2@gmail.com
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می شود که توسط سیمی نازک برای انتقال امواج الکتریکی صوتی، 
باعث ارتباط افراد را در فاصله ای دور نسبت به هم می شود. 

آشنایي با گوشي و دهني تلفن
گوشي و دهني تلفن از نوع زغالي است. میکروفن زغالي داراي کیفیت 
پایین ولي راندمان باالست به طوري که بر خالف میکروفن خازني 
راندمان  داراي  خازني  میکروفن  ندارد.  کننده  تقویت  پیش  به  نیاز 
دربارة  باشد.  برخوردار مي  باالیي  بسیار  کیفیت  از  ولي  است  پایین 
میکروفن خازني و پیش تقویت کنندة آن بعداً بیشتر صحبت خواهیم 

کرد.
براي پي بردن به راندمان میکروفن زغالي مدار زیر را ببندید. حتمًا 

از نتیجة آن شگفت زده خواهید شد. 

خواهید دید که با صحبت در دهني، صدا کاماًل صاف و شفاف در 
گوشي شنیده مي شود. براي یک ارتباط دو طرفه به دو تا از مدارات 
باال نیاز هست اما براي سادگي و استفاده از یک منبع تغذیه از مدار 

زیر استفاده مي نماییم.

گوشی تلفن نیز همانند دهنی از نوع زغالی است ولی توجه کنید که 
بجاي  توانید  مي  باال  مدارهاي  در  چه  و  منزل  تلفن  گوشي  در  چه 
نتیجه همان  بلندگوي 8 اهم معمولي استفاده کنید و  از یک  گوشي 
خواهد شد. ولی بجای دهنی زغالی نمی توان از میکروفن های دیگر 

استفاده کرد.

چگونه یک تلفن کامل الکترومکانیکي بسازیم ؟
در این قسمت قصد داریم طرز ساختن دو نوع تلفن را شرح دهیم. 
ساخته  تلفن(  )ترانس  تلفن  مخصوص  بوبین  با  که  تلفن  نوع  یک 
تمام  دیگر  نوع  و  است  معروف  الکترومکانیکي  تلفن  به  و  شود  مي 

الکترونیکي است که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد.
اساس مدار تلفن الکترومکانیکي یک ترانسفورماتور پنج پایه است که 
به صورت کامل همراه با هستة آن در بازارموجود مي باشد. به جاي 
آن مي توانید از یک چوک آبي نیز استفاده کنید که البته ارزانتر بوده 

وهمان نتیجه را خواهد داد. 

دهني آن از نوع دهني تلفن بوده و بجاي گوشي نیز مي توانید از یک 
بلندگوي 8 اهم معمولي استفاده کنید. شماره گیر آن نیز از نوع دو 
سیمه مي باشد و فقط کافي است دو سیم آن را به قسمت مشخص 
شده متصل کنید. در صورتی که نمي خواهید از شماره گیر استفاده 

کنید، دو نقطة آن را در مدار به هم متصل کنید.
حال اگر بخواهید مدار زنگ تلفن را نیز به آن متصل کنید نیاز به یک 
کلید دو حالته و یک مدار زنگ دوم تلفن دارید. طریقة سیم کشي آن 

به صورت زیر مي باشد :

مدار زنگ دوم تلفن و شماره گیِر دو سیمه در بازار موجود بوده و 
بارها  آموزان  دانش  توسط  مدار  این  نیست.  آنها  ساخت  به  نیازي 

ساخته شده و نتیجة عالي از آن گرفته اند.
اگر نمی خواهید که در مدار فوق از شماره گیر استفاده کنید، نیازی به 
قراردادن دیودها در مدار نیست. زیرا دیودها صدای تق تق حاصل از 
شماره گیری را از بین می برند. همانطور که قباًل هم گفتیم به جای 

بوبین تلفن می توانید از چوک آبی رنگ نیز استفاده کنید.

چگونه یک تلفن الکترونیکي بسازیم؟
در این مدار بجاي بوبین تلفن از یک مدار الکترونیکي یا به عبارتي 

شماره گیر تلفن

شماره گیر تلفن
کلید 2حالته

زنگ دوم تلفن
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دو عدد ترانزیستور استفاده شده است. با تجربه اي که در ساخت 
تلفن الکترومکانیکي یافته اید، نیازي به توضیح زیاد براي این مدار 
نیست. در این مدار نیز مي توانید شماره گیر را حذف کنید و دو نقطة 
آنرا به هم وصل کنید. برای متصل کردن زنگ و کلید، بجز قسمت 

الکترونیکي تمام قسمت هاي آن شبیه مدار قبلي است.

مدار تلفن بدون شماره گیر:

• به مکان قرار گیري شماره گیر توجه نمایید.

نشانگر برداشتن گوشي تلفن
اگر در منزلي دو یا چند تلفن به پریز تلفن متصل باشد، در صورتي 
که یکي از گوشي ها برداشته شده باشد LED مدار زیر روشن مي 
شود و به شما اعالم مي کند که این خط در حال استفاده مي باشد. 
مدار نیاز به یک منبع تغذیة 6 تا 7/5 ولت دارد. در این مدار هر دو 

ترانزیستور در حالت سویچینگ بکار رفته اند.

 
مدار محافظ تلفن

مدار بسیار سادة زیر تلفن را از برق 220 ولت محافظت مي کند. 
یعني در صورتي که دوشاخة تلفن را اشتباهًا به پریز برق وصل کنید، 
بجاي سوختن تلفن، فیوز برق منزل مي پرد و به این ترتیب از سوختن 

تلفن منزل جلوگیري مي شود.
از  بیشتر  ولتاژ  هر  که  باشد  مي  صورت  این  به  مدار  کار  اساس 
تحریک  را  ترانزیستور  بیس  و  کرده  عبور  زنر  دیود  از  100ولت، 
مي کند. دراین مدار ترانزیستور در حالت سویچیگ بوده و با تحریک 
ترتیب دو سر  این  به  و  نیز تحریک شده  تریستور  بیس آن، گیت 

تریستور اتصال کوتاه مي شود.

نماي فني مدار:

زنگ کمکي براي تلفن بدون استفاده از خط

R1=150KΩ                       C1=47μ,16V
R2=2.2KΩ                        C2=100μ,16V
R3=150Ω                          D1,2,3,4=1N4148    
R4=10Ω                            Tr1=Tr2=C546

R1=4.7MΩ                       Tr1=Tr2=BC546
R2=4.7KΩ                       D1,2,3,4=1N4148
R3=220Ω                         LED
R4=270Ω

R1=330KΩ                  Tr1=BC546                 C1=2.2μ,50V
R2=680KΩ                  D1,2,3,4=1N4148        TRIS=C106
R3=470KΩ                  ZENER=100V,1W     
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زنگ دوم براي تلفن 

تست تلفن بدون خط

مدار تلفن به صورت گوشي
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فرستادن صداي مکالمه بر روي باند fm رادیو

به وسیله مدار زیر اگر چند تلفن به یک خط متصل بود فقط اجازه 
استفاده از یکي داده مي شود

Phone FM Transmitter Circuit 

R1 – 12K Resistor 
R2 – 200 Ohm Resistor 
R3 – 1K Resistor 
C1 – 330pF Capacitor 
C2 – 470pF Capacitor 
C3 – 12pF Capacitor 
C4 – 25pF Capacitor 
ANT – 10cm / 4" wire 
T1 – BC559 Transistor 
L1 – 4.5 Variable Coil 
LED – Red LED 
D1-D4 – 1N4004 Diode

22
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http://eshop.eca.ir/link/601.php  : توضیحات تکمیلی

AT91SAM7X256 Header Board

برد راه انداز میکروکنترلرهای ARM7 با امکانات اولیه جهت کار با میکروکنترلرهای AT91SAM7X256 شرکت اتمل. با توجه به 
100 پایه بودن میکرو، دو ردیف پین هدر در اطراف برد قرار گرفته که بر روی 2 بردبرد چسبیده به هم قابل قرارگیری است. از دیگر 
مزایای این برد راه انداز، تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو از طریق پورت USB به همراه کلید قطع وصل می باشد . پورت USB عالوه بر 
تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو ، ارتباط SAMBA جهت پروگرامر کردن میکرو و ارتباط با ماژول USB میکرو را نیز مهیا ساخته است 

. جهت پروگرام کردن این میکرو می توانید از 2 طریق ارتباط SAM-BA )از طریق پورتUSB( و یا پورت JTAG اقدام نمایید .

AT91SAM7X256 خالصه مشخصات برد راه انداز

AT91SAM7X256 حداقل مدار جهت راه اندازی میکروکنترولر *    
    * دارای خروجی تمام پایه های ورودی خروجی به ترتیب شمارشی

VrefADC و ADC دارای خروجی تمام پایه های *    
    * امکان نصب مستقیم برد بر روی بردبرد

    * دارای خروجی ولتاژهای 3,3 و 5 ولت
    * دارای کلید قطع و وصل تغذیه

JTAG وUSB امکان فعال و غیر فعال کردن پورت های *    
SAM-BA امکان استفاده از پروگرامر *    

JTAG دارای پورت *    
    * دارای کلید ریست

    * امکان کنترل پایه های JTAGSELT ,TST و ERASE با استفاده از دیپ سوئیچ
    * دارای 12 ماه گارانتی تعویض
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ANALOG AND DIGITAL Projects

 Laboratory Virtual عبارت  )مخفف   LabView افزار  نرم 
برنامه  زبان  یک   ،)Instrument Engineering Workbench
نویسی گرافیکی می باشد که به صورت گسترده برای کاربرد های 
به  تحقیقات آزمایشگاهی  و  مختلفی در صنایع، تحصیالت، آموزش 
و  ها  داده  پردازش  و  آوری  جمع  برای  استاندارد  مدل  یک  عنوان 
مجازی  ابزارهای  سازی  شبیه  و  کنترل  جهت  ای  وسیله  همچنین 
و  افزار  نرم  این  توسط  خواهیم  می  مقاله  این  در  است.  درآمده 
 DC از طریق ارتباط سریال سرعت یک موتور AVR میکروکنترلر

را از طریق PWM کنترل نماییم.

پروژه از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:
LabView طراحی شده و بوسیله  افزار  1- قسمتی که توسط نرم 
را  موتور  سرعت  افزار،  نرم  این  توسط  شده  ساخته  کاربری  رابط 

کنترل می کنیم.
2- قسمت سخت افزار که بوسیله میکروکنترلر AVR طراحی گشته 
رایانه، سرعت موتور  از  از دریافت دستور  این میکروکنترلر پس  و 

DC را کنترل می کند.
کمترین حجم  و  امکانات  حداقل  از  استفاده  پروژه  این  اصلی  هدف 

باشد.  می   DCموتور دور  کنترل  برای  میکروکنترلر  نویسی  برنامه 
طرز کار کلی پروژه به این صورت است که میکروکنترلر از طریق 
 LabView افزار پورت سریال به رایانه متصل است و توسط نرم 

میزان سرعت مورد نظر خود را به میکرو ارسال می نماییم. 
در روش های مرسوم یک عبارت از طریق رایانه به میکرو ارسال 
می شود و میکرو نسبت به دستور ارسالی، زیربرنامه مربوط به آن 
با  ولی  روش  همین  از  نیز  پروژه  این  در  نماید.  می  اجرا  را  دستور 
کمی تغییر استفاده می کنیم، بدین صورت که با تغییر ولوم سرعت 
از 1 تا 255 توسط نرم افزار LabView کاراکتر اسکی مربوط به 
همین عدد را به میکرو ارسال و مستقیمًا کاراکتر را درون رجیستر 
OCR1AL قرار می دهیم. کد اسکی کاراکتر درون رجیستر قرار 

گرفته و سرعت موتور تنظیم می گردد.

LabView بخش اول - نرم افزار طراحی شده توسط
شکل 1 نمایی از بخش اینترفیس و شکل2 بلوک دیاگرام این نرم 

افزار را مشاهده می کنید.
بلوک دیاگرام از 2 قسمت اصلی تشکیل شده است، قسمت اول پیکره 
بندی پورت سریال و قسمت دوم ارسال کاراکتر مورد نظر از طریق 

شکل 1

نویسنده : فرشاد اکرمی
farshad.ag@gmail.com
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پانل می باشد.
نوشته های  و  نداشته  توضیح خاصی  پورت سریال  پیکربندی  بخش 

موجود بر روی المان ها وظیفه هر یک را مشخص کرده است.
تنظیمات پورت سریال از 3 قسمت تشکیل شده است:

اعم  پورت سریال  به  مربوط  تنظیمات  انجام  اول شامل  مرحله   -1
 flow و baud rate ، data bits ، parity ، stop bits از موارد

control می باشد.
2- مرحله دوم ارسال داده مورد نظر می باشد.

3- مرحله سوم پایان ارتباط سریال است.

کد  به  ولوم  از  خروجی  عدد  تبدیل  دیاگرام  بلوک  مهم  قسمت 
شرطی  حلقه  یک  بوسیله  عمل  این  باشد.  می  خود  متناظر  کاراکتر 
انجام می شود. برای انجام این عمل؛ یک عدد به حلقه شرطی وارد 
شده و کاراکتر برابر با این عدد از خروجی حلقه دریافت و از طریق 
پورت سریال ارسال می گردد. برای راحتی کار نحوه نمایش کاراکتر 
بصورت hex انتخاب شده است و خروجی آن بین 00 تا FF )0 تا 

255( می باشد.
برای زیبایی پنل یک نمایشگر عقربه ای نیز اضافه گردیده است. این 
نمایشگر سرعت موتور را بین 0 تا 100 نمایش می دهد. اطالعات 
خروجی از ولوم بین 0 تا 255 بوده و توسط توابع ریاضی ضرب و 
تقسیم، عدد مربوطه با استفاده از جدول تناسب تغییر مقیاس داده 
شده و به محدوده 0 تا 100 تبدیل و سپس در نمایشگر نمایش داده 

می شود.

بخش دوم - سخت افزار و برنامه میکرو 
کامپیوتر  سریال  پورت  کنید  می  مشاهده   3 شکل  در  که  همانطور 
تراشه  است.  شده  متصل  میکرو  به   MAX232 یک  طریق  از 
پورت  و  میکرو  بین  ولتاژ  سطح  سازی  همسان  جهت   MAX232

RS232 به کار گرفته شده است.
 DC موتور  یک  به   PWM )OC1A( خروجی  کنترلر  میکرو  در 
 NPN ترانزیستور  یک  توسط   PWM خروجی  است.  شده  وصل 

تقویت شده و ولتاژ به موتور اعمال می گردد.
شکل 2

شکل 3

#include <avr/io.h>
#define F_CPU 11059200
#define USART_BAUDRATE 9600
voidUSARTInit(uint16_t ubrr_value)
}
UBRRL = ubrr_value;
UBRRH = ubrr_value>>8;
UCSRC=(1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
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و در پایان برنامه میکروکنترلر :
را  برنامه   baud rate و  میکرو  کاری  فرکانس  برنامه  ابتدای  در 

تعیین می کنیم.
#define F_CPU 11059200
#define USART_BAUDRATE 9600

میکرو  در   USART ارتباط  اندازی  راه  USARTInit جهت  تابع 
ارتباط  مربوطه؛  رجیسترهای  توسط  باشد.  می   AVR کنترلر 
دریافت  جهت  شود.  می  پیکربندی  میکروکنترلر  در   USART
لینک به  می توانید  رجیسترها  این  زمینه  در  بیشتر   اطالعات 

 http://goo.gl/IKfAC مراجعه نمایید.
جهت   USARTWriteChar و   USARTReadChar توابع 
خواندن و نوشتن در رجیستر UDR بوده و شما می توانید با استفاده 
میکروکنترلر  سریال  گذرگاه  طریق  از  را  کاراکتر  یک  توابع  این  از 

ارسال و دریافت نمایید.
 PWM قسمت بعدی مربوط به تابع اصلی برنامه و راه اندازی مد

می باشد.
از تایمرشماره 1 میکرو جهت راه اندازی پالس PWM خود استفاده 
 11,059200KHz CLOCK با PWM می کنیم. می خواهیم پالس
و در مد Fast PWM از خروجی A تولید گردد. به همین منظور 

مقادیر زیر را درون این رجیسترها قرار می دهیم.
TCCR1A=0x81;
TCCR1B=0x01;

همچنین جهت دریافت پالس PWM از خروجی OC1A می بایست 
رجیستر این پایه بصورت خروجی تعیین شود.

PORTB=0x00;
DDRB=0x06;

ارتباط  سازی  فعال  جهت  که   USARTInit تابع  پایان  در  و 
USART در میکرو نوشته شده است را فراخوانی می کنیم.

تابع   WHILE حلقه  یک  در  و  یافته  پایان  اصلی  برنامه  اکنون 
در  را  بازگشتی  مقدار  و  کرده  فراخوانی  را   USARTReadChar
لحظه  هر  در  حالت  این  در  دهیم.  می  قرار   OCR1AL رجیستر 
کاراکتر دریافتی از ارتباط سریال درون رجیستر OCR1AL قرار 

داده می شود.
افزار  نرم  توسط  نوشته شده  برنامه  از طریق  توانید  اکنون شما می 
میکروکنترلر  طریق  از  را   DC موتور  یک  سرعت   LABVIEW

ATMEGA8 کم یا زیاد کنید.
ارسال  نحوه  بایست  می   LABVIEW افزار  نرم  اجرای  از  قبل 
اطالعات از طریق پورت سریال را مشخص کنیم. می بایست از قسمت 
VISA resource name پورت سریال متصل به میکروکنترلر را 
 baud rate ،data bits ، parity ، تعیین کنید. بقیه موارد از قبیل
stop bits و flow control نسبت به تنظیمات موجود در برنامه 
اند و در صورتی که  تعیین شده  میکروکنترلر بصورت پیش فرض 
به  بایست نسبت  باشید می  تغییر داده  را  برنامه موجود در میکرو 
تغییرات انجام شده در برنامه میکرو در این قسمت نیز تغییرات را 

اعمال نمایید.
RUN CONTINUOUSLY کلیک کنید  بر روی دکمه  اکنون 

تا برنامه اجرا شود.

در صورتی که تمامی مراحل را به درستی انجام داده باشید با تغییر 
مقدار ولوم SPEED سرعت موتور DC کم یا زیاد می گردد.

UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
{
charUSARTReadChar()
{
while(!(UCSRA & (1<<RXC))){}
return UDR;
}
voidUSARTWriteChar(char data)
{
while(!(UCSRA & (1<<UDRE))){}
UDR=data;
}
int main(void)
{
TCCR1A=0x81;
TCCR1B=0x01;
PORTB=0x00;
DDRB=0x06;
USARTInit(((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 
16UL))) - 1);
while(1)
  {
OCR1AL=USARTReadChar();
  }
  }

lcd رنگی با تاچ
 )نمایشگر معروف به lcd گوشی N96 چینی(

توضیحات تکمیلی :
http://eshop.eca.ir/link/511.php
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http://eshop.eca.ir/link/519.php  : توضیحات تکمیلی

AT91SAM7S64 Header Board

برد راه انداز میکروکنترلرهاي ARM7 با امکانات اولیه جهت کار با میکروکنترلرهاي AT91SAM7S64 شرکت اتمل. این برد 
امکان قرار گرفتن بر روي بردبورد را دارا بوده و به علت یک ردیفه بودن پین ها کمترین فضا از برد بورد اشغال مي گردد . از دیگر 
مزایاي این برد راه انداز تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو از طریق پورت USB به همراه کلید قطع وصل مي باشد . پورت USB عالوه بر 
تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو ، ارتباط SAMBA جهت پروگرامر کردن میکرو و ارتباط با ماژول USB میکرو را نیز مهیا ساخته است 
. جهت پروگرام کردن این میکرو مي توانید از 2 طریق ارتباط SAMBA ) از طریق پورت USB ( و یا پورت JTAG اقدام نمایید .

: AT91SAM7S64 خالصه مشخصات برد راه انداز

AT91SAM7S64 حداقل مدار جهت راه اندازي میکروکنترولر *    
    * داراي خروجي تمام پایه هاي ورودي خروجي به ترتیب شمارشي

    * امکان نصب مستقیم برد بر روي بردبرد
    * داراي خروجي ولتاژهاي 3,3 و 5 ولت

    * داراي کلید قطع و وصل تغذیه
JTAG وUSB امکان فعال و غیر فعال کردن پورت هاي *    

SAM-BA امکان استفاده از پروگرامر *    
JTAG داراي پورت *    

    * داراي کلید ریست
    * امکان کنترل پایه هاي JTAGSELT ,TST و ERASE با استفاده از دیپ سوئیچ

    * داراي 12 ماه گارانتي تعویض

27
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ANALOG AND DIGITAL Projects

راه اندازی ماژول LCD N96 به همراه تاچ

AT91SAM7X256 توسط هدربورد   

N96 LCD

AT91SAM7X256

چینی   LCD N96 اندازی  راه  نحوه  به  داریم  قصد  مقاله  این  در 
 AT91SAM7x256 میکروکنترلر  توسط  آن    Touch همراه  به 
اندازی همین  راه  برای  نویز 4  مقاله ای که در مجله  بپردازیم. در 
LCD  توسط میکروکنترلرهای  AVR منتشر شده بود توضیحات 
کاملی در مورد طرز عمکرد کنترلر ILI9325 و  عمکرد هر کدام 
از پایه های LCD  داده شده است و به همین دلیل از تکرار آنها 

خودداری می کنیم.
به طوری کلی این LCD  دارای مشخصات زیر است : 

• اندازه 2,8 اینچی صفحه نمایش
• رزولیشن نمایش 240* 320 پیکسل

• قابلیت کار در دو مد 8 و 16 بیتی
• نمایش 262 هزار رنگ 

• کار با ولتاژ 3,3 ولت

  AT91SAM7x256 را به هدر برد  LCDشکل 1 نحوه اتصال ماژول
نشان میدهد.

  Touch و و پس از آن به راه اندازی LCD ابتدا به نحوه راه اندازی

بررسی خواهیم  را  پروژه ساده  پرداخت و در آخر هم یک  خواهیم 
کرد.

: LCD راه اندازی اندازی
 h.tftlcd_functions هدر  فایل  توابع  از   LCD اندازی  راه  برای 
استفاده خواهیم کرد که در فایل ضمیمه موجود است. ابتدا باید نحوه 
اتصال پایه های LCD را قبل از ارجاع به هدر فایل تعریف کنیم  که 

این کار توسط دستورات پیش پردازشی زیر انجام می شود.

همان طوری که می بینید پایه های کنترلی همه باید در یک پورت 
قرار بگیرند و می توان هر پین دلخواهی را استفاده کرد ولی در پایه 

های دیتا باید ترتیب اتصال شماره پایه ها را را رعایت کرد.
همچنین باید تعیین شود کهLCD  در چه آرایشی استفاده می شود. 
شکل 2 دو آرایش مورد استفاده و دستورات پیش پردازشی مربوط 

به آنها را نشان میدهد.

رپور
 رامین جعف

نویسنده :

raminmicro@yahoo.com
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حال باید هدر فایل مربوطه را به پروژه وارد کرد.
  #include "tftlcd_functions.c"

  LCD باید تابع راه اندازی اولیه  LCD قبل از استفاده از توابع کا ر با
را فراخوانی کرد.این تابع مقدار دهی اولیه LCD را انجام می دهد و 

آنرا برای استفاده آماده می کند.
tftlcd_init();

در جدول زیر خالصه عملکرد توابع موجود  در هدر فایل قرار دارد.
تابع عملکرد 

نوشتن درون رجیستر دستورالعمل 
tftlcd_write_index_register(int);

 WDR نوشتن درون دجیستر
tftlcd_write_wdr(int);

RDR خواندن از رجیستر
tftlcd_read_rdr(void);

AT91SAM7X256 را به هدر برد  LCDشکل 1 نحوه اتصال ماژول

/* N96 LCD Pin Definition */
  #define TFTLCD_DATAPORT_B             
  #define TFTLCD_DATAPORT_OFFSET      0 
//From PB.0 to PB.15
  #define TFTLCD_CONTROLPORT_A          
  #define TFTLCD_RST                  16  
// PA.16
  #define TFTLCD_RS                   17  
//PA.17
  #define TFTLCD_CS                   18    
//PA.18
  #define TFTLCD_WR                   19   //
PA.19
  #define TFTLCD_RD                   20    
//PA.20

29

شکل -2

LCD  در حالت افقی

LCD  در حالت عمودی

#define LANDSCAPE

#define PORTRAIT

◄(0,0)

(229,319)►

(319,229)►

◄(0,0)

راه اندازی ماژول LCD N96 به همراه تاچ
AT91SAM7X256 توسط هدربورد   
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LCD ارسال دستور به
tftlcd_write_command(int,int);

پاک کردن صفحه نمایش
tftlcd_clear(void);

نوشتن تک پیکسل
tftlcd_write_pixel)int,int,int(;

خواندن تک پیکسل
tftlcd_read_pixel(int,int);

رسم خط روی صفحه
tftlcd_draw_line(int,int,int,int,int);

رسم دایره روی صفحه
tftlcd_draw_circle(int,int,int,char,int);

رسم عکس از حافظه Flash روی صفحه
tftlcd_write_pic(int,int,const unsigned short *);

انتقال مکان نما
tftlcd_gotoxy(int,int);

نوشتن یک کاراکتر روی صفحه
tftlcd_putchar(char,int,int,int);

نوشتن یک رشته از حافظه Flash روی صفحه
tftlcd_putsf(const char *,int,int,int);

نوشتن یک رشته روی صفحه
tftlcd_puts(char *,int,int,int);

: Touch راه اندازی

برای راه اندازی تاچ مقاومتی متصل به ماژول LCD N96 از فایل 
هدر touch.h استفاده شده است.

برای استفاده از تاچ های مقاومتی باید مقادیر حداقل و حداکثر ولتاژ 
را برای هر دو جهت x  و y پیدا کرد و به عنوان ولتاژ آفست از 
آنها صرفنظر کرد.در فایل هدر 4 متغییر ثابت برای این کار تعریف 
شده اند که باید اولین باری که از تاچ استفاده می شود آنها را مقدار 

دهی کرد.
قرار  پروژه  در  شده  استفاده  تاچ  برای  مناسب  مقادیر  زیر  در  مثال 

دارند.
#define min_x 250 
#define max_x 775
#define min_y 225 

#define max_y 875
 چون این مقادیر برای هر تاچ فرق میکند باید برای افزایش دقت 
تاچ مقادیر مناسب را برای تاچ خود محسبه کنید.برای اینکار مقدار 
حداقل x و y  را 0 و حداکثر  آنها را 1023 قرار دهید و سپس با 
لمس 4 گوشه تاچ مقدار حداقل و حداکثر برگشتی تابع touch  را 

برای x و y بدست آورید.

تابع touch بصورت زیر تعریف شده است:
int touch(int *x,int *y);

 y و  x این تابع آدرس متغیرهای اختصاص داده شده برای مقادیر
را به عنوان ورودی میگیرد. در صورتیکه تاچ فشار داده شده باشد 
مقادیر x و y در آدرسهای دریافتی نوشته میشود و تابع مقدار 1 را 
برمی گرداند. اگر هم تاچ فشرده نشده باشد تابع مقدار 0 را برمی 

گرداند.

پروژه :
در برنامه زیر پروژه ای را  توسط LCD N96 وTouch  آن انجام 
داده ایم که با انتخاب رنگ دلخواه می توان روی صفحه نقاشی کشید.

 ، LCD طرز کار برنامه بدین صورت است که پس از راه اندازی
چهار مربع رنگی در پایین صفحه LCD رسم می کند و پس از آن به 
طور مرتب توسط تابع touch وضعیت صفحه لمسی را بررسی می 
کند. چنانچه محلی فشرده شود ابتدا مختصات آن در گوشه سمت 
راست پایین صفحه نمایش داده می شود. اگر مقدار y زیر 10% رنج 
تغییرات خود باشد یکی از رنگ ها انتخاب شده است . هر یک از 
رنگ ها نیز 16% رنج تغییرات x را شامل میشوند.به این ترتیب 

رنگ انتخاب شده تعین می گردد.
و اگر مقدار y باالتر از 10% رنج تغییرات خود باشد نقطه ای از 
صفحه رسم انتخاب شده است و به عنوان مثال یک دایره رنگی در 

محلی که فشرده شده رسم می شود .

30

راه اندازی ماژول LCD N96 به همراه تاچ
AT91SAM7X256 توسط هدربورد   
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منابع : 
پروژه LCD N96 انجام شده توسط جناب امید حبیبی

LCD N96 کتابخانه های مرتبط با

paint نمایی از راه اندازی نرم افزار

http://eshop.eca.ir/link/619.php  : توضیحات تکمیلی

ماژول LCD N96 به همراه تاچ اسکرین
ماژول LCD N96 به همراه تاچ اسکرین

این ماژول جهت کارکرد راحتتر با LCD N96 ساخته شده و 
تمام پایه های مورد استفاده این LCD و همچنین پایه های تاچ 

اسکرین بیرون کشیده شده است .
ماژول فوق قابلیت اتصال بر روی برد برد را داشته و همچنین 

میتوان بر روی برد های دیگر نصب و استفاده شود.
نمایشگر  یک   ELT240320 یا  چینی   N96 گوشی   LCD
رنگی 7*5 سانتی متری )با اندازه تصویر 320 * 240 پیکسل( 
می باشد که توسط آن میتوانید تصاویر و متون رنگی خود را به 

نمایش در آورید.
این LCD دارای درایور داخلی به شماره ی ili9325 میباشد 
که میتواند از طریق 16 خط داده با انواع میکرو کنترلر های 8 و 
32 بیتی ) avr یا arm( ارتباط برقرار کرده و اطالعات مربوط 

به تصاویر را از آنها دریافت کند.
در ضمن دارای بسته بندی مناسبی جهت حفاظت از شکستگی 

در مرسوله های پستی می باشد.         
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راه اندازی ماژول LCD N96 به همراه تاچ
AT91SAM7X256 توسط هدربورد   



بررسی درگاه

Hardware سخت افزار

www.ECA.ir

ه7
مار

 ش
م -

دو
ل 

سا
 - 

ـز
ویـ

ه ن
جل

- م
ار 

افز
ت 

سخ

 ANALYSIS AND SIMULATION

 این پورت اولین و تنها پورت مستقل بین چند کمپانی است که در 
 SONY , شرکت های  تکنولوژی  و  مالی  مشارکت  با   2003 سال 
 Panasonic , Philips , Hitachi , Silicon Image , Toshiba

Thomson، ایجاد شد . 
این رابط تنها رابط استانداردی می باشد که قادر است صدا و تصویر 
را بدون هیچگونه افت کیفیت و فشرده سازی انتقال دهد. این رابط 
انتقال  کابل  بوسیله یک  تنها  و  راحتی  به  را  و تصویر  می تواند صدا 
بازی،  کنسول های  DVD Player  ها،  مثل  دستگاه هایی  و  داده 

سیستم های حرفه ای صوتی و تصویری را به هم متصل کند. 

ایجاد شود،  اینکه خللی در کیفیت تصاویر  بدون  HDMI می تواند 
داده.  انتقال  موجود  استانداردهای  و  کیفیت  ها  تمامی   با  را  تصاویر 
 8 در  را  دیجیتال  می تواند صدای  تصاویر  انتقال  کنار  در  کابل  این 
این  حاضر  حال  در  همچنین  کند،  منتقل   196kHz تا  مجزا  باند 
رابط تمامی  استاندارد های صوتی رایج و فرمت های دیجیتال از قبیل 

Dolby Digital , DTS را ساپورت می کند. 

کامپوننت  های  کابل  به  نسبت   HDMI از  استفاده  مزایای 
)component( و S-Video و ...

صدا  و  تصویر  انتقال  های  روش  بقیه  به  نسبت   HDMI سیستم 
بهترین نتیجه را بدست می دهد.

از نظر کیفیت تصاویر HDMI  بهترین تصاویر را ارائه می دهد چون 

HDMI اطالعات تصویر را بدون هیچ گونه فشرده سازی و بصورت 
دیجیتال منتقل می کند.

فراهم  را  خروجی صدا  بهترین   HDMI هم،   کیفیت صدا  نظر  از 
می آورد چون صدای خروجی کامال دیجیتال و دارای بهترین کیفیت 
ممکن است و از نظر راحتی کار هم استفاده از تنها یک سیم بجای 
استفاده از چندین کابل برای انتقال جداگانه تصاویر و صدا در سیستم 

های دیگر.

تاثیر طول کابل های HDMI در کیفیت خروجی
برای استفاده های خانگی کابل های HDMI معموال در طول های 
1 و 1,5 متر عرضه می شوند هر چند که بسته به نیاز، کابل های 
با طول 40 متر هم ساخته می شوند. سازندگان HDMI هیچ گونه 
محدودیتی را برای طول کابل های HDMI مشخص نکرده اند، به 
همین دلیل HDMI صرف نظر از طول کابل های ساخته شده یک 
سری شرایط برای کابل های تولیدی وضع کرده است و هر کابلی 
که دارای شرایط الزم باشد مورد تایید است و بنابراین با توجه به 
کیفیت و نوع مواد استفاده شده در کابل های HDMI کابل های با 
طول های متفاوتی هم تولید می شود که همگی مورد تایید هستند، 
تقویت  از دستگاه های  استفاده  زیاد  بسیار  برای طول های  اگر چه 

سیگنال HDMI مورد نیاز است.

گردآورنده: ابوالفضل فرهنگ آذر
blasterco_1991@yahoo.com
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HDMI نسخه های مختلف
سازندگان HDMI به مرور زمان سعی بر بهبود این تکنولوژی دارند. 

تاریخچه عرضه HDMI را در زیر مشاهده می فرمایید:
نسخه 1.1 در May 2004 ساخته شد. در این نسخه قابلیت پشتیبانی 

از تعداد جدیدی از فرمت های صدا برای DVD ها اضافه شد.
نسخه 1.2 هم در August 2005 ارائه شد. در این نسخه قابلیت 

انتقال صدا تا 8 باند طراحی شد.
این  تمرکز  بیشتر  شد.  تهیه   2005  December در   1.2a نسخه 
 Consumer یا CEC با قوانین HDMI نسخه بر روی همخوانی

Electronic Control بود.
 2006 June و نسخه بعدی این تکنولوژی یعنی ویرایش 1.3 هم در
 10GBps معرفی شد. در این نسخه قابلیت انتقال اطالعات به مرز
مانند  صوتی  جدید  امکانات  از  پشتیبانی  قابلیت  همچنین  و  رسید 

TrueHD و DTS-HD به آن اضافه شد.
 2006 November 1.3 درa و نسخه نهایی آن هم یعنی ویرایش
به تولید رسید که تغییرات مختلفی در قابلیت های پخش صوت و 

تصویر داده شده است.
و نسخه آخر آن یعنی 1.4a نیز که در ژون 2009 ارائه شد است 
از باال و پشتیبانی  بسیار  باال و کیفیت صدا و تصویر   داری سرعت 

3D HDTV می باشد.

برای استفاده از HDMI هر دو دستگاه ) فرستنده  و گیرنده ( باید 
یک  اینکه  دانستن  برای  راه  بهترین  کنند،  پشتیبانی  را  فرمت  این 
آن  ببینیم  که  است  این  می کند  پشتیبانی  تکنولوژی  این  از  وسیله 
وسیله دارای درگاه ) Port ( خروجی و ورودی HDMI می باشد و 

یا خیر. 

 Xbox کسنول بازی شرکت مایکروسافت HDMI خروجی
در حال حاضر و در چند سال اخیر بسیاری از لوازم ساخته شده قادر 
 DVD از  بسیاری  مثال  برای  هستند،  تکنولوژی  این  از  استفاده  به 

Player  های موجود در بازار دارای خروجی 
کنسول های  همچنین   . می باشند   HDMI
  Xbox360 مایکروسافت  شرکت  بازی 
سونی محبوب  کنسول  همچنین   و 

 HDMI درگاه  دارای   PlayStation3
را  تکنولوژی  این  که  لوازی  می باشد. 
 HDMI لوگوی  دارای  می کنند  پشتیبانی 

می باشند. 
شرکت  بازی  کنسول   HDMI خروجی 

 PlayStation3 سونی
رابط  قدیمی  این  رابط های  با  مقایسه  در 
کیفیت  بهترین  و  نتیجه  بهترین  دارای 
 HDMI تصاویر  انتقال  مورد  در  می باشد. 
افت  بدون  را  دیجیتال  تصاویر  است  قادر 
کیفیت و فشرده سازی با باالترین سرعت 
صدا  انتقال  مورد  در  دهد.  انتقال  ممکن 
به صورت  را  اصوات  است  قادر   HDMI

دیجیتال بدون کمترین نویز و افت کیفیت انتقال دهد. 
حال  عین  در  و  روش  راحت ترین   HDMI استفاده  راحتی  نظر  از 
ارزان ترین روش می باشد. در رابط های قدیمی شما مجبور به استفاده 
یا  و  کاناله  دو  صدای  و  تصویر  )کابل های  رنگی  کابل  چندیدن  از 
در  که  صورتی  در  بودید.  کاناله(  چند  صدای  و  تصویر  کابل های 

تکنولوژی HDMI تنها از یک کابل استفاده می کنید. 
در دستگاه های خانگی طول کابل های انتقال بین 1 تا 2 متر می باشد، 
اما از سوی سازندگان محدودیتی برای طول کابل ایجاد نشده است 
و کابل هایی حتی با طول 40 متر نیز ساخته شده است. یک سازمان 
مشترک مسئول اعمال استاندارد های مختلف این تکنولوژی می باشد 
که کابل های تولید را باید بر حسب نوع و جنس و کیفیت و طول 
آنها مورد تایید قرار می دهد. اگر طول کابل ها بیش از حد و طوالنی 
 HDMI کننده سیگنال های  تقویت  نیازمند یک دستگاه  باشد شما 

خواهید بود. 
 D3 و نیکون D300 نیکون HDMI خروجی

جدید  دوربین های  در  سونی  و  نیکون  شرکت  دو   2007 سال  در 
را   HDMI خروجی های  خود  دیجیتال  انعکاسی  لنز  تک  حرفه ای 
تعبیه کردند که این دوربین ها قادر می باشند تصاویر تهیه شده را به 
کارشناسان  دهند.  انتقال   HDTVتلویزیون های به  مستقیم  صورت 
عقیده دارند که در آینده بسیاری از دوربین های عکاسی و فیلمبرداری 
دیجیتال تولید شده توسط کمپانی های مختلف HDMI را پشتیبانی 
کنند و برای نمایش تصاویر تهیه شده بر روی مونیتور ها و تلویزیون ها 

از این تکنولوژی استفاده کنند. 
 A700 سونی HDMI خروجی

نیازمند  HDMI استفاده کنید  امکانات  از حداکثر  اینکه شما  برای 
کند.  پشتیبانی  را   HDMI که  هستید  تلویزیون  یا  و  مونیتور  یک 
 HDTV تلویزیون های که از این تکنولوژی حمایت می کنند به نام
است  کرده  پیشرفت  بسیار  اخیر  سال های  در  که  می شوند  شناخته 
 HDTV تلویزیون های  است.  انجام  با شتاب در حال  آنها  تولید  و 

33

HDMI بررسی درگاه



www.ECA.ir

ه7
مار

 ش
م -

دو
ل 

سا
 - 

ـز
ویـ

ه ن
جل

- م
ار 

افز
ت 

سخ

ها   HDTV نسل های گذشته هستند.  به  نسبت  دارای چند حسن 
با رزولوشن 1080*1920 که  یکی  ارائه می شوند که  نسل  در دو 
از استاندارد های مولتی مدیا شرکت سونی  Full HD بود و یکی 
می باشد و دیگری با رزولوشن 720*1280 می باشد. به طور مثال در 
تلویزیون های قدیمی  که از سیستم PAL  استفاده می کردند حداکثر 
رزولوشن  دارای   XGA یا  و  بودند   768*576 رزولوشن  دارای 
768*1024 بودند و تلویزیون هایی که از سیستم NTSC استفاده 

می کردند دارای رزولوشن 480*720 بودند. 
HDTV ها در حدود 6 برابر با کیفیت تر از نسل های گذشته هستند. 
از تصاویر عریض  استفاده  HDTV ها  این  از محسنات  یکی دیگر 
16:9 ) سینمایی ( برای پخش تصاویر است. تلویزیون های معمولی 
ارائه می کردند. طبق  و نسل های گذشته تصاویر را به صورت 4:3 
بهترین   16:9 فرمت  با  و  عریض  تصاویر  گرفته  صورت  تحقیقات 
حالت برای چشم انسان می باشد و نسبت به تلویزیون های استاندارد 
که تصاویر را به صورت 4:3 ارائه می کردند بسیار عملکرد بهتری 
از  پشتیبانی   HDTV تلویزیون های  مزایای  از  دیگر  یکی  دارند.  

صدای چندگانه مثل 5:1 و 7:1 می باشد. 

خروجی 5:1 آنالوگ 
در آینده بسیاری از فیلم های سینمایی و همچنین بازی های کامپوتری 
با استاندارد HDMI عرضه خواهند شد. به همین منظور این فیلم ها 
و بازی ها حجم بسیار بیشتری را اشغال خواهند کرد که برای دخیره 

آنها نیازمند دیسک هایی با ظرفیت باالتری خواهند بود. 
فرمت  از   1.4a نسخه  حاضر  حال  در  که  ذکر شود  باید  پایان  در 
HDMI ارائه شده است که نسبت به نسخه های پیشین قابلیت های 
بیشتری دارد. این نسخه در 22 ژوئن سال 2009 ارائه شد که سرعت 
فرمت های  همچنین  داد  افزایش   10,2Gbit/s به  را  داده ها  انتقال 
3D  و  DTS-HD Master Audioو Dolby TrueHD صوتی

را نیز پشتیبانی می کند، همین طور تصاویری با عمق بیتی 48  بیت 
که فضای رنگی گسترده تری است را نیز پشتیبانی می کند.

در زیر تصویر یک کابل HDMI را مشاهده می نمایید:

 HDMI اینترفیس کابل
 TDMS)Transition کالک  کانال   3 حامل   :9 تا   1 پین 
برای  پین   3 که   )Minimized Differential Signaling
دو  هر  TDMS شامل  دیتای  است.  گرفته شده  نظر  در  کانال  هر 
اطالعات تصویر و صدا می باشد و هر کانال 3 مسیر جداگانه برای 

مقادیر + و – و همچنین زمین و یا محافظ اطالعات می باشد.
پین 10 تا 12: حامل اطالعات برای کانال کالک TMDS بوده که 

باعث حفظ هماهنگی سیگنال ها می شود.
 CEC )Consumer Electronics کانال  حامل   :13 پین 
Control( بوده که برای ارسال دستورات و کنترل اطالعات مابین 

دستگاه های متصل شده استفاده می شود.
پین 14: رزرو شده بای استفاده های آینده

پین 15 و 16: برای DDC )Display Data Channel( اختصاص 
 EDID )Extended اطالعات  تبادل  برای  که  اند  شده  داده 
های  دستگاه  مابین    )Display Identification Channel

مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.
DDC و CEC پین 17: محافظ داده برای کانال های

پین 18: ولتاژ تغذیه 5+ ولت
پین Hot Plug Detect :19 جهت مونیتورینگ قطع و وصل تغذیه 

و موارد وصل شده و قطع شده به سیستم
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افتخار دارد   ) ECA ( الکترونیک وب سایت تخصصی برق و 
با بیش از 95000 عــضو ، یکی از بـــزرگترین وب سایت های 
دانشـــجویان،  نیاز  پاسخگوی  و  داده  تشکیل  را  ایران  تخصصی 
الکترونیک  و  برق  عرصه  صنعتگران  و  محـققان  متــــخصصان، 
ارتباط  برقراری  انجمن،  این  اهداف  از  یکی  باشد. بی شک  کشور 
بین صــنعت و جامعه می باشد. لذا از تمام شرکت ها، کارخانجات 
و موسسات صنعتی علمی آموزشی دولتی و خصوصی ، تقاضا مندیم 
در صورت تمایل به عقد قرارداد تبلیغاتی و یا قبول اسپانسری برای 

مجله تخصصی نویــز از طرق زیر با ما در ارتباط باشند . 
تلفن : 0411-5571261

فکس : 0411-5539769
adver.eca@gmail.com : ایمیل
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Linear and NonLinear Systems

و  بنیادي  مفاهیم  در  بهتر  درک  ایجاد  براي  مقاالت  مجموعه  این 
مسائل عملي در سیستم هاي SCADA  طراحي شده است. در این 
مجموعه مقاالت سعي شده است تا به مسائل عملي این سیستم ها با 
نگاهي به آینده توجه بیشتري شود. فرمول ها و جزئیاتي که در بعضي 
از مجموعه کتابچه هاي راهنما ارائه شده توسط شرکت هاي سازنده 
ارائه مي گردد، به منظور درک    SCADA ملزومات سیستم هاي

بهتر مفاهیم و تعریف ها  عمداً حذف گردیده است.
در این بخش ضمن معرفي  عمومي سیستم هاي SCADA،  واژگان 
و مفاهیم اصلي که در این سیستم ها مورد استفاده قرار مي گیرد را 
بیان مي کنم که در حقیقت یک خالصه از مسائل اصلي است که در 

این مجموعه مقاالت پوشش داده مي شود.
 Supervisory Control And Data مخفف   SCADA
کنترل  سیستم  یک  اعمال  معناي  به  که  مي باشد   Acquisition
نظارتي و اکتساب داده هاي مورد نیاز است. از زماني که سیستم هاي 
اولین  است.  بوده  نظر  مد  هم   SCADA آمدند  وجود  به  کنترل 
سیستم SCADA به منظور  جمع آوري اطالعات از تابلوهاي اندازه 
 )strip chart recorder( گیري، روشنائي ها و ثبات هاي نواري
مورد استفاده قرار گرفته است. از این وسایل از گذشته تا حال براي 
و  ها  میداني،کارخانه  اطالعات  آوري  جمع  و  نظارتي  کنترل  اعمال 
ادوات تولید قدرت مورد استفاده قرار گرفته است. شکل 1 اتصال 

حس گر ها به تابلو کنترل را نمایش مي دهد.

 سیستم هاي SCADA اي که در آنها حس گرها به تابلو متصل 
مي شوند داراي مزایاي زیر هستند:

 RAM و ROM و حافظه هاي CPU بسیار ساده هستند ، نیازي به •

یا نرم افزاري جهت برنامه ریزي، ندارند.
• حس گر ها مستقیمًا به اندازه گیر ها، کلیدها و چراغ ها درون تابلوها 

متصل مي شوند.
• در بسیاري از موقعیت ها، گذاشتن یک وسیله ساده  مانند نشانه گر 

یا کلید بسیار ارزان و ساده است.
اما این نوع سیستم ها  داراي معایب زیر هستند :

• زماني که تعداد حس گرها زیاد شود با تعدادي زیادي سیم روبرو 
هستیم که کنترل آن بسیار سخت است.

• نوع و مقدار اطالعات ارسالي، ابتدائي و حداقل است.
• همین طور که سیستم رشد مي کند اتصال یک  حس گر جدید به 

مرور سخت مي شود.
• پیکر بندي مجدد سیستم بسیار سخت خواهد بود.

• شبیه سازي با استفاده از اطالعات واقعي )Real Time Data( غیر 
ممکن است .

• امکان ذخیره سازي اطالعات حداقل و مدیریت آن بسیار مشکل 
است .

• امکان مشاهده اطالعات و آالرم ها در هنگامي که سیستم خاموش 

معرفي اجمالي سیستم هاي اسکادا

قسمت اول

شکل 1 -  اتصال حس گرها به تابلو با استفاده از ولتاژ یا جریان 20 – 4 میلي آمپر
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است امکان پذیر نیست.
• نیاز به یک نفر است  که 24 ساعته سیستم را کنترل کند.

اصول اساسي در  سیستم هاي SCADA پیشرفته
صنایع  کوچک،  صنایع  پیشرفته،  تولیدي  و  صنعتي  هاي  پروسه  در 
همگاني و خصوصي، معادن و صنایع حساس، اندازه گیري و سنجش 
از راه دور  جهت اتصال وسایل و سیستم هایي که در فاصله اي دور 
فاصله  این  گیرد.  مي  قرار  توجه  مورد  دادند،  قرار  کنترل  محل  از 
مي تواند از چند متر تا هزاران  کیلو متر باشد. لذا از سیستم هاي 
سنجش و کنترل از را ه دور )Telemetry( جهت ارسال برنامه ها و 
فرامین، دریافت اطالعات پایشي ) Monitorimg ( سیستم استفاده 

مي شود.

دریافت  و  متري  تله  از  ترکیبي  به  ها  سیستم  این  در   SCADA
اطالعات اشاره مي کند. در SCADA فرآیندهاي زیر دنبال مي شود:

- جمع آوري اطالعات
- انتقال اطالعات به سایت اصلي یا اتاق کنترل مرکزي

- استخراج آنالیز ها و یا کنترل هاي مورد نیاز
یا  و  برداران  بهره  هاي  مونیتور  روي  بر  اطالعات  دادن  نشان   -

نمایشگرها
- در نهایت ارسال اعمال کنترلي مورد نیاز به پروسه

در زمانهاي نه چندان دور جهت جمع آوري اطالعات، از منطق هاي 
رله اي براي کنترل فرآیند و سیستمهاي عملیاتي استفاده مي شد . با 
ظهور پردازشگر ها و دیگر وسایل الکترونیکي ، تولید کننده ها قطعات 
 PLC . الکترونیک دیجیتال را در منطق هاي رله اي خود گنجاندند
ها یا  کنترل کنند هاي قابل برنامه ریزي هنوز هم به عنوان یکي از پر 
کاربرد ترین این وسایل در صنایع هستند .با توجه به گسترش نیازها 
جهت پایش و کنترل بیشتر وسایل ، PLC ها گسترش یافته و ضمن 
اضافه تر شدن قابلیت ها ، از نظر سایز کوچک تر شدند . PLC ها و 
DCS  » سیستم هاي کنترل گسترده « که اکنون مورد استفاده قرار 

مي گیرند در شکل 2 نشان داده شده است .

عبارت   PLC/DCS SCADA هاي  سیستم  از  استفاده  مزایاي 
است از :

• کامپیوتر مي تواند مقدار بسیار زیادي اطالعات را ضبط و ذخیره 
کند.

• اطالعات مي تواند به هر طریقي که بهره بردار مي خواهد نمایش 
داده شود.

• هزاران حس گر که در یک محدوده وسیعي قرار دارند مي توانند 
به سیستم وصل شوند.

• بهره بردار مي تواند از ترکیب شبیه سازي اطالعات واقعي سیستم 
استفاده کند.

انواع مختلف اطالعات مي تواند به وسیله RTU ها جمع آوري   •
شود.

• اطالعات مي تواند در هر کجا ، بدون محدودیت مکاني دیده شود.

معایب این سیستم ها عبارتند از :
• در مقایسه با مدل قبلي SCADA این سیستم پیچیده تر است.

به  نفرات زیاد تري با مهارت هاي مختلفي نیاز است مانند یک   •
سیگنال آنالیزور یا یک   برنامه ریز  و ..

با افزایش تعداد حس گرها هنوز هم با تعداد زیادي سیم روبرو   •
هستیم.

• بهره بردار فقط تا جایي که  PLC وجود دارد مي تواند از تجهیزات 
فاصله بگیرد.

قابلیت هاي بیشتر  با  نیاز به سیستم هاي کوچکتر و  از آنجایي که 
هاي  سیستم  و  ها   PLC مانند  نیز  است، حس گرها  یافته  افزایش 
وسایل  از  دسته  این  اند.  شده  هوشمند   ،DCS گسترده  کنترل 
  Intelligent electronic device یا  عنوان IED ها  به 
مانند هایي  پروتوکل  از  استفاده  با  وسایل  این  شوند.  مي   شناخته 

fieldbus , profibus , devicenet   و یا هر پروتوکلي که اطالعات 
را از سایت به کامپیوتر منتقل کنند مورد استفاده قرار مي گیرند . این 
آوري  جمع  را  اطالعات  تا  هستند  هوشمند  کافي  اندازه  به  وسایل 
کرده با دیگر وسایل موجود ارتباط برقرار کنند. ....... هر کدام از این 
العاده هوشمندي هستند که مي توانند  IED ها، حس گرهاي فوق 
یک  مثال  عنوان  به  دهند.  جاي  خود  در  را  گر  یک حس  از  بیش 
IED مي تواند دستگاهي شامل ترکیبي از حس گر با ورودي آنالوگ، 
خروجي آنالوگ، کنترلر PID ، سیستم ارتباطي و حافظه اي شامل 
کامپیوتر  به  را   IED یک  اتصال   3 شکل   . باشد  عملکردي  برنامه 

نمایش مي دهد.

مزایاي ارتباط بین کامپیوتر و Fieldbus  IED عبارتست از :
• حداقل میزان سیم کشي مورد نیاز است.

• بهره بردارمي تواند تنظیات سنسور را ببیند.
• اطالعات دریافتي از حس گر مي تواند شامل اطالعاتي مانند شماره 

سریال، شماره مدل، زمان نصب و نصب کننده باشد.
تمامي دستگاه ها به راحتي زماني که به برق نصب مي شوند کار   •

خود را شروع مي کنند. لذا تعویض آنها کار راحتي است.

شکل 2  -  اتصال کامپیوتر به PLC  ها ویا DCS با استفاده از پروتوکل فیلدباس 
و حس گرها
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• سایز کوچکتر قطعات ، بیان کننده فضاي مورد نیاز کمتر جهت جمع 
آوري اطالعات است .

معایب این سیستم ها عبارتست از :
• هر چه سیستم پیچیده تر شود نیاز به بهره برداران خبره تر نمود 

پیدا مي کند.
• قیمت سنسورها افزایش مي یابد. )البته گاهي به علت عدم 

نیاز به PLC ها، در کل مقرون به صرفه مي شوند.(
• IED ها بیشتر وابسته به سیستم هاي ارتباطي هستند.

نویسنده : 
hrebrahimi@ymail.com             حمیدرضا ابراهیمي

مراجع :
[1] Bailely , david , practical scada
[2] Park , john , practical data acquisition and 
control systems
[3] Clarke , goedon ,modern scada protocols Fieldbus با استفاده از پروتوکل IED شکل 3 -  اتصال یک کامپیوتر به

تبدیل SMD به DIP - نوع 28 پایه

http://eshop.eca.ir/link/548.php  : توضیحات تکمیلی

تبدیل SMD به DIP - نوع 44 پایه

http://eshop.eca.ir/link/546.php  : توضیحات تکمیلی

تبدیل SMD به DIP - نوع 32 پایه

http://eshop.eca.ir/link/547.php  : توضیحات تکمیلی

تبدیل SMD به DIP - نوع 64 پایه

http://eshop.eca.ir/link/545.php  : توضیحات تکمیلی
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Multi AVR Programmer
این پروگرامر عالوه بر استفاده از تکنولوژی USB جهت اتصال به رایانه 
دارای امکانات و ویژگی های دیگری بوده که می تواند محدوده وسیعی 
از احتیاجات شما را برآورده سازد . امکان تست LCD ، پروگرام کردن 
میکرو های معیوب ، رنج وسیع از میکرو های قابل برنامه ریزی ، هماهنگی 
با انواع سیتم عامل ها و ..... از امکانات ویژه این پروگرامر است که در 

ادامه تمامی آنها معرفی می شوند . 

o بدون نیاز به تغذیه خارجی
o مجهز به 2 پورت USB جهت برطرف نمودن کمبود جریان احتمالی پورت کامپیوتر

o مجهز به کانکتور ISP خروجی
o پروگرام کردن تمام میکروها فقط از طریق یک ZIF سوکت

o مولد پالس ساعت جهت بازیابی میکروهایی که فیوز بیت آنها به اشتباه تغییر داده شده است .
)Linux / Mac OS X / Windows( سازگاری با سیستم عامل های o

AVR پشتیبانی از تمامی میکروکنترلرهای خانواده o
AT89Sxx پشتیبانی از میکروکنترلرهای سری o

24Cxx پشتیبانی از حافظه های سریال سری o
o توانایی تست LCD های کاراکتری

همچنین به همراه محصول یک DVD شامل آخرین نسخه از نرم افزارهای موجود جهت طراحی، 
آنالیز و پروگرام کردن میکروکنترلرها و همچنین فیلم های آموزشی جهت نصب پروگرامر و نحوه 
استفاده از پروگرامر و یک بانک عظیم اطالعاتی )AVR Technical Library( که شامل تمامی 

دیتاشیت میکرو های موجود در بازار ارائه گشته است.

AVR USB Programmer
را  USB هر وسیله ای  بوسیله پورت های  توان  نوین می  تکنولوژی  در 
این  از  استفاده  با  نیز  میکروکنترلرها  پروگرامر  و  نمود  متصل  رایانه  به 
تکنولوژی دیگر نیازی به پورت پرینتر نداشته و شما می توانید پروگرامر 

را به هر رایانه ای که یک پورت USB داشته باشد متصل نمایید . 

 USB1.1 و USB2.0 هماهنگی با پورت های  •
•  بدون نیاز به تغذیه خارجی 

•  مجهز به 2 کانکتور ISP خروجی 
•  پروگرام کردن تمام میکروها فقط از طریق یک ZIF سوکت 

•  مولد پالس ساعت جهت بازیابی میکروهایی که فیوز بیت آنها به اشتباه تغییر داده شده است . 
 )Linux / Mac OS X / Windows( سازگاری با سیستم عامل های  •

 AVR پشتیبانی از تمامی میکروکنترلرهای خانواده  •
•  DVD شامل نرم افزارهای مورد نیاز به همراه تمامی دیتاشیت تمامی میکرو ها 

همچنین به همراه محصول یک DVD شامل آخرین نسخه از نرم افزارهای موجود جهت طراحی، 
آنالیز و پروگرام کردن میکروکنترلرها و همچنین فیلم های آموزشی جهت نصب پروگرامر و نحوه 
استفاده از پروگرامر و یک بانک عظیم اطالعاتی )AVR Technical Library( که شامل تمامی 

دیتاشیت میکرو های موجود در بازار ارائه گشته است.
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PCB مدار چاپی

www.ECA.ir

SOLDERING AND MANUFACTURING

واژه نامه مدار چاپی
واژه نامه مدارچاپی، مجموعه ای از لغات و اصطالحات مرتبط با 
صنعت مدار چاپی بوده و برای آشنایی متخصصین با معنای دقیق 

واژگان تنظیم گردید است.
الکترونیک"  "کارا  محترم  به همت شرکت  نامه  واژه  این  تمامی 

گردآوری و در اختیار این مجله قرار داده شده است.

از زحمات و همکاری این شرکت بسیار سپاسگزاریم.

نظیر  ؛  هادی  نیمه  ادوات  فعال  Active Components قطعات 
ترانزیستورها و دیودها که می توانند مشخصه های پایه ای خود را 
در یک مدار الکتریکی روشن مانند آمپلی فایرها و رکتی فایرها تغییر 

دهند. 
Additive Process فرآیند افزایشی فرآیندی برای بدست آوردن 
طرح های هادی به وسیله نشانیدن انتخابی ماده ای رسانا بر روی 

ماده پایه پوشش دار یا بدون پوشش. 
Analog Circuit مدار آنالوگ یک مدار الکتریکی که در پاسخ به 

ورودی اش ، خروجی کمی پیوسته ای را فراهم می کند. 
Annular Ring حلقه گرداگرد آن بخش از ماده رسانا که بطور 

کامل اطراف ِیک سوراخ را گرفته باشد. 
 ) مداری  بردهای  یا   ( مدارها  یا  قطعات  از  گروهی  آرایه   Array

مرتب شده در ردیف ها یا ستون ها بر روی یک ماده پایه 
برای  استفاده  با مقیاس دقیق مورد  راهنما شکلی  Artwork طرح 

ساخت طرح راهنمای اصلی تولید. 
Artwork Master طرح راهنمای اصلی فیلم فتوگرافی یا صفحه 
شیشه ای که دربردارنده تصویر الگوی مدارچاپی ، معموال با مقیاس 

یک به یک ، می باشد. 
Aspect Ratio Aspect Ratio نسبت ضخامت برد مدارچاپی 

به قطر کوچک ترین سوراخ 
Assembly مجموعه مونتاژی تعدادی از قطعات؛ زیر مجموعه ها ؛ 

یا هر ترکیبی که با هم می سازند. 
Assembly File فایل مونتاژ نقشه ای که جای قطعات را بر روی 

مدارچاپی توصیف نماید. 
تست  تجهیزات   )Automated Test Equipment( ATE
خودکار ) ATE ( تجهیزاتی که به طور خودکار پارامترهای کارکردی 
؛  آزمون  مورد  الکترونیکی  ادوات  اجرایي  عملکرد  ارزیابی  برای  را 

تست و آنالیز می کند. 
Ball Grid Array )BGA(i یک بسته SMD که اتصاالت گلوله 

ای لحیم سطح زیرین آن را می پوشاند. 
Bare Board برد خالی یک برد مدارچاپی بدون قطعه. 

داخل  نمودن  آبکاری  از  گرفته  شکل  استوانه   Barrel Barrel
سوراخ. 

Base Copper مس پایه قسمت نازک مسی از صفحه مدارچاپی 
پوشیده از مس. در یک سمت و یا در دو سمت برد می تواند وجود 

داشته باشد. 
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Base Copper Weight وزن مس پایه به ورقه نازک مسی نگاه 
کنید. 

Base Material ماده پایه ماده عایقی که بر روی آن طرح هادی 
می تواند شکل بگیرد. این ماده می تواند سخت یا انعطاف پذیر یا 

هردو باشد. می تواند دی الکتریک یا ورق فلزی عایق شده باشد. 
پایه ضخامت ماده  Base Material Thickness ضخامت ماده 
پایه بدون ورقه نازک فلزی یا ماده نشانده شده ) ترسیب شده ( بر 

روی سطح آن. 
Bare Board Test BBT تست برد خالی ) بدون قطعه( 

Bed Of Nails Fixture فیکسچر بستر سوزنی یک فیکسچر تست 
متشکل از یک قاب و یک نگاهدارنده واجد منطقه پین های فنردار 
که اتصال الکتریکی را با آزمونه تخت )در اینجا یک برد مدارچاپی( 

برقرار می کند. 
تمام  مشروحه  لیست   Bill of materials )BOM( BOM
زیرمجموعه ها ؛ قطعات و مواد خام که مجموعه مادر را می سازند ، 

نشاندهنده تعداد مورد نیاز از هر کدام برای ساخت مجموعه. 
Bleeding پس دادن شرایطی که در آن یک سوراخ آبکاری شده 
از طریق حفره ها و ترک هایش مواد محلول های به کار رفته در 

فرآیند تولید را پس داده ؛ تخلیه می کند. 
Blind Via سوراخ ارتباطی کور سوراخی با سطح رسانا که بدون 
نفوذ در تمام برد ؛ یک الیه ی بیرونی را به الیه ای داخلی از برد 

چند الیه متصل می کند. 
Blister تاول برآمدگی موضعی و جدا شدن میان الیه ها ی ماده 
پایه ی الیه چینی شده ، یا میان ماده پایه یا فویل رسانا. این یک شکل 

از هم گسیختگی بین الیه ای است. 
Bond Strength Bond Strength نیرو در واحد سطح مورد 
نیروی  بوسیله یک  برد  از یک  برای جداسازی دو الیه مجاور  نیاز 

عمود بر سطح برد 
Bow خمش انحراف یک برد از تخت بودن که با انحنای مختصر 
استوانه ای یا کره ای مشخص می شود بطوری که اگر راست گوشه 

باشد؛ چهار گوشه آن در یک صفحه قرار بگیرند. 
B-Stage Material ماده مرحله B ماده ورقه ای آکنده از رزینی 
که تا مرحله میانی ) رزین مرحله B ( پخت شده است. عبارت عام 

پری پرگ است. 
در  که  گرماسخت  رزین  یک   B مرحله  رزین   B-Stage Resin

مرحله میانی پخت است. 
Built-In Self Test خود آزمایی داخلی یک روش تست الکتریکی 
که به ادوات تست شده امکان می دهد با اضافه کردن خاص یک 

سخت افزار خود را تست نمایند. 
به  ارتباطي که  پوشیده یک سوراخ  ارتباطی  Buried Via سوراخ 

سطح مدار چاپي امتداد نیافته است. 
لبه برجا مانده در سطح مسی بیرونی پس از سوراخ  Burr پلیسه 

کاری. 
Computer Aided Design CAD طراحی رایانه مند. 

 PCB تولید  CAM فایل هایی که برای  CAM Files فایل های 
های  نقشه  و  دریل  سی  ان  ؛  گربر  فایل  شامل  شوند  می  استفاده 

مونتاژی. 
رایانه  تولید   Computer Aided Manufacturing CAM

مند 
دی  و  ها  هادی  از  سیستم  یک  ویژگی  ظرفیت   Capacitance
ها وجود داشته  میان هادی  پتانسیل  اختالف  وقتی  ها که  الکتریک 

باشد ؛ امکان انبارش الکتریسیته را می دهد. 
 BGA یک Ceramic Ball Grid Array )CBGA( CBGA

با بستر سرامیکی 
از  ها پس  پلیسه  بردن  بین  از  فرآیند  گیری  پلیسه   Deburring

سوراخکاری برد مدارچاپی 
Defect عیب / اشکال هر عدم انطباق با مشخصه های مقرر در یک 

واحد یا محصول. 
در  ویژه  به  ؛  های طرح  لبه  بازتولید  Definition وضوح درستی 

مدارچاپی نسبت به طرح اولیه اصلی. 
Delamination الیه الیه شدن ، گسیختگی الیه ای جدایي میان 
الیه ها ي ورق پایه یا میان صفحه مدارچاپی و پوشش فلزی که از 
لبه های برد یا لبه سوراخ ها شروع شده ویا به سمت آن گسترش 

می یابد. 
Design Rule قاعده طراحی خط های راهنمایي که طرز کشیدن 
طراحی  شده ی  معین  پارامترهای  به  نسبت  را  ها  هادی  اتوماتیک 

تعیین می کند. 
رایانه  برنامه  بکارگیری یک   Design Rule Checking DRC
ای برای اجرایِ  پیوسته راستی آزمایيِ کشیدن تمام هادی ها؛ مطابق 

با قواعد طراحی مناسب. 
Desmear Desmear برداشتن رزین ذوب شده بر اثر اصطکاک 

و زوائد سوراخ کاری از دیواره سوراخ. 
Dewetting آغشتگی ناقص با لحیم شرایطی که آنگاه بوجود می 
و  رود  می  پس  بعد  و  پوشانده  را  سطح  یک  مذاب  لحیم  که  آید 
برجستگی هایي با شکل نامنظم برجا می گذارد ؛ در کنار نواحی که با 

الیه نازکی از لحیم پوشیده شده و ماده پایه آشکار نیست. 
برابر  در  محافظ  پوشش   Dry Film Solder Mask DFSM

لحیم ) از نوع ( فیلم خشک. 
Die Bonder Die Bonder دستگاه جای گذاری که تراشه های 
مدارمجتمع را بر روی بستری از برد تراشه – سرخود نصب می کند. 
Die Bonding Die Bonding نصب یک تراشه مدارمجتمع بر 

روی یک بستر. 
از یک  برشی  یا  قسمتی  به صورت  مدار مجتمع  تراشه   Die Die

ویفر کامل. 
دو  میان  فضای  که  نارسانا  واسطه  الکتریک یک  Dielectric دی 

هادی را پر می کند 
Digitizing Digitizing تبدیل مولفه های مکانی بر روی یک 

 .X-Y صفحه مسطح جهت نمایش عددی در محورهای مختصات
Dimensional Stability پایداری ابعادی میزان تغییرات ابعادی 
یک ماده که از عواملی چون تغییرات دما ، رطوبت ، اثر موادشیمیایي 

و بروز تنش ها ناشی می شود. 
DIP بسته ای با دو ردیف از پایه ها در قاعده آن با فاصله استاندارد 
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میان پایه ها و ردیف ها. DIP یک قطعه نصب در سوراخ است. 
Double-Sided Assembly مونتاژ دورو مونتاژ برد مدارچاپی با 

قطعات در هر دو طرف بستر. 
Double-Sided Board برد دورو برد مدارچاپی با طرح هادی 

در هر دو طرف. 
Design rule check DRC بررسی قواعد طراحی. 

Dry-Film Resists فیلم خشک محافظ مواد پوشاننده ای که به 
طور خاص برای استفاده در تولید بردهای مدارچاپی و قطعاتی که به 
روش شیمیایي ساخته می شوند طراحی شده اند. این فیلم ها برای 
تمام کارهای فتومکانیکی مناسب بوده و در برابر فرآیندهای متنوع 

آبکاری و فلز بری مقاوم هستند. 
لحیم  برابر  در  محافظ  فیلم خشک   Dry-Film Solder Mask
ماده ای پوشاننده ) فیلم خشک محافظ ( که بر روی برد مدارچاپی 
از طریق فرآیند لمینیت کردن جهت محافظت برد در برابر لحیم یا 

آبکاری بکار گرفته می شود.
Edge Clearance فاصله تا لبه کم ترین فاصله میان هادی ها یا 

قطعات با لبه های برد مدارچاپی. 
لبه  در  است  کانکتوری  ای  لبه  کانکتور   Edge Connector
یا  طال  آبکاری  با  پدهایي(   ( هایي  پایه  زیر  شکل  به  بردمداچاپی 
ردیفی از سوراخ های پوشش یافته جهت اتصال به بردها یا ادوات 

الکترونیک دیگر. 
Electroless Copper مس شیمیایي الیه نازکی از مس ترسیب 
یک  از  مدارچاپی  برد  یک  فلزی  یا  پالستیکی  سطح  روی  بر  شده 
محلول آبکاری خود کاتالیست ) بدون بکار گیری جریان الکتریسیته(. 
شیمیایي  پوشش  شیمیایي  ترسیب   Electroless Deposition
یک ماده رسانا بر روی سطح یک ماده پایه به وسیله احیا یون های 
فلزی در محلولی شیمیایي بدون استفاده از الکترودها در مقایسه با 

آبکاری با جریان برق. 
Electroplating آبکاری ترسیب الکتریکی یک پوشش فلزی بر 
روی شی ایي رسانا. شی ایي که آبکاری می شود ، متصل به پایانه 
الکترولیت قرار داده می شود. فلزی  D.C. درون  از منبع ولتاژ  ای 
که ترسیب می شود ، به طور مشابه متصل به پایانه دیگر غوطه ور 

می شود. 
Epoxy اپوکسی خانواده ای از رزین های گرما سخت مورد استفاده 
در بسته سازی ادوات نیمه هادی. اپوکسی ها با خیلی از سطوح فلزی 

پیوند شیمیایي برقرار می کنند.
Epoxy Smear زواید اپوکسی رزین اپوکسی که به صورت پوششی 
یکنواخت یا تکه های پراکنده در حین سوراخ کاری بر روی لبه های 
مس درون سوراخ ها می نشیند. این زواید ناخواسته بوده زیرا می 
توانند از لحاظ الکتریکی الیه های رسانا را از اتصاالت داخلی سوراخ 

های متالیزه جدا نمایند. 
 Electro-statically applied Solder Resist ESR

بکارگیری محافظ در برابر لحیم به روش الکتروستاتیکی.
Etchback پس رانش ماده پایه برداشتن کنترل شده تمامی اجزا 
سازنده ماده پایه به وسیله عمل یک فرآیند شیمیایی بر روی دیواره 

سوراخ های متالیزه جهت عریانی بیشتر مناطق رسانای داخلی. 

به  رسانا  ماده  از  اضافی  های  بخش  برداشتن  بری  فلز   Etching
روش شیمیایی یا شیمیایی و الکترولیتی. 

Fine Pitch ریزگام ریز گام به صورت عمومی تر به قطعات نصب 
سطحی با فاصله 25mil. یا کمتر میان پایه ها اطالق می شود. 

Finger انگشتی یک پایانه طال کاری شده از یک کانکتور لبه کارت. 
همچنین به انگشتی طال نگاه کنید. 

تولید  نمونه  مجموعه  یا  و  قطعه  یک  قطعه  اولین   First Article
شده پیش از شروع تولید به منظور اطمینان از اینکه تولید کننده توانا 
به ساخت محصول چنان که الزامات تصریح شده را رعایت نماید ؛ 

می باشد. 
Flux فالکس ماده مورد استفاده برای برداشتن اکسیدها از سطوح 

فلزی و لحیم پذیر کردن آن. 
بافته شده  الیاف  از  ساخته شده  گیر  شعله  دیر  های  FR4 صفحه 

شیشه ای پرشده با رزین اپوکسی. 
ادوات  الکتریکی  آزمون  کارکردی  آزمایش   Functional Test
شده  ساخته   ، شده  سازی  شبیه  کارکرد  با  الکترونیکی  شده  مونتاژ 

بوسیله سخت افزار و نرم افزار آزمایش.
Gerber File Gerber File فایل داده ای ؛ مورد استفاده برای 

کنترل یک فتوپالتر. 
از رزین  بافته شده شیشه ای پر شده  الیاف  از  GI GI صفحه ای 

پلی ایمید. 
Gold Finger انگشتی طال پایانه طالکاری شده از یک کانکتور لبه 

کارت. همچنین به انگشتی نگاه کنید.
Ground Plane صفحه زمین یک الیه رسانا؛ یا بخشی از یک الیه 
رسانا ؛ بکار گرفته شده به عنوان نقطه مبدا برای برگشت مدار؛ شیلد 

کردن یا گرفتن گرما. 
پر  درونی  اتصاالت   HDI )High Density Interconnect(
از  شده  ساخته  الیه  چند  مدارچاپی  از  ظریف  فوق  هندسه  تراکم 
بردها  این  میکرووایا.  هادی  سطوح  از  حاصل  ای  الیه  بین  ارتباط 
یا پوشیده  ارتباطی کور  همچنین به طور معمول شامل سوراخ های 

بوده و به روش الیه چینی مرحله ای.
HDI - High Density Interconnect HDI اتصاالت درونی 

پرتراکم.
Hermetic هوابندی شده درز بندی چیزی در برابر هوا.

Hole Breakout شرایطی که در آن سوراخ به صورت کامل با 
زمینه ) پد ( اطراف احاطه نشده باشد.

Hole Density تراکم سوراخ تعداد سوراخ ها در واحد سطح از یک 
برد مدارچاپی.

Hole Pattern الگوی سوراخ کاری آرایش تمامی سوراخ ها در 
برد مدارچاپی در مقایسه با نقطه مبدا.

قطعه  الکتریکی  آزمون  مدار  تحت  آزمون   In-Circuit Test
از مدار در یک مدارچاپی مونتاژ شده به جای  یا بخشی  ای منفرد 

آزمودن تمامی مدار.
Insulation Resistance مقاومت عایقی مقاومت الکتریکی یک 
ماده نارسانا که تحت شرایط ویژه ای مابین دو اتصال ، دو هادی یا 

ادوات مرجع در ترکیبی متنوع تعیین می شود.
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این  Interconnect Stress Test آزمون تنش اتصاالت درونی 
آزمون سیستمی است طراحی شده برای تعیین کمی قابلیت مجموع 
اتصاالت درونی برای پایداری در برابر فشارهای مکانیکی و گرمایي ؛ 
از آنچه که تولید کننده بیان داشته تا نقطه ای که اتصال درونی می 

شکند ؛ طراحی شده است. 
سوراخ  یک  پوشیده  ارتباطِی  سوراخ   Interstitial Via Hole
متالیزه توکار ) پوشیده ( با اتصال به دو یا چند الیه هادی در یک 

برد چند الیه. 
Jump-Scoring Jump Score مشابه با برش Vشکل ؛ فرآیندی 
است که وقتی برد مدارچاپی در پانل چیده می شود, مورد استفاده 
قرار می گیرد. این روش اجازه می دهد خط برش در بخش اعظم 
حاشیه پانل؛ بصورت جهشی یک مرز دست نخورده برجاگذاشته و 
در نتیجه حاشیه ای دست نخورده و در نتیجه محکم تر و سخت تر 
باقی می ماند که سبب می شود پانلی قوی تر، محکم تر و سخت تر 

به دست آید.
KGB شناخته شده به برد یا مجموعه خوب )سالم(. همچنین به برد 

طالیي نیز معروف است.
Laminate المینیت، صفحه ماده پالستیکی که معموال با شیشه یا 
کاغذ تقویت شده تا حامل روکش مسی باشدکه بر روی آن خطوط 

مدار ساخته می شود. 
پایه  ماده  ضخامت  المینیت  ضخامت   Laminate Thickness

پوشیده از فلز ؛ یک یا دو طرفه پیش از هر فرآیند بعدی.
Laminate Void حفره در صفحه نبود رزین اپوکسی در هر بخشی 

از برش های عرضی که به طور معمول دارای رزین اپوکسی است.
Lamination الیه چینی فرآیند ساخت یک صفحه با استفاده از 

فشار و گرما.
Land زمینه بخشی از طرح هادی بر روی مدارهای چاپی که برای 
گفته  نیز   ) پایه  زیر   ( پد  اند.  قطعات طراحی شده  اتصال  یا  نصب 

می شود.
Leakage Current جریان نشتی مقدار کمی از جریان که از میان 

یک ناحیه نارسانا ) دی الکتریک ( و بین دو هادی جاری می شود.
Legend نشانگان ریخت حرف ها و نمادهای روی برد مدارچاپی. 
برای مثال شماره قطعه ؛ شماره سریال ؛ جای و الگوی جای گذاری 

قطعات 
Line خط یک ناحیه باریک رسانا بر روی سطح برد مدارچاپی یا 
الیه داخلی که معموال مرکب از زمینه ) که پایه های قطعات به آن 

وصل می شود ( و مسیرها )خطوط ( است.
LPI LPI مرکب مایع محافظ در برابر لحیم قابل عکاسی که برای 
تصویر گری فتوگرافیکی و به منظور کنترل نشست الیه نازک تری 

نسبت به محافظ از نوع فیلم خشک استفاده می شود.
قابل  اساسی  کاهش  با  که  ایرادی  بزرگ  عیب   Major Defect
شده؛  اندیشیده  منظور  برای  محصول  یا  واحد  یک  بودن  استفاده 

احتماال سبب از کار افتادن آن می شود.
Mask محافظ ماده ای که بکار گیری آن انجام انتخابی مس بری؛ 
آبکاری یا لحیم کاری را بر روی یک برد مدارچاپی مقدور می سازد.

Measling گسیختگی لکه های جدا از هم و یا متقاطع سفید در زیر 

سطح ورق پایه که منعکس کننده جدایي الیاف شیشه ای در مقاطع 
داخلی بافت است.

یا  ماده  سازی  آماده  مقطع  ریز   ، برش  ریز   Microsectioning
موادی که مورد بررسی های متالوگرافی قرار می گیرند. معموال شامل 
بریدن یک مقطع عرضی و بدنبال آن کپسوله کردن ؛ پرداخت کاری 

؛ اچ کردن و لکه بری است.
Microvia سوراخ ارتباطی ریز معموال به صورت سوراخی رسانا با 
قطر 0,006 اینچ و یا کمتر تعریف می شود که الیه های یک برد 
مدارچاپی چند الیه را به هم وصل می کند. بیشتر برای اشاره به هر 
سوراخ ارتباطی با هندسه کوچک استفاده می شود که ایجاد آن خارج 

از توان عملی سوراخ کاری سنتی است. 
کوتاه  هادی  فضای  کمترین   Minimum Conductor Space
ترین فاصله میان هر دو هادی نزدیک به هم ؛ مانند خطوط هادی 

در یک برد مدارچاپی.
Minimum Conductor Width کمترین پهنای هادی کمترین 

پهنای هر هادی نظیر خطوط هادی یک برد مدارچاپی.
کار  از  سبب  احتماال  که  ایرادی  کوچک  عیب   Minor Defect
یا قابل استفاده بودن آن را  افتادن یک واحد یا محصول نمی شود 

برای منظور اندیشیده شده کاهش نمی دهد.
الیه  چند  مدارچاپی  بردهای   Multilayer Printed Boards
بردهای مدارچاپی شامل تعدادی از صفحه های مداری جدا از هم 
که بوسیله مواد عایقی از هم جدا شده و در یک ساختار نسبتا همگن 
با اتصاالت داخلی و خارجی برای هر سطح و نوعی از مدار که الزم 

باشد به یکدیگر چسبیده اند.
NC Drill دستگاه سوراخ کاری با کنترل عددی برای ایجاد سوراخ 

هایی با مکان دقیق که در فایل NC Drill تصریح شده است.
Net list فهرستی از قطعات و نقاط اتصال آن ها که به هر خوشه 

از یک مدار وصل هستند. 
Node پین یا پایه ای که از طریق هادی ها حداقل دو قطعه به آن 

وصل می شوند. 
NPTH سوراخ غیر متالیزه

Pad پد – زیر پایه – Pad قسمتی از طرح هادی بر روی مدارچاپی 
که برای جاگذاری و نصب قطعات بکار گرفته می شود. زمین نیزگفته 

می شود.
Panel پانل یک صفحه راست گوشه از ماده پایه یا ماده فلز پوشیده 
با اندازه از پیش تعیین شده که برای فرآیند ساخت بردهای مدارچاپی 

و در صورت لزوم برای یک یا چند کوپن آزمون استفاده می شود. 
بر  ها  هادی  غیر  و  ها  هادی  گرفتن  قرار  آرایش  طرح   Pattern
روی پانل و یا برد مدارچاپی است. همچنین ؛ آرایش مداری بر روی 

ابزارهای مرتبط ؛ نقشه ها و طرح های اصلی.
Plating آبکاری طرح آبکاری انتخابی یک طرح هادی.

همچنین   .)Printed Circuit Board  ( مدارچاپی  برد   PCB
Printed Wiring Board )PWB( برد سیم بندی چاپی نیز گفته 

می شود. 
PCMCIA انجمن بین المللی کارت حافظه کامپیوتر شخصی.

الکترونیک  قطعه   Printed Electronic Component PEC
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چاپی.
Photo Print چاپ نوری – چاپ به کمک نور فرآیند ایجادتصویری 
از طرح مدار با سخت شدن یک ماده پلیمری حساس به نور بواسطه 

عبور نور از میان یک فیلم فتوگرافی.
Photographic Image تصویر فتوگرافی تصویری در یک پوشش 

حساس به نور یا در یک امولسیونی بر روی فیلم یا یک صفحه.
از  استفاده  با  آن  که طی  فتوگرافیکی  فرآیندی   Photoplotting
شعاع نورکنترل شده ای که به صورت مستقیم به ماده ای حساس به 

نور تابانده می شود ؛ تصویری ایجاد می گردد.
آن  در  که  مونتاژ  فرآیند  تولیدی  عملیات   Pick-and-Place
قطعات انتخاب می شوند و در جای ویژه ای مطابق با فایل مونتاژی 

مدار قرار داده می شوند. 
Pitch گام فضای مرکز به مرکز موجود میان دو هادی نظیر زیر 

پایه ها و پین ها در یک بردمدارچاپی.
پالستیکی  حامل   Plastic Leaded Chip Carrier )PLCC(

پایه دار تراشه بسته ای برای یک قطعه با پایه های J شکل.
بر  آبکاری  با  متالیزه سوراخی  Plated Through Hole سوراخ 
روی دیواره هایش که ارتباط الکتریکی میان الیه های رسانا ؛ الیه 

های خارجی ویا هردو از یک برد مدارچاپی را برقرار می سازد.
Plating Resist پوشش محافظ در برابر آبکاری ماده ای که به 
صورت الیه نازِک پوشاننده ای بر روی یک ناحیه به منظور جلوگیری 

از آبکاری در آن ناحیه نشانده شده است.
Plating Void منفذ در آبکاری منطقه ای بدون وجود فلز موردنظر 

در برشی عرضی.
Plotting تبدیل مکانیکی مختصات مکانی X-Y به یک الگوی قابل 

دیدن نظیرطرح )مداری(.
PrePreg پری پرگ ماده ای ورقه ای ) مانند الیاف شیشه ( آکنده 

از رزینی که تا مرحله میانی ) رزین مرحله B ( پخت شده است.
Printed Board برد چاپی عبارتی عمومی برای انواع شکل بندی 
های مدار یا سیم بندی چاپی است. شامل بردهای یک طرفه ؛ دو 

طرفه و چند الیه در هر دو نوع سخت و قابل انعطاف. 
Printed Circuit مدارچاپی یک طرح هادی شامل قطعات چاپی ؛ 
سیم بندی چاپی یا ترکیبی از آن ها که تماما بر اساسی از پیش تعیین 
شده شکل گرفته و جهت نصب بر روی یک پایه مشترک در نظر 
گرفته شده اند. ) به عالوه این عبارتی عمومی است برای توصیف برد 

مدارچاپی که با هر یک از چند فن آوری ساخته شده باشد. ( 
Printed Wiring Board برد سیم بندی چاپی - برد مدارچاپی 
قطعه ای است که از ماده پایه سخت با اجرای کامل فرآیند ساخت 

برد مدارچاپی ؛ تولید می شود.
سوراخی  متالیزه  سوراخ   PTH )plated-through Hole(
آبکاری شده مورد استفاده به عنوان واسط رسانایي میان الیه های 
مختلف یا دو طرف یک برد مدارچاپی است که یا برای نصب قطعات 

پایه دار و یا به عنوان یک سوراخ ارتباطی کاربرد دارد.
و خنک  اتصال  ؛  کاری سیالنی ذوب  لحیم   Reflow Soldering
سازی هر دو الیه های فلزی آبکاری شده با گرما دهی به سطح و 

خمیر لحیمی که از پیش نشانده شده انجام می پذیرد.

Reflowing باز ذوب ذوب پوشش آبکاری شده قلع / سرب و به 
دنبال آن خنک سازی. ظاهر سطح و مشخصه های فیزیکی آن مانند 

لحیم کاری غوطه وری در لحیم مذاب می شود.
Registration تطبیق میزان انطباق مختصاتی یک طرح یا بخشی 
از آن؛ یک سوراخ یا دیگر اجزا نسبت به مختصات مورد نظر بر روی 

یک محصول.
انتقال رزین از  Epoxy( Smear( Resin لکه رزینی ) اپوکسی ( 

ماده پایه به سطح طرح هادی در دیواره سوراخ مته کاری شده.
Resist ماده مقاوم )رزیست ( ماده پوششی برای پوشاندن یا حفاظت 
کردن ناحیه ای از طرح در برابر عمل فلز بری ) اچینگ ( ؛ لحیم 

کاری یا آبکاری.
radio frequency( and wireless design RF( RF ) بسامد 
بسامد  گستره  در  که  مداری  طراحی  سیم  بی  طراحی  و   ) رادیویي 
مرئی  نور  از  تر  پایین  و  شنوایي  محدوده  از  باالتر  الکترومغناطیسی 
کار کند. در پخش از رادیو AM تا ماهواره ، تمامی انتقاالت در این 

گستره قرار می گیرد که بین 30 کیلوهرتز و 300گیگاهرتز است.
مدارچاپی  برد  از  ساختاری  انعطاف  قابل  سخت/   Rigid-Flex
مرکب از مدارهای قابل انعطاف و چند الیه سخت است که معموال 
حامل  بعدی  سه  شکلی  یا  ساختاری  ارتباطی  ساختن  فراهم  برای 

قطعات می باشد.
بندی یک  یا سیم  یا خط ( چینش   ( )Route )or Track مسیر 

اتصال الکتریکی.
Screen Printing چاپ اسکرین فرآیندي براي انتقال تصویر بر 
روي یک سطح با فشردن واسطه اي ) مرکب ( از میان یک توري 

شابلون شده با یک ماله تیغه اي ) اسکوئیجي/ کاردک (.
)Silk Screen )Silk Legend سیلک اسکرین نشانگان چاپ شده 
هاي  رنگ  ترین  عمومي  اپوکسي.  مرکب  با  مدارچاپي  برد  روي  بر 

مورد استفاده سفید و زرد هستند.
Single-Sided Board برد یک طرفه یک برد مدارچاپي با طرح 

هادي بر روي فقط یک طرف آن.
مدار  یک   Small Outline Integrated Circuit SOIC
مجتمع با دو ردیف از پین هاي موازي در یک بسته ) قطعه ( نصب 

سطحي.
Surface Mount Device SMD قطعه نصب سطحي.

Solder mask Over Bare Copper SMOBC الیه محافظ 
در برابر لحیم بر روي مس. ) گونه اي از ساخت برد مدارچاپي است 
که در آن الیه محافظ در برابر لحیم بر روي طرح هادي مسي چاپ 

مي شود.(
Surface Mount Technology SMT فن آوري نصب سطحي. 
با  مدارچاپي  برد  مونتا  ژ  که  قطعات  و  فرآیندها  از  جامعي  تعریف 

قطعات بدون پایه را مي سازد.
Solder لحیم آلیاژي که در دماهاي نسبتا پائین ذوب مي شود و 
براي اتصال یا پوشاندن فلزات با نقاط ذوب باال بکار مي رود. یک 

.)800ºF( 427ºC آلیاژ فلزي با دماي ذوب زیر
Solder Bridging پل زدن لحیم اتصال لحیمي ؛ در بیشتر موارد ؛ 
اتصاالت ناخواسته دو یا چند زیر پایه نزدیک به هم که با ایجاد یک 
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مسیر هادي به هم متصل مي شوند. 
Solder Bumps برجستگی های لحیمی برآمدگی های لحیمی گرد 
چسبیده به پایه های قطعات که در روش مونتاژ )قطعه( رو به پائین 

استفاده می شوند.
Solder Mask محافظ در برابر لحیم عبارتي نامرجح براي مقاوم 

در برابر لحیم. 
Solder Mask or Solder resist محافظ در برابر لحیم یا مقاوم 

در برابر لحیم پوششي براي جلوگیري از نشست لحیم 
Solder Wick فتیله لحیم کاري یک باند سیمي که لحیم مذاب را 
از اتصاالت لحیمي یا پل هاي لحیمي بر مي دارد یا فقط براي لحیم 

کشي ) بکار مي رود (.
آماري.  فرآیند  کنترل   Statistical Process Control SPC
ابزاري  ؛   مجموعه اي از داده هاي فرآیندي و ایجاد چارت کنترلي 
مورد استفاده براي پایش فرآیندها و اطمینان از ثابت بودن یا تحت 
کنترل بودن فرآیند ها است. چارت هاي کنترلي کمک مي کند تا 
از  ناشي  اثرگذار و آن ها که  از دالیل  ناشي  تغییرات فرآیند  میان 

دالیل غیر موثر هستند تمیز داده شود. 
Step-And-Repeat Step-And-Repeat روشي که بوسیله 
آن یک طرح منفرد به طور موفقیت آمیزي براي ایجاد تصویري چند 

گانه از طرح اصلي تولید، نوردهي مي شود. 
 ، آن  سطح  روي  بر  که  اي  ماده  بستر   / سابستریت   Substrate
جسم چسبنده براي پوشاندن یا اتصال گسترانیده مي شود. همچنین 
هر ماده اي که یک سطح حامل براي دیگر مواد مورد استفاده جهت 

حمل طرح مدارچاپي را فراهم مي آورد. 
)TC( Temperature Coefficient ضریب دمایي )TC( نسبت 
الکتریکی نظیر مقاومت یا ظرفیت  تغییر کمی )مقدار ( یک پارامتر 
یک قطعه الکترونیک به مقدار اصلی ؛ وقتی که دما تغییر می کند ؛ با 

واحد %/ºC یا ppm/ºC بیان می شود. 
Test Coupon کوپن آزمون بخشی از یک برد مدارچاپی یا یک 
پانل شامل برش های مورد استفاده برای تعیین قابل قبول بودن برد 

متناظر.
مدارچاپی  برد  یک  از  مشخصی  نقطه  آزمون  نقطه   Test Point
برای اجرای آزمونی معین به منظور تنظیم کارکرد یا آزمون کیفی با 

دستگاهی مبتنی بر مدار. 
؛  ها  آیا زیر مجموعه  اینکه  تعیین  برای  Testing آزمایش روشی 
مجموعه ها و یا محصول نهایي با یک سری پارامتر و مشخصه های 

کاربردی مطابقت دارد. انواع آزمون شامل : تحت مدار , کارکردی ؛ 
سطح سیستم ؛ قابلیت اطمینان و محیطی است.

Thief ربایشگر یک کاتد اضافی که برای هدایت سهمی از جریان از 
بخشی از برد به خود که در غیر اینصورت می بایست شدت جریان 

خیلی باالیي را دریافت می کرد ؛کار گذاشته می شود.
Tooling Holes سوراخ های قرار عبارتی عمومی برای سوراخ های 
تعبیه شده در یک برد مدارچاپی یا یک پانل از بردهای مدارچاپی به 

منظور تطبیق و قرار گیری در حین فرآیند تولید است. 
بیرونی است  منابع  از  استفاده  نوعی روش   Turnkey Turnkey
را  ؛ مونتاژ و آزمون  تولید شامل گرفتن مواد  تمامی جنبه های  که 
به پیمانکار فرعی وامی گذارد. برعکس آن امانت کاری است ؛ که 
شرکت واگذار کننده تمامی مواد مورد نیاز برای محصوالت را فراهم 
می آورد و پیمانکار فرعی فقط تجهیزات مونتاژ و کارگر را تامین می 

کند. 
Twist پیچش ایراد یک صفحه که در آن انحراف از تخت بودن 

منجر به یک قوس تاب دار می شود.
گواهی  ی  ها  آزمایشگاه   Underwriter's Laboratories UL
کننده. یک استاندارد ایمنی عمومی برای ادوات برقی که به توسط 

خیلی از گواهی کنندگان حمایت می شود. 
Underwriters Symbol نمادهای گواهی کنندگان بیانی نمادین 
که یک محصول از سوی گروه آزمایشگاه های گواهی کننده متمایز ) 

پذیرفته ( شده است. 
UV Curing پخت با پرتو فرابنفش پلیمر شدن ؛ سخت شدن یا 
تشکیل پیوند های عرضی ِ یک ماده رزینی با وزن مولکولی پائین در 
پوشش مرطوب یک مرکب با استفاده از نور فرابنفش به عنوان منبع 

انرژی. 
Via سوراخ ارتباطی سوراخی آبکاری شده است که به عنوان یک 
ارتباط بین الیه ای بکار می رود ؛ اما پایه قطعه یا دیگر مواد تقویت 

کننده درون آن قرار نمی گیرد. 
Void حفره نبود هر ماده ای در ناحیه ای معین. 

آن  طي  که  فرآیندی  موجی  کاری  لحیم   Wave Soldering
بردهای مونتاژ شده به تماس با یک جریان ثابت وتوده گردش کننده 

لحیم آورده می شوند.
Wicking جذب فتیله ای مهاجرت نمک های مس به درون الیاف 

شیشه ماده پایه

این فیلم آموزشي محصولي از طرف شرکت زیمنس و به زبان انگلیسي مي 
باشد . 

Simatic Step7 Step by Step فیلم آموزشي

http://eshop.eca.ir/link/112.php  : توضیحات تکمیلی
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CONCEPTS AND INTEGRATED CIRCUIT DESIGN

انواع مبدل های آنالوگ به دیجیتال و مقایسه آنها

مطالعات و تحقیقات فراوانی بر روی مبدل های آنالوگ به دیجیتال در 
راستای دستیابی به مشخصه های مطلوب کاربرد مورد نظر صورت 
گرفته است که یکی از این مشخصه های مورد توجه گسترش مبدل 
های آنالوگ به دیجیتال در کاربرد های سرعت باال می باشد در این 
راستا در این مقاله تعدادی از تکنیک های تبدیل آنالوگ به دیجیتال 
را توضیح داده و متناسب با نقاط قوت و ضعف آنها به مقایسه آنها 

خواهیم پرداخت.

 Flash مبدل
مبدل های فلش روش استانداردی تحقق مبدل های با سرعت خیلی 
مقایسه   2N به  فلش  مبدل  یک  در  ورودی  سیگنال  باشد.  می  باال 
کننده بطور موازی چنانچه در شکل 1 نشان داده شده است اعمال 
می شود. هر مقایسه کننده نیز به یک گره مختلف از یک رشته قامتی 
متصل می شود.هر مقایسه کننده ای که به یک گره رشته ی مقاومتی 
وصل شده باشد و در آن Vri بزرگتر از Vin باشد یک خروجی 1 

خواهد داشت در غیر این صورت خروجی صفر خواهد بود. 
A/D های فلش به تعداد زیادی مقایسه کننده )2N-1( محتاجند که 
نوعا سطح زیادی گرفته و توان مصرفی زیادی دارند )مخصوصا وقتی 

که نیاز به کالک سریع باشد( .

با  فلش  های  مبدل  طراحی  در  زیادی  عوامل  که  است  ذکر  قابل 
رشته  شدگی  خم  ورودی،  خازن  بارگذاری  جمله  از  زیاد،  سرعت 
مقاوتی )Resistor String Bowing(، تاخیر لچ تا دنبال کننده ی 
منبع  و  زیر ساخت  نویز  یا کالک،  و  سیگنال  تاخیر  کننده،  مقایسه 
در  بایستی  می  که  باشند  می  مطرح  حبابی  خطای  حذف  و  تغذیه 

Flash شکل 1 ساختار مبدل
Flash شکل 2 ساختار کلی مبدل

amirali.b@gmail.com             نویسنده : امیرعلی بلورچیان
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طراحی به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

 Two Step مبدل
ترین روش در تحقق  پله ای در حال حاضر رایج  مبدل های دو 
این  علت  هستند.  متوسط  دقت  و  باال  A/D سرعت  های  مبدل 
رواج امتیاز های متعددی است که نسبت به همتایان سریع خود 
دارند. مشخصا مبدل های دو پله ای به توجه به کم کردن تعداد 
 ،Flash ADC ساختار  به  نسبت  نیاز  مورد  های  کننده  مقایسه 
میکنند،  تلف  کمتری  توان  دارند،  نیاز  کمتری  سیلیکون  به سطح 
بارگذاری خازنی کمتری دارند و ولتاژ هایی که باید مقایسه کننده 

ها آنها را تفکیک )Resolve( کنند، از ولتاژهای معادل های سریع 
آنها کمتر دقیق می باشد. اما هرچند که نرخ خروجی آنها نزدیک 
به مبدل های سریع می باشد، مبدل های دو پله ای تاخیر بیشتری 

نسبت به ساختار فلش دارا می باشند.
بلوک دیاگرام یک مبدل دو پله ای در شکل 3  نشان داده شده است. 

عملکرد این مبدل به صورت زیر است.
مبدل MSB A/D چهار بیتی، اولین چهار MSB را تعیین می کند. 
برای تعیین باقیمانده LSB ها، خطای کوانتیزاسیون با تبدیل دوباره 
 D/A سیگنال دیجیتال چهاربیتی به یک مقدار آنالوگ با استفاده از
چهار بیتی و تفریق آن مقدار از سیگنال ورودی بدست می آید. برای 
ساده کردن نیاز های مداری که باقیمانده LSB ها را پیدا کند، خطای 
کوانتیزاسیون، نخست با استفاده از تقویت کننده بهره ضرب شده و 
LSB ها با استفاده از LSB A/D چهار بیتی تعیین می شود. با این 
نیاز به 256 مقایسه کننده، همانند یک مبدل فلش  روش به جای 
هشت بیتی، تنها 32 مقایسه کننده برای مبدل A/D دو پله ای مورد 
نیاز خواهد بود. هر چند، این روش سر راست نیاز دارد که همه اجزا 

دست کم 8 بیت دقت داشته باشند.
 Video Signal Acquisition اغلب در Two Step Flash کاربرد
می باشد که به عنوان نمونه نیاز به Resolution برابر 10 بیت با 
سرعت نمونه برداری MS/S 40~20 دارد. سرعت نمونه برداری 
باالیی حدودا MS/S 125، در 8 بیت رزولوشن گزارش شده است و 

در 12 بیت رزولوشن به MS/S 50 دست پیدا کرده اند.

 Folding مبدل
 Two یک ساختار عمومی از یک ساختار Folding ADC ساختار
Step می باشد. در این ساختار، DAC و بلوک تفریق کننده بوسیله 
 Analog Preprocessing( آنالوگ  پردازش  پیش  مدار  یک 
Circuit( که مدار Folding نامیده میشود جایگزین می گردد. مدار 

Folding یک مشخصه ورودی و خروجی مثلثی دارد. خروجی این 
بلوک می تواند مانند ورودی به یک Fine ADC که LSB سیگنال 

خروجی را تعیین می کند، استفاده شود. بلوک دیاگرامی برای ساختار 
این مبدل در شکل 4 نشان داده شده است .

خاطر  به  که  است  حقیقت  این  ساختار  این  در  عمده  مشکل  یک 
باالتر  بسیار  درونی  های  سیگنال  های  فرکانس   Folding عملیات 
طور  به  تبدیل  عمل  نتیجه  در  و  است  ورودی  سیگنال  فرکانس  از 
به  شروع  سیگنال  پایین  های  فرکانس  در  نوعی 
تنزل می کند. این اثر می تواند با استفاده از یک 
مدار S/H در مقابل مبدل تقلیل یابد ولی این اثر 
باعث کم شدن سرعت می شود. این ساختار در 
اصل در مورد تکنولوژی bipolar مورد استفاده 

قرار میگیرد.
از طرف دیگر ولتاژ های آفست ترانزیستورهای 
MOS مانع اساسی در افزایش رزولوشن هستند 
 Self Calibration گیری   میانگین  همانند  هایی  تکنیک  بنابراین 
برای کم کردن حساسیت آفست استفاده میشود. همچنین دستیابی 
به سرعت نمونه برداری در حدود MS/S 400 در 6 بیت رزولوشن 

ممکن شده است. 

Pipeline مبدل
یک مبدل Pipeline آنالوگ به دیجیتال نوع دیگری از ADC های 
پارامتر  به هر دو  باشد که عملکرد آن نسبت  sub ranging می 

است.  شده  داده  بهبود  کننده  مقایسه  خطاهای  تولرانس  و  سرعت 
بلوک دیاگرام این ساختار در شکل 5 نشان داده شده است.

مبدل Pipelined  بسیار شبیه به مبدل sub ranging می باشد. با 

2Step شکل 3 بلوک دیاگرام مبدل

Folding شکل 4  بلوک دیاگرام مبدل

Pipeline شکل 5  بلوک دیاگرام مبدل
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این تفاوت که مدار S/H و یک تقویت کننده به هر طبقه اضافه شده 
است. مدار S/H بوسیله اولین طبقه برای نمونه برداری از ورودی 
استفاده می شود و طبقات بعدی خروجی S/H را برای بدست آوردن 
از  طبقه  هر  به  ویژگی  این  کنند.  می  استفاده  قبلی  طبقه  باقیمانده 
Pipelined اجاز همی دهد که شروع به نمونه برداری جدیدی کند 
به محض اینکه باقیمانده اش بوسیله طبقه بعدی نمونه برداری شود. 
 pipelined تعداد طبقات در  به  وابسته  این سرعت عملکرد  بنابر 
خواهد بود و زمان تبدیل برای هر سمپل داده شده متناسب با تعداد 

طبقات در مبدل pipelined خواهد بود.
کامل  خروجی  کلمه  اینکه  از  قبل  سیگنال  که  است  این  حقیقت 
را در میان همه طبقات طی  بایستی مسیرش  تولید گردد  دیجیتال 
این  باشد  فیدبک  سیستم  از  قسمتی   pipelined مبدل  اگر  و  کند 
تاخیر را می توان حدس زد. تقویت کننده نیز برای تقویت باقیمانده 
استفاده می شود قبل از اینکه آنرا از طبقه بعدی عبور دهد. با انجام 
یک  می شود.  آماده  بعدی  طبقات  برای  رزولوشن  ملزومات  عمل، 
طبقات  های  کننده  مقایسه  که  است  این  جمله  این  روشن  مفهوم 
ندارند  کامل   ADC یک  معادل  دقت  به  نیاز   pipelined آخر 
همانطور که آنها در دیگر ADC های sub ranging نیاز دارند. 
مضررات اضافه کردن بولک های تقویت کننده gain این است که 
آنها منبع غالب تلف کننده توان در ADC ها هستند. بنابر این مبدل 
 sub های ADC تلفات توان بیشتری نسبت به pipelined های
ranging دارند، در حالیکه مبدل pipelined می تواند به رزولوشن 
باال با سخت افزار نسبتا کوچکتری دست یابد. از این گذشته، عدم 
تطابق ها و یا mismatching می تواند به عنوان یک محدودیت 
برای رزولوشن بوسیله تکنیک های Self Calibration حذف گردد.

به خاطر عدم تولورانس افست مقایسه کننده ها و نیز توانایی طبقات 
pipelined در عملکرد به طور موازی مبدل 
های pipelined در کاربرد های با رزولوشن 
بسیار  دارند  نیاز  باالیی  سرعت  که  باالیی 

مناسب اند.  

Successive Approximation مبدل 
ساختار Successive Approximation )SA-ADC( به مینیمم 
سطح و توان مصرفی نیاز دارد که این نیز به دلیل نیاز به فقط یک 
مقایسه کننده برای تبدیل N بیت می باشد. اما سرعت عملکرد آن 
برابر فرکانس CLK ورودی تقسیم بر n است. به عبارت دیگر این 
در  بیت    n تبدیل  برای  n+1 سیکل ساعت  به حداقل  نیاز  مبدل 

آنالوگ به دیجیتال دارد بنابر این سرعت این ساختار آهسته تر از 
یک مبدل flash  است.

شکل 6 ساختار Successive Approximation را نمایش می دهد 
داخلی  آنالوگ  به  دیجیتال  مبدل  یک   S/H طبقه  یک  شامل  که 
)DAC( و یک Successive Approximation Register و یا 
SAR و در پایان یک مقایسه کننده است و سرعت تبدیل اش بوسیله 
ترکیب  کننده  مقایسه  رزولوشن  زمان  با  که   DAC نشست  زمان 

می شود، محدود می شود.
دقت یک SA-ADC نیز بوسیله دقت DAC و نیز توانایی مقایسه 
کننده در تشخیص و مقایسه سیگنال های  کوچک متفاوت خواهد بود 
در یک ساختار SA-ADC متداول بدلیل تنها یک مقایسه کننده در 
هر سیکل ساعت فقط یک بیت در هر سیکل ساعت الزم است که 
K سیکل ساعتی است که نیاز به نمونه برداری از ورودی آنالوگ و 

 DAC انجام افست داریم. زمانی کمه تبدیل ادامه می یابد خرجی
برداری  نمونه  سیگنال  که  را   S/H آنالوگ خروجی  سیگنال  داخلی 
شده از ورودی آنالوگ ورودی است را تولید می کند و این سیگنال 

آنالوگ به صورت زیر می باشد :
اگر bi، i امین بیت پر ارزش تبدیل شده باشد VDAC[j] مقدار 
 ADC ولتاژ رفرنس Vref امین سیکل است و i در DAC آنالوگ

است.

مبدل سیگما دلتا
ساختار اولیه یک مبدل سیگما دلتا در شکل7 نشان داده شده است 

که داراي اجزاي زیر است

• فیلتر ضد تشابهي آنالوگ 
• مدوله کننده   

• استخراج کننده 
• فیلتر پایین گذر دیجیتال

بلوک   دو عمل مهم انجام می دهد، اول مدوله کردن سیگنال آنالوگ 
 fs  باند-محدود ورودی، به یک کد دیجیتال یک بیتی در فرکانس
 )FN نایکوئیست  میزان  از  باالتر  )بسیار 
به  نویز کوانتش است  تغییر شکل  . دوم 
طوریکه سیگنال ورودی فرکانس  پایین از 

نویز کوانتش جدا شود.
نویز  نیز   LPF و   Decimator  
در  دهند.  مي  کاهش  را  کوانتیزاسیون 
نتیجه خروجي دیجیتال  n بیتی در میزان 
رفتار  کل  دهد.  می  FNرخ  نایکویست  
به  مستقیماٌ  مبدل   یک  نویز،  به  سیگنال  Successive Approximation شکل 6  بلوک دیاگرام مبدل

شکل 7 بلوک دیاگرام فرا نمونه برداری یک مبدل سیگما دلتا
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قابلیت noise-shaping مدو التور  بستگی دارد.
گیري  انتیگرال  با  دلتا  سیگما  مدرالتور  یک  ساختار   8 شکل 

دوگانه)DISDM( را نشان می دهد که شامل قسمتهاي زیر است
• دو انتیگرال گیر گسسته زمانی

• یک مقایسه کننده 
)Weighed summers(  یک سري جمع کننده توزین شده •

 DISDM یک بیتی در مسیر فیدبک D/Aدو مدار مبدل •
فاکتورهای توزین  متناظر هر جمع کننده طوري انتخاب شده اند که 
وقتی سیگنال ورودی به خروجی مي رود» تضعیف بسیار کمی را روی 

پهنای باند مدو التور متحمل شود، در حالیکه نویز کوانتشي که به 
وسیله مدار مقایسه کننده تولید می شود در فرکانس 3dB این مدار 
که بسیار بیشتر ازنصف FN است، به صورت باالگذر فیلتر می شود.

Time Interleaved مبدل
در سیستم هایی که حداکثر سرعت هدف اصلی طراحی می باشد، 
می توان چندین مبدل آنالوگ به دیجیتال را در حوزة زمان البالی 
حتی  نگری  توازن  لحاظ  از  که  طوری  کرد،  جاگذاری  یکدیگر 
باعث  نهایت  در  که  بیشتری،  کاری  موازی  نیز   Flash ساختار  از 
افزایش سرعت خواهد بود، داشته باشد. شکل 10 
یک ساختار Interleaved که در آن n عدد مدار 
 CKn،...،CK1 بوسیلة  که   sample-and-hold
کنترل می شوند و قبل از n عدد ADC، m بیتی 

قرار گرفته اند، را نمایش می دهد.
لحظات  در   )Multiplexer( کننده  تسهیم  یک 
ها   ADC از  یک  هر  دیجییتال  خروجی  مناسب، 
با  انتخاب کرده، و بدین ترتیب خروجی متناظر  را 
هر یک از نمونه های ورودی را فرهم می کند. 
به یاد داشته باشید که ADCn،...،ADC1 می 
توانند هر ساختاری برای خودشان داشته باشند، 
اما غالباٌ ساختار تمام flash بکار برده می شود تا 

نرخ تبدیل حداکثر شود.
حال عملکرد مدار را با استفاده از شکل موج ساعت 
)clock( که در شکل 11 نمایش داده شده است 
 SHAj باالهست،   CKj پردازیم. زمانی که  می 
همچنی  کند.  می  دریافت  را  آنالوگ  ورودی 
زمانی که CKj پایین هست، SHAj مقدار لحظه 
شروع   ADCj و  دارد  می  نگه  را  ورودی  ای 
کند. همزمان،  مقدار می  دیجیتال کردن آن  به 
CKj+1 به حالت باال می رود، و به SHAj اجازه 
دریافت نمونه بعدی را می دهد. تسهیم کننده به 
وسیله مجموعه ترکیبی از CKn،...،CK1 کنترل 
می شود طوری که خروجی ADCj را زمانی که 
مبدل عمل دیجیتال کردن نمونه را تکمیل نموده 

است، انتخاب می کند.
که  است  مهم  بسیار  نکته  این  داشتن  یاد  به 
تنها  این ساختار  باشیم که  یاد داشته  به  همواره 
flash ADC به  نسبت  مزیت  دارای  زمانی 

توسط  دریافت سیگنال  باشد که  های ساده می 
 A/D  ها به اندازه کافی سریعتر از تبدیلSHA

صورت گرفته بوسیله ADC ها باشد.
با وجود کسب نرخ تبدیل های زیاد، ساختارهای 
interleaved از افت دقت ناشی از عدم تطابق 
پارامتری میان اجزا تشکیل دهنده مدارات نمونه 
بردار و مبدل های A/D در رنج هستند. بویژه، 
عدم تطابق هایی در بهره، غیرخطیت تفاضلی و 

شکل 8  بلوک دیاگرام یک مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما-دلتا خطي

شکل 9  بلوک دیاگرام و مدار داخلي یک مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما-دلتا
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انتگرالی، زمان بندی، و افست موجب افزایش توان نویز در خروجی 
نهایی می شوند. آثار ناشی از این خطاها بطور گسترده ای در حوزه 

های زمان و فرکانسی تحت تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. 

ADC مقایسه ساختار های مختلف
مقایسه بین تکنیک های موجود مبدل های A/D در جدول 1 خالصه 
محدودیت  موردنیاز،  افزار  وسخت  تبدیل  سرعت  که  است  شده 

رزولوشن و توان مصرفی در این جدول قابل مشاهده می باشد.
مطلوب  موازنه  یک  برقراری   ADC مطلوب  ساختار  یک  طراحی 
این  باشد.  می  چیپ  روی  اشغالی  سطح  و  سرعت،توان  دقت،  بین 
نمودار 1  ایده آل در   ADC ملزومات به صورت یک چهارم یک 

 Successive تکنیک  شوند.  می  مالحظه 
و  باالتر  رزولوشن  به   Approximation
کمتری  افزار  و سخت  مینیمم  مصرفی  توان 
سرعت  دارای   Flash مبدل  و  دارد  نیاز 
موجود  دیگر  ساختارهای  به  نسبت  باالتری 
است و اگر بتوان به طریقی سایر مشخصات 
را به حد مطلوب نزدیکتر کنیم این ساختار در 
کاربردهای سرعت باال بسیار مناسب خواهد 
روشهای  مقایسه  برای  مناسب  راه  یک  بود. 
تعداد  بررسی  دیجیتال،  به  آنالوگ  تبدیل 
یک  تبدیل  جهت  الزم  کالک  سیکل های 

مقدر نمونه برداری شده آنالوگ به اطالعات دیجیتال می باشد. در 
نمودار 2 چندین تکنیک تبدیل آنالوگ به دیجیتال که کاربرد وسیعی 
دارند، از نظر کیفی با هم مقایسه شده اند . به عنوان مثال برای تبدیل 

12 بیتی، روش تبدیل سریال چندین هزار سیکل کالک الزم دارد. 
مبدلهای سیگما دلتا در حدود 64  سیکل کالک و مبدل های تقریب 
متوالی تقریبا 12 سیکل کالک جهت یکبار تبدیل آنالوگ به دیجیتال 
سیکل  یک  حدود  در  مبدل ها  سایر  براي  رقم  این  ولي  دارند  نیاز 

کالک می باشد.

A/D توان مصرفي و سرعت تبدیل در مبدل هاي
مصرفی  توان  کاهش  مخابراتی  سیستمهای  سریع  رشد  به  توجه  با 
مطرح  ها  سیستم  این  اصل  مشکل  عنوان  به  ارها  مد  نوع  این  در 
می شود. در بیشتر کاربردها، توان مصرفی کم اهمیت زیادي دارد. 
ارسال  اطالعات  پردازش  جهت  مخابراتی  سیستمهای  اکثر  امروزه 
شده از سیتمهای پردازش سیگنال دیجیتال مي کنند. بنابراین وجود 
مبدل آنالوگ به دیجیتال بین سیگنال آنالوگ دریافت شده و سیستم 
سیستم های  مصرفی  توان  کاهش  جهت  است.  ضروری  دیجیتال 
مخابراتی مذکور مبدل آنالوگ به دیجیتال مورد استفاده در آنها نیز 

Time Interleaved شکل 10 بلوک دیاگرام مبدل

Time Interleaved شکل 11 نحوه عملکرد کالک ها در ساختار

ADC نمودار 1 مقایسه عملکرد ساختار های مختلف

نمودار 2 مقایسه کیفي انواع مبدل هاي آنالوگ به دیجیتال
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بایه کم توان باشد.
یک راه مؤثر برای کاهش توان مصرفی مد ارهای دیجیتال، کاهش 
ولتاؤ تغذیه است که بر همین اساس مدارهای بکار رفته در سیتمهای 
بنابراین مبدل  با ولتار تغذیه کم، کار می کنند.  مخابراتی کم توان، 
اضافی  هزینه  حذف  جهت  نیز  استفاده  مورد  دیجیتال  به  آنالوگ 
دیگر،  ولتاژتغذیه  یک  تولید  برای   DC-DC مبدلهایي  از  استفاده 

بایستي بتواند با ولتاژ تغذیه پایین کار کنند. 
امروزه با رشد روزافزون سیستم های انتقال، ذخیره و پردازش اطالعات 
سریع، برای ارسال ودریافت مقدار زیاد اطالعات در مدت زمان کم، 
باید  زمان تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال نیز در این سیستم ها 
کمتر باشد. یعنی وجود مبد ل آنالوگ به دیجیتال سریع برای این 

سیستم ها ضروری است.
تکنولوژي CMOS برای تحقق اهداف ذکر شده )کم توان، سرعت 
زیاد(، با توجه به ارزان بودن و قابلیت مجتمع سازی بیشتر آن نسبت 
به تکنولوژي Bipolar، بسیار مناسب است. عالوه بر آن با استفاده 
از تکنولوژی CMOS در مقیاس های کوچکتر، به سرعت های تبدیل 

بیثتری در مبدل آنالوگ به دیجیتال می توان دست یافت.

A/D توان مصرفي و سرعت تبدیل در مبدل هاي
مصرفی  توان  کاهش  مخابراتی  سیستم های  سریع  رشد  به  توجه  با 
مطرح  سیستم ها  این  اصل  مشکل  عنوان  به  ارها  مد  نوع  این  در 
می شود. در بیشتر کا ربردها، توان مصرفی کم اهمیت زیادي دارد. 
ارسال  اطالعات  پردازش  جهت  مخابراتی  سیستم های  اکثر  امروزه 
شده از سیتم های پردازش سیگنال دیجیتال مي کنند. بنابراین وجود 
مبدل آنالوگ به دیجیتال بین سیگنال آنالوگ دریافت شده و سیستم 
های  سیستم  مصرفی  توان  کاهش  جهت  است.  ضروری  دیجیتال 
مخابراتی مذکور مبدل آنالوگ به دیجیتال مورد استفاده در آنها نیز 

بایه کم توان باشد.
یک راه مؤثر برای کاهش توان مصرفی مد ارهای دیجیتال، کاهش 
ولتاؤ تغذیه است که بر همین اساس مدارهای بکار رفته در سیتم های 
بنابراین مبدل  با ولتار تغذیه کم، کار می کنند.  مخابراتی کم توان، 
اضافی  هزینه  حذف  جهت  نیز  استفاده  مورد  دیجیتال  به  آنالوگ 
دیگر،  ولتاژتغذیه  یک  تولید  برای   DC-DC مبدل هایي  از  استفاده 

بایستي بتواند با ولتاژ تغذیه پایین کار کنند.
امروزه با رشد روزافزون سیستم های انتقال، ذخیره و پردازش اطالعات 
سریع، برای ارسال ودریافت مقدار زیاد اطالعات در مدت زمان کم، 

معایبمحاسنساختار
Flash10~500 MS/S    2-1 مقایسه کننده نیاز دارد• سرعت تبدیل باال در حدودN در حدود •

• توان مصرفی باال
• سخت افزار و سطح اشغالی بسیار زیاد در 

رزولوشن های باال
Two Step Flashسرعت تبدیل باال •

• سخت افزار کمتر نسبت به 2/2N( Flash+1 مقایسه کننده(
• سطح اشفالی روی چیپ کمتر

• حداقل به CLK 3 ساعت نیاز دارد.
• سخت افزار و سطح اشغالی نسبتا زیاد در 

رزولوشن های باال

Pipelinedسرعت تبدیل باال •
 Flash عملکرد مشابه •

• توان مصرفی کم
• تصحیح خطای مطلوب و بهینه

• سخت افزار کمتر نسبت به Flash ا)N مقایسه کننده( 

• تاخیر نسبتا زیاد
• نیاز به پردازش میان طبقه ای سریع

Foldingسرعت تبدیل باال •
Flash عملکرد مشابه •

Flash سخت افزار کمتر نسبت به •
• توان مصرفی پایین

• محدودیت عرض باند ورودی 
• دستیابی به رزولوشن های بالی 8 بیت بسیار 

دشوار خواهد بود.

 Successive
Approximation

• دقت و رزولوشن باالتر
Flash سخت افزار کمتر از •

• توان مصرفی نسبتا کم

 1~20MHz سرعت نمونه برداری تقریبا در بازه •
محدود خواهد شد.

Sigma Deltaخطي بودن مشخصه آنالوگ به دیجیتال •
• پهناي باند زیاد

• SNR باال
• عدم وجود تداخل

• داشتن سرعت و قدرت تفکیک باال
• امکان ساخت بر سطحي کوچک

ADC جدول 1 مقایسه عملکرد ساختار های مختلف
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باید  زمان تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال نیز در این سیستم ها 
کمتر باشد. یعنی وجود مبد ل آنالوگ به دیجیتال سریع برای این 

سیستم ها ضروری است.
تکنولوژي CMOS برای تحقق اهداف ذکر شده )کم توان، سرعت 

زیاد(، با توجه به ارزان بودن و قابلیت مجتمع سازی بیشتر آن نسبت 
به تکنولوژي Bipolar، بسیار مناسب است. عالوه بر آن با استفاده 
از تکنولوژی CMOS در مقیاسهای کوچکتر، به سرعت های تبدیل 

بیثتری در مبدل آنالوگ به دیجیتال می توان دست یافت.

 Digital ICs Tester 

http://eshop.eca.ir/link/633.php  : توضیحات تکمیلی

یکی از مشکالت موجود بر سر راه عالقمندان و طراحان الکترونیک 
که همیشه باعث اتالف وقت بسیار زیادی می شود ، خرابی و معیوب 
تشخیص  قابل  ظاهر  از  گاه  هیچ  که  بوده  الکترونیکی  قطعات  شدن 
نبوده و فقط با تست قطعه معیوب می توان از خرابی آن آگاه شد 
انواع IC مخصوص آزمایشگاه ها و  . این دستگاه یک تست کننده 
دارای  که  باشد  می  ای  حرفه  طراحان  تجهیزات  از  الینفک  جزئی 
امکاناتی جهت تست انواع IC های پرکاربرد خانواده های TTL و 
CMOS و ULN و ... می باشد و می تواند در کمترین زمان ممکن 
قطعات را تست و سالم بودن یا خراب بودن تک تک گیت ها و یا 

کلیت قطعه را مشخص نماید .
قطعات قابل تست دستگاه :

74XX های پرکاربرد سری IC »
40XX های پرکاربرد سری IC »
45XX های پرکاربرد سری IC »

ULN 20XX های پرکاربرد سری IC »
ULN 28XX های پرکاربرد سری IC »

74XX ICs :
7400 - 7401 - 7402 - 7403 - 7404 - 7405 - 7406 - 7407 - 7408 - 7409 - 7410 - 7411 - 7412 - 7413  
7414 - 7415 - 7416 - 7417  7418 - 7419 - 7420 - 7421 - 7422 - 7423 - 7424 - 7425 - 7426 - 7427 - 
7428 - 7430 - 7432 - 7432 7433 - 7434 - 7435  7436  7437 - 7438 - 7439 - 7439 - 7440 - 7441 - 7442  
7445 - 7446 - 7447 - 7448 - 7449 7470 - 7472 - 7473 - 7474 - 7475 - 7476 - 7477 - 7478 - 7482 - 
7483 - 7485 - 7486 - 74100 - 74103 - 74106 74107 - 74108 - 74109 - 74110 - 74111 - 74112 - 74113  
74114  74116 - 74125 - 74126 - 74128 - 74132 - 74133 - 74134 - 74136 - 74138 - 74139 - 74140  
74141 - 74145 - 74147 - 74148  74150 - 74151 - 74153 74154 - 74155 - 74156 - 74157 - 74158 - 
74159 - 74160 - 74161 - 74162 - 74163 - 74174 - 74175 - 74190 74191 - 74192 - 74193 - 74193  
74197 - 74238 - 74240 - 74241 - 74244 - 74245 - 74247 - 74248 - 74249 74260 - 74266 - 74273  
74276 - 74279 - 74283 - 74347 - 74365 - 74366 - 74367 - 74373 - 74374 - 74375 - 74376 - 74377  
74378 - 74379 - 74386 - 7439  74447 - 74540 - 74573 - 74682 - 744511

40XX ICs :
4001 - 4002 - 4008 - 4009 - 4010 - 4011 - 4012 - 4013 - 4023 - 4024 - 4025 - 4027 - 4028 - 4029  
4030 - 4040 4042 - 4044 - 4049  4050 - 4063 - 4068 - 4069 - 4070 - 4071 - 4072 - 4073 - 4075 - 
4077 - 4078 - 4081 - 4082 4095 - 4096 - 4051 - 4060 - 4049 - 4046 - 4047 - 4051 - 40174

45XX ICs :
4502 - 4503 - 4508 - 4512 - 4514 - 4515 - 4532 - 4539 - 4555 - 4556 - 4585

ULN 20XX ICs :
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024  
2025

ULN 28XX ICs :
2801 - 2802 - 2803 - 2804 - 2805 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2821 - 2822 - 2823 - 2824  
2825
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J-LINK V8.0 پروگرامر و دیباگر

 برخی از ویژگی هاي مهم این دستگاه :
USB 2.0 ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت •

(..., IAR , Keil ) توانایی پروگرام و دیباگ در کامپایلرهای مختلف •
• پشتیبانی کامل از تمام میکروکنترلرهای

 ARM7/ARM9/ARM11(Atmel,Philips,Cortex-M0/M1/M3, ...)
Serial Wire Debug (SWD) پشتیبانی از •
Serial Wire Viewer (SWV) پشتیبانی از •

• قابلیت شناسایی اتوماتیک قطعات
12MHZ تا JTAG سرعت •

720Kbytes/second سرعت دانلود تا •
800Kbytes/second تا DCC سرعت •

IAR Embedded Workbench IDE سازگاری کامل با •
)USB بدون نیاز به تغذیه )تامین تغذیه از طریق پورت •

target voltage و قابلیت اندازه گیری JTAG signal قبلیت نمایش •
• پشتیبانی از دستگاههای متعدد

plug and play دارای سیستم •
• دارای کانکتور JTAG 20 پین استاندارد

)5v 3.3 )قابلیت کار تاv 1.2 تاv رنج ولتاژ کاری باال از •
• دارای کابل USB و کابل ریبون 20 پین

• دارای سیستم تغذیه هوشمند )محافظت در برابر اضافه بار(
• قابلیت استفاده از JTAG به صورت 14 پین

Memory viewer پشتیبانی از •
Flash programming پشتیبانی از تمامی نرم افزارهای •

Flash DLL پشتیبانی از سیستم •
Software Developer Kit )SDK( پشتیبانی از •
Embedded Trace Buffer )ETB( پشتیبانی از •

محتویات محصول :
J-Link یک دستگاه پروگرامر -

USB کابل -
- کابل فلت 20 رشته

- برگه ضمانت 12 ماهه
- لوح فشرده شامل :

• J-Link ARM V4.14f
• Keil µVision V4.03q
• IAR for ARM v5.50.5
• ARM DataSheet

http://eshop.eca.ir/link/506.php  : توضیحات تکمیلی
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ROBOTIC WORLD
دنیای رباتیک

www.ECA.ir

 Power Systems , Generation ,  Transmission and Distribution

Robonaut 2

کهنه کارترین شاتل فضایی ناسا پس از سه دهه خدمت در ماموریت 
آخرین سفر  تاخیری طوالنی مدت  از  پس  و  فضایی سرانجام  های 
خود را به همراه اولین فضانورد روباتیک انسان نمای جهان آغاز کرد.

شاتل فضایی دیسکاوری پنجشنبه با پرتابی قدرتمند و سرعتی که در 
هشت و نیم دقیقه به 28 هزار و 968 بر ساعت رسید، سفر خود را 

برای آخرین مالقات با ایستگاه فضایی بین المللی آغاز کرد.
مدتی پس از پرتاب "روبونات 2" اولین فضانورد روباتیکی که قدم به 
فضا گذاشته است پیامی را بر روی صفحه توئیتر خود ارسال کرد: ما 
حاال 106 کیلومتر فاصله گرفته ایم! و دیسکاوری پس از گذشت 15 

دقیقه از زمان پرتاب به مدار رسید.
 شاتل دیسکاوری کهنه کارترین فضاپیما از میان سه فضاپیمای باقی 

مانده آژانس فضایی آمریکا است که امسال بازنشسته خواهد شد.
دو ماموریت باقی مانده در برنامه شاتلهای ناسا به آتالنتیس و اندیور 
تعلق دارند و پس از آن برنامه ای 30 ساله برای همیشه به پایان 
خواهد رسید. "مایک لینباخ" مدیر پرتاب دیسکاوری می گوید دیدن 

آخرین پرواز دیسکاوری بسیار دشوار است و سخت تر از آن شاهد 
بودن آخرین فرود این شاتل بر روی زمین است.

رایانه  از  از آغاز پرتاب خداحافظی دیسکاوری، یکی   درست پیش 
های پایگاه هوایی کیپ کاناورال دچار اختالل شد و این اختالل منجر 

به تاخیر سه دقیقه ای پرتاب دیسکاوری شد.
انتقال  ایستگاه  به  خود  همراه  به  دیسکاوری  که  مهمی  تجهیزات   از 
 PMM می دهد می توان به اتاقک دائمی و چند منظوره "لئوناردو" یا
اشاره کرد که درون آن تجهیزات، قطعات یدکی و فضانورد روباتیک 
روبونات 2 قرار گرفته است. این اولین روبات شبه انسانی است که 
به فضا سفر کرده و در ماموریتهای فضایی به کار گرفته خواهد شد.

از  پس  و  است  دیسکاوری  شاتل  پرواز  نهمین  و  سی  این  همچنین 
بازگشت، این شاتل برای همیشه در موزه ای ساکن خواهد شد.

 دیسکاوری در طول دوره فعالیت خود از سال 1984 در حدود 230 
میلیون کیلومتر مسافت را درنوردیده است. این شاتل 11 روز دیگر 
را به همه 352 روزی که تا به حال در فضا سپری کرده است، اضافه 
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کرده و 7,2 میلیون کیلومتر دیگر را به رقم مسافتهایی که تا به حال 
پیموده خواهد افزود.

تلسکوپ  حمل  به  توان  می  دیسکاوری  دستاوردهای  مهمترین  از   
فضایی هابل، حمل اولین فضانورد روسی در یک فضاپیمای آمریکایی، 
جان  و  زمین  مدار  به  گلن"  "جان  مرکوری،  فضانورد  بازگرداندن 
بخشیدن به پروازهای فضایی شاتلها پس از دو فاجعه چلنجر و کلمبیا 

اشاره کرد.
همیشه  برای  که  است  مهمی  رویدادهای  دیگر  از  نیز   2 روبونات   
در پرونده دیسکاوری به ثبت خواهد رسید زیرا این اولین فضانورد 

روبات شبه انسانی است که به فضا سفر می کند.
 

به  با هدف کمک کردن در کارهای روزانه و تعمیرات  این روبات 
حال  عین  در  و  شده  ساخته  و  طراحی  فضایی  ایستگاه  سرنشینان 
ساخت  برای  تحقیقاتی  بستری  عنوان  به  روبات  این  از   محققان 

روبات های پیچیده تر و پیشرفته تر فضایی کمک خواهند گرفت.
  

حاصل همکاری مشترک ناسا و جنرال موتور 
از پروژه های  نیز در برخی  این  از    شرکت جنرال موتور که پیش 
فضایی  ماموریت  ناوبری  سامانه های  راه اندازی  پروژه  نظیر  فضایی 

آپولو و همچنین پروژه ارسال ماه نورد 
  

Lunar Rover، با ناسا همکاری داشته است تا پایان پاییز امسال 
پروژه جدیدی را با همکاری سازمان فضایی ناسا مورد بهره برداری 

این  از محققان و کارشناسان  به عقیده بسیاری  قرار خواهد داد که 
پروژه یکی از بزرگ ترین پروژه های فضایی در طول تاریخ خواهد بود. 
  همان طور که شاید پیش از این نیز در بسیاری از دیگر خبرهای 
اعالم شده از سوی ناسا شنیده باشید، تا پایان پاییز امسال نخستین 
ربات فضانورد موسوم به Robonaut 2 )روبونات 2(  راهی ایستگاه 
بین المللی فضایی خواهد شد. روبونات، ربات فضانوردی است که با 
فضایی  مرکز  در  زمین  مدار  در  ساکن  فضانوردان  به  کمک  هدف 
جانسون ناسا در هاتسون ایالت تگزاس طراحی و ساخته شده است. 

روبونات 2 که به اختصار R2 نامیده شده است از قابلیت هایی شبیه 
داشتن  اختیار  در  با  و  است  برخوردار  انسان ها  ما  توانمندی های  به 
خود  اطراف  محیط  انسان ها  ما  مانند  است  قادر  قابلیت هایی  چنین 
از  یکی  را جستجو کند.  نظر  اجسام مورد  و در آن محیط  ببیند  را 
ویژگی های منحصر به فرد این ربات این است که می تواند اجسامی 
را که حداکثر تا 10  کیلوگرم وزن دارند، برداشته و جابه جا کند که 
در مقایسه با ربات های معمولی، توانایی R2 بسیار فراتر از ربات های 

مشابهی است که تاکنون ساخته شده اند. 
   از آنجایی که قرار است این ربات به تنهایی و برای مدت زمان های 
بنابراین  گیرند  عهده  بر  را  فضایی  ماموریت های  انجام  طوالنی، 
برخورداری از توانایی تکلم از جمله ویژگی های مطرح در طراحی این 
ربات نبوده است و از این   رو ربات R2 قادر به صحبت کردن نخواهد 
بود اگر چه این ویژگی از معدود ویژگی هایی است که در این مرحله 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  فضانورد  ربات های  و ساخت  برای طراحی 
به  می تواند  که  است  رباتی  توانمندترین  روبونات  بی شک  اما  است 
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عنوان یک ربات کامال امن و بی خطر پا به پای انسان ها 
در انجام ماموریت های فضایی مشارکت داشته باشد. 

را  پیچ گوشتی  و  آچار  از  استفاده  قابلیت  حتی   R2   
با  خأل  فضای  در  حرکت  برای  ربات  این  دارد.  نیز 
کرده  حرکت  فضا  در  مختلف  اجسام  به  چنگ انداختن 
و به این ترتیب در انجام کارهای مختلف به فضانوردان 
کمک می کند. روبونات عالوه بر این که از راه دور قابل 
این توانایی را دارد   دستوراتی که به طور  کنترل است 
شفاهی و از طریق امواج رادیویی از آژانس فضایی ناسا 
این  توانایی  کند.  اجرا  و  کرده  دریافت  می شود،  ارسال 
ربات ها در نوع خود بسیار جالب توجه و بی نظیر است. 

فضانورد  ربات های  ایمنی  کاله  در  که  دوربین هایی     
خوبی  به  را  آنها  دید  مختلف  زوایای  می شود  نصب 
می توانند  ربات ها  این  ترتیب  این  به  و  می دهد  پوشش 
قرار  نظارت  کامل تحت  به طور  را  اطراف خود  محیط 

دهند. 
به  کمر  ناحیه  از  ظاهری  نظر  از  ربات  این  اگرچه    
ربات  یک  نوعی  به  و  بوده  انسان ها  به  شبیه  کامال  باال 
انسان نما محسوب می شود اما از ناحیه کمر به پایین به 
یک پای مکانیکی متصل می  شوند که نه تنها قابلیت اتصال 
بلکه می تواند به  بازوی مکانیکی فضایی را دارد  به یک 
دیگر ابزارهایی که به عنوان نوعی ابزار واسطه ای از آنها 
برای کاوش های فضایی استفاده می شود نیز متصل شوند. 

مشخصات خالصه روبونات2
دالر  میلیون   2,5 تنه  نیم  فضانورد  روبات  این  ساخت   
هزینه داشته است. قد روبونات 1,01 متر بوده و عرض 
آن 91 سانتیمتر است همچنین روبونات 150 کیلوگرم 
جنرال  و  ناسا  همکاری  محصول  روبات  این  دارد.  وزن 

موتورز است.
پنج  و  شده  ساخته  فوالد  و  آلومینیوم  از  روبات  بدنه   
دوربین در سر آن کار گذاشته شده است که یک دوربین 
فروسرخ برای ایجاد دید دوجانبه و ایجاد عمق در درون 
دهان روبات قرار گرفته است. 38 پردازشگر فعالیتهای 
روبات را تحت کنترل خود داشته و کوله پشتی روبونات 
از باتری ها و سیستم های مولد انرژی انباشته شده است.

 روبونات می تواند تا سقف 9 کیلوگرم وزن را حمل کرده 
و دستهای وی از انگشتهای مفصل داری برخوردار است که می تواند 
با کمک آنها ابزارها را بلند کرده و از آنها به درستی استفاده کند. 
ربونات در البراتوار "Destiny" ایستگاه فضایی نصب خواهد شد و 

مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
 این روبات از قابلیت عملیات داخلی و خارجی برخوردار است از این 
رو در آینده فضانوردان می توانند از این روبات در راهپیمایی های 

فضایی و انجام ماموریتهای خطرناک نیز استفاده کنند.

منبع : اینترنت
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اشتراک مجله نویــز

www.NoiseMagazine.ECA.irwww.NoiseMagazine.ECA.ir

اشتراک نسخه چاپ شده مجله نویــز )2ماهنامه(
 اشتراک 3 شماره مجله نویــز 10000 تومان
 اشتراک 6 شماره مجله نویــز 19000 تومان

 اشتراک 12 شماره مجله نویــز 36000 تومان

**اشتراک مجالت در تعداد باال برای دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی دارای تخفیف ویژه بوده لذا حتما قبل از پرداخت جهت دریافت 
تخفیف با بخش تماس با مجله، تماس گیرید.

لطفا پس از واریز مبلغ، اطالعات خود )نام-آدرس پستی-شماره تماس( را به آدرس ایمیل  noisemagazine.eca@gmail.com ارسال 
نمایید تا نسبت به ارسال نسخه پرینت شده مجله نویــز اقدام شود. 

http://eca.ir/payment :شماره حساب ها و درگاه پرداخت الکترونیک
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Active and Passive components

SAW
Surface Acoustic Wave

معرفی قطعات 

زیادی  مدت   )SAW( Surface Acoustic Wave سنسورهای 
است که برای اجزای خاص الکترونیکی همانندخطوط تاخیر، فیلترهای 
آنالوگ ودیجیتال و تشدید کننده ها استفاده شده اند. این نوع اجزا 
به خوبی از اثرات محیطی محافظت شده اند. موج های صوتی سطحی 
یک  درسطح  مکانیکی  های  موج   ،)Surface Acoustic Wave(
رایلی  های  موج  آنها،  ترین  ومهم  هستند  پیزوالکتریک  جامد  ماده 

)Rayleigh Waves( می باشند.
این موج ها دارای یک جزء طولی هستند که در امتداد سطح صفحه 
پخش می شود و یک برش عمودی دارند که به طور نمایی درزیر 
برابر  تقریبًا  ها  موج  نوع  این  انتشار  سرعت  یابد.  می  کاهش  الیه 

سرعت نور است. این موج ها با اضافه کردن دو جفت الکترود فلزی 
شانه ای شکل رو به روی هم، در دوانتهای یک الیه پیزوالکتریک و 
با استفاده از روش هیا لیتوگرافی، تولید می شوند. شکل 1 شماتیکی 

ساده ازیک قطعه SAW رانشان می دهد.
سیگنال الکتریکی اعمال شده به یکی ازاین جفت الکترودها،باعث تولید 

ها میدان الکتریکی درالیه پیزوالکتریک وتغییرشکل موج 
جهت  دردو  موج  ودرنتیجه  شده  سطح  د درروی  عمو

بردندانه شانه ای شکل، انتشار می یابد. موجی که سراسر سطح الیه 
رابه طرف جفت دیگر الکترود طی می کند، به عنوان یک سیگنال 

الکتریکی قابل آشکارسازی است.
قراربگیرد.   1GHzو  10MHz بین  تواند  می   SAW فرکانس 
درطول موج بین 1µm و وابسته به خواص الیه است. دامنه موج 
عمومًا درمحدوده انگستروم قراردارد. مشخصه ویژه موج های صوتی 
انتشار آنها به الیه نازکی درامتداد سطح آن  سطحی محدود بودن 
است که ضخامت آن تقریبًا برابر طول موج است. آنچه درمورد اجزا 

بر پایه SAW یادآوری می شود این است که قابلیت آنها با افزایش 
فرکانس، به طور قابل توجهی بیشتر می شود. شکل 2 یک سیستم 

تولید کننده موج رایلی رانشان می دهد.
 ،)Lamb(المب نظیر  دیگری،  های  موج  رایلی،  های  برموج  عالوه 

درSAها   )Bluestein Gulyaev( گولیو   – وبالشتین   )Love(الو
SAW شکل 1: نمایی ساده از یک قطعه

شکل 2 : یک سیستم تولید کننده موج رایلی
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مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال موج های المب، زمانی که 
انتشار درغشاهای نازک الزم است، مهم هستند. سنسورهای موجی 
الیه  محیطی  مقادیر   SAW انتشار  پارامترهای  ازاثر  صوتی سطحی 
های به کاررفته، میدان یاتغییرات درفواصل بین الکترودها که توسط 

تغییر شکل یاکشش ایجاد شده اند، استفاده می کنند.

SAW کاربرد قطعات
خاص  اجزای  برای  که  است  مدیدی  مدت   SAW سنسورهای 
الکترونیکی همانند خطوط تاخیر، فیلترهای آنالوگ دیجیتال و تشدید 
کننده ها استفاده شده اند. این نوع اجزا به خوبی از اثرات محیطی 
محافظت شده اند. سنسورهای SAW، قابل استفاده در محیط مایع، 
گاز یا جامد می باشد ولی این حالت، تاثیر قابل مالحظه ای برروی 
فرکانس و سرعت انتشار امواج صوتی دارد. از این خاصیت می توان 
برای تعیین جرم و مشخصه الیه ای که در مراحل بعد روی سنسور 
و  هدایت  مقدار  آشکارسازی  همچنین  کرد.  استفاده  گیرد  می  قرار 
ضریب دی الکتریک نیز امکان پذیر است. این سنسورها در مدارهای 
نوسان ساز تشدیدی به عنوان خطوط تاخیر دهنده استفاده می شوند، 

فرکانس مستقیمًا متناسب با سرعت امواج سطحی است.

SAW مزایای ادوات
باسایر  شده  تولید  ازسنسورهای  تر  بسیارگران  ادوات  این  گرچه 
تکنولوژی ها هستند، برای مثال سنسور دما برپایه سیلیسیم یاسنسور 
فشار، اما به دلیل خواص استثنایی خود بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
که  است  دینامیکی  وسیع  عمل  محدوده  خواص،  این  از  یکی  اند. 
درعین حال ازخطی بودن باالیی برخوردار است. این مساله استفاده 
ازآنها رابرای اندازه گیری دقیق مورد توجه قرار داده است. مزیت 

دیگر، خروجی آنالوگ فرکانسی آنهاست.

SAW وابستگی دما درانتشار امواج
کار  به   SAW انتشار  به سرعت  دما  وابستگی  دما،  دراندازه گیری 
می رود. ویژگی های مهم، عبارت است از وابستگی زیاد دما و امکان 
تقریب خطی تاحدممکن. غیرمتقارن بودن موادی که در الیه به کار 
می روند به این مفهوم است که به انتخاب برش کریستالی و جهت 
انتشار موج اثر می گذارند. درهرحال دما نه تنها به سرعت انتشار

هاندن  ندارد.  تاثیری  نیز  فیزیکی  برابعاد  بلکه  کند  اثرنمی   SAW
وهمکارن او گزارشی ازسنسورهای دما برپایه کریستال JCL درمدار 
نوسان ساز بادقت هزارم درجه، خطی بودن باال وهیسترزیس کم ارائه 
کرده اند. این سنسور می تواند درمحدوده C°100 الی C°200 عمل 
کند. اغلب مواقع وابستگی دما یک عامل دلخواه نیست. دراین موارد 

برای حذف تغییرات دما ازدوخط انتقال استفاده می شود.

SAW مواد عناصر
به عنوان ماده زیرالیه )Substrate( می توان ازکوارتز، نیوبیت لیتیم، 
استفاده  روی  اکسید  مانند  پیزوالکتریک  های  الیه  یا  پیزوسرامیک 
شیشه،  مانند  غیرپیزوالکتریک  پایه  روی  نازک  های  الیه  این  کرد. 
 ،ST ازکوارتزهای  استفاده  با  گیرند.  می  قرار  سرامیک  یا  سیلیسیم 

 0,8cm 158، سطح فعالMHz با فرکانس کار SAW سنسورهای
که  مواد  برخی  است.  قابل حصول   400Hz/N و حساسیتی حدود 
اند  شده  استفاده   )Quartz Micro Balance( درسنسورهای 

درسنسورهای SAW نیز به کار رفته اند.

 SAW سنسورهای فشارگاز 
های  پوسته  درجلوی   SAW کننده  تشدید  سنسورها،  دراین   
شده اند.  نصب  میکرومتر  تا200   100 باضخامت   )Y کوارتز)برش 
مرکز  در  فشار  به  حساس  کننده،  تشدید  ترکیب  که  ازآنجایی 
دیافراگم تعبیه شده است، از لبه های آن به منظور جبران تغییرات 

دما استفاده می شود.

سنسورهای شتاب و نیرو
 Y در سنسورهای نیرو، خطوط انتقال به باال و پایین زیرالیه کوارتز
وصل می شوند. چون یک انتهای زیرالیه ثابت است، نیرو به دیگری 
شود.  می  مانند  میله  زیرالیه  خمش  باعث  امر  این  شود.  می  وارد 
به دست می دهد.  را  اندازه فشار  تاخیر،  بین دوخط  اختالف فشار 

حساسیت درحدود 108kHz/N قابل حصول است. 

سنسورهای شیمیایی و بیولوژیکی 
 SAW از اواخر سال 1970 گازهای بیشتری برای استفاده ازسنسور
است.  شده  متمرکز  بیولوژیکی  یا  شیمیایی  سنسورهای  عنوان  به 
سنسورهای رطوبت وچگالی نیز متعلق به این دسته می باشند. اصلی 
که دراکثر این سنسورها به کاررفته، عبارت است از قراردادن یک 
الیه حساس شیمیایی به روی زیرالیه پیزوالکتریک. این الیه حساس 
بنابراین  است،  گیری  اندازه  مورد  جاذب  که  شده  انتخاب  طوری 
شود.  می  درسنسور  تغییرفرکانس  باعث  بیرونی،  الیه  جرم  باتغییر 
عنوان  به   ZnO از  نازکی  الیه  که  هیدروژن،  سنسور  دریک  مثاًل 
ماده  است،  کاررفته  به  حساس  الیه  عنوان  به   Pd و  پیزوالکتریک 
پارچه  تک  سنسوری  وبنابراین  بوده  سیلیسیم  سنسور  برای  حامل 

ومجتمع، قابل ساخت است.

SAW روند پیشرفت قطعات
کاربردی  این سنسورها حوزه های  از  استفاده  با  انتظارمی رود که   
بیشتری در آینده داشته باشند. بدین طریق تولید سنسورهای میدان 
 SAW سنسور  روی  مغناطیسی  جاذب  ماده  نشاندن  با  مغناطیسی 
امکان پذیر می باشد. کاربرد انواع دیگر موج صوتی که در جامدات 
با  تولید سنسورهایی  باعث  رخ می دهد، مورد عالقه قرار گرفته و 
تحقیقات  آخرین  در  نمونه  برای  است.  یافته شده  بهبود  حساسیت 
شده  ایجاد  المب  موج  کننده  نوسان  پایه  بر  چندتایی  سنسور  یک 
تاخیرمافوق صوتی درمرکز است که  این سنسور دارای خط  است. 
از یک پوسته نازک از ترکیب اکسید روی، آلومینیوم وSiN ساخته 
شده است. غشا از زیر الیه سیلیسیمی تشکیل شده که ضخامت آن 
 µmاندکی ازطول موج مافوق صوت منتشر شده در آن کمتر وحدود
3 به طول تقریبی 1mm است. موج های المب دراین نوع از غشا 

تشکیل می شوند.

59

SAW معرفی قطعات



www.ECA.ir

ه7
مار

 ش
م -

دو
ل 

سا
 - 

ـز
ویـ

ه ن
جل

- م
ی 

نیک
رو

لکت
ت ا

طعا
ق

 سنسورهای فشار، شتاب، نیرو و سنسورهایی برای تعیین خصوصیات 
مایعات مانند غلظت سنج که برای آشکارسازی گونه های شیمیایی 
و بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرند، درمقایسه با سنسورهای 
چند  دارای   SAW یاحتی   QMB )Quartz Micro Balance(

مزیت هستند.
صورت  به  که  آن  موادترکیبی  شدن  بافراهم   SAW سنسورهای 

فرکانس  ولی  باشند  می  ساخت  قابل  هستند،  دسترس  در  تجاری 
ایراد  درنهایت  آورد.  می  وجود  به  را  مشکالتی   SAW باالی  کار 
سنسورهای QMB پایین بودن حساسیت آنهاست ولی عوض سطح 
حساس وسیعی داشته وارزان قیمت هستند. آینده نشان خواهد داد 

که کدام مزیت از اهمیت بیشتر برخوردار خواهد بود.
الکترونیکی             میکرو  های  سیستم  و  نانوتکنولوژی  اصول   : منبع 

انتشارات دیباگران تهران

http://eshop.eca.ir/link/621.php  : توضیحات تکمیلی

AVR برد توسعه ورودی خروجی میکروکنترلر

برد توسعه AVR جهت استفاده از پورت هاي ورودي و خروجي میکروکنترلرهاي AVR طراحي شده است.

        کاربرد ها :
AVR مصارف آموزشي، جهت آشنایي و تسلط بر امکانات میکروکنترلرهاي        

        استفاده در پروژه هاي هوشمندسازي خانه و سایر مصارف کنترلي
PLC در محیط هاي صنعتي به عنوان دستگاه هاي کنترلي مانند        

        استفاده در پروژه هاي اینترفیس آموزشي و کاربردي توسط پورت سریال
        هماهنگ با نرم افزارهاي برق و الکترونیک مانند MATLAB و LABVIEW و ...

        امکانات :
        پورت ISP 2*5 جهت پروگرام نمودن مدار

        میکروکنترلر ATMEGA8 و سازگاري با سایر میکروکنترلرهاي AVR 28 پایه
        داراي کریستال 11.0592MHZ و قابلیت اتصال به پورت سریال

        داراي رگوالتور ولتاژ 7805 جهت تامین ولتاژ 5 ولت
MAX232 و مدار واسط RS232 کانکتور مادگي        

        6 اپتوکوپلر ایزوله شده از ورودي )جهت محافظت در برابر نویز(
LED 6 نمایش وضعیت ورودي ها توسط        

        6 رله 10A/120VAC در خروجي
LED 6 نمایش وضعیت خروجي ها توسط        
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ARM Wiggler Programmer
جهت انجام کار با میکرو کنترلر ها شما نیاز به یک دستگاهی دارید که 
کار  این  کند.برای  منتقل  میکرو  داخل  به  را  شما  نوشته  برنامه  بتوانید 
باید از پروگرامر استفاده کنید. یکی از پرکاربردترین پروگرامرهای برای 
استفاده  جهت  که  بوده   Wiggler پروگرامر  همین   ARM میکروهای 
بوسیله  شما   . باشد  پرینتر  پورت  دارای  شما  رایانه  بایست  می  آن  از 
 CORTEX-M3, سری  های   ARM انواع  توانید  می  پروگرامر  این 
ARM7, ARM9 و XSCALE را پروگرام کرده و بتوانید بوسیله دو 
نرم افزار پرقدرت IAR و Keil برنامه خود را debugging نمایید . از 

امکانات این پروگرامر :

 XSCALE و CORTEX-M3, ARM7, ARM9 های سری ARM توانایی پروگرام کردن انواع  •
 Win98 , ME , 2000 , NT , XP , Vista توانایی کار در سیستم عامل های  •

 )LPT( کار با پورت پارالل  •
 KEIL ARM MDK سازگاری کامل با کامپایلر قدرتمند  •

 IAR ARM سازگاری کامل با کامپایلر قدرتمند  •
 Keil و IAR کامل در محیط debugging توانایی  •

•  12ماه گارانتی تعویض
همچنین به همراه این محصول یک CD حاوی اطالعات الزم جهت کار کردن با این پروگرامر 

نیز ارائه می گردد که شامل محتویات زیر می باشد:
•  H-JTAG V 0.9.2 
•  Application Notes 
•  Datasheets

STK300 AVR Programmer
جهت انجام کار با میکرو کنترلر ها ی شرکت ATMEL شما نیاز به یک 
برنامه نوشته شما را به داخل میکرو منتقل  بتوانید  دستگاهی دارید که 
استفاده  پر  از  یکی  کنید.که  استفاده  پروگرامر  از  باید  کار  این  کند.برای 
ترین این پروگرامر ها STK300 می باشد. یکی از مهمترین مزایای این 

پروگرامر پشتیبانی از تمام میکرو های AVR می باشد.

قابلیت ها و محتویات محصول :
o سبک و کوچک بودن

o تأمین برق مورد نیاز از طریق پورت USB عدم نیاز به منبع تغذیه خارجی
o مولد پالس ساعت برای بازیابی میکروهایی که فیوز بیت آنها به اشتباه تغییر داده شده است .

AVR پشتیبانی از تمامی میکروکنترلرهای خانواده o
o قابلیت دسترسی به EEprom داخلی میکرو

( WIN 98 SE / 2000 / ME / XP / VISTA ) سازگاری با تمامی سیستم عامل های ویندوز o
o سازگاری با تمامی کامپایلرها

o کار با پورت پرینتر
o دارای 12 ماه گارانتی تعویض

نرم  از  نسخه  آخرین  شامل  که  است  گشته  ارائه  نیز   DVD محصول  این  همراه  به  همچنین 
تمامی  فنی  نکته های  به همراه دیتاشیت و اطالعات و  افزارهای کامپایلر و شبیه ساز معروف 
فایل های  و  میکرو  این  توسط  کردن  پروگرام  نحوه  از  آموزشی  فیلم  چند  و   AVR میکروهای 

آموزشی در مورد ساختار و نحوه استفاده از پروگرامر می باشد.
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توضیحات تکمیلی :
http://eshop.eca.ir/link/395.php

توضیحات تکمیلی :
http://eshop.eca.ir/link/319.php
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روشي سریع براي تشخیص هویت با استفاده از 
الگوي عنبیه افراد و با استفاده از پردازش تصویر

بیومتریک  روی  از  انسان  هویت  تشخیص  اول  مرحله 
عنبیه، تعیین مرزهای عنبیه در عکس گرفته شده از چشم فرد 
می باشد. الگوریتم های متفاوتی برای تعیین مرز داخلی عنبیه 
با مردمک و مرز خارجی با سفیده چشم، در تصاویر پیشنهاد 
میزان  در  الگوریتمها  این  نتایج  گفت  توان  می  که  است  شده 
موفقیت مراحل بعدی تأثیر مستقیمی داشته و اشتباه در کشف 
موجب  الگوریتم ها  این  توسط  عنبیه  مرزهای  سازی  آشکار  و 
نگاشت های متفاوت از یک الگوی عنبیه شده و باعث اشتباه 
در عمل تطبیق و بازشناسی می شوند. در این نوشتار ما یک 
الگوریتم جدیدی برای تعیین مرزهای عنبیه ارائه کرده ایم که 
نسبت به الگوریتم های ارائه شده دارای سرعت و دقت باالتری 
می باشد. ما این الگوریتم را با استفاده از 1000 نمونه از پایگاه 
استفاده  مراجع  با  آنرا  نتایج  و  کرده  آزمایش   CASIA داده 

شده مقایسه کرده ایم که حاصل آن بسیار مطلوب می باشد.

برای  متداولترین روش  عنوان  به  بیومتریک  فن آوری های  امروزه 
در  اینکه  روند. ضمن  می  بکار  دسترسی  کنترل  و  هویت  تشخیص 
مقایسه با کارتها و یا کلمات دارای اعتبار بیشتری هستند؛ زیرا امکان 

سرقت، گم شدن و یا فراموشی در آنها وجود ندارد.
 

عنبیه یکی از ویژگی های بیومتریک مطرح در سال های اخیر می باشد 
که دارای درجه اطمینان خیلی باالیی می باشد. 

عنبیه، حلقه رنگی میان مردمک و صلبیه چشم است )شکل 1( که 
از  و  بوده  مخاطی1  های  دانه  رنگ  و  االستیکی  های  ماهیچه  حاوی 
دوران هشت ماهگی جنینی تا یک سالگی، تکامل می  یابد. این ماهیچه 
ها به صورت حلقوی، شیار و چندین شکل متفاوت دیگر هستند که 
ساختار آنها در طول حیات یک فرد ثابت باقی می ماند. ساختار این 
ماهیچه ها کاماًل منحصر بفرد می باشد. بطوری که تحقیقات نشان 
داده است که این ساختار نه تنها در میان دوقلوهای همسان بلکه در 
عنبیه  بیومتریک  اینکه  است. ضمن  متفاوت  نیز  فرد  دو چشم یک 
دارای پوشش محافظ بوده و نسبت به سایر بیومتریک ها دارای دوام 

و امنیت بیشتری می باشد.

Epithelium -1

برای استفاده از این بیومتریک معموالً از یک دوربین CCD خاص 
اعمال  برای  آن،  از  کیفیت حاصل  با  تصاویر  که  کنند؛  می  استفاده 
الگوریتم های پردازش تصویر و تطبیق در پایگاه داده استفاده می شود. 

شکل 1: دو نمونه عنبیه واقعی و موقعیت آنها در چشم

نویسنده : 
chamankhah@gmail.com               غالمرضا چمن خواه
www.bina-machine.com           شرکت بینا ماشین آسیا
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بطور کلی یک سیستم تشخیص هویت بر اساس عنبیه از چهار بخش 
کلی تشکیل شده است )شکل 2(:

Segmentation -1 یا تعیین مرزهای عنبیه در تصویر.
Normalization -2 یا نرمال سازی تصویر استخراج شده.

Encoding  -3 یا کد کردن تصویر نرمال شده.
Matching -4 یا مرحله تطبیق کدهای استخراج شده با یکدیگر.

مرحله تعیین مرزهای بیرونی و داخلی عنبیه، مرحله مهمی می باشد و 
نتایج مراحل بعدی به طور مستقیم به این مرحله وابسته است. اشتباه 
در این مرحله و آشکار سازی نادرست مرزهای عنبیه باعث نگاشت 
های متفاوت از عنبیه شده و در نتیجه باعث اشتباه در عمل مطابقت 

و بازشناسی خواهد شد.
عواملی همچون: دایره کامل نبودن عنبیه، عدم هم مرکزیت عنبیه و 
مردمک، پوشیده شدن از باال و یا پائین توسط مژه ها، تفکیک پائین 
این مرحله دچار  باعث می شوند که  نور،  انعکاس های  یا  مرزها و 
الگوریتمهای  به  نیاز  آنها  برای حل  که  و سختیهای شود  مشکالت 

کارآمد می باشد.
آن  از  که  است  ارائه شده  مرحله  این  برای  متعددی  الگوریتم های 
جمله می توان به مواردی چون: Xiaofu He در مرجع ]4[، داگ 
من در ]1, 2[، وایلد ]5, 6[، لی ما ]7[، ریتر ]8[، لی یو ]9[ و ونگ 
آنا ]10[ اشاره کرد. روش استفاده شده در این مقاله روشی مشابه با 
روش های ]1,2,4[ می باشد؛ با این تفاوت که در اینجا ما یک تکنیک 

جدید برای یافتن دوایر عنبیه و مردمک ارائه می دهیم.

استخراج عنبیه و تعیین مرزها
باینری کردن  اول در استخراج عنبیه و تعیین مرزهای آن،  مرحله 
 Canny اُپراتور  از  اینکار  برای  است.  چشم  از  شده  گرفته  تصویر 
برای   .)3 )شکل  بیاید  بدست  باینری  تصویر  تا  کنیم  می  استفاده 
یا سایر عوامل، عملیات  و  از سوی مژه ها  احتمالی  نویزهای  حذف 

موفولوژیکی نیز انجام می گیرد.  

را بدست  ها  لبه  ایستای  کانتور  کانتور،  استخراج  تابع  از  استفاده  با 

آورده و هر کدام را در یک آرایه یک بعدی با اعمال رابطه 1 برای 
معتبر سازی، ذخیره می کنیم.

 2 رابطه  روش  به  نقطه  سه  آرایه  هر  از  ترتیب  به  بعد  مرحله  در 
انتخاب می کنیم.

که در این رابطه k طول آرایه، و )(Round تابع انتخاب گر تصادفی 
در بازه مشخص شده می باشد. برای تشخیص اینکه این سه نقطه بر 
روی کانتور مربوط به مردمک هستند یا نه؛ فرض بر این می گیریم 
گرفته  قرار   4 مانند شکل  به  دایره  یک  روی  بر  نقطه  سه  این  که 

باشند:

در اینجا ما بایستی اثبات کنیم که این سه نقطه بر روی دایره واقع 
شده اند. ما در اینجا از یک روش هندسی برای اثبات این امر استفاده 

شکل 2: مراحل تشخیص هویت با استفاده از بیومتریک عنبیه 

شکل 3: تصویر باینری شده یک نمونه از پایگاه داده CASIA قبل از انجام 
عملیات مورفولوژی.

شکل 4: سه نقطه انتخابی بر روی یک دایره فرضی
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دایره  وترهای  را که  نقطه  این سه  میانی  پاره خطهای  ما  کنیم.  می 
فرضی نیز محسوب می شوند، در نظر می گیریم و به عنوان قضیه، 
در  را  دایره همدیگر  وترهای یک  های  دانیم که عمود منصف  می 

مرکز دایره قطع می کنند )شکل 5(.
طول خطوط ab و bc را با استفاده از روابط 3 و 4  بدست می آوریم.

مابین نقاط عمود منصف خطوط ab و bc نیز خط m1m2 را گرفته 
و مثلث om1m2∆ را تشکیل می دهیم )شکل 6(.

برای محاسبه مختصات نقاط m1 و m2 نیز به روش روابط 5 عمل 
می کنیم:

 m1m2 و om2 و om1 از این دو نقطه مطابق شکل 5 سه پاره خط
و   ▲om1m2 مثلث  نتیجه آن تشکیل دو  را فرض می کنیم که 
bm1m2▲ خواهد بود پاره خط m1m2 قاعده هر دو مثلث می 
باشد و زوایای α با ′α و β با ′β بخاطر تسهیم از زاویه قائمه متّمم 
یکدیگر هستند پس در نتیجه زوایای γ و ′γ هم مکمل یکدیگر خواهند 

بود. پس خواهیم داشت:

قضیه1: اگر دو زاویه= α′ + α  90 پس )sin)α(′ = cos)α خواهد 
بود.

قضیه2: اگر دو زاویه= α' + α  180 پس )sin)α(' = sin)α خواهد 
بود.

حال در اینجا اگر بتوانیم طول یکی از یالهای om1 یا om2 مثلث 
شکل 6 را بدست بیاوریم می توانیم شعاع دایره را با قضیه فیثاغورث 
یالها به روش زیر عمل  از  بیاوریم؛ پس برای محاسبه یکی  بدست 

می کنیم:

که در این حالت طول شعاع را خواهیم داشت:

برای بدست آوردن مختصات مرکز دایره نیز:

شکل 5: خطوط فرضی در نظر گرفته شده میان نقاط انتخابی

▲om1m2 شکل 6: مثلث
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پارامترهای کنترلی  با  از محاسبات  نتایج بدست آمده  البته درستی 
بررسی می شوند؛ اگر محاسبات معتبر باشند دنباله نقاط در رابطه 
زیر و با تولرانس 2± بررسی می شوند )نمونه ها بصورت تصادفی و 

در بازه 1/4 انتخاب می شوند(.
تولرانس در نظر گرفته شده ضریب چولگی دایره می باشد؛ که در 

خواهد  افزایش  نیز  دایره  پذیرش  ضریب  مقدار  افزایش،  صورت 
یافت. ضمن اینکه شرط پذیرش کانتور به عنوان دایره، این است که 
تعداد درستی برسی های رابطه فوق باالتر ازn 3/4 باشد. شکل 7 

حاصل اعمال این الگوریتم بر روی شکل 3 می باشد.
چنانچه در شکل 7 مشاهده می شود به علت ضریب تفکیک باالی 
مرز داخلی عنبیه، تعداد دوایر یافته شده بیش از یک عدد می باشد. 
که این امر ممکن است در مرز بیرونی هم اتفاق بیافتند. برای حل 
این مسأله از دوایر نزدیک به هم میانگین گرفته و دایره حاصل را به 

عنوان مرز داخلی یا خارجی انتخاب می کنیم. 
با   CASIA داده  پایگاه  از  نمونه  هزار  روی  بر  را  الگوریتم  این  ما 
 ،  P4 2.4GHz 512MB of RAM کامپیوتر  یک  از  استفاده 

آزمایش کردیم. سرعت متوسط یافتن مرزهای عنبیه حاصل از این 
آزمایش را در جدول 1 با روش ارائه شده در مرجع ]4[ که طبق 
برسی های انجام شده یک روش بهتر از دیگر روشهای ارائه شده در 

سایر مراجع قید شده می باشد، مقایسه شده است.
موقعیت  کردن  پیدا  سرعت  نتیجه  شود  می  مالحظه  که  همانطور 
عنبیه به روش پیشنهادی به مراتب بهتر از سایر روشهای ارائه شده 

در مراجع آورده شده می باشد. 
از کتابخانه پردازش  با استفاده  الگوریتم  این  به ذکر است که  الزم 
تصویر OpenCV شرکت اینتل و با استفاده از کامپایلر ++C در 

پالتفرم Microsoft Visual Studio6 پیاده سازی شده است.
نتیجه گیری

اخیر  های  سال  در  عنبیه  بیومتریک  از  استفاده  با  هویت  تشخیص 
الگوریتم ها و روش های  بسیار مورد توجه قرار گرفته و برای آن 

متعددی ارائه شده است.
ما در اینجا یک روش هندسی برای استخراج عنبیه از عکس گرفته 
شده از چشم که یکی از مراحل مهم پروسه تشخیص هویت می باشد، 
بر روی  این روش  اعمال  از  آمده  بدست  نتایج  که  کردیم  ارائه  را 
1000 نمونه از پایگاه داده CASIA، نشان دهنده بهبود نتایج نسبت 

به روش های ارائه شده در مراجع آورده شده، می باشد.
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شکل 7: نتیجه اعمال الگوریتم ارائه شده بر روی نمونه شکل 3

روش

زمان تعیین مرز داخلی 
عنبیه

)بر حسب ثانیه(

زمان تعیین مرز 
خارجی عنبیه

)بر حسب ثانیه(

0.180.56مرجع ]4[

0.150.15روش پیشنهادی
جدول)1( مقایسه سرعت متوسط برای روش پیشنهادی و روش مرجع ]4[ در 

تعیین مرزهای داخلی و خارجی عنبیه.
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موقعیتي  درایوهاي   درستي  و  صحت  ما  مقاله  این  در 
که با  هلیوم و هوا پرشده را بررسي مي کنیم. ما طیف امواج 
PES هر دو درایو را گزارش مي دهیم و اختالل هاي مکانیکي 
اختالل  تمامي  که  دهد  مي  نشان  نتایج  کنیم.  مي  محاسبه  را 
ها در درایوهاي باrpm باال تر، نوسان جریان القایي و اختالل 
در درایوهاي مملو از هلیوم به صورت واضح کمتر مي باشد.

خطاي موقعیتي آزمایشي در درایو هاي مملو از هلیوم ، کمتراز 
از  مملو  درایوهاي  در  مقدار  نصف 
هوا مي باشد.محاسبه سیال 
دینامیکي و استاتیکي 
آزمایشي  نتایج 
مي  بیان  را 

کند.
صحت و دقت موقعیتي بیشتر یک 

برانگیز  بحث  و  مهم  موضوع 
باال  چگالي  به  دستیابي  براي 
دیسک  هارد  درایوهاي  در 

باشد. مي  سخت(  )دیسک 
مسیر  چگالي  افزایش  بویژه 
 rpm با  درایوها  براي 
یا   )10k  rpm باالتر 
)15k  دشوار مي باشد زیرا 
هواي  مزاحمت  و  اختالل 
خطاي  روي  بر  بیشتري 
گذارد.  مي  تاثیر  موقعیتي 

هدف  مسیر  موقعیت  ابتدا 
یک  توسط  دیسک  روي  بر 

فیدبک سیستم خود تنظیم )سرو( 
موقعیتي  سیگنال هاي  از  استفاده  با 

است  شده  نوشته  دیسک  روي  بر  که 
افزایش  براي  روش  دو  مي گیرد.  صورت 

افزایش  دارد.یکي  وجود  یابي  موقعیت  دقت 
که  باشد  مي  فیدبک  سیستم  حلقه  تقویت)گین(  بهذه 

از محزک رزونانس باال استفاده مي کند و خطاي موقعیتي را با 
استفاده از سیستم  خود تنظیم)سرو(که داراي پهناي باند باالیي مي 
باشد کاهش مي دهد.روش دیگر ،کاهش اختالل مکانیکي توسط بهینه 
سازي جریان داخلي،تعدیل رزونانسي و یا روش هاي دیگر مي باشد. 
این مقاله چگونگي کاهش اختالل را شرح مي دهد.براي عملي کردن 
این هدف، ابتدا باید عوامل اختالل و چگونگي تبدیل اختالل مکانیکي 
به خطاي موقعیتي را بدانیم. براي روشن کردن ساختار اختالل، با هوا 
یا هلیوم به عنوان سیال داخلي درایو آزمایش انجام مي دهیم. هلیوم 
به صورت پایدار و سیال سبکي مي باشد. در سال 1980که از دیسک   

14 اینچي استفاده مي شد،تالشهایي براي گسترش درایوهاي هلیوم 
عایق شده  صورت گرفت.

]1[–]3[ براي کاهش اتالف زیاد  هوا در دیسک هاي 14 اینچي بکار 
مي رود. مصرف قدرت )مصرف برق( بیشتر از 100W مي باشد.

تا  را  هوا  اتالف  هلیوم  از   استفاده  که  دهد  مي  نشان  تجربي  نتایج 
1/4 کاهش مي دهد.به هر جهت عایق کاري درایو به صورت کامل 
کاربرد عملي دشوار مي باشد.  هلیوم در  از مصرف  براي جلوگیري 
در این مقاله ،نتایج عملي با مقایسه درایوهاي هوا با درایوهاي هلیوم 
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عایق شده حاصل مي شود.با محاسبه اختالل هاي مکانیکي با توجه 
جریان  نوسان  اي  ریشه  علت  )خودتنظیم(،  سرو  ویژگي هاي  به 
القایي)FIV(  را بدست مي آوریم.به بررسي مشکالت عایق کاري 
 FIV  نمي پردازیم بلکه به تمرکز و بررسي بر روي چگونگي تاثیر
بر روي سیال عایق شده همانند علت ریشه اي اختالل مکانیکي مي 

پردازیم.

مزیت هاي استفاده از سیال کم وزن
از ویژگي مفید و  مناسب هلیوم سبک وزن بودن آن مي باشد.سبک 
هوا  چگالي  اندازه %14  به  و  باشد  مي  هیدروژن  از  بعد  گاز  ترین 

متراکم مي باشد. جدول 1 مشخصه هوا و هلیوم را نشان مي دهد.
ولي  شود  مي  هوا  فشار  و  هوا  اتالف  کاهش  باعث  هلیوم  کم  وزن 
چسبناکي)ویسکوزیتي( دینامیکي آن بیشتر از هوا مي باشد. به عبارت 
باشد.گشتاور  مي  هوا  برابر  استاتیکي  چسبناکي)ویسکوزیتي(  دیگر 

مزاحمت هوا در  دیسک چرخشي به صورت زیر مي باشد:

که
ρ: چگالي 

r: شعاع دیسک
v: ویسکوزیتي سینماتیک )چسبناکي حرکت شناسي(

ω: سرعت زاویه اي چرخشي
و  )آرام،خطي(   laminar پارامترهاي  از  کدام  هر   1 جدول  در 
عدد  تغییر  کنیم.  مي  مقایسه  را  خطي(  )متالطم،غیر   turbulent
بیان  براي  تقریبي  عنوان  به   turbulent به   laminar از  رینولدز 
طول شعاع دیسک بکار مي رود. تغییر عدد رینولدز براي قطر دیسک 
70mm متناظر با 2100rpm براي هوا و 15900rpm براي هلیوم 
 15000rpm مي باشد. بدین معني مي باشد که درایو 3,5 اینچي با
که با هوا پر شده خطي و پرشده با هلیوم غیر خطي مي باشد. ویژگي 
در  گرمایي  باشد هدایت  مي  در آن  گرما  اتالف  هلیوم  دیگر  مفید 
هلیوم 6 برابر بزرگتر از مقدار متناظر در هوا مي باشد. بدین معني 
مي باشد که گرما به راحتي منتقل مي شود و توزیع گرما آرام و روان 
گاز  هیدروژن  بر خالف  شیمیایي  نظر  از  هلیوم  همچنین  باشد.  مي 
براي  هوا  براي  مناسبي  هلیوم جانشین  باشد.  اثر( مي  بي  خنثي)گاز 
در  دلیل  این  باشد.به  مي  سیال  عنوان  به  درایو سخت  در  استفاده 
سال1970–1980تالشهایي براي گسترش و توسعه استفاده از هلیوم 
به عنوان پوشش براي درایوها صورت گرفت. شکل 1 یک درایو با 
9 صفحه فلزي پهن 14 اینچي را نشان مي دهد.مشخصه اصلي براي 

محاسبه مصرف قدرت، اختالف دما و لرزش دیسک در جدول 1 
ارائه شده است.بهر حال هلیوم به علت  اندازه مولکولهاي کوچکتر به  
راحتي نشد مي کند و مکانیزم درزگیري آن بسیار پیچیده و دشوار 

مي باشد.
باشد  مي  باالیي  ویسکوزیتي  داراي  آن،هلیوم  سبک  وزن  بر خالف 
.که باعث تنش برشي رینولدز مي شود و بلندي پرش بسیار کمتر از 

مشابه آن براي هوا نمي باشد. 
شکل 2.مقایسه اي از ارتفاع پرش در هوا و هلیوم را نشان مي دهد.

بکار  پرش  ارتفاع  محاسبات  در   )CML( هوا  محدود  حجم  روش 
مي  رود.ارتفاع پرش در هلیوم مقدار ناچیزي کمتر از مقدار آن در 
هوا مي باشد. بهرحال اختالف اندک مي باشد )nm 3–2براي ارتفاع 
باشد. مي  یکسان  هلیوم  و  هوا  در  راس  زاویه  درجه   )10nmپرش

همچنین انتظار مي رود که مشخصه HDI تا حد زیادي یکسان باشد. 
با توجه به اینکه  ارتفاع پرش در هلیوم مقدار کمي کوچکتر از مقدار 
آن در هوا باشد مي توان نتیجه گرفت که پرش یک راس در هلیوم 
نوشتندر صورت  و  خواندن  عمل  که  معني  بدین  باشد  نمي  دشوار 
جایگزیني  هوا باهلیوم ممکن مي باشد. ما  به آساني مي توانیم طراحي 

ABS را با هلیوم تطبیق نماییم.

نصب و راه اندازي آزمایشي
براي بررسي و ارزیابي ما ،از یک درایو 3,5 اینچي 15krpm )شکل 
3( استفاده کردیم. چهار دیسک که هر کدام داراي قطر mm 70 و 
ضخامت 1,27mm وجود دارد .شکل 4 مراحل راه اندازي آزمایشي 
را نشان مي دهد.پس از تکمیل اندازه گیري ما با درایو که با هوا پر 
شده است، هوا را با هلیوم از یک مخزن کوچک جایگزین مي کنیم 
و سیگنال خطاي موقعیتي )PES( را در روشي مشابه همانطوري که 
در قسمت قبل صورت گرفت محاسبه مي کنیم. درایو داراي 8 راس 
مي باشد و ما تمامي راس ها را در قسمت خروجي در شعاع دیسک 
32mm  و قسمت داخلي 17mm اندازه مي گیریم. فرکانس نمونه 
نایکوئیست  فرکانس  به  که  است  تنظیم شده   46kHz در  برداري 
23kHz متناظر مي باشد. پس از ذخیره نمونه اي از اطالعات براي 

جدول 1مشخصه هوا و هلیوم

)1984(HDDشکل1- هلیوم 14اینچي
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زمان زیاد، یک FFT با point 8192  اجرا مي شود که فرکانس 
رزولوشین 5Hz مي باشد. شکل 5 ترتیب اندازه گیري از حوزه زمان 
به طیف توان را نشان مي دهد. این اطال عات هیستوگرام )نمودار 
به علت کوچک  که  باشد  توزیع گوسي مي  بیانگر  فراواني(  مقایسه 
بودن روند انتهاي قابل تکرار )RRO( مي باشد. همانطوري که یک 
تکراري"  غیر  روند  ازطیف"  ما  باشد  مي  مسیر  به  وابسته   RRO
در   NRRO کنیم.  مي  استفاده  اختالل  محاسبه  براي   )NRRO(
انتهایي  روند  از  هارمونیک ها  کاستن  با   RRO فرکانسي  محدوده 
راس  موقعیتي  سیستم  شود.  مي  محاسبه  آساني  به   )TRO( کلي 
اطراف  در  تنظیم  خود  باند  پهناي  با  معمولي  فیدبک  کنترلگر  یک 
1,9kHz مي باشد. براي محاسبه اختالل مکانیکي تابع انتقال حلقه 
باز اندازه گیري مي شود. استفاده از نتایج براي محاسبه حساسیت 

تابع سیستم سرو) خودتنظیم( توسط S=1/(1+G) صورت مي گیرد.

از آنجایي که فرکانس رزولوشین با سنجش طیف مناسب  نمي باشد 
براي اندازه گیري تابع انتقال  از جاروب کردن استفاده مي شود. ما 

تابع انتقال را در رزولوشین 5Hz درون یابي مي کنیم.

15krpm. 70 درmm شکل2. محاسبه ارتفاع پرش راس در هوا و هلیوم دیسک
a((ارتفاع پرش)b(  درجه زاویه

شکل3.درایوkrpm-15 استفاده شده در آزمایش

شکل4.مراحل اجرا و راه اندازي

شکل6. مقایسه PES راس شماره 7 در هوا و هلیوم در محل خروجي و ورودي
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PES نتایج تجربي
با استفاده از درایوهاي مملو از هلیوم و هوا ،در سبک تعقیب مسیر مقدار 
PES را اندازه گرفتیم . شکل 6 مقایسه طیف براي درایوهاي مملو از 
هلیوم و هوا در راس میان دیسکها و محل خروجي دیسک ها نشان 
مي دهد .فرکانس از 0تا 23kHz که فرکانس نایکوئیست مي باشد 
نشان داده شده است.خط نقطه دار درایو هوا و خط ممتد درایو هلیوم 
پیک  مي شود.  مشاهده  هوا  درایو  براي  زیادي  هاي  باشد.پیک  مي 
در kHz 5–2 به علت لرزش دیسک مي باشد در صورتي که پیک 
تعلیق)توقف( رزونانسي  بازو و  نتایج  10kHz به علت  از  باالتر  در 
مي  مشاهده  هلیوم  درایو  در  دامنه  در  باشد.کاهش چشمگیري  مي 
کنیم. لرزش دیسک تا حدود 20dB کاهش مي یابد و همچنین تعلیق 
)توقف( رزونانسي کاهش مي یابد. اما راس 7 تاثیر کمتري نسبت 
به راس میان دیسکها دارد،همانطوري که به صورت زیر نشان داده 

مي شود.
شکل 7و 8 نتایج راس 3 و 4 که در میان دیسک ها قرار داده شده 
را نشان مي دهد.در این شرایط دامنه پیک توسط بزگتر از راس در 
باشد.  مي  بیشتر  هلیوم  در  دامنه  کاهش  باشد.و  مي  باالیي  دیسک 

بویژه هیچ رزونانسي بین 20kHz , 5 مشاهده نمي کنیم.
این پیک ها در درایوهاي مملو از هوا به علت دنباله بلندي از نوسان 
،نوسان بازو و  تعلیق نوسان دیده مي شود.ولي این پیک ها در درایو 
توسط  پیک ها  این  است   واضح  که  نمي شود  دیده  هلیوم  از  مملو 

جریان هوا ایجاد مي شود.
کنیم. بصورت  بررسي مي  را   0–5 kHz فرکانسي  رنج  در شکل9 
کلي در این  رنج فرکانسي مشاهده مي کنیم که دامنه درایو مملو 
 1,5kHz  از هلیو کاهش یافته است. در فرکانس هاي پایین تر از
 8dB برابر  حالت  دو  میان  اختالف  ندارد  وجود  تشدیدي  هیچ  که 
مي باشد. این دامنه به علت مزاحمت هوا بر روي سطح بازو مي باشد.

لرزش دیسک از 10 تا 20 دسي بل تغییر مي کند. بعالوه فرکانس 
از مقدار درایو مملو  بیشتر  از هلیوم مقدار کمي  طبیعي درایو مملو 
از هوا مي باشد.اختالف در حدود 25Hz که 1% فرکانس طبیعي 
گاز  نوع  علت   به  اختالف  باشدو  مي  یکسان  موارد  بقیه  مي باشد. 
پرشده مي باشد.یا به عبارت دیگرمي توان گفت به علت  تاثیر جرم 

معادل اضافي گازهاي سنگین بر روي دیسک مي باشد.

محاسبه اختالل مکانیکي: 
تابع حساسیت خود تنظیم)سرو( با  با ضرب اختالل مکانیکي   PES

حاصل مي شود.براي مشخص کردن میزان اختالل مکانیکي ،طیف 
NRRO محاسبه مي کنیم که با جدا کردن  تابع حساسیت خودتنظیم 
شکل   در  که  همانطوري  شود  مي  حاصل   4 شماره  راس  عملي 

10مشاهده مي کنید.
شکل 11طیف اختالل فرکانسي را با مقیاس لگاریتمي در هر دو محور 

شکلPES . 5 آزمایشي)a(.  تاریخ زماني )b(هیستوگرام  )c(طیف

شکل7. مقایسه PES راس شماره 3 در هوا و هلیوم در محل خروجي و ورودي
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نشان مي دهد. از شکل مي توان مشاهده کرد که  طیف اختالل در 
هر دو حالت به صورت خط مستقیم نشان داده شده است  که یکي 
براي فرکانسهاي پایین کمتر از 2kHz و دیگري براي دامنه ثابت با 
فرکانسهاي باالتر از 2kHz مي باشد.تشریح کلي به صورت مناسب 

زیر بیان مي شود.

که 
f : فرکانس

ωC: ثابت مزاحمت هوا
Cm: ثابت نویز کف

در این حالت توان فرکانسي n براي فرکانس هاي kHz 1–0,1 برابر 
2,4 مي باشد. در حالت کلي توان n به پارامترهاي دینامیکي سیال 
بستگي دارد که عبارتند از سرعت چرخش،قطر دیسک و عامل هاي 
دیگر.در درایوهاي دیگر فرمول اختالل به صورت مشابه مي باشد و 

n میان 2-و3-مي باشد.
طیف هاي هوا و هلیوم به صورت موازي با اختالف 8dB مي باشند.

که ما علت این اختالف را به مزاحمت هوا در هلیوم و هوا نسبت 
هوا  مزاحمت  پارامترهاي  اختالف   1 جدول  به  توجه  دهیم.با  مي 
8,2dB- مي باشد.این اختالف در شکل 11 قابل مشاهده است.در 
فرکانسهاي باالتر از 5kHz اختالل به علت نویز الکتریکي سیگنال 
سرو)خودتنظیم(ایجاد مي شود. در فرکانس هاي باالتر حالت هلیوم 

کمتر از حالت هوا مي باشد.که احتماال به علت سیگنال بازخواني درایو 
)به شکل  مي باشد.  پرش  ارتفاع  بودن  کمتر  اندکي  علت  به  هلیوم 

2مراجعه کنید(
ارتفاع پرش کم باعث  ایجاد سطح سیگنال بازخواني باالتري مي شود 
و منجر به بهبود نسبت S/N مي شود.مقدار NRRO-6sigma در 
درایوهلیوم برابر nm 14 که در درایو هوا برابر 34nm مي باشد. 
57% کاهش با جایگزین کردن هلیوم به جاي هوا حاصل مي شود.

تقریب احتمالي ما نشان مي دهد که از لحظ پتانسیلي  درایو مملو از 
هلیوم دوبرابر چگالي مسیر درایو مملو از هوا را دارا مي باشد.

CFD مقایسه تجزیه و تحلیل
 )CFD(محاسباتي سیال  دینامیک  نتایج  با  را   PES عملي  نتایج  ما 
با هم مقایسه مي کنیم. شکل12طرح هاي محاسباتي جریان داخلي 
دهد.  مي  نشان  را   largeeddy )LES( سازي  شبیه  با   HDD
محاسبات در الیه هاي سیال میان دیسک انجام مي شود. در شکل، 
توزیع فشار استاتیک، دامنه سرعت و دامنه حالت  گردابي  نشان داده 
شده است.مخالف با انتظار ما ،سرعت هلیوم به صورت متوسط بیشتر 
مي باشد.  م  هلیو  کمتر  جرم  علت  به  که  باشد.  مي  هوا  سرعت  از 
بهر حال اختالف زیادي میان جریان متالطم دو درایو وجود دارد. 
جریان هلیوم سریعتر و روانتر نسبت به هوا مي باشد. باید به سرعت 
چرخشي متالطم در جدول 1رجوع کنیم که نشان مي دهد سرعت 

شکل8.مقایسه PES راس شماره 4 در هوا و هلیوم در محل خروجي و ورودي
شکل9.طیف PES بسط یافته در راس شماره4 در قسمت خروجي
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هوا  از  مملو  درایو  براي  ولي  )خطي(  روان   15krpm در  هلیوم 
درایو  میان  اختالف  باشد.بزگترین  خطي(مي  متالطم)غیر  بهصورت 

مملو از هلیوم و هوا فشار استاتیک آن مي باشد.

یک  از  کمتر  که  باشد  مي   200Pa از  کمتر  هلیوم  استاتیک  فشار 
به  این  که  باشد.  مي   )800Pa( هوا  از  مملو  درایو  در  آن  چهارم 
به  استاتیک  فشار  اختالف  باشد.  مي  هلیوم  بودن  وزن  علت سبک 
صورت مستقیم ،اختالف گشتاور مزاحم هواي بازو در هر دو درایو را 
ایجاد مي کند.سپس محاسبه کمي براي اختالل گشتاور مزاحم هواي 
اطراف محور محرک محاسبه  بازو در  انجام مي دهیم.گشتاور  بازو 

مي شود.که توضیح آن به صورت زیر مي باشد:

که 
r: شعاع اطراف محور

p: فشار استاتیک
s: مساحت سطح بازو
τ: نیروي برشي سطح

یکپارچه سازي مقدار عددي فشار و تنش برشي در اطراف سطح کلي 
 5μs متغیر با زمان نمونه برداري LES محرک اجرا مي شود.روش
و آنالیز point FFT-1024 اجرا مي شود. شکل 13 طیف گشتاور 
مزاحم هواي بازو  که توسط عبارت 4 محاسبه شده است در مقایسه 

هوا با هلیوم را نشان مي دهد.
حد وسط طیف توسط استفاده در روش نمونه برداري براي بدست 
آوردن سیگنال به نویز بکارمي رود. گشتاور هلیوم 8 دسي بل کمتر 
از مقدار آن در هوا مي باشد.طیف هلیوم نرم تر و روانتر از هوا مي 
باشد.که بیانگر خطي بودن طیف هلیوم مي باشد.فرکانس تبعیت هر 
از  اندکي متفاوت  f -2 نشان داده مي شود. که  با  دو هوا و هلیوم 
اختالل در عمل مي باشد.در این طیف، مقدار پیک نیروي محرک در 

هر فرکانس ویژه مشاهده نمي شود.

نتیجه گیري:
آوردن   بدست  براي  را   15krpm درایو  یابي  موقعیت  دقت  ما 
چگونگي تاثیر توسط دو سیال هوا و هلیوم محاسبه کردیم.نتایج زیر 

را بدست آورده ایم:
1. خطاي موقع یاابي  درایو مملو ازهلیوم کمتر از نصف درایو مملو 
از هوا مي باشد. مقدار 6sigma-NRRO براي هوا 34nm و براي 

هلیوم 14nm مي باشد.
لرزش  هوا،  مزاحمت  پایین  فرکانس  هلیوم  از  مملو  درایو  در   .2
دیسک،تعدیل رزونانس)تشدید( تا 10dB یا بیشتر کاهش مي یابد.

کلي  فرمول  که  حساسیت  تابع  از  استفاده  توسط  اختالل  طیف   .3
ایجاد مي کند تقریب زده  پایین  و عمومي را در محدوده فرکانسي 

مي شود.
و  دهد  مي  شرح  را  هوا  مزاحمت  اختالل  متفیر،   CFD آنالیز   .4
اختالف در دو حالت هوا و هلیوم را نشان مي دهد. همیچنین  جریان 

هلیوم  تقریبا آرام )خطي (مي باشد.

نتایج این مطالعه نشان مي دهد که تمامي اختالل ها در درایوهاي 
rpm باالتر توسط جریان القایي نوسان بوجود مي آیند و آنها بازده 
از  کنند.  مي  بررسي  را  تر  سبک  گازهاي  از  استفاده  براي  تر  باال 
نتایج  رفت،این  بکار   140kTPI در  آزمایش  براي  درایو  انجایي که  

شکل10. تابع حساسیت خودتنظیم شمرده  در راس شماره4 در قسمت خروجي

شکل11.اختالل محاسبه شده براي راس شماره 4 در قسمت خروجي

LES شکل13.طیف گشتاور مزاحمت هوا  بازوي با مقادیر عددي توسط
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با کاهش   300kTPI به  پتانسیل دستیابي  درایو،  کند که  بیان مي 
جریان القاي نوسان را دارا مي باشد.
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ent, Koukai Sho57-098164, 1982.
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LES شکل12.الگوي جریان متغیر هوا و هلیوم توسط
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و  برق  تخصصی  افزارهای  نرم  ترین  ای  حرفه  و  جدیدترین 
الکترونیک جهت استفاده دانشجویان و متخصصین

های  آموزش   ، متخصصین  نیاز  مورد  اطالعات  جامعترین 
کاربردی نرم افزارها و فیلم های آموزشی

معتبرترین مجالت برق ، الکترونیک و علوم مرتبط در قالب 
مجموعه های چند ساله

شده  طراحی  آموزشی  و  کاربردی  افزاری  سخت  بردهای 
 ECA توسط تیم وب سایت

مجموعه ای از کتب مرجع و پرکاربرد دانشگاهی و تخصصی 
در تمامی گرایش های برق

مقاالت معتبرترین نهاد های علمی داخلی و خارجی و همچنین 
جدیدترین مقاالت کنفرانس های کشوری و بین المللی

تجهیزات و دستگاه های تخصصی مرتبط با الکترونیک و رایانه

و  الکترونیک  پرکاربرد  و  لوازم تخصصی  و  مجموعه قطعات 
رباتیک
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09138067529----مهدی مهریدفتر پخش اصفهاناصفهان

پایین تر از چهارراه شریعتی به سمت باغ گلستان، مجتمع تجاری گلستان، فرشاد اکرمیدفتر مرکزی ECAتبریز
04115533732ط4، واحد16

09351909451---مریم رحمانیارتباط بهینه جنوبشیراز

02166700423خیابان جمهوری - بین پل حافظ و سی تیر - نبش پاساژ فرشته - پالک 700حبیبیبتا الکترونیکتهران

لیست نمایندگی های فروش :

فروشگاه تخصصی برق 
ECA و الکترونیک
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UNFORGETTABLE PERSONS

متولد یازدهم دیماه  1329
   پروفسور محسن کاوه راد استاد دانشکده مهندسی برق در دانشگاه 
ایالتی پنسیلوانیا می باشند. ایشان مدرک لیسانس را در مهندسی برق 
از پلی تکنیک تهران )1973( مدرک فوق لیسانس را در مهندسی 
و   )1975( آمریکا  ماساچوست  ایالت  در  وستر  تکنیک  پلی  از  برق 
دکترای خود را در رشته مهندسی برق )رشته مخابرات(  از دانشگاه 

پلی تکنیک بروکلین دریافت نمودند )1977(.
 Fairchild پروفسور کاوه راد از سال 1978 تا 1981 با کمپانی های
و GTE در زمینه مخابرات فضایی همکاری می کردند. در دسامبر 
در   )Bell Laboratories( تحقیقاتی  آزمایشگاه  به  ایشان   1981
آزمایشگاه  این  در  ایشان  های  فعالیت  جمله  از  پیوستند.   امریکا 
می توان به تحقیق، تکمیل و مهندسی سیستم های مخابراتی گوناگون 

اشاره کرد. 
دانشگاه  در  پروفسور  بعنوان  راد  کاوه  دکتر   1989 مارس  ماه  در 
زمان  مدت  در  و  کرده  شروع  را  دانشگاهی  کار  کانادا  در  اوتاوا 
همکاری ایشان با این دانشگاه، پروفسور کاوه راد مدیریت آزمایشگاه 
  .. فتونیک  های  "شبکه  آزمایشگاه  مدیریت  مخابرات"،  "تحقیقات 
مدیریت  اونتاریو".  اطالعات  تئوری  و  "مخابرات  پروژه،  مدیریت 
پروژه در مرکز تحقیقات مخابرات کانادا و مدیریت مرکز تحقیقات 

مخابرات اوتاوا- کارالتون را نیز به عهده داشتند. 
آزمایشگاه  در  مشاور  بعنوان  راد  کاوه  دکتر  را   1991 تابستان 
NTT در ژاپن گذراندند. همچنین ایشان به مدت 6 ماه با کمپانی 
NORTEL در اوتاوا بعنوان فرصت مطالعاتی همکاری می کردند. 
در ژانویه 1997 پروفسور کاوه راد به دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا بعنوان 
پروفسور در دانشکده مهندسی برق ملحق شدند. در آگوست 1997 
منصوب شدند.  بعنوان مدیر "مرکز تحقیقات مخابرات و اطالعات" 
 AT&T در سال 2004 دکتر کاوه راد مدت 6 ماه را در آزمایشگاه

Shannon در نیوجرسی گذراندند.
مخابرات  ای،  ماهواره  مخابرات  های  زمینه  در  راد  کاوه  پروفسور 
ثابت و سیار، مخابرات لیزر در اتمسفر، فیبر نوری و شبکه های فیبر 
نوری فعالیت های تحقیقاتی داشته اند. در حال حاضر از جمله عالیق 
ایشان تحقیق در زمینه تکنولوژی سیستم. معماری شبکه و شبکه های 
مخابرات نوری می باشند. در مدت زمان فعالیت آکادمیک، دکتر 
کاوه راد چندین تز دکترا را نظارت و تکمیل نموده اند. دانشجوهای 
های  محیط  و  در صنعت  ها  بهترین  ازجمله  حاضر  حال  در  ایشان 

آکادمیک می باشند.
دیجیتال  مخابرات  زمینه  در  راد  کاوه  دکتر  تحقیقی  های  فعالیت 
 IEEE Fellow بیسیم و شبکه های فیبر نوری منجر به اخذ درجه
مهندسی  علمی  درجات  باالترین  از  یکی  این  شد.   1992 سال  در 
برق می باشد.  در زمان همکاری با آزمایشگاه Bell دکتر کاوه راد 

های  سیستم  های  زمینه  در  تحقیقاتشان  نتایج  برای  ویژه  جایزه   3
مخابرات بیسیم. جایزه TRIO برای اختراع "کوپلر نوری غیر فعال"، 
جایزه IEEE VTS Neal Shepherd برای  بهترین مقاله. 3 جایزه 
و   IEEE Laser and Electro-Optic انجمن  از  مقاله  بهترین 
تز  بهترین  برای  کانادا"  مهندسی  علوم  "مرکز  طرف  از  طال  مدال 

دکترا دریافت نمودند.
پروفسور کاوه راد به عنوان محقق در محافل معتبر دنیا شناخته شده 
هستند و به کنفرانس های بین المللی متعدد بعنوان سخنران دعوت 
شده اند. تحقیقات ایشان در طی 3 دهه در بیش از 300 مقاله علمی 
در مجالت بین المللی و نیز چندین کتاب و اختراع )ثبت شده( منتشر 

شده است.
در سال 1994 از پروفسور کاوه راد ازطرف وزیر صنعت کانادا بعنوان 

رهبر تحقیقات و تکمیل شاهراه اطالعاتی کانادا نام برده شده است.
اخبار مربوط به اختراعات ایشان در محافلی چون تایمز نیویورک و 

BBC لندن و ….. غیره بارها به چاپ رسیده است.
اشعار  و سرودن  مطالعه  از  راد  کاوه  پروفسور   زندگی شخصی،  در 

پروفسور محسن کاوه راد
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و  علوم  در  اختراعات  همانطورکه  معتقدند،  و  برده  لذت  فارسی 
مهندسی کار مغزند اشعار اختراع قلب )روح( می باشند و حتی در 
ابداع مهندسی ارتباط قلب و مغز نقش مهمی را می تواند  ایفا نماید.

جوایز و افتخارات:
 ETRI Journal Paper of the Year Award 2009 •

 Bloom Award Winners :2009 •
 DesignCon Paper Award in the High-Speed :2009 •

 .and RF Design Category
 The IEEE VTS Neal Shepherd Best   :2001  •

 .Propagation Paper Award
 Three IEEE Lasers and Electro-Optics  :1995-1991 •
 Society "Best Paper" awards with his former graduate

 .students
 NSERC CANADA PhD Thesis Gold Medal  :1995 •
 was awarded for "Properties and Applications of
 Rare-Earth-Doped Fiber Amplifiers and Lasers"
 .under Kavehrad's supervision, University of Ottawa
 Elected as IEEE Communications Society   :1992  •

 .""Distinguished Speaker

 Elected to the rank "Fellow of the IEEE" for  :1992 •
 Contributions to Wireless Communications and

 .Optical Networking
 TRIO Feedback Award for "Passive   :1990  •

 .Interconnect Device" Patent
 Three Exceptional Technical  :1989-1981  •
 Contributions Awards from Bell Laboratories, New
 Jersey for research on Wireless Communications

 .Systems
 Member, Editorial Board, IEEE  :1993-1989  •

 .Lightwave Communications Magazine
 Guest Editor, IEEE Communications  :1987  •
 .Magazine, Special Series on Mobile Communications
 Member, Editorial Board, IEEE Trans. :1991-1987 •

 .on Communications
 Member, Editorial Board, IEEE  :1986-1983  •

 .Communications Magazine
 B.S. Degree with High Distinction, Amirkabir :1973 •

 .)University )Polytechnic

یک سیستم عامل کوچک که مایکروسافت برای کامپیوترهای شخصی دستی وکوچک طراحی نموده و 
در سیستم هایی چون AutoPC گنجانده شده است . ویندوز CE , که رابط گرافیکی آن مشابه رابط 
گرافیکی ویندوزx 9 و NT است , نسخه کوچکی از برخی از برنامه های کاربردی مایکروسافت , از 
جمله اکسل word اینترنت اکسپلورر - Schedule و یک سرویس گیرنده پست الکترونیکی و بسیاری 
امکانات دیگر را در خود جای داده است . این سیستم عامل قابلیت نسب بروی نسل های 9 به بعد 
تراشه های ARM را دارا می باشد . این نسخه شامل پک کامل نرم افزار های مورد نیاز جهت نسب 
این سیستم عامل به همراه مجموعه ای از مقاالت ، نکات آموزشی و فیلم جهت کار با این سیستم عامل 

بوده که لیست کامل محتویات پک در زیر قرار داده شده است .
Windows CE 6.0
Windows CE 6.0 R2
Windows CE 6.0 R3
Visual Studio 2005 Pro
Mini2440 CE6 Suite 1001
UPDATE MINI2440
Training set 

Windows Embedded CE 6.0 +R2&R3

http://eshop.eca.ir/link/334.php  : توضیحات تکمیلی

این مجموعه فیلمی مستند از تمامی مراحل ساخت IC می باشد .
این مجموعه به زبان انگلیسی و در دو قسمت در قالب یک CD ارائه گشته است .

Silicon Run I & II مستند آموزشی ساخت مدارات مجتمع

http://eshop.eca.ir/link/469.php  : توضیحات تکمیلی
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ADVANCED TECHNIQUES FOR DESIGN ENGINEERS

only limited amount of  battery power.  So we must 
pay more attention to  the low power  circuit design to 
increase the battery  life.  Most  of  all,  the  low-volt-
age,  low  power design   is our  particular   concern   
because   the  power consumption  is  proportional  
to  the   square  of  supply voltage In CMOS VLSI 
systems, dynamic power is the dominant one which 
accounts for  about 85-90%  of  the total power dis-
sipation, and short-circuit power accounts for about 
10-15% of the total power dissipation in a proper 
sizing arrangement  while static power is determined 
by fabrication technology and usually is negligible 
in CMOS circuits. Power in cmos circuit express in 
3 part: 1- dynamic power: when signal transition and 
load capacitance charging or discharching. 2- short 
circuit power: when we have direct path from power 
supply to ground. 3- power static: is consumedly by 
the leakage current static[1].
 We shown power consumption as the equation (1):

Ptotal=pdynamic+pshort circuit+pstatic
Ptotal=Fck*ai*cLi*Vswing+Isc *Vdd+IL *Vdd     
(1)

Where Vdd is the power supply voltage, CLi is the 
load capacitance at node i, Vswing is signal voltage 
swing at node i, Isc is the short circuit current and 
IL is the leakage current,Fck is the clock frequency. 
A way to organize the CSAs,and reduce the opera-
tion time,is in the form of a tree commonly called 
Wallace tree. In this tree the number of operand is 
reduce by a factor of 2/3 at each level. Let  λ(l) be 
the maximal number of operands that can be added 
by an L-level Csa tree.  λ(l)=3 Each csa has 3 in-
put and 2 output,hence the number of output in the 
times(3/2) will be the number of input,that is,the 
number of output in the upper level. If the number 
of output is not a multiple of 2then it mod indicates 
the number of extra outputs in the upper level,hence 
λ(l) can be defined recursively as in equation (2) :
λ(l) = [λ(l-1)/2]*3 + mod 2       (2)

The carry save adder one of major speed enhance-
ment techniques used  in modern digital circuits is 

Abstract: Our objective in this paper is to select 
algorithm to minimize the power consumption and 
area  we also discuss way to configure multiplier 
4*4 to sum vector in a carry save adder(csa) tree. we 
evaluate not,nand,xor and nor gate and using Hspice 
implementation using 0.35um cmos technology, the 
result of this algorithm advantageously applied to 
low power device. We reduce the number of transi-
tions csa trees that are common in large multiplier. 
In transistor level        circuit simulations indicate 
20-30% power reduction with no increase in delay.

Keywords: Carry Save Adder, Low Power Multi-
plier, Critical Path,VlsI Design .

1. Introduction
Addition  and  multiply  are  the fundamental  arith-
metic operations in the VLSI systems such  as mi-
croprocessors and  digital signal processing  (DSP)  
systems.  In mobile systems  and  portable  com-
puters,  there is  only  limited amount of  battery 
power.  So we must pay more attention to  the  low 
power  circuit design to  increase the battery life.  
Most  of all, the  low-voltage,  low power  design  is 
our particular concern because the power consump-
tion is proportional to the square of supply voltage. 
The csa propagate the carries to the least significant 
bits in advance to decrease the number of input bits 
of the final adder,  in other hand critical path is 1 csa,  
regardless of the number of bits N that is shown in 
figure [1]. In this paper, we design and simulate a 
4*4 multiplier and compare its power consumption 
with another algorithm then we explain the method 
of using the propose algorithm to reduce transistor 
for area and reduce power. The rest of this paper 
is organized as follow in section 2 we discuss the 
power consumption and timing   in cmos circuits, 
in section 3 we discuss other algorithm and result 
of them, in section 4 we discuss implementation of 
propose circuits, in section 5 express conclusion of 
this paper.

2. Power Consumption and Timing
In mobile systems and portable computers,  there is 

Design Low Power Carry Save
Adder Based On 4*4 Multiplier
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the ability to add number with minimal carry propa-
gation.

3. Review Past Algorithm Of Adder
In this section discuss another algorithm. In[2] 
Zhuang and Wu simplified the conventional trans-
mission gate full adder by using the transmission 

function theory and then proposed a new cell, which 
is called the transmission full adder, as shown in 
Figure [2].
One  of     our  design    is shown   in figure  [3] that
Has   28     transistor   and  reduce   power  a  little  
but  area  of  it  is  big .the  power  consumption
decrease to 12.9mw but number of transistor is 1952
and don’t proper for big multiplier. 
In [3],  the conventional 20-transistor transmission-
gate full adder has been proposed as shown in Fig-
ure 1, which is  called the pesudo full adder  in this  
paper. In [4] design pipelining full adder cell that 

is have 32 transistor and power consumption high 
and area also is big. The rolls of Cllc and not Cllk 
are interchanged from one pipeline stage to another.  
A transmission-gate adder was considered butnot 

adopted because its input C-switches would corrupt 
the data stored at the dynamic-latch output nodes of 
the previous pipeline stage.
In [5] paper,   proposed High-Speed and Low-Power 
Serial Accumulator for Serial/Parallel Multiplie , 
in this design  increase speed and  reduce  power 
consupmption  to  5.10(mw) , and decrease time of 
multiplication to 66(ns) for 31 operand.  The height 
of the partial product matrix is reduced from  N  to  
log 2 N 1].its  shown in Figure[6].

Fig. 1: critical path in carry save adder

Fig. 2: Transmission full adder

Fig. 3 : Transmission full adder

Fig. 4: pesudo full adder

Fig. 5: pipelining  full adder

77

Design Low Power Carry Save Adder Based On 4*4 Multiplier



www.ECA.ir

ه7
مار

 ش
م -

دو
ل 

سا
 - 

ـز
ویـ

ه ن
جل

- م
ژه 

 وی
اله

مق

all transistor size in full adder as L=0.35u  and  w is  

between  1-3u.and we design this full adder based on 
the 4*4 multiplier. In figure [8] we shown propose 
modified full adder that has 24 transistors.
In this design we use nand ,nor gate instead of and,or 
gate because reduce the area and timing of multi-
plier reduced, in order to reduce power consump-

tion and proper for big multiplier based on dsp and 
fir filter. In figure [9]  shown structure of prototype 
multiplier.
In new design use of full adder instead of half adder 
because power dissipation in conventional cmos cir-
cuits primarily occurs during device switching,and 
high speed multiplier often contain a Wallace tree 
of carry save adder to sum the partial products. In 
figure [10] shown cosequnet of prototype multiplier 
and in figure [11] shown consequent of propose mul-
riplier .
In figure [12] we shown layout of propose full adder 

In[6] proposed  a ROM-based 16*16 multiplier for
low-power applications and reduce power consump-

tion
and timing of multiplier.in figure 7 shown of this de-
sign. 
4. Implementation Of Propose
Simulation result are performed by Hspice based on 
0.35um cmos process with supply voltage 3.3v and 
implementation with keydance 3.055.In simulation 

Fig. 6: Dependency graph for the proposed accumulator

Fig. 7: ROM-based design of a 4-bit carry-select adder block.

Fig. 8: propose full adder based on multiplier

Fig. 9: prototype full adder
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and we shown in figure [13] compare of prototype of 

multiplier that adder of it  shown in figure [3]. power 

consumption in new design multiplier reduce 30% 
but a little increase timing of multiplication.  
In figure [12] we shown layout of propose full adder 
and we shown in figure [13] compare of prototype of 
multiplier that adder of it  shown in figure [3]. power 
consumption in new design multiplier reduce 30% 
but a little increase timing of multiplication.  
In figure [14] we shown compare of prototype de-
sign and propose design for area and reduction pow-

er consumption .we shown also reducd area of mul-
tiplier with  proposed algorithm.

Fig. 10: prototype  current and  power consumption

Fig. 11: propose method  current and  power consumption

Fig. 12: layout of  propose  full adder

Fig. 13: prototype and proposed design  delay and  power 
consumption Fig. 14 Compare area of prototype and proposed design
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Yuan 333,TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA.
[2] N. Zhuang and H. Wu, ‘’A New Design of 

the CMOS Full Adder’’, IEEE J. Solid-State Cir-
cuits, 1992, pp. 840-844.
[3] J. P. Uyemura, Fundamentals of MOS Digi-
tal Integrated Circuits, Addison-Wesley, 1988.
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4. Comparisio
In this section shown consequent of all algorithm 
and compare them with proposed algorithm.so we 
shown consequent in Table 1.

5. Conclusion
In this paper focus in low power coms csa based on 
multiplier is proposed.simulation result perform by 
Hspice in 0.35um that is low power and low area 
proportional other adder. Power reducting in csa 
trees by selecting this algorithm with minimizing the 
transistor in high-capacitance node. The proposed 
transistor implementation does not add delay to the 
critical path. This paper  reduce the power consump-
tion almost        20-30%  to 3.7mw and  decrase area 
almost 10% proportional other multiplier and this 
design proper in fundamental  arithmetic operations 
in the VLSI systems such  as microprocessors and  
digital signal processing  (DSP)  systems .
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Implementa-
tion

Delay(ns) No.transistor Power 
(mw)

L(um)

 Meher[5] 98.92 ----------- 8.85 0.18
Bipul C. 
Paul[6]

0.7 ----------- 11.2 0.18

Prototype 
design

5.5 1952 12.9 0.35

Bong-Il 
park[7]

1660 7877 14.6 0.8

Shun-Wen 
Cheng[8]

52.5 ------- 116 ------

Kuo-Hsing 
Cheng[9]

1.85 ---------- 35.3 0.25

Proposed 
design

8.8 1796 3.7 0.35

TABLE I: Implementation CSA
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برای  تخصصی  داده  پایگاه  یک   ،ECA دانلودسنتر 
کلیه رشته های برق و الکترونیک است که هدف از 
راه اندازی آن، ایجاد بستري مناسب جهت جلوگیري 
از پراکنده شدن نتایج تحقیق ها و مطالعات محققان 
ایراني است. تحقیقاتي که بدون شک،  و دانشمندان 
بودن  دسترس  در  که  چرا  هستند.  کشور  سرمایه 
با  که  مجموعه  به صورت یک  قبلي  کارهاي  تمامی 
باشید،  داشته  آنها دسترسي  به  میتوانید  دکمه  چند 
گرفت  خواهد  را  ها  کاري  دوباره  از  بسیاري  جلوي 
مقاالت  داوران  براي  قدرتمند  ابزاري  مطمئنا  و 
کنفرانسهاي آتي، و نیز دانشجویان مقاطع تحصیالت 
تکمیلي که در پي انجام پایان نامه خود هستند، خواهد 
بود و البته یکي از بزرگترین دستاوردهاي این پایگاه 
در هم شکستن تمرکزگرایي و از بین بردن مرزهاي 
و  اطالعات  به  دسترسي  براي  فواصل  و  جغرافیایي 
دانش مي باشد. ما همچنان در حال طراحي و افزودن 
بخش هاي جدید به این پایگاه هستیم تا بتوانیم به 
معناي تمام کلمه آن را تبدیل به مرجعي براي دانش 

کنیم.

ساختاری  با   1389 اسفند  در   ECA دانلودسنتر 
جدید راه اندازی شده و ضمن انتقال بانک اطالعاتی 
دارد  خود  اطالعاتی  بانک  گسترش  در  سعی  قبل، 
فروردین  از  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  با  و 
سال 1390 بخش پروژه های تکمیل شده نیز به این 

مجموعه اضافه خواهد شد.
 

جهت استفاده از مطالب موجود در دانلودسنتر با ید 
در سایت عضو شوید. برای عضویت در بخش دانلود 

به صفحه عضویت مراجعه نمایید. 
با استفاده از گزینه  "جستجو در مقاالت" مي توانید 
به جستجوی مقاله مورد نظر بپردازید. نهایت تالش 
ما بر این بوده تا بتوانیم جستجوي قابل اعتمادي را 
درون فیلدهاي مختلف مانند عنوان مقاله، نویسندگان، 
کلمات کلیدي و سرفصل هریک از مقاالت در اختیار 
محققان و دانشجویان گرامي قرار دهیم و تمام مشکالت 

جستجوگرهای خارجی که 
را  دارند  فارسی  واژگان  با 

مرتفع نماییم.  E
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مقاالت ضمیمه

بکارگیری کنترلرPID فازي اتوماتیک در جک هاي هیدرولیکي صنعتي 
با استفاده از روش هاي توصیف سیستم

چکیده: 
در این مقاله، یک کنترلرPID فازي اتوماتیک)خود-تنظیم( براي بهبود کارآیي جک هاي هیدرولیک توسعه داده شده 
است. کنترلر بر پایه مدل ریاضي سیستمي که با استفاده از تکنیک توصیف سیستم، برآورد شده، طراحي شده است. 

مدل در ساختار خطي گسسته به منظور بدست آوردن یک تابع تبدیل گسسته سیستم، اجرا شده است. روشهاي برآورد 
مدل با استفاده از جعبه ابزار توصیف سیستم )SI(  درMatlab انجام شده و داده هاي مورد نیاز براي برآورد مدل از 
یک سري آزمایشات تجربي اخذ شده اند. در طول شبیه سازي در Matlab با انتخاب قواعد مقتضي، طراحي صورت 
با  PID، کارآیي سیستم هیدرولیک در مقایسه  Kd  کنترلر  و   Kp، Kiپارامترهاي تنظیم کردن  براي  گرفته است. 

کنترلرهاي مرسوم، بطور قابل مالحظه اي افزایش نشان مي دهد.

کلمات کلیدي: 
PID فازي، اتوماتیک، جک هیدرولیک، کنترل موقعیت، توصیف سیستم. 

نویسندگان : 
chamankhah@gmail.com  غالمرضا چمن خواه

nemati_abbas@yahoo.com   عباس نعمتي
sattari@yahoo.com  بهنام ستاري

82

http://download.eca.ir/?did=222


www.ECA.ir

ه7
مار

 ش
م -

دو
ل 

سا
 - 

ـز
ویـ

ه ن
جل

- م
ت 

یغا
تبل

http://eshop.eca.ir/link/641.php  : توضیحات تکمیلی

AT91SAM7S256 Header Board

برد راه انداز میکروکنترلرهاي ARM7 با امکانات اولیه جهت کار با میکروکنترلرهاي AT91SAM7S256 شرکت اتمل. این برد 
امکان قرار گرفتن بر روي بردبورد را دارا بوده و به علت یک ردیفه بودن پین ها کمترین فضا از برد بورد اشغال مي گردد . از دیگر 
مزایاي این برد راه انداز تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو از طریق پورت USB به همراه کلید قطع وصل مي باشد . پورت USB عالوه بر 
تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو ، ارتباط SAMBA جهت پروگرامر کردن میکرو و ارتباط با ماژول USB میکرو را نیز مهیا ساخته است 
. جهت پروگرام کردن این میکرو مي توانید از 2 طریق ارتباط SAMBA ) از طریق پورت USB ( و یا پورت JTAG اقدام نمایید .

: AT91SAM7S256 خالصه مشخصات برد راه انداز

AT91SAM7S256 حداقل مدار جهت راه اندازي میکروکنترولر *    
    * داراي خروجي تمام پایه هاي ورودي خروجي به ترتیب شمارشي

    * امکان نصب مستقیم برد بر روي بردبرد
    * داراي خروجي ولتاژهاي 3,3 و 5 ولت

    * داراي کلید قطع و وصل تغذیه
JTAG وUSB امکان فعال و غیر فعال کردن پورت هاي *    

SAM-BA امکان استفاده از پروگرامر *    
JTAG داراي پورت *    

    * داراي کلید ریست
    * امکان کنترل پایه هاي JTAGSELT ,TST و ERASE با استفاده از دیپ سوئیچ

    * داراي 12 ماه گارانتي تعویض
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