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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

کار  نیروی  کمبود  با  کشورها،  از  بسیاری  در  صنعتی  کارخانجات 
مواجه اند و در پی دستیابی به بهره وری بیشتر می باشند، به طور 
سودمند  کوچک  کمک  یک  از  استفاده  ها  کارخانه  این  برای  قطع 

خواهد بود. نظر شما در مورد یک امدادگر کوچک چیست ؟

مدز ویلش جی ، سیمون بی جی اچ و تیمشان در دانشگاه آلبورگ 
دانمارک، در حال کار بر روی یک ربات صنعتی هستند که آن را 
جابجایی  و  کنترل  هدف  با  ربات  این  اند.  نامیده  کوچک  امدادگر 
مذکور شامل  ربات  است.  کارخانه طراحی شده  درمحوطه  قطعات 
یک بازوی مکانیکی است که بر روی پایه متحرکی نصب شده است.

 KUKA، توسط  که  هستند  بازوهایی  شبیه  مکانیکی  بازوهای  این 
مورد  و  شده  ساخته  اخیر  های  دهه  طول  در  سایرین  و   ABB
ربات های  نیز شبیه  پایه های متحرک  اند.  قرار گرفته  استفاده 
انبار کاال هستند که توسط systems Kiva و Seegrid ساخته 
شده و اخیراً مقبولیت بیشتری کسب نموده اند. اما ترکیب یک 
باشد  می  جدیدتری  ساخته  متحرک  ای  پایه  با  مکانیکی  بازوی 
نام  به  متحرک  مکانیکی  بازوی  یک  از   KUKA گذشته  )سال 
YouBot پرده برداری نمود( که دارای قابلیت های بسیار جالبی 

می باشند. 

به  را  کوچک  امدادگر  متحرک  ی  پایه  دانمارکی،  محققین 
مجموعه ای از سنسورهای قابل نصب بر روی ربات )نظیر سنسور 
نموده  مجهز  موتور(  های  کدکننده  و  التراسونیک  لیزری،  طیف 
اند، که قابلیت هدایت و ایمنی را افزایش داده اند. سیستم بازوی 
با شش درجه آزادی، بخش  بازوی صنعتی  مکانیکی شامل یک 
همچنین  ربات  این  باشد.  می  مختلف  ابزارهای  و  ابزار  تعویض 
قابلیت  با  دوربین  یک  شامل  که  است  بینایی  سیستم  به  مجهز 
تنظیم لنز و سیستم نور می باشد. نمونه آزمایشی حاضر، کاماًل از 
قطعات تجاری استاندارد ساخته شده است و می تواند تا هشت 
ساعت بدون وقفه به انجام کار بپردازد و هم چنین در زمان الزم 

به صورت خودکار اقدام به شارژ مجدد خود نماید.

کاربر  کوچک،  امدادگر  عملیات  انجام  ریزی جهت  برنامه  برای 
باید کامپیوتر را با الیه های دیجیتال محیط کار بارگذاری کنند و 
اجازه دهند ربات محیط را با سنسورهای خود اسکن نماید. با کمی 
برنامه نویسی بیشتر با استفاده از یک واسط گرافیکی و یک صفحۀ 
کرده،  به حرکت  به طور خودکار شروع  تواند  می  ربات  لمسی، 
قطعات  نصب  به  اقدام  حتی  و  دهد،  انتقال  برداشته،  را  قطعات 
مختلف نماید. بخش های مختلف ربات از هم تفکیک شده اند، 
امدادگر کوچک در محوطه کارخانه در حال  بنابراین زمانی که 
بازوی  که  زمانی  و  است؛  فعال  متحرک  پایه  تنها  است،  حرکت 

ثابت می ماند.  پایه متحرک  مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد، 
این روش برای حصول اطمینان از این که ربات کارهای خود را کاماًل 

بی خطر انجام می دهد می باشد.
اما قبل از این که ما بتوانیم امدادگر کوچک را در محوطه کارخانه ها 
ببینیم، محققین باید بر چالش های متعددی غلبه کنند. برای نمونه، 
متنوعی  و  وسیع  های  محیط  با  تواند  می  ربات  اینکه  از  باید  آنها 
سازگار شده و وظایف خود را به صورت مقرون به صرفه انجام دهد، 
با خطاها و موقعیت  باید برای مواجهه  اطمینان حاصل کنند. ربات 
مطمئن  شرایط  در  همیشه  و  داشته  آمادگی  نشده  بینی  پیش  های 
کار کند. محققین همچنین باید رابط کاربری را به شکلی رشد دهند 
تا نصب آن آسان بوده و هزینه ای زیادی در بر نداشته باشد، این 
فاکتور عاملی تعیین کننده در این نوع ربات ها )که می توانند چند 

ربات امدادگر کوچک، می خواهد کمکی بزرگی در محوطه کارخانه ها باشد
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ده هزار یورو هزینه در بر داشته باشند( می باشد، که می تواند باعث 
شود که ربات ها از آزمایشگاه خارج شده و به محیط صنعتی وارد 
شوند. گروه دانمارکی در نظر دارد این مسئله و مسائل دیگر را با 
یکی  گروندفوس،  کارخانه  در  واقعی  محیط  یک  در  ربات  آزمایش 
از بزرگترین تولید کننده های پمپ جهان سنجیده و نواقص آن را 

برطرف نماید.
این  نظر می رسد  به  این است که  پروژه  این  توجه در  نکته جالب 
پروژه فصل مشترک دو حوزه رباتیکی متمایز می باشد: یکی حوزه 
شناخته شده ربات های صنعتی و دیگری حوزه رو به رشد ربات های 
خدمتکار. این چنین پیوندی بسیار امید بخش است. همچنین ربات 
امدادگر کوچک مثال خوبی از تجمیع تکنولوژی های موجود در ربات 
های تولیدی بدیع است، همان طور که ویلش جی بیان می کند "برای 

به دست آوردن مقبولیت و پیاده سازی آسان در محیط های واقعی 
صنعتی، از ضروریات به حساب می آید". 

آیا کسی به یک امدادگر کوچک نیاز ندارد ؟

می توانید فیلمی از این ربات را در سایت زیر ببینید:
http ://spectrum .ieee .org/automaton/robotics/

industrial-robots/little-helper-robot

IEEE Spectrum                                                   :منبع
nasim.marandi@gamil.com            مترجم: نسیم مرندی
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متحده  ایاالت  دفاعی  پیشرفته  تحقیقاتی  های  پروژه  آژانس 
نانو مغناطیس و اسپینترونیک  )DARPA( بر روی گروه تحقیقاتی 

برای ساخت منطق غیر فرار توان پایین سرمایه گذاری کرده است.
چهارم ژانویه 2011 - آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی 
را  کامپیوتری  منطق  از  جدیدی  نوع   )DARPA( متحده  ایاالت 
به  الکتریسیته  جای  به  جدید  منطق  این  است.  نموده  درخواست 
این  گویند  می  آن  دهندگان  توسعه  و  کرد،  تکیه خواهد  مغناطیس 
تفاوت می تواند باعث شود روزی کامپیوترها با کسری از انرژی که 
هم اکنون مصرف می کنند کار کنند. بعضی حتی پیش بینی می کنند 

که این تغییر، روشن شدن کامپیوتر شما را یک کار تقریبًا آنی خواهد 
کرد. آژانس دفاعی ایاالت متحده بودجه 8.4 میلیون دالری را برای 
یک پروژه چهار ساله "اسپینترونیک" به سرپرستی دانشگاه کالیفرنیا، 
تحقیقات  برای  را  دالری  میلیون   9.9 بودجه  یک  و  آنجلس،   لس 
"نانو مغناطیس" به سرپرستی دانشگاه نوتردام اختصاص داده است. 
هدف هر دو گروه ساخت یک مدار پایه بر اساس منطق مغناطیس 

می باشد.
در حال حاضر،  نمی توان کامپیوتری داشت که بصورت آنی آماده 

به کار شود، دلیل این امر تا حدودی به این مساله بر می گردد که 
که  کاری  تغذیه  شدن  قطع  محض  به  امروزی  فرار  های  پردازنده 
در حال انجام بودند را فراموش می کنند. دلیل این فراموش کاری، 
قطع  برق  زمانیکه  باشد.  می  الکتریکیسیته  جریان  به  آنها  وابستگی 
شود، جریان بار الکتریکی متوقف و در پی آن هر پیشرفتی در کار 
محاسباتی متوقف می شود. در زمان وصل مجدد برق، مدار اساسًا 
باید کار را از ابتدا با استفاده از اطالعات ذخیره شده در حافظه غیر 

فرار خارج از CPU شروع کند، که این مساله زمان بر است.
اما منطق بر پایه مغناطیس غیر فرار، حتی می تواند در زمانیکه شما 

آنرا از برق جدا می کنید کارهایی که به انجام رسانده است را به 
خاطر بسپارد و با بازگشت برق کار خود را از سر بگیرد. پدرام خلیلی، 
ویژگی  این  گوید  می   )UCLA( کالیفرنیا  دانشگاه  تیم  پروژه  مدیر 

می تواند به ماشین هایی با سرعت روشن شدن باالتر منجر شود.
اما الکس خیتون، از مهندسان برق دانشگاه کالیفرنیا و رهبر این پروژه 
به همراه همکارش کنگ ونگ، به این منطق غیر فرار به عنوان وسیله 
برای ذخیره انرژی می نگرند. به عقیده او، پایایی این منطق می تواند 
فقط در زمانیکه در حال محاسبه  بدهد که  را  امکان  این  تراشه  به 

تزریق سرمایه به منطق مغناطیسی

4



www.ECA.ir

ه6
مار

 ش
ل -

 او
ال

 س
ز -

یــ
 نو

جله
- م

ن 
نوی

ی 
 ها

ژی
ولو

تکن

های  دستورالعمل  منتظر  زمانیکه  تا  و  کند  استفاده  انرژی  از  است 
 DARPA که  کند  اضافه می  ندهد. خیتون  آنرا هدر  است  بعدی 
قرار داده است، و هر دو  تحقیق  نیاز اصلی  را  انرژی مناسب  بازده 
گروه هدفشان ساخت یک مدار جمع کننده دو بیتی است که به ازای 
هر عمل منطقی فقط 10-18  ژول توان استفاده کند. خلیلی می گوید: 
کند.  انرژی مصرف می  بیشتر  برابر  CMOS چندین  منطق سنتی 

بعالوه CMOS فرار است.
 به جای وابستگی به جریان های الکتریکی گذرا، تیم دانشگاه کالیفرنیا 
در حال توسعه یک قطعه اسپینترونیک هستند که عملیات منطقی را 
بوسیله برخورد امواجی که خیتون آن را "امواج مغناطیسی"، یا امواج 
اسپینی، و ذخیره سازی نتایج )الگوی تداخل امواج( در نوع جدیدی از 
حافظه مغناطیسی به انجام می رساند. امواج اسپینی در ابتدا "اسپین" 
)اندازه گیری مکانیک کوانتومی حرکت  الکترون را "اوج می دهند" 
است.  یافته  اختصاص  مغناطیسی  میدان  دارای  که  ذره،  ای  زاویه 
اسپین الکترون در دنیای ماکروسکوپیک ما معادل واقعی ندارد، اما 
اوج گیری آن را می توان به شتاب دادن به یک اسباب بازی اسپینی 

تشبیه کرد که آن را به حرکت وا می دارد.
اما اوج دهی حرکت اسپینی الکترون، که محققان آن را توسط اعمال 
دهند،  می  انجام  خاص  فروئیک  مولتی  مواد  به  ضعیف  ولتاژ  یک 
گذاشت.  تائیر خواهد  نیز  همسایه  های  الکترون  اسپین  روی  بر 
های  الکترون  های  اسپین  خود  نوبه  به  نیز  همسایه  الکترون های 
تا  گذاری  تاثیر  این  و  دهند  می  قرار  تاثیر  تحت  را  دیگر  نزدیک 
انتها ادامه پیدا می کند. به گفته خیتون گروه او تاکنون موفق شدند 
این حرکات موجی را به شکل موثری در طول مسیری که آنها آنرا 
"گذرگاه موج اسپینی" نامیده اند )کانال هایی برای جاری شدن امواج، 
ساخته شده از سیم های مغناطیسی در اندازه نانومتر( منتقل کنند. 
با  از سال 2005، گروه دانشگاه کالیفرنیا به ترکیب حرکات موجی 
یکدیگر برای اجرای عملیات منطقی پرداخته اند. خیتون می گوید: 
من به شدت معتقدم که نسل آینده تجهیزات منطقی از نوع قطعات 

بر پایه موج خواهند بود.
محاسبات  ذخیره  کار  دشوار  و  مهم  بخش  که  دارد  اعتقاد  خیتون 
موج اسپینی خواهد بود، زیرا امواج اسپینی، مانند جریان الکتریکی در 
با گذشت زمان محو می شوند  امروزی هستند که  مدارات منطقی 
بودن منطق جدید،  فرار  بین می روند. جهت تحقق شعار غیر  از  و 
در حال توسعه سلول های مغناطیسی هستند که  تیم او "به شدت" 
بتوانند خروجی امواج اسپینی را در لحظه ای که بوقوع می پیوندد 
ثبت کنند. بنابراین زمانی که برق قطع شود، محاسبات نیمه تمام از 

بین نخواهند رفت.
مرکز  رئیس  و  نوتردام  دانشگاه  گروه  سرپرست  پورود  گنگ  ولف 
تکنولوژی و علم نانو در دانشگاه، اعتقاد دارد که نیازی به انجام این 
ذخیره  سپس  و  منطقی  اعمال  انجام  ابتدا  )در  ای  مرحله  دو  روش 
اسپینی،  امواج  انتشار  جای  به  گوید:  می  پورود  ندارد.  وجود  نتایج( 
نانو  منطق  دارند،  نیاز  کار  به  شروع  برای  توجهی  قابل  انرژی  که 
ریزمغناطیسی که  "نقاط"  بین  نوتردام، فضای مغناطیسی  مغناطیس 
بعضی از آنها 60 تا 90 نانومتر عرض دارند و با فاصله 20 نانومتر 

از یگدیگر جدا شده اند، ایجاد می کند.
را  دیگر  آهنربای  تواند  می  معمولی  آهنربای  یک  که  طور  همان 

 دفع کند، یک نانو مغناطیس ساخته شده از مواد فرومغناطیس هم 
می تواند خاصیت مغناطیسی نانومغناطیس هایی که در آن نزدیکی 
هستند را تغییر دهد. پورود می گوید: تیم او در شبیه سازی مقایسه 
ای عملکرد منطق نانو مغناطیس با CMOS قدیمی دریافتند که با 
قرار دادن تعداد زیادی از این نقاط بر اساس الگوهای خاص، با توجه 
به اینکه ادوات محاسبه همان ادوات ذخیره نتایج هستند، می توانند 
روش  صدم  یک  حدود  در  که  بسازند  را  ای  پایه  منطقی  مدارات 
CMOS انرژی مصرف می کنند و به طور ذاتی غیر فرار هستند. 
او می گوید: "ما می دانستیم چنین فوایدی در استفاده از پدیده های 
مغناطیسی وجود دارد، اما ما هرگز به اندازه کافی برای استفاده از آن 
رغبت نداشتیم. یک بار بصورت اتفاقی این مساله را آزمایش نمودیم 

و متوجه شدیم که بسیار کارآمد است".
اما خلیلی در دانشگاه کالیفرنیا می گوید منطق بر پایه امواج اسپینی 
آینده  در  سیستم  این  اینکه  به  توجه  با  دارد.  را  خودش  فواید  نیز 
قابلیت کوچک سازی بسیار بیشتر و آسانتری در مقایسه با "جزایر 
اسپینی  امواج  او  گفته  به  دارد.  نیاز  مورد  گسسته   مغناطیسی" 
می توانند دارای طول موجی به اندازه فقط چند نانومتر داشته باشند، 
و می توانند در سراسر یک محیط پیوسته منتشر شوند. خلیلی معتقد 
است که این خصوصیات آنها را برای انتقال پیام در طول یک مدار 
بسیار  دارد،  انتظار   DARPA که  همانگونه  مربعی،  میکرومتر  یک 

مناسب گردانیده است.
بنیادی  های  کاربرد  مغناطیس  منطق  که  است  معتقد  او  چه  اگر 
جدیدی، گذشته از توان پایین و دستگاه هایی که سریع تر آماده کار 
می شوند پیدا خواهند کرد، با این حال به گفته او: "طراحی گروه او 
یک تکامل ذاتی قطعات مورد استفاده امروزی بود". او می گوید: "ما 
منطق داریم، سرمایه هم داریم. ما فقط قصد داریم این دو را به روشی 

مقرون به صرفه تر در کنار یکدیگر قرار دهیم". 

IEEE Spectrum                                                   :منبع
pooya_b150@yahoo.com             مترجم : پویا تیموریان
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تزریق سرمایه به منطق مغناطیسی

 IEEE مجموعه شماره 1 ، شامل صدها عدد از مقاالت

مجموعه مقاالت IEEE شماره 1

توضیحات تکمیلی :
http://eshop.eca.ir/link/472.php
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در  بزرگ  پیشرفت  یک  که  کند  ثابت  تواند  می  که  رشد جدیدی 
دانشمندان  که  است  این  باشد،  اسپینترونیک  توسعه  حال  در  حوزه 
های  هسته  از  مغناطیسی  ویژگی  یک  از  استفاده  با  اند  شده  موفق 
فسفر جاسازی شده در سیلیکون، اطالعات را برای مدت زمان تقریبًا 
مقدار  یک  چرخش  خاصیت  برای  دقیقه   2 کنند.  ذخیره  دقیقه   2
بینهایت به حساب می آید. این پیشرفت می تواند به انواع جدیدی 
از حافظه ها بر پایه سیلیکون بینجامد که حتی ممکن است بتوانند در 

سطح یک اتم کار کنند.
بر خالف مدارات الکترونیکی متداول که از ویژگی حمل بار الکترون 
در ساخت مدارات بهره می برند، اسپینترونیک ها از ویژگی مکانیک 
کوانتوم الکترون ها به نام اسپین الکترون برای ساخت قطعات مفید 
بهره برده اند. )اسپین الکترون یک فرم از گشتاور مغناطیسی است 
که سبب می شود الکترون ها مانند میله مغناطیسی عمل کنند(. با 
این حال طول عمر این اسپین ها به طور عام بسیار کوتاه می باشد 
)در حد میکرو ثانیه(، که ساخت ثبات ها و دیگر ادوات الزم برای 
اجرای محاسبات را چالش انگیز می سازد؛ زیرا انجام این قبیل اعمال 
نیازمند آن است که اطالعات برای یک مدت نسبتًا طوالنی بصورت 

ثابت ذخیره شوند.
از  از فیزیکدانان به رهبری دن مک کامی  تیم  در حال حاضر یک 
از  استفاده  با  را  اطالعات  اند  شده  موفق  استرالیا  سیدنی  دانشگاه 
اسپین مغناطیسی هسته های فسفر در سیلیکون دارای ناخالصی فسفر 
برای مدت زمان 112 ثانیه ذخیره کنند. این روش اساسًا یک روش 
اسپینی  اطالعات  دهد  می  امکان  محققان  به  که  است  هوشمندانه 
الکترون را در هسته های فسفر دهنده نگاشته و ذخیره کنند. اسپین 
و  کرد،  بازخوانی  الکترونیکی  بصورت  مکرراً  توان  می  را  ها  هسته 

اطالعات خیلی بیشتر از عمر اسپین الکترون دوام خواهند داشت.
با  همکاری  همچون  فراوانی  همکاری  سوابق  دارای  که  کامی،  مک 

ایالتی  دانشگاه  از  تول  ون  یوهان  یوتا،  دانشگاه  از  بواِهم  کریستوف 
فلوریدا، و َگوین مورلی از کالج دانشگاه لندن همکاری داشته معتقد 
این کار بود،  انجام  است که "استفاده از سیلیکون راه مناسبی برای 
کاماًل  های  کنش  برهم  سیلیکون  داخل  دهنده  های  ناخالصی  زیرا 
شناخته شده ای با اسپن الکترون ها داشته، طول عمر طوالنی دارند، 

و اساسًا خود این ماده یا لوازم الکترونیکی متداول سازگاری دارند".
به هر حال، دست یافتن به ذخیره سازی برای این مدت زمان آسان 
باال در  این کار در آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی  انجام  و  نبود. 
ای  ویژه  تجهیزات  از  استفاده  به  نیاز  فلوریدا  ایالت  تاالهاسی  شهر 
میدان  یک  به  کار  این  انجام  برای  داشت.  پایین  بسیار  دمای   در 
مغناطیسی 8.9 تسال نیاز بود )تقریبًا 200 هزار برابر قویتر از میدان 
مغناطیسی زمین( تا بتوان چرخش الکترون های فسفر در یک قطعه 
نازک از سیلیکون ترکیبی که تا دمای 3.5 درجه کلوین سرد شده 

بود را تنظیم نمود.
با پالس های الکترومغناطیسی در فرکانس دویست و چهل گیگاهرتز 
"نوشته"  فسفر  های  اتم  اطراف  در  ها  الکترون  روی  بر  ها  اسپین 
شدند. سپس امواج رادیویی در محدوده FM اطالعات ذخیره شده 
الکترون ها را بر روی هسته های فسفر نگاشتند. بعد از  در اسپین 
تقریبًا 2 دقیقه، این چرخش ها را دوباره بر روی الکترون ها نگاشته 
و بازخوانی کردند. مک کامی می گوید این روش برای ناخالصی های 
این  از  استفاده  قابلیت  که  کند،  می  عمل  نیز  فسفر  جز  به  دیگری 

تکنیک را توسعه می بخشد.
کارشناسان تحت تاثیر قرار گرفته اند. به گفته استفان لیون، پرفسور 
مهندسی برق در دانشگاه پرینستون "آنچه بیشترین  اهمیت را دارد 
الکتریکی  جریان  یک  با  را  هسته  اسپینی  حالت  آنها  که  است  این 
می سنجند )این یعنی استفاده از یک وسیله نیمه هادی(. این مساله این 
کار را بخصوص می سازد". به اعتقاد او، این که بتوان گفت آیا این 

یک حافظه اسپینترونیک سیلیکونی با ماندگاری طوالنی
ذخیره چرخش برای چند دقیقه به جای چند میکرو ثانیه

6
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تکنیک می تواند در لوازم الکترونیکی در دمای اتاق نیز به کار گرفته 
شوند در حال حاضر غیر ممکن است، "اما گامی در آن جهت است".

او به این مساله اشاره می کند که با اینکه آزمایشات مک کامی در 
دمای پائین انجام می شود، "اما الزم است یک چیز را به یاد داشته 
باشید که مقاومت مغناطیسی بزرگ )GMR( نیز در ابتدا فقط یک 
پدیده در دمای پایین بود و هم اکنون در تمام دیسک درایو های ما 
وجود دارد". در حقیقت، هدف بعدی محققان پیدا کردن راهی برای 
تر  مغناطیسی ضعیف  میدان  و  بیشتر  این حافظه در دمای  ساخت 

می باشد.
نتایجی که مک کامی به آن دست  همچنین لیون فکر می کند که 
یافته می تواند برای پردازش کوانتومی مفید باشد. بسیاری از محققان 
مجذوب مفهوم تئوری کامپیوتر کوانتومی شده اند که از هسته های 
فسفر در سیلیکون برای ذخیره و عملگری بر روی اطالعات کوانتومی 
استفاده می کند. در روش مک کامی "اگر ما بتوانیم حساسیت را به 

جایی برسانیم که بتوان یک تک اسپین هسته ای را سنجید، می توان 
آن را به عنوان دستگاه خوانش اطالعات برای یک کامپیوتر کوانتوم 

خواند.
اندرو ژوراک از دانشگاه نیو ساوت ولز در استرالیا، که عضو تیمی بود 
که به تازگی چرخش یک تک الکترون در یک تراشه سیلسکونی را 
باز خوانی کردند نیز با این مساله موافق است. "من فکر می کنم که 
این کار پتانسیل قابل توجهی برای گسترش قطعات اسپینترونیک در 
سیلیکون بوجود آورد. اگر شما بخواهید قطعات اسپینترونیک مجتمع 
الکتریکی  آشکارسازی  روش  از  استفاده  بسازید،  بزرگ  مقیاس  در 

بسیار مهم است".

IEEE Spectrum                                                   :منبع
pooya_b150@yahoo.com             مترجم : پویا تیموریان
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یک حافظه اسپینترونیک سیلیکونی با ماندگاری طوالنی

نرم افزار labVIEW با امکانات بسیار پیشرفته ي ، برنامه ریزي گرافیکي، قابلیت اتصال بسیار باال، 
براي  مناسبي  دلیل  افزار،  نرم  این  از  پیشرو  یک شرکت  پشتیباني  و  متعدد  کنترلي  و  ریاضي  توابع 

محبوبیت این نرم افزار در بین مهندسین مي باشد .
در این مجموعه مي توانید مجموعه کاملي از Add-On وModules و Toolkits هاي موجود براي 

این نرم افزار را دریافت و استفاده کنید :

این محصول در قالب هشت DVD ارائه گشته است .

LabVIEW 2009 SP1 Professional Full AddOns

 http://eshop.eca.ir/link/485.php  : توضیحات تکمیلی

LabVIEW 2009 SP1 Professional

# DVD 1~4
- LabVIEW 2009 Platform
           |_LabVIEW English (Base/Full/Professional)
           |_Real-Time Execution Trace Toolkit
           |_LabVIEW SignalExpress
           |_NI Motion Assistant
           |_Real-Time Module
           |_FPGA Module
           |_Vision Development Module 2009
           |_Control Design and Simulation Module
           |_MathScript RT Module
           |_Statechart Module
           |_PID and Fuzzy Logic Toolkit
           |_Simulation Interface Toolkit
|_SystemIdentificationToolkit
|_ReportGenerationToolkitforMicrosoftOffice
           |_Database Connectivity Toolkit
           |_Internet Toolkit
           |_Advanced Signal Processing Toolkit
           |_Digital Filter Design Toolkit
           |_Adaptive Filter Toolkit
           |_Desktop Execution Trace Toolkit
           |_VI Analyzer Toolkit
           |_Unit Test Framework Toolkit
           |_DataFinder Toolkit
           |_Microprocessor SDK
           |_Mobile Module
           |_Datalogging and Supervisory Control Module
           |_Touch Panel Module
           |_NI SoftMotion Module
           |_Sound and Vibration
           |_NI Device Drivers DVD - August 2009

# DVD 5
- LabVIEW 2009 Service Pack 1
- NI DIAdem 11.1
- LabVIEW 2009 SP1 Control Design and Simulation
- LabVIEW 2009 SP1 Datalogging and Supervisory Control 
Module
- LabVIEW 2009 Touch Panel Module
- NI Vision Development Module 2009

# DVD 6
- LabVIEW 2009 Embedded Module for ARM Microcon-
trollers
- LabVIEW 2009 Sound and Vibration
- LabVIEW 2009 SP1 Real-Time Module

# DVD 7
- LabVIEW 2009 SP1 FPGA Module
- LabVIEW SignalExpress 2009
- NI TestStand™ 4.2.1
- NI-VISA Full

# DVD 8
- NI Vision Acquisition Software
- NI Vision Acquisition Software 2
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تغذیه بیسیم چگونه کار می کند؟
مقدمه ای بر چگونگی کارکرد تغذیه بیسیم

همه ی شما احتماال در خانه ی خود توده ای در هم پیچیده و خاک 
گرفته از سیم های برق دارید، مگر اینکه فردی بسیار مرتب و منظم 
باشید. حتی ممکن است  ماهر  بسیار  بندی وسایل  بسته  و در  بوده 
گره  ی  توده  همین  میان  از  را  خاصی  سیم  که  باشید  شده  مجبور 
خورده دنبال کنید تا به خروجی برسید، با این امید که دو شاخه ای 
که از پریز کشیده اید، دو شاخه ی درست باشد! همین امر یکی از 
معایب الکتریسیته است. در حالی که برق می تواند زندگی انسان ها 
را آسانتر کند، ممکن است آشفتگی هایی هم به بار آورد. به همین 
دلیل، دانشمندان درصددند تا روش های انتقال تغذیه بیسیم ابداع 
کنند که این آشفتگی ها را از بین برده و به منابع پاکی از الکتریسیته 
ایده  اما  ایده مربوط به آینده باشد  این  یابند. اگر چه  )برق( دست 
تغذیه ی  انتقال  مورد  هایی در  تئوری  تسال  نیکوال  نیست.  جدیدی 
بیسیم در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی مطرح کرده 
است. یکی از نمایش های دیدنی وی روشن کردن چراغ های موجود 

در محوطه مرکز آزمایشات کلرادو اسپرینگ خود از راه دور بود.
آثار تسال تاثیر گذار بودند اما سریعا منجر به روش های فراگیر و 
عملی برای انتقال تغذیه بیسیم نشدند. از آن پس، محققان روش های 
متعددی جهت انتقال برق در طول مسافت های طوالنی بدون استفاده 
از سیم ابداع کرده اند. برخی از این روش ها فقط در حد تئوری یا 

قرار  استفاده  مورد  اکنون  هم  آنها  از  برخی  اما  هستند  اولیه   طرح 
می گیرند. به عنوان مثال، اگر یک مسواک الکتریکی )برقی( داشته 
باشید، احتماال هر روز از مزیت یکی از همین روش ها بهره می برید.

بساری از مسواک های برقی بوصیله ی اتصال القایی شارژ مجدد می شوند.
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امواج  است.  عادی  امری  انرژی  بیسیم  انتقال  دنیا،  مناطق  اکثر  در 
رادیو انرژی هستند و مردم همه روزه از آنها برای ارسال و دریافت 
سیگنال های تلفن همراه، تلویزیون، رادیو و wi-fi استفاده می کنند. 
امواج رادیویی در تمامی جهات تا زمانی منتشر می شوند که به آنتن 
برسند که برای فرکانس مورد نظر و صحیح تنظیم شده است. روشی 

مشابه برای انتقال توان الکتریکی می تواند خطرناک باشد.
را  پریز زدن شارژر  به  بودن روزانه مسواک،  مثال در معرض آب 
نیز  عادی  الکتریکی  اتصاالت  سازد.  می  بالقوه خطرناک  به صورت 
موجب می شوند که آب به درون مسواک نفوذ کرده و به اجزای آن 
آسیب برساند. به همین دلیل، بسیاری از مسواک ها از طریق اتصال 

القایی مجددا شارژ می شوند.

القایی، میدان مغناطیسی را به کار می برد که بخش طبیعی  اتصال 
در  الکتریکی  جریان  که  بار  هر  است.  سیم  درون  جریان  حرکات 
سیم حرکت می کند، یک میدان مغناطیسی گردشی در اطراف سیم 
میدان  این  پیچ،  سیم  یک  درون  سیم  کردن  خم  آورد.  می  بوجود 
مغناطیسی را تقویت می کند و هر چقدر حلقه های سیم پیچ بیشتر 

باشد، میدان بزرگتر خواهد بود.
اگر سیم پیچ دومی از سیم را درون میدان مغناطیسی ای که ایجاد 
کرده اید قرار دهید، میدان می تواند جریانی را به سیم القا کند. در 
نیز  و  )مبدل( است  ترانسفورماتور  کار کرد یک  این چگونگی  اصل 

چگونگی شارژ مجدد مسواک برقی می باشد.

این عمل سه مرحله اساسی دارد:
1- جریان از خروجی دیواره از طریق سیم پیچ به درون شارژر جریان 
می یابد و میدانی مغناطیسی بوجود می آورد. در مبدل، این سیم پیچ، 

سیم پیچ ورودی نام دارد.
میدان  دهید،  می  قرار  شارژر  در  را  خود  مسواک  که  هنگامی   -2
مغناطیسی جریانی به سیم پیچ دیگری و یا سیم پیچ خروجی که به 

باتری متصل است القا می کند.
3- این جریان باتری را مجددا شارژ می کند.

شما می توانید همین اصول را برای شارژ مجدد دستگاه های دیگری 
مجدد  شارژ  ی  صفحه  مثال،  عنوان  به  دهید.  قرار  استفاده  مورد 
از  دو  هر   ،Edison Electric`s powrdesk و   splashpower

سیم پیچ برای ایجاد میدان مغناطیسی استفاده می کنند.

دو شاخکی  یا  کننده های درونی  دریافت  از  الکتریکی  های  دستگاه 
)plug-in( استفاده می کنند تا در حالی که روی صفحه قرار دارند، 
شارژ مجدد شوند. این دریافت کننده ها حاوی سیم پیچ های سازگار 
ها  باتری های دستگاه  به  برق  نیاز جهت رساندن  مورد  و مدارات 

هستند.
طول  در  برق  انتقال  برای  را  مشابهی  ی  مقدمه  جدیدتری،  تئوری 

مسافت های طوالنی مورد استفاده قرار می دهد.

رزونانس و تغذیه بی سیم
به  کنند.  می  تولید  کوچکی  نسبتا  مغناطیسی  میدان  خانگی  وسایل 
همین دلیل شارژرها، وسایل را در فاصله ی الزم جهت القای جریان 
اتفاق می افتد که سیم پیچ ها  نگه می دارند و در صورتی این امر 
به هم نزدیک باشند. میدان بزرگتر و قوی تر می تواند جریان را از 
دور نیز القا کند اما این روند به شدت ناکارآمد است. زیرا میدان 
بزرگتری  میدان  و  یابد  می  انتشار  تمامی جهات  در  که  مغناطیسی 

دسته و پایه مسواک الکتریکی سیم پیچ هایی دارند که امکان شارژ مجدد باطری 
را فراهم می آورند

 صفحه ی splashpower از القا برای شارژ مجدد همزمان چند دستگاه
 استفاده می کند.
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تولید می کند، انرژی زیادی تلف می کند.
نوامبر سال 2006 میالدی، محققان درMIT چنین  این حال در  با 
گزارش کردند که روش کارآمدی برای انتقال انرژی بین سیم پیچ هایی 
که چند متر جدا از هم هستند، کشف کرده اند. این تیم که سرپرست 
آن را مارین سولیاسیک به عهده داشت، این تئوری را مطرح کردند 
که آنها توانسته اند فاصله ی بین سیم پیچ ها را از طریق افزودن 

رزونانس )تشدید( به معادله گسترش داد.
یک روش جالب برای پی بردن به رزونانس، تصور آن بر حسب صدا 
است. ساختار فیزیکی یک شی، مثل اندازه و شکل شیپور، فرکانسی را 
که در آن به صورت طبیعی ارتعاش می کند، تعیین می کند. همین 
که  است  دلیل  همین  به  است.  شیپور  این  رزونانس  فرکانس  امر، 
نواختن شیپور سبب میشود که شیپور مجاور نیز شروع به ارتعاش 

کند. هر دو شیپور فرکانس رزونانس یکسان دارند.

اگر  که  است  این  از  حاکی   MIT در  شده  انجام   تحقیقات 
میدان های الکترومغناطیسی پیرامون سیم پیچ در فرکانس یکسانی 
تشدید شوند، القا می تواند با اندک تفاوتی روی دهد. این تئوری از 

سیم پیچ خمیده ای از سیم به عنوان القا گر استفاده می کند.
یک صفحه ی خازنی که می تواند بار را نگه دارد، به هر یک از انتهای 
سیم پیچ متصل می شود. همچنانکه برق این سیم پیچ را می پیماید، 
حاصل  آن  رزونانس  فرکانس  کند.  می  تشدید  به  پیچ شروع  سیم 

القای سیم پیچ و ظرفیت صفحه ها است.

بر  این سیستم مبتنی  الکتریکی مشاهده شد،  همچنانکه در مسواک 
 دو سیم پیچ است. الکتریسیته ای که طول موج الکترومغناطیسی را 
می پیماید، می تواند راهی از یک سیم پیچ به سیم پیچ دیگر باز کند 
داشته  یکسانی  رزونانس  فرکانس  پیچ  سیم  دو  هر  اینکه  شرط  به 
باشند. این اثر مشابه همان روشی است که در آن ارتعاش یک شیپور 

می تواند سبب ارتعاش شیپور دیگر شود.
تا زمانی که هر دو سیم پیچ دور از گستره ی سیم پیچ دیگر باشند، 
هیچ اتفاقی روی نخواهد داد، زیرا میدان های پیرامون سیم پیچ ها به 
قدر کافی قوی نیستند تا تاثیر زیادی بر آنها بگذارند. متشابها، اگر 
دو سیم پیچ در فرکانسهای متفاوتی تشدید شوند، هیچ اتفاقی روی 
نخواهد داد. اما اگر دو سیم پیچ مرتعش با فرکانس یکسان در چند 
متری هم قرار داده شوند، جریان انرژی از سیم پیچ فرستنده به سیم 
حتی  پیچ  سیم  یک  تئوری،  این  طبق  کند.  می  حرکت  گیرنده  پیچ 
می تواند الکتریسیته را به سیم پیچ های دریافت کننده ی متعددی 
بفرستد، به شرط اینکه همگی آنها در فرکانس یکسانی ارتعاش یابند. 
محققان این عمل را "انتقال غیر تابشی )رادیاتور( انرژی" نامیده اند 
زیرا شامل میدان های ساکن اطراف سیم پیچ ها می باشد و میدان 

هایی را که در تمامی جهات منتشر میشوند را در بر نمی گیرد.

ترکیبی  چنین  که  کنند  می  پیشنهاد   MIT تیم  مقدماتی   کارهای 
می تواند تمامی دستگاه های موجود در یک اتاق را روشن کرده یا 
شارژ مجدد کند. انجام تغییرات و اصالحاتی برای ارسال انرژی در 

فواصل طوالنی ضروری است مانند طول ساختمان یا شهر.
این تیم در ماه ژوئن 2007 میالدی به پیشرفت هایی دست یافت 
و مقاله ای مبنی بر جزئیات اثبات تجربی موفقیت آمیز طرح اولیه 
خود منتشر کردند، آنها از سیم پیچ هایی تشدید شونده جهت روشن 
کردن المپ هایی طی مسافتی در حدود هفت پا )دو متر( استفاده 

نمودند.
دیگر تئوری های مربوط به تغذیه بیسیم شامل فواصل طوالنی مانند 

فاصله ای از فضا به زمین می باشد.

اندازه، شکل و ترکیب مواد سازنده ی شیپور، فرکانس رزونانس آن را تعیین 
می کند.

پروژه تغذیه بیسیم دانشگاه MIT از یک سیم پیچ خمیده و صفحه های خازنی 
استفاده می کند.

طبق تئوری، یک سیم پیچ می تواند هر وسیله ای را که در محدوده اش است شارژ 
کند، به شرط آنکه سیم پیچ ها دارای فرکانس رزونانس یکسان باشند.
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تغذیه بیسیم فواصل طوالنی
نسبتا  فواصل  به  را  انرژی  القا،  عموما  نباشد،  یا  باشد  رزونانس  چه 
کوتاه می فرستد. اما چند طرح برای تغذیه بیسیم شامل انتقال برق 
در طول چند مایل می شود. چند طرح نیز حتی شامل ارسال انرژی 

از فضا به زمین است.
در دهه ی 80 قرن بیستم میالدی، مرکز تحقیقات ارتباطات کانادا 
هواپیمای کوچکی ساختند که می توانست انرژی را که از زمین مخابره 
می شود بگیرد. این هواپیمای بدون سرنشین که سکوی رله ساکن با 
ارتفاع زیاد )SHARP( نام داشت، به عنوان رله مخابراتی طراحی 
 SHARP دیگر،  نقطه ی  به  ای  نقطه  از  پرواز  بر  بود، عالوه   شده 
ارتفاع حدود 13  کیلومتر در  قطر دو  به  ای  دایره  توانست در  می 
مایلی )21 کیلومتر( پرواز کند. مهمتر اینکه، این هواپیما می توانست 

هر بار چندین ماه پرواز کند!
راز پرواز طوالنی مدت SHARP، یک فرستنده ی بزرگ میکرو موج 
زمینی می باشد، مسیر پرواز دایره وار SHARP، آن را در گستره ی 
این فرستنده نگه می داشت. یک آنتن یکسو کننده ی بزرگ به شکل 
دیسک یا rectenna که درست پشت بال های هواپیما قرار داشت، 
انرژی میکرو موج را از فرستنده به الکتریسیته )برق( جریان مستقیم  
 rectenna، با  ارتباط میکرو موج ها  به دلیل  )DC(تغییر می داد. 
SHARP منبع تغذیه ی ثابتی داشت، به شرط اینکه در گستره ی 

دستگاه آنتن میکرو موج در حال کار کردن باشد.

آنتن های یکسو کننده در مرکز بسیاری از تئوری های انتقال تغذیه 
که  قطبی  دو  های  آنتن  ترکیب  از  معموال  آنها  دارند.  قرار  بیسیم 
دارای قطب های مثبت و منفی هستند، ساخته شده اند. این آنتن ها 
به دیودهای نیمه رسانا متصل اند. موارد زیر آنچه که روی می دهد 

را نشان می دهند:
به  هستند،  الکترومغناطیسی  طیف  از  بخشی  که  ها  میکروموج   -1

آنتن های دو قطبی می رسند.
انتقال  دیودها  به  و  کرده  جمع  را  میکروموج  انرژی  ها  آنتن   -2 

می دهند.
3- این دیود ها به عنوان سوئیچ هایی عمل می کنند که باز یا بسته 
هستند و نیز ورودی های گردان )turn stiles( هستند که این امکان 
یابند.  الکترون ها فقط در یک جهت جریان  تا  را فراهم می آورند 

همچنین الکترون ها را به مدارهای rectenna هدایت می کنند.

4- مدارها مسیر الکترون ها را به سمت بخش ها و سیستم هایی که 
به آنها نیاز دارند، تعیین می کند.

همچنین، ایده های انتقال انرژی در گستره ی طوالنی تر نیز مبتنی بر 
rectenna می باشند. دیوید کریس ول از دانشگاه هوستون، استفاده 
های  ایستگاه  از  )برق(  الکتریسیته  انتقال  برای  را  ها  میکروموج  از 
ها  ده  است.  کرده  مطرح  زمین  به  ماه  روی  بر  خورشیدی  انرژی 
و  کنند  جذب  را  انرژی  این  تواند  می  زمین  روی  بر  گیرنده  هزار 

rectenna می تواند آن را به الکتریسیته تبدیل کند.

انرژی ای دیگر برای هواپیماهای بدون سرنشین
NASA منابع انرژی فواصل طوالنی را نیز برای هواپیما های بدون 
سرنشین ابداع کرده است. دانشمندان مرکز پرواز فضایی مارشال، از 
یک لیزر نامرئی و مادون قرمز برای فعال کردن سلول های فتوولتائی 
بر روی هواپیمای کوچک استفاده کردند. سلول های فتوولتائی یا در 
تبدیل  الکتریسیته  به  را  خورشید  نور  خورشیدی،  های  سلول   اصل 

می کنند.
سیستم مشابهی نیز می تواند دستگاه هایی را روشن کند که از زنجیر 
آسانسور فضایی باال می روند. هر چند، سیستم هایی از این دست، 

نیازمند خط مستقیم دید بین لیزر و سلول خورشیدی است.
میکروموج ها به راحتی از اتمسفر عبور کرده و rectenna میکروموج 
)تبدیل  کند  می  یکسو  الکتریسیته  به  کارآمدی  صورت  به  را   ها 
توان  می  را  زمین  روی  بر  موجود   rectenna عالوه،  به  کند(.  می 
برای خورشید  را  امکان  این  مانند ساخت، که  با چهار چوب شبکه 
و باران فراهم می آورند تا به زیر زمین رسیده و اثرات محیطی را 
به حداقل برساند. چنین دستگاهی می تواند منبعی از انرژی پاک را 

فراهم آورد. هر چند معایبی نیز دارد:
• ایستگاه های انرژی خورشیدی بر روی ماه، نیاز به نظارت و حفاظت 
پایگاه های تداوم پذیر و  نیاز به  این پروژه  دارند. به عبارت دیگر، 

دارای خدمه در ماه دارد.
• فقط بخشی از زمین دارای خط مستقیم دید در هر زمان ممکن به 
ماه دارد. به منظور حصول اطمینان از اینکه کل سیاره یک منبع تغذیه 
ثابت داشته باشد، یک شبکه ی ماهواره ای باید انرژی میکرو موج را 

مجددا هدایت کند.
باران  برابر  در  همواره  که  ایده  این  برابر  در  مردم  از  بسیاری   •
میکروموج های آورده از فضا قرار گیرند، مقاومت می کنند حتی اگر 

ریسک آن نسبتا پایین باشد.
و  کرده  کار  که  هواپیما  از  ای  اولیه  طرح  دانشمندان  که  حالی  در 
اند، کاربردهایی در  اندازی می شود، ساخته  با تغذیه ی بیسیم راه 
مقیاس بزرگتر مانند ایستگاهای انرژی بر روی ماه همچنان در حد 
تئوری باقی مانده اند. همچنانکه جمعیت کره زمین در حال افزایش 
است، با این حال، تقاضا برای الکتریسیته بیش از پیش توانایی ساخت 

و حرکت آن را به پیش می برد.
سرانجام ممکن است تغذیه بیسیم بیش از آنکه یک ایده ی جالب 

باشد، به یک ضرورت تبدیل شود.
منبع :

http://electronics.howstuffworks.com/wireless-power.htm 
narek88@gmail.com                        نویسنده : نارگ راتوس

هواپیمای بدون سرنشین سکوی رله ی ساکن با ارتفاع زیاد )SHARP( می تواند 
انرژی ای را که از زمین مخابره می شود، بگیرد.

11

تغذیه بیسیم چگونه کار می کند ؟
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EVENTS , ADVANCES AND NEWS

محققان دانشگاه گالسکو موفق به ساخت یک پردازنده کامپیوتر هزار 
هسته اي فوق العاده سریع شدند. این هسته بخشی از واحد پردازش 
مرکزی )پردازنده( کامپیوتر است که دستورالعمل ها را خوانده و اجرا 
میکند. در گذشته کامپیوترها با پردازنده هاي تک هسته اي ساخته 
می شدند، اما امروزه استفاده از پردازنده های دو، چهار و حتي شانزده 

هسته نیز معمول شده است.
با این حال ، دکتر ویم واندرباوده و همکارانش در دانشگاه ماساچوست 
پردازنده ای ساخته اند که شامل بیش از هزار هسته موثر بر روي 

تنها یک تراشه است.
که  اند  استفاده کرده   FPGA تراشه  ازیک  دانشمندان  اینکار  براي 
مثل همه ریز پردازنده ها شامل میلیون ها ترانزیستور)سوئیچ هاي 
کوچک روشن و خاموش که پایه و اساس هر نوع مدار الکترونیکي 

هستند( مي باشد.

تابع تنظیمات کارخانه باشد،  می توان FPGA ها را به جای آنکه 
توسط کاربر به صورت مدارات خاصی پیکربندی نمود. همین مساله 
به دکتر واندرباوده این قابلیت را داده که ترانزیستورهاي تراشه را به 
گروه هاي کوچکتر تقسیم کند و هر کدام از این گروه ها را به انجام 

کاری متفاوت وا دارد.
 ،FPGA تراشه  داخل  در  کوچک  مدار   1000 از  بیش  ایجاد  با 
محققان توانستند به طور موثر تراشه را به یک پردازنده هزار هسته 
ای )که هر هسته بر مبناي دستورالعمل خود کارش را انجام مي دهد( 

تبدیل کنند.
مبناي  بر  الگوریتمي  پردازش  براي  را  پردازنده  این  سپس  محققان 
با  یوتیوب(  فیلم های  استفاده در  MPEG )مورد  فیلم هاي  فرمت 
از  سریعتر  برابر   20 حدود  در  که  ثانیه  در  گیگابایت  پنج  سرعت 
باالترین سرعت کامپیوتر های خانگی است مورد استفاده قرار دادند.

رایانه  داخل  در   FPGA های  پردازنده   " واندرباوده  گفته دکتر  به 
های خانگی استفاده نمی شوند؛ زیرا برنامه ریزي آنها نسبتا دشوار 
است، اما قدرت پردازش بسیار باالیی دارند و ضمنًا مصرف انرژی 
آنها بسیار کمتر است زیرا سرعت آنها بسیار بیشتر است. بنابراین 
این مساله حائز اهمیت است که  توجه به  گزینه سبزتري هستند." 
حاوی  گیرند  می  قرار  استفاده  مورد  امروزه  که  هایی  رایانه  اکثر 
بیش از یک هسته پردازشی هستند، که با استفاده از آن می توانند 
فرایندهای مختلف را به طور همزمان انجام دهند. اما در این سیستم 
منبع  یک  به  مشترک  بطور  باید  ای  هسته  چند  های  پردازنده  ها، 
حافظه دسترسي داشته باشند که همین مساله باعث کاهش سرعت 

سیستم مي شود.
دانشمندان در این پژوهش با اختصاص دادن مقدار مشخصی حافظه 

اختصاصی به هر هسته پردازشگرهاي سریعتري ایجاد نموده اند.
نشست  در  را  خود  تحقیقات  است  امیدوار  که  واندرباوده،  دکتر 
 Applied(بازپیکربندی قابل  کاربردی  های  پردازش  المللی  بین 

دهد  ارائه   2011 مارس  در   )Reconfigurable Computing
افزود: "ما در تالش هستیم تا بزودي راه مناسبي براي برنامه ریزي 
سریع  بسیار  پردازش  قدرت  از  بتوان  تا  دهیم  نشان  ها   FPGA
آنها در آینده بطور گسترده تری در محاسبات و ادوات الکترونیکی 
استفاده نمود". در حالی که بسیاری از فن آوری های موجود از جمله 
تلویزیون های پالسما و ال سی دی و روترهای شبکه کامپیوتر درحال 
حاضر از  FPGAها استفاده مي کنند، استفاده از آنها در رایانه های 
این حال ما در حال حاضر میکرو تراشه  "با  شخصی محدود است. 
هاي مرکب از CPU و FPGA را میبینیم که توسعه دهندگانی مثل 

اینتل و ARM آنها را ارائه کرده اند."
من معتقدم در طول چند سال آینده این نوع پردازنده ها بیشتر رواج 

مي یابند و به باال بردن بیشتر سرعت کامپیوترها کمک مي کنند.

ELEKTOR – منبع: دانشگاه گالسکو
fmh_mh2000@yahoo.com   مترجم: فریده محمد حسنی

1000 هسته در یک تراشه

12

همه  براي  منطقي  طراحي  کامل  محیط  یک  براي  که  چیزي  تمام 
محصوالت FGPA و CPLD شرکت Xilinx نیاز دارید، گردآوري 
انتساب  تعبیه شده و جادوي  ابزار هاي  استفاده آسان،  نموده است. 
اندازي  راه  زمانبدي  تغذیه،  منبع  هاي  آنالیز  ها،  خروجي  ورودي 
افزاري،  سخت  توصیف  هاي  زبان  شهودي  و  سریع  سازي  شبیه  و 

HDL، از امکانات این نرم افزار است.

Xilinx ISE Design Suite v11.1

http://eshop.eca.ir/link/298.php              : توضیحات تکمیلی
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ECA WiKi
تاریخچه ویکی 

اهالی  زبان محلی  کلمه »ویکی« است، در  بازتکرار  ویکی« که  »ویکی 
اگر  انگلیسی  زبان  در  می دهد.   » فرز  و  تر   « »سریع«،  معنی  هاوایی 
»ویکی« را سر نام کلمه ای بگذاریم معنای »آن چه می دانم این است« 
به آن کلمه افزوده می گردد. نظیر کلمه ویکی پدیا  )بزرگترین دانشنامه 
آزاد آنالین جهان( که از دو کلمه مستقل ویکی + پدیا  )از ریشه کلمه 
encyclopedia( ایجاد شده است و مفهوم مشارکت جمعی کاربران 
در تکمیل دانشنامه را در دل خود دارد. ویکی ECA نیز با همین هدف 
و جهت افزایش علوم پایه در زمینه برق و الکترونیک ایجاد گشته و 
و  برق  زمینه  در  علمی  مرجع  یک  به  آینده  سال  چند  تا  امیدواریم 

الکترونیک تبدیل گردد .
در حوزه فناوری اطالعات اصطالح   ویکی برای شناسایی نوع ویژه ای 
از فرامتن ها  و یا نرم افزارهای مشارکت گرای تولیدکننده آن ها به کار 

برده می شود.

ویکی چیست؟
ویکی مجموعه صفحات وبی ا ست که محتواي آن ها بصورت مشارکتی 
تولید شده و فرایند توسعه آن نیز در مدل مشارکتی توسط مکانیزمی 
خاص مدیریت می شود. مشارکت کننده ها می توانند بصورت عام و 
یا کسانی باشند که دسترسی آن ها به نرم افزار سرویس دهنده ویکی 
مشخص شده است. در واقع ویکي ها به کاربران این اجازه را مي دهند 
درباره  وب  صفحات  ایجاد  به  اقدام  برنامه نویسي  دانش  بدون  که 
موضوعات مختلف بکنند. ویکی ها با واسط کاربری نسبتا ساده ای امکان 
تولید فرامتن و استفاده از زبان های نشانه گذاری  را فراهم می آورند و 
اغلب برای ایجاد پایگاه های وب گروهی و ارتقای پایگاه های اجتماعی و 
تحقق مدیریت دانش به کار برده می شوند. در ویکی کاربران این اجازه 
را دارند که  محتوای صفحات سایت را ویرایش کنند، صفحات جدید 
این  از  استفاده  با  کنند.  را حذف  ایجاد کنند و حتی صفحات موجود 
ویژگی، کاربران می توانند به سرعت و بدون نیاز به دانش فنی خاص، 
درباره موضوعات مختلف صفحاتی را ایجاد کنند و با کمک کاربران 

دیگر آن ها را به مرور زمان کامل کنند.
کاربران،  توسط  شده  ایجاد  تغییرات  تمام  از  ویکی،  سیستم  یک  در 
یک نسخه پشتیبان نگاه داشته می شود تا در صورت بروز اشتباه و یا 
هرگونه خرابکاری در محتوای یک ویکی، بتوان به راحتی یک نسخه 

سالم را جایگزین آن کرد.

مزایاي ویکي 
ایجاد ویکی در سازمان ها مزایای بسیاری را به همراه دارد، از جمله 
پیوند  و  مختلف  موضوعات  در  افراد  محدود  دانش  شدن  ثبت  آن 
خوردن این دانش های محدود با یکدیگر و تولید دانشی وسیع و جامع 
در سرتاسر سازمان می شود. ویکی با عث می شود تا افراد در رقابتی 
شدید برای تکمیل اطالعات و اظهار اطالعات خود در هر زمینه ای 
از حوزه های تخصصی سازمان و سایر موارد، قرار گیرند و در  اعم 
نتیجه سازمان از پایگاه داده ای مملو از اطالعات، دانش و تجربیات 

برخوردار می گردد که هر روز نیز بر غنای آن افزوده می گردد.
www.WiKi.ECA.ir

www.WiKi.ECA.ir
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AVR , PIC , ARM 

X10 طراحی ماژول

از  اطالعات  انتقال  برای  شده  طراحی  ارتباطی  پروتکل  یک   X10
طریق خط برق است. این پروتکل به دلیل انتقال اطالعات از طریق 
خطوط برق و فاز و نول موجود در سیم کشی ساختمان مورد توجه 

قرار گرفته است.
سیستم هایی که از این پروتکل استفاده می کنند بیشتر در ساختمان 
ها و خانه های تکمیل شده به کار می روند چرا که نیاز به سیم کشی 
و  ندارد  کاری  کنده  و  تخریب  به  نیاز  و همچنین  باشد  نمی  مجدد 
های  خانه  در  پروتکل  این  آورند.  نمی  وجود  به  دکوراسیون  تغییر 

هوشمند کاربرد دارد.
 power ابتدا برای اجرای پروتکل به یک سخت افزار یا همان مودم
line carrier نیاز داریم که در ادامه به ساخت آن می پردازیم و 

در نهایت پروتکل را سوار مودم می کنیم.

Power Line Carrier مودم
مودم براساس میکرو PIC16F877A کار می کند که از محصوالت 
شرکت میکروچیپ می باشد. در ذیل برخی از مشخصات میکرو قرار 

داده شده است :
• 40 پین )شکل (

• حافظه فلش 14 * 8192 بایت یا 14.3 کیلو بایت
• حافظه رم 368 بایت 

• حداکثر کالک ورودی تا 20 مگاهرتز و سیکل ماشین 200 نانوثانیه
• رنج ولتاژ 2 - 5 ولت

پروتکل X10 براساس ارسال سیگنال 120 کیلوهرتز رو خط برق و 
دریافت آن در طرف گیرنده می باشد که معموال این اطالعات در 
ثانیه ارسال و  لحظه عبور از صفر سیگنال AC به مدت یک میلی 

دریافت می شود. )شکل 2 (

باید 3 عمل   X10 پروتکل  براساس  اطالعات  تبادل  برای  بنابراین 
زیر را انجام داد:

شکل 1

14
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• بدست آوردن لحظه ی عبور از صفر
• ارسال سیگنال 120 کیلوهرتز 

• دریافت سیگنال 120 کیلوهرتز

لحظه عبور از صفر 
دارد.  وجود  زیادی  های  راه  از صفر  عبور  لحظه ی  تشخیص  برای 
یکی از ساده ترین راه های تشخیص لحظه ی عبور از صفر سیگنال 
برق شهر استفاده از اینتراپت خارجی میکروکنترلر مورد استفاده در 
این پروژه یعنی PIC16F877A است که تنها نیاز به یک مقاومت 

جهت محدود کردن جریان ورودی به میکروکنترلر دارد. )شکل 3(

در ایران ولتاژ برق شهر برابر 220 ولت است بنابراین ولتاژ پیک 310 
ولت می باشد که می توان برای محدود کردن جریان از یک مقاومت 
میکروکنترلر31  ورودی  جریان  بنابراین  کرد.  استفاده  اهم  مگا   10

میکرو آمپر است که می تواند بسیار مناسب باشد.
 

برش  رو  پایین  و  باال  ولتاژهای  میکرو  پین  داخلی  دیودهای محافظ 
 4 شکل  در  شود.  می  ورودی  پین  دیدن  آسیب  مانع  و  دهد   می 
ولتاژ  بنابراین  کرد.  مشاهده  را  دیودها  گرفتن  قرار  طرز  توان  می 
ورودی درنیم سیکل منفی برق شهر برش می خورد و ولتاژ ورودی 
پین برابر 0.6- ولت که این به معنای 0 منطقی می باشد می شود. و 
در نیم سیکل مثبت زمانی که ولتاژ از حد تحریک بیشتر شد مقدار 

ورودی برابر با 1 منطقی می شود. 
همانطور که قبال گفته شد پین RB0 بعنوان اینتراپت معرفی شده 
که دارای بافر ورودی اشمیت تریگرمی باشد که باعث می شود در 
لبه باالرونده ولتاژ تحریک برابر 0.8VCC = 4 V و در لبه ی پایین 
رونده ولتاژ تحریک برابر 0.2VCC = 1V باشد. این بدین معنی 
است بمحض بیشتر شدن ولتاژ از 4 ولت پین وضعیت 1 منطقی را 
به عنوان ورودی در نظر می گیرد و هنگامیکه ولتاژ از 1 ولت کمتر 

شد میکرو وضعیت 0 منطقی را به عنوان ورودی در نظر می گیرد 
و در ولتاژ بین 1 تا 4 ولت میکرو وضعیت قبلی را در نظر می گیرد.

با استفاده از بیت INTEDG از رجیستر OPTION_REG می 
اتفاق بیفتد یا  اینتراپت در لبه ی باال رونده  توان مشخص کرد که 
در لبه ی پایین رونده. اگر این بیت برابر با یک باشد هر اینتراپت 
بعد از لحظه ی عبور از صفر و در ابتدای نیم سیکل مثبت برق شهر 
اتفاق می افتد )شکل 5( و اگر بیت INTEDG برابر با صفر باشد هر 
اینتراپت بعد از لحظه ی عبور از صفر و در ابتدای نیم سیکل منفی 
برق شهر اتفاق می افتد )شکل 6 (. بنابراین می توان با عوض کردن 
وضعیت بیت INTEDG بعد از هر اینتراپت هم در لحظه ی عبور 

از صفر سیکل مثبت و هم سیکل منفی اینتراپت داشت ) شکل 7 (.

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5                          

شکل 6
15
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با توجه به اینکه اینتراپت لبه ی باالرونده بعد از بیشتر شدن ولتاژ 
از 4 ولت اتفاق می افتد و اینتراپت لبه ی پایین رونده بعد از کمتر 
شدن ولتاژ از 1 ولت اتفاق می افتد می توان زمان دقیق اینتراپت ها 

را محاسبه کرد.

از معادالت باال می توان متوجه شد که 41 میکرو ثانیه پس از عبور 
باالرونده رخ می دهد و 10  لبه ی  اینتراپت  از صفر سیکل مثبت، 
اینتراپت لبه ی پایین  میکرو ثانیه قبل از عبور از صفر سیکل منفی 

رونده رخ می دهد. 
تشخیص  به  مربوط  برنامه  سورس  به  توان  می  بیشتر  درک  برای 
 CCS C و کامپایلر  به زبان  از صفر توجه کرد که  لحظه ی عبور 

نوشته است.

ارسال سیگنال 120 کیلو هرتز 
همانطور که قبال گفته شد تبادل اطالعات در پروتکل X10 براساس 
و  شهر  برق  خط  بروی  کیلوهرتز   120 سیگنال  دریافت  و  ارسال 
ابتدا به  در لحظه ی عبور از صفر صورت می گیرد. در این بخش 
کامپایلر  و  میکروکنترلر  بوسیله  کیلوهرتز   120 سیگنال  تولید  نحوه 

CCS می پردازیم. برای ایجاد سیگنال مورد نظر می توان از ماژول 
CCP داخلی میکروکنترلر استفاده کرد. بر خالف اغلب کامپایلرهای 
 CCP که کار کردن و تولید سیگنال با ماژول PIC میکروکنترلرهای
متفاوت  کمی  کار  ی  نحوه   CCS کامپایلر  در  است  آسان   بسیار 
توضیح  کار  راحتی  برای  میکنیم  سعی  مقاله  این  در  که  باشد  می 

مختصری در این رابطه بدهیم. 
برای راه اندازی می توان از توابع ذیل استفاده کرد.

setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(Duty cycle);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1 , X , 1);

با  که  باشند  می  مجهول   X و   duty cycle مقادیر  باال  توابع  در 
استفاده از فرمول زیر می توان براحتی مقادیر آنها را پیدا کرد.

X = (Period+1)÷( 1 ÷Clock )×4 ×T2div   
Period=1 ÷120 KHZ =0.0000083 Sec  
X=(0.0000083+1)÷((1÷4000000)×4×1)≈8

اینکه سیکل وظیفه ی 50% مورد نیاز ما است مقدار X را  بدلیل 
تقسیم بر 2 می کنیم. 

dutycycle=X÷2→dutycycle=8÷2=4
در نهایت مقادیر را جایگذاری می کنیم.

setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(4);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,8,1);

با  سیگنال خروجی  وظیفه ی  سیکل  باشد  بزرگتر   X مقدار  چه  هر 
دقت بیشتری تولید می شود که متاسفانه در اینجا بدلیل مقدار کم 
کریستال، سیکل وظیفه ی فرکانس خروجی چندان دقیق نیست که 
در این بحث نیاز چندانی به دقت باال نداریم و می توانیم این مسئله 

را نادیده گرفت.
با استفاده از توابع باال یک فرکانس 120 کیلوهرتز در خروجی ماژول 

CCP ظاهر می شود که همان پایه RC2 است. 
در میکروکنترلرهای PIC بوسیله رجیستر TRISX که X می تواند 
نام پورت یا نام پین باشد می توان تعیین کرد پورت یا پین مورد 
نظر به عنوان ورودی باشد یا خروجی. این مبحث از این لحاظ مطرح 
شده است که در این قسمت بوسیله ی همین رجیستر TRIS تعیین 
می کنیم که سیگنال 120 کیلوهرتز در خروجی پین RC2 ظاهر شود 
یا نشود. بدین گونه که اگر ما پین مورد نظر را در وضعیت خروجی 
قرار دهیم سیگنال 120 کیلوهرتز در خروجی پین ظاهر می شود و 
کیلوهرتز  سیگنال 120  دهیم  قرار  ورودی  وضعیت  در  را  پین  اگر 

خروجی از بین می رود. 

مدوله کردن سیگنال 120 کیلوهرتز بر روی خط برق شهر با استفاده 
از یک تقویت کننده و یک فیلتر باال گذر صورت می پذیرد.)شکل 8(

عملکرد فیلترباال گذر براساس امپدانس خازن 100 نانو فاراد می باشد. 
بدین صورت که امپدانس خازن در فرکانس 120 کیلوهرتز بسیار 
پایین و در فرکانس 50 هرتز بسیار باال می شود. که با استفاده از 

معادالت زیر محاسبه می شود.

Xc =1÷(2×3.14×f×c)

شکل 7

#include <16F877A.h>
#use   delay (clock=4000000)
#fuses  HS , NOWDT
#bit   ext_int_edge = 0x81.6
#int_ext
void ext_interrupt(){
  ext_int_edge = !ext_int_edge;
}
void main(){
  set_tris_b(0xff); 
  enable_interrupts(int_ext);
  enable_interrupts(global);
 do{
  }while(true);
}

16
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کیلوهرتز   120 و  هرتز   50 فرکانس  برای  ترتیب  به  ادامه  در  که 
محاسبات انجام شده است. 

Xc=1 ÷( 2 ×3.14 ×50 ×0.0000001 )= 31847 Ohm
Xc=1 ÷( 2 ×3.14 ×120000 ×0.0000001 )=13 Ohm

 فیلتر باعث می شود سیگنال 120 کیلوهرتز براحتی با سیگنال برق 
شهر مدوله شود.

پس از هر عبور از صفر میکروکنترلر برای مدت 1 میلی ثانیه سیگنال 
زمان  برای  که  کند  می  ایجاد   RC2 پین  بروی  را  کیلوهرتز   120
بندی 1 میلی ثانیه از تایمر یک استفاده می کنیم. در ادامه سورس 

مربوطه جهت درک بیشتر قرار داده شده است.

دریافت سیگنال 120 کیلوهرتز 
برای دریافت دستورات در X10 الزم است که بتوان سیگنال 120 
کیلوهرتز را بروی سیگنال برق شهر تشخیص داد که میتوان بوسیله 

ی شماتیک زیر این کار را انجام داد.) شکل 9 (
باال گذر جهت دکوپلینک  فیلتر  همانطور که مشاهده می شود یک 
همانند آنچه در فرستنده مورد استفاده قرار داده شده است در این 

که  دیگر  باال گذر  فیلتر  و سپس یک  است  تعبیه شده  نیز  قسمت 
باشد  می  کیلواهم  مقاومت 33  و  پیکوفاراد  های 150  شامل خازن 
برای اطمینان از تضعیف کامل سیگنال 50 هرتز برق شهر قرار داده 

شده است.
 1N4148 بعدی به همراه قطعات دیگر بهمراه دیود NOT سه گیت
برای تقویت سیگنال 120 کیلوهرتز مورد استفاده قرار گرفته اند. در 
نهایت می توان بعد از تشخیص عبور از صفر براحتی با چک کردن 
خروجی این قسمت به وجود یا عدم وجود سیگنال 120 کیلوهرتز 

پی برد.
)توجه : برای ساخت این قسمت باید توجه شود از قطعات مرغوب 

استفاده شود.(

 X10 پروتکل
قبال گفته شد عمل ارسال یا دریافت در هنگام لحظه ی عبور از صفر 
رخ می دهد و وجود یک سیگنال 120 کیلوهرتز به مدت 1 میلی 
ثانیه به معنی "1" و عدم وجود 120 کیلوهرتز به معنی "0" می باشد.

هر فرمان در پروتکل X10 شامل Start Code که بصورت )1110( 
و House Code و Key Code می باشد.

 Start Code •
• House Code )شکل 10 (

• Key Code )شکل 11 (
 Function Code و یا Unit Code می تواند شامل Key Code
باشد، بستگی به این دارد که پروتکل در حال ارسال آدرس باشد یا 

دستورالعمل ... در ادامه بیشتر توضیح داده می شود.

باید توجه داشت که برای بیان "1" منطقی باید "10" و برای بیان "0" 
منطقی باید "01" و توجه داشت که بیت اول باید در هنگام عبور از 
صفر مثبت و بیت دوم در هنگام عبور از صفر منفی باشد. یعنی برای 
ارسال یک بیت منطقی باید یک سیکل کامل یا 2 عبور از صفر داشته 

باشیم. )این نکته شامل Start Code نمی شود(.
 House code از جدول A = 0110 بعنوان مثال برای ارسال کد

باید بصورت "01101001" ارسال شود.
A = 0 1 1 0  =  01 10 10 01

شامل  که   Function Code جدول  از   ON کد  ارسال  برای  یا 
00101 است می توان از شکل 12 کمک گرفت.

Key Code شامل  کد  است  در جدول 11 مشخص  که  همانطور 

) شکل 8 (

#include <16F877A.h>
#use   delay (clock=4000000)
#fuses  HS , NOWDT
#bit   ext_int_edge = 0x81.6
#int_timer1
void timer1interrupt(){
  set_tris_c(0xff);
  setup_timer_1(t1_disabled);
}
#int_ext
void ext_interrupt(){
  set_tris_c(0x00);
  setup_timer_1(t1_internal | t1_div_by_1);
  set_timer1(64535); 
  ext_int_edge = !ext_int_edge;
}
void main(){
  set_tris_b(0xff);
  set_tris_c(0xff);
  enable_interrupts(int_ext);
  enable_interrupts(global);
  enable_interrupts(int_timer1);
  setup_ccp1(CCP_PWM);
  set_pwm1_duty(4);
  setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,8,1);
  do{
   }while(true);
}

) شکل 9 (

17
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 Unit قسمت  در   D16 همان  یا  پنجم  بیت  که  باشد  می  بیت   5
Code برابر با صفر و در قسمت Function Code برابر یا یک 
است. این بیت را Suffix می نامند که به معنای پسوند می باشد. 
می   Unit Code شامل   Key Code کند  می  بیت مشخص  این 
شود یا ....Function Code که اگر صفر بود Unit و اگر یک بود 

Function می باشد.
در ادامه می خواهیم Unit1 را در House A روشن کنیم.

House A = 0110 = 01 10 10 01
Unit 1 = 01100 = 01 10 10 01 01
Func On = 00101 = 01 01 10 01 10

در هر فرمان ابتدا آدرس رو ارسال می کنیم و سپس دستورالعمل 
را ارسال می کنیم.

ابتدا باید آدرس رو که همان Unit Code است را 2 بار بفرستیم و 

6 بیت صفر در ادامه ارسال می کنیم. 
سپس دستورالعمل یا همان Function Code را می فرستیم و در 

ادامه 6 بیت صفر ارسال می کنیم.
همانطور که مشاهده می شود یک فرمان در X10 شامل 100 بیت 
است که شامل 50 سیکل می شود و ارسال فرمان زمانی حدود 1 

ثانیه به طول می انجامد.

amintlk@yahoo.com                نویسنده : امین طالب خواه

)شکل 10 (

)شکل 11 (

شکل 12

18
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LCD رنگی با تاچ
 )نمایشگر معروف به LCD گوشی N96 چینی(
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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-LinkARMV4.14f
•KeilµVisionV4.03q
•IARforARMv5.50.5
•ARMDataSheet

http://eshop.eca.ir/link/506.php  : توضیحات تکمیلی

19



Prossecors پردازنده ها

www.ECA.ir

ه6
مار

 ش
ل -

 او
ال

 س
ز -

یــ
 نو

جله
- م

ها 
ده 

ازن
رد

پ

AVR , PIC , ARM 

خود  براي  سیستم عاملي  نیست  بهتر  آیا  است:  این  بعدي  سؤال 
لیست  پیش  از  سیستم عامل   100 تقریبًا  ویکي پدیا   در  بنویسید؟ 
که  سیستم هایي  و  اختصاصي  سیستم هاي  از  صرف نظر  اما  شده اند 
احتماالً  است.  کوتاه  بسیار  واقعًا  لیست  این  نیافته اند،  ارتقا  چندان 
بایت  و 512  فلش  حافظه  کیلوبایت  براي 8  که  تنها سیستم عاملي 
RAM مناسب بوده و مفید واقع مي شود، سیستم عامل فمتو است. 
این سیستم عامل توسط دکتر R.Vlaming MSC نوشته شده است 
تا سیستم عاملي چندکاره بوده و براي بسیاري از کاربردهاي گوناگون 
کارآمد باشد. واژه ي فمتو (15-10) موجود در سیستم عامل فمتو نشان 

مي دهد که این سیستم عامل در واقع بسیار کوچک است. 

اهداف
سیستم عامل فمتو یک سیستم عامل چندکاره ي بالدرنگ )RTOS( با 
طرحي نسبتًا جامع مي باشد. این سیستم عامل قابل انتقال بوده و در حال 
حاضر با 44 میکروکنترلر AVR متعلق به Atmel سازگار مي باشد. 
فمتو متن باز بوده و تحت لیسانس GPLV3 مي باشد. سیستم عامل 
فمتو از جنبه هاي گوناگوني متفاوت با دیگر سیستم عامل ها مي باشد. 
به صرفه  RAM و حافظه فلش بسیار مقرون  براي  این که  نخست 
به  کردن  کامپایل  دارید  نیاز  آن  به  واقعًا  که  چیزي  تنها  و  است 
داخل Kernel است. به عنوان مثال مي توانید task 8 مستقل روشن 
بایت   47 فقط  و  فلش  از  بایت  یک  در  را   LED خاموش شدن  و 
و  سري  صورت  به  را  ارتباطاتي  مي توانید  یا  کنید  اجرا   RAM از 
 توسط یک برنامه ي واسط انجام داده و task 8 دیگر را بر روي یک

بایت   512 فلش،  کیلوبایت   8( کنید  راه اندازي   ATtiny861
RAM(. ما معتقدیم که سیستم عامل فمتو کوچک ترین سیستم عامل 

روي زمین است که کد آن نیز به خوبي نوشته شده است.
چرا سیستم عامل چندکاره را باید مورد استفاده قرار داد؟

یک  در  مي دهد،  انجام  کاري  میکروکنترلر  یک  که  هنگامي  اغلب 
اتفاقي روي مي دهد، مثاًل  این که  تا  نامحدود منتشر مي ماند  حلقه ي 
پیش از این که عملي مانند روشن یا خاموش شدن المپ انجام گیرد 

دکمه اي فشار داده مي شود.
 در شبه کد: 

اکنون فرض کنید که دو دکمه و دو المپ دارید. برنامه ي زیر به 
خوبي عمل نخواهد کرد )آیا مي توانید ببینید چرا؟(:

بنابراین باید کاري مانند زیر انجام دهید:

مي شوند  اجرا  موازي  صورت  به  که  حلقه اي  دو  از  بتوانیم  اگر  اما 

Femto OS سیستم عامل فمتو
سیستم عامل چندکاره اي بسیار کوچک براي میکروکنترلرها    

چندکاره  عامل  سیستم   به  نیاز  کوچک  شده ي  نصب  سیستم هاي  آیا 
بزرگ  حلقه ي  یک  در  را  چیز  همه   صرفًا  نمي توانید  آیا  دارند؟ 
برنامه نویسي کنید؟ مطمئنًا مي توانید. اما آیا تا به حال متوجه مدت 
نشانه هاي  اولین  و  خود   DVD Player کردن  روشن  بین  انتظار 
راه اندازي سیستم در پاسخ به دکمه ي روشن )Play( شده اید؟ شرط 
مي بندیم که داخل آن سیستم عاملي وجود ندارد، فقط داراي یک حلقه 
)Loop( بزرگ است. به راحتي مي توان این کار را به نحو بهتري انجام 
داد زیرا حتي براي کوچک ترین میکروکنترلرها نیز سیستم عامل وجود 

دارد.    

forever do
{
wait for yellow button to be pressed;
invert yellow light state;
{

forever do
{ wait for yellow button to be pressed;
invert yellow light state;
wait for blue button to be pressed;
invert blue light state;
{

forever do
{
wait for yellow or blue button to be pressed;
if button was yellow then invert yellow light state;
if button was blue then invert blue tight state;
}

20



www.ECA.ir

ه6
مار

 ش
ل -

 او
ال

 س
ز -

یــ
 نو

جله
- م

ها 
ده 

ازن
رد

پ

استفاده کنیم، بسیار ساده تر نخواهد بود؟

 )multitasking OS( چندکاره  سیستم عامل  اساس  مذکور  کد 
است. شما مي توانید یک یا چند task را که به طور هم زمان اجرا 
مي شوند، داشته باشید که این امکان را براي شما فراهم مي آورد که 

پیچیدگي برنامه را کاهش دهید. 

طرحي از سیستم عامل چندکاره ي نمونه 
شکل 1 فلوچارت یک سیستم عامل چندکاره ي نمونه را نشان مي دهد. 
 )AVR پس از انجام چند تنظیم در سیستم )به عنوان مثال تایمرهاي
تمامي  لیست  زمانبندی همه چیز را سازماندهي مي کند. زمانبندی، 
انتخاب  اجرا  جهت  را  آنها  از  یکي  و  داشته  اختیار  در  را  taskها 
شود  آغاز  باید  بعدي   task عنوان  به   task کدام  این که  مي کند. 
در  و  مقدم ترند(  مهم تر  )taskهاي  دارد  آنها  اولویت  به  بستگي 
صورتي که اولویت ها برابر باشند، taskهایي که هنوز اجرا نشده اند 
انتخاب مي شوند. این عمل نوبت گردشي )round robin( نام دارد. 
هنگامي که یک task انتخاب شود، فضاي الزم براي این task ذخیره 
مي شود و اجراي برنامه از نقطه اي که پیش از این task انتخاب شده 

متوقف شده بود، مجدداً آغاز مي شود. 
معني این جمله که "محتوی ذخیره مي شود" چیست؟ اجراي برنامه 

نحوه ي شروع با سیستم عامل فمتو 
دو روش جهت شروع سیستم عامل فمتو وجود دارد، روش آسان و روش سخت. هر دو روش به واسطه ي دانلود نسخه ي منتشر شده  سیستم عامل 
فمتو از وب سایت سیستم عامل فمتو آغاز مي شود. در فایل آرشیو مربوط به این مقاله، فایل حاوي آخرین اطالعات درباره ي این سیستم عامل 

را خواهید یافت. آن را بخوانید. این فایل داراي جزئیات بسیاري بوده و حاوي اطالعات مفید بسیاري مي باشد. 
روش آسان، به کارگیري سیستم عامل فمتو با AVR Studio و Win AVR مي باشد اما این روش فقط با ویندوز کار مي کند. شما باید این 
برنامه را دانلود کرده و نصب کنید و سپس فایل install-avrstudio-workspace.bat را اجرا کنید که در نسخه ي منتشر شده ي  دو 
سیستم عامل فمتو گنجانده شده است. به همین سادگي انجامش دادید! این مثال به عنوان پروژه ي AVR Studio ارائه شده و مي توانید آن را 

به پوشه ي پروژه هاي IDE/Studio مربوط به نسخه ي منتشر شده ي سیستم عامل کپي کنید. 
روش سخت براي آنهایي که دوست دارند همه چیز را بدانند نیز به تفصیل در فایل حاوي آخرین اطالعات درباره ي این سیستم عامل آمده 
است. روش سخت در ویندوز، Linux و Mac کار مي کند. این روش شامل راه اندازي مجموعه اي از ابزارهاي سیستم عامل فمتو خود بوده و 
ایجاد همه چیز )بله، همه چیز، حتي کامپایلر( از فایل اولیه مي باشد. در تجربیات ما، این روش فقط براي عالقمندان واقعي است و هیچ گاه عملي 
نمي شود ولي در هر صورت آن را امتحان مي کنیم. نتیجتًا Cygwin را نصب کردیم )در موتور ویندور ویستا بود(، بسته هاي مخصوص را دانلود 
کردیم، دستورالعمل هاي اساسي را اجرا نمودیم، بسته و کل مجموعه را ایجاد کرده و مي توان گفت که خطایي وجود ندارد! این کار 5 ساعت 
به طول انجامیده و MB 200 فضا اشغال کرد اما توانستیم یک برنامه ي 258 بایتي را کامپایل کنیم! اگر صادقانه صحبت کنیم، این برنامه را 
با یک مشکل امنیتي در ویندوز ویستا اجرا کردیم زیرا  اجازه ي دستیابي به فایل هاي منبع سیستم عامل را نداشتیم. با استفاده از امکانات فایل، 
تنظیمات امنیتي به جهت در دست گرفتن کنترل کلي تغییر یافتند در نتیجه برنامه کار کرد. براي روشن شدن این موضوع، جستجوي فایل 
Compile-results در کد اصلي/باینري ها/پوشه هاي نسخه ي انتشار یافته ي سیستم عامل فمتو ضروري است. به جاي آن بهتر است روش 

آسان را برگزینید.

forever do
{
wait for yellow button to be pressed;
invert yellow light state;
}
forever do
{
wait for blue button to be pressed;
invert blue light state;
}

شکل 1. فلوچارت یک سیستم عامل چندکاره ي نمونه
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چیزي بیش از دستکاري بیت رجیسترهاي CPU و حافظه نمي باشد. 
هنگامي که اجراي برنامه اي پس از مدتي وقفه مجدداً از سر گرفته 
حاوي  باید  حداقل  مي کردند،  کار  آن  با  که  رجیسترهایي  مي شود، 
"ذخیره ي  بنابراین  بودند.  وقفه  از  پیش  که  باشند  مقادیري  همان 
این اطمینان را به وجود مي آورد که رجیسترهاي کارکرد  محتوی" 
منظم CPU یعني رجیستر وضعیت و شمارش گر برنامه در فضاي 
خاصي از حافظه ذخیره شده اند که در آن، برنامه آدرس بازگشت و 
متغیرهاي موقتي یعني پشته )Stack( را ذخیره مي کند. خود اشاره گر 
پایان وقفه،  از  ثابت ذخیره شود. درست پیش  باید در محلي  پشته 
مقادیر رجیستر از پشته دوباره بازخواني شده و در محل هاي اصلي 
مي گویند.  محتوی"  "بازگرداندن  عمل  این  به  مي شوند.  نوشته  خود 
اگر ذخیره ي محتوی و بازگرداندن آن به درستي انجام گیرد، برنامه 

هیچ گاه متوجه وقفه ي آن نمي شود.
هنگامي که task براي مدتي اجرا مي شود،  OS مجدداً از طریق ایجاد 
وقفه در task که معموالً به وسیله ي وقفه ي تایمر انجام مي دهد، آن 
را کنترل مي کند و به اصالح وقفه ي tick نامیده مي شود. بالفاصله 
پس از وقفه، محتوی task ذخیره شده و وضعیت آن تثبیت مي شود. 
اکنون به بلوکي به نام سوئیچ که در شکل 2 نشان داده شده مي رسیم. 
این فرآیند pre-emption نامیده مي شود زیرا task نمي تواند این 
وقفه را رد کند. بلوک کنترل task )حافظه اي که تمامي اطالعات 
مربوط به task را نگه مي دارد( به روز شده و زمان بند، task جدیدي 
را براي اجرا انتخاب مي کند. اگر task براي راه اندازي آماده نباشد، 
 task باشند، زمان بند  منتظر رویدادي  در صورتي که همه ي آن ها 

غیرفعال را که کاري انجام نمي دهد انتخاب مي کند. 
که  را  تابعي  مي خواهد   task که  است  محتمل  امر  این  وقوع 
سیستم عامل را کنترل مي کند فرا خواند یا task مي خواهد با دیگر 

taskها ارتباط برقرار نماید، بنابراین ممکن است چند تابع هم زماني 
را فرا خواند. در چنین مواردي task دیگر نیازي به اجرا نداشته و 
ممکن است زمان باقیمانده ي اجرا را براي دیگر taskها نشان دهد. 
عامل  )سیستم هاي  است  اختیاري  صورت  به   task تعویض  اکنون 

مشترک مذکور بر این اساس به تنهایي عمل مي کنند(.
طبق آن چه که بحث شد، ذخیره و بازگرداني محتوی، این اطمینان 
براي  دارد،  اجرا  اجازه ي  که   task محیط  که  مي آورد  وجود  به  را 
محیط خود یکسان باشد. اما بقیه ي حافظه چه مي شود؟ یا در واقع 
taskها  این که  دلیل  به  معموالً  جانبي؟  دستگاه هاي  رجیسترهاي 
شمار  به  مهم  چندان  نمي دهند،  قرار  استفاده  مورد  را  آن  هیچ گاه 
نمي رود و براي قسمتي که task مورد استفاده قرار مي دهد، اغلب 
تنها قسمتي است که task آن را مورد استفاده قرار مي دهد بنابراین 
وقتي که task فعال نیست، از این قسمت استفاده نمي شود. آن چه 
از یک  بیش  به وسیله ي  باقي مي ماند، رجیسترهایي هستند که  که 
task به کار برده مي شوند. این امر چگونه سازماندهي مي شود؟ ظاهراً 
سازماندهي آن به عهده ي شماست. درست است که OS برخي از 
کار  به  را  پرچم  با  مخابره  دستگاه هاي  و  کردن  سنکرون  ابزارهاي 
مي برد تا کارها را اندکي آسان تر نماید اما شما که کاربر هستید باید 
مراقب باشید. اگر مراقب نباشید کارها همواره به بن بست مي رسند. 
یک  طراحي  براي  که  آن چه  تمامي  به  راجع  شده  ذکر  مطالب 
توسط کالک  اجرا شده   pre-emption کاره ي  چند  سیستم عامل 
از  متعددي  انواع  مقاله،  این  از  خارج  البته  مي باشند.  دارد،  وجود 
در  بحث  براي  پیشینه  این  اما  دارد  وجود  دیگري  جالب  طرح هاي 

مورد سیستم عامل فمتو کافي خواهد بود.

شکل 2. فلوچارت سیستم عامل فمتو
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ویژگي هاي سیستم عامل فمتو
در شکل 2 طرح کلي OS که برگرفته از شکل 1 است را مي بینید اما 
متوجه بالک هاي جدید زیادي نیز مي شوید. نخست تنظیم سیستم 
 hook داراي یک task کلی انجام مي دهیم. هر boot hook را با
فرمت مي باشد و در جایي قرار داده شده اند که شما مي توانید توابع 

معمول را به مقداردهی اولیه اضافه کنید. 
سیستم مرکزي بالک حاوي بیش از چند ابزار مي باشد. بررسي وقایع 
آنها  احتمالي است که ممکن است شما آغازگر  مراتب رویدادهاي 
باشید. این اعمال به کار برده مي شوند تا سریعًا task را پس از وقفه 
یا دیگر taskها را آغاز نمایند. در نتیجه نگهداري فایل، task هاي 
احتمالي را که منتظر اتمام عمل نوشتن هستند را از حالت مسدود 

خارج مي کند.
Watch dog براي task هایي مورد آزمایش قرار مي گیرد که دیگر 
پاسخ نمي دهند یا ممکن است نیاز به شروع مجدد داشته باشند. این 
امر جهت بررسي این که آیا یک مسیر ارتباطي همچنان مشغول است، 
مفید بوده و نیاز به بررسي هاي بي شمار مدت زمان وقفه ها را از طریق 
برنامه برطرف مي نماید و نهایتًا زمان بند task را در پي طرح ساده ي 

نوبت گردشي اولویت بندي شده انتخاب مي کند. 
سیستم عالوه بر شروع یک task عادي مي تواند در حالت غیرفعالي 
قرار گیرد که یک task نیست بلکه یک حالت ذخیره توان در فضاي 
 Sleep حالت  در  مي تواند  سیستم  هم چنین  مي باشد.  عامل  سیستم 
این  پشتیباني شود(  از سوي سخت افزار  )در صورتي که  گیرد  قرار 
عمل حالت خاصي از خاموش کردن تغذیه متعلق به تراشه است که 

وقفه ي تیک )tick( را شامل مي شود. 
درست مانند سیستم عامل عمومي، task ها مي توانند توسط وقفه ي 
تیک یا سوئیچ دستي متوقف شوند. اما برخالف سیستم عامل عمومي، 
فراخواني کنترل هاي سیستم عامل فمتو در فضایي از سیستم عامل براي 
اکثر توابع اتفاق مي افتند، بنابراین ابتدا سوئیچ دستي را اعمال مي کند، 
 task سپس از آن فرآیند اجرا انجام مي شود. در این روش پشته ي
براي این فرآیندها به کار برده نشده است، بنابراین اندازه ي پشته ي 
task مي تواند کوچکتر باشد. در سیستم عامل فمتو اکثر پیام هایي که 
مستقیمًا تغییر محتوی را اعمال مي کنند، XXX task نامیده شده و 
ممکن است فقط داخل یک task مورد استفاده قرار گیرند. عالوه بر 
این، پیام هایي کلي نیز وجود دارند که با ژن XXX آغاز مي شوند و 

مدل هاي زمان بندي

شکل 3 نشان مي دهد که چگونه اجراي taskها با گذشت زمان تکامل مي یابد. محور افقي زمان و محور عمودي اولویت task را نشان مي دهد. 
نمایش لحظه اي سیستم با یک سوئیچ تحمیلي فضا )مستعطیل قرمز( در پي اجراي task0 آغاز مي شود. پس از مدتي این task تبدیل به اجراي 
سیستم عامل مي شود و سوئیچ دستي مفاد )مستعطیل سبز( در پي اجراي task1 روي مي دهد. اگر این اتفاق نیز بیفتد که task1 نیاز به زمان 
کامل نداشته باشد، مجدداً نیاز به سوئیچ دستي مفاد خواهد بود و بقیه ي زمان باقیمانده ي تیک صرف وضعیت غیرفعال مي شود. در همین زمان، 

task2 نیز آغاز شده و به دلیل این که این task از اولویت باالیي برخوردار است، مقدم بر دیگر taskها مي شود. 
در طول اجراي task2، وقفه اي روي مي دهد که فوراً کنترل مي شود. پس از تکمیل ISR، task2 تا زماني  که توسط وقفه ي تیک متوقف شود، 
همچنان ادامه مي یابد. متأسفانه، task2 هنوز پایان نیافته است، اما به دلیل این که اولویت باالیي دارد، مجدداً زمان بندي مي شود. پس از این که 

این task انجام گرفت، کنترل را به سیستم عامل که task 0 را مجدداً زمان بندي مي کند، مي دهد. 
سپس وقفه اي از راه مي رسد که پیش از آغاز ISR، سوئیچ مفاد را  اعمال مي کند، هنگامي که ISR کامل شد، نیاز به ذخیره ي هیچ گونه مفادی 
وجود ندارد اما مفاد task1 باید ذخیره گردد. توجه داشته باشید که اگرچه task 0 هنوز کامل نشده است، task1 در هر صورت زمان بندي 

مي شود. این امر به دلیل این است که راهي وجود ندارد تا OS بداند task پایان یافته یا نه، بنابراین فرض مي کند که پایان یافته است. 
عمومًا، تیک ها در فواصل زماني هم فاصله روي مي دهند که براي اکثر وضعیت ها و نه براي همه ي آن ها خوب نیست. براي نشان دادن این 
موضوع، نگاهي به شکل 4 بیندازید. در خط زماني باالیي، دو task در حال اجرا را مي بینید. از آن جایي که task0 بیشتر زمان بین تیک ها )و نه 
همه ي آن ها( مصرف مي کند، زمان اندکي براي task1 باقي مي ماند. در موارد استثنایي، حتي ممکن است فقط دستورالعمل هاي اندکي را اجرا 

نماید. اگرچه چنین وضعیت هایي نادر هستند، با این وجود اتفاق مي افتد و پیدا کردن آن مي تواند دشوار باشد. 
سیستم عامل فمتو این امکان را براي شما فراهم مي آورد که از مدل زمان بندي دیگري به نام زمان بندي حقیقي استفاده کنید. در این مورد، 
 task زمان تیک کاملي را براي اجرا به دست مي آورد. اگر task به هنگام آغاز برنامه، تایمر وقفه ي تیک وجدداً تنظیم مي شود. در نتیجه هر
پیش از رسیدن تیک بعدي کامل شود، تایمر براي task بعدي مجدداً تنظیم مي شود. شمارش گر تیک هم چنان به شمردن تیک هاي منظم 
ادامه مي دهد )زیرا این تیک ها از شمارش گر تیک فرعي کم مي شوند( اگرچه ممکن است کمي تأخیر داشته باشد. مالحظه کنید که در این مدل 
 ،task که در آن هر task نیاز به چیزي ندارد. در حقیقت، این مدل امکان دیگري را نیز فراهم مي کند، بخش هاي زماني متغیر در هر task1
بخش زماني حداکثر مخصوص به خود را دارد. این امر در صورتي مي تواند بسیار کارآمد باشد که شما از پیش بدانید که یک task خاص براي 

کامل شدن نیاز به زماني بیش از یک تیک دارد و نیز مي تواند بار اضافي سوئیچ فضا را تا حد زیادي کاهش دهد. 
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ممکن است این ژن از داخل taskها و نیز از راه هاي سرویس وقفه 
فراخواني شده باشند. آنها سبب اعمال تغییر محتوی نمي شوند و در 
از آن جا فراخواني شده اند و معموالً  همان فضایي اجرا مي شوند که 

بسیار سریع هستند. 
 task سیستم عامل فمتو هر آنچه را که شما براي یک ارتباط درون
ایمن نیاز دارید، فراهم مي آورد. این امر زماني اهمیت پیدا مي کند که 
دو task )یا بیشتر( باید داده ها را تقسیم کرده یا به رجیستر یکساني 
و  داده  ها، ردیف هاي   Mutexe نتیجه،  باشند. در  دسترسي داشته 

محل هاي تجمع )rendezvous( کاماًل پشتیباني مي شوند. در اینجا 
امکان تحلیل عمیق تر این مفاهیم پیشرفته وجود ندارد اما به عنوان 
یک کاربر بالقوه ي سیستم عامل فمتو بهتر است بدانید ابزارهاي الزم 

جهت درک این موضوع به صورت مناسب در دسترس هستند.

منابع :                                       
Elektor 2010                  
http://www.femtoos.org

چرا مي خواهیم که یک سیستم عامل در میکروکنترلر خود داشته باشیم؟
اکثر مردم نمي دانند که چرا مي خواهید که یک سیستم عامل در میکروکنترلر خود داشته باشید، اما همه مي خواهند که یکي را در کامپیوتر 
شخصي خود داشته باشند. اولین رایانه داراي پردازشگر MIPS max 80885 چندان قدرتمند از میکروکنترلر کوچک مدرن نبود، با این وجود 

همگي مي خواهیم که یک DOS بر روي آن باشد و این سیستم عامل هاي جدید حتي چندکاره نیز نبودند.
علت این امر مي تواند بدین دلیل باشد که اکثر مردم هنگامي که کلمه ي سیستم عامل را مي شنوند، ویندوز، Linux یا Mac در ذهنشان 
تداعي مي شود و شما چگونه مي توانید این سیستم عامل ها را در یک میکروکنترلر 8 بیتي جاي دهید؟ در داخل فضاي سیستم عامل فمتو، این 
سیستم عامل بزرگ درست مثل ایرباس A380 در مقایسه با یک هلیکوپتر داخلي کنترل از راه دور مي باشد، در حالي که هر دو پرواز مي کنند. 
شوند.   Load دستگاه ها  این  با  مدرن  میکروکنترلرهاي  و  باشید  داشته  زیادي  جانبي  دستگاه هاي  که  است  مفید  زماني  سیستم عامل  یک 
سیستم عامل به بسیاري از taskهاي سطح پایین به منظور کنترل دستگاه هاي جانبي توجه مي کند و کار برنامه نویس برنامه ي کاربردي را 
آسان تر مي نماید. به همین دلیل است که مي خواهید یک OS داشته باشید تا شما را از کارهاي خسته کننده ي مربوط به سروکار داشتن با 
زمان هاي وقفه رهایي بخشد، تا وقفه ها را به خوبي پردازش کند و bit-banging را براي شما انجام دهد. اگر از سیستم عاملي که به سادگي 
قابل انتقال است استفاده کنید، مي توانید برنامه هاي کابردي خود را در بسیاري از پردازش گرهاي مختلف بدون ایجاد تغییر اجرا کنید. فقط با 

به کارگیري یک OS، کد مورد نظر خود را مجدداً مورد استفاده قرار دهید، در وقت و هزینه صرفه جویي کنید!

وقفه هاي خارجي
سیستم عامل فمتو مي تواند وقفه هاي خارجي را با دو روش برطرف نماید: از طریق ایجاد پرچم رویدادها یا از طریق استفاده از یک روتین سرویس 
وقفه )ISR(. پرچم رویداد را مي توان براي آگاه کردن task داراي اولویت باال که منتظر این رویداد است، مورد استفاده قرار داد. سپس این 
task در وقفه ي تیک بعدي اجرا خواهد شد. دو نوع ISR وجود دارد: ISR I و ISR II. به ISR نوع I مي توان پس از یک وقفه از هر جایي 
)تقریبًا( در برنامه دست یافت، چه در فضاي task باشد و چه در فضاي سیستم عامل باشد، اما عملکرد محدودي دارد. به ISR نوع II فقط 
مي توان از درون یک task دست یافت. اگر در حال اجراي سیستم عامل چنین وقفه اي اتفاق بیفتد، اجراي آن باید به تأخیر افتد تا وقتي که یک 

task شروع شود. چنین وقفه اي مي تواند task در حال اجرا را وادار سازد تا قبل از و یا درست بعد از اجراي ISR انتقال یابد.
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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 
گزافیکی 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
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http://eshop.eca.ir/link/519.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

    * 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 CIRCUITS

تثبیت کننده ولتاژ ثابت
 با استفاده از

 مدارهاي مجتمع
7805
7905
7512
L200

LM317
LM338
RC4195

نمونه هاي متنوعي از تثبیت کننده هاي مبتني بر مدارهاي مجتمع وجود 
مي دهند.  پوشش  را  ولتاژهاي خروجي  از  وسیعي  محدودة  که  دارد 
مدار داخلي محدودکنندة جریان آنها به صورت »قطع جریان ناشي 

از اضافه بار حرارتي« مي باشد.
بسته هاي  ولتاژ در  تثبیت کننده هاي  نوع  این  نمونه هاي  متداول ترین 
پالستیکي TO220 ارائه شده اند. مدارهاي مجتمع مزبور ولتاژ ثابت 
مثبت )سري 78xx( یا منفي )سري 79xx( ایجاد مي کنند. قطعه هاي 
ولت، 9  )مانند 5  ارائه شده اند  مختلفي  ولتاژهاي خروجي  با  مذبور 
ولت، 12 ولت، 15 ولت و 18 ولت( و مي توانند جریاني تا حد یک 

آمپر را ارائه کنند. 
روش هاي پایۀ استفاده از مدارهاي مجتمع سري 78xx و 79xx در 
شکل هاي 1 و 2 ارائه شده اند. مدار شکل 1 براي ولتاژهاي ورودي 
و خروجي مثبت طراحي شده است. مدار شکل 2 نیز براي ولتاژهاي 

ورودي و خروجي منفي طراحي شده است. 
باید به خاطر داشت که در بدترین حالت ولتاژ تثبیت نشدة ورودي 
بیشتر  نظر  مورد  ولتاژ خروجي  از  ولت  اندازة 3  به  کم  باید دست 
باشد. تاوان در نظر نگرفتن این نکته کاهش میزان تثبیت کنندگي و 

افزایش دامنۀ »هوم« ولتاژ اصلي تا حد غیرقابل قبول مي باشد. عالوه 
بر این نباید گذاشت ولتاژ تثبیت نشدة ورودي نسبت به ولتاژ خروجي 
مورد نظر بیش از حد باال رود. اگر اختالف ولتاژ آنها از 15 ولت 
بیشتر شود، توان تلفاتي قطعۀ مزبور بسیار باال خواهد رفت. این حالت 
نیز به نوبۀ خود موجب فعال شدن بي موقع مدار محافظت در مقابل 

شکل 1: آي سي تثبیت کنندة ولتاژ با خروجي ثابت و مثبت.

شکل 2: آي سي تثبیت کنندة ولتاژ با خروجي ثابت و منفي.
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اضافه بار حرارتي مي شود. مشخصه هاي معمول این تثبیت کننده هاي 
ولتاژ ثابت با جریان خروجي 100 میلي آمپر، 1 آمپر و 2 آمپر در 

جدول هاي 1 ،2 و 3 ارائه شده اند. 

نوع                
78L0578L1278L1578L24خروجي مثبت

79L0579L1279L1579L24 خروجي منفي

27-5/1735-5/1435-735-30محدودة ولتاژ ورودي )ولت(

2/02/03/04/0تثبیت کنندگي نسبت به بار مصرفي )درصد(

115/15/1تثبیت کنندگي نسبت به ولتاژ AC ورودي ) درصد(

60555249حذف ولتاژ ریپل )دسي بل(

200400500850مقاومت خروجي )اهم(

407090200ولتاژ نویز خروجي در محدودة 10 هرتز تا 100 کیلوهرتز )میکروولت( 

75352520جریان اتصال کوتاه )میلي آمپر(

جدول 1: سري 100 میلي آمپري

نوع                
78L0578L1278L1578L24خروجي مثبت

79L0579L1279L1579L24 خروجي منفي

27-5/1738-5/1430-730-25محدودة ولتاژ ورودي )ولت(

2/04/05/06/0تثبیت کنندگي نسبت به بار مصرفي )درصد(

2/02/03/03/0تثبیت کنندگي نسبت به ولتاژ AC ورودي ) درصد(

71616056حذف ولتاژ ریپل )دسي بل(

308090150مقاومت خروجي )اهم(

408090170ولتاژ نویز خروجي در محدودة 10 هرتز تا 100 کیلوهرتز )میکروولت( 

750350230150جریان اتصال کوتاه )میلي آمپر(

جدول 2: سري 1 آمپري

78L0578L1278L1578L24خروجي مثبتنوع                

27-1840-1535-835-35محدودة ولتاژ ورودي )ولت(

100160180250تثبیت کنندگي نسبت به بار مصرفي )درصد(

100240300480تثبیت کنندگي نسبت به ولتاژ AC ورودي ) درصد(

60535248حذف ولتاژ ریپل )دسي بل(

171819170مقاومت خروجي )اهم(

407590170ولتاژ نویز خروجي در محدودة 10 هرتز تا 100 کیلوهرتز )میکروولت( 

500500500500جریان اتصال کوتاه )میلي آمپر(

جدول 3: سري 2 آمپري
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تثبیت کنندة ولتاژ با تقویت جریان
پایۀ مدارهاي مجتمع  به مدار  پرقدرتي  ترانزیستور  اضافه کردن  با 
تثبیت کنندة ولتاژ سه پایه، جریان خروجي آن به میزان بسیار زیادي 
نوع  این  از  نمونه هایي  ترتیب  به   4 و  مي یابد. شکل هاي 3  افزایش 
تثبیت کننده هاي ولتاژ را براي ولتاژهاي مثبت و منفي ارائه کرده اند. 
ترانزیستور  به  مثبت  تغذیۀ  خط  تثبیت  که  داشت  خاطر  به  باید 

p-n-p و خط تغذیۀ منفي به ترانزیستور n-p-n احتیاج دارد.

ترانزیستورهاي قدرتي که در شکل هاي 3 و 4 معرفي شدند، نمونه هاي 
 2N3055 و   PNP3055 معروف  ترانزیستورهاي  پالستیکي 
مي باشند. یعني به جاي محفظۀ فلزي TO3، در بسته هاي پالستیکي 
TAB ارائه شده اند زیرا نصب TIP2955 و TIP3055 نسبت به 
نمونه هاي فلزي مشابه آسان تر بوده و حداکثر جریان عبوري آنها نیز 

15 آمپر مي باشد. 
عملکرد  باشد،  کمتر  میلي آمپر   60 از  خروجي  جریان  که  زماني  تا 
فعال  ترانزیستور  )یعني  بود  خواهد  معمول  صورت  به  تثبیت کننده 
شود،  بیشتر  مقدار  این  از  خروجي  جریان  اگر  اما  بود(  نخواهد 
بار  به سمت  طریق  آن  از  اضافه  جریان  و  شده  روشن  ترانزیستور 

مصرفي عبور مي کند. 

در این حالت ترانزیستور مي تواند جریاني تا حد 5 آمپر را در خروجي 
یا کمتر  اهم  نیز در حدود 0/1  مقاومت خروجي مدار  و  ارائه کند 
 TR1 خواهد بود. باید دقت کرد که خنک کنندة مورد استفاده براي
باید براي عبور مداوم حداکثر جریان مصرفي از ترانزیستور مناسب 
باشد. مثاًل اگر ولتاژ ورودي تثبیت کننده 12 ولت باشد، براي ارائه 
 2o C/W جریاني در حد 2 آمپر خنک کننده اي با مقاومت حرارتي
مقاومت  آمپر،  براي جریاني در حد 5  نیاز مي باشد.  مورد  کمتر  یا 

حرارتي خنک کننده باید0/50o C/W  )یا کمتر( باشد.
این مدار را مي توان براي سایر تثبیت کننده هاي ولتاژ ثابت با خروجي 
که  به شرطي  البته  داد.  قرار  استفاده  مورد  نیز  ولت  و 12  ولت   9
ولتاژ تثبیت نشدة ورودي نیز به همان نسبت افزایش یابد، یعني ولتاژ 
بیشتر  نظر  مورد  ولتاژ خروجي  از  ولت  اندازة 4-7  به  باید  ورودي 
باشد. مثاًل نمونۀ 12 ولتي آن به ولتاژ ورودي 17 ولت احتیاج دارد.

باید توجه داشت که در این حالت دیگر مدار محدودکنندة جریان 
پایه عمل نخواهد کرد و جریان عبوري در  تثبیت کننده هاي 3  این 

حالت اتصال کوتاه به افت ولتاژ DC بر روي مقاومت بستگي خواهد 
داشت. اگر از ترانسفورمر و یکسوساز مناسبي استفاده شده باشد، با 
استفاده از فیوزهاي سریع 5 آمپري مي توان مدار را در مقابل افزایش 

بیش از حد جریان محافظت کرد.

تثبیت کنندة ولتاژ همراه با تقویت ولتاژ 
به آساني مي توان ولتاژ خروجي این تثبیت کننده ها را به صورت ثابت 
یا متغیر افزایش داد.)در شکل هاي 5، 6 و 7 نشان داده شده است(.

اگر دیودي که در بایاس مستقیم قرار دارد، را بین پایۀ مشترک و 
خط اتصال زمین قرار دهیم، ولتاژ خروجي تثبیت کننده به اندازة 0/6 
ولت افزایش مي یابد )یعني به اندازة افت ولتاژ روي دیود در بایاس 
باشند،  قرار گرفته  بایاس مستقیم  متوالي که در  مستقیم(. دو دیود 
با  و  دهند  افزایش  ولت   1/2 اندازة  به  را  خروجي  ولتاژ  مي توانند 

افزایش تعداد دیودها، این افزایش ولتاژ خروجي ادامه مي یابد.
اگر الزم باشد ولتاژ خروجي به میزان زیادي افزایش یابد، استفاده از 
روش شکل 5 بسیار طاقت فرسا خواهد بود. همان طور که در شکل 6 
نشان داده شده، به جاي آن مي توان از دیود زنر استفاده کرد. در این 
حالت ولتاژ خروجي به اندازة ولتاژ شکست دیود زنري که به عنوان 

»باال برندة پایۀ ولتاژ« به کار رفته، افزایش مي یابد.

مقاومت خروجي مدارهاي ارائه شده در شکل هاي 5 و 6 با مقاومت 
خروجي ارائه شده توسط خود تثبیت کننده چندان اختالف ندارد. اگر 
مورد  یکنواخت  به صورت  تثبیت کنندة خروجي  ولتاژ  تغییر  قابلیت 
نظر باشد، با استفاده از مدار شکل 7 مي توان این کار را انجام داد. 
البته به شرطي که افزایش اندکي در مقاومت خروجي تثبیت کننده 
قابل تحمل باشد. مقاومت متغیر مورد استفاده در این مدار باید از 
شده  داده  اختصاص  مقادیر  با  باشد.  خوب  کیفیت  با  و  سیمي  نوع 
مي توان ولتاژ خروجي را از 9/1-5 ولت تغییر داد. در صورت استفاده 
از تثبیت کنندة 12 ولتي، تغییرات ولتاژ خروجي تقریبًا از 12-17/5 
ولت   24 تا  را  تثبیت نشده  ولتاژ  باید  حالت  این  در  اما  باشد،  ولت 

افزایش داد.

شکل 3: تثبیت کنندة ولتاژ مثبت همراه با تقویت جریان.

شکل 4: تثبیت کنندة ولتاژ منفي همراه با تقویت جریان.

شکل 5: نمونۀ ساده اي از تثبیت کنندة ولتاژ همراه با تقویت ولتاژ خروجي. در اینجا 
از دیود »باال برندة پایۀ ولتاژ« استفاده شده است.

شکل 6: نمونۀ ساده اي از تثبیت کنندة ولتاژ همراه با تقویت ولتاژ خروجي. در اینجا 
از دیود زنر به عنوان »باال برندة پایۀ ولتاژ« استفاده شده است.
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منبع تغذیه با جریان ثابت
ثابت،  خروجي  ولتاژ  جاي  به  که  بیاید  پیش  مواردي  است  ممکن 
جریان خروجي ثابت مورد نیاز واقع شود. شکل 8 نشان مي دهد که 
به آساني مي توان با تثبیت کنندة ولتاژ ثابت، منبع تغذیه اي با جریان 

خروجي ثابت ایجاد کرد. 

جریان خروجي به افت ولتاژ روي R بستگي داشته و از رابطۀ زیر 
پیروي مي کند:

نمونه هاي معمول مقادیر مقاومت R و جریان خروجي در جدول 4 
ارائه شده است:

اگر جریان تثبیت شدة متغیر مورد نیاز باشد، باید از مقاومت متغیر 
به جاي R استفاده کرد )به صورتي که در شکل 9 مالحظه مي کنید(. 

مقاومت ثابت حداکثر جریان عبوري را تعیین مي کند. با مقادیر نشان 
داده شده جریان عبوري 100-10 میلي آمپر خواهد بود. 

مدارهاي مجتمع تثبیت کنندة ولتاژ با ولتاژ متغیر 
است  بهتر  باشد،  نیاز  مورد  متغیر  تثبیت شدة  ولتاژ  که  مواردي  در 
قرار  استفاده  مورد  ولتاژ  تثبیت کنندة  آي سي هاي  از  نمونه هایي 
گیرند، که بتوانند ولتاژ خروجي متغیري را ارائه کنند )LM317 یا 
LM338(. ولتاژ خروجي این قطعات، که انعطاف پذیري زیادي نیز 

دارند، مي تواند بین 30-1/2 ولت متغیر باشد )که البته به باالترین 
این آي سي ها  در  دارد(.  بستگي  ورودي  در  مجاز  تثبیت نشدة  ولتاژ 
عملکرد  محدودة  در  ایمني  و  حرارتي  محافظ  جریان،  محدودکنندة 

صحیح پیش بیني شده است. 

مشخصه هاي LM317 و LM338 در جدول 5 ارائه شده است.
نمونه اي از مدار تثبیت کنندة ولتاژ، با استفاده از آي سي تثبیت کنندة 
ولتاژ متغیر در شکل هاي 10 و 11 ارائه شده است. در مدار شکل10 
بر روي خنک کننده اي  باید  )که  است  استفاده شده   LM317K از 
این مدار را  با مقاومت حرارتي20C/W نصب شود(. ولتاژ خروجي 
مي توان بین 13-1/5 ولت تنظیم کرد. حداکثر جریان بار مصرفي آن 
1/5 آمپر است. شکل 11 نمونۀ دیگري از این مدار را نشان مي دهد، 
که جریان خروجي آن 5 آمپر بوده و مي توان ولتاژ خروجي آن را بین 
138-9/5 ولت تنظیم کرد )LM338K باید بر روي خنک کننده اي 
با مقاومت حرارتي 1o C/W یا کمتر نصب شود(. این منبع تغذیه 
را مي توان به عنوان جایگزین مناسبي براي باطري هاي سربي اسیدي 

مورد استفاده قرار داد.
در مواردي که هم ولتاژ و هم جریان متغیر در خروجي تثبیت کننده 
ولتاژ  آي سي  این  کرد.  استفاده   L200 از  باید  باشد،  نیاز  مورد 

تثبیت شدة متغیري بین 36-2/8 ولت را ارائه مي کند. جریان خروجي 
آن نیز قابل تنظیم است، که حداکثر مقدار آن 2 آمپر مي باشد. قطعۀ 
مزبور در بسته هاي 5 پایه ارائه شده است. تغییرات ولتاژ نسبت به 
این  در  مي باشد.  درصد   1/5 حد  در  معموالً  مصرفي  بار  تغییرات 
قطعه نیز مانند سایر آي سي هاي تثبیت کنندة ولتاژ، محدودة عملکرد 
ایمن، محافظت در مقابل افزایش بیش از حد ولتاژ خروجي )تا حد 
60 ولت و به مدت 60 میلي ثانیه( و محافظت در مقابل اتصال کوتاه 

پیش بیني شده است.

شکل 7: روش دستیابي به ولتاژ خروجي متغیر با استفاده از تثبیت کنندة ولتاژ ثابت.

شکل 33-3: نمونه اي از منبع جریان ثابت مبتني بر آي سي تثبیت کنندة ولتاژ.

جریان خروجي )میلي آمپر(مقاومت R )اهم(
10504
22234
47109
10054
22027
47015

شکل 9: جریان تثبیت شدة متغیر با استفاده از آي سي تثبیت کنندة ولتاژ.

.LM317 شکل 35-3: نمونه اي از منبع تغذیه با ولتاژ متغیر مبتني بر

.LM338K شکل 36-3: منبع تغذیه با ولتاژ متغیر و جریان 5 آمپر مبتني بر
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براي  مناسبي  برنامه ریزي  مي توان  مناسب  مقاومت هاي  انتخاب  با 
ولتاژ و جریان خروجي L200 اعمال کرد. شکل 12 نمونه اي از منبع 
 L200 تغذیه با ولتاژ و جریان ثابت را نشان مي دهد که با استفاده از
طراحي شده است. مدار مزبور مي تواند ولتاژ تثبیت شدة 12 ولت با 
جریاني تا حد 1 آمپر را ارائه کند. براي دستیابي به مقادیر خروجي 

متفاوت مي توان رابطه هاي زیر را مورد استفاده قرار داد: 

ولتاژ و جریان  با  تغذیه  )به عنوان منبع   L200 از کاربرد  نمونه اي 

متغیر( در شکل 13 نشان داده شده است. باید به خاطر داشت که 
وقتي تثبیت کننده با کمترین ولتاژ و بیشترین جریان )یعني 2 آمپر( 
مورد استفاده قرار بگیرد، توان تلفاتي به میزان زیادي افزایش خواهد 
یافت. بنابراین براي جلوگیري از عملکرد بي موقع مدار محدودکنندة 

جریان، باید خنک کنندة مناسبي براي آن در نظر گرفت )با مقاومت 
حرارتي 2o C/W یا کمتر(.

منبع تغذیه هاي مضاعف 
گاهي منبع تغذیه هایي با دو خط تغذیۀ مثبت و منفي )نسبت به خط 
تغذیۀ صفر ولت( مورد نیاز واقع مي شوند. به خصوص در مواردي 
که از تقویت کنندة عملیاتي در مداري استفاده شده باشد، ممکن است 
چنین منبع تغذیه اي مورد نیاز واقع شود. ولتاژ تغذیۀ مورد نیاز براي 
تقویت کننده هاي عملیاتي معموالً به صورت 5± ولت، 9± ولت، ±12 
ولت یا 15± ولت مي باشد. روش ساده اي براي این کار در شکل 14 

ارائه شده است.

LM317LLM317MLM317TLM317KLM338Kنوع

5 آمپر1/5 آمپر1/5 آمپر500 میلي آمپر100 میلي آمپرحداکثر جریان بار مصرفي
2/1-2/132-2/137-2/137-2/137-37محدودة تغییرات ولتاژ خروجي )ولت(

1/01/03/01/01/0تثبیت کنندگي نسبت به بار مصرفي )درصد(

01/001/002/001/0005/0تثبیت کنندگي نسبت به خط AC )درصد(

6565656560حذف ریپل )دسي بل(

101010103امپدانس خروجي )اهم(

5050505045جریان عبوري پایۀ تنظیم کننده )میکروآمپر(

(C/W 0^ ) 1601243/21مقاومت حرارتي محفظۀ آي سي

(C 0^ ) 125125125125125حداکثر دماي محل اتصال

625/05/7152050حداکثر توان تلفاتي 

TO92TO202TO220TO3TO3نوع بسته

جدول 3-7:

.L200 شکل 37-3: منبع تغدیۀ 12 ولتي 1 آمپري با ولتاژ و جریان ثابت، مبتني بر

شکل 13: منبع تغذیۀ مبتني بر L200، با انعطاف پذیري زیاد. ولتاژ خروجي آن 
متغیر بوده و نیز مي توان یکي از 3 محدودة جریان را براي آن انتخاب کرد. 

با  کار  براي  که  مي باشد،  تثبیت شده  متقارن  تغذیۀ  منبع  از  نمونه اي   :14 شکل 
تقویت کننده هاي عملیاتي مناسب مي باشد.
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در اینجا دو تثبیت کنندة ولتاژ ثابت، با قابلیت معکوس مورد استفاده 
یا  و  مساوي  باید  تثبیت کننده ها  عبوري  جریان  است.  گرفته  قرار 
بزرگ تر از حداکثر جریان بار مصرفي باشد موارد چنداني را نمي توان 
تقویت کننده هاي  بر  مبتني  مدارهاي  نیاز  مورد  جریان  که  یافت 
عملیاتي از 100 میلي آمپر بیشتر شود بنابراین تثبیت کننده هاي ولتاژ 

سري 78XX و 79XX معموالً براي این کار کافي مي باشند.
اگر جریان خروجي مورد نیاز از 100 میلي آمپر بیشتر نشود، مدار 
شکل 16 نسبت به مدار شکل 14 نمونۀ مناسب تري به شمار مي آید. 

در این مدار از تثبیت کنندة ولتاژ RC4195 استفاده شده است. این 
تثبیت کننده به مدار محدودکنندة جریان و محافظ حرارتي نیز مجهز 
مي باشد. در مورد مدارهایي که به ولتاژهاي کاماًل متعادل نیاز دارند، 
باید از قطعه هاي اضافي دیگري نیز استفاده کرد، که نمونه اي از آن 

را در شکل 17 مالحظه مي کنید.
زیاد  بسیار  مصرفي  جریان  تغییرات  است  ممکن  که  مواردي  در 
باشد، باید تغییراتي در مدار شکل 14 ایجاد کرد. در چنین مواردي 
باید تثبیت کننده ها طوري انتخاب شوند، که بتوانند جریان خروجي 
تغذیۀ  منبع  از  نمونه اي  مدار   18 شکل  کنند.  فراهم  را  نیاز  مورد 
کامپیوترهاي کوچک را نشان مي دهد، که خطوط ولتاژ خروجي آن 

به صورت زیر مي باشند.
الف( 12+ ولت، 250 میلي آمپر

ب( 5+ ولت، 750 میلي آمپر

ج( 5- ولت، با 100 میلي آمپر
از آنجا که پایه هاي »اتصال مشترک« در IC1 و IC2 به یک نقطه 
متصل شده اند، مي توان هر دو آي سي را بدون استفاده از واشر عایق 
بر روي خنک کنندة مشترکي متصل کرد. مقاومت حرارتي خنک کننده 

باید 3o C/W و یا کمتر باشد.

محافظت در مقابل افزایش ولتاژ تغذیه
به  را  نتایج وخیمي  تثبیت کننده هاي سري مي تواند  در  کوتاه  اتصال 
دنبال داشته باشد، زیرا در این حالت تمام ولتاژ تثبیت نشدة ورودي 
مستقیمًا در خروجي ظاهر مي شود. مثاًل ممکن است ولتاژ تثبیت نشدة 
10 ولتي به مدارهایي حاوي آي سي هاي TTL اعمال شود. باید توجه 
داشت که حتي اگر براي یک لحظه هم ولتاژ تغذیۀ چنین مدارهایي از 
7 ولت بیشتر شود، تمام قطعه هاي متصل شده به خط تغذیۀ 5 ولت 
آسیب خواهند دید. با کمک مدار »محافظت در مقابل افزایش ولتاژ 
تغذیه« که نمونه اي از آن را در شکل 19 مالحظه مي کنید، مي توان 
از بروز این وضعیت ناخوشایند جلوگیري کرد. وقتي ولتاژ خط تغذیه 
از 6/1 ولت بیشتر شود، این مدار عماًل آن را اتصال کوتاه مي کند 
با استفاده از رابطۀ زیر مي توان مدار را براي کار در ولتاژهاي دیگر 

اصالح کند:

که Vz ولتاژ دیود زنر و Vgt ولتاژ تحریک تریستور مي باشد )در مورد 
تریستور BT152 ولتاژ تحریک گیت معادل یک ولت مي باشد(.

وقتي تریستور روشن شود، هم چنان در حالت روشن باقي خواهد ماند، 
مگر این که ولتاژ تغذیه قطع شده و یا فیوز بسوزد. ممکن است به 
نظر برسد که عملکرد مدار چندان مدبرانه نیست، اما نتیجۀ نهایي 

آن مطلوب مي باشد.

شکل 15: نمونۀ ساده اي از منبع تغذیۀ مضاعف مبتني بر تثبیت کننده هاي ولتاژ 
79XX 78 وXX سري

آي سي  از  استفاده  با  تفاضلي  تقویت کننده هاي  مخصوص  تغذیۀ  منبع   :16 شکل 
RC4195

شکل 17: با این روش مي توان مدار شکل 16 را طوري اصالح کرد، که تنظیم دقیق 
تعادل ولتاژهاي خروجي امکان پذیر باشد.

شکل 18: نمونه اي از منبع تغذیۀ کامپیوترهاي کوچک با 3 ولتاژ خروجي متفاوت.
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منبع : اصول و مبانی الکترونیک - ترجمه رضا خوش کیش

شکل 19: نمونه اي از مدار محافظت در مقابل افزایش ولتاژ تغذیه.
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ماژول LCD N96 به همراه تاچ اسکرین

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

مورد  های  پایه  تمام  و  شده  ساخته   LCD N96 با  راحتتر  کارکرد  جهت  ماژول  این 
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.
LCD گوشی N96 چینی یا ELT240320 یک نمایشگر رنگی )با اندازه تصویر 320 * 
240 پیکسل ( که توسط آن می توانید تصاویر و متون رنگی خود را به نمایش در آورید 

شرکت زیمنس برای سیستمهای اتوماسیون، سری PLC های S400-S300-S200)معروفترین 
و پر کاربردی ترین سری در ایران( را تولید کرده که برنامه ریزی و پیکربندی سخت افزاری 
این سری از PLC ها را میتوان با استفاده از نرم افزار SIMATIC MANAGER انجام داد.

زبان برنامه نویسی مورد استفاده در این نرم افزار STEP 7 است که در حالت گرافیکی)استفاده 
از بلوکهای آماده موجود در برنامه( بسیار ساده نیز هست . بیش از %90 از نقشه های موجود 
در صنعت)برنامه نوشته شده در PLC (با دیاگرامهای LADER است که همانند کنتاکتها و 
رله ها در مدار های کنترل رسم میشوند.پس از برنامه نویسی در این نرم افزار با استفاده از 
در  و  کرده  سازی  شبیه  را  نوشته شده  برنامه  میتوان  افزار  نرم   SIMULATION قسمت 
صورت وجود خطا آن را برطرف کرد. درنرم افزار SIMATIC MANAGER شما با تمامی 
سخت افزارهای موجود در یک PLC سر وکار دارید.از منبع تغذیه PLC تا مدلهای مختلف 
CPU ودیگر اجزاء PLC . در این نرم افزار تمام ورودی و خروجی های PLC )مدولها( اعم از ورودی و خروجیهای آنالوگ و دیجیتال 

،مدول شمارشگر،مدول وضعیت و... تعبیه شده که میبایست در صورت استفاده در نرم افزار پیکر بندی سخت افزاری شوند . 
این نرم افزار در سیستم عامل های زیر قابل نصب می باشد :

STEP 7 Professional is a 32-bit application that is released for the following operating systems:
· MS Windows XP Professional with SP2 or SP3
· MS Windows Server 2003 SP2 / R2 SP2 Standard Edition as workstation computer
· New as of this version: MS Windows 7 32 Bit Ultimate, Professional Enterprise

SIMATIC Step 7 (5.5) Pro Edition 2010

http://eshop.eca.ir/link/522.php  : توضیحات تکمیلی

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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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

33



Design طراحی مدار

www.ECA.ir

ه6
مار

 ش
ل -

 او
ال

 س
ز -

یــ
 نو

جله
- م

ار 
مد

ی 
راح

ط

ANALOG AND DIGITAL Design

گمشده  بیت  مي کنیم،  استفاده  کامپیوتر  سریال  رابط  از  که  زماني 
بیت  باارزش ترین  که  این جاست  مشکل  باشد.  مشکل ساز  مي تواند 
)بیت هفتم( همیشه صفر قرار داده مي شود و این امر انتقال مقادیر 
بیش از 127 )دسیمال( را غیرممکن مي سازد. این که پورت سریال 
یک چیز واقعي است و یا یک گونه ي مجازي روي پورت USB است، 
خیلي مورد توجه نیست و مي تواند با هر حالتی اتفاق بیفتد و باعث 

ایراد در رابط پورت سریال USB نمي شود. 

کنترل کردن
این  از  مشکلي  آن  علي رغم  نمي باشد،  جدیدي  چیز  گرفتاري  این 
 GW کامپیوتر شخصي که  از  استفاده  آغازین  را در روزهاي  قبیل 
BASIC یا یک اسمبلر و سیستم عامل DOS به کار برده مي شد، به 
 VISUAL BASIC خاطر نمي آورم ولي برخي اوقات مشکالتي با
و نسخه هاي مختلف ویندوز داشته ایم. به احتمال فراوان این مشکل 
مستقیم  کنترل  و   VISUAL BASIC که  مي افتد  اتفاق  زماني 
سخت افزار پورت سریال را به کار ببریم. در مقابل این روش رابط 
سریال بایستي به طور کامل بدون مانع باشد، تا چیپ سریال به طور 

صحیح راه اندازي شود، البته در عمل این امر مشکل زا است. 
که   ActiveX جزء  یک  طریق  از  سریال  رابط  کاربرد 
MSCOMM32.ocx نامیده شد و به عنوان قسمتي از نسخه هاي 
گران قیمت VISUAL BASIC 6 قرار داده شده است، امکان پذیر 
شد. تنها مشکل اندکي با به کار بردن این جزء خواهیم داشت ولي 
در عوض ارتباط سریال را با تمام 8 بیت اطالعاتي فراهم مي آورد. 
 VISUAL BASIC از .Net متأسفانه این جزء با نخستین نسخه
پشتیباني  مي باشد،   VISUAL BASIC 6 جایگزین  اولین  که 
با نسخه  نمي شود. در حقیقت هیچ جزء سریال داخلي از هر نوعي، 
اصلي Net. از VISUAL BASIC پشتیباني نمي شود. به کار بردن 
پورت هاي سریال یا موازي تنها با کمک گرفتن از یک قطعه ي سوم 

کاربرد  نشده،  آشکار  هنوز  که  دالیلي  خاطر  به  است.  امکان پذیر 
 VISUAL BASIC از   .Net نسخه  با   MSCOMM32.osx

امکان پذیر نیست. 
پروژه،  به یک   MSCOMM32.osx افزودن جزء  براي  با تالش 
یک پیغام خطا تولید مي شود که بیان مي دارد کاربر مجوز استفاده از 
آن را ندارد. در برخي فروم هاي اینترنتي پیشنهاد شده بود که این 
مشکل را مي توان از طریق نصب برخي نسخه هاي غیراصلي مناسب 
VISUAL BASIC 6 همراه با نسخه Net. روي کامپیوتر برطرف 
کرد ولي با انجام این کار هیچ گونه تفاوتي مشاهده نکردیم و نسخه 
Net. از VISUAL BASIC 6 هنوز MSCOMM32.osx را به 

کار نمي برد. 

سازگار ولي...
اکنون  و  کرد  اعمال  داخلي  تغییر  یک  سرانجام  مایکروسافت 
 VISUAL نسخه هاي  آخرین  با  مي تواند   MSCOMM32.ocx
به   VISUAL BASIC Express 2010 جمله  از   BACIS
 VISUAL BASIC از   .Net اصلي  نسخه هاي  شود.  برده  کار 
توانایي  عدم  نیز  و  نسخه ها  سایر  با  آن  سازگاري ضعیف  به سبب 
 VISUAL BASIC 6 داخل  در  موجود  گزینه هاي  با  کردن  کار 
را  سازگاري  مشکل  مایکروسافت  گرفت.  قرار  فراواني  انتقاد  مورد 
با سازگاري  قابلیت  جمله  از  و  بخشیده  بهبود  اخیر  نسخه هاي   در 

MSCOMM32.ocx را افزوده است. 
از استفاده  مزیت  یک  شد،  اشاره  قباًل  که   همان طور 

باارزش ترین  این که  مشکل  که  است  این   MSCOMM32.ocx
بیت بایستي در صفر قفل شود را نداشته و با به کار بردن کلمات 8 

بیتي، عملیات 8 بیتي کامل حاصل مي شود. 
با این وجود این یک ایراد عمده است که زماني که این قطعه را به کار 
 VISUAL BASIC6 مي بریم بایستي در ذهن داشته باشیم که با

گسترش تعداد خطوط خروجي
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کار مي کنیم یا نسخه 2010. 

با  ولي  مي کند  کار  خوبي  به   XP ویندوز  تحت  قسمت  این 
کاربران  این  وجود  با  نمي کند.  کار  درستي  به   7 یا   Vista  ویندوز 
فعلي  ترکیب  با  که  کنند  فکر  است  ممکن   MSCOMM32.ocx
آنها به خوبي کار مي کند، ولي هر نرم افزاري که سیستم راه اندازي آن 
به نسخه هاي جدید ویندوز ارتقا یافته باشد، با مشکل روبرو مي شود. 
باشیم  داشته  ذهن  در  بایستي  نیز  را  نکته  این  دیگر  سوي  از 
که  ندارد  وجود  پشتیباني  نرم افزار  در  سازوکاري  هیچ   که 
مورد   7 و   Vista ویندوز  نسخه هاي  با  را   MSCOMM32.ocx
مد  با  سیستم عامل ها  این  تحت  حال  عین  در  و  دهد  قرار  استفاده 

باارزشي کار نمي کند.
را  بیتي  یا 8  پورت ورودي-خروجي 7  پورت سریال یک  این که  با 
نیاز  از کاربردهاي عملي عالوه بر آن  فراهم مي کند، براي بسیاري 
است که راهي بیابیم تا تعداد ورودي ها و خروجي ها را افزایش دهیم 
و یا این که بازدهي آن هایي را که در دسترس هستند، افزایش دهیم. 
افزایش تعداد ورودي و خروجي در حقیقت آن چنان سخت نیست 
و با افزودن میکروکنترلر هاي ارزان قیمت ساده تر هم مي شود. روش 
براي  اطالعات  و  است  خروجي  بیتي   8 پورت  سه  داشتن  متداول 
این پورت ها همیشه از گروه هاي سه بیتي فرستاده مي شود و پس از 
آن میکروکنترلر هر بیت اطالعات را به یکي از سه پورت خروجي 
مناسب، هدایت مي کند. در عمل مطلوب است که این فرآیند شامل 
یک سیستم محافظتي باشد تا مطمئن شویم که سیستم از همزماني 
خارج نشده و عالوه بر آن هر بیت اطالعات، به پورت صحیح ارسال 
دارد. یک  این هدف وجود  به  براي رسیدن  راه  از یک  بیش  شود. 
منظور  به  برنامه ریزي شده  میکروکنترلر  داشتن  بسیار ساده،  روش 
توالي سریع مي باشد. اطالعات  از سه بیت در  انتظار براي هر یک 
بیت ها،  کنار گذاشته  بین  اندازه  از  بیش  فاصله ي  در صورت وجود 
مي شوند بیشتر شبیه این است که دو بیت از یک گروه و بیت سوم 

از گروه قبلي مي باشد.
یک روش پیچیده تر داشتن بیت هاي اطالعات قالب بندي شده توسط 
صورت  به  اطالعات  اگر  نیز  حالت  این  در  مي باشد.  کد  بیت هاي 
یا دو  این حالت یک  صحیح دریافت نشوند، حذف خواهد شد. در 
بیت شروع کد، سپس سه بیت اطالعات و در نهایت یک یا دو بیت 
انتهاي کد را خواهیم داشت. با سیستمي بدین شکل اگر سخت افزار 
بتواند در یک زمان با 7 بیت کار کند، مشکل خاصي نخواهیم داشت. 
سروکار  مي شود.  فرستاده   ASCII کدهاي  فرم  به  اغلب  اطالعات 
به  شده  دیکد  سپس  و   ASCII به  شده  کد  اطالعات  با  داشتن 

اطالعات عددي در نرم افزارهاي اجرا شده در کامپیوترهاي شخصي 
و میکروکنترلرها بسیار آسان تر است. این روش به طور نرمال توسط 
کار  به  را  سریال  ارتباط  که  آنهایي  و  تجاري  رباتیک  سیستم هاي 
مي برند، مورد استفاده قرار مي گیرد. روش دیگر، ارسال اطالعات در 
قطعه هاي 4 بیتي است به طوري که مقادیر باال براي کدهاي کنترل 

معکوس شده اند. 
یک مشخصه ي آشکار سیستمي که گروهي از بیت ها را به فرم سریال 
مي فرستد، این است که سرعت آن پایین است. هم چنین از آنجا که 
تمام پورت ها بایستي اطالعات جدید را دریافت کنند حتي اگر فقط 
بازدهي  این سیستم داراي  باشد،  یک پورت اطالعات جدید داشته 

پایین خواهد بود.
ارتباط سریال در عمل داراي سرعت باال نیست. لذا این روش در 
استفاده مي شود.  نیاز است، کمتر  باال مورد  کاربردهایي که سرعت 
تا حد  را  انتقال  به فرم سریال، سرعت  بیت ها  ارسال  در حالتي که 
غیرقابل قبولي کاهش دهد، روش جانبي استفاده از دو یا سه پورت 
اکثر  است.  توجه  قابل  مجزا،   USB پورت هاي  روي  موازي  سریال 
بیشتر  پورت هاي  و  بوده   USB پورت  داراي  کامپیوترهاي شخصي 

مي تواند با استفاده از یک هاب به دست آید. 

دیکد کننده  هاي خط
همیشه نیازي نیست که یک میکروکنترلر را به منظور افزایش قابل 
به  کاربردها  از  برخي  بریم.  کار  به  خروجي  خطوط  تعداد  مالحظه  
چیزي شبیه خطوط داراي هشت خروجي نیاز دارند، ولي تنها یکي از 
خطوط در یک زمان به حالت اکتیو درمي آید. چون تنها 8 تا از 256 
مقدار باینري قابل دسترس مورد استفاده قرار مي گیرد، بازده کاربرد 

پورت هاي خروجي 8 بیتي را کاهش مي دهد. 
مانند  کننده 8 خطي  دیکد  تراشه  از یک  استفاده  راه حل ساده  یک 
بیتي  باینري ورودي 3  این تراشه یک پورت  74LS138 مي باشد. 
و 8 خط خروجي شماره گذاري شده از 0 تا 7 را دارا مي باشد. قرار 
دادن یک مقدار باینري در ورودي، خروجي متناظر را صفر مي کند. 
این امر ما را قادر مي کند که بتوانیم 8 خروجي را از طریق سه خط 
فقط  حالت  هر  در  که  است  مشخص  کاماًل  و  کنیم  کنترل  ورودي 
یکي از خروجي ها صفر مي شود. بنابراین حالتي را نداریم که در آن 

74LS138 یک دکودر 3 به 8 بوده که هفت خروجی High و یک خروجی 
LOW دارد.

74154 یک دیکودر 4 به 16 است که عخملکرد مشابه 74138 دارد. خروجی 
ها در حالت معمول High و خروجی فعال Low است.
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 )Low( تمام خروجي ها در منطق یک باشند )یکي از آن ها حتمًا صفر
است(، چون نوشتن مقدار صفر در ورودي خروجي شماره صفر را در 
با طرف نظر از خروجي صفر،  این حال،  با  منطق صفر قرار مي دهد. 
امکان پذیر است که عالوه بر حالت Off، هفت خروجي داشته باشیم. 
 Enable پیچیدگي ناچیزي وجود دارد، بدین ترتیب که دو ورودي
منفي )پایه 4 و 5( و یک ورودي Enable مثبت )پایه 6( این پایه ها 
بایستي به اتصاالت منبع مناسب متصل شوند تا خروجي را سوئیچ 

کنند.
این امر که کارهایمان را از طریق یک روش دیگر با ورودي هاي کمتر 
انجام دهیم امکان پذیر است، ولي یک مشکل عملي براي سیستم هایي 
از این نوع در کاربردهاي واقعي وجود دارد. مي توان جایي که به عنوان 
مثال هشت کلید حسگر با به کار بردن 3 خط ورودي و یک مدار 
انکدر مناسب نمایش داده مي شوند یک Setup داشت. هرگاه یکي 
از خروجي ها صفر شود مقدار باینري مناسب با آن ظاهر مي شود و 
به عبارت دیگر مدار دیکدر شبیه یک 74LS138 معکوس مي باشد. 
مشکل چنین حالتي در اکثر کاربردهاي عملي این است که حسگرها 

ممکن است به طور صحیحي دریافت نداشته باشند تا دیکدر را فعال 
کنند. عالوه بر آن بیشتر از یک حسگر ممکن است در یک زمان 
به درستي  امکان دارد  این صورت دیکدر  فعال شود که در  خاص 

کار نکند.      
در کاربردهاي این چنیني یک دیکدر هوشمند بر پایه یک میکروکنترلر 
کند.  اسکن  را  ورودي ها  مي تواند  میکروکنترلر  است.  گزینه  بهترین 
را  با آن  متناظر  باینري  باشد، خروجي  فعال  از آن ها  اگر هر کدام 
را  ارتباط سریال  بایستي  میکروکنترلر  آن  بر  مي دهد. عالوه  بیرون 
کنترل کند و مطمئن شود که هر مقداري به PC فرستاده مي شود. 
نیاز است که فعال شدن یک حسگر  فقط  البته در برخي کاربردها 
شناسایي شود و اهمیتي ندارد که کدامیک تریگر شده است. این قبیل 
مسائل به الکترونیک پیچیده اي نیاز نداشته و هر تعدادي از حسگرها 
مي تواند تنها با به کار بردن یک ورودي دیجیتال واحد و یک گیت 

OR با تعداد مناسب ورودي ها نمایش داده شود.     

Everyday Practical Electyronics. 2010                : منبع
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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 Summer 9 Build 9.4.0.20159

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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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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توضیحات تکمیلی :
http://eshop.eca.ir/link/489.php

توضیحات تکمیلی :
http://eshop.eca.ir/link/490.php
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ANALOG AND DIGITAL Projects

آموزش  را  ساده  روان  تابلو  یک  ساخت  داریم  سعی  مقاله  این  در 
دهیم. تابلو روان به دستگاه هایی گفته می شود که دارای یک صفحه 
از LED های به هم چسبیده بوده که با روشن و خاموش شدن این 

LED ها، تصاویر و یا متن دلخواه بر روی صفحه نقش می بندد.
به یک شکل است. در هر لحظه  تقریبًا  این صفحات  نحوه عملکرد 
یک یا چند عدد LED از تمامی LED های موجود در صفحه روشن 
می شوند و به علت باقیماندن تصویر در پشت شبکیه چشم انسان 
به مدت چند میلی ثانیه، چشم انسان این تغییر را مشاهده نکرده و 
تمامی LED ها را روشن می بیند. این تکنیک در بسیاری از وسایل 

از قبیل تلوزیون، انواع نمایشگرها و ... استفاده می شود.
تواند  می  احتیاج  و  سلیقه  بنابر  هر کس  نیز  افزاری  نظر سخت  از 
سخت افزار خود را طراحی نماید. روش های مختلفی برای نمایش 

تابلو روان وجود دارد که در این آموزش بوسیله IC های لچ تابلو 
روان را خواهیم ساخت.

همانطور که در عکس مشاهده می کنید، دستگاه از 2 قسمت تشکیل 
شده است. یکی بصورت ماژول و بر روی فیبرسوراخ دار درست شده 
و قسمت بعدی که مدار اصلی است و بر روی بردبورد پیاده شده 

است.
ابتدا قسمت اول که یک ماژول برای تابلو روان است، توضیح داده 

می شود.
در این ماژول از 4 عدد دات ماتریکس 5 در7 استفاده شده است. 
سطرهای این دات ماتریکس آند و ستون های آن کاتد هستند. برای 
سطر ها از 5 عدد ترانزیستور BD139 و برای ستون ها از 3 عدد 
IC ULN2803 استفاده شده است. تغذیه این بورد از مدار اصلی 
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 LED جدا بوده و نسبت به تغذیه بورد و همچنین جریان مصرفی
ها می توانید مقدار مقاومت های موجود در سطر ها را تغییر دهید. 
در این مدار تغذیه بورد 5 ولت بوده و از مقاومت 27 اهم استفاده 

شده است. 

ULN2803 یک بافر با جریان دهی باال می باشد و طبق دیتاشیت 
تا 500 میلی آمپر می توان از آن جریان عبور داد.

علت اصلی استفاده از ULN2803 جریان دهی باال و علت بعدی 
معکوس بودن خروجی این تراشه است. اگر شما در این مدار برای 
ستون ها از ترانزیستور استفاده می کردید، مجبور بودید اطالعاتی که 
به ستون ها ارسال می کردید معکوس باشند تا LED روشن شود. 
 LED به سطر و ستون،  ارسال یک منطقی  با  بورد  این  توسط  ولی 

مربوطه روشن می شود.
همچنین این تراشه می تواند تا 50 ولت، ولتاژ خروجی داشته باشد 

که این خود مزیتی برای استفاده از این تراشه است.
قسمت بعدی که قسمت اصلی مدار و بر روی بردبورد پیاده شده 
است از یک میکروکنترلر Atmega8A و 3 عدد IC لچ )نگهدارنده( 

74HC573 تشکیل شده است.
تراشه های لچ به منظور نگهداری اطالعات در مدارات الکترونیکی 
استفاده می شوند و به خاطر خاصیت لچ، اطالعات خود را تا ورود 

داده بعدی در خود نگه می دارند.
بلوک مختلف توسط  LED های موجود به 21  تابلو روان،  این  در 

ULN2803 شماره پایه ها واتصاالت

ماژول تابلو روان

مدار داخلی IC لچ
39
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 LED 8 های لچ تبدیل شده و در هر لحظه یک بلوک که شامل IC
LED هایی که در هر  این حالت تعداد  است، روشن می شود. در 
لحظه روشن می مانند بیشتر شده و در نتیجه نور LED ها از روش 
تقسیم شدن  به علت  باشد. همچنین  بیشتر می  نمایش،  دیگر  های 
LED 140 به 21 بلوک، فرکانس کاری کمتری برای میکرو الزم 

می باشد.
های  ترانزیستور  به  مستقیمًا  میکرو   PB6 الی   PB0 های  پایه 
BD139 وصل شده و پایه های PD0 الی PD7 بصورت موازی به 

3 عدد 74HC573 متصل شده است. ) مطابق شماتیک (
نام  به  دادن  فرمان  و  کنترل  برای  پایه   2 دارای   74HC573 هر 
های )LE( Latch Enable و )Output Enable )OE می باشند. 
هنگامی که پایه LE یک منطقی باشد اطالعات موجود در پایه های 
D0 الی D7 در پایه های Q0 الی Q7 نمایش داده می شود و با صفر 
کردن پایه LE اطالعات پایه D در Q نمایش داده نشده و منتظر می 

ماند تا LE باز یک منطقی شود.
همچنین اگر پایه OE در حالت صفر منطقی باشد خروجی پایه های 
Q، اطالعات پایه های D را نمایش داده و تراشه بصورت عادی کار 
خواهد کرد. در صورتی که این پایه یک منطقی شود، خروجی های 
Q به حالت high-impedance رفته و دیگر قابل دسترس نبوده 

و خروجی لچ نمایش داده نمی شود.
همانطور که در شماتیک مشاهده می کنید تمامی پایه های OE به 

زمین متصل شده اند. 

می  قرار  لچ   IC  3 روی  بر  موازی  بصورت  اطالعات  مدار  این  در 
گیرد و از طریق فرمان دادن به پایه های LE مشخص می شود که 
 LE باید چه اطالعاتی را نمایش دهد. پایه های IC هر لحظه، کدام
هر 3 تراشه به پایه های PC2-PC1-PC0 میکرو متصل شده اند.

بعد از توضیح سخت افزار، نوبت تشریح عملکرد مدار و نحوه نمایش 
پانل  شد،  ذکر  قباًل  که  همانطور  باشد.  می  تابلو  روی  بر  اطالعات 

LED ها به 21 قسمت مختلف تقسیم شده است. 
هر یک از قسمت ها دارای 8 عدد LED می باشد. به غیر از بخش 
 LED نام گذاری شده اند که آن هم به علت تعداد c هایی که با نام

بوده و در اینجا قسمت های c فقط دارای 4 عدد LED می باشند.
طرز کار به این صورت است که ما ابتدا سطر اول را یک می کنیم. 
بعد میکرو اطالعات a1 را نشان داده و سپس IC لچ اول را فعال می 
کنیم تا اطالعات a1 نمایش داده شود )با دادن یک پالس مثبت(، 
تا  داده  دوم  لچ  به  پالس  و یک  داده  نشان  را   b1 اطالعات  سپس 
اطالعات b1 نمایش داده شود و در انتها c1 را به همین گونه نمایش 
می دهیم. سپس به سطر دوم و a2 و b2 و c2 رفته و همین مراحل 

را دنبال می کنیم تا هر 21 قسمت نمایش داده شود.
 AVR Studio و WinAVR و توسط کامپایلر C برنامه به زبان

نوشته شده است.

قسمت اصلی مدار 

LED تقسیم بندی پانل 
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کد برنامه :

توضیحات برنامه :
همانطور که مشاهده می کنید برنامه دارای یک تابع اصلی است که 
هر بار اطالعات a-b-c را گرفته و یک صفحه را به نمایش درمی 
آورد. در اینجا به اختصار اطالعات تابع tablo_ravan توضیح داده 

می شود.
را  خانه  هر  برای  موجود  اطالعات  ما  که  است  این  راه  ترین  ساده 
گرفته و نمایش دهیم. در این صورت تابع دارای 21 قسمت مختلف 
می شود که باعث باالرفتن کدهای تولید شده می گردد. به همین 

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "avrlibdefs.h"
void tablo_ravan(int a1 , int b1 , int c1 , int a2 , int b2 , int c2 , int a3 , int b3 , int c3 , int a4 , int b4 , int c4 , int a5 , int b5 , int c5 , int 
a6 , int b6 , int c6 , int a7 , int b7 , int c7);
int main()
 {
 PORTD=0b00000000;
 DDRD=0b11111111;
 PORTB=0b00000000;
 DDRB=0b11111111;
 DDRC=0B11111111;
 PORTC=0b00000000;
while(1){
tablo_ravan(0,0,0,247,152,0,132,36,0,244,60,0,132,36,0,247,164,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,123,204,0,66,18,0,122,30,0,66,18,0,123,210,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,61,230,0,33,9,0,61,15,0,33,9,0,61,233,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,30,243,0,16,132,128,30,135,128,16,132,128,30,244,128,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,15,121,128,8,66,64,15,67,192,8,66,64,15,122,64,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,7,188,192,4,33,32,7,161,224,4,33,32,7,189,32,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,3,222,96,2,16,144,3,208,240,2,16,144,3,222,144,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,7,188,192,4,33,32,7,161,224,4,33,32,7,189,32,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,15,121,128,8,66,64,15,67,192,8,66,64,15,122,64,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,30,243,0,16,132,128,30,135,128,16,132,128,30,244,128,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,61,230,0,33,9,0,61,15,0,33,9,0,61,233,0,0,0,0);
tablo_ravan(0,0,0,123,204,0,66,18,0,122,30,0,66,18,0,123,210,0,0,0,0);
 }
}
void tablo_ravan(int a1 , int b1 , int c1 , int a2 , int b2 , int c2 , int a3 , int b3 , int c3 , int a4 , int b4 , int c4 , int a5 , int b5 , int c5 , int 
a6 , int b6 , int c6 , int a7 , int b7 , int c7){
intline_a[7]={a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7};
intline_b[7]={b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7};
intline_c[7]={c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7};
int soton[7]={0b00000001,0b00000010,0b00000100,0b00001000,0b00010000,0b00100000,0b01000000};

for (int y=1;y<=5;y++){
for (intx=0;x<=6;x++){
PORTB=soton[x];
PORTD=line_a[x];
avr(PORTC).P0=1;
_delay_ms(1);
PORTD=0x00;
avr(PORTC).P0=0;
PORTB=0x00;
PORTB=soton[x];
PORTD=line_b[x];
avr(PORTC).P1=1;
_delay_ms(1);
PORTD=0x00;
avr(PORTC).P1=0;
PORTB=0x00;
PORTB=soton[x];
PORTD=line_c[x];
avr(PORTC).P2=1;
_delay_ms(1);
PORTD=0x00;
avr(PORTC).P2=0;
PORTB=0x00;
}
}
}
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جهت توسط چند آرایه تابع را خالصه می کنیم.
در این تابع اطالعات a و b و c هر کدام درون یک آرایه با نام های 
line_a و line_b و line_c قرار می گیرد و همچنین یک آرایه 
با نام soton ایجاد می کنیم و در آن اطالعات مربوط به ستونهای 

تابلو را وارد می کنیم. 
تابع دارای 2 حلقه for است. حلقه اولیه که با متغیر y کار می کند، 
تعداد فریم های نمایش این تابلو را مشخص می کند. یعنی هر صفحه 
ای که اطالعات آن را وارد کرده اید چند بار در یک لحظه نمایش 
داده شود و با کم و زیاد کردن تعداد نمایش، سرعت انیمیشن ساخته 
میزان  به  بستگی  الزم  های  فریم  تعداد  شود.  می  زیاد  یا  کم  شده 
فرکانس انتخابی شما دارد. در این پروژه فرکانس انتخابی 8 مگاهرتز 

بوده و این تعداد فریم، نمایشی روان برای این فرکانس دارند.
حلقه بعدی که با متغیر x کار می کند حلقه اصلی بوده که در آن 

بلوک های تابلو به نمایش در می آید.
با هر بار تکرار حلقه یک واحد به متغیر x اضافه می گردد که مقدار 
این متغیر نیز مشخص می کند که کدام خانه از آرایه های سطر و 
 avr)PORTC(.P ستون نشان داده خواهند شد. در اینجا با دستور
مناسب  زمان  در  یک  کدام  که  دهیم  می  دستور  لچ   IC  3 هر  به 

اطالعات درست را نمایش دهند. 
برنامه ساختار بسیار ساده ای داشته و شما می توانید با کمی تغییر 

تعداد سطر و ستونهای تابلو را افزایش یا کاهش دهید.
نیز به  افزار  تابلو، یک نرم  به علت وقت گیر بودن نوشتن کدهای 

همراه این پروژه طراحی شده است که می توانید به راحتی کد مربوط 
به تابلو را تولید و استفاده نمایید.

نشان  مربع  است که هر  این صورت  به  افزار  نرم  این  با  کار  نحوه 
 LED ،از تابلو روان است و شما با کلیک بر روی آن led دهنده یک
را روشن یا خاموش می کنید. در انتها بعد از تکمیل صفحه با کلیک 
بر روی دکمه "تولید کد"، کد مربوط به این صفحه ایجاد می گردد. 
با کلیک بر روی دکمه clear کل صفحه پاک شده و با کلیک بر روی 

دکمه set کل LED ها روشن می شوند. 
همچنین می توانید توسط دکمه های "<<" و ">>" اطالعات صفحه 
را به چپ یا راست شیفت دهید. در انتها کافیست کدهای ایجاد شده 

را به درون برنامه کپی کنید.

منابع :
 ATmega8A دیتاشیت

ULN2803 دیتاشیت
474HC573 دیتاشیت

farshad.ag@gmail.com                نویسنده : فرشاد اکرمی

نمایی از محیط نرم افزار تابلو روان
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 ECA برای مشاهده لیست کامل محصوالت به فروشگاه اینترنتی
www.eShop.ECA.irمراجعه نمایید .

43



AT91SAM7X256 با استفاده از  SIM300cz راه اندازی ماژول 

Projects پروژه های عملی

www.ECA.ir

ه6
مار

 ش
ل -

 او
ال

 س
ز -

یــ
 نو

جله
- م

ار 
مد

ی 
راح

ط

ANALOG AND DIGITAL Projects

در ابتدا به برخی از ویژگی های ماژول SIM300cz اشاره می کنیم :
1.  مناسب برای سه باند یا فرکانس متداول

• باند EGSM با فرکانس 900 مگاهرتز
• باند DCS با فرکانس 1800 مگاهرتز
• باند PCS با فرکانس 1900 مگاهرتز

2. پشتیبانی از طرح های CS-3 ، CS-2 ، CS-1 و CS-4 برای 
GPRS

3. قابل استفاده بهمراه باتری و دارای مدار داخلی برای استفاده از 
این قابلیت

4. پشتیبانی از LCD های SPI و کی پد برای توسعه پروژه ها
از   )Firmware( ماژول  برنامه ی داخلی  به روز کردن  قابلیت   .5

طریق پورت جداگانه
6. دارای پورت سریال RS232 کامل )دارای 7 خط واقعی(

7. دارای دو کانال مجزای صوتی ، که هر یک می تواند یک میکروفن 
و یک بلندگو را پشتیبانی کند.

8. دارای مد Sleep برای کاهش مصرف توان با جریان مصرفی 2.5 

میلی آمپر
TPC/IP 9.  پشتیبانی از پروتکل

10. قابلیت کار با ولتاژهای 3.4 ولت تا 4.5 ولت
Text ، PDU، MT، MO 11. پشتیبانی از پیام کوتاه در مدهای

CB و
12. محل ذخیره ی پیام کوتاه فقط حافظه ی سیم کارت می باشد.
13. دارای تایمر ساعت/زمان واقعی RTC با قابلیت برنامه ریزی

14. قابلیت تشخیص خودکار Baudrate بدون هیچگونه تنظیمات 
اولیه و .... 

بر  با نصب  تا  این ماژول بردی طراحی شده  اولیه  اندازی  برای راه 
کنیم. در  استفاده  ماژول  این  امکانات  از  راحتی  به  بتوانیم  روی آن 

ضمن فوت پرینت این ماژول نیز در ضمائم قرار داده شده است.
چون هدف ما صرفا اموزش است و در این پروژه فقط هدف ارسال 
اس ام اس بوده است از باقی خواص SIM300  از جمله میکروفن 
و .... صرفه نظر شده و برای اینکه دوستان و خوانندگان سر در گم 
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نشوند قسمت های غیر ضروری حذف شده است.
که  شده  سعی  و  شده  نوشته  ممکن  صورت  ترین  ساده  به  برنامه 
توابع و آرایه ها به صورتی تعریف شوند که خود گویای کار باشند 
و به علت طوالنی بودن برنامه، در این مقاله تنها به توضیح بسیار 
مختصری بسنده می کنیم و برای توضیحات بیشتر خواهشمندیم که 
به  را  ECA  رجوع کرده و موضوع  ARM وب سایت  انجمن  به 

بحث بگذارید.
عنوان  مجزا  صورت  به  را  برنامه  مهم  های  بخش  عملکرد   ابتدا 

می کنیم:
این قسمت برای  اختصاص عدد جدید به کیبورد می باشد                             

SIM300CZ features Implementation 
Power supply Single supply voltage 3.4V – 4.5V 
Power saving Typical power consumption in SLEEP mode to 2.5mA 

(BS-PA-MFRMS =5 ) 
Frequency bands *  SIM300CZ Tri-band: EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900. The SIM300CZ     can search 

the 3 frequency bands automatically. The frequency bands also    can be set by AT com-
mand. 
* Compliant to GSM Phase 2/2+ 

GSM class Small MS 
Transmit power * Class 4 (2W) at EGSM900 

* Class 1 (1W) at DCS1800 and PCS 1900 
GPRS connectivity * GPRS multi-slot class 10 (default) 

*GPRSmulti-slotclass8（option（
* GPRS mobile station class B 

Temperature range * Normal operation: -30°C to +70°C 
* Restricted operation: -35°C to -30°C and +70 °C to +80°C 
* Storage temperature -45°C to +85°C 

DATA GPRS: 
CSD: 

* GPRS data downlink transfer: max. 85.6 kbps 
* GPRS data uplink transfer: max. 42.8 kbps 
* Coding scheme: CS-1, CS-2, CS-3 and CS-4 
* SIM300CZ supports the protocols PAP (Password Authentication Protocol) usually used 
for PPP connections. 
* The SIM300CZ integrates the TCP/IP protocol. 
* Support Packet Switched Broadcast Control Channel (PBCCH) 
* CSD transmission rates: 2.4, 4.8, 9.6, 14.4 kbps, non-transparent 
* Unstructured Supplementary Services Data (USSD) support 

SMS * MT, MO, CB, Text and PDU mode 
* SMS storage: SIM card 

FAX Group 3 Class 1 
SIM interface Support SIM card: 1.8V, 3V 
External antenna Connected via 50 Ohm antenna connector or antenna pad 
Audio features Speech codec modes: 

* Half Rate (ETS 06.20) 
* Full Rate (ETS 06.10) 
* Enhanced Full Rate (ETS 06.50 / 06.60 / 06.80) 
* Echo suppression 

int lookup (int b) {                              
switch(b)              case 0 : b =1  ; break;
  case 1 : b =2  ; break;
  case 2 : b =3  ; break;
  case 3 : b =10 ; break;
  case 4 : b =4  ; break;
  case 5 : b =5  ; break;
  case 6 : b =6  ; break;
  case 7 : b =11 ; break;
  case 8 : b =7  ; break;
  case 9 : b =8  ; break;
  case 10: b =9  ; break;
  case 11: b =11 ; break;
  case 12: b =12 ; break;
  case 13: b =0  ; break;
  case 14: b =14 ; break;
  case 15: b =15 ; break; 
 }
return(b);
}
toggle_led()
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این تابع  برای معکوس کردن وضعیت پورت نوشته شده است

عملکرد تابع نسبتا طوالنی زیر بدین شکل است که با هر بار فشرده 
شده شدن هر عدد کیبورد، یکcharacter  روی LCD نشان داده 
می شود و همچنین با فشار کلید F1، کل نوشته روی کیبورد داخل 

یک رشته ذخیره میکند )مثل صفحه کلید موبایل(

تابع زیر نیز مانند تابع قبل عمل میکند با این تفاوت که دیگر با فشار 
هر بار کیبورد، کاراکتر روی LCD  عوض نمی شود و همان عدد 
روی کیبورد روی LCD نشان داده شده و در تابع ذخیره می شود.

ارسال متن اس ام اس به ماژول

خالی کردن اطالعات رشته  و بازگشت به حالت عادی   

ارسال شماره ای که باید اس ام اس به آن ارسال شود.    

منوی اصلی برنامه در زیرآورده شده است                                                                            

omega_adiban2000@yahoo.com  نویسنده : امیدحبیبی

{
if ((PINB19) == 0)
{SET_PORTB=PB19;}
else
{RST_PORTB=PB19;}
}

get_data_gsm_keyboard()
{
get_input();// u have keyboard data in <last> variable ;)
if(coun_key2!=coun_key)
{
lcd_gotoxy(1,char_number);
omid2=omid;
omid=lookupchr(last,coun_key); //how many pres key and 
what is selected word in kbd
if (omid==10){omid=32;}
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("*");
lcd_puts(char_number);
lcd_putsf(" ASC:");
lcd_puts(omid);
lcd_gotoxy(1,char_number);
coun_key2=coun_key;
 delay_ms(140);
}
}

get_number_gsm_keyboard()
{
get_input();// u have keyboard data in <last> variable ;)
if(coun_key2!=coun_key)
{
lcd_gotoxy(1,char_number);
omid2=omid;
omid=lookupnum(last); 
if (omid==10){omid=0;}
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("*");
lcd_puts(char_number);
lcd_putsf(" ASC:");
lcd_puts(omid);
lcd_gotoxy(1,char_number);
coun_key2=coun_key;
 delay_ms(140);
}
}

send_data_to_gsm(int coun)
{
for (ok=1;ok<coun;ok=ok+1)
{

printf("%c",gsm_data[ok]);
}
//printf("\n");
                             ارسال متن اس ام اس به ماژول{

data_gsm_empty()
{
for (ok=1;ok<40;ok=ok+1)
{
gsm_data[ok]=0;
}}

send_number_to_gsm(int coun)
{
gsm_number[13]=0;
gsm_number[14]=0;
for (ok=2;ok<coun+2;ok=ok+1)
{
printf("%c",gsm_number[ok]);
}
//printf("\n");
}

while (1) {                                                                              
//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$         get data from 
gsm      $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$
 lcd_clear();lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putsf("Reciving...");
get_rx:
data_gsm_get(); //get data from gsm (usart)
data_gsm_empty();
//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$    get number from 
keyboard    
lcd_gotoxy(1,1);lcd_putsf("insert number  ");
ok=50;chr=0;char_number=1;
printf("\nget number from keyboard  *\n");delay_ms(1700);lcd_
clear();
start_number:
get_number_gsm_keyboard();
if (char_number>12){goto start_data;}
else
{if (ok!=120){goto start_number;}}
/*delay_ms(300);printf("goto print\n");send_number_to_
gsm(11);delay_ms(600); */
start_data:
//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$        get dat from 
kbd        $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$
 lcd_clear()lcd_gotoxy(1,1);lcd_putsf("get dat from 
kbd");printf("\nget dat from kbd *\n");delay_ms(1700);lcd_
clear();
ok=50;chr=0;char_number=1;
start_sms_send:
get_data_gsm_keyboard();
if (ok!=120){goto start_sms_send;}
printf("AT+CMGF=1\n"); printf("AT+CMGS=%c",'"');
send_number_to_gsm(11);
printf("%c\n",'"');send_data_to_gsm(40);printf("%c\n",26);
} }
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 ANALYSIS AND SIMULATION

جعبه ابزار ویولت

 (Wavelet)

Wavelet Toolbox - MATLAB
Wavelet یا موجک در واقع یک موج سینوسي است که تغییرات آن 
محدود شده است، به طوري که متوسط آن صفر است. Wavelet به 
عنوان ابزاري ارزشمند در تحلیل سیگنال هاي مختلف مانند سیگنال 

گفتار، تصاویر، موسیقي و غیره مطرح مي شود. 
در مقایسه با تبدیل فوریه مي توان چنین عنوان کرد که سیگنال فوریه 
که با تبدیل سیگنال اولیه به مجموعه اي از سیگنال هاي سینوسي با 
فرکانس هاي مختلف خواص سیگنال را در یک دوره زماني به خوبي 
نشان مي دهد، در مورد سیگنال هاي غیرایستا یا Stationary که در 
یک دوره زماني تغییرات زیادي دارند، کاربردي ندارد. در حالي که 
مي دهد.  ارائه  مناسب  پاسخ  هم  این سیگنال ها  براي  تبدیل موجک 
بیان خواص  نیرومند در  ابزاري  به عنوان  تبدیل موجک  این رو  از 

سیگنال ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 
یکي از ویژگي هاي مهم تبدیل موجک امکان آنالیز سیگنال به شکل 
محلي است و این در حالي است که تبدیل فوریه این امکان را ندارد. 
به عنوان مثال یک موج سینوسي پیوسته را در نظر بگیرید که در 
تبدیل  این سیگنال  از  اگر  پیوستگي قطع شده است.  این  یک زمان 
فوریه و تبدیل موجک گرفته شود مشاهده مي شود که این گسستگي 
در ضرایب فوریه مشخص نمي شود در حالي که در نمودار به دست 
آمده از ضرایب موجک این مشخصه به شکل دو پیک مشهود است. 

انواع تبدیل موجک
انواع مختلف  به  توجه  با   )Wavelet( تبدیل موجک  انواع مختلف 
موجک هاي مورد استفاده در این تبدیل از یکدیگر متمایز مي شوند. 
موجک هاي مورد استفاده در جعبه  ابزار Wavelet شکل هاي مختلفي 

دارند که بعضي از این نمونه ها در شکل زیر نشان داده شده اند.

شکل 1: شکل موجک هاي Morlet )باال( و Mexican Hat )پایین(.
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عبارت  مي توانید  نمونه  دو  این  مختلف  ویژگي هاي  مشاهده  براي 
فرمان  را در خط   mexh'(waveinfo'( یا  و   morl'(waveinfo'(
MATLAB تایپ کنید. الزم به توضیح است که موجک هاي زیاد 

دیگري نیز در MATLAB مورد استفاده قرار مي گیرند.

تبدیل موجک
این تبدیل در یک بعد یعني بر روي یک شکل موج، یا دو بعد، یعني 
بر روي تصویر به صورت گسسته و پیوسته قابل اجرا است. اصول 
استفاده از تمامي این ویژگي ها یکسان است و نوع ورودي و گزینه 

انتخابي متفاوت است.
فرمان  خط  در  را   wavemenu عبارت  ابتدا  کار  شروع  براي 
 Wavelet پنجره  دستور  این  اجراي  به  کنید،  تایپ   MATLAB

Toolbox Main Menu نمایان مي شود. 
در  مختلفي  امکانات  مي شود،  مشاهده  بعد  شکل  در  که  همان گونه 
این پنجره منظور شده است. از جمله Wavelet 1-D )تبدیل موج 
در یک بعد( و Continuous Wavelet 2-D )تبدیل موج زمان 

پیوسته در یک بعد( وجود دارد.
نتیجه  تنها  و  است  مشابه  مختلف  بخش هاي  از  استفاده  روش هاي 
با ارائه چند مثال در این  با یکدیگر متفاوت است. از این رو  آن ها 
بخش و مطالعه آن مي توان در تمامي کاربردها از آن استفاده نمود. 
نحوه استفاده از گزینه هاي موجود در این پنجره با مثال زیر بیان شده 

است.

مثال 1: تبدیل موجک پیوسته 
در  شده  ذخیره  سیگنال  از  استفاده  و  ساده  مثال  یک  با  اینجا  در 
جعبه ابزار  پنجره  از  استفاده  نحوه  و  کارکرد  اصول  با   MATLAB

بیشتر آشنا مي شوید.
براي شروع و آشنایي با نحوه کار مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید: 
گام اول: عبارت wavemenu را در خط فرمان MATLAB تایپ 
نشان داده شده است  باال  پنجره اي مشابه آن چه در شکل  تا  کنید 

گشوده شود.
 Continuous گزینه  ویولت  جعبه ابزار  پنجره  در  دوم:  گام 
این  شود.  باز  مربوطه  پنجره  تا  کنید  انتخاب  را   Wavelet 1-D
گزینه زماني انتخاب مي شود که بخواهید تبدیل موجک را بر روي 

یک سیگنال به شکل پیوسته داشته باشید. 
 Continuous Wavelet 1-D از پنجره File گام سوم:  در منوي
 Load Signal پنجره  تا  نمایید  انتخاب  را   Load Signal گزینه 

گشوده شود. 

گام چهارم: در این پنجره سیگنال leleccum.mat را انتخاب نموده 
را  سیگنال  این  این که  براي  کنید.  کلیک   Open دکمه  روي  بر  و 
 Load Signal کنید مي بایست در پنجره مربوطه به گزینه Load
 waveletdemo آن  از  پس  و   wavelet سپس   Toolbox ابتدا 
این  انتخاب کنید.  بتوانید  تا سیگنال مورد نظر را  نمایید  انتخاب  را 
سیگنال یک سیگنال موجود در نرم افزار MATLAB است. مي توان 
در این مرحله سیگنال مورد نظر را که قباًل ذخیره شده براي این که 

تبدیل را بر روي آن اعمال کرد، انتخاب نمود.
گام پنجم: در مقابل قسمت wavelet مقدار 4dB را وارد کنید. در 
قسمت  در  کار  این  براي  کنید.  تعیین  را  Scaleها  تعداد  باید  آخر 
Scale Setting براي Min مقدار 1، براي Step مقدار 1 و براي 

Max مقدار 48 را وارد کنید. 

گام ششم: تا این مرحله تنظیمات الزم بر روي سیگنال انجام شده و 
حال باید دستور اعمال تبدیل را با انتخاب دکمه Analyze صادر 
نمایید. بعد از انتخاب این دکمه برنامه شروع به اعمال تبدیل بر روي 

شکل 2: پنجره GUI. از این پنجره براي انتخاب تبدیل مناسب استفاده مي شود.

.D-1 Continuous Wavelet شکل 3: پنجره

شکل 4: تنظیمات اعمال شده در پنجره D-1 Continuous Wavelet در گام پنجم.
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سیگنال انتخابي با تنظیمات انجام شده مي نماید. در نهایت نتایج به 
شکل زیر قابل مشاهده مي باشد.

wavelet در حوزه  تبدیل  همان گونه که مشاهده مي شود، ضرایب 
زمان پیوسته به شکل باال نشان داده مي شود.

مثال 2: تبدیل ویولت گسسته 
هدف در این مثال تبدیل گسسته موجک بر روي یک سیگنال است. 
به مرحله دنبال  مانند مثال قبل مرحله  را  پیشنهاد مي شود مراحل 

نمایید.
گام اول: عبارت wavemenu را در خط فرمان MATLAB تایپ 

نمایید تا پنجره جعبه ابزار باز شود. 
را   Wavelet 1-D گزینه  ویولت  جعبه ابزار  پنجره  در  دوم:  گام 
انتخاب کنید تا پنجره مربوطه باز مي شود. این گزینه زماني انتخاب 
مي شود که بخواهید تبدیل موجک را بر روي یک سیگنال به شکل 

گسسته انجام دهید.
 Load Wavelet 1-D گزینه  از پنجره   File گام سوم: در منوي 

Signal را انتخاب نمایید تا پنجره Load Signal گشوده شود. 
toolbox/( نمایید Load گام چهارم: دوباره همان سیگنال مثال قبل را

 leleccum.mat پنجره سیگنال  این  wavelet/wavedemo(. در 
را انتخاب نموده و بر روي دکمه Open کلیک کنید.

گام پنجم: تنظیمات الزم بر روي سیگنال را انجام دهید. نوع موجک 
را مانند مثال قبل انتخاب نموده و سپس دستور اعمال تبدیل را با 
انتخاب گزینه Analyze صادر کنید. در نهایت نتایج به شکل زیر 

قابل مشاهده مي باشد. 

نموداري که به رنگ قرمز )s( نشان داده شده است سیگنال اصلي 
است. نمودار دوم )a1( که به رنگ آبي نشان داده شده است و نیز 
نمودار سبز رنگ )d1( مربوط به ضرایب تبدیل wavelet هستند. 

مي توان بر روي سیگنال هاي به دست آمده Zoom کرد تا جزئیات 
بهتر نشان داده شوند. 

به عنوان  باال، چهار دکمه مشاهده مي شود،  در سمت راست شکل 
را  مربوطه  نمودار  کنید  انتخاب  را   histograms دکمه  اگر  مثال 

مي توانید مشابه شکل بعد مشاهده نمایید. 

مثال 3: تبدیل ویولت گسسته دو بعدي
در این مثال هدف انجام تبدیل گسسته موجک بر روي یک تصویر 
است. پیشنهاد مي شود مراحل را مانند دو مثال قبل مرحله به مرحله 

دنبال نمایید.
گام اول: عبارت wavemenu را در خط فرمان MATLAB تایپ 

نمایید تا پنجره جعبه ابزار گشوده شود. 
را   Wavelet 2-D گزینه  ویولت  جعبه ابزار  پنجره  در  دوم:  گام 
انتخاب  زماني  گزینه  این  شود.  باز  مربوطه  پنجره  تا  کنید  انتخاب 
مي شود که بخواهید تبدیل موجک را بر روي یک تصویر به شکل 

گسسته انجام دهید. 
 Load Wavelet 2-D گزینه  از پنجره   File گام سوم: در منوي 

Image را انتخاب نمایید تا پنجره Load Image گشوده شود. 
 MATLAB گام چهارم: در این مثال هم از یک تصویر ذخیره شده در
طریق  از  را   wbarb.mat فایل  منظور  این  به  شد.  خواهد  استفاده 
از  نمایید. پس  انتخاب   toolbox/wavelet/wavedemo آدرس 

انتخاب فایل مورد نظر پنجره زیر ظاهر مي شود. 

شکل 5: نتایج اعمال تبدیل بر روي سیگنال.

شکل 6: نتایج اعمال تبدیل ویولت گسسته بر روي سیگنال.

شکل 7: نمودار هیستوگرام.

شکل 8: پنجره ویولت دو بعدي و تصویر انتخاب شده براي اعمال تبدیل. 
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گام پنجم: در بخش تنظیمات، پارامترها را به صورت زیر تنظیم کنید. 
سپس بر روي دکمه Analyze کلیک کنید تا تبدیل اعمال شود.

نتیجه حاصل از اعمال تبدیل بر روي تصویر مورد نظر در شکل زیر 
نشان داده شده است.

همان گونه که مشاهده مي شود، ابتدا تبدیل اعمال شده و نتیجه آن با 
فلش dwt نشان داده شده است و سپس نتیجه عکس تبدیل که با 
فلش idwt نشان داده شده قابل مالحظه مي باشد. مي توان دو تصویر 

اصلي و سنتز شده را در شکل 10 با یکدیگر مقایسه نمود.
همان گونه که مشاهده مي شود با استفاده از ضرایب به دست آمده از 
تبدیل موجک و سپس اعمال تبدیل معکوس مي توان تصویري کاماًل 

مشابه تصویر اولیه به دست آورد.        

منبع :
 MATLAB آموزش کاربردی مباحث پیشرفته مهندسی برق با

انتشارات عابد

شکل 9: تنظیمات پارامترها براي اعمال تبدیل.

شکل 10: نتایج حاصل از اعمال تبدیل ویولت بر روي تصویر.
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در  استفاده  جهت  لبویو  های  کنترل   ، کالسها  از  یکپارچه  ای  مجموعه   Measurement Studio
مایکروسافت ویژوال استودیو NET 2003./2008/2005 و ویژوال استودیو 6.0 است. این نرم افزار 
راه را برای برنامه نویسان ویژوال استودیو هموار نموده و می توانند بدون هیچ مشکلی از تمامی ابزارها 
و امکانات لبویو با چند کلیک ساده در نرم افزارهای خود استفاده نمایند . این کمپوننت ها قابل استفاده 
در تمامی قسمتهای ویژوال استودیو از قبیل Windows Forms, Web Forms, ActiveX و ... می 
باشد . نرم افزار labVIEW با امکانات بسیار پیشرفته یاز قبیل برنامه ریزي گرافیکي، قابلیت اتصال 
بسیار باال، توابع ریاضي و کنترلي متعدد و .... بوده و تمامی امکانات آن توسط این نرم افزار قابل استفاده 

در محیط ویژوال استودیو می باشد .
محتوایت محصول شامل نرم افزار Measurement Studio به همراه Visual Studio 2008 در 

قالب یک DVD می باشد .

 NI Measurement Studio Enterprise for
VS2008 v8.6

http://eshop.eca.ir/link/518.php  : توضیحات تکمیلی
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No Description No Description
00 Quad 2-Input NAND Gate 01 Quad 2-Input NAND Gate (OC)
02 Quad 2-Input Positive NOR Gate 03 Quad 2-Input Positive NAND Gate
04 Hex Inverter 05 Hex Inverter (OC)
06 Hex Inverter Buffer/Driver (OC) 07 30V,40mA Hex Buffer Driver (OC)
08 Quad 2-Input AND Gate 09 Quad 2-Input Positive AND Gate (OC)
10 Triple 3-Input Positive NAND Gate 11 Triple 3-Input Positive AND Gate
14 Hex Inverting Schmitt Trigger 16 Hex Inverter Buffer/Driver (OC)
17 15V,40mA Hex Buffer Driver (OC) 20 Dual 4-Input Positive NAND Gate
21 Dual 4-Input Positive AND Gate 25 Dual 4-Input Positive NOR Gate
26 Quad 2-Input NAND Gate (OC) 27 Triple 3-Input NOR Gate
28 Quad 2-Input NOR Buffer 30 8-Input Positive NAND Gate
31 Delay Element 32 Quad 2-Input Positive OR Gate
33 Quad 2-Input NOR Buffer (OC) 37 Quad 2-Input Positive NAND Buffer
38 Quad 2-Input NAND Buffer (OC) 42 BCD To Decimal Decoder (1-of-10)
45 BCD To Decimal Decoder/Driver (OC) 46 BCD To 7 Segment Decoder/Driver (30V)
47 BCD To 7 Segment Decoder/Driver (15V) 48 BCD To 7 Segment Decoder/Driver
57 Dual 2 Wide 2-Input AND-OR Invert Gate 58 Dual AND-OR Gate

73 Dual JK Flip-Flop with Reset; Negative-Edge Trigger 74 Dual D-Type Flip-Flop with Set and Reset; Positive-Edge Trig-
ger

75 Quad Bistable Transparent Latch 76 Dual JK Master Slave Flip-Flop
77 4-Bit Bistable Latch 83 4-Bit Binary Full Adder
85 4-Bit Magnitude Comparator 86 Quad 2-Input EXCLUSIVE-OR Gate
90 Decade Counter 93 4-Bit Binary Ripple Counter
97 6-Bit Asynchronous Binary Rate Multiplier 107 Dual JK Flip-Flop with Reset; Negative-Edge Trigger

109 Dual JK Flip-Flop with Set and Reset; Positive-Edge 
Trigger 112 Dual JK Flip-Flop with Set and Reset; Negative-Edge Trigger

121 One Short Multivibrator 122 Retriggerable Monostable Multivibrator
123 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset 124 Dual Voltage Controlled Oscillator
125 Quad Buffer/Line Driver (3-State) 126 Quad Buffer/Line Driver (3-State)
128 Quad 2-Input NOR Line Driver 132 Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
133 13-Input NAND Gate 136 Quad Exclusive OR Gate (OC)

137 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer with Address Latches; 
Inv 138 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer; Inverting

139 Dual 2-to-4 Line Decoder/Demultiplexer 140 Dual 4-Input NAND Line Driver
145 BCD To Decimal Decoder/Driver (OC) 147 10-to-4 Line Priority Encoder
148 8-to-3 Priority Encoder 150 16-Input Multiplexer
151 8-Input Multiplexer 153 Dual 4-Input Multiplexer
154 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer 155 Dual 2-to-4 Demultiplexer
156 Dual 2-to-4 Demultiplexer (OC) 157 Quad 2-Input Multiplexer
158 Quad 2-Input Multiplexer; Inverting 159 4-to-16 Line Decoder
160 Presettable Synchronous BCD Decade Counter; Reset 161 Presettable Synchronous 4-Bit Binary Counter; Reset
163 Presettable Synchronous 4-Bit Binary Counter; Reset 164 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
165 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register 166 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
169 Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter 173 Quad D-Type Flip-Flop; Positive-Edge Trigger (3-State)
174 Hex D-Type Flip-Flop with Reset; Positive-Edge Trigger 175 Quad D-Type Flip-Flop with Reset; Positive-Edge Trigger
189 64-Bit Bipolar Scratch Pad Memory 190 Synchronous Decade Up/Down Counter
191 Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter 193 Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter
194 4-Bit Bidirectional Universal Shift Register 195 4-Bit Parallel Access Shift Register

221 Dual Non-Retriggerable Monostable Multivibrator with 
Reset 237 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer with Address Latches

238 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer 240 Octal Buffer/Line Driver; Inverting (3-State)
241 Octal Buffer/Line Driver (3-State) 243 Quad Bus Transceiver (3-State)
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No Description No Description
244 Octal Buffer/Line Driver (3-State) 245 Octal Bus Transceiver (3-State)
251 8-Input Multiplexer (3-State) 253 Dual 4-Input Multiplexer (3-State)
257 Quad 2-Input Multiplexer (3-State) 258 Quad 2-Input Multiplexer; Inverting (3-State)
259 8-Bit Addressable Latch 260 Dual 5-Bit Input NOR Gate
269 8-Bit Up/Down Counter 273 Octal D-Type Flip-Flop with Reset; Positive-Edge Trigger
279 Quad R-S Latch 280 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
283 4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry 294 16-Bit Programmable Frequency Divider
297 Digital Phase Locked Loop 299 8-Bit Universal Shift Register (3-State)
321 Crystal Oscillator 365 Hex Buffer/Line Driver (3-State)
366 Hex Buffer/Line Driver; Inverting (3-State) 367 Hex Buffer/Line Driver (3-State)
368 Hex Buffer/Line Driver; Inverting (3-State) 373 Octal D-Type Transparent Latch (3-State)
374 Octal D-Type Flip-Flop; Positive Edge-Trigger (3-State) 375 Quad Latch

377 Octal D-Type Flip-Flop with Data Enable; Positive-Edge 
Trigger 378 Hex D-Type Flip-Flop with Enable

390 Dual Decade Ripple Counter 393 Dual 4-Bit Binary Ripple Counter
399 Quad 2-Input Multiplexer 423 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset
465 Octal Buffer Tri-State Output 521 Octal Comparator

534 Octal D-Type Flip-Flop; Positive Edge-Trigger; Inverting 
(3-State) 540 Octal Buffer/Line Driver; Inverting (3-State)

541 Octal Buffer/Line Driver (3-State) 543 Octal Registered Transceiver

563 Octal D-Type Transparent Latch; Inverting (3-State) 564 Octal D-Type Flip-Flop; Positive-Edge Trigger; Inverting 
(3-State)

569 Synchronous Didirectional Binary Counter 573 Octal D-Type Transparent Latch (3-State)
574 Octal D-Type Flip-Flop; Positive Edge-Trigger (3-State) 579 8-Bit Up/Down Counter
580 Inverting Octal D-Type Latch 589 8-Bit Shift Register with Input Latch
592 8-Bit Binary Counter with Input Register 593 8-Bit Binary Counter O/P Register TS I/O

594 8-Bit Shift Register with Output Register 595 8-Bit Ser-In/Ser Or Par-Out Shift Register with Out Latches 
(3-State)

597 8-Bit Shift Register with Input Flip-Flops 604 16 to 8 Multiplexer (High Speed)
624 Voltage Controlled Oscillator 628 Voltage Controlled Oscillator
629 Voltage Controlled Oscillator 640 Octal Bus Transceiver; Inverting (3-State)
641 Octal Bus Transceiver 645 Octal Bus Transceiver
646 Octal Bus Transceiver/Register (3-State) 652 Octal Bus Transceiver/Register (3-State)
670 4 x 4 Register File (3-State) 674 16-Bit Shift Register 16-Bit Parallel Output
682 8-Bit Magnitude Comparator 684 8-Bit Magnitude Comparator
688 8-Bit Magnitude Comparator 821 10-Bit D-Type Flip-Flop
825 8-Bit D-Type Flip-Flop 827 8-Bit Buffer/Line Driver
841 10-Bit Transparent Latch 843 9-Bit Transparent Latch
902 Hex Buffer (TTL Interface) 906 Open Drain Buffer (Active Pull Down)
908 Dual High Voltage CMOS Driver 912 Display Controller 6 Digit 8 Segment
914 Hex Schmitt Trigger External Voltage Inputs 922 16 Key Keyboard Encoder
923 20 Key Keyboard Encoder 925 4 Digit Counter Multiplexed 7 Segment Drive
2244 Octal Tri-State Buffer with Resistor 2245 Octal Tri-State Transceiver with Resistor
3245 Octal Tri-State Translating Transceiver 3257 Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch
3383 Octal Bus Exchange Switch 3384 10-Bit Bus Switch
4002 Dual 4-Input NOR Gate 4015 Dual 4-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
4016 Quad Bilateral Switches 4017 Johnson Decade Counter with 10 Decoded Outputs
4020 14-Stage Binary Ripple Counter 4024 7-Stage Binary Ripple Counter
4040 12-Stage Binary Ripple Counter 4046 Phase Locked Loop
4049 Hex Inverting High-to-Low Level Shifter 4050 Hex High-to-Low Level Shifter
4051 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 4052 Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
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No Description No Description
4053 Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 4059 Programmable Divide-By-N Counter
4060 14-Stage Binary Ripple Counter with Oscillator 4066 Quad Bilateral Switches
4067 16-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 4075 Triple 3-Input OR Gate
4078 8-Input NOR/OR Gate 4094 8-Stage Shift-and-Store Bus Register
4245 Octal Tri-State Translating Transceiver 4316 Quad Bilateral Switches
4351 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Latch 4353 Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Latch

4511 BCD To 7-Segment Latch/Decoder/Driver 4514 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer with Input Latches

4515 4-to-16 Line Decoder/Demultiplexer with Input Latches; 
Inverting 4518 Dual Synchronous Up Counter

4520 Dual 4-Bit Synchronous Binary Counter 4538 Dual Retriggerable Precision Monostable Multivibrator
5555 Programmable Delay Timer with Oscillator 6323 Programmable Ripple Counter with Oscillator (3-State)
7014 Hex Non-Inverting Precision Schmitt-Trigger 7030 9-Bit x 64-Word FIFO Register (3-State)
7046 Phase-Locked-Loop with Lock Detector 7266 Quad 2-Input EXCLUSIVE-NOR Gate
7403 4-Bit x 64-Word FIFO Register (3-State) 7540 Octal Schmitt Trigger Buffer/Line Driver; Inverting (3-State)
7541 Octal Schmitt Trigger Buffer/Line Driver (3-State) 7731 Quad 64-Bit Static Shift Register

9114 Nine Wide Schmitt Trigger Buffer; Open Drain Outputs; 
Inverting 9115 Nine Wide Schmitt Trigger Buffer; Open Drain Outputs

9323 Programmable Ripple Counter with Oscillator (3-State) 22106 8x8 Crosspoint Switch
40103 8-Bit Synchronous Binary Down Counter 40105 4-Bit x 16-Word FIFO Register

Family Description Family Description
74 True TTL 74L Low power

74S Schottky 74H High speed
74LS Low power - Schottky 74AS Advanced - Schottky

74ALS Advanced - Low power - Schottky 74F(AST) Fast - (Advanced - Schottky)

74C CMOS...................check Vcc levels 74HC (U) High speed - CMOS (Unbuffered output)

74HCT High speed - CMOS - TTL inputs 74AHC Advanced - High speed - CMOS
74AHCT Advanced - High speed - CMOS - TTL inputs 74FCT (-A,-T,-AT) Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations)

74AC Advanced - CMOS 74ACT Advanced - CMOS - TTL inputs
74FACT AC, ACT (Q) series 74ACQ Advanced - CMOS - Quiet outputs
74ACTQ Advanced - CMOS - TTL inputs - Quiet outputs 

Bus Driver Families
74ABT Advanced - BiCMOS - Technology 74ABTE ABT - Enhanced Transceiver Logic

74ABTH Advanced - BiCMOS - Technology - bus Hold 74BCT BiCMOS - TTL inputs
74BTL Backplane - Transceiver - Logic (BiCMOS) 74FB Futurebus+
74GTL Gunning - Transceiver - Logic 74GTLP GTL - Plus

Low Voltage Families
74ALB Advanced - Low Voltage - BiCMOS 74LV (U) Low - Voltage (Unbuffered output) (CMOS)

74LVC (R) (U) LV - CMOS (damping Resistor)(Unbuffered output) 74LVCH Low - Voltage - CMOS - bus Hold

74ALVC Advanced - Low - Voltage - CMOS 74LVT (R) (U) LV - TTL (damping Resistor(Unbuffered 
output) (BiCMOS)

74LVTZ Low - Voltage - TTL - High Impedance power-up 74ALVC (R) ALV CMOS (bus Hold) (damping Resistor)

74ALVCH Advanced - Low - Voltage - CMOS - bus Hold 74LCX LV - CMOS (operates with 3v and 5v sup-
plies)

74VCX LV - CMOS (operates with 1.8v and 3.6v supplies 

الکتریکی ساخته شده است.  AutoCAD Electrical بصورت خاص برای ساخت و طراحی مدارات کنترل  افزار  نرم 
مانند دیگر محصوالت نرم افزاری خانواده AutoCAD ، نرم افزار AutoCAD Electrical قابلیت رفع مجازي ایراد 
هاي کنترلي و طراحي مدار، اطالعات دقیق براي ساخت و زمان بیشتر براي طراحي و مهندسي را در اختیار کاربران مي 
گذارد. با استفاده از نرم افزار AutoCAD Electrical )منطقي ترین نرم افزار طراحي مدارات کنترل الکتریکي( همواره 

پیشتاز رقابت ها باشید."

AutoCAD Electrical 2011

http://eshop.eca.ir/link/473.php  : توضیحات تکمیلی
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DESIGN , ANALYSIS AND SIMULATION

یکی از معایب نرم افزار Keil این است که فایل تولید شده کامپایلر 
توسط نمودن  پروگرام  جهت  شما  و  باشد  می   Hex پسوند   با 

 SAM-BA مجبور هستید که فایل را به فرمت Bin تبدیل کنید و 
بعد پروگرام کنید که این بسیار وقت گیر است.

 ازآنجاکه این عمل از طریق 2 برنامه مجزا صورت می گیرد، وقت 
به دلیل  ام که  ای ساخته  برنامه  این مشکل  برای حل  و  بوده  گیر 
بعدی اصالحات  نبوده و در ورژن های  از عیب  کمبود وقت خالی 

بیشتری خواهد شد.

مراحل نصب نرم افزار:
دانلود  اتمل  شرکت  سایت  وب  از  را   Sam-Prog ورژن  آخرین 

نمایید و در آدرس زیر نصب کنید :
"C:\Program Files\ATMEL Corporation\AT91-ISP 
v1.10\SAM-PROG v2.4\sam-prog.exe"

باید  که  شده  ضمیمه   omid sam.exe نام  به  اجرایی  فایل  یک 
کنید)روی  باز  را   keil برنامه  کنید. سپس  کپی  دیسک  هارد  روی 
 flash/configure flash 4.14 تست شده است( و در قسمت keil

tool’s طبق عکس زیر عمل نمایید :

Keil در Auto PROG معرفی نرم افزاری جهت
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را  این متن  باید  compile می کنید  ! حاال وقتی  تقریبا تمام است 

مشاهده نمایید:
linking...
Program Size: Code=8064 RO-data=32 RW-da-
ta=72 ZI-data=1432
FromELF:creatinghexfile...
User command #1: fromelf --bin --output xxx.bin 
xxx.axf
"xxx.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
سپس کافیست تا بر روی LOAD کلیک کنید تا برنامه اجرا شود.

چند نکته را حتما رعایت نمایید:
• اگر بخواهید پروژه جدید انجام دهید مراحل باال باید تکرار شوند.

• وقتی LOAD را می زنید دست به هیچ چیز نزنید تا برنامه تمام 
شود در غیراین صورت احتمال دارد تا بر روی برنامه شما مواردی 

مثل آدرس فایل و ... نوشته شود. 
این  با خطا مواجه شده و بسته می شود. در  بعضی مواقع برنامه   •

صورت فقط برنامه keil را بسته و مجددا اجرا نمایید.
• برای پروگرام کافی است که کلید erase را 1 ثانیه نگه دارید و 

usb را وصل کنید و کلید LOAD رو بزنید. 
• داخل برنامه هایی که آماده هستند و کامپایل می کنید ممکن است 
برنامه error داده و بسته شود برای حل این مشکل باید به آدرس 
پروژه رفته و پوشه به نام obj را از حالت hidden خارج نموده و 

سیستم را ریست نمایید.

omega_adiban2000@yahoo.com  نویسنده : امیدحبیبی
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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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CONCEPTS AND INTEGRATED CIRCUIT DESIGN

تکنولوژی های ساخت تراشه های منطقی

Integrated CircuitIntegrated Circuit
از  مجموعه ای  به   )Integrated circuit( مجتمع  مدار  یا   IC
مدارات الکترونیکی اطالق می گردد که با استفاده از مواد نیمه رسانا 
)عمومًا سیلیکون همراه با میزان کنترل شده ای ناخالصی( در ابعادی 
زیادی  بسیار  تعداد  حاوی  معموالً  تراشه  هر  می شود.  کوچکساخته 
داخل  در  پیچیده ای  فناوری  از  استفاده  با  که  می باشد  ترانزیستور 
ترک  بدون  و  یکنواخت  با ضخامتی  و  از سیلیکن همگون  الیه  یک 
و  الکترونیکی  دستگاه های  اکثر  در  تراشه ها  امروزه  شده اند.  تزریق 
بویژه رایانه ها در ابعادی گسترده بکار می روند. وجود تراشه ها مرهون 
کشفیات بشر درباره نیمه رساناها و پیشرفت های سریع پیرامون آنها 

در میانه های سده بیستم می باشد.
IC  ها به روش های مختلف ساخته می شوند. تنها عامل مشخص 
کننده ای که هر IC چه عملکردی دارد، شماره قطعه است که بر 
روی آن به صورت مجموعه ای از اعداد و حروف چاپ شده است.

تراشه  هر  انداز  راه  مدار  و  داخلی  مدار  عملکرد  نحوه  یافتن  برای 
می توان datasheet تراشه مورد نظر را از سایت های مخصوص این 

کار مانند www.alldatasheet.com دریافت نمود.

مقیاس مجتمع سازی
- مدار مجتمع با مقیاس کوچک

 )small scale integration )SSI(( 
- مدار مجتمع با مقیاس متوسط

)medium scale integration )MSI((
 )large scale integration )LSI(( مدار مجتمع با مقیاس بزرگ -

- مدار مجتمع با مقیاس خیلی بزرگ
)very large scale integration )VLSI(( 

تکنولوژی ساخت IC ها :
1 – تکنولوژی )RDL)Resistor Diod Logic : در این تکنولوژی 
از مقاومت و دیود به عنوان عناصر اصلی استفاده می شود. عیب این 
تکنولوژی این است که خروجی تابع ورودی است و fanout مدارات 
این  در  را  گیت ها  تمام  نمی توان  همچنین  است  کم  تکنولوژی  این 

تکنولوژی ساخت.
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2-تکنولوژی )RTL)Resistor Transistor Logic: از مقاومت 
وترانزیستور استفاده می شود.

در این تکنولوژی گیت پایه NOT بوده و خروجی تابع ورودی نیست 
زیرا ترانزیستور در نواحی قطع و اشباع کار می کند.

و  بار های خازنی،  به خصوص در  تاخیر  تکنولوژی  این  اصلی  عیب 
خازن  با  را  مدارات  این  تاخیر  البته  است.   fanout بودن  محدود 

باالبرنده سرعت به میزان چشمگیری می توان کاهش داد.
ادامه  در  آنهاست.  باالی  توان  مصرف  مدارات  این  دیگر   مشکل 
نمونه ای از چند گیت منطقی را که با این تکنولوژی ساخته شده است 

را مشاهده می نمایید.
* در ساخت IC ها از تکنولوژی RTL استفاده نمی گردد زیرا مدار 

حجیم می گردد. 

* گیت های RDL فقط می توانند دو ورودی داشته باشند و برای 
ساخت گیت با سه ورودی به یک گیت دیگر نیاز هست.

* خروجی اکثر گیت ها یک مدار توتم پل قرار دارد

و  دیود  از   :DTL)Diod Transistor Logic( 3-تکنولوژی 
ترانزیستور استفاده می شود.

در این تکنولوژی گیت پایه NOT می باشد. دیود معکوس ورودی 
جریان ورودی را تقریبا صفر می کند، در این حالت به راحتی با موازی 

کردن دیود با D1 می توان ورودی های مدار را افزایش داد.
جای  به  مدار  مارژین  نویز  بردن  باال  برای  صنعتی  های  محیط  در 
دیود D2 چند دیود سری با هم و یا یک دیود زیر را قرار می دهند.

همچنین می توان به جای D2 مدل ترانزیستوری دیود را قرار داد تا 
fanout مدار زیادتر گردد.
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4-تکنولوژی TTL: دراین تکنولوژی از ترانزیستور استفاده می شود.
این تکنولوژی نسبت به DTL دارای حجم و هزینه کمتری می باشد. 

گیت پایه این تکنولوژی NOT است.
گیت های TTl با پسوند های L،LS،S،AS،ALS و F در بازار یافت 

می شوند.
•74xxor74Nxx:StandardTTL-ThesedevICesare
the original TTL family of logIC gates introduced 
in the early 70's. They have a propagation delay 
of about 10ns and a power consumption of about 
10mW.
• 74Lxx: Low Power TTL - Power consumption
was improved over standard types by increasing the 
number of internal resistances but at the cost of a 
reduction in switching speed.
• 74Hxx:HighSpeedTTL -Switching speedwas
improved by reducing the number of internal resist-
ances. This also increased the power consumption.
• 74Sxx: Schottky TTL - Schottky technology is
used to improve input impedance, switching speed 
and power consumption (2mW) compared to the 
74Lxx and 74Hxx types.
• 74LSxx: Low Power Schottky TTL - Same as
74Sxx types but with increased internal resistances 
to improve power consumption.
• 74ASxx: Advanced Schottky TTL - Improved
design over 74Sxx Schottky types optimised to in-
crease switching speed at the expense of power con-
sumption of about 22mW.
• 74ALSxx:Advanced Low Power Schottky TTL
- Lower power consumption of about 1mW and 
higher switching speed of about 4nS compared to 
74LSxx types.
•74HCxx:HighSpeedCMOS-CMOStechnology
and transistors to reduce power consumption of less 
than 1uA with CMOS compatible inputs.
•74HCTxx:HighSpeedCMOS-CMOStechnol-
ogy and transistors to reduce power consumption of 
less than 1uA but has increased propagation delay of 
about 16nS due to the TTL compatible inputs.

TTL تغذیه گروه
خانواده L،LS،AS،ALS و F دارای تغذیه مثبت بین 4.5 تا 5.5 ولت 
است.در واقع این رنج از ولتاژ،ولتاژ قابل تحمل این IC است و این 

IC در این رنج درست کار خواهد کرد.
خانواده S دارای تغذیه مثبت بین 4.75 تا 5.25 است.

)74xx میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0 )سری
میزان ولتاژ خروجی در حالت صفریا LOW برای تمامی این گروه 

TTL برابر 0.3 ولت می باشد.
گروه  خانواده  برای   HIGH یا  یک  حالت  در  خروجی  ولتاژ  مقدار 

L،LS و S برابر 3.4 ولت می باشد.
یا HIGH خانواده گروه AS و  مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک 

ALS از تفریق تغذیه مثبت IC از عدد 2 بدست می آید.
 F برای خانواده گروه HIGH مقدار ولتاژ  خروجی در حالت یک یا

نیز برابر 3.5 است.

TTL جریان خروجی خانواده گروه
مقدار جریان خروجی خانواده TTL به شرح زیر می باشد.

از  منظور   5mAبرابر  L گروه  خانواده  برای  خروجی  جریان  مقدار 
mA میلی آمپر است

8mA برابر LS مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه
40mA برابر S مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه

20mA برابر AS مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه
8mA برابر ALS مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه

20mA نیز برابر F مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه

* اگر بخواهیم نویز مارجین را زیاد کنیم با پیوند های p-n ترانزیستور 
ها دیود سری میکنیم. با این کار گیت های موسوم به HTL ساخته 
میشوند.البته به خاطر کثرت پیوند ها سرعت این گیت ها کم است.

* برای افزایش ورودی ها از ترانزیستورهایی با چند امیتر استفاده 
می گردد.

چند  کلکتور  و  بیس  توان  می  ترانزیستورها  این  ساخت  *برای 
ترانزیستور مشابه را به هم متصل کرد.

پاسخ گویی  بهبود زمان  fanout و  افزایش  این تکنولوژی  *مزیت 
است.

 *در گیت های high speed مقادیر مقاومت ها را کم و ترانزیستور 
ها را از نوع دالینگتون انتخاب می کنند تا جریان کشی کم و سرعت 

باال برود.

ترانزیستورهای  از  تکنولوژی  این  در   :MOS 5-تکنولوژی 
MOSFET استفاده می شود.

با این تکنولوژی مدارات بسیار بزرگ را در سطح کوچکی می توان 
تولید نمود. جریان ورودی بسیار کم می شود و سرعت کار تراشه 
نوع  یک  از  فقط  مدارات  این  در  می رود.  باال  بسیار  مواردی  در 
 NMOS استفاده می گردد و معموال این یک نوع MOS ترانزیستور
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 BJT با  مقایسه  در  می توان  را   MOSFET ترانزیستورهای  است. 
ها یا همان دوقطبی ها بسیار کوچک ساخت. بعالوه توابع منطقی و 
حافظه های دیجیتال را می توان منحصرا با مدارهایی تحقق بخشید 
که صرفا از MOSFET استفاده می کنند، یعنی به مقاومت و دیود 
نیازی نیست به این دلیل بیشتر مدارهای مجتمع با مقیاس بزرگ از 
جمله تراشه های ریزپردازنده و حافظه در حال حاضر با استفاده از 

تکنولوژی MOS ساخته می شوند.

 Mosfet دراین تکنولوژی از ترانزیستورهای :CMOS 6-تکنولوژی
افزایشی استفاده می شود و در آن از یک NMOS و PMOS به 
صورت مکمل استفاده می شود. مشخصه اصلی این تکنولوژی توان 
دارای  نیز  تکنولوژی  این  منطقی  های   IC است.  آن  پایین  مصرفی 
بر خالف  مدارات  این  باشد.در  می   HCT و   C،AC،HC خانواده 
تکنولوژی های قبل که توان دینامیکی و استاتیکی غیر صفر داشتند 
در یکی از سطوح منطقی مصرف توان نداریم و این باعث افزایش 

بازده می گردد.

MOSFET های  از  - در منطق در حالت عادی روشن که درآن 
حالت تخلیه ای استفاده می شود. در این منطق قطعات مورد استفاده 
در حالت عادی روشن می باشند و برای پیاده سازی عملکرد مدار و 

در زمان سوئیچ بایستی خاموش شوند.
- در منطق در حالت عادی خاموش که در این منطق از ترانزیستورهای 
افزایشی استفاده می شود. این ترانزیستورها در حالت عادی خاموش 

بوده و در زمان سوئیچ روشن می شوند.

ها   MOSFET از  استفاده  با  منطق مختلف  نوع  اساس چند  براین 
بوجود آمده است که عبارتند از:

 DCFl-Direct Coupled FET LogIC منطق
 BFL- Buffered FET LogIC منطق

 SDFL- Shotckey Diod FET LogIC منطق
 CCFL – Capacitor Coupled FET LogIC منطق

 CDFL – Capacitor Diod FET LogIC منطق
LPFL – Source Couple FET LogIC منطق

) 40xx میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0 )سری
در تمامی این خانواده ولتاژ خروجی در حالت LOW یا صفر حدودا 

برابر 0.1 ولتاژ مثبت است.

ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در خانواده گروه C حدودا از 
حاصلضرب 0.9 در مقدار مثبت منبع تغذیه بدست می آید.

گروه  این  خانواده  بقیه  در   HIGH یا  ولتاژ خروجی در حالت یک 
حدودا از تفریق مثبت تغذیه از مقدار عددی 0.1 بدست می آید.

CMOS جریان خروجی خانواده گروه
CMOS های نوع IC مقدار جریان خروجی

مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه C برابر 3.3mA )منظور از 
mA میلی آمپر است(

50mA برابر AC مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه
25mA برابر HC.HCT مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه

CMOS های گروه IC تغذیه
خانواده گروه C در رنج ولتاژ  بین 3 تغذیه 3 تا 15 ولت کار می کنند.
خانواده گروه AC،HC و HCT بین تغذیه 2 تا 6 ولت کار می کنند.

7- تکنولوژی ECL: از این تکنولوژی برای تولید منطق منفی استفاده 
میگردد.هسته اصلی مدارات این تکنولوژی یک زوج دیفرانسیلی است. 
خانواده کوپل امیتر سریع ترین مدار های دیجیتال را به فرم مجتمع 
در اختیار می گذارند. ECL در مدار هایی مانند سوپر کامپیوتر ها 
و پردازنده های سیگنال که در آنها سرعت باال ضرورت دارد بکار 
می رود. ترانزیستور ها در گیت های ECL در حالت غیر اشباع کار 
می کنند و رسیدن به تاخیرهای انتشاری در حد 1 تا 2 نانو ثانیه در 

آنها میسر است.
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8-تکنولوژی BICMOS: خانواده ای منطقی می باشد که قطعات 
این  است.  کرده  ترکیب  هم  با  را   CMOSو  )Bipolar(دوقطبی
سال1985  در  تجاری  )بصورت  است  جدید  نسبتا  تکنولوژی 
بکارگرفته شده است( و سرعت باالتر و چگالی فشرده سازی بیشتری 
دارد. توجه کنید که CMOS توان مصرفی کمتر، حاشیه نویز بزرگتر 
به دو قطبی ها دارد، در  بیشتری را نسبت  و چگالی فشرده سازی 
عوض دوقطبی ها سرعت سوئیچینگ باالتر و جریان دهی بیشتری 
دارند. بنابراین با ترکیب این تکنولوژی ها، BICMOS مزیت هایی 
از جمله مصرف توان کمتر نسبت به دوقطبی ها، بهبود سرعت نسبت 
به CMOS، جریان دهی بیشتر نسبت به CMOS را فراهم آورده 

است.
دارای  ولی  دارد  را  باال  های  مزیت   BICMOS که  است  درست 

معایب هزینه باال، زمان ساخت طوالنی در کارخانه می باشد.

نکات و تعاریف:
•  Fan in به ظرفیت ورودی یک گیت گویند و تعداد ورودی های 
آن گیت می باشد. مثال برای یک گیت Nand با سه ورودی ظرفیت 

ورودی برابر با 3 می باشد.
• در مدارات الکترونیک خصوصا دیجیتال به خاطر امپدانس خروجی 
خروجی  به  میتوان  را  گیت  محدودی  تعداد  فقط  ها  گیت  محدود 
یک گیت متصل کرد که تعداد آنها به Fan out یک گیت بستگی 
دارد. در حقیقت Fan out به ظرفیت خروجی یک گیت گویند و 
با  تواند  تعداد گیت های مشابهی است که یک گیت می  ماکزیمم 

حفظ مشخصه های خود، آنها را تحریک کند.
• در گیت ها بهتر است مقاومت ورودی به خاطر نداشتن اثر بارگزاری 
زیاد و مقاومت خروجی به خاطر داشتن Fan out بزرگتر کم باشد.

 54xx 74 گیت های منطقی تجاری و سریxx تراشه های سری •
گیت های نظامی می باشند.

• نماد∇درون یک گیت یعنی گیت سه حالته بوده و دارای پایه فعال 
ساز )enable( است.

• عالمت      درون یک گیت یعنی گیت از نوع اشمیت تریگری بوده 
و دارای مشخصه هیسترزیس است.

 open( عالمت    درون یک گیت یعنی گیت از نوع کلکتور باز  •
collector ( بوده و از این حالت برای زمانی استفاده می شود که 

بخواهیم سطوح ولتاژ های منطقی را تغییر دهیم.

• دیودهای محدود کننده : زمانی که ورودی یک گیت از ولتاژ باال به 
پایین تغییر می کند، ولتاژورودی اغلب در اطراف صفر ولت نوسان 
می کند.این وضعیت ممکن است باعث خرابی گیت شود.اتصال دیود 
به هر یک از ورودی های گیت همانطور که در شکل زیر می بینید 
این مشکل را مقداری تعدیل می کند وباعث می شود که ورودیهای 
گیت از 0.7- ولت کمتر نرود. توجه کنید در حالتی که ورودی ها 

سطح شان باالست دیودها هدایت نمی کنند. 
دیود D1 در شکل زیر چنین نقشی را دارد.
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• در پسوند های گیت های منطقی L نماد low power یعنی گیت 
با مصرف کم است

 fast نماد F به منزله پیشرفته و advanced نماد A ،نماد شاتکی S •
به معنی سریع است.

aminnima2@gmail.com           نویسنده : امین شیخ نجدی

یک  به  شما  میکروچیپ  شرکت  ساخت   PIC میکروکنترلرهای  از  استفاده  جهت 
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 
 USB وسایل جانبی این پورت ها را نصب نمایید . ولی در عوض برتعداد پورت های
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.

 PIC USB PROGRAMMER 

 http://eshop.eca.ir/link/620.php : توضیحات تکمیلی
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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 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
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POWER برق قدرت

www.ECA.ir

 Power Systems , Generation ,  Transmission and Distribution

باال  فرکانس  ترانسفرماتورهاي قدرت  بر  مبني  فریت  این طرح ساخت صنعتي هسته  در 
مدل سازي  و  سیم پیچ  تلفات  شکل،  چنبره اي  هسته  بررسي  کار  هدف  است.  شده  مطرح 
اصالح  هسته،  بر  افزایش  دما  خصوصیات  و  تلفات  تعیین  و  هسته  گرمایي  خصوصیات 

سیم پیچي ترانسفرماتور است.

توسعه و طراحي ترانسفرماتور
 فرکانس باال و پیاده سازي آن

 ترانسفرماتور هاي قدرت معموال خیلي حجیم و قطعات گراني در آنها 
به کار رفته است که بسته به نوع مبدل، تعیین و طراحي می شوند 
برای اینکه حداکثر راندمان و حداقل هزینه را داشته باشیم. طراحي 
ترانسفرماتور قدرت فرکانس باال بررسی تلفات و تاثیر افزایش دما 
بر عملکرد ترانسفرماتور است. براي مثال، بررسي هارمونیک اضافي، 
متدهاي  یا  سیم پیچ،   AC و   DC مقاومتي  مدل  فاکتورهای  اصالح 
هسته فریت و بررسی جنس و فشردگی هسته فریت. در این طرح 
اصول آرایش سیم پیچ قطعات القایي به چینش Z شکل توسعه داده 

شده، که باعث افزایش کارایي و کاهش حجم سیم پیچ می شود.

هدف
هسته  مدل  تنها  نه  باال  فرکانس  قدرت  ترانسفرماتور  از  استفاده 
باعث  بلکه  می کند  متناسب تر  را  دما  افزایش  و  سیم پیچ  تلفات   و 

بهینه سازی ساخت سیم پیچ و افزایش راندمان می شود. 
 هدف اولیه کار، بررسي هسته و تلفات سیم پیچ و به ویژه افزایش 
تلفات مناسب نسبت  باال، تعیین  دما در ترانسفرماتور هاي فرکانس 
به صحت نتیجه تلفات و الگوریتم محاسبه شده افزایش دما توسط 

مقایسه افزایش دما، صورت پذیرفته است. 
پیاده سازي  متدهاي  کل  ساخت  اصالح  و  توسعه  کار  دوم  هدف 
نوع  و  وجهي  دو  لوله اي  نوع  هسته،  دور  به  پیچش  براي  سیم پیچ 
صفحه اي دو وجهي ترانسفرماتور هاي فرکانس باال و معتبرسازي آن 

توسط محاسبات و اندازه گیري ها است.

ترانسفرماتور هاي قدرت
مدارهاي  بین  ترانس  نسبت  توسط  ترانسفرماتور  الکتریکي  انرژي 
سیم پیچ اولیه و ثانویه انتقال پیدا مي کند. مدار معادل ترانسفرماتور 
واقعي  ترانسفرماتور  شامل:  که  است.  شده  داده  نشان   1 شکل  در 
)نسبت دور اولیه به ثانویه Nprim . Nsec(، قطعات مصرف کننده 
مغناطیس کننده  اندوکتانس   )Rcore، Rsec، Rprim( )اتالف گر( 
 Lleak-prim، Lleak-sec، Cprim،( پارازیتي  قطعات  و   )LM(
طراحي  تحلیل  براي  )خطي(  معادل  مدار   ،)Csec، Cprim-sec
جریان  با  قدرت  ترانسفرماتوري  منبع  براي  که  شده  سوئیچ  حالت 
قطعات  براي  خطي  مدل هاي  نیست.  مناسب  سینوسي  غیر  ولتاژ  و 
پارازیتي و اندوکتانس مغناطیس کننده، استفاده شده است و تنها براي 
محاسبه تلفات سیم پیچ و مشخصات مواد تشکیل دهنده هسته، شکل 

هندسي ترانسفرماتور و تحریک الکتریکي صحت دارد.

شکل 1: مدار معادل سیم پیچ ترانس
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شکل هندسي ترانسفرماتور
داده که شامل یک سیم پیچ  نشان  را  کلي  القایي  قطعه  در شکل 2 
نفوذپذیري  با  موادي  نوع  )از  هسته  به  متصل شده  مسي(  نوع  )از 
مغناطیسي باال( است. همچنین سیم پیچ دور هسته پیچیده شده است. 
)ناحیه هسته )AC( ناشي از طول سیم پیچ )Lw( به همین نحو ناحیه 

.))Lc( ناشي از طول هسته )Aw( سیم پیچي

در یک قطعه، ماده مغناطیس، رابطه بین پارامترهاي هندسي توسط 
هندسه قطعه و ابعادشان تعیین شده است.

روش هاي پیاده سازي سیم پیچ
روش هاي پیاده سازي سیم پیچ ترانسفرماتور قدرت مطرح شده در 

مقدمه به همراه شکل زیر شرح داده شده است: 

طراحي ترانسفرماتور قدرت
هسته  براساس  مقاله  این  در  قدرت  ترانسفرماتور  طراحي  بررسي 
دما  افزایش  و  انتقال  قدرت  راندمان  تعیین  در  سیم پیچ  تلفات  و 
است. محاسبات هندسه ترانسفرماتور و اتالف هسته در قالب جاي 
مغناطیس کننده و جریان کل که سیم پیچ هاي قطعات DC ندارند 
ثانویه  با  پوش-پول  نوع  مبدل  توپولوژی  مثال  براي  مي کند،  صدق 
متقارن. این طور عملکرد باعث کاهش تلفات هسته و برتري راندمان 

شکل 2: پارامترهاي هندسي یک قطعه القایي اصلي

شکل هندسی هسته لوله ای

شکل هندسی هسته صفحه ای

شکل هندسی هسته قابلمه ای

شکل هندسی هسته چنبره ای

شکل 4 : روش هاي پیاده سازي سیم پیچ 
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بیشتر را در پي دارد. یک قطعه DC در جریان مغناطیسي سبب به 
مستلزم  که  میشود  هسته  مغناطیسي  پسماند  تلفات  نیامدن  دست 
بارگزاري  هنگام  در  تعیین  براي  آزمایشات  در  فاکتور ها  تصحیح 
نامتقارن در ثانویه است، مقاومت هاي AC سیم پیچ را نادیده گرفته 
هسته)در  در  مغناطیسي  نفوذپذیري  مي کنیم.  بررسي  را  اتالف  و 
پوسته(، نفوذ و غلظت فلوي مغناطیسي ثابت در هسته، فرض درستي 
براي رنج نسبي فرکانس کار 100-300 کیلوهرتز است که در این 

کار مطرح شده است.

تلفات پسماند مغناطیسي هسته
دیواره ي  توسط  مغناطیسي  شبکه  فرومغناطیسي،  مواد  و  آهن  در 
متحرک )شکل 5( غیریکنواخت و ابعادي حداکثر حدود میکرومتر  
در محدوده مغناظیس تعیین شده است. تلفات، وابسته به محدوده 
پسماند  تلفات  که  است  مغناطیسي  چرخش  تحت  متحرک  دیواره 

مغناطیسي نامیده شده است.

تلفات جریان گردابي هسته
به  بسته  هسته  مواد  گردابي  جریان  از  هسته  مقاومت  ضریب 
اندوکتانس درون هسته ترانسفرماتور توسط تغییر فلوي مغناطیسي 
است. دستورالعمل کاهش این قبیل ثابت تلفات فریت ها )شکل 6( 
از نیمه هادي است )شکل 7(. قسمت عمده ضریب مقاومتي و ثابت 
دي الکتریک بدین معني است که شدیدا وابسته به فرکانس و دما، به 
عنوان جداسازي و ذرات مقاومتي توسط ظرفیت هاي خازني بین آنها 

و مربوط به ذرات یا کاهش فرکانس یا افزایش دما است. 

تلفات جریان بار سیم پیچ
   افزایش اتالف سیم پیچ ناشي از فرکانس به پوسته و تاثیرات مجاور، 
مقاومت  مقابله  فرکانس  مقادیر  به  مربوط  نتیجه  به  مربوط  معموال 
قطعه  هارمونیک جریان  اتالف هر  توسط محاسبه کردن  پیچ،  سیم 
مورد استفاده، مقادیر مقاومت Ac سیم پیچ و توسط نتایج نهایي تلفات 

در تفکیک هارمونیک ها با هم بدست مي آید.

تلفان جریان سیم پیچ مغناطیس کننده 
جریان موجي شکل مغناطیس کننده Im  بدون قطعات بایاس DC، با 
فرکانس کلیدزني f و دیوتي سایکل D، در طرح شکل 9 نشان داده 

شده است.

اتالف سیم پیچ به دلیل جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور است 
که معموال در طراحي نادیده گرفته مي شود. با این وجود چون جریان 
جریان  مغناطیسي  میدان  )یعني  است  القاگر  نوع  مغناطیس کننده 
ثانویه  توسط گردش جریان  اولیه  از جریان  بخشي  مغناطیس کننده 
نیاز  هارمونیک  اتالف  تحلیل  به  محاسبه  جزئیات  در  نیست(  برابر 
تمام  در  موجود  اولیه  قسمت  الیه هاي  از  تعدادي  توسط  داشته، 
الیه هاي  در  درستي  به  ثانویه  در  موجود  الیههای  با  اولیه  الیه هاي 

بي اهمیت مطرح شده است.

پارازیت هاي سیم پیچ
تزویج )کوپل( میدان مغناطیسي غیرایده آل و تزویج میدان مغناطیسي 
ناخواسته بین سیم پیچ هاي اولیه و ثانویه ناشي از نشت القا و ظرفیت 
خازني درون سیم پیچ مربوطه است. همچنین ظرفیت خازني درون 
است.  شده  اهمال  اینجا  در  که  دارد  وجود  سیم پیچ هایش  دو  هر 
تابع فرکانس هستند  پراکندگي الیه ها )چینش سیم پیچ(  میدان هاي 
ولي در روند این پراکندگي القا و خازن هاي دروني تنها تقریبي براي 
براي  دستورالعمل  در  که  است  ساکن  الکتریسیته   DC میدان هاي 
ساده سازي تحلیل، از دقت یادداشت  شده میدان مغناطیسي، مقدار 

شکل 5: محدوده مغناطیسي میکروسکوپي در ابعاد 3×3 میکرومتر آلیاژ آهن و نیکل

شکل 6: جریان گردابي دراستوانه اندوکتانس                                                             

شکل 7: شکل میکروسکوپي نوع منگنز–روي

شکل 8: نمونه هایي از سیم پیچ با مدل هاي سیم پیچي مختلف

شکل 9 : جریان موجی شکل مغناطیس کننده
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بین سیم پیچ ها و نفوذپذیري درون القاگرها یا ناحیه بیروني سیم پیچ 
وجود دارد، استفاده شده است. )با فرض نفوذپذیري بینهایت است( 
القا و ظرفیت خازني درون سیم پیچ، فاصله بین  پراکندگي )چینش( 
طول واحد اولي )قسمت جزیي ساختار( درون ساختارش در شکل 10 

نشان داده شده:

افزایش دما
در طراحي حرارتي قطعات الکترونیک و سیستم هاي مورد نظر، توسط 
قبول،  قابل  محدودیت هاي  بین  بجامانده  تلفات  دادن  قرار  نظر  مد 
گرما،  انتقال  مکانیزم  کند.  تضمین  بدرستي  را  مجاز  دماي  افزایش 
انتقال گرما به سطح سردتر، انتقال گرما به هواي اطراف و تشعشع 
)PCB(  در شکل 11 نشان داده شده  برد مدار چاپي  اجزاي  گرما 

است.

نتیجه گیری
دارای  رود  می  بکار  باال  فرکانس  در  که  زمانی  ترانسفرماتور  یک 
و  هسته  مغناطیسی  کم  نفوذپذیری  از  ناشی  که  است  هایی  اتالف 
مقاومت درونی سیم پیچ های اولیه و ثانویه ترانسفرماتور است، که با 
 بررسی بر روی آلیاژهای مختلف هسته فرومغناطیسی، چینش مناسب 
سیم پیچ ها و انتخاب صحیح جنس سیم سیم پیچ و انتخاب دقیق این 

موارد باعث افزایش راندمان و کاهش تلفات شویم.

برخی از مراجع:
[1] Ridley R.B., Zhou C., Lee F.C., “Application of 
Nonlinear Design Optimization for Power Convert-
er Components”,IEEE Transactions on Power Elec-
tronics, vol. 5, No. 1, 
[2] Callander G., Garnier A., Johnson S., “Analyti-
cal Minimal Loss Design of Transformers for High 
Frequency SwitchMode Convertors”, Proc. Tenth 
Annual IEEE Applied Power Electronics Confer-
ence, vol. 1, pp. 361 – 366, 
[3] Petkov, R., “Optimum design of a high-power, 
high-frequency transformer”, IEEE Transactions on 

Power Electronics, vol. 11, no. 1, pp. 33 – 42, 
[4] Hurley, W.G., Wolfe, W.H., Breslin, J.G., “Op-
timized transformer design: inclusive of high-fre-
quency effects”,IEEE Transactions on Power Elec-
tronics, vol. 13, no. 4, pp. 651-659, 
[5] Gradzki P.M., Jovanovic M.M., Lee F.C., “Com-
puter-aided Design for High-frequency Power 
Transformers”, Proc.Fifth Annual IEEE Applied 
Power Electronics Conference, pp. 336 – 343, 
[6] Apeldoorn O., Kriegel K., “Optimal Design 
of Transformers for High-power High Frequency 
Applications”,EPE’95, 
[7] Robert F., Mathys P., “A closed-form Formula for 
2D Ohmic losses Calculation in SMPS Transformer 
Foils”, Proc.14th Annual IEEE Applied Power Elec-
tronics Conference, vol. 1, pp. 199 – 205, 
[8] Imre T.G., Cronje W.A., van Wyk J.D., Ferreira 
J.A., “Experimental Validation of Loss Calculations 
for a Planar Inductor”, Proc. IEEE 30th Annual 
Power Electronics Specialists Conference, vol. 1, 
pp. 586 – 591, 
[9] Ramakrishnan S., Steigerwald R.L., Mallick J.A., 
“AComparisonStudyOfLow-profilePowerMag-
netics For High-frequency, High-density Switching 
Converters”, Proc. 12th Annual IEEE Applied Pow-
er Electronics Conference and Exposition, vol.1, pp. 
388 - 394,
[10] Hofsajer I.W., van Wyk J.D., Ferreira J.A., 
“Volume considerations of planar integrated Com-
ponents”, Proc. IEEE 30th Annual Power Electron-
ics Specialists Conference, vol.2, pp. 741 - 745, 
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شکل 10: وجه مشترک الیه به الیه

شکل 11: مکانیزم انتقال گرما از یک قطعه در برد
مدار چاپی به ناحیه محاصره شده اطرافش
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شرکت  براي  آمادگي  براي  تالش  چگونگي  مقاله  این 
در مسابقات سایز کوچک لیگ فوتبال ربات ها در سال 
2008 در سوزهو چین را بیان مي کند که دید کلي درباره 
نرم  سیستم  و  متحرک  هاي  ربات  افزار  سخت  طراحي 

افزاري آن به مخاطب مي دهد.

توصیف تالش تیمي
 دانشگاه شانگهاي براي شرکت 

در مسابقات سایز کوچک لیگ فوتبال ربات ها
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ROBOTIC WORLD
دنیای رباتیک

www.ECA.ir

 Power Systems , Generation ,  Transmission and Distribution

زمینه  این  در  شانگهاي  دانشگاه  هاي  فعالیت 
سال 2003 پایه ریزي شد. این تیم تاکنون در 
برمن   2006 سال  ها  ربات  جهاني  مسابقات 
 2005 تا   2003 سال  چین  ربات  مسابقات  و 
شرکت کرده است و ما مسابقاتي که در سال 
شدیم.  راپیروز  شده  برگزار  ایران  در   2007
رقابتي  عرصه  در  گرفتن  قرار  ما  تیم  هدف 
وکسب موفقیت در مسابقات جهاني ربات در 

2008 سوزهومي باشد.

دید سیستمي
سیستم بینایي

 AVT MARLIN به واسطه دو دوربین جدید
 50fps سیستم بینایي ما مي تواند تا F-033 C
کار کند.که باعث مي شود تصاویر دقیقتري از 
توپ و ربات هاي متحرک دیگر ضبط کند. هر 

است که قابلیت مشاهده تمامي زمینه هاي اطالعاتي را دارا مي باشد. کدام از این دوربین ها توسط لنزهایي با زاویه دید وسیع مجهز شده 
مدار گربر )grabber( دیتاي آنالوگ را به دیجیتال تبدیل مي کند 

شکل 1- ظاهر ربات هاي ما
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تا پروسه هاي بعدي را در همان سرعت انجام دهد.
ریزي  برنامه  براي  اساسي  و  ساختاري  هاي  نقش   SDK همچنان 

کردن سیستم بینایي آنرا فراهم مي کند.

وقتي که سیستم بینایي شروع به کار مي کند برنامه تایمر را با فرکانس 
داده  تخصیص  آن  به  بافر  چهار  سپس  کند.  مي  تنظیم  هرتز   50 
مي شود که دو بافر براي تولید رنگ هاي اصلي قرمز، سبزو آبي تصاویر 

خاکستري  تصاویر  براي  بقیه  و  24بیتي 
دو  ما  گیرد.  مي  قرار  استفاده  مورد  رنگ 
قسمت مجزا براي جستجوي ربات و توپ 
یافتن  اول  قسمت  در  ایم.  داده  اختصاص 
محل لبه به منظور تبدیل رنگ خاکستري 
به کد باینري مورد محاسبه قرار مي گیرد 
براي  )ماسک(  پوشش  روش  سیر  سپس 
جستجوي موقعیت ربات استفاده مي شود 
در این روش پوشش )ماسک( تعیین شده 
داده  قرار  میدان  هاي  مکان  تمامي   در 
مي شود. ویژگي هاي بینایي نقاط که شبیه 
ربات  موقعیت  بوسیله  باشد  مي  ماسک 
موقعیت  بنابراین  شود.  مي  مشخص  ها 
 ربات ها در تیم ما و تیم رقیب هماهنگ 

مي شود. نقطه هاي رنگي دیگر بیانگر تعداد ربات ها در تیم مي باشد 
در اطراف تیم برچسب در مرکز ربا ت هاي ما قرار گرفته است که 

شماره هویت و جهت گیري ربات هاي ما قابل شناسایي مي باشد. 
قسمت بعدي جستجو، بر حسب ظاهر که بصورت روش مارپیچي 
چهار گوش از جاییکه توپ در آخرین فریم قابل شناسایي مي باشد 
تا جاییکه ما توپ را مي یابیم، مي باشد. تمامي اطال عات ربات ها 

که شامل موقعیت و جهت گیري آن مي باشد توسط این دو قسمت 
انجام مي پذیرد که به سرعت قابل انتقال به سیستم استراتژي آن 
مي باشد. اعوجاج تصویر به علت پهناي وسیع دید لنز اجتناب ناپذیر 
انحراف  و  سریع  اعوجاج  براي  الگوریتم  اصالح  بنابراین  باشد  مي 
ربات  ارتفاع  آنجائیکه  از  شود.  انجام  باید  ضروري  امر  صورت  به 
بسیار بیشتر از توپ مي باشد خطایي درتعیین موقعیت توسط تصویر 
ارسالي دوربین انجام مي شود و خطاي ارتفاعي براي حل این مساله 

باید رفع شود.

هوش مصنوعي
نرم  که  یافت  در  توان  مي  جدید  هاي  بازي  موقعیت  به  توجه  با 
افزارهاي کنترلي ما پیشرفت کرده است. ما از روش هاي جدیدي 
براي ضربه آزاد مستقیم و غیر مستقیم که توانایي اتخاذ تصمیم در 
از  گیري  بکار  ایم.  کرده  استفاده  باشد،  مي  دارا  را  مختلف   شرایط 

روش هاي جدید سرعت و شتاب باعث حرکت نرم و یکنواخت در 
ربات هاي ما شده است.

استراتژي ما بر اساس سیستم تقسیم نقش هاي متحرک مي باشد. 
وظیفه  است  و ممکن  باشد  نمي  ثابت  ما  ربات هاي  نقش  و  وظیفه 
ایفا شود. همچنین سیستم توانایي ارتقا  متفاوتي در هر زمان به آن 
به علت  به خصوص  تاکتیک  انجام  از  و خودداري  تاکتیکي  قابلیت 
مواجه شدن یکي از ربات ها با مشکل را دارا مي باشد)با توجه به 
اینکه تفاوت هایي بین ربات هاي مختلف موجود مي باشد و ایجاد 
مانع و دخالت از ربات هاي تیم حریف باعث بروز مشکل مي شود.(.

به علت هزینه هاي باالي ربات و پارامترهاي واسطه دشوار، ما در 
خودمي  اهداف  تحقق  براي  ساز  شبیه   GL استراتژي  توسعه  صدد 
باشیم. اطالعات ثبت شده از هر برنامه اشتباه و بازي به حالت اول 
به  برگردانده مي شود و در سیستم شبیه ساز ذخیره مي شود که 
صورت موثر باعث احیاي بازي مي شود. با استفاده از این نرم افزار 
مي توانیم نقاط ضعف تیم خود را مورد بررسي قرار دهیم. پروسه 
هاي مختلف و نتایج مختلف بوسیله تاکتیک هاي مختلف یا از طریق 

پارامترهاي واسطه بدست مي آید.

شکل2. روند نموداري پروسه ي دیتا

شکل3. خروجي دیتا

شکل4. تصویر لحظه اي شبیه سازي
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طراحي الکتریکي
توسط  ارتباط  باشد  مي   FPGA هاي  تراشه  اساس  بر  ما  سیستم 
 nRF2401 کنترل مي شود که وضعیت و موقعیت تراشه FPGA
را مشخص مي کند. جریان اطالعات به FPGA ارسال مي شود که 
در این وضعیت ما RAM دوگانه را ایجاد مي کنیم که تغذیه بافر 
براي ارتباط را انجام مي دهد. این ساختار گنجایش کلي سیستم را به 
طور موثر کاهش مي دهد .درایور موتور توسط 4AM11 و کنترل 
منطقي درایور توسط مدار منطقي ترکیبي CMOS انجام مي شود. 
جریان کنترل که داراي دو وضعیت حلقه بسته مي باشد که دو حلقه 
سرعت چرخشي و حلقه جریان الکتریکي را تشکیل مي دهد. مدل 
آزمایشي سرعت چرخشي توسط شفت اینکودر موتور انجام مي شود 
جریان  به  را  ولتاژ  که  مدلي  بردن  بکار  با  آزمایشي  جریان  مدل  و 
تبدیل مي کند انجام مي شود. مدل ضربه به توپ که ربات ضربه 
آغاز بازي را انجام مي دهد از انرژي ولتاژ باال بدست مي آید. ولتاژ 
که  کلي  کنترل  مدل  آید.  مي  بدست  کمکي  هاي  مبدل  توسط  باال 
شامل مدل درایور و مدل ولتاژ باال مي باشد توسط تلفیق کننده نوري 

)optocoupler( بدست مي آید.

طراحي مکانیکي
حمل توپ و ضربه زدن

مکانیزم کنترل توپ ما شامل حمل توپ و ضربه به توپ مي باشد. 
اصول مختلف دریبل زدن، طرح هاي وظیفه اي گوناگون ،روش هاي 
انتخاب  نیز مورد بررسي و  انتقال متفاوت و تغییر سرعت نقش ها 
قرار مي گیرد. ما براي بهبود دریبل زدن یک صفحه فلزي سه ضلعي 
اضافه کرده ایم و همچنین منطقه موثر دسترسي به توپ را افزایش 
داده ایم. در آزمایش ضربه به توپ ما دو سولونوئید قویتر نسبت به 
سال قبل استفاده کرده ایم که یکي براي دریبل زدن و دیگري براي 
سانتر کردن مي باشد. اگر ما به توپ بصورت مستقیم ضربه بزنیم 
تا ارتفاع 120سانتیمتر اوج مي گیرد. با بکار بردن سولونوئید قدرت 

ضربه به توپ نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

قسمت هاي متحرك
موتور ما  2224U Faulhaber DCبوده که یک میکرو موتور مي 
باشد و قابلیت حرکت دادن ربات ها را با سرعت 3 متر بر ثانیه و 

شتاب 8 متربر مجذور ثانیه دارد.
پاس و ارسال هوایي

ما مي توانیم با استفاده از کنترل قدرت سولونوئید براي ضربه زدن، 
پاس کوتاه و یا بلند انجام دهیم. همچنین توپ را از روي ربات هاي 
دیگر بفرستیم.هنگامي که دو ربات نزدیک مي باشند ما باید میزان 

فاصله و ارتفاع توپ را هنگام ضربه زدن تنظیم کنیم.

منابع:
دانشگاه شانگهاي،چین

 http://robocup.shu.edu.cn

شکل5:طراحي مداري

شکل6. موتور و چرخها

شکل7. طراحي مکانیکي
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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, ARM9وXSCALE را پروگرام کرده و بتوانید بوسیله دو 
نرم افزار پرقدرت IAR و Keil برنامه خود را debugging نمایید . از 

امکانات این پروگرامر :

 XSCALEوCORTEX-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-JTAGV0.9.2
•ApplicationNotes
•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 میباشد. یکی از مهمترین مزایای این 

پروگرامر پشتیبانی از تمام میکرو های AVR میباشد.

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 
فایلهای  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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Systems And Devices

تکنولوژی میکروسنسورها تکامل دیگری است که به وسیله پیشرفت 
های میکروالکترونیک شروع شده است. تکنولوژی میکروالکترونیک، 
قابل  که  است  آورده  وجود  به  را  سنسورهایی  تکامل  و  ظهور 
این  باشند.  می  مناسب  انبوه  تولید  برای  و  هستند  مینیاتورسازی 
آهنگ  سنسورباهمان  تکنولوژی  که  نیست  آن  معنی  به  یقینًا  امر 
ارائه  مینیاتورسازی  از  هدف  یافت.  خواهد  تکامل  میکروالکترونیک 
مینیاتوری  سنسور  یک  اثر  مثال،  برای  باشد.  می  مزایا  سری  یک 
برروی پارامترهای اندازه گیری شده ضعیف است. این به معنی آن 
است که چنین سنسوری درجه کمتری از تداخل را ایجاد می کند و 
بنابراین درجه باالتری از دقت اندازه گیری حاصل می شود. اینرسی 
سنسور کاهش می یابد و سنسور توان الکتریکی کمتری را نسبت به 

سنسورهای معمولی مصرف می کند. 
به  کاربرده می شوند،  به  اکثراً  که  میکروالکترونیک  تکنولوژی های 

صورت زیر می باشد:
   • تکنولوژی سیلیسیم 
   • تکنولوژی الیه نازک

   • تکنولوژی الیه ضخیم / هیبرید
   • سایرتکنولوژی های نیمه هادی

پروسه های دیگری نیز درتولید سنسور به کاربرده می شوند، از قبیل 
تکنولوژی های فویل)Foil(، سینتر )Sinter(، تکنولوژی فیبرنوری، 

تکنولوژی لیزرنوری، تکنولوژی ماکروویو و تکنولوژی بیولوژی. 
به عالوه، تکنولوژی هایی ازقبیل پلیمرها، آلیاژهای فلزی 

یامواد پیزو، هنگامی که ازسیلیسیم و نیمه هادی های 
شود،  می  کاربرده  به  میکروالکترونیک  در  دیگر 

سنسورهایی  قسمت  دراین  شود.  می  استفاده 
بنیان  هادی  نیمه  تکنولوژی  براساس  که  را 

نهاده شده اند، مورد بررسی قرارمی دهیم.

میکروسنسورهای حرارتی 
میکروسنسورهای حرارتی – مکانیکی 

)Thermo Mechanical(
این  از  مکانیکی   – حرارتی  حسگر 
مواد  تمام  که  جوید  می  سود  واقعیت 
دارای یک ضریب انبساط حرارتی می 
مختلف  ماده  دو  اگر  درنتیجه،  باشند. 
باشند و تحت یک  یکدیگر چسبیده  به 

تغییر دما قرار بگیرند، جابجایی درترکیب 
این  آمد.  به وجود خواهد  به هم چسبیده 

پایه و اصل حس کردن و تحریک کردن دو 

فلز )Bimetal( یا دو گونه حرارتی است.

)Thermo Resistor( میکروسنسورهای مقاوم حرارتی
دما  با  نسبتًا خطی  به صورت  فلزات  اغلب   ،Rт الکتریکی  مقاومت 

تغییرمی کند، 
Rт=Rо(1+At+βΤ²+…)

Rо : مقاومت درصفر درجه سانتی گراد 
)°C(درجه سانتی گراد :T 

aو β: ضرایب حرارتی مقاومت
گذاری شده  نام  مقاومت  دمای  دما، ضریب  با  مقاومت  تغییر  نرخ 
افزایش دمانشان  با  را  مقاومت  افزایش  رایج، یک  مواد  اکثر  است. 
می دهند)برای مثال، پالتین رابطه خطی بادمادارد(. مواد معین، برای 
مثال، کربن، برخی سرامیک ها واکثر نیمه هادی ها که درمقاومت 
کاهش  یک  شوند،  می  کارگرفته  به  ترمیستورها  یا  حرارتی  های 
درمقاومت را با افزایش دما نشان می دهند، عناصر فوق مانند پالتین 
دیدگاه  از  و  ترهستند  ارزان  نظر ساخت  از  غالبًا  اما  نیستند،  خطی 

مجتمع کردن با مدارات در وسایل MEMS آسان تر می باشند.

میکروسنسورها
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)Thermocouples( ترموکوپل ها
این  باشد.  ترانسفورماتورحرارتی  ترین  مرسوم  شاید  ترموکوپل  یک 
وسیله شامل اتصالی بین دو ماده مختلف می باشد و ولتاژ وابسته به 
دما را که از اتصال ناشی می شود، اندازه گیری می کند. درشکل 1 

یک نمونه ترموکوپل بدون محفظه وبامحفظه نشان داده شده است.
الکتریکی(  )حرارتی  ترموالکتریکی  تاثیرات  اکثراً  هادی  نیمه  مواد 
بهتری را نسبت به فلزات از خود نشان می دهند. ترموکوپل ها در 
یک محدوده وسیع سنسورهای مختلف MEMS به کارگرفته شده 
اند که با یک نظم آرایه ای، ترتیب داده شده و از آنها به عنوان پیل 

حرارتی نام برده می شود. 

میکروسنسورهای تشعشعی
 )IR(سنسورهای تشعشعی، تشعشعات یونی و نور مرئی، مادون قرمز
و ماوراء بنفش)UV( را پوشش می دهند. سنسورهای تشعشعی یونی 
رایج ذرات پرانرژی و اشعه های X، شامل مجراهای )GM( و جرقه 
با این که استفاده MEMS برای آنها به وقوع  زن ها می باشند و 

نپیوسته است، اما کوچک سازی آنها امکان پذیر می باشد.
سنسورها برای موارد مرئی، تشعشعات IR و UV به طور عمومی به 

دودسته طبقه بندی می شوند: مستقیم و غیر مستقیم. 
سنسورهای نوری مستقیم، فوتون ها را تشخیص می دهند و باعث 
پدید آمدن یک سیگنال الکتریکی می شوند. سنسورهای غیرمستقیم 
انرژی میانی تبدیل می کنند )برای  سیگنال های نوری را به شکل 
مثال، حرارتی یاشیمیایی( که بعداً به صورت الکتریکی اندازه گیری 

می شود. 

انواع مختلفی از سنسورهای مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، رایج 
ترین انواع آنها درزیر شرح داده شده اند:

دیود نوری
دیود نوری یک وسیله نیمه هادی برای اندازه گیری شدت نور می 
باشد که براساس تاثیر نور- رسانایی Photoconductor کار می 
که  هستند  متصل  پایه  با  نوری  الکترودهای  نوری،  دیودهای  کند. 
یا نزدیک  باشند. هنگامی که نورمرئی  P-N می  اتصال  دارای یک 
الکتریکی  به مادون قرمز به قطعه برخورد می کند، حامل های بار 

اضافی، تولید می شوند که موجب افزایش شدت جریان می شوند.
)Pyro electric( سنسورهای پیروالکتریک

نوری  سنسورهای  زمره  از  پیروالکتریک  های  دهنده  تشخیص 
غیرمستقیم هستند و خازن های ضروری محسوب می شوند که بار 
تغییرکند.  روشنایی  یا  دما  تغییر  واسطه  به  تواند  می  آنها  الکتریکی 
به دلیل تبدیل کمیت نوری به گرما که بعداً اندازه گیری می شود، 
کاربردها  از  وسیع  محدوده  یک  دارای  پیروالکتریک  سنسورهای 
ازقبیل نظارتی، امنیتی وغیره می باشند که به عنوان مثال می توان 
به تشخیص دهنده حرکت انسان اشاره کرد. رایج ترین سنسورهای 
دی  ثابت  )تغییر  وفروالکتریک  پیزوالکتریک  ازمواد  پیروالکتریک 
 MEMS وسایل  در   ،)Zno(روی اکسید  ولتاژ(،  اعمال  با  الکتریک 
می باشند. شکل 2 یک سنسور پیروالکتریک وچگونگی ترکیب آن 

بامیکروالکترونیک رانشان می دهد.

میکروسنسورهای مغناطیسی 
سنسورهای میدان مغناطیسی )MFSها(

توانند  می  که  هستند  هایی  مبدل  مغناطیسی  میدان  سنسورهای 
الکتریکی  سیگنال  یک  به صورت  را  موجود  مغناطیسی  میدان  یک 
تغییرشکل دهند. تمایز قائل شدن بین دو گروه عمده MFS ها ساده 

می باشد. 
 )µ(هایی هستند که از موادی با پرمابیلیته باال MFS نخستین گروه
استفاده می کنند )مواد فرومغناطیسی وفری مغناطیسیی(. هنگامی که 
µ<< 1 باشد حساسیت افزایش پیدا می کند. مثال هایی از این نوع 
MFSها که براساس الیه های نازک NIFE قراردارند، تغییر ابعاد 
هستند.  نوری  مغناطیسی  اثرات  یا  نیکل  پوشش  با  نوری  فیبرهای 

درشکل 3 یک نمونه میکروسنسور MFS نشان داده شده است.
گروه دوم MFS هایی هستند که از مواردی با پرمابیلیته کم استفاده 
 µ≈1 می کنند)مواد دیامغناطیسی یاپارامغناطیسی (. در چنین موادی
می باشد. این مواد همه آنهایی را که از اثرات گالوانومغناطیسی در 
نیمه هادی ها استفاده می کنند، دربرمی گیرد. توضیحات زیر مقوله 

شکل 1

شکل 2
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دوم را مورد بحث قرار خواهد داد.
از قبیل ولتاژ هال)Hall(، مقاومت  اثراتی  به  اثرگالوانومغناطیسی"   "

مغناطیسی وتمرکز مغناطیسی اشاره می کند.

Hallمیکروسنسورهای اثر
اکثر سنسورهای مغناطیسی MEMS بر پایه اثرهال می باشند و بر 
کنند،  می  عمل  ماده  درسرتاسر  الکتریکی  میدان  یک  تولید  اساس 
میدان  که  ای  منطقه  هر  در  الکتریکی  جریان  یک  که  طریق  بدین 
محرک  نیروی  کند.  می  پیدا  جریان  است،  شده  تولید  مغناطیسی 
برای حامل های بار الکتریکی توسط میدان الکتریکی ناشی از میدان 
لورنتز می گویند. در  نیروی  به آن  مغناطیسی حاصل می شود که 

شکل 4 یک نمونه میکروسنسور اثر هال نشان داده شده است.
از  استفاده  مغناطیسی  های  میدان  کردن  حس  برای  دیگری  راه 
سنسورهای نوری می باشد که براساس تاثیر مغناطیسی )شکل، تنش 
به طور   MEMS مغناطیسی  تقارن کریستالی، درکاربردهای  وعدم 

ویژه ای مطرح می باشند( که از خود نشان می دهند استوار است.

 Super یا   SCQID شامل  مغناطیسی  حساس  سنسوهای  اکثر 
)وسایل   Conduction Quantum Interference Devices
شارهای  توانند  می  وسایل  این  باشند.  می  رسانا(  فوق  ذره  تداخل 
مغناطیسی کوچک تولید شده به وسیله جریان های الکتریکی در قلب 

درفیلم های  هایی  پیشرفت  را تشخیص دهند.  بافت های مغزی  و 
نازک فوق رسانا حاصل شده است و رشد تکنیک های MEMS با 
این وسایل تسریع شده است. امروزه اغلب سنسورهای مغناطیسی با 
پایه سیلیسیمی می باشند و این نه به خاطر ساخت آسان و توانایی 
حجم  دلیل  به  بلکه  است،  مدارات  با  ساده  شده  مجتمع  برای  آنها 

باالی تقاضا وقیمت پایین تری که دارند، است.

میکرو سنسورهای شیمیایی و زیستی
)Bio Sesnsor( سنسورهای زیستی

سنسورهای زیستی اصطالحی است که برای تمام انواع سنسورهایی 
که از یک واکنش زیستی شیمیایی برای تعیین یک ترکیب بخصوص 
زیستی  سنسور  یک  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  برند،  می  بهره 
یک  یا  ثابت  آنزیم  با یک  که  باشد  می  ترانسفورماتور  یک  معموالً 
سلول، به منظور مشاهده و مراقبت یک تغییر ویژه دریک ریزمحیط، 
 Poly(ساکارید پلی  پادتن،  آنزیم،  یک  غالباً،  است،  شده  ترکیب 
saccharide(، یا اسید نوکلئیک )Nucleic Acid( برای واکنش با 

زیرالیه مورد اندازه گیری، مورد استفاده قرارمی گیرد.
یک صفحه کوچک درفاز مایع، غوطه ور می شود و توسط یک پروسه 
نوع  این  با یک پوسته درتماس است.  با واسطه  یا  به طور مستقیم 
محصول،  با  اکسیداسیون  واکنش  قبیل  از  مواردی  دلیل  به  پروسه 
قابل  وسایل  )برای  مرتب  کالیبراسیون  به  احتیاج  و  زیاد  حساسیت 

جاسازی ایده آل نمی باشد(، دارای کاربرد زیادی نیست.
آنالیز  با  زیستی  سنسور  یک  امیدبخش،  بسیار  ازکاربردهای  یکی 
نام  به  آنزیمی  پایه  بر  الکتریکی  ازجریان  استفاده  با  شیمیایی 
گلوکز  سطح  مراقبت  و  نظارت  برای  که  باشد  می  سنسورگلوکز 
درخون مورد استفاده قرارمی گیرد )شکل 5(. این وسیله بخصوص 
برای تشخیص دیابت و همچنین در پروسه تخمیر دارای اهمیت می 

باشد.

شکل 3

شکل 4

شکل 5
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)Chemical Sensors( سنسورهای شیمیایی
سنسورهای شیمیایی و زیستی یک محدوده وسیع و بزرگ از وسایل 
را دربر می گیرند که با جامدات، گازها و مایعات تمام گونه ها عکس 
العمل نشان می دهند، بنابریان انواع گسترده ای دارند ودارای ارتباط 
با رشته های مختلف علمی می باشند. یکی از تقاوت های آنها با دیگر 

سنسورها این است که باید به طور مستقیم با یک محیط شیمیایی 
به منظور متصل کردن حوزه های الکتریکی و شمیایی واکنش داشته 
آلودگی  گیری  اندازه  رابرای  شیمیایی  سنسور  یک   6 شکل  باشند. 

هوانشان می دهد.

سنسورهی غیرفعال شیمیایی
• مقاومت های شیمیایی، مقاومت یک الیه شیمیایی حساس بین دو 
اتصال الکتریکی را اندازه گیری می کنند. میزان حساسیت می تواند با 

استفاده از میکروماشین کاری بیشتر الکترودها، افزایش یابد.
• سنسورهای ظرفیت الکتریکی شیمایی شبیه به مقاومت هیا شیمیایی 
هستند، اما ظرفیت الکتریکی الیه حساس را اندازه گیری می کنند. 

مستقیم  تبدیل  و  انتقال  اساس  بر  شیمیایی  مکانیکی  سنسورهای   •
شیمیایی به مکانیکی پایه گذاری    شده اند )برای مثال، انبساط یک 

فیلم نازک پلیمر با وجود ماده ای که مورد تحلیل قرار می گیرد(.
• سنسورهای کالری متری )گرماسنجی( گرمای تولید شده به وسیله 

واکنش های شیمیایی را اندازه گیری می کنند.

)Ultra sonic Sensors(سنسورهای مافوق صوت
باالی  فرکانس  با  االستیکی  های  موج  برای  صوت  مافوق  اصطالح 
ایجاد  برای  مختلفی  های  روش  طبیعت،  رود.  می  کار  به   20kHz
تکنولوژی  توسعه  فراهم کرده است.  مافوق صوت  امواج  و دریافت 
های  روش  بر  افزون  جدیدی  های  روش  افزایش  اجازه  انسان  به 
طبیعی را داده است. در این بین، اثر پیزوالکتریک نقش قطعی را ایفا 
کرده است. اگر برخی کریستال های خاص در معرض فشار مکانیکی 
این پدیده به عنوان  الکتریکی تولید می شود و  بارهای  قرار گیرند، 
نمونه  بهترین  کوارتز  است.  شده  شناخته  پیزوالکتریک  اثرمستقیم 
شناخته شده این طبقه است. اثر مستقیم پیزوالکتریک قابل برگشت 
میدان  یک  اگر  رود.  می  کار  بهت  صدا  تولید  در  بنابراین  و  است 

متناظر  مکانیکی  نوسانات  شود،  اعمال  کوارتز  به  متناوب  الکتریکی 
تولید می شود و به صورت امواج صوتی منتشر می شود.

 Barium Titanate قبیل  از  مواد  دربرخی  پیزوالکتریک،  خواص 
یا Zirconium Titanate یا موادی از قبیل سولفات لیتیم وجود 
در  شده  ساخته  مواد  این  از  که  مبدلی  عناصر  کاربردن  به  دارد. 
مایعات، گازها و جامدات ممکن است. به هرحال تقاوت قابل مالحظه 
ای در رفتار این مواد وجود دارد. اگر این مبدل توسط پالسی تحریک 
شود با فرکانس معینی نوسان می کند که به سرعت صدا و چگالی 
قطعه بستگی دارد. برخی از کاربردهای سنسور مافوق صوت شامل 
و  اشیا  بندی  طبقه  سازهای صنعتی،  آشکار  ها،  فاصله  گیری  اندازه 

اندازه گیری فرایند است. 

به  نیز  سنسورهای مافوق صوت به عنوان آشکار ساز حضور جسم 
کار می روند. اگر بین فرستنده و گیرنده مسیر صوتی برقرار باشد و 
جسمی از میان آن مسیر عبور کند، خروجی سنسور عبور جسم را در 
زمان قطع پرتو صوتی نشان می دهد. شکل 7 یک سنسو التراسونیک 

را نشان می دهد.

منبع :
اصول نانوتکنولوژی و سیستم های میکرو الکترونیک - دیباگران

شکل6

شکل 7
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lcd رنگی با تاچ
 )نمایشگر معروف به lcd گوشی N96 چینی(

توضیحات تکمیلی :
http://eshop.eca.ir/link/511.php
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SYSTEMS  , ANTENNAS , OPTICAL COMMUNICATIONS

انسان از گذشته به دنبال روش های مناسبی برای پیدا 
بتواند  که  موقعیتی  است  بوده  خود  موقعیت  کردن 
و مسیر  نموده  پیدا  را  مسیر و جهت حرکت خود 

رفته را باز گردد.
سیستم تعیین موقعیت جهانی یک سیستم هدایت 
)ناوبری( ماهواره ای است و قادر است موقعیت 
دقیق شما را بر روی زمین در هر زمان، در هر 
مکان و در هر هوایی مشخص کند. این ماهواره 
ها به سفارش وزارت دفاع ایاالت متحده ساخته 
ماهواره   اولین  اند.  شده  داده  قرار  مدار  در  و 
پیش  یعنی حدود30 سال  GPSدر سال 1978 

در مدار زمین قرار گرفت.    

گیرنده GPS چگونه کار می کند؟
GPS می توان هم به روش  به وسیله گیرنده های 

مطلق و هم به روش نسبی تعیین موقعیت کرد و برای 
تعیین موقعیت در هر یک از دو روش فوق می توان از 

روش های 
 )Static( ایستا  •

)Kinematics( متحرک  •
)Semi-Kinematics( نیمه متحرک  •

استفاده کرد.
در روش مطلق، موقعیت نسبی نقطه نسبت به یک نقطه مختصات 
دار معلوم )) DELTA)X(.DELTA)Y(.DELTA)Z( (( بدست 

آید.
گیرنده  دو  به  نیاز  آن  انجام  برای  که  نسبی  موقعیت  تعیین  روش 
GPS می باشد که به طور همزمان ماهواره های مشترک را مشاهده 

و اندازه گیری نمایند.
هر ماهواره GPS به طور مستقل اطالعات زیر را توسط آنتن های 

تعبیه شده بر روی بدنه اش به زمین ارسال می نماید: 
1- امواج حامل

2- کد های اطالعاتی )به صورت دودویی(
1500MHZ با فرکانس )Message(3- پیام ماهواره

سیگنال هایی که هر ماهواره GPS ارسال می کند شامل یک کد شبه 
تصادفی Pseudo Random Code، داده ای بنام ephemeris و 
یک داده تقویتی بنام almanac می باشد که شبه تصادفی مشخص 

کننده ماهواره ارسال کننده اطالعات )کد شناسایی ماهواره( می باشد.
 RPN Random Code نام  به  مخصوص  کدی  با  ماهواره  هر 
در  که  1و32  بین  است  عددی  این  شود.  می  شناسایی   Pseude

گیرنده هر GPS نمایش داده می شود.
یکی از عواملی که بر GPS اثر می گذارد شکل قرار گرفتن ماهواره 

)GPS ها نسبت به یکدیگر می باشد. )از نقطه نظر
نزدیکی   GPS که  هنگامی  ها  ماهواره  گرفتن  قرار  هندسه  و  طرح 
ساختمان های بلند، قلل کوه ها، دره های عمیق و یا در وسایل نقلیه 

قرار گرفته باشد به مسئله مهم تری تبدیل می گردد. 

گیرنده های GPS به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
الف(گیرنده های نظامی

ب(گیرنده های غیر نظامی
کشورهای  و  آمریکا  ارتش  اختیار  در  اکثرا  که  نظامی  های  گیرنده 

 GPS
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عضو پیمان ناتو می باشد قادر هستند که پارامترهای ارسال شده به 
وسیله کد P  )پارامتر های دقیق( را نیز عالوه بر کد C/A استفاده 

کنند.
گیرنده های غیر نظامی فقط می توانند افمریز های ارسالی روی کد 
C/A را از ماهواره دریافت کنند، لذا تعیین موقعیت مطلق توسط این 

دسته از گیرنده ها ضعیف می باشد.)در حدود 3تا 5 متر(
گیرنده های غیر نظامی را می توان به دو قسمت عمده، گیرنده های 

حرفه ای )ژئودتیک( و گیرنده های غیر حرفه ای تقسیم نمود.
گیرنده های حرفه ای )ژئودتیک( برای تعیین موقعیت دقیق ایستگاه 
استفاده  برداری  نقشه  دقیق  کارهای  و  ژئودزی  های  شبکه  و  های 

گردیده و دقتی در حد میلی متر به ما می دهند.
گیرنده های غیر حرفه ای نیز که در مدل ها و طرح های ارائه شده 
است دارای قیمت های مختلف می باشد که بسته به نوع مصرف و 

بودجه می توان از طیف وسیع این گیرنده ها بهره برد.

:GPSانواع گیرنده های
)Basic(گیرنده ی بیسیک •

• گیرنده های دستی جی.پی.اس-نقشه بردار
• گیرنده های جی.پی.اس برای خودرو

• گیرنده ی جی.پی.اس برای یک دستگاه پی.دی.آ                                                                                                    
برای استفاده از یک دستگاه پی.دی.آ به عنوان جی.پی.اس و اتصال 

پی.دی.آ به گیرنده ی جی.پی.اس چندین راه مختلف وجود دارد:
Sleeve استفاده از  •

CF حافظه ی  •
•  بلوتوث جی.پی.اس

•  اتصال پی.دی.آ به گیرنده ی دستی جی.پی.اس با استفاده از کابل
•  اتصال پی.دی.آ به گیرنده ی جی.پی.اس خودرو با استفاده از کابل

•  گیرنده ی جی.پی.اس برای رایانه کیفی)نوت بوک(

کاربردها:
در برخی کشورها روی بعضی از 

ها دستگاه جی.پی. خودرو 
با  که  دارد  وجود  اس 

مسیر  توان  می  آن 
به  پیشنهادی 
نشانی مورد نظر 
کرد.  دنبال  را 
هرچه نقشه های 
منطقه ای که در 
گیرنده  حافظه 
ی  ر ا گذ ر  با
دقیق  شود  می 
باشد،   تر 
هایی  سرویس 

جی.پی.اس  از   که 
دریافت  توان  می 

یابد.  می  ارتقا  نیز  داشت 

بنزین،  ترین پمپ  نزدیک  از جی.پی.اس مسیر  توان  برای مثال،می 
این  یابی  مکان  دقت  کرد.  دریافت  را  قطار  ایستگاه  یا  و  تعمیرگاه 
سیستم در حد چند متر است، که بسته به کیفیت گیرنده تغییر می 

کند. 

: GPS کنترل وسایل نقلیه با استفاده از
 )Tracking(استفاده از آن در ناوبری GPS یکی از کاربردهای سیستم

یا هدایت وسایل نقلیه می باشد.
برای دستیابی به موقعیت یک خودرو می توان به یکی از روش های 

online یا offline عمل نمود.
در صورتی که نیاز به تعیین موقعیت آنی وسیله نقلیه باشد باید از 

روش online استفاده نمود.
حافظه  داخل  در  ماهواره  از  دریافتی  های  داده   offline روش  در 
داخل Data Logger ذخیره شده و به صورت روزانه تخلیه گردیده 

و مدیر از مسیر حرکت وسیله در طول ماموریت مطلع می گردد.
سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای دیگری نیز از قبیل سیستم 

GLONASS و سیستم گالیله وجود دارند.

GPS طرز کار با دستگاه
: GPS اجزاي عمومی تشکیل دهنده دستگاه

1( کلید روشن وخاموش کننده و تنظیم نور صفحه رنگي 
2( مانیتور یا صفحه رنگي )نمایش( 

3( کلید in )وارد شدن ( بزرگنمائي 
4( کلید out ) خارج شدن ( کوچک نمائي 

5( چهار جهت اصلي 
6( کلید page صفحات را به جلو مي برد 
هم  و  عقب  را  صفحات   Quit کلید   )7

خارج شدن از برنامه .
 x مختصات  پیداکردن   Mark کلید   )8

)طول( و Y )عرض( وZ  )ارتفاع( 
 Mark لیست نقاط Find 9( کلید

  )Rest( ریسه  براي   Menu کلید   )10
نمودن 

77

GPS آشنایی با



www.ECA.ir

ه6
مار

 ش
ل -

 او
ال

 س
ز -

یــ
 نو

جله
- م

ت 
برا

خا
م

Garmin شرکت  GPS Map 60 CSX دستگاه
الف( Map پهناي نقشه 

ب ( G مخفف شرکت گارمین 
ج( C به معناي Color رنگي  

د( S ریزش 
هـ ( X کارت مموري 

و( 60 میزان حافظه 
GPS ج( آداپت یا هماهنگ نمودن یا کالیبرایسیون

ابتداء دستگاه GPS را توسط کلید روشن کننده که در کنار آنتن مي 
باشد روشن مي نمائیم، دستگاه را درمحوطه باز )نه در زیر سقف وجاهاي 
تنگ وغیره،( روي یک سطح صاف قرارداده و حدود یک دقیقه یا دو 
دقیقه صبر نموده تا ارتباط خود را با ماهواره هاي فعال درحال گردش 
 در مدار زمین برقرار نماید و دقت دستگاه به 3 ± برسد. با انتخاب

  
قطب نما)Compass( را انتخاب و دستگاه GPS را در جهت عقربه 
هاي ساعت دو دور مي چرخانیم)روي سطح صاف( تا بار گراف پایین 
صفحه نمایش پرشود. این عمل هم دقت دستگاه را باال برده و هم با 

ماهواره ها ارتباط خوبي برقرار مي نماید. 
از دستگاه GPS استفاده هاي گوناگوني مي توان انجام داد که عمدتًا 
براي تعیین طول وعرض و ارتفاع یک نقطه )Z . Y .X( در مختصات 

کره زمین کاربرد دارد. 

نویسندگان : 
علي کربالئي محمدي 

hadisima_1983@yahoo.com                  هادي بالل پور

GPS عکسی از ماهواره
Menu  < setup <calibration < فشارسنج > قطب نما
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 electronic components like integrated circuits. transistors. دیتابیسی کامل و عظیم شامل
..diodes. FETs. thyristors. UJTs

مشخصات این نسخه :

* over 90.000 diodes
* over 55.000 FETs
* over 130.000 transistors
* over 18.000 thyristors * over 105.000 integrated circuits

نسخه 2009 این مجموعه بر روی DVD ارائه گشته است .

vrt-dvd 2009

http://eshop.eca.ir/link/276.php   : توضیحات تکمیلی
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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

www.eShop.ECA.ir

<< خرید و پشتیبانی آنالین
<< ارسال به تمامی نقاط ایران در کمترین زمان ممکن

<< ضمانت عملکرد تمامی محصوالت

شماره تماسآدرسمسئول/رابطشرکت/فروشگاهنام شهر

09138067529----مهدی مهریدفتر پخش اصفهاناصفهان

پایین تر از چهارراه شریعتی به سمت باغ گلستان، مجتمع تجاری گلستان، فرشاد اکرمیدفتر مرکزی ECAتبریز
04115533732ط4، واحد16

09360359361---فرشته جعفریارتباط بهینه جنوبشیراز

05118424673بلوار احمدآباد، خ ابوذر غفاری، بین ابوذر 31و33، پالک327، طبقه2محمد مقبلیماورا صنعت بارثاوامشهد

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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SYSTEMS  , ANTENNAS , OPTICAL COMMUNICATIONS

جایگاه (LNA) در رادار

 )Parametric Amplifier( تقویت کننده پارامتریک
با  نویز حرارتی مقاومت است، یک گیرنده  اینکه منشأ  به  با توجه   
ورودی راکتانسی مانند Parametric Amp ضرورتًا دارای تلفات 
اهمی قابل مالحظه ای نیست. قباًل از این نوع تقویت کننده پارامتریک 
بعلت داشتن نویز کم استفاده می شد. که در آن برای ایجاد تقویت 
کنندگی از یک سیگنال پمپ مناسب با تغییرات زمانی یک پارامتر 
غیرفعال استفاده می شود. تقویت پارامتری سیگنال بصورت تئوری 
اولین بار توسط »لورد رایلی  « در سال 1831 ارائه شد و اولین آنالیز 
کپسیتانس غیر خطی در سال 1948 انجام شد و مشخص شد که این 
وسیله می تواند مانند یک LNA )تقویت کننده کم نویز( در جاهایی 

که نویز حرارتی تولید می شود بکار گرفته شود. 
اولین تحقیق تقویت کننده پارامتریک میکرویوی توسط »ویس « در 
سال 1957 و با پیشنهاد اثر غیر خطی در فریت انجام شد و در سال 
 Varactor های بعدی با دیودهای نیمه  هادی که بعضی اوقات یک
برای راکتانس متغیر نامیده می شد، توسعه داده شد. امروزه برای 
گیرنده های راداری از نوع سوپرهترودین  استفاده می شود که در 
آن پهنای باند گیرنده با پهنای باند طبقات فرکانس میانی IF برابر 

است که این به علت وابسته بودن توان نویز با پهنای باند است که 
در فصل بعدی شرح داده خواهد شد. امروز در رادارهای مختلف از 
یک Low Norse Frount-End )طبقه ورودی کم نویز( استفاده 
می شود که در اینجا خواص و جایگاه آن در رادار مختصراً توضیح 

داده خواهد شد. 

طبقه ورودی کم نویز
 RF در گیرنده های سوپرهترودین مایکروویو اولیه، از تقویت کننده
بعنوان اولین طبقه استفاده نمی شد. چون در آن زمان تقویت کننده 
در  فقط  کننده  مخلوط  نویز  عدد  از  بزرگتر  نویز  عدد  دارای   RF
ورودی گیرنده بودند در حال حاضر چندین نوع تقویت کننده وجود 
دارد که دارای عدد نویز مناسب ورودی گیرنده ها هستند. در شکل 
)1-1( چندین نوع تقویت کننده وجود دارد که با عدد نویز مناسب 
کننده  تقویت  است.  شده  رسم  راداری  های  گیرنده  ورودی  برای 
پارامتریک دارای کمترین عدد نویز نسبت به بقیه قطعات ارائه شده 
معموالً  ولی  باال،  فرکانس-های  در  و خصوصًا  این شکل هستند  در 

پیچیده تر و گرانتر هستند. 
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کننده  تقویت  از  توان  می  راداری  فرکانسی  های  محدوده  اکثر  در 
ترانزیستوری استفاده کرد. ترانزیستور دو قطبی سیلیکنی در فرکانس 
های پائین راداری )پائین تر از بند L ( بکار رفته است و ترانزیستور 
باالتر  های  فرکانس  در   )GASFET( آرسناید  گالیوم  میدان  اثر 
ترانزیستور در ترکیب چند طبقه ای  ترجیح داده می شود. معموالً 
بکار رفته است، به طوری که بهره نمونه دو طبقه از 12 دسی بل 

برای باند VHF به 6 دسی بل در باند Ku تغییر می کند

در ترانزیستور اثر میدان گالیوم آرسناید اثر نویز حرارتی بیشتر از 
نویز شات  می باشد. بنابراین با خنک کردن قطعات عدد نویز بهبود 

می یابد. 
در دستگاه های قدیمی تقویت کننده دیود تونل بعنوان طبقه ورودی 
کم نویز تلقی می شد که دارای عدد نویز 4 تا 7 دسی بل در محدوده 
فرکانسی 2 تا 25 گیگاهرتز می باشد. ولی با بهتر شدن کیفیت تقویت 
کننده ترانزیستوری، آنها از میدان خارج شدند. تقویت کنندة المپ 
لوچ متحرک   )TWT( نیز بعنوان طبقه ورودی کم نویز به کار رفته 
است. ولی آنها  نیز دیگر استفاده نمی شوند. تقویت کننده پارامتریک 
و Maser ها دارای کمترین نویز هستند ولی پیچیدگی های اضافی 
برای کار در درجه حرارت های پائین کاربرد آنها را در رادار تقلیل 

داده است. 
عدد نویز یک مخلوط کننده باند وسیع معمولی که فرکانس تصویر 
آن به بار تطبیق ختم شده در شکل )1-1( نشان داده نشده است، 
بازیاب تصویر  نویز مخلوط کننده  از عدد  باالتر  بل  حدود 2 دسی 

قرار دارد. 
رنج  و  برن آوت   قیمت،  ازجمله  نویز،  از عدد  غیر  عوامل دیگری 
نوع  انتخاب  دارند.  گیرنده وجود  اول  انتخاب طبقه  برای  دینامیکی 
مخصوصی از یک طبقه ورودی گیرنده ممکن است تحت تأثیر پهنای 
باند لحظه ای، محدودة تنظیم پایداری دامنه و فاز و هر نیازی برای 

خنک کردن سیستم قرار گیرد. مثاًل در مخلوط کننده بازیاب تصویر، 
و  بزرگتر  کار  ، محدوده  ارزانتر  قیمت  با  را  بزرگتر خود  نویز  عدد 

زمختی بیشتر تراز می کند. 

مزایای یک طبقه ورودی کم نویز 
اگر بخواهیم نویز فیگور کمتری داشته باشیم این امر در رادار با توان 
فرستنده و آنتنی که پهنای بیم آن بوسیلۀ ابعاد رفلکتور مشخص می 

شود، مرتبط می باشد. 
همراه  کارایی  کاهش  با  که  در صورتی  آنتن  فرستنده  ابعاد  کاهش 
نباشد مطلوب است. چند دسی بل اصالح در نویز فیگور گیرنده را 
افزایش چند  پیچیدگی  و  قیمت  به  نسبت  ارزان  قیمتی  با  توان  می 

دسی بل در فرستنده قدرت بدست آورد.
در بعضی از کاربردهای راداری محدودیت هایی هم برای استفاده از 
یک طبقه کم نویز وجود دارد که همانطور که اشاره شد قیمت، تحمل 
در  است  ممکن  مطرح شده  نویز  کم  عناصر  دینامیکی  رنج  و  توان 
بعضی کاربردها مقبول نباشد. حتی اگر وسیلۀ کم نویز خودش دارای 
طبقه  با  گیرنده  به  نسبت  است  ممکن  باشد،  زیادی  دینامیکی  رنج 
باشد و محدودة  ورودی مخلوط کننده، دارای محدودة کار کمتری 
کار معموالً بصورت نسبت حداکثر سیگنالی که دریافت می گردد به 

کوچکترین سیگنال قابل آشکار سازی تعریف می شود.
از حداقل سیگنال  اشاره کرد که مینیمم سیگنال عبارت است  باید 
و  می شود  معین  گیرنده  نویز  به  توجه  با  که  آشکاری سازی  قابل 
از  معینی  درجۀ  باعث  که  سیگنالی  از  عبارتست  سیگنال  ماکزیمم 
تداخل مدوالسیونی یا انحراف از خطی بودن عناصر )معموالً 1 دسی 

بل( روی منحنی خروجی بر حسب ورودی می شود. 
می  قرار  کننده  مخلوط  یک  از  جلوتر   RF کننده  تقویت  یک  وقتی 
نشود،  واقع  گیرنده  های  قسمت  بقیه  در  دیگری  تغییر  اگر  گیرد، 
حداقل سیگنال قابل آشکارسازی کاهش می یابد زیرا تقویت کنندة 
مورد نظراز نوع کم نویز می باشد. لیکن حداکثر سیگنالی که گیرنده 
می تواند دریافت کند نیز به اندازه بهره تقویت کننده کاهش می یابد، 
چون بهره تقویت کننده RF معموالً نسبت به کاهش در عدد نویز 
بزرگتر است. نتیجه نهایی آن است که محدودة کار گیرنده کاهش 
را  این عیب  توان  IF می  تقویت کننده  بهره  با کاهش  اما  یابد  می 
تصحیح کرد، به طوری که محدودة کار قبلی بدست آید. از طرف 
دیگر، اگر مخلوط کننده عامل محدود کننده محدودة کار کل باشد 
)و نه تقویت کننده IF( قراردادن طبقه کم نویز باعث کاهش شدید 
محدودة کار، رنج دینامیکی، مخلوط کننده و در نتیجه محدودة کار 

کل می گردد. 
اگر تلفات RF قبل از گیرنده زیاد باشد، گیرنده کم نویز توصیه نمی 

شود. 
با توجه به رابطه زیر: 

شکل 1-1 :اعداد نویز برای گیرنده های مایکروویوی
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عدد نویز کلی یک گیرنده راداری با عدد نویز   و تلفات RF قبل از 
گیرنده   برابر   می باشد. 

در رادار تلفات کل در اثر خطوط انتقال،  اتصال گردان، دو پلکسر 
محافظ گیرنده و فیلتر RF ممکن است قابل چشم پوشی نباشد. در 
کاربردهای غیر راداری نظیر ستاره شناسی رادیویی به بسیاری از این 
قطعات تلفات دار نیازی نیست. بطوری که می توان طبقه کم نویز 
را به کار برد. اما در رادار، یک گیرنده خیلی کم نویز بکار نمی رود 
چون در اکثر رادارها تلفات RF غیرقابل اجتناب است. حتی اگر عدد 
نویز گیرنده صفر دسی بل باشد، عدد نویز کل هنوز برابر تلفات در 

قسمت RF خواهد بود. 
اختالف  مقابل  در  را  رادار  نویز  کم  گیرنده  نظامی،  رادارهای  در 
عمدی الکترونیکی ECM  تأثیرپذیر می سازد. در عمل ممکن است 
یک گیرنده معمولی با حساسیت متوسط بکار رود و در عوض توان 
فرستنده افزایش یابد. ولی این راه اقتصادی ترین روش نیست هرچند 

کار طراحان ECM دشمن را مشکل می کند. گیرنده های کم نویز 
راداری متفاوتی برای طراح سیستمی رادار وجود دارد. 

فایده ی مشهور گیرنده کم نویز به همراه توانایی نسبی آنها را در 
نویز  کم  های  گیرنده  اما  است.  جاذبه کرده  با  رادار جدید  طراحی 
مصالحه  یک  انجام  باعث  که  دارند  تری  اهمیت  کم  خواص  گاهی 
در کارآیی گیرنده می شود. بنابراین، اگر خواصی غیر از حساسیت 

گیرنده مهم باشد، نوع کم نویز همواره تنها انتخاب قطعی نیست. 
در شکل زیر بلوک دیاگرام یک گیرنده سوپر هترودین و موقعیت 
LNA در آن نشان داده شده است که بعد از داپلکسرو قبل از طبقه 

میکسر قرار گرفته است.  

نویسندگان : 
amir.moezzi.64@gmail.com                        امیر معزی

حمید یزدانی 

شکل 1-2 گیرنده سوپرهترودین رادار
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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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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

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

شخصی تحت نرم افزارهای win95/NT/XP/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.

 DVD همین نسخه ، با الیسنس معتبر و در قالب یک Application Builder این پک شامل آخرین نسخه از این نرم افزار قدرتمند به همراه
ارائه گشته است.

NI LabVIEW 2010 Professional v10.0f2

http://eshop.eca.ir/link/608.php  : توضیحات تکمیلی

مجالت EPE بعلت دارا بودن مطالب قابل فهم و جالب علمی در زمینه الکترونیک توانسته است تا در 
ردیف چند مجله پرفروش بین المللی در این زمینه قرار گیرد . این مجله حاوی مطالبی از قبیل نکات 
طراحی ، پدیده ها و نوآوری های جدید الکترونیک ، مدارات متنوع و ... می باشد . این مجموعه شامل 

12سال از این مجله از تاریخ 1999 تا 2010 بوده و در قالب یک DVD ارائه گشته است .

مجموعه 12 ساله مجالت EPE از سال 1999 تا 2010

http://eshop.eca.ir/link/558.php  : توضیحات تکمیلی
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با آغاز قرن بیستم، موتور احتراق داخلی شروع به تبدیل شدن به 
خودروهای دارای توان الکتریکی نمود. اکنون یعنی صد سال پس از 
آغاز قرن بیستم، خودروهای الکتریکی به تدریج، اما به طور حتم در 
داشته  ادامه  سرعت  به  پیشرفت  حصول  هستند.  مجدد  رواج  حال 
برخالف  شود.  می  مشاهده  وضوح  به  فراوانی  بلقوه  های  توانایی  و 
به جای  الکتریکی،  اصلی موقعیت خودروهای  اولیه، عامل  انتظارات 

سلول های سوختی در سلول های یون لیتیم نهفته است.
از سد جادویی  بار در سال 1899  اولین  برای  پاولین خودرویی که 
بود که  الکتریکی  100km/h( گذشت، خودرویی  60mph )حدود 
به  که  بود. خودروی وی  بلژیکی   Camille Jenatzy اش   راننده 
شکل موشک بود )شکل 1( توسط باتری های سرب–اسید 200 ولتی 
با توان دو موتور 25 کیلو واتی تا 105.88km/h شتاب می گرفت. 
گرچه این خودرو به لحاظ توان کمبودی نداشت، اما هنگامیکه نوبت 

 Ferdinand( به استقامت می رسید، قاصر بود. خود فردیناند پورشه
 )Vienna( واقع در وینا )lohner( که در کمپانی لونر )Porsche
کار می کرد، از همین امر ابهام گرفت تا از طریق ترکیب خودروی 
مذکور با موتور بنزینی، درصد رفع معایب محرکه الکتریکی برآمد و 
در نتیجه اولین خودروی هیبرید )ترکیبی( را اختراع کرد. همچنین 
این نخستین طرح بود که یک موتور هاب)Hub Motor( الکتریکی 
و محرکه تمام-چرخ  )4wd( راعرضه نمود )شکل2(.از آن پس، روند 
موتورهای  واسطه ی  به  ابتدا  موتوری،  خودروهای  پیشرفت  به  رو 
بنزینی احتراق داخلی و سپس با موتورهای دیزلی به نظر غیر قابل 
بودن  دسترس  در  آنها،  پیشرفت  عامل  مهمترین  می رسید.  توقف 
سریع نفت خام ارزان قیمت بود که می توان ازآن سوخت تهیه کرد. 
نفت  کرد.  تغییر  داخلی  احتراق  موتور  برای  شرایط  بعد،  قرن  یک 
 CO2 انتشار الزامی برای کاهش شدید  کمیاب تر و گرانتر شده و 

سیر تکاملی ماشین های الکتریکی
سرآغاز عصر خودروها ی الکتریکی 
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وجود داشت. در خودروهای هیبریدی امروز، در حال حاضر منافع 
در مسیر مخالفی می باشد: محرکه الکتریکی در جهت کمک به رفع 
معایب موتور احتراق داخلی به کار برده می شود و همزمان با بهبود 
نهایتا  شود.  می  بیشتر  نیز  خودروها  این  آینده ی  به  امید  باتری ها، 
ممکن است موتور احتراق داخلی به کلی به دست فراموشی سپرده 
شود. این مقاله مروری بر پیشرفت های اخیر وچشم انداز تکنولوژی 

های باتری خودروهای الکتریکی آینده را ارائه می نماید. 

آماده نمودن زمینه های الزم برای خودروهای هیبریدی 
تویوتا  عرضه  زمان  از   )HEVs( هیبریدی  الکتریکی  خودروهای 
نشان  و  اند  شده  تولید  انبوه  صورت  1997به  سال  در  سرویس 
و  مناسب  انبوه  تولید  برای  الکتریکی  محرکه  توالی  که  اند  داده 
و  ژاپن  در   HEVs دومیلیون  حدود  تولید  با  است.  اطمینان  قابل 
امر  این  لیتیم،  یون  باتریهای  پیشرفت سریع همزمان در توسعه ی 
که کمپانی های سراسر دنیا به منظور ساخت خودروهای الکتریکی 
پیشرفت  است.  ناپذیر  اجتناب  هستند،  یکدیگر  با  رقابت  در  آینده 
بعدی خودروهای الکتریکی هایبرید plug-in معروف دارای سوکت 
پیش   BYD از   F3DM یعنی   PHEV اولین   .)PHEV(باشد می 
از این در چین با تعداد اندک ساخته شده و به سازمان های دولتی 

باتری موبایل  تولید کننده ی  بزرگترین   BYD فروخته شده است. 
فولکس  با  تازگی در سرمایه گذاری مشترک  به  و  است  در جهان 
انتظار می رود شورلت)و مدل همسان  نیز می سازد.  واگن، خودرو 
اپل یعنی امپرا ( اولین PHEV های پرفروش می باشند که تا اوایل 
سال 2011 عرضه می شوند. گزارشات اخیر حاکی از این است که 
تویوتا و دیگر خودروسازها در سال 2012 وارد بازار خواهند شد. در 
 )EVs( سه سال آتی، احتماال تولید انبوه خودروهای الکتریکی پاک
کوچکی  نسبتا  های  اندازه  در  که  کنونی  های  مدل  شود.  آغاز  نیز 
ساخته شده اند، شامل TESLA ROADSTER ساخت کالیفرنیا و 
THINK ساخت نروژ است. انتظار می رود که i-MiEV در سال 
جاری تولید شود. این خودروی فشرده که به عنوان اولین خودروی 
پاک کم فروش اعالم گردید، حاصل همکاری بین میتسوبیشی ژاپن 
وپژو سیترئن PSA فرانسه می باشد. گروه PSA همچنان بزرگترین 
فروش  به  دستگاه  هزار  ده  از  بیش  که  باشد  می   EVS  سازنده ی 
می رساند، اما شرایط به سرعت در حال تغییر است. عالوه بر خط 
تولید PHEV، تویوتا نوع EV مربوط به iQ جدید را برای 2012 نیز 
اعالم کرده است انتظار می رود که در همین سال 100هزار دستگاه 
فرانکفورت  نمایشگاه  در  تا  برساند،  فروش  به  را  EV خود  از مدل 

موتور پرده برداری کند. 

one left over
تاکنون، خودروهای الکتریکی منحصرا از باتری های NIMH استفاده 
می کردند. تولیدکنندگان متعهد به ارائه تکنولوژی در مدت سه الی 
 پنج سال شده و هرچند، NIMH تکنولوژی کاملی است و به نظر 
به  و  است  رسیده  خود  حد  باالترین  به  آن  پیشرفت  که  رسد  می 
انرژی  EV ها طرح جالب را براساس هزینه چگالی  PHEV ها و 

پیشنهاد می دهد. 
به لحاظ هزینه، پایین آوردن قیمت باتری های سرب-اسید دشوار 
است. پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر این باتری ها را جهت استفاده 
بنظر  هرچند،  است.  شده  ساخته  مناسب  هیبریدی  خودروهای   در 
های باتری  در  زیادی  بسیار  های  پیشرفت  وجود  با  رسد   می 

اندکی  اقدامات  است.  مانده  جا  سرب-اسید  تکنولوژی  لیتیم،  یون 
برای بهبود چگالی انرژی می توان انجام داد و در دنیای خودروهای 
به اسکوترهای کم قیمت است. سوپر  الکتریکی، معرف آن محدود 
مفید  منظور  به  ناسازگارند،  متناوب  عمر  برحسب  اگرچه  ها  خازن 
بودن، انرژی بسیار کمی را ذخیره می کنند و احتماال صنایع منتظر 
ادعا  که   ECETOR توسط  شده  اعالم  های  خازن  یافتن  تحقق 
کرده اند چگالی انرژی زیادی دارند، نخواهند بود. قطعاتی که برای 
طول  سال  سه  حداقل  مناسبند،  الکتریکی  خودروهای  در   بکارگیری 
برای  کنونی  پرفروش  باتری  برسند.  انبوه  تولید  به  تا  کشد  می 
خودروهای الکتریکی به صورت بسیار محرمانه تولید می شود، باتری 
ZEBRA که از فرمول شیمیایی NANICL استفاده می کنند، نسبتا 
کم هزینه است)L/E در KHW 500( اما دارای این نقص است که 
در دمای حدود 300 درجه سانتی گراد و اتالف دمایی 100W عمل 
می کند، در نتیجه برای خودروهای مشخصی مناسب نیست. اگرچه 
به دمای محیط زیادی نسبت  تا حد  این است که   مزیت مهم آن 
عنوان به  زیاد  دمای  دارای  های  دستگاه  است.  تفاوت   بی 

شکل 1. در سال Jenatzy ،1899 با خودروی الکتریکی خود به سرعت 
105.8Km/h دست یافت.

Lohner-Porsche شکل 2. سال 1900، خودروی هیبریدی شرکت های
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 گزینه ای برای خودروهای شهری THINK قابل استفاده می باشد.
لیتیم  شیمیایی  های  فرمول  با  هایی  سلول  موجود،  های  جایگزین 
 ENERDEL اسپینل  های  وسلول   )LIFE PO4( سولفات  آهن 
پیشرفت  جهت  در  که  رسد  می  نظر  به  باشند.  می   LIMn2O4
خودروهای الکتریکی آینده، سلول های یون لیتیم بهترین چشم انداز 
را ارائه می کنند و اینکه سلول های ZEBRA صرفا جایگاه کمی را 
در بازار به خود اختصاص خواهد داد. در واقع، سلول های یون لیتیم 
پیش از این در اولین خودروی هیبریدی اروپایی که به صورت انبوه 
S400 هیبریدی دارای یک  تولید می شد، وجود داشت. مرسدس 

 15Kw محرکه الکتریکی با توان 
"هیبرید  عنوان  به  و  باشد  می 
شده  بندی  طبقه  متوسط" 
سوی  از  لیتیم  یون  باتری  است. 
 JOHNSON CONTROLS
SOFT/ ارائه شده و برای انرژی 
 0.78KWh کلی ذخیره شده ی
در   6.5AL ظرفیت  دارای  و 
120V می باشد )شکل 3(. جنبه 
ی جالب این طرح این است که 
سیستم تهویه ی این خودرو برای 
کمک به نشت دمای باتری مورد 

استفاده قرار گرفته است. 

مجموعه شیمی 
یون  های  سلول  مشترک  ویژگی 
که  هستند  ترتیب  بدین  لیتیمی 

شارژ  این  و  است  لیتیم  حاوی  الکترود  یک  شده،  شارژ  حالت  در 
انتقال می یابد. مزیت عمده ی   توسط یون لیتیم در سرتاسر سلول 
سلول های مبتی بر لیتیم، ولتاژ ترمینال باالی آنها و نسبت ظرفیت 

به وزن مناسب آنهاست. 
الکترودی  مواد  برای خود  هایی  العمل  از دستور  ای  طیف گسترده 
موجود می باشد که هرکدام ویژگی ولتاژ ترمینال و دیگر خصوصیات 
مخصوص به خود را دارند )رجوع شود به شکل 4(. دیگر عوامل موثر 
بر خصوصیات و هزینه ها، اتخاب الکترولیت و جدا کننده ی مربوط 
به آن است. الکترولیت های مایع مبتنی بر حالل های آلی و نمک 

S400 شکل 3. مرسدس

شکل 4
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لیتیمی هادی را می توان در پلیمر لیتیم یا سلول های LIPO به کار 
برد. سلول های LIPO دارای چگالی انرژی باالی خاصی است ودر 
طیفی از اشکال در دسترس هستند، اگرچه در دمای پایین عملکرد 

خوبی ندارند. 
انتخاب جدا کننده عامل مهمی هم در هزینه ی تولید و هم در ایمنی 
سلول ها می باشد. پیشرفت حاصله ی اخیر، جدا کننده ی سرامیکی 
با نام  SEPARION بوده که توسط EVONIK بدست آمده است 
LI-TEC در  باتری آلمانی  این به وسیله ی سازنده ی  از  و پیش 
سلول ها مورد استفاده قرار گرفته است. جدا کننده مذکور می تواند 
دماهای باال را تحمل کند، در نتیجه می توانند به جلوگیری از اتصالی 
مدار داخلی در سلولها کمک نماید. همین امر یکی از جنبه های مهم 
و خاص است چرا که برخالف سلول های NiMH ، سلولهایی که 
جریان  دریافت  به  تواننند  نمی  اند.  شده  کامل  شارژ  لیتیم  یون  با 
بدون وارد آمدن آسیب که شامل خطر انفجار می شود، ادامه دهند. 
جنبه ی دیگر این موضوع کارایی بسیار زیاد سلول )90%الی %95( 
می باشد. انواع ایمن تر، سلولهای لیتیم فرو سولفات )LIFEPQ( از 
A123 و GAIA به بهای 10% چگالی انرژی و ولتاژ ترمینال کمتر 

می باشند. 

توان و عمر
شکل 5 مقایسه توان و انرژی خاص را برای تکنولوژی های ذخیره 
سازی فوق الذکر با استفاده از انواع مختلفی از سلول های یون لیتیم 
نشان می دهد. فاصله بین سلول های یون لیتیم با توان زیاد و سلول 
بر  کلی  نگاهی   1 جدول  است.  توجه  قابل  زیاد  انرژی  دارای  های 
توان  نشان می دهد. خروجی  را  تولید  دونوع  این  بارز  های  ویژگی 
باال برای خودروهای هیبریدی که نیاز به دریافت یا ذخیره ی مقدار 
است،  اهمیت  حائز  دارند،  کوتاهی  زمان  مدت  طی  انرژی  زیادی 
شکل های 20C( 200A( برای یک سلول 10Ah عادی است. برای 
کاربردهایی با توان بسیار زیاد از قبیل مسابقات اتومبیل رانی فرمول 
 6KW/Kg 1 هیبریدی، سلول هایی با توان خاص که به اندازه ی

زیاد است، موجود می باشند. 
خودروهای  باتری  از  نسبتا  باتری  پاک،  الکتریکی  خودروهای  در 
برای   3C حدود  دشارژ  و  شارژ  جریان  است.  بزرگتر  هیبریدی 
مسئله  است.  منطقی  مقداری  ترمز،  و  قبول  قابل  دادن  شتاب 

شکل 5. توان و انرژی خاص برای تکنولوژی های ذخیره سازی فوق الذکر با استفاده از انواع مختلفی از سلول های یون لیتیم مقایسه شده است.

جول  1
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 عمدتا مربوط به چگالی انرژی است. ممکن است یک باتری حدود 
190Wh/Kg چگالی انرژی که حدودا 6 برابر کمتر از چگالی انرژی 
بنزین )1154Wh/Kg( می باشد، داشته باشد. علی رغم اعالم مکرر 
برای نانو ماده های جدید جادویی با 5 الی 10 برابر افزایش چگالی 
انرژی، DIRK UWE SAWER که پروفسور موسسه الکترونیک 
RWTH Aachen دانشگاه  در  الکتریکی  های  محرکه  و   توان 

با  باید  انرژی  چگالی   300Wh/Kg تا  که  است  معتقد  باشد،  می 
 LINIPO4 یا   LICOP4 مانند  ولتی   5 کاغذی  مواد  از  استفاده 
باشد.  پذیر  امکان   LISI5 مانند  سیلیکون  بر  مبتنی  آندی  مواد  یا 
تنها گزینه ی ممکن به لحاظ تئوری برای چگالی های انرژی باالی 
به نظر نمی  اگر چه  1000Wh/Kg، سلول هوا-فلز)شکل6( است، 
رسد یک سلول قابل شارژ مجدد از این نوع تا 10سال آینده عرضه 
یک  هوا-فلز  باتری  ی  مبادله  قدیمی  طرح  به  بازگشت  البته  شود. 
شخص در پمپ بنزین با باتری های قدیمی که در مقیاس صنعتی 

مجددا تولید شده اند، همواره امکان پذیر است. 
یون  های  سلول  به  بازگشت  برای  بنابراین 
عملکرد  در  عامل  مهمترین  موجود:  و  لیتیم 
زیاد  شدت  به  دماهای  است.  دما   آنها 
که  باشند  خطرناک  توانند  می 
کنترل قابل  غیر  دمای  به   منجر 

می شود، فعالیت در دمای اندکی افزایش یافته 
عمر سلول را کاهش می دهد و فعالیت در دما 
های پایین توان را کاهش می دهد. اتالف در 
و در  صفر درجه سانتی گراد چشمگیر است 
30- درجه توان خروجی به کمتر از 10درصد 
از همان مقدار در دمای اتاق کاهش می یابد 
مانند  دما  مدیریت  سیستم  نوعی  )شکل7(. 
هیبریدی   S400 مرسدس  در  که  سیستمی 

همانگونه که پیش از این ذکر شد، ایده خوبی است. برای استفاده ی 
EV در آالسکا، باید آن را به یک منبع انرژی متصل کرد البته نه به 
دلیل شارژ باتری بلکه به دلیل گرم نگه داشتن آن عمر باتریها عمدتا 
بستگی به سه عمل دارد، دما، عمق دشارژ )DOD( و عمر همچنانکه 
شکل 8 نشان می دهد چرخه ای عمیق موجب فرسایش و شکاف 
هایی در سلول می شود که تقلیل دما قابل چشم پوشی است که سلول 
به طوریکه سلول کم  به مرور زمان خراب می شوند  تدریج  به  ها 
استفاده پس از چند سال همانگونه که پروفسور sauer اشاره کرده 

است به کلی از کار می افتد. 
 DOD ،های پاک EHV عمر عملکردی مورد نیاز برای باتریهای

عموما 80% است )مقدار شارژ از20% تا1000% متغییر است(

هزینه ها و منابع
باتری های دارای انرژی زیاد مخصوص به کاربرده شده در EV ها 
هنوز به تعداد زیاد ساخته نشده اند بنابراین متقابال قیمت نیز در حدود 

شکل 6

شکل 7. 
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موجودند،  باال   KWh هر  ازای  به   $1250
باتری های یون لیتیم با انرژی زیاد ساخت 
 kwh ازای  به    $250 حدود  در  که  چین 
موجودند)از این باتری ها در دوچرخه های 
الکترونیکی استفاده می شود که هر سال در 
حدود 2میلیون ازاین دوچرخه ها ساخته می 
شود( و باتری ها لپ تاپ یون لیتیم که به 
واسطه ی عامل 5 الی 10 ساله از 1995تا 
اند)رجوع  2005 دارای کاهش قیمت بوده 
به   $200 حدود  اکنون  شکل9(و  به  شود 
ازای kwh و باتری های دارای انرژی زیاد 
کاهش  توانند  می   kwh ازای  به   $250 تا 
به ازای  قیمت داشته باشند. تخمین $150 

kwh ازسوی ژاپن خوشبینانه تر است. 
مربوط  سوال  خصوص  در  نظرات  همچنین 

است.  متفاوت  خام سیستم  ماده  منابع  موجودیت طوالنی مدت  به 
سیستم نسبت به سرب و قلع در پوسته ی زمین فراوان تر است، 
بسیاری  اقتصادی در  لحاظ  به  استخراج  قابل  از ذخایر  بسیاری  اما 
امر  این  از کشورها، عمدتا در آمریکای جنوبی متمرکز شده است. 
تواند سریعا  تقاضا می  افزایش  و  موجب خطرات جدیدی می شود 
منجر به کمبود و افزایش قیمت شود. این مشکل را می توان با برنامه 
ریزی دقیق برای ظرفیت تولید و ساخت اولیه ی امکانات بازیافت 

باتریهای لیتیمی مرتفع ساخت. 

کوچک بهتر است!
 اگرچه عالقه ی عمومی فراوانی به EV های پاک با توان و گستردگی 
زیاد مانند Tesla Roadster وجود دارد، اما پروفسور Sauer تصور 
باتری  با  خودروهایی  سمت  به  پیشروی  بهتر،  رویکرد  که  کند  می 
کوچک تر است. وی ایده ی تجهیز PHEV ها را با باتریهای نسبتا 

با  بنزین  زودتر  هرچه  جایگزینی  روش  بهترین  عنوان  به  کوچکتر 
الکتریسیته قلمداد می کند. بحث و گفتگو های زیادی به طرفداری از 

این وضعیت "کوچک بهتر است" صورت گرفته است
بنابراین  شود  می  تر  گران  خودرو  باشد،  بزرگتر  باتری  هرچه 
خودروهای کمتری به فروش می رسند که این روش، روش پیشروی 

سریع به سمت استفاده ی فراگیر از خودروهای الکتریکی نیست. 
در کشورهای صنعتی، مسافت میانگین طی شده بوسیله ی یک خودرو 
باتری که گسترده )حدود  حدود 25 مایل )40km( در روز است. 
30Kwh( 120مایلی )200km( را تامین می کند، 80% بال استفاده 
باقی خواهد ماند اما این مقدار بال استفاده ی باتری باید پرداخت شود 
 و وزن آن باید توسط خودرو حمل شود. یک PHEV با 30مایل و

زمان  از  دوسوم  باید   )10Kwh تا   5KWh( باتری  توان  گستره ی 
خود را در حالت الکتریکی سپری کند. ترکیب با کارایی افزایش یافته 
ی محرکه ی الکتریکی منجر به کاهش 70%در مصرف بنزین می 

شود. 
بازارهای  در  زیادی  شانس  که   EV تنها 
الکتریکی  خودروهای  چین،  در  سال2006 
که اغلب اسکوتر و دوچرخه بودند، بیش از 

هرخودروی دیگری به فروش رسیده اند. 

در آینده ی دور 
با مد نظر قرار دادن اثرات انتشار co2 بر 
مقدار  این  بخواهیم  اگر  ظاهرا  هوا،  و  آب 
وسایل نقلیه شخصی را حفظ کنیم)یا همانند 
رویکرد  دهیم(تنها  افزایش  هند  و  چین 
به  آوردن  روی  متوسط،  شرایط  در  عملی 
های  خانواده  است.  الکتریکی  خودروهای 

مالک دو خودرو 
 PHEV در دهه بعدی احتماال صاحب یک
سایز متوسط برای سفرهای خانوادگی و یک 
EV کوچک با گستره ی 30 الی 50 مایلی 
)50 الی 90 کیلومتر(خواهند بود. در آینده 
از سلول  استفاده  امکان  ای دور کارشناسان 

شکل 8

شکل 9
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خودروهای  در  بنزینی  موتور  برای  جانشینی  عنوان  به  را  سوختی 
خودروهای  طوریکه  به  کنند  می  بینی  پیش   plug-in هیبریدی 
شخصی به جای بنزین و گازوئیل با دوسوم الکتریسیته و یک سوم 

هیدروژن کار می کنند. 
استقبال گسترده ای از خودروها ی الکتریکی در کشورهایی از قبیل 
 McKinseg هندو چین مورد انتظار است. مطالعه ی انجام شده توسط
، مشاوره مدیریتی، بازار فروشی را در چین برای خودروهای الکتریکی 

پیش بینی می کند که بیش از بیلیاردها پوند در سال 2030 ارزش 
خواهد داشت. 

 Elektor Magazine                                              : منبع

اثرات کربن و مصرف انرژی
اگرچه خودروهای الکتریکی خود دارای خروجی صفر می باشنداما تولید یون توان ممکن است CO2 تولید کند. kwh متوسط الکتریسیته ی 
تولید شده در uk حدود 540 گرم co2 تولید می کند، در کشورهایی از قبیل نروژ)که هیدروالکتریک زیادی تولید می کند( و فرانسه )که تولید 
هسته ای زیادی دارد(ارقام نسبتا کمتر هستند. هرچند، حتی در 540گرم در هرkwh یک خودروی الکترکی کارآمد مانند i-MiEv مزایایی 
دارد، یک سفر 60 مایلی )100km( ممکن است حدود 10Kwh الکتریسیته مصرف کند که خروجی کربن کل، 100 گرم CO2 در هر مایل 

)60g در هرkm(می باشد و کمتر از خودروهای موتور بنزینی می باشد. 
البته اثر کربن را می توان تا حدزیادی از این طریق کاهش داد که بخش زیادی از توان مورد نیاز خود را از منابعی با خروجی صفر تولید کنیم. 
احتمال جالبی که در اینجا وجود دارد استفاده از توده ی زنده به مایع )BTL( و روشن کردن موتور خودرو مستقیما با سوخت زیستی حدودا 
60000 کیلومتر در هر هکتار و در سال )حدود 15000 مایل در هر acre در هر سال( فراهم می آورد، در حالیکه استفاده از صفحه های 
فوتوولتاتیک برای تولید الکتریسته برای یک خودروی الکتریکی 1000000 کیلومتر در هر هکتار در هر سال )25000 مایل در هر آکر در هر 

سال (بدست می آورد. 
الکتریسیته ی اضافی ایجاد شده توسط خودروهای الکتریکی کمتر از مقدار پیش بینی شده است. اگر همه ی خودروهای شخصی با الکتریسیته 
روشن می شدند، کارخانه های الکتریسیته فقط 15 الی 20 درصد توان بیشتر می فروختند وکارخانه ها ی نفت فقط کامیون های گازوئیلی را 

تامین می کردند. 

Tesla Roadster
از سال 2008 به تعداد کمی ساخته شده است. ذخیره ای انرژی 
بوده )375 ولت  لیتیم کتابی  یون  53kwh در 6831 سلول  کل 
توان  و   )360km( 220مایلی  ماکسیمم  ی  گستره   ،) کلی  ولتاژ 

ماکسیمم 225kw می باشد. 
است(  مرسدس  شامل  )که   Daimler گروه   ،2009 ماه  در 

10درصد از سهم Tesla را بدست آوردند.

i-MiEV میتسوبیشی
از اواخر سال 2009 دارای تولید انبوه می باشد. این نوع الکتریکی 
باتری یک  است،  پرطرفدار  ژاپن  در  که  کوچک   خودروی 

 )160km( مایلی   100 ی  وگستره  بوده   16kwh  ) ولتی   330(
دارد. باتری را می توان از طریق خروجی توان AC در هفت ساعت 
شارژ کرده و یا در شرایط ویژه ای، امکان شارژ سریعتر وجود دارد. 
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شورلت ولت
از اواخر سال 2010 دارای تولید انبوه می باشد. جنرال موتور بر اولین تولید انبوه این هیبریدPlug-in امیدوار است. یک موتور بنزینی برای 
شارژ مجدد باتری در هر لحظه از طریق یک ژنراتور 53Kw مورد استفاده قرار گرفته است که گستره ی خودرو را افزایش داده است. 
هنگامیکه از طریق سوکت شارژکامل شده است، باتری لیتیمی 16kwh برای یک گستره ی 40 مایلی مناسب است که این مقدار با موتور 

بنزینی تا 400مایل )600km( افزایش یافته است. 
بنزینی مدل انبوه سلولهای بوسیله lG chem ساخته خواهند شد. موتور  اما برای تولید  تامین می کردند  باید سلولها را   A123 اساسا 
GM( کرده است. نوع volt در وینا ساخته می شود. اپل پیشرفت های چشمگیری در طراحی opel 1.4 لیتری 4سیلندر بوده و در کارخانه

اروپایی( امپرا نامیده شده و انتظار می رود که در سال 2011 عرضه شود.
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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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UNFORGETTABLE PERSONS

ماروین لي مینسکی )Marvin Lee Minsky(؛ دانشمندی آمریکایی 
در حوزه علوم شناختی و مدل ساز هوش مصنوعی.

ماروین لي مینسکي، در نهم آگوست 1927 متولد شد. دوران ابتدایي 
و دبیرستان را در زادگاهش یعني نیویورک گذراند. به دلیل عالقه 
اي که به ریاضیات داشت، در دانشگاه همان رشته را هم پیگیري 
کرد و در 1950، مدرک کارشناسي ریاضیات را از هاروارد اخذ نمود. 
سپس از پرینستون رفت تا مدرک دکتراي ریاضیات را دریافت کند. 
ماروین لي مینسکي در سال 1951، نخستین شبکه عصبي یادگیرنده 
ارتباطات  سازي  شبیه  براساس  را   ،SNARC به  موسوم  تصادفي، 
عصبي طبیعي ساخت. سپس به ایده کامپیوتري کردن خصوصیات 
روان شناختي انسان عالقه مند شد و تالش کرد ماشیني بسازد که 

باهوش به نظر برسد.
در سال 1958 جذب دانشگاه MIT شد و به تدریس مهندسي برق 

و علوم کامپیوتر مشغول شد.
در سال 1961 با همکاري جان مک کارتي مقاله اي را تحت عنوان 
گام هاي پیش روي هوش مصنوعي نوشت و در آن ضمن بیان آنچه 
که تا آن زمان در زمینه هوش مصنوعي صورت گرفته بود، به بحث 
درباره مسائل و مشکالت پیش روي این مسئله پرداخت و موضوع 
هوش مصنوعي را به یک موضوع جدي و چالش برانگیز مبدل نمود.

مینسکي در سال 1963 در مقاله دیگري تحت عنوان ماده، فکر و 
مدل ها به مشکالت ساخت ماشین هاي متکي به خود پرداخت.

 Seymour همکاري   با   1969 سال  در  تحقیقاتش  ادامه  در  وي 
و  ها  قابلیت  ها،  محدودیت  کرد  تالش   ،Papert
خصوصیات یک سیستم یادگیرنده بدون حلقه و ماشین 
دهه  اوایل  در  نماید.  مشخص  را  الگو  تشخیص  هاي 
1970 میالدي، مینسکي و پاپرت، فرموله کردن نظریه 
انجمن فکر را شروع کردند. این نظریه در واقع ترکیبي 

بود از روان شناسي، تجربه انساني و هوش مصنوعي.
تواند  نمي  هوشمندي  که  داد  مي  توضیح  فکر  انجمن 
محصولي از هرماشین مستقل باشد، بلکه هوشمندي از 
عکس العمل هاي مدیریت شده عوامل مناسب، متفاوت 
و مجزا حاصل مي آید. آنها تاکید کردند که این تفکیک 
بین عواملي که باعث هوشمندي مي گردند، الزم است.  
نیاز  مجزا  هاي  مکانیسم  به  مجزا،  هاي  فعالیت  زیرا 

دارند.
در نتیجه، روان شناسي  از عنصري یکپارچه به تعدادي 
تبدیل مي گردد که الزم  اي  پایه  یا موجودیت  عامل 
و  ساز  یعني  ها،  آن  از  یک  هر  هاي  مکانیسم  است 
کارهایي که یک فکر براي مدیریت عکس العمل هاي 

عوامل متفاوت و مجزا استفاده مي کند، کشف شوند.
این نظریه انقالبي، بحث محافل دانشگاهي در دهه هاي 
براي  پاپرت  و  مینسکي  اما  بود.  نود میالدي  و  هشتاد 

توسعه این نظریه راه هاي متفاوتي را پیمودند. پاپرت به دنبال عملي 
کردن نتایج حاصل از این نظریه در موضوع آموزش بود. اما مینسکي 
سال  در  وي  داشت،  عالقه  موضوع  نظري  هاي  جنبه  به  همچنان 
1985، کتاب انجمن فکر را منتشر کرد و در آن نظریه مذکور را به 

طور کامل شرح داد. 
 Emotion Machine همچنین مینسکي روي کتاب دیگري به نام
کار کرده که توصیف قوانین ناظر براحساس، اهداف و فعالیت هایي 

است که در فکر انسان ها مي گذرد. 
پروفسور مینسکي غیر از این فعالیت ها، دارنده حق اختراع نخستین 
ساختن  در  او  آنکه  ضمن  باشد.  مي  نیز  کالهخودي  نمایشگر 
پشت  الک  نخستین  و  اولیه  الکترونیکي  لیزري  هاي  میکروسکوپ 

زبان Logo نیز سهیم بوده است. 
جوایز و مدال هاي متعددي را نیز کسب کرده است که از آن جمله 
مي توان به این موارد اشاره کرد: جایزه تورینگ از انجمن ماشین هاي 
محاسب 1970، جایزه کیلیان دانشگاه MIT 1989، جایزه پژوهشگر 
از  پیشرو  دانشمند  جایزه  پریستلي1995،  جایزه  برجسته1991، 

موسسه IEEE 1995 و جایزه فرانکلین 2001. 
علوم  ملي  آکادمي  مهندسي،  ملي  آکادمي  در  اکنون  هم  مینسکي 
انجمن  ایاالت متحده، آکادمي ملي علوم آرژانتین و گروه مشاوران 

سیاره شناسي و موسسه ملي فضانوردي عضویت دارد. 

Marvin Lee Minsky
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اشتراک مجله نویــز

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

اشتراک نسخه چاپ شده مجله نویــز (ماهنامه)
 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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ADVANCED TECHNIQUES FOR DESIGN ENGINEERS

 Design and Implementation of  Low Power  Digital FIR Filter
based on low power multipliers and adders on xilinx FPGA

Abstract-This paper presents the methods to re-
duce dynamic power consumption of a digital Fi-
nite ImppulseRespanse (FIR) filter thesemrthods
include low power serial multiplier and serial adder, 
combinational booth multiplier, shift/add multipli-
ers, folding transformation in linear pheas archi-
tectureandappliedtofirfilterstopowerconsump-
tion reduced thus reduce power consumption due 
to glitching is also reduced. The minimum power 
achieved is110mw in firfilterbasedon shift/add
multiplier in 100MHZ to 8taps and 8bits inputs and 
8bitscoefficions.TheproposedFIRfiltersweresyn-
thesized implemented using Xilinx ISE Virtex IV 
FPGA and power is analized using Xilinx XPower 
analyzer.
Keywords: low power, booth multiplier, folding 
transformation. 

1. Introduction
Finiteimpulseresponse(FIR)filtersarewidelyused
in various DSP applications. In some applications, 
theFIRfiltercircuitmustbeabletooperateathigh
samplerates,whileinotherapplications,theFIRfil-
ter circuit must be a low-power circuit operating at 
moderate sample rates. The low-power or low-area 
techniquesdeveloped specifically fordigitalfilters
can be found in. Parallel    (or block) processing can 
beappliedtodigitalFIRfilterstoeitherincreasethe
effective throughput or reduce the power consump-
tionoftheoriginalfilter.WhilesequentialFIRfilter
implementation has been given extensive considera-
tion, very little work has been done that deals direct-
ly with reducing the hardware complexity or power 
consumptionofparallelFIRfilters[1].Traditionally,
theapplicationofparallelprocessingtoanFIRfilter
involves the replication of the hardware units that 
existintheoriginalfilter.Thetopologyofthemul-
tiplier circuit also affects the resultant power con-
sumption. Choosing multipliers with more hardware 
breadth rather than depth would not only reduce the 
delay, but also the total power consumption[2]. A lot 
ofdesignmethodsoflowpowerdigitalFIRfilterare
proposed, for example, in[3] they present a method 
implementingfirfiltersusingjustregisteredaddres

and hardwired shifts. They extensively use a modi-
fiedcommonsubexpressioneliminationalgorithm
to reduce the number of adders. In[4] they have pro-
posed a novel approach for a design method of a low 
power digital baseband processing. Their approach 
istooptimizethebitwidthofeachfiltercoefficient.
Theydefinetheproblemtofindoptimizedbitwidth
ofeachfiltercoefficient.In[5]presentsthemethod
reducedynamicswitchingpowerofafirfilterusing
data transition power diminution technique (DPDT). 
This technique is used on adders, booth multipliers. 
In[6] this research proposes a pipelined variable pre-
cision gating scheme to improve the power aware-
ness of the system. This research illustrates this 
technique is to clock gating to registers in both data 
flow direction and vertical to data flow direction
within  the individual pipeline stage based on the 
input data precision. The rest of the paper is struc-
tured as follow. Section2 gives a brief summary of 
firfilter theoryand inSection3presents thearchi-
tecture adopted in our implementation. Comparison 
of our implementation with those done is given at 
section4. Finally section5 provides the conclusion of 
this paper.

2. Fir Filter Theory
Digitalfiltersare typicallyused tomodifyoralter
the attributes of a signal in the time or frequency 
domain.Themostcommondigitalfilteristhelinear
time-invariant(LTI)filter.AnLTIinteractswithits
input signal through a process called linear convo-
lution,denotedbyy= f*xwhere f is thefilter’s
impulse response, x is the input signal, and y is the 
convolved output. The linear convolution process is 
formallydefinedby:

LTIdigitalfiltersaregenerallyclassifiedasbeingfi-
niteimpulseresponse(i.e.,FIR),orinfiniteimpulse
response (i.e., IIR). As the name implies, an FIR 
filterconsistsofafinitenumberof samplevalues,
reducingtheaboveconvolutionsumtoafinitesum
per output sample instant.
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AnFIRwithconstantcoefficientsisanLTIdigital
filter.TheoutputofanFIRoforderorlengthL,to
aninputtime-seriesx[n],isgivenbyafiniteversion
of the convolution sum given in (1), namely:

wheref[0]≠0throughf[L−1]≠0arethefilter’s
L coefficients. They also correspond to the FIR’s
impulse response. For LTI systems it is sometimes 
more convenient to express in the z-domain with

whereF(z)istheFIR’stransferfunctiondefinedin
the z-domain by

TheLth-orderLTIFIRfilterisgraphicallyinterpret-
ed in Fig.1. It can be seen to consist of a collection of 
a “tapped delay line,” adders, and multipliers. One 
of the operands presented to each multiplier is an 
FIRcoefficient,oftenreferredtoasa“tapweight”
for obvious reasons. Historically, the FIR filter is
alsoknownbythename“transversalfilter,”suggest-
ing its “tapped delay line” structure[7].

3. Implementation Fir Filter
In this paper, the linear-phase  architecture and MAC 
architecture are considered. There are four design to 
reduce the power consumption.
3.1   Mac Fir Filter Based Booth Multiplier
Amultiplierhastwostage.Inthefirststage,thepar-
tial products are generated by the booth encoder and 
the partial product generator(PPG), and are  summed 
bycompressors. In the secondstage, the twofinal
productsareaddedtoformthefinalproductthrough
afinaladder.
The block diagram of traditional multiplier is depict-
ed in Fig.2. It employs a booth encoder block, com-
pression blocks, and an adder block. X and Y are the 
input buffers. Y is the multiplier which is recoded 
by the booth encoder and X is the multiplicand. PPG 
module and compressor form the major part of the 
multiplier.Carrypropagationadder(CPA)isthefi-

nal adder used to merge the sum and carry vector 
from the compressor module.  For radix-4 recoding, 
the popular algorithm is parallel recoding or Modi-
fiedBoothrecoding.Inparallelradix-4recoding,Y
becomes :

That truth table it shown in tableI.

In our design we described Booth function as three 
basic operations, which they called ‘direction’, 
‘shift’, and ‘addition’ operation.
Direction determined whether the multiplicand was 
positive or negative, shift explainedwhether the 
multiplication operation involved shifting or not and 
addition meant whether the multiplicand was added 
to partial products. The expressions for Booth en-
coding were stated below as :

Fig.1:FIRfilterinthetransposedstructure.

Fig.2: Block Diagram of Multiplier Architecture

� �
�

�
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The Booth encoder was implemented using two 
XOR gates and the selector using 3MUXes and an 
inverter Careful optimization of the partial-product 
generation can lead to some substantial delay and 
hardware reduction.[8] In the normal 8*8 multipli-
cation 8 partial products need to be generated and 
accumulated. For accumulation seven adders to re-
duce power are requiuerd but in the case of booth 
multiplier only 4 partial products are required to be 
generated and for accumulation three adders, re-
duced delay required to compute partial sum and 
reduces the power consumption.[5]

3.2 Linear-Phase-Folding  Architecture Fir Filter 
Based Booth Multiplier

If thephaseof thefilter is linear, the symmetrical
architecture can be used to reduce the multiplier op-
eration. Comparing Fig.1 and Fig.4, the number of 
multipliers can be reduced half after adopting the 
symmetrical architecture.  But number of adders re-
mains constant and it is the basic model to develop 
the proposed architecture.

Many algorithm transformation techniques are 
available for optimum implementation of the digital 
signal processing  algorithms. Reducing the imple-
mentation area is important for complex algorithms, 
such as the receiver equalizer in the metal link digital 
communications. For example Folded architectures 
provide a trade-off between the hardware speed and 
the area complexity. The folding transformation can 
be used to design time-multiplexed architectures 

using less silicon area. Power consumption can be 
even reduced with the folding transformation. Thus 
folding is a technique to reduce the silicon area by 
time multiplexing many operations      (e.g. multiply 
& add) into single function units Folding introduces 
registers Computation time increased. Fig.5 show 
linearphasefoldingarchitecturefirfilter.[2]

3.3 Mac Fir Filter Based Low Power Serial Mul-
tiplier And Serial Adder

digit-serial implementation styles are best suited for 
implementation of digital signal processing systems 
which require reduce dynamic power consumption 
fordesingMACfirfilterweuseoflowpowerserial
multiplier and low power serial adder consider  the 
bit-serial multiplier:shown in Fig.6 where  the coef-
ficientwordlengthisfourbits.thisarchitecture
contains four full adders, four multipliers,  and some  
delay  elements. in this  multiplier  the  carry-out  
signal  of every  adder is  feed  back  after a  delay  
to the carry-in  signal of  the same adder.  the critical  
path  of  this architecture is w full-adder delays.  the 
traditional approach for designing the digit-serial 
structure involves unfolding this structure by a fac-
tor  equal to the digit-size  n .  however, the result-
ing critical  path would  be w +n full-adder  delays; 
which can be further  reduced to n full-adder  delays 
after pipelining reduction in the critical  path below 
n full-adder delays is not possible because  of  the 
presence of  feedback  loops. the multiplier  (which 
isjustanandgateinthebit-serialcase)fig.6show
low power serial multiplier.[10] 

Fig.3: Booth encoder and PP(m=2i)

Fig.4:Linear-phasefilterwithreducednumberofmultipliers.

Fig.5:linearphasefoldingarchitecturefirfilter.
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and show in next page VHDL code low power se-
rial adder is at the behavioural level. The interface 
description contains data and control input and out-
puts. A single process statement in the function de-
scription of low power serial adder encloses several 
sequential if-then-else statements. 

3.4    Fir Filter Based Shift/Add Multiplier
Fir filter is implemented using the shift and add
method. We perform all our optimization in the 
multiplier block. The conestant multiplications are 
decomposed in to additions and shifts  and the mul-
tiplication complexity is reduced. Its possible to im-
plement the design in the two form described below: 

1. the coefficients are changed  to integer getting
multiplied to a multiple power of 10, then we ar-

rangethesecoefficientsthepositivepowerof3.This
procedure is shown below in graph form. Graph 
branchs stand for left shift and  nothes stand for sum. 
2.Firstwearrangedecimalcoefficientsaccordingto
negative and positive power of 2                 (no need to 
themintointeger).Sothefilterhardwareandpower
consumption will reduce.  

matlab code for implementation of conversion any 
number based on power of 2:

Fig.6: low power serial multiplier

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
entity serial_adder is
port(a,b,start,clock:in std_logic;
     ready:out std_logic;
     out_3:buffer std_logic_vector(15 downto 0));
end serial_adder;
architecture ar_serial_adder of serial_adder is
begin
process(clock)
variable count:integer:=0;
variable sum,carry:std_logic:='0';
begin
if(clock 'event and clock='1') then
if start='1' then
count:=0;
carry:='0';
else
if count<16 then
count:=count+1;
sum:=a xor b xor carry;
carry:=(a and b)or (a and carry)or (b and carry);
out_3<=sum&out_3(15 downto 1);
end if;
end if;
if count=16 then
ready<='1';
else
ready<='0';
end if;
end if;
end process;
end ar_serial_adder;

x=input('enter a number:');
c=1;k=0;
if(x==0)
        k(c)=0;
else
        [i]=func(x);
While (x>=1) 
    k(c)=i;
    x=x-2^i;
    [i]=func(x);
    c=c+1;
end
end
k
function [i]=func(x)
i=0;
if (x==1)
    i=0;
else
    while (x>=2)
        i=i+1;
        x=x/2;
    end
end
end
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4. Comparisions
Designs equipped to 8bit and 16bits adders, 8bit mul-
tiplier and are accomplished via VHDL hardware 
description language by using Xilinx ISE software 
synthesized and implemented on FPGA in Virtex IV 
family. Also power is analized using Xilinx XPower 
analyzer. Tables [II,III,IV,V]  shows the comparison 
between power consumption , numbers of LUTs, 
numbers of Slices and FFs and the type of device 
that has been used in different articles and  the char-
acteristicofourfiltersdesignedhasbeenshownin
tables VI,VII.

5. Conclusion
In This paper we presented a low power and low 
areaFIRfilter.Forreducepowerconsumptionand
area we using of combination booth multiplier, low 
power serial multiplier and serial adder, multiplier 
base on shift/add in two forms and technique folding 
transformation in linear pheas architecture. These 
filterswerecomparedforareaandpowerwithother
common implementations and it demonstrated that 
our approach is most effective for implementations 
with the constraints of low cost and low power. The 
proposedFIRfiltershavebeensynthesizedandim-
plemented using Xilinx ISE Virtex IV FPGA and 
power is analized using Xilinx XPower analyzer.
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نرم افزار طراحي Altera Quartus ، محیط چند سطحي طراحي که به راحتي با نیاز هاي طراحي شما 
هماهنگ میشود را محیا مي کند. این نرم افزار فراگیر ترین محیط در دسترس، براي طراحي "سیستم بر 
منباي تراشه قابل برنامه ریزي")SOPC ( است. نرم افزار Quartus II شامل راه حل هاي براي تمامي 

مراحل طراحي FPGA ها و CPLD ها است.
بعالوه نرم افزار Quartus II امکان استفاده از واسط گرافیکي کاربر و واسط خط فرمان را در مرحله 

طراحي جریان داده اي، فرآهم مي کند.
نرم افزارهای موجود در این مجموعه :

# Quartus II 9.1 (32-Bit) SP2
# Nios II EDS 9.1
# ModelSim-Altera 6.5b (Quartus II 9.1sp1)
# DSP Builder 9.1 SP1

این محصول در قالب سه DVD ارائه گشته است .

Quartus II (32-Bit) V9.1 SP2 full version

http://eshop.eca.ir/link/471.php  : توضیحات تکمیلی

شرکت SIEMENS به منظور آموزش نرم افزار PCS7 آموزشي در 3 سطح ارایه داده است

PCS7 Getting Started

PCS7 Good Migration

PCS7 BATCH An Introduction
تمامي این آموزشها در یک DVD ارائه گشته است 

PCS7 فیلم های آموزشی

http://eshop.eca.ir/link/111.php  : توضیحات تکمیلی



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

طراحی و ساخت LNA توسط خطوط 
میکرواستریپ

چکیده : 

از اهمیت  تکنولوژی مجتمع سازی قطعات فشرده  انتقال موجب مایکروویوی میکرو استریپ است. اخیراً  از پرکاربردترین خطوط  یکی 

زیادی برخوردار شده است. در این مقاله سعی شده است تا به مراحل ساخت و طراحی تقویت کننده های کم توان )LNA( توسط خطوط 

میکرواستریپ پرداخته شود.

نویسندگان : حمید یزدانی -  امیر معزی

فهرست مطالب :

فصل اول - جایگاه (LNA) در رادار

فصل دوم – نویز

فصل  سوم - مشخصات خطوط میکرواستریپ

(s) فصل چهارم - مروری بر پارامترهای
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مقاالت ضمیمه

طراحی ربات های کابلی پارالل با درجه آزادی کاهش یافته

چکیده:
در این مقاله، روشی جدید برای مطالعه و طراحی ربات های کابلی ارائه شده است. در این نوع ربات ها، یک المان 
تلسکوپی برای وارد نمودن فشار به اندام های انتهایی برای حفظ کشش در تمام کابل ها مورد استفاده قرار گرفته است. 
در نتیجه، کشش کابل ها و یا فشار های داخلی در بازوها در پروسه قرار می گیرند که پروسه طراحی را از ربات های 
اصل سلب مشکل تر نموده است. تمرکز اصلی این مقاله، بررسی هندسی این مساله می باشد. در این روش، توانایی 
اندام ابتدایی برای وارد کردن نیرو و گشتاور به جسم خارجی ظرفیت قدرت/گشتاور نامیده شده و بعنوان هدف اصلی 
پردازش طراحی در نظر گرفته می شود. ظرفیت قدرت و گشتاور بازو در یک فضای سه بعدی که محورهای آن بخش 
های قدرت و گشتاور می باشد نشان داده شده است. نشان داده شده است که ظرفیت قدرت و گشتاور به ترتیب دارای 
شکل مخروطی و متوازی السطوح می باشند. بنابراین مساله طراحی، به سایزبندی این شکل ها بر اساس نیازهای طراحی 
و محدودیت های تولید محدود می شود. این روش در طراحی DeltaBot، یک بازوی با سه درجه آزادی کابلی پارالل 

اعمال شده و نتایج آورده شده است.

مترجم : حامد پورآزاد

Design of reduced DOF parallel cable-based robots
Author: Saeed Behzadipour and Amir Khajepour 
This paper appears in: Mechanism and Machine Theory 
Issue Date : October 2004
Volume : 39 
Issue:10 
Date of Current Version :  October 2004
Sponsored by :  ScienceDirect

Abstract
In this paper, a new approach for the study and design of cable-based robots are presented. In 
the cable-based robots, a telescopic element is used to apply a force to the end-effector in order 
to maintain tension in all cables. As a result, cables tensions or internal forces in the manipula-
tor appear in the design procedure which in turn makes the design procedure more complex 
than rigid-link robots. The main focus of this work is to introduce a geometrical approach for 
the study of this problem. In this approach, the capability of the end-effector for applying force 
and torque to external object is called force/torque capacity and is considered as the main tar-
get of the design process. The force and torque capacity of the manipulator is illustrated in a 
3D space whose axes are force or torque components. It is shown that the force and torque ca-
pacity have a convex cone and parallelepiped shape, respectively. The design problem is then 
reduced to the sizing of these shapes according to the design requirements and manufacturing 
limitations. The approach is applied to the design of DeltaBot, a 3DOF cable-based parallel 
manipulator and the results are presented.
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مقاالت ضمیمه

تخصیص اتالف بر پایه روش هسته اي جدید در دادوستد 
الکتریکي دو طرفه

چکیده: 
جایگاه تحقیقات اخیر در تخصیص اتالف توان در داد و ستد الکتریکي دو طرفه ارائه شده است. بر اساس تئوري 
بازی تعاوني ) game cooperative(، روش هسته اي جدید براي تخصیص اتالف توان در مدل داد و ستد هاي دو 
طرفه مطرح شده و با روش تخصیص مقدار ترکیب مناسب مقایسه شده است. تاثیر market players مختلف بر 
اتالف توان شبکه قابل توجه مي باشد. با روش هاي جدید اتالف توان شبکه در هر انتقال به صورت معقول اختصاص 
داده مي شود. نتایج تخصیص به ترتیب شکل گیري و اجراي انتقال بستگي ندارد. این روش پاسخ مناسبي براي اصول 
برابر و مساوي مارکت هاي الکتریکي ارائه مي دهد  که قابل فهم بوده و توسط market players پذیرفته مي شود. 

آزمایشهاي عددي صحت و درستي تساوي این اصول و این روش را نشان مي دهد.

کلمات کلیدي: 
مدل انتقال دوطرفه، تئوري گیم تعاوني، فروشگاه الکتریکي، تخصیص اتالف،تئوري هسته اي، مقدار ترکیب مناسب

A Novel Nucleolus-Based Loss Allocation Method in Bilateral Electricity Markets
Author: Du Songhuai Zhou Xinghua Mo Lu Xue Hui 
This paper appears in: Power Systems, IEEE Transactions on 
Issue Date : Feb. 2006 
Volume : 21 
Issue:1 
On page(s): 28 
ISSN : 0885-8950 
INSPEC Accession Number: 8757134 
Digital Object Identifier : 10.1109/TPWRS.2005.860932 
Date of Current Version :  30 January 2006 
Sponsored by :  IEEE Power & Energy Society 

Abstract
The situation of current research on power losses allocation in bilateral electricity markets 
is presented. Based on cooperative game theory, a novel nucleolus theory-based method for 
power losses allocation under the bilateral-transactions model is put forward and compared in 
detail with the Shapley-value-based allocation method. The impacts of different market play-
ers on network power losses are taken into account. With the new method, network power 
losses can be allocated to each transaction reasonably. The allocation results would not be af-
fected by the sequence that each transaction is formed and be active. The method answers for 
the open, equal, and impartial principles of electricity market and can be easily understood and 
accepted by market players. Numerical tests validated the equity and validity of the method.
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