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   انقالبي فني که در مرکز آموزش عالي محترمدانات دارد، از اسي جازي نا چ دفترني از شروع اشيپ

 شوند، لي پر بار از علم و دانش تبدي به درختکي مرکز هرني اانيکشند تا دانشجو ي با جان و دل زحمت مياسالم

  . به عمل آورم را و تشکرريتقدکمال 

او که .  بود برای من معلمني بهترلمي تحصيها او که در طول تمام سالکنم از  ي ميادي ،ي پاس قدردانبه

  .ستي ما نني اکنون در ب و بودي معلم واقعکي مجسم يمعنا

 شهدا زحمات ي معلم بود که در هنرستان فنّني و داناترني بهتريصمد... مهندس عبدامغفور  مرحوم 

 کيها هر  از آنيارياند که اکنون بس دهي رسي علمياتب باال به مريادي زنحد او شاگردا ي و از زحمات بدي کشياديز

  .باشند ي مجرب ماري استاد بسکي ييبه تنها

  . بزرگ مرد دارمني ايفو و رحمت براـ خداوند منّان طلب عاز

   باديادش گرامي و  شادروحش
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  :مقدمه

 و حمل و يي به جابجاازي نزين تا ابد ها بوده و  انسانيان زندگ ازي خلقت بشر ، حمل و نقل جزوياز ابتدا

 و آسان تر نمودن در ي سعشهيها هم  انسانن خاطر از گذشته تا به امروزيبه هم.  وجود داردها  انسانينقل برا

  .اند  حمل و نقل داشتهتي وضعيبهبود

 م و همزمان با آني توسط کارل بنز در شهر مانها ∗ي شخصيها لين اتومبيکه اول يالديم ۱۸۸۵ سال از

له يک وسيل به ي و ساخته شد، رفته رفته اتومبيملر طراحيب دايباخ و گوتليلم ِملِهي شهر اشتوتگارت توسط ودر

و به  اشندب يم يل شخصي اتومبي داراها واده اکنون اکثر خان کهيگشت به طوربدل م بشر ير از زندگي ناپذييجدا

  . وجود دارديل شخصي اتومبک دستگاهيبا در هر خانواده حداقل ي که تقرتوان گفت يجرات م

 تيش جمعيات با افزايز سرقت و جرم و جنايافته و نيش يها افزا لي که تعداد اتومبي امروزيايدر دن

ان يد را نماو از گذشته خشتريد بي نمايري که بتواند از سرقت جلوگيله اياز به وسيند، نشاب يش مي افزاشهرها، رو به

 در حفاظت از اموال و محل يسع... ر چوب و سنگ وي نظيي ابتدايليها با وسا دور انسان ي هاشتهاز گذ. سازد يم

اما وجود قفل به .  در آمدندي امروزيها شرفت کرده و به صورتيها پ نکه اندک اندک قفلياند تا ا  خود داشتهيزندگ

 صاحب آن مال را از وقوع ده و همي است که بتواند هم کار قفل را بهبود بخشيا لهياز به وسي نبوده و ني کافييتنها

  الکترونيکیيها ستميگر سيا به عبارت ديرها ين رو دزدگياز ا.  که رخ داده است آگاه سازديا اتفاقاتياتفاق 

 و  مدرن،د ي جدي خودروها ازي بعضد که دري بدانن نکته راي اخوب است .اختراع شدند) Anti theft( ضدسرقت

                                                

  .شود است و در موزه اي در کشور آلمان نگهداري مي» ويکتوريا«ي ها خودروي لوکس و زيبا مشهورترين و زيباترين اين خودرو∗
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و  يکي الکتروني قفل مرکزيها ستمين سي استفاده نشده و تنها همز قفل اچ وجهي به ه،ا يدن در يامروز لوکس

  .کنند يهستند که خودرو را قفل کرده و از آن حفاظت م يکيالکترومکان

 را ي امکانات کم داشته وي، دقت کمترن موجود بوده يشي پري دزدگيها ستمي در سي آنجا که اشکاالتاز

 .ان گذاشته شديدر م» يم زارعي مهندس ابراهيجناب آقا «ي با استاد گرامحاضردادند، پروژه  يار کاربر قرار ميدراخت

 با ف شده و سپسيتعرنجانب يا »پروژه ساخت« درس يبرا موارد اضافه، يپروژه مذکور با تعدادشان يبا موافقت ا

 به کاربر يل تردتر و کامي امکانات جدستميسن يا.  و ساخته شديطراحشان ي امانهي صمي همراه مساعدت و وياري

  .ن وجود نداشتيشي پيها ستميدهد که در س يارائه م

س يتواند پل يکند بلکه در زمان وقوع جرم م يل کمک مي مذکور نه تنها به آرامش خاطر صاحب اتومبپروژه

ت راننده و ي و امنيمنيز باعث اي و ن. شودي وقوع جرم آسان تر کشف و بررسي تا زمان و چگونگدي نماياريرا 

ن ي بسته نشده باشد ايمنياا کمربند ي باز باشد يل حرکت کند و دريرا اگر اتومبيز. گردد ينان خودرو ميرنشس

  .دهد ينان اخطار ميله به راننده و سرنشيوس

  .ميرو ين پروژه ميت اايات و جزئي کليبررسن مقدمه به سراغ يبا ا
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 فصل اول

  )ف پروژهیتعر(
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  :رو خودير و قفل مرکزيپروژه دزدگ
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 . نشودروشنقه پس از باز کردن قفل، يک دقيتا چ موتور ييسو که يها در صورت قفل شدن درب -٨
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  موت کنترليوش کردن موتور خودرو با رامکان خام -١١
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   پروژهيف مشخصات و عملکردهايتعر

  

خواهد دهد را انجام  ي خودرو انجام مري دزدگکي که يي کارهاي پروژه تمامنيتوان گفت ا ي ميبه طور کل

ه است را  که کدام قسمت از خودرو مورد سوء قصد قرار گرفت مسالهني و ثبت اصي تشختي تفاوت که قابلني با اداد

  .دباش ا ميدار

 صورت که راننده نيبه ا. دهد يها از راه دور را به کاربر ارائه م ه امکان باز کردن و بستن قفل درب پروژنيا

  . ببنددايها را باز کند   مدار، فقلنيِ  اييوي کنترل رادموتي با استفاده از رتواند يم

 که ضربه به آن وارد شده از چهار عدد يمحل جهت ضربه وارد شده به خودرو و ثبت صي منظور تشخبه

 عدد سنسور کي.  شونديسنسور حساس به ضربه استفاده شده است که در چهار طرف خودرو نصب م

 مدار نصب شود ني ايتواند بر رو ي مزي شود ني گفته مري دزدگيکه در بازار به آن چشم) مافوق صوت(کياولتراسون

 صي سنسور تشخني هرگاه سارق به خودرو وارد شود انيبنابرا.  دهدصيتشخ را لي در اتومبيئيتا حرکت کردن ش

  .رساند ي مريداده و به اطالع دزدگ

 شش ي مجزا براي ما مهم است، شش ورودي موضوع که کدام درب باز شده براني آنجا که ثبت کردن ااز

  درنظر گرفته شده استفاده بدونورتز در پين نيدرضمن دوپ. ∗ها در نظر گرفته شده است  دربي الي مجزا براديکل

                                                

   عقب هاي اتاق و دو کليد براي درب کاپوت و صندوق چهار کليد براي درب ∗
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 کي بودن خودرو ∗بليا در صورت کانورِتي .ز بتوان آن را ارتقاء دادي ن)نيموزيل(شش درب  ي خودروهاياست تا برا

ز در نظر گرفته شده ي ن∗∗Spareن مدار يتوان گفت در ا ي مي به عبارت. سقف آن نصب کرديا سنسور برايد يکل

  .است

 به يتوان به آسان ي شده و مرهي ذخستمي در حافظه سدادي آن روخيه همراه ساعت و تارها ب دادي رويتمام

 استفاده شده ي داخلEEPROM کار از حافظه ني ايچون برا.  کردداي پي آن دسترسخي و زمان و تاردادي رونيآخر

  .روند ي نمنياست، با قطع کردن برق، اطالعات از ب

 امکان انتخاب حالت باصدا و ري دزدگنيا.  فعال نشودريشوند اما آژ الزم است که درب ها فقط قفل يگاه

  .دارد) کنترل موتيتوسط ر(صدا را  يب

شود،  ي مدي رنگ تولکي با ي و حتريي سال بدون تغ٤٠ ي ال٣٠ حدود لي اتومبکي راني آنجا که در ااز

 ني رو به کمک انياز ا. گردد ي م دشواري مشابه کمي و چند خودروني چنداني خود از مي کردن خودروداي پيگاه

 دايتر پ  کار انداخت تا بتوان آن را آسانه را فشرد و فالشر خودرو را بيدي کنترل کلموتي ريتوان از رو ي مريدزدگ

  .کرد

 ، برق موتور را ري در هنگام قفل بودن درب ها و فعال بودن دزدگ، خودروتي امنشي افزاجهتاين مدار 

 روشن شدن و ي برازلي دي است که چون موتورهانين مورد اياشکال ا. ودرو روشن نشودکند تا موتور خ يقطع م

                                                

معموال سقف . به خودرويي گفته مي شود که بتوان سقفش را از آن جدا و يا تعويض نمود) Convertable(کانورِتيبل  ∗

  .توان آن را جدا نموده و با نوع ديگری تعويض کرد سيله ضامن و خار به بدنه متصل مي شود و به راحتي ميخودروهاي کانورتيبل به و

∗∗ Spare به معنای يدکی و اضافی است که در صنعت منظور از اين کلمه، چيزی است که در هنگام طراحی درنظر گرفته 

  .توان مدار را ارتقا داد شود و به کمک آن می می
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 مورد هم راه ني ايالبته برا.  نموده استفادزلي دي مورد در موتورهاني از اتوان ي به برق ندارند، نميازيکار کردن ن

  . دارديکيشتر جنبه مکانيشود و ب ي مربوط نمبه پروژه حاضر که  وجود دارديحل

 سهوا باز کند، اما به سراغ اي کنترل درب خودرو را عمدا موتي صاحب خودرو توسط ري است گاهممکن

 ي امر، مدار طورني از ايريجهت جلوگ. ديآ ي به وجود مني سارقي براي صورت فرصت مناسبنيدر ا. خودرو نرود

 خود قرار داده ي را در جاچيي سوات دار فرصت دقهي دقکيها راننده   شده است که پس از باز کردن قفل دربيطراح

 يها  دوباره دربقهي دقکي صورت پس از گذشت ني اريدر غ.  لحظه کوتاه آن را باز و بسته کندکي يو تنها برا

  .شود ي فعال مري قفل شده و دزدگخودرو

دهد  يرا م امکان ني مورد به راننده انيا. توان برق موتور را قطع و وصل نمود ي کنترل مموتي رلهي وسبه

  .اندازديتا در هنگام ربوده شدن خودرو بتواند موتور آن را از کار ب

 نيبه ا.  مدار افزوده شده استني به ازي هشدار دهنده کمربند نستمي راننده سيمني اشي منظور افزابه

 صفحه ي رو بوق به صدا در آمده وکي را نبسته باشد، با حرکت کردن خودرو يمنيصورت که اگر راننده کمربند ا

  .شود ي ظاهر مي اخطارشينما

 ي روي همان بوق به صدا در آمده و اخطارل،يها در حال حرکت اتومب  از دربکي صورت باز شدن هر در

  .کند که کدام درب باز شده است ي ماني ظاهر شده و بشيصفحه نما

ها در   از آنکي هريريگ قطعات به کار رفته در مدار و طرز استفاده و قراري به بررسي در فصل بعدحال

  . کردميمدار صحبت خواه
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  دوم فصل

  )قطعات درمورد حیتوض(
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  : به کار رفتهح درمورد قطعاتيتوض

  

، در ابتدا ن مداري ايدر برد اصل. باشند يار ساده مي بسياتع قطن پروژه استفاده شده استي که در ايعاتقط

 استفاده کروکنترلريه ميت ولتاژ تغذي جهت تثب(7805) ي سرک مدار رگوالتور ولتاژي از يولت٥ه ين تغذي تاميبرا

ک قطعه ين مورد نظر از يها و اطالعات و اعمال فرام ات پردازش دادهين مدار به منظور انجام عمليا .شده است

 در نظر گرفته ستفاده در بخش قدرتبه منظور اتعداد پنج عدد رله . برد يبهره م ATmega16کروکنترلر يم

 از آنجا که .ندين نماير را تاميها و آژ ر برق موتور، فالشر، قفل دربياز نظياد مورد ني زيها انيتا بتوانند جر ندا شده

 راه انداز يس يک آيها از  ن رلهي اي راه اندازي براستي رله ني قادربه راه اندازييکروکنترلر به تنهايک مي

ULN2003ت ي گي تعداديس ين آيا.  استفاده شده استNot ه آن داد و رله ي ولت به تغذ۲۴توان تا  ياست که م

  . ولت به آن اعمال نمود۲۴ حداکثر ي را تا ولتاژ کاريا هر مصرف کننده ايا موتور ي

افت يفه دري که وظييويرنده راديک گي  بهتوان ين پروژه مي ايگر قطعات به کار رفته در برد اصلياز د

  .اشاره کرد کانکتور يز تعدادينموت کنترل را برعهده دارد و يفرمان از ر

ها در نظر گرفته   دربي اليدهاي کليرفعال کردن ورودي به منظور غ(Dip-Sw-6) ييد شش تايک کلي

  .شده است

 ستون ۲۰با ) TS2040-1/Y( يش کاراکتريک صفحه نماي از ش اطالعاتي نماي برانگيتوريدر برد مون

. دهد يالعات به دست مطش دادن اي نماي را برايشتري بي فضا،ييباياستفاده شده است که عالوه بر ز  سطر۴و 
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ک ي گزارشات از  ثبتخ وي تارر ساعت وي نظيماتيز اعمال تنظيو نش ، ساعت ين صفحه نماي ايانداز  راهيبرا

ن کاربر به مدار را بر يفه اعمال فراميز وظيچ نييکروسوي معددچهار.  استفاده شده استATmega8کروکنترلر يم

  .ره به کار رفته استيها و غ ز به منظور اعالم اخطار باز بودن دربيک عدد بازر نينگ يتوري در برد مون.دارندعهده 

ر يد در جدول زيتوان يست کامل قطعات به کار رفته  را ميل.  قطعات بودمهنجا ذکر شد اَي که تا ايقطعات

  .دييمشاهده نما

   کلمتيق  مت واحديق  تعداد  واحد  مقدار  نام قطعه

  ۷۵۰۰۰  ۷۵۰۰۰  ۱  کاراکتر  LDC ۲۰*۴شگر ينما

  ۴۵۰۰۰  ۴۵۰۰۰  ۱  کانال  ۴  ييوي رادفرستنده

  ۳۵۰۰۰  ۳۵۰۰۰  ۱  کانال  ۴  ييوي رادرندهيگ

  ۱۶۰۰۰  ۱۶۰۰۰  ۱  ــــــ  ـــــ  Mega16کرو کنترلريم

  ۸۰۰۰  ۸۰۰۰  ۱  ــــــ ـــــ    Mega8کروکنترلريم

  XX  5  V ۱  ۱۵۰۰  ۱۵۰۰ 78رگوالتور 

ULN2003A ۱۵۰۰  ۱۵۰۰  ۱  ــــــ  ـــــ  

12 V  رله)Relay(  
7 A 

۵  ۲۵۰۰  ۱۲۵۰۰  

  ۱۵۰۰  ۵۰۰  ۳  ــــ  ــــ 1N5404ود يد
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   کلمتيق  مت واحديق  تعداد  واحد  مقدار  نام قطعه

2200 µF تيخازن الکترول  
16 V 

۲  ۷۰۰  ۱۴۰۰  

100 µF تيخازن الکترول  
10 µF 

۱  ۵۰  ۵۰  

  1.5A 330 µH ۱  ۳۰۰۰  ۳۰۰۰سلف 

  Array 9pin 1 KΩ ۱  ۵۰۰  ۵۰۰مقاومت 

DIP-Sw 6 ۲۰۰۰  ۲۰۰۰  ۱  ـــــ  

  Mhz ۱  ۱۰۰۰  ۱۰۰۰ 8  ستاليکر

  Khz ۱  ۵۰۰  ۵۰۰ 32.768  ستاليکر

 Multi turn 1 KΩ ۲  ۱۰۰۰  ۱۰۰۰ومتر يپتانس

 W½  1 KΩ ۷  ۵۰۰  ۳۵۰۰ا ي W¼مقاومت 

 W½  270 Ω ۲  ۵۰۰  ۱۰۰۰ا ي W¼مقاومت 

 W½  2.2 KΩ ۱  ۵۰۰  ۵۰۰ا ي W¼مقاومت 

 W½  3.3 KΩ ۱  ۵۰۰  ۵۰۰ا ي W¼مقاومت 

 W½  4.7 KΩ ۱  ۵۰۰  ۵۰۰ا ي W¼اومت مق
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   کلمتيق  مت واحديق  تعداد  واحد  مقدار  نام قطعه

 W½  5.6 KΩ ۱  ۵۰۰  ۵۰۰ا ي W¼مقاومت 

 V ۱  ۱۰۰۰  ۱۰۰۰ 12-5  بازر کوچک

 ۸۰۰۰  ۲۰۰  ۴  ــــ  ـــــ ن کوچکيپ۴چيکروسويم

LED۶۰۰۰  ۲۰۰  ۳ ــــ  ــــ   سبز 

 Pin ۳  ۲۰۰۰  ۶۰۰۰  5  کانکتور پاور

 Pin ۶  ۱۵۰۰  ۹۰۰۰ ۳  يکانکتور سوزن

 ۱۵۰۰  ۱۵۰۰  ۱ متر 1   رشته۱۰کابل فلت 

Pin Header-V40 ي نر Pin ۱  ۷۰۰  ۷۰۰ 

Pin Header-H40  ي نر Pin ۱  ۷۰۰  ۷۰۰ 

Pin Header-V40 ي مادگ Pin ۱  ۷۰۰  ۷۰۰ 

Spacer 1 Cm ۱۴  ۵۰۰  ۷۰۰ 

  ۱۰۲۵۰۰          ي مدارچاپيبردها

 ۳۴۳۷۵۰  ـــــــــــــــــ  ـــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ جمع کل
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م سو فصل

  )نترلرریموت ک(
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  اه  ارتباط با آنيها  و روشييوي راديها  کنترلموتي با رييآشنا

 از تيهدا(کنترل  موتي رييوي رادرندهي دستگاه فرستنده و گکي به ازي ني و قفل مرکزري پروژه دزدگيبرا

ار به  کني ايبرا.  مورد نظر به دستگاه استفاده کردني ارسال فرامي است تا بتوان از آن براازين) راه دور

 فعال کردن ريها از راه دور، فعال و غ  قفل دربستن بازکردن و بلي از قبي بود که بتوان تمام اعمالازي نيکنترل موتير

 کردن داي کنترل جهت پموتي رلهي چراغ به وسايکنترل ، به کار انداختن فالشر  موتي دستگاه رلهي به وسريآژ

  . آن انجام دادلهيژه آمده بود را به وس پروفيکه در تعر...  شلوغ  ويخودرو در جاها

جهت استفاده در  (ييويکنترل راد موتي در مورد انواع رقي از گفتگو و پرس و جو از افراد آگاه، تحقپس

فرستنده  ( الي ر۸۰۰۰۰ متيبه ق) کانال۴( کنترل مورد نظرموتيها انجام شد و ر و طرزکار آن) ريپروژه دزدگ

  .دي گرديداريخر) الير۳۵۰۰۰ رندهي و گالي ر۴۵۰۰۰

  . دارديها انواع مختلف کنترل موتي رني ارندهي ارتباط با گي برقرارقهيطر

 الي ارتباط با پورت سري براهي پاکيو ) GndوVcc (هي تغذي براهيها دو پا رندهي نوع گنيا: اليسر-۱

  .شود ي متصل مکروکنترلري مي روRXD ني دارند که به پکروکنترلريم

 دارد که با فشردن ي خروجهيها پا  دارد و به تعداد کانالهي تغذي براهي دو پارندهي نوع گنيا: دکودر دار-۲

دهد  ي حالت مريي تغي منطقکي به ي از صفر منطقرندهي گي رودي مربوط به آن کلهيکنترل، پا موتي ري روديهر کل

 وجود رندهي گني در ازي نVt(test) م به ناهي پاکي. ماند ي مي منطقکي فشرده باشد در حالت دي که کليو تا زمان

 وقفه يتوان برا ي مهي پانياز ا. دهد ي حالت مريي تغي منطقکي به ي از صفر منطقديدارد که با فشردن هر کل

)Interrupt (استفاده کرد) .ام  نمودهيداري استفاده در پروژه انتخاب و خري نوع را برانيمن ا(  
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 هي پاد،ي تفاوت که با فشردن هرکلنياست، با ا) دکودر دار (ي قبل مانند مدلرندهي نوع گنيا: لچ دار-۳

باقی  دوباره فشرده نشود، در همان حالت دي که کلي حالت داده و تا زمانريي تغي منطقکي به يمربوطه از صفر منطق

  .ماند يم

 رندهينها با گ کنترل تموتي است که چگونه هر رني ها ارندهي فرستنده و گني جالب و قابل توجه در انکته

  کند؟ يمربوط به خودش ارتباط برقرار م

 رفته و با PT2262  و  PT2272 يس ي به سراغ طرز استفاده از دو آدي سوال باني دانستن پاسخ ايبرا

 هي و پاهي تغذهيهرکدام عالوه بر پا.  هستندهي به هم شباري بسيس ي دو آنيا. مي آشنا شويس ي دو آنيطرز کار ا

 دادن اطالعات را بر لي تحواي افتيفه دريها عالوه بر آدرس وظ  از آنني پ۶ آدرس دارند که يبرا نيپ۱۱ ن،يزم

 و PT2262 يس ي آنيتفاوت ب.  دارندزي نالي ارتباط سري براهي پاکي و التوري اسي براهيدو پا. عهده دارند

 PT2272 که يدر صورت. رد داDout به نام ي اهي فرستنده است و پاPT2262 است که ني در اPT2262يس يآ

 ني ا۱۵ تا ۱۲ و ۸ تا ۱ شماره ي هاني آدرس که پي هاهيپا.  باشدي مرندهي گکي است و Din به نام ي اهي پايدارا

 کد ۱۷۷۱۴۷ تا ۰ از يعني. رنديقرار بگ) شناور(Float  اي۱  اي۰ توانند در سه حالت  ي مکي هستند هري سيآ

 داده شد، به رندهيگ به ي تا هر کدستي کافرندهي هماهنگ کردن فرستنده با گيبرا.  آن انتخاب کرديتوان برا يم

 رندهي کد به فرستنده و گني اعمال ايها داد؟ برا  کد را به آنني توان اياما چگونه م. مي همان کد را بدهزي نرندهيگ

 آدرس عبور يها هينار پا از کهي خط تغذکي و ني خط زمکي آن رندهي گزي کنترل و نموتي ري برد مدارچاپيبر رو

توان کد مورد نظر را  يمها  ا آزاد گذاشتن آني هي تغذاي ني آدرس به زمي هاهي پاردن کميبا خم و لح. داده شده است

 به هياگر پا.  شودي درنظر گرفته م۱ هي و در صورت اتصال به تغذ۰ نيدر صورت اتصال به زم. ها اعمال کرد به آن

 گنالي سکي با ديآ ي در ماليکد حاصل که به صورت سر.  گرددي شناور محسوب ماي Float زي متصل نباشد نييجا

200-480MHz که در باند UHF قرار دارد به صورت FMگردد ي آنتن ارسال مقي مدوله شده و از طر .
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در  دهي خمپلي آنتن دکي به شکل PCB ي مدارتانک را روري که آنتن وجود ندارد مسري مانند نقشه زيدرموارد

  .) مشاهده نمودمCarmmanderکنترل  اين مورد را در يک دستگاه ريموت(.آورند يم

  .ديي نماي مشاهده م)۳-۱شکل  (ري کنترل را در شکل زموتي رني فرستنده اي داخلمدار

  

 همان ايکنترل در فرستنده  موتي برد رشي افزايبرا. کنند يکار م 16V-3 هي با  تغذيس ي دو آنيا 

) Size: 23A( کوچک ي ولت۱۲ ي قلمي عدد باطرکي لهي استفاده شده است که به وسي ولت۱۲ هيغذ از تموت،ير

  .گردد ي منيتام

توان به عنوان  يها م شود، بلکه از آن ي استفاده نمييوي راديکنترل ها موتي ري مذکور تنها برايس ي آدو

 مي سکي قيل اطالعات به فواصل دور ازطر ارسايو حت) Infrared( مادون قرمز يکنترل ها موتي ريکدگذار برا
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 به مي سکي متصل کرد و اطالعات را با گريکدي فرستنده را به ي توان تعدادي مي به شکل بهتراي.  استفاده کردزين

  . متر آن طرف تر ارسال نمودني در چندرندهيچند گ

 از اتاق کنترل قرار يه دور که در فاصلي آالتني کنترل دستگاه ها  و ماشي کارخانجات بزرگ برايدر بعض

 Profibus  وModbusهای  توان سيستم به عنوان مثال می ( شودي استفاده می مشابه به اين مورددارند از روش

 يا  استفادهنيتوان چن يمنيز  يس ي آني مطمئنا از ااي آکه مساله ني در مورد اي اطالعات اکنون، اما.)را يادآور شد... و

  .ندارمدر دست ا خير، يکرد 

 Carmmanderکنترل  موتي دستگاه رکيبا باز کردن .  کار وجود دارندني اي برازي نيگري ديها يس يآ

 اما تعداد . مذکور دارديس ي دو آني مانند همي مشخصاتزي مشاهده نمودم که آن نAX5326P3 به نام يس ي آکي

بنابراين بايد روش . آيد سيار کم به نظز میحالتهای موجود برای اين دو ريموت کنترل نسبت به تعداد خودروها ب

  .از اين رو به سراغ ريموت کنترل خودروی پژو رفتم. بهتری نيز وجود داشته باشد

در .  مشاهده شديتر  جالباري بساري بسستميس ، پژو پارس و۴۰۵  پژوي خودروکيکنترل فابر موتي ردر

سی  اين آیاتالوگ ک(. استفاده شده استHCS360ام  به ن کوچک و هشت پايهيس ي آکي از ها کنترل موتي رنيا

 هيکند، هشت پا يعمل م 6.6V-2 هي که با تغذيس ي آني ا) استارائه شده همراه پروژه CDدر PDF به صورت 

  .باشد ي مPDIP-8 يدارد و در بسته بند

HCS360يتي امنبيضررا داشته و از )  فرمان۱۵ اي چييکروسويچهار م (تاي دتي خواندن چهار بيي توانا 

 نيا . دارديادي که در باال گفته شد تفاوت زييها  با روشيس ي آنيروش کد دادن به ا.  برخوردار استيي باالاريبس

 به د چند کدي کد دادن به آن باي است که براMicroChip و محصول شرکت يزير  کدگذار قابل برنامهکي يس يآ

 کد کي و گري رمز دي برايتيب۳۲ کد کي به عنوان رمز، يتي ب۶۴ کد کي.  به آن فرستاده شوداليصورت سر

 ني اموت،يدر هنگام استـفاده از ر. رديگ ي مي قطعه جاني اEEPROM درون الي به عنوان شماره سريتيب۳۵
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 مورد ني در ايادي زحاتيتوض. روند ي مي به خروجبي  قرار گرفته و به ترتيتي ب۳۲ ستري رجفتي شکيکدها درون 

 برای کسب .شوند ي پروژه مربوط مني نه به اميها دار  صحبت کردن درمورد آنيه اکنون نه وقت براوجود دارد ک

 CDهای ارائه شده در Datasheetها و  کاتالوگبه  ها می توانيد سي ن آييدر مورد طرزکار ااطالعات بيشتر 

  ..نماييدمراجعه ضميمه گزارش 
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 چھارم فصل

  )تشخیص حرکت خودرو(



  - ۲۱ - 

  

  لي کردن اتومب حرکتصيتشخ

.  اگر درب خودرو در حال حرکت باز شد اخطار داده شودستيبا ي پروژه  آمده بود مفيهمانطور که در تعر

 دي مدار چگونه باني که انجاستي اياما مساله اصل.  استفاده شدي معمولاري بازر بسکي اخطار از ني نحوه اعالم ايبرا

   است؟ستادهي ااي خودرو در حال حرکت است اي دهد که آصيتشخ

 مورد توجه يلي دالاي لي دله اما هرکدام بد،ي حرکت به ذهنم رسصي تشخي چگونگي برايادي زيها دهي ا

  :ها اشاره شده است  از آني به تعدادري در زکهقرار نگرفت و رد شد

ردش موتور  قرار دارد که با هر بار گني پالتکي درون دلکو ديدان ي که مهمانطور: استفاده از برق دلکو-۱

  را به بدنه متصل کرده ولي کوهي اولچي پميشود س ي بسته مني پالتنيهر بار که ا. شود ي بسته و باز م∗چهار مرتبه

پيچ اوليه  با قطع شدن جريان برق سيم. کند ي آن را قطع ماني پس از باز شدن، جردهد و از آن عبور ميجريانی 

 با شمارش دفعات باز و .شود شود که باعث ايجاد جرقه در شمع ها مي ا ميپيچ ثانويه الق ولتاژ بسيار زيادی در سيم

  مشکل اينجاست که اما. مي سرعت گردش موتور را به دست آورميتوان ي مکروکنترلري توسط منيت پالنيبسته شدن ا

 داد نه صيرا تشختوان روشن بودن موتور  يمتنها  روش نياز ا و ثانيا .∗∗اوال قابل نصب برروی همه خودروها نيست

 قهي دور بر دق۱۰۰۰ اي ۸۰۰ که هرگاه دور موتور از مي کني طراحي مدار را طورمياگر بخواه.  راخودروکردن حرکت 

                                                

وهای چهارسيلندر چهارمرتبه، در خودروهای شش سيلندر شش مرتبه، در خودروهای هشت سيلندر هشت مرتبه و درخودر  ∗

  مرتبه۱۲ سيلندر ۱۲در خودروهای 

  .کنند توان آن را به کار برد که برای جرقه زنی از دلکو استفاده مي تنها بر روی خودروهايی مي ∗∗
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 اگر خودرو در حالت ساسات نکهياول ا: ديآ ي به وجود ماشکالباالتر رفت خودرو را درحال حرکت فرض کند، دو 

 در که است ني امين مشکلدو. شود ي بدهد و درب باز باشد، اخطار فعال م راننده بخواهد در حالت توقف گازايباشد 

 صورت با نيدر ا. افت کرده و پايين آيد خودرو در حالت خالص باشد و دور موتور يحال حرکت ممکن است لحظات

 خودرو برای در .دي بود که به ذهنم رسيگري دايده نامياستفاده از آفتامات د. شود ي نمداده يباز شدن درب اخطار

يکی قطب مثبت باطری و ديگری خروجی برق (اينکه بتوان متوجه صحيح شارژ شدن باطری شد، از دو نقطه 

 شود ولتاژ دوسر در صورتی که باطری صحيح شارژ. کنند ای وصل می دو سيم به دوسر يک المپ رشته) آلترناتور

نشود، ولتاژ دوسر المپ  اگر باطری به درستی شارژ اما. گذرد که روشن شود المپ برابر است و جريانی از آن نمی

کند و   آفتامات دينام يک رله است که به همين روش کار مي.شوند گذرد و روشن می برابر نبوده و جريان از آن مي

اد شده و يکند و زمانی که باطری شارژ شود ولتاژش ز زمانی که ولتاژ باطری کم شود وصل شده و باطری را شارژ می

  ).شتريبلکه ب( را داشت سابق مشکالتنا همزي ناين روش  استفاده از . شود قطع می) آفتامات (رله

 موتور دارند، اين عقربه دورسنجدر  اکثر خودروهايی که  : عقربه دورسنج موتوريمکشياستفاده از س -۲

دورسنج موتور يک ِگيج .  داردFM مدوله شده گنالي به سهي شبيگنالي عمل کرده و سي به صورت برقعقربه

 روش ني ا.آيد ها بيشتر باشد عقربه باالتر می های مذکور، هرچه سرعت ارسال پالس گالوانومتر است که با اعمال پالس

  . باال را داراستبي معازين

 است ني روش اني ابيع : گارداناي به عنوان ژنراتور و نصب آن در کنار چرخ DC موتور کياستفاده از -۳

 ولتاژ به حد ن،يي پايشود و در سرعت ها ي داغ مزي خود موتور ناد،ي ولتاژ زجادي گذشته از اادي زيکه در سرعت ها

  .رسد ي نمکروکنترلري توسط مصي تشخيالزم برا

 چرخ دنده دارد، درون کي است که ي شمار قطعه الومتري کسنسور :لومترشمارياستفاده از سنسور ک -۴

 سرعت شي با افزاگنالي سنيا.  فرستدي ملومترشماري به کيگنالي سليتومب نصب شده و با حرکت کردن ارباکسيگ
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 هي تشبFM ونيتوان آن را به مدوالس ي مشتريب. ستي نPWM است اما PWM به هي شبيزيفشرده تر شده و چ

ما از رسد، ا ي به نظر مي روش خوبلومترشماري سنسور کگنالي از سادهاستف. )مانند همان عقربه دورسنج موتور (کرد

 روش ني ندارند الومترشماريبرند و سنسور ک ي بهره ميمي سلومترشماري از کی قديمی از خودروهاياريآنجا که بس

  . ما باشدازي نيتواند جوابگو ينم

اول .  چند مشکل وجود دارد روشني ادر : گردش چرخصي تشخياستفاده از سنسور مادون قرمز برا -۵

 برای رفع اين .رود يشود امکان خطا باال م ي مادي زاري دور چرخ بسيگاه و ستي چون دور چرخ مشخص ناينکه

آيد و آن  نقاط، مشکل دوم به وجود می اما با زياد کردن فاصله. رد کادي را زدي و سفاهينقاط ستوان فاصله  مشکل می

مهمتر از همه  مشکل سوم که. شود ي کم دچار خطا ميدر دورهااين بار برعکس مشکل قبلي، مشکل اين است که 

 گاردان  در کناراي چرخ ر است که گرد و غبار دشمن سنسور مادون قرمز است و در کناني ا می باشد،  مواردنيا

  .باشد ي مادي زيفي قسمت خودرو است و گرد و غبار و روغن و کثني ترفيکث

ييچ درون آن قرار که يک سو ای شبيه به فيوز است  رله مغناطيسی وسيله:يسياستفاده از رله مغناط -۶

 در حي توضيبرا. شود ردن يک آهنربا به آن وصل و با دور کردن آهنربا از آن قطع میکبا نزديک اين سوييچ . دارد

 نوع نيدر ا. مي صحبت کنيمي سيلومترشمارهاي درمورد طرز کار کي بهتر است ابتدا مختصر اين روشمورد

 رباکسي لوله قرار گرفته به گکي که درون ي فوالدمي سکيط  قسمت دوار وجود دارد که توسکي هاشمارلومتريک

 و ومترشماريدرون ک. شود ي مشتري بزي نمي سني شود سرعت گردش اشتريهرچه سرعت خودرو ب. متصل شده است

در . باشد می يي آهنرباتيخاصدارای  از آن يمي که نوجود دارد ي چرخ فلزهي متصل شده است مي سني که اييدرجا

 عبور کرده ي بار آهنربا از کنار قطعه آهنکي مي سدني دور چرخکيبا هر .  قرار داردي قطعه آهنکي زيه نپشت عقرب

 که آهنربا از کنار آهن ي شود، تعداد دفعاتشتري بميهرچه سرعت گردش س. دکن يو آن را به طرف خود جذب م

 .کند ي جذب شدن مشتريلکه آن را وادار به بدهد، ب ي شده و نه تنها به عقربه اجازه برگشتن نمشتريکند ب يعبور م
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  استفاده از باFMه به دمودوالسيون زی شبيتوان گفت چي می اگر بخواهيم در الکترونيک برای آن مثالی بياوريم(

توان آن را   يا مي.شود شتر مييتر شوند، ولتاژ خازن خروجی ب ها فشرده  در مخابرات است که هرچه پالسAndگيت 

 يسي چرخ مغناطني در کنار ايسي رله مغناطکيبا نصب  ). تشبيه کردPWM عت موتور توسط کنترل سربه

در : اي دارد و ثانينصب دشوار:  است که اوالني روش اني ابيا عام.  کردانيبتوان حرکت کردن خودرو را به مدار  يم

توانند  های زياد نمي د و در سرعت دارنسوييچ پايينیهای مغناطيسی سرعت   ثالثا رله.ستي قابل نصب نييهر خودرو

  .پاسخگوی نياز ما باشند

 وجود انهي رادي خواندن صفحه کلي براي دستورBascom آنجا که در از: وترياستفاده از ماوس کامپ-۷

کند عمل   تا با استفاده از کدهايی که ماوس به صورت سريال سنکرون ارسال مي رفتمانهيدارد به سراغ ماوس را

 و  ماوس تفاوت داردي با کدهادي صفحه کلي اما چون پروتکل و کدها.حرکت خودرو را انجام دهمتشخيص دادن 

 جهي به نتزي روش ننياخواندن سريال سنکرون و کشف کدهای مربوط به هريک از حرکات ماوس کار دشواری است، 

  .ديمطلوب نرس

.  شدداي پلي حرکت کردن اتومبصي تشخي برايراه حل مناسب...  و خطا ويق و جستجو و سعيپس از تحق

 ي راه براني مناسبتر)رود ها و ماوس رايانه به کار می که در ولوم ضبط صوت( بسيار ساده انکدرشفت يک استفاده از 

 يدر براـانکاز شفت   معموال کهلي دلني بود، اما به ادهي به ذهنم رسکار ني ازيندر ابتدا .  حرکت استصيتشخ

 و از آن  استيانکدر کار دشوار شفت  خواندن گمان کردم،شود يگرد بودن استفاده م راست اي چپ گرد صيتشخ

  خواندنستي ما مهم ني آن برا و سرعت حرکت است و جهتصينجا چون هدف ما فقط تشخيدر ا. منصرف شدم

  .م کردي خواه ندارد و از آن تنها به عنوان پالسر استفادهي چندانيانکدر دشوار شفت

  :سميانکدر بنوشفت   طرز کار درمورديحاتيتر باشد ابتدا توض بهکنم ي مفکر
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با وصل . ها مشترک است  که يک پايه بين آنه دارديسه پا است که يکي مکانلهي وسکي انکدرشفت « 

 و  مثبتهيه مشترک به تغذيپااين ا وصل کردن يگر يه دي کردن دو پاPull-upن و يه مشترک آن به زميکردن پا

Pull-downدرجه با هم اختالف فاز دارند۹۰ که دهد يبا گردش آن، دو قطار پالس به ما مگر، يه دي دو پا کردن . 

 به مدار متصل Pull-Upيعنی پايه مشترک به زمين و دو پايه ديگر با . شود در اکثر موارد به روش اول استفاده می(

 گري و در جهت دي فاز منف اختالِفردش، گ جهِتکي  دريگري دم،يري مبنا بگ از پايه ها رايکيگر ا. )شوند می

 توان يها م  آننياختالف فاز ب بودن يا منفيمثبت ها و   تعداد پالسصيبا تشخ. دا خواهد کرديپ فاز مثبت اختالِف

  ». دادصيجهت و مقدار گردش را تشخ

ن توا ي مستيمد نظر نو سرعت  جهت صي حرکت است و تشخصي چون هدف ما تنها تشخنجاي ادراما 

 ظاهر ي در خروجييها انکدر، پالسشفت با گردش .  آن استفاده کرد و آن را به عنوان پالسر به کار بردهيتنها از دو پا

. ميکن ي وصل م)های شمارنده هستند که ورودی (کنترلرکروي ميروT2 ا يT0 ، T1 هيها را به پا  که آنشود يم

 هيدر هر ثان .شود ي اضافه م)کانتر( شمارنده  واحد بهکير پالس  است و با هها لس در حال شمردن پا)کانتر(شمارنده 

اگر در مرتبه بعد . ميکن ي را خوانده و پس از خواندن دوباره مقدار آن را صفر م)کانتر(شمارنده چند مرتبه مقدار 

 و در ستادهي الي که اتومبميريگ ي مجهي وارد نشده، پس نتي پالسچي هيعني صفر بود )کانتر(شمارنده  مقدارهنوز

  . درحال حرکت استلي اتومبيعني از صفر بود ريـ غيددـ ع)کانتر( شمارندهار که مقديصورت

 که يياما خودروها.  استيار مناسبي دارند روش بسيميلومترشمار سي که کييها لي اتومبين روش برايا

توان اين مشکل را  د بسيار ساده می با يک ترفن.له استفاده کنندين وسيتوانند از ا ي دارند، نميلومترشمار برقيک

 اعمال يکروکنترلر اصليما به ميرا مستق) شفت انکدر( پالسر يها ن مشکل پالسي به منظور رفع ا.برطرف کرد

 .ام کروکنترلر وصل کردهي قرار داده و آن را به مي برد اصليک کانکتور بر روين منظور ي ايبلکه برا. ام نکرده

 يس يک عدد آيشفت انکدر به همراه . دهد يک بودن را ميا يص صفر ي تشخييتور تنها توانان کانکيکروکنترلر به ايم



  - ۲۶ - 

ATtiny13و با گردش شفت اند ک جعبه کوچک قرار گرفتهي شده است در يزي که برنامه مذکور درون آن برنامه ر 

 به ستادن خودرو رايا اين کروکنترلر کوچک، حرکت کردين مي اشود و هايي به ميکروکنترلر ارسال می ، پالسانکدر

ن يت ايمز. کند ي اعالم ميکروکنترلر اصلين به ميک پيک کردن ي توسط صفر و روشی که گفته شد تشخيص داده و

 يتوان به جا يلومترشمار هستند مي سنسور کيدارا کيلومترشمار به جای سيِم که يين است که در خودروهايروش ا

 خواند و به ATtiny13 توسط  به مدار تشخيص حرکت متصل کرد وترشمار رالوميانکدر، سنسور ک استفاده از شفت

 درضمن با .شود که مدار را بتوان روی هرنوع خودرويي نصب نمود ن روش باعث ميي ا. اعالم کرديکروکنترلر اصليم

  .گر استفاده نمودين ديز به عناوي نيگري ديتوان از سنسورها ين روش ميا
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پنجم  فصل

  )کلیدھاسنسورھا و (
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  ا هدرب ي اليدهاي و کلرهااسکن سنسو

دو رشته از اين . باشند روند دارای سه رشته سيم مي سنسورهايي که در دزدگيرهای خودرو به کار می

اين سيم . های تغذيه و زمين مدار هستند و سيم ديگر برای اعالم تشخيص خطر به دزدگير است ها سيم سيم

با تشخيص خطر، اين پايه به صفر منطقی تغيير . قی و در بعضی ديگر شناور است منط۱سيگنال در بعضی سنسورها 

  .  دهد وضعيت می

 يها ف پروژه ارائه کرده بودم، از آنجا که تعداد پورتيمه برگه تعري که در ابتدا در ضمياگراميدر بلوک د

ها و به   دربي اليدهايص کليتشخ يت در پورت ها وجود دارد، براياد بوده و محدوديکروکنترلر زي می اشغال شده

 را در نظر Encoder-8to3قطعه ک يها  ا اسکن کردن آني خواندن ياز براي مورد نيها منظور کاهش تعداد پورت

ها فعال  ي از وروديکيد ين  نکته توجه نکرده بودم که در مدارات کدگذار حتما باياما در آن زمان به ا. گرفته بودم

 که سازنده انکدر در نظر گرفته است در يتي ها طبق اولوي از وروديکيش فرض کـد يطور پباشد و اگر نباشد، به 

  .شود ي ظاهر ميخروج

 بوده يک وروديص يک لحظه تنها قادر به تشخين مدارات کدگذار در ين روش آن است که ايگر ايب دي ع

ا دو يور به طور همزمان فعال شوند  اگر دو سنسيعني. دهند يش مي نمايت در خروجي را طبق اولويک وروديو کد 

توان از  يشود و نم يت دارد انتخاب ميا درب که اولوي، تنها آن سنسور يدرب همزمان باز شوند، مانند حالت قبل

ت دارد ي که اولويا دربيرا در هر حال کـد سنسور يز. نان حاصل نموديا غلط بودن اطالعات ثبت شده اطميدرست 

  .شود يمکروکنترلر ارسال يبه م

 يد برايز باي نFPGA استفاده کنم، اما درون FPGAم گرفتم از يابتدا تصمپس از برخورد با اين مشکل 

 ي طراحيديد و اگر هم بخواهم مدار جديآ يش مين مشکالت پياستفاده کنم و دوباره هم) کدگذار(ن کار از انکدريا
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 مدار مشخص FPGAچون در آن صورت درون (شود يار سخت ميرات دستگاه بسيز تعمير شده و نيار وقتگيکنم بس

ار کاربر ي در اختين که امکانات بهتريرود، بدون ا يمت مدار باال مينکه قيو مهمتر از همه ا) ستي نيا و شناخته شده

ها   دربي اليدهايموت و کلي اسکن کردن سنسورها و ريکروکنترلر برايک ميم گرفتم ين تصميبنابرا. دهد  قرار

کروکنترلر يکروکنترلر با توجه به فرمان صادر شده کـد مخصوص آن فرمان را ساخته و به مين ميا. نماستفاده ک

 يکروکنترلر اصلي ميعني. ن کدها عمل مورد نظر را انجام دهديافت ايز فقط با دري نيکروکنترلر اصليم.  بفرستدياصل

ش يو ثبت اطالعات و نما... موش کردن موتور وها، فعال کردن آالرم، فالشر، خا فه بازکردن و بستن قفل دربيوظ

  .کشد يز بر دوش مين مورد نظر کاربر را نيفه گرفتن فراميدرضمن وظ.  را بر عهده داردLCD يها بر رو آن

د و نيز قرار دادن دو ميکروکنترلر در يک برد، تا حدودی طراحی رس اما اين روش زيبا به نظر نمی

براين پس از بررسی جوانب کار تصميم گرفتم که اين پروژه را به صورت ديگری بنا. سازد مدارچاپی را مشکل می

 هي و تغذ،ييوي رادرندهي قدرت، گيها  تنها قسمتي و از مدار قبله کردي مدار را از ابتدا طراحيبه طور کل. ارائه کنم

 و پردازش و صيعمال تشخ وجود داشت که همه اي برد اصلکي شده بود ي که قبال طراحيدر مدار.  ندادمرييرا تغ

 اما در مدار .ندشد  به آن متصل مي فلتبا يک کابلو صفحه کليد  LCD و  گرفتيعکس العمل در آن صورت م

 دو برد توسط ني شده است که اميتقس) Monitoring(شگريو نما) Main(ي دو برد اصلني بفي وظاني ا،ديجد

 ني کابل فلت تامني همقي از طرزي ننگيتوري برد مونهينند و تغذک ي ارتباط برقرار مگريکدي رشته با ۹ کابل فلت کي

توليد شرکت  TKM06های راديويي  ه  فرستند داخلساختن مدار در دو قسمت مجزا، با مشاهدهروش ( .گردد يم

 اي و باز لي دادن حرکت اتومبصي تشخدر اين روش) به ذهنم رسيد هستند FM 6X20Wهای   که فرستندهتکتا

 ضربه و سنسور صي و تشخنگيتوري مورد به عهده برد مونني و اخطار دادن در ايمني کمربند ابسته بودن

 زيها، فالشر و آالرم ن ب باز و بسته کردن قفل درري نظي کنترل و انجام اعمالموتي ، گرفتن فرمان از رکياولتراسون
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 زي از کاربر و نني گرفتن فرامفهي ذکر شد وظ که در باالي عالوه بر مواردنگيتوريبرد مون .باشد ي ميبه عهده برد اصل

  . بر عهده داردزيرا ن...  ساعت وميتنظ

 کي از نگيتوريها توسط کاربر به بخش مون  و فرمانماتي اعمال تنظي داشتم که برامي ابتدا تصمدر

بود که تعداد  ني مشکل انياول. شد ي کار باعث وجود دو اشکال منياستفاده کنم، اما ا) 3X4( تلفن ديصفحه کل

 يها مي کاهش تعداد سيبرا. شدم ي ميرگتر بزکروکنترلري و مجبور به استفاده از مافتهي شي اشغال شده افزايها نيپ

 را از 4X4 يسي ماترديکل  صفحهکي ي برا الزميها مي که تعداد سدمي رسي به روش جالبدي صفحه کلي براازيمورد ن

به اين  (گردند يها وصل م  به ستونودي روش سطرها توسط چهار دنيادر . دهد ي کاهش ممي به چهار سميهشت س

توان متوجه شد  ي م)سطرها (تي و تنها با اسکن کردن چهار ب. . . ) و ۲ به ستون۲، سطر۱ به ستون۱صورت که سطر

افزار  رمگردد و نياز به ن  البته در اين روش مقداری اسکن کردن کليدها دشوار می. فشرده شده استديکه کدام کل

 قسمت کار برعهده نرم افزار گذاشته شده نيشتري و بافتهيها به نصف کاهش  مي تعداد سنکهي با ا.پيچيده تری دارد

  .  استادي ز سيم تعدادنياست، اما باز هم ا

 به نام يس ي آکي. افتمي ي مشکل راه حل مناسبني رفع اي که انجام شد براي و مطالعاتقاتي تحقيط

EDE1144يس ياستفاده از آ.  کندي بزرگاريتواند کمک بس يها م ميکردم که در کاهش تعداد س داي پ 

EDE1144استي مناسباري راه حل بس .  

 و ساخته شده ي کمتر از آن طراحاي و 4X4 يسي ماتريدهاي اسکن کردن صفحه کلي برايس ي آنيا

 يها  سطرها و ستوني براني هشت پگردد ي در بازار عرضه مDIP-18 ي قطعه کوچک که در بسته بندنيا. است

به ) TXD (ني پکي قي را از طرديکل ها عدد خوانده شده از صفحه  دارد که پس از اسکن کردن آنديکل صفحه

قابليت برقراری ارتباط با پروتکل افزار خارجی  بدون نياز به هيچ سختسی   اين آی.کند ي ارسال ماليصورت سر

RS232ط يک پين به نام  توس.باشد  را نيز دارا میBaud توان نرخ تبادل  سی قرار دارد می که بر روی اين آی
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ی   و اگر به تغذيه2400bpsن صورت که اگر اين پين به زمين متصل شود، سرعت به اي. اطالعات آن را تعيين کرد

رون خود  در ديس ي آني ا. شود  برای تبادل اطالعات با آن در نظر گرفته می9600bpsمثبت وصل شود سرعت 

 زي نني پکي. دينما ي شروع به تکرار آن مدي کلکي از حد معمول شيداشتن ب  دارد و با نگهزيها را ندي کلريگ لرزش

 مدارش ديکل  صفحهي برا به دلخواه خود طراح بتواند گرفته شده است که در نظريس ي آني اي نصب بازر بر رويبرا

 نکته حائز اهميت اين است که برای کار . بوق به گوش برسديدا صکي دي قرار دهد تا با فشردن هر کلزيصدا ن

  .  قرار گيردOSC2 و OSC1 بين پايه های 4Mhzسی بايد يک کريستال رزوناتور با فرکانس  کردن اين آی

 RXD  ي هانيچون از پاولين مشکل اين است که  .سی نيز مشکالتی درپی داشت  استفاده از اين آیاما

 دشوار ي مقداريس ي آني استفاده شده است استفاده از اي ارتباط با برد اصلي براترلرکروکنيمدر   TXDو 

 استفاده از ميکروکنترلر بزرگتر روش  روشيابد و همان افزار پروژه افزايش می  مشکل دوم اينکه حجم سخت.گردد يم

 نيومس. شود ي برداشته ماني خود از مي به خودمودوم، مشکل س آمدن مشکل شي با پ.رسد تری به نظر مي مناسب

. کاهد ي مزي کار نييباي دارد و از زيادي زيضا به فاجي تلفن درون خودرو احتديکل  است که نصب صفحهنيمشکل ا

ها مهمتر   در محصوالت آن از عملکرد آنناني و اطمشي ، آساي ، راحتييباي است که در آن زيصنعت خودرو صنعت

  .رددگ ي محسوب مي بزرگاري بسبي اشکال، عني انيبنابرا. است

 يافزار  کار به صورت نرمني اشتري و بردي کار انجام گني ساده ادي شد که با چهار کلني بر امي تصمباالخره

شويم و  می مواجه ها  همان مشکل کم بودن پين با دوباره، داردازي نزي نني به چهار پدياز آنجا که چهار کل. انجام شود

 ايد مشاهده کردهحتما . دمي رسي مطلوبجهي به نتقي و تحقي پس از بررس.کنيم  پيدا میازي ني بزرگترکروکنترلريبه م

 کنترل کي هدفون مي سيها بر روMD Player ايها Mp3 Player مانند يقي پخش موسيها  دستگاهيکه بعض

  ساختتلفن همراههای  ي مثال در گوشي برااي.  مورد نظر به دستگاه دارنديها  اعمال فرماني برايديچند کل

هم ،  وجود دارد که از آنني پ۵ شي فکيتنها ... يا Motorola V3 اي Motorola L7 از قبيل ،شرکت موتوروال
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 پخش يها  دستگاهنيا.  شودياستفاده م...  وتاي کابل دي هم برا،ي هندزفري برام، ه کردن باطریشارژره منظور ب

 کنند؟ ي استفاده مزي ادوات نري کنترل و ساي هدفون برامين س چطور از همای موبايلها ي گوشني ااي يقيموس

 ها بسيار بسيار ساده است و تنها  مدار آنبلکه.  وجود نداردي ادهيچي مدار پچيها ه  کنترلني است که در انيجواب ا

 در مدار دي که هر کليمقدار مقاومت. رديگ ي در مدار قرار مدي مخصوص به همان کلومت مقاکي ديبا فشردن هـر کل

ها   مقاومتني ايري با اندازه گيقي دستگاه پخش موسنيبنابرا.  متفاوت استگري ديدهايدهد با مقاومت کل يقرار م

  . را ارسال کرده استي شود که کاربر چه فرمانيمتوجه م

 ني که  در ادمي رسجهي نتني درمورد آن به اقي و تحقMotorola L7 يوش موضوع در گني با مشاهده ا

 کروکنترلري مکي که با نجاستياما مساله مهم ا.  روش استفاده کنمني فشرده شده از ادي کلصي تشخيژه براپرو

AVRست،ي نت مقاوميريگ  به اندازهيازي است که نني نمود؟ جواب ايريگ ازهدتوان مقدار مقاومت را ان ي چگونه م 

 هي تغذني و آن را بمي کني با آن سريکي يکيرا  مقاومت مختلف ي و تعدادمي مقاومت ثابت داشته باشکيبلکه اگر 

 ولتاژ به ني ايريگ با اندازه. کند ي مقاومت ثابت افت مي بر رويني با قرار دادن هر مقاومت ولتاژ معمي قرار دهنيو زم

 استفاده از مبدل آنالوگ به  AVR  در ميکروکنترلرهای. شده استفشرده ديتوان گفت که کدام کل يدست آمده م

 توسط چهار هي صورت که ولتاژ تغذنيبه ا.  مقدار ولتاژ استني ايريگ  اندازهي راه برانيبهتر) ∗ADC (تاليجيد

 مقاومت ثابت که در کيها با هم به  چييسوکروي مني وصل شده است و همه اچييکروسويمقاومت مختلف به چهار م

 نمونه گرفته کيها به مقاومت ثابت،  چييروسوکياز محل اتصال م. اند  متصل است وصل شده مدارني زمگربهيطرف د

. گردد ي مADC به دست آمده و وارد يني ولتاژ معدي صورت با فشردن هر کلنيدر ا. شود ي وارد مADCو به 

ADCی کهتيمز.  استشده فشرده دي دهـد که کدام کلصيتواند تشخ يمبه دست آمده  ولتاژ ني ايريگ  با اندازهزي ن 
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، هم ) ني پکيتنها (شود  ي اشغال مکروکنترلري ميها  از پورتي کمتريها هي است که هم پاني ا دارد روشنيا

 راتيي بدون اعمال تغ،يتوان به راحت ي مشتري بيهادي به کلازي در صورت ننکهيشود و هم ا ي نمري درگاليسر پورت

  بنابراين. متصل نمودمدار را به ياديز يها دي تعداد کل، و تنها با خارج کردن دورشته سيم از مداريدر برد مدارچاپ

را در محل ديگری نصب کرد و تنها با دو رشته سيم  توان کليدها در صورت وجود مشکل جهت نصب در خودرو می

. گردد ي فراهم مزي به طور همزمان ندي چند کلاي روش امکان فشردن دو نيدر ضمن با ا. ها را به برد متصل نمود آن

  . عمل را انجام دادنيتوان ا ي نمديفاده از روش اسکن کردن صفحه کل که با استيدر صورت
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فصل ششم 

  )طراحی مدار شماتیک(
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   پروژهکي کامل در مورد مدار شماتحيتوض

 شده است که حال به لي تشکياصل  و بردشگري مدار از دو بخش نماني شد، ااني ب قبالهمان طور که

  :مي پردازي مه طور جداگانه ب بخش هاني از اکي هرکي مدار شماتيبررس

  : شده استلي برد از پنج بخش تشکني ايبه طور کل. مي کني شروع مي در مورد برد اصلحي با توضابتدا

 ندارد و تنها از دو يا دهيچي قسمت است مدار پني و مهمترني قسمت که اولنيا: هيبخش تغذ -۱

  .ه است شدلي تشک7805 از نوع ي رگوالتور سرکيگذر و  نيي پالتريف

  

 و سلف F1وز ي پس از عبور از فيان است قطب مثبت باطري نما۶-۱ شکل همانطور که در نقشه

L1 به رگوالتور U15 ولتاژ ي وارد شده و در خروجVسلف . م داشتي ثابت خواهL1 به همراه خازن C2 

ل يز کويل نوي از قبي از ورود نوسانات ناخواسته ايريدهد که باعث جلوگ يل ميگذر را تشک نييلتر پايک في

ک يد يدان يهمانطور که م. گردد يره که در برق خودرو وجود دارد ميغ  آلترناتور ويها ذغالا يموتور 

ود يد. کند ي به صورت معکوس القا مياديا وصل شود ولتاژ زيک لحظه قطع يان آن در يچ که جريپ ميس
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D3جاد ي بخش قدرت، ايها وش شدن رلهن ولتاژ معکوس که با روشن و خامي به منظور حذف کردن ا

ودها قرار ين دي اULN  ي راه انداز سري هايس يهرچند که در درون آ. شود، در مدار قرار گرفته است يم

ود در مدار ين دي راه انداز، ايس يز محافظت از آيح مدار و نينان از عملکرد صحي اطمياند، اما برا گرفته

ه باعث سوختن يته تغذين است که در صورت اشتباه وصل شدن پالري اودين ديگر ايکار د. قرار گرفته است

 مدار ي خروجيز خازن صافي نC3خازن . گردد ير قطعات مدار ميدن سايب ديوز شده و مانع از آسيف

پل ندارد يم است و ري کامال مستقيالبته چون ولتاژ باطر . نداردياديح زياز به توضيرگوالتور است و ن

ن خازن بزرگ در نظر گرفته ين رو اين نکته قابل توجه است که از اياما ا. ستي نياف به خازن صيازين

ن خازن بتواند مانع از يکند، ا ي به شدت افت ميل که ولتاژ باطري در زمان استارت زدن اتومبتاشده است 

Resetرا  مناسب يان دهيف شده و توان جري ضعي که باطريز در زمانيکروکنترلر گردد و ني شدن م

 DC  از موتور ي برقيها ن قفليچون ا.  نشودResetکروکنترلر يها، م قفل دربکردن يا بستن ندارد با باز

ان ي جر بنابراين در لحظه اول در لحظه شروع دارند،ياديگشتاور زنيز  DC ياند و موتورها ل شدهيتشک

  . کننديافت ميه دريز از تغذي نياديز

ها و   دربيد اليه اسکن کردن سنسورها، کلفين بخش که وظي ا:بخش پردازش -۲ 

گر اجزا، متناسب با اطالعات پردازش شده را بر عهده يکنترل ، پردازش اطالعات و فرمان دادن به د موتير

  يکروکنترلرهاي از ميکيتواند  ي که م تشکيل شده استAVRکروکنترلر خانواده يک ميدارد، از 

ATMega16، ATmega32،ATmega163 ، ATmega161،  ATMega323 ،ا ي

ATmega8535باشد .  
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 بخواهيم  کهيام، اما در صورت  را درنظر گرفتهATMega16Lکروکنترلر ين کار مي ايبرا

کروکنترلر ياز باشد از مين ني ايکروکنترلر نتواند جوابگوين مي اامکانات ديگری به مدار اضافه کنيم و

  .توان استفاده نمود  میيگريد

 ينما. ه شده انديکروکنترلر در لحظه شروع تعبي کردن مReset يز براي نC1 و خازن R1مقاومت 

  .دي مشاهده کن۶-۲د در شکل يتوان ين بخش را ميک ايشمات

  

ها، فالشر، آالرم و برق   قفل دربري خودرو نظي کنترل اجزافهي بخش که وظنيا: بخش قدرت -۳

در داخل .  شده استلي و پنج عدد رله تشکULN2003Aاره  راه انداز به شميس ي آکيموتور را بر عهده دارد، از 

 معکوس ي بردن القاني از بي معکوس براوديت عدد دش هزيو ن) NOT تيگ(ت عدد بافر ش تعداد هيس ي آنيا
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 ني ايمدار داخل. ت رله را کنترل نمودشتوان ه ي مULN2003A يس ي عدد آکي با يعني. ها قرار دارد  رلهنيبوب

   . قابل مشاهده است ۶-۳  در شکلهای آن ايه و شکل پيس يآ

  

 ي برايکي فالشر، ي برايکي آالرم، يک عدد براي: در بخش قدرت تعداد پنج عدد رله وجود دارد

سه رله .  شونديها استفاده م  باز و بسته کردن قفليز برايها ن خاموش کردن موتور خودرو و دو عدد از آن

  . ح استياز به توضي نيدر مورد دو رله آخر اندکح ندارند، اما ي به توضيازياول ن

 به ي موتور قفل مرکزي خاموش باشند هر دو خروجK2 وK1 که هر دو رله يدرصورت

جه قفل يکند که باعث حرکت آن شود و درنت ي از موتور عبور نميانين جريبنابرا. وصل است) بدنه(نيزم

 ی موتورها ي از خروجيکيروشن شود ) K1مثال ( ها  از رلهيکيحال اگر .  خواهد ماندي باقيدر حالت قبل

ن يدر ا. گردد ي متصل ميبه قطب مثبت باطر) K1(گري دين متصل بوده و خروجيبه زم) K2رله (

روشن ) K2رله (گري که رله ديدر صورت.  آورديان از موتور عبور کرده و آن را به حرکت در ميصورت جر

  . آورديدهد و موتور را در جهت معکوس به حرکت م يمن عمل رخ يعکس ا  خاموش شود،K1و رله 

  .قابل مشاهده است) در صفحه بعد( ۶-۴مدار شماتيک بخش قدرت در شکل 



  - ۳۹ - 

  

 روشن ي الزم براانياند که جر  جهت در مدار قرار گرفتهني از اD2 و D1 ودي دو دباالدر مدار شکل 

 ني راست خودرو در حي چپ و راهنماي راهنمانياخل ب کنند و مانع از تدتي جهت هداکيکردن فالشر را تنها در 

 چپ به ي راست با راهنماي راهنمايشک مي سستمي ، سودي دو دنيدر صورت عدم وجود ا.  شوندلياستفاده از اتومب

  . افتندي هردو راهنما با هم به کار م، از راهنماهايکي اتصال کوتاه شده و با روشن کردن گريکدي

  حي شده است و توضلي سوکت و کانکتور تشکي بخش از تعدادنيا: ها يها و خروج يورود -۴

 که يشده اند، در صورت)  Pull up( باالکشArray مقاومت کيها توسط   دربي اليدهاي کليورود.  نداردياديز

 از ي بعضDIP-SW ديتوان توسط کل ي مميها را نداشته باش  دربي الدي کلي برايقصد استفاده از شش ورود
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گيرند تا در صورت   معموال در دزدگيرها باز شدن مدار را فعال بودن سنسور درنظر مي. فعال کردريها را غ يورود

  .بريده يا قطع شدن سيم توسط سارق، دستگاه دزدگير متوجه قطع شدن مدار گردد

  

 يبرا) MSP( جامپر کي حرکت وجود ندارد و خودم شخصا آن را ساختم صي تشخي برايچون سنسور

 امر باعث نيا.  را به آن اعمال نمود12V اي 5V  آن ولتاژلهي کردم که بتوان به وسهي سنسور تعبهي ولتاژ تغذنييتع

  . استفاده کردگري دني به عناوزي سنسورها نريشود تا بتوان از سا يم

 ميدو س.  هستندمي س۳ يدارا) ي و ضربه اکياولتراسون(شوند  ي استفاده مرهاي که در دزدگييسنسورها

 ه،ي صورت است که با وصل شدن تغذنيها به ا طرز کار آن. ري به دزدگصي اعالم تشخي برامي سکي و هي تغذيبرا

 دادن ضربه صي و به محض تشخستا)  Float(در حالت شناور ) صياعالم تشخ (گنالي سميسنسور فعال شده و س
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 ي براييها  سنسورها چراغني اي که روييجااز آن. دهد ي حالت مريي تغي به صفر منطقهي پانيا) يچشم( حرکتاي

 راننده باعث آزار) مخصوصا در شب (ي رانندگني در حي رنگيها  چراغنينور ا ها قرار دارد، نشان دادن فعال بودن آن

ام تا با روشن شدن  را در مدار قرار داده) Q2 و Q1(ستوري عمل دو ترانزنيا از يري جلوگيبرا. شود ي مناني سرنشو

  .ها خاموش شوند  آنيها  برق سنسورها قطع شده و چراغلياتومب

 ي ولتاژ باطريريگ  اندازهي متصل است براADC  که سر مشترک آن به R8ومتري و پتانسR4 مقاومت

 قسمت جزو پروژه نيا.(توان آن را به مدار اضافه کرد ي ميافزار  به صورت نرملي شده است که در صورت تماهيتعب

 آن را يشود و تنها در صورت ي محسوب نمپروژه جزو نيبنابرا.  ارتقاء در مدار قرار دادمتينظور قابلنبوده و خودم به م

 مي تنظي براومتري پتانسنيا.)   نوشتن برنامه آن داشته باشمي برا و زماني خاليفعال خواهم کرد که فرصت و فضا

 را ومتري وصل کرده و پتانسيا به دو سر باطرمتر ر  ولتيعني.  مرجع معتبر استکي ولتاژ با شگِري نمانيکردن ا

متر برابر   با ولتاژ خوانده شده توسط ولتشگري صفحه نماي داده شده بر روشي که ولتاژ نماميده ي مريي تغيطور

 زي نMonitorکانکتور .  مشاهده نمودقي آن را به طور دقراتييتوان تغ ي مي ولتاژ باطرريي حالت با تغنيدر ا. شود

  نُه رشته کابل فلتکي توسط الير است که ارتباط را به دو صورت آنالوگ و سشگري به نمايصال برداصل اتيبرا

  .کند يبرقرار م

باشد از دو قسمت فرستنده و  ي بخش که مربوط به کنترل از راه دور منيا: ييويبخش راد -۵

 يها قرار دارد و با آن فرمان) راننده(کنترل است که در دست کاربر موتيفرستنده همان ر.  شده استلي تشکرندهيگ

 داده شده حي توضي قبلیها  گزارشدر آن ميدر مورد عملکرد و نحوه تنظ.(کند يمورد نظر خود را به دستگاه ارسال م

 در گزارش زي دارد که درمورد طرزکار آن ني منطقي خروجي برد کوچک است که تعدادکي هرنديقسمت گ.) است

 از زي آنتن ننيالبته بدون وجود ا. باشد ي مزي آنتن نکي ي داراييويبخش راد. ده شده است داحي مفصال توض۱شماره 

 از روني است که بمتر يسانت۵۰ به طول حدودا مي سکيآنتن آن . شود يتوان استفاده کرد اما برد آن کم م يآن م
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دهند تا برد  ي قرار مشهي شي جلو داشبورد و دري رواي شهيمعموال آن را  در کنار ش. رديگ ي قرار مريجعبه دزدگ

  . کنندي رها مري را جمع کرده و در کنار جعبه دزدگمي سني ا نصابانددر اکثر موار. داشته باشد يبهتر

 شگري قسمت نمايحال به سراغ بررس.  ارائه شدي کاملباي تقرحاتي توضي برد اصلدرمورد

)Monitoring (کي قسمت که از نيا. ميبرو LCDلي تشکچييکروسوي و چند مکروکنترلري مکي و ي کاراکتر 

  . ندارديادي زحاتي به توضازيشده ن

.  استفاده شده استي چهار سطري کاراکترLCD کي و ATMega8 کروکنترلري مکي قسمت از ني ادر

 و بازبودن درب خودرو يمني و اخطار دادن درمورد باز بودن کمربند اشي و نماصي تشخفهي وظکروکنترلري منيا

 ني در اتي نکته حائز اهمتنها. را برعهده دارد) ياريبه صورت اخت (ي ولتاژ باطريريگ  اندازهزيل حرکت و ندرحا

از آنجا که پس از نصب .  داده شده استحيکامال توضفصل پنجم   درزي که آن ندهاستيقسمت روش اسکن کردن کل

LCDساده  پروگرمر کي سازد  مي دشوار راکار از برد جهت پروگرم کردن کروکنترلري برد، جدا کردن مي بر رو  

ISP(In System Programming)  کروکنترلريچون م.  گرفته استار در مدار قرزين ATMega8ي دارا 

باشد  ي ساعت مستالي مدار، کرني موجود در استاليکر. ستي ني خارجستالي به کريازي نباشد می ينوسانساز داخل

  .رود ي به کار م مدار نگه داشتن ساعتمي تنظياست و برا 32.768KHz  کاری فرکانسيکه دارا

  . قابل مشاهده است)صفحه بعد( ۶-۶ شکل مدار شماتيک کامل برد مونيتورينگ در
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فه يز وظي نR8ومتر ي استفاده شده و پتانسLCD روشن کردن نور پشت صفحه يبرانيز  Q1ستور يترانز

 فقط . باشدNPN يا PNPتواند از نوع   اين ترانزيستور می.د را بر عهده دارLCD يم کنتراست کاراکترهايتنظ

از آنجا که اکثر ميکروکنترلرها با صفر بهتر فعال . شود حالت روشن کردن آن توسط ميکروکنترلر معکوس مي

  . استفاده نمودمPNPشوند از ترانزيستور  می
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فصل ھفتم 

)طراحی مدارچاپی(
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  :طراحی مدارهای چاپی

همانطور که گفته . ديپروژه رس) PCB (ي مدارچاپي پروژه نوبت به طراحيي نهاکيماتپس از اتمام طرح ش

 دو دي بانيبنابرا. باشد يم) Main board (ي برد اصلکيو ) Monitoring(شگري برد نماکي ي پروژه دارانيشد ا

 Protel Design Explorer 2004 DXP به نام ي کار که توسط نرم افزار طراحنيا. شد ي مي طراحيمدارچاپ

ه ياول يالبته کار طراح. دي و اجرا شد، حدودا دو هفته به طول انجاميطراح ،)دي داريي با آن آشنايکه همگ(

 دي داشت و بايادي زتي من اهمي کار برااتي اما از آنجا که جزئد،ي طول نکششتري روز ب۳ي ال۲ در حدود يمدارچاپ

.  شدشيراي مرتبه اصالح و و۴ ي ال۳ هرکدام حدودا يدو مدار چاپ ني اگرفت، ي آن انجام مي بر رويادياصالحات ز

 تا به اين صورت  را پشت سر گذاشتشيراي شد و دوباره مراحل اصالح و وي بار از نو طراحکي نگيتوري برد مونيحت

  .توانيد مشاهده کنيد در آمد که در ضميمه می

  :ميپرداز ي مي مدارات چاپني از اکي در مورد هري نکاتاني به بحال

  طراحی مدار چاپی برد اصلی

 ي شلوغ بوده و طراحيکم،  بودن اتصاالت و تعداد قطعاتادي زليبه دل) Main Board (ي اصلبرد

 مجبور به عبور دادن ي مدار شلوغني چنکطرفهي ي طراحي دشوار بود و گذشته از آن براي آن کاري براکطرفهي

ماسک سبز يا  ( پروژه قصد سبز کردن بردني ايچون برا. ميشد يات م قطعري سااي يس ي آي هاهي پاني از برهايمس

Green mask(خطا، اتصاالت و خطوط به ني با کوچکتري کارمي لحنيشد تا در ح ي کار باعث مني را نداشتم، ا 

 ناي از مي خطچي شد که هدي متوجه خواهديي برد دقت نمانياگر به ا.  کار گرددي متصل شده و باعث خرابگريکدي

 کار باعث راحتتر شدن نيها ا  قسمتي در بعضنکهيبا ا! تها و کانکتورها عبور نکرده اس يس ي از آچکدامي هيها هيپا



  - ۴۶ - 

 وجود DXP در اي قطعات ناشناخته بود ي برد بعضنيدر ساخت ا.  کردمي عمل خوددارنيشد، از ا ي ميطراح

 قدرت، يشکل کانکتورها. شد ي ساخته مي صورت دستبه) Foot Print(ها   آنيها هي شکل پادي بانيبنابرا. نداشت

  .اند ه ساخته شدي برد به صورت دستنيها در ا  ، و رلهييوي رادی رندهيگ

ها کوچک در نظر گرفته شده است و به  يک نکته مهم در برد مذکور اين است که کانکتور کليدالی درب

ين کار اين بود که در ساير کاربردها بتوان به عنوان  هدف از ا.آيد وسيله يک مبدل دست ساز به صورت بزرگ در مي

 .از آن استفاده نمود) I/O(ورودی يا خروجی 

 پروگرم ي براکروکنترلري است که مني ساده تر از ااري مدار بسون درکروکنترلري آنجا که پروگرم کردن ماز

 ني در حزي نISP(IN SYSTEM PROGRAMMING( پورت پروگرمر کيکردن از مدار خارج شود، 

 ضي تعويحت قطعات به رادمانيدر چ.  وجود نداشتکي به مدار اضافه شد که در مدار شماتي مدار چاپيطراح

 ي الزم براي که فضامي بري مي نکته پني به اکروکنترلري ميريبا توجه به محل قرارگ.  دقت شده استزيقطعات ن

 ي براي قرار گرفته است که مانعيگوالتور طور رزيکش در نظر گرفته شده است و ن يس يقرار گرفتن انبر آ

 راه يس ي جدا کردن آيبرا. کروکنترلر را از مدار جدا کردي بتوان مزي ساده نيشتوچگي پکي نباشد و با کروکنترلريم

 و Array مقاومت انيفاصله م.  شده استهي تعبي خاليي مدار، فضاي در باالزين)  ULN2003A(ها  انداز رله

 در مونتاژ و ي آن را گرفت و باعث راحتکي دم بارکي درنظر گرفته شده که بتوان با ي به قدرزي نيس يسوکت آ

 دهي که پشت آن از پارچه  پوشي ورقه سوراخدار فلزکي برد ني ساخت جعبه محافظ اياز آنجا که برا. دمونتاژ گردد

ام تا از   متصل نمودهGND به گره  راچي پيري قرارگيرا درنظر گرفته ام، محل ها)  سقف کاذبليتا(شده است 

  . دي نمايري مدار جلوگي بر روي خارجزيورود نو
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  طراحی مدار چاپی برد نمايشگر

 وجود ي خاص و مفصّـلتحاي شده  توضي طراحکطرفهيکه به صورت ) Monitoring (شگري برد نمادر

 پروژه ساختار ني انگيتوريآنجا که برد موناز .  شده بودي طراحزهي برد در ابتدا به صورت دوطرفه و متالنيا. ندارد

 ني اي طراحنيبنابرا. شد ي محسوب نمليل دي جز اسرافِ  بي کارزهي برد به صورت متالي دارد، طراحيا  سادهاريبس

های کار بکاهد و نيز تعويض قطعات   تا مقداری از هزينه در آمدي به صورت دو طرفه معموليراتييبرد با اعمال تغ

چون در بردهای متاليزه بين دواليه زيری و رويی آبکاری شده و دوطرف به دانيد  همانطور که می. (دتر شو آسان

جداکردن قطعات لحيم شده بر روی برد متاليزه بسيار دشوارتر از جدا کردن قطعات از روی شوند  يکديگر متصل می

به جای  ( و جامپرميافزودن چند س ساده شدن را داشت با تيهنوز قابل  برداين چون .)بردهای معمولی است

 مد ي نکاتزيها ن مي سنيدر قرار دادن ا.  در آمدکطرفهي به صورت برد ) قرار داشتندTop Layerمسيرهايی که در 

 کار کاسته نشود و ييباي که از زرندي قرار بگيها طور مي سني که اود بني بر اي سعنکهياول ا. نظر قرار گرفته است

 اني که جرياند تا در صورت ها و بازر قرار گرفتهLED ري ها در مسمي سني انکهيتر از نکته اول ا نکته و مهمنيدوم

 مقاومت کيها از  سيم يبه جاها LEDبرای جلوگيری از سوختن ها مشاهده شد، بتوان LED از حد شي بدنيکش

  .  را گرفتمشکل ني اياستفاده کرد و جلو

ها، شکل و ابعاد برد و محل  اگر به اندازه.  برد استنيعاد ا شکل و ابگري جالب و قابل توجه دنکته

. دهند ي ملي را تشکلي مستطکيها   سوراخني شد که ادي متوجه خواهديهـِِدرها توجه کن نيها و پ  سوراخيريقرارگ

 درنظر گرفته شده و LCD20X4 کي به اندازه برد نگيتورياندازه برد مون.  استLCD20X4 همان لي مستطنيا

 توسط ي به راحتLCD متناسب قرار گرفته است تا LCD ي هاهي پايري با محل قرار گقاي دقزيهدرها ن نيمحل پ



  - ۴۸ - 

هدر  ني پLCD يبر رو.  برد نصب شوديشود بر رو ي گفته مSpacerها   کوچک که به آنيکيچند قطعه پالست

  .م سازده را فراLCD ضي تعواي يي جابجا امرت در شده تا سهولنصب ي هدر مادگني برد، پي و بر روينر

 کي قسمت در مدار شماتنيا.  سوراخ وجود داردکي و GND خط کي ستالي در کنار کرنکهي اگري دنکته

 وصل شده  مدارني کوچک به زممي سکي توسط ستالي در مدار قرار داده شد که بدنه کرني ايوجود نداشت، اما برا

 مشاهده ديتوان ي ميکي الکترونقيدق و مدارات يوتري عمل را در قطعات کامپنيا. دهد آن را کاهش يريپذزيو نو

  .ديينما

 ۴,۵ به اندازه ي دو پد که فاصله انيا.  کمتر قرار گرفته اندي با فاصله اگري کنار محل نصب بازر دو پد ددر

 در صورت اي بتوان استفاده کرد، زيازر را ن کوچکتر بزياند که سا  برد قرار گرفتهي منظور در رونيمتر دارند به ا يليم

  . دو نقطه متصل نمودني آن را به اميبتوان س)  از بردرونيب (ي به استفاده از بازر خارجليتما

  امکانات خاصراتيي تغني شده اند که با کوچکتري طراحي دو برد طورنيتوان گفت ا ي مي طور کلبه

ها   آن از آن دو، از هرکدامکي در برنامه هررييتوان با تغ ي مي نمود و حتتوان از آن درخواست ي مي را به راحتيديگر

را انجام ...  و گري دلي وسانگيتوري مون،يق ادوات بري مانند کنترل برخ،ري از دزدگري غييها به طور جداگانه استفاده

 توضيحات بيشتر در اين مورد .داد کرد و دستگاه را ارتقاء يها طراح  سازگار با آنيگري ديتوان بردها ي مزيو ن. داد

  . آمده استدر فصل پيشنهادات

  مونتاژ  قطعات

 برد قرار گرفته و ي پروژه، قطعات برروازي قطعات مورد نهي و تهيپس از آماده شدن برد مدارچاپ

که قابل  ي کار،از به زمان داردي است و تنها ني مرحله تنها عملني که ايياز آنجا. ها انجام گرفت  آنيکار ميلح

  .باشد يم نحي به توضيازينن مرحله يدر ا نيح دادن باشد صورت نگرفته است، بنابرايتوض
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 ستفاده استاندارد و مناسب جهت ايها بندی ها با رنگ مي کردن سداي مرحله مربوط به پني احي تنها توض

ها کانکتور پاور  که در بازار به آن است ي قدرتباي آن از نوع تقريکانکتورها.  مدار استيها يها و خروج ي وروديبرا

ن يا .ديي مشاهده نماديتوان ي م يصفحه بعدزير ها را در   از آنکي مورد استفاده و کار هريها مي سرنگ. نديگو يم

. روند يرها به کار مي دزدگيبراها   رنگنيها استاندارد بوده و در اکثر موارد هم  رنگني ذکر است که اانيشانکته 

ها کامال استاندارد بوده و در همه  ن رنگين معناست که ايقرار گرفته است به ا ستاره ر کنارشان عالمت که ديموارد

ا ي نداشته ياند استاندارد از پروژه بودهي که ستاره ندارند چون بر حسب ني موارد.ن صورت استيموارد به هم

  .ام  اطالع بودهينجانب از رنگ استاندارد آن بيا

  )بدنه(GND ............................................................................................................................................................. يمشک*          

  )هيتغذ( VSS............................................................................................................................................................قرمز *

 )چييسو( Switch......................................................................................................................................................زرد *

  )غه بستهيت(Rly-NC.......................................................................................................................................... يقهوه ا

  )غهيمشترک ت( Rly-Com................................................................................................................................بنفش *

  )غه بازيت( Rly-NO...................................................................................................................................... ي مشک-زرد

  )راهنما( Flasher................................................................................................................................ ي مشک-ينارنج*

  )راهنما( Flasher................................................................................................................................ ي مشک-ينارنج*

  )ريآژ( Alarm.......................................................................................................................................................... يصورت

  يمني کمربند ا........................................................................................................................................................... يطوس

  ) قفلي منفقطب( -Lock......................................................................................................................................سبز *

  )قطب مثبت قفل( +Lock..................................................................................................................................... يآب*

  )قفل باز( UP ..................................................................................................................................................... يقهوه ا*

  )بدنه( GND.......................................................................................................................................................... يمشک*

  )قفل بسته( Down................................................................................................................................................د يسف*
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فصل ھشتم 

) پروژهافزار نرم(
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   پروژهيبخش نرم افزار

 ساخت ،ي مدارچاپي طراح،يي نهاي طرح، طراحشيراي وه،ي اولي طراحق،ي کردن مراحل تحقيپس از ط

همانطور که انسان . رسد ي پروژه ميافزار  نرماتين نوبت به انجام عمل مسيرهای آ و تستييرد نها مونتاژ ب،يمدارچاپ

 کي بدون داشتن زي نيکروکنترلريم پروژه کيتواند انجام دهد،  ي نمي کارچي ندارد و هيبدون مغز و اعصاب معن

 ستيبا ي به کار افتادن مدار مي برانيبنابرا. شدبا ي نمي کارچي بوده و قادر به انجام دادن هدهيفا يافزار مناسب، ب نرم

و ) Basic (کيسي برنامه را به زبان بنيا.  شونديزي نرم افزار مناسب برنامه رکي آن  با استفاده از يکروکنترلرهايم

  .ام  نمودهيزي برنامه رکروکنترلرهاي نوشته و درون مBascom (Basic-Compiler) نرم افزار طتوس

 به نوشتن دو نرم افزار جداگانه ازي نني پروژه شامل دو برد است و دو پردازنده دارد، بنابرنيکه ا يياز آنجا

  .شگري برد نماي برايگري و دي برد اصلي برايکي. دارد

 موضوع که هر ني در مورد اي در مورد برنامه و متن آن مقدارحي است قبل از شروع کردن به توضبهتر

ارائه ها   از آنکي سپس برنامه هرم،ي انجام دهد صحبت کندي باييه دارد و چه کارها بر عهديفي چه وظاکروکنترلريم

 برد دي پروژه مشاهده نمودکي شماتي که در نقشه هاهمانطور .مي کني شروع مي برد اصلافزار  نرمابتدا از. خواهد شد

 سنسورها  به برد يتمام. کند يها را کنترل م  داده و آني مدار را در خود جايها يها و خروج ي تمام ورودياصل

 فرمان ي برد اصلني از همزي ن غيرهها ، فالشر و  دربي قفل مرکزر،ي اجزاء خودرو مانند آژري متصل شده و ساياصل

  ست؟ي مدار چني در اکروکنترلري مفياما وظا. رنديگ يم

  نگيتوري جهت ثبت در موناميها و ارسال پ ياسکن کردن ورود-۱

   شدهفيها به طرق تعر  رلهيانداز هفرمان دادن و را-۲

   کنترلموتيخواندن فرمان ارسال شده توسط ر-۳
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 پنج عدد سنسور ستيبا ي مدار مني پروژه ذکر شده است افيهمانطور که در تعر : مداريها يورود

 دائما در کنترلرکرويم. دي نمايبانيرا پشت)  دربي اليدهايکل (چييکروسويو تعداد شش م) ي ضربه ااي کياولتراسون(

 و فالشر را فعال ري فعال شده، فورا آژي ورودکي دهد صي که تشخيها است در صورت ي ورودنيحال اسکن کردن ا

 با نگيتوري تا برد موندينما ي ارسال منگيتوري برد موني براالي را به صورت سريکرده و در همان زمان کد مشخص

  .افظه ثبت کند درب را در حاي آن کد زمان و شماره سنسور افتيدر

 از مراحل کي استفاده شده است تا در هر(INT0) ي وقفه خارجکي از ييوي رادرندهي ارتباط با گيبرا

  . مورد نظر را ارسال کرديها کنترل فرمان موتيفوق بتوان توسط ر

 کنترل شوند تنها پنج عدد دي باکروکنترلري مدار که توسط ميها يخروج : مداريها يخروج

 کردن کي بوده و با يها صفر منطق ي خروجنيهمه ا.  متصل شده اندULN2003A راه انداز کيهستند که به 

    .گردد يها رله مورد نظر فعال م آن

  .مي پردازي آن ميها يها و خروج ي و ورودنگيتوري برد موني برنامه نوشته شده براي به بررسحال

 اطالعات به کاربر بر عهده برد يام دادن تمشي نمافهي وظداست،ي برد پنيهمانطور که از اسم ا

 جهت ارسال اطالعات بر نگيتوري به کار رفته در برد مونکروکنترلري ميها نيهفت عدد از پ. باشد ي منگيتوريمون

 کي و En ي براني پکي RS ي براني پکي ، DATA ي برانيچهار پ(استفاده شده است) LCD (شگري نمايرو

 زي ننيسه پ. اند  شده و به کار رفتهفيها درون برنامه تعر  آنيکه همگ) نهيزم روشن و خاموش کردن نور ي برانيپ

 به عنوان مبدل آنالوگ به ني پکي از دهاي اسکن کردن کليبرا.  استفاده شده اندLEDيها  چراغيبرا

داشت از ها وجود  چييسو کروي در مياز آنجا که مشکل.  شده استاده به عنوان وقفه استفني پکيو ) ADC(تاليجيد

 RXD , TXD ي برانيدو پ.  استدهاي شد و برنامه دائما در حال اسکن کردن کليبه کار بردن وقفه خوددار
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 ي اصلد اطالعات از برافتي با دردي بانگيتوريبرد مون. سازد ي برد فراهم مني اي رابراالياستفاده شده که ارتباط سر

 برنامه دي است گذشته از آن که بانگيتوري بر عهده برد مونزيناز آنجا که ساعت . ديفرمان مورد نظر را اجرا نما

 مطلّع نگيتوريکنترل، برد مون موتي رلهي پس از باز کردن درب خودرو به وسستيبا ي نوشته شود، مخيساعت و تار

 هدي به اطالع آن نرسچيي اگر هنوز باز شدن سوقهي دقکي ذشتشده، زمان را در حافظه خود ثبت کرده و پس از گ

 و الزم ي برد ضرورني اي براTXD رو وجود نياز ا. دي ارسال نماي برد اصليها را برا بود فرمان قفل کردن درب

و در  پروژه انيدر پا.  استدهي نگردي منظور طراحني برد تنها به انيدرضمن همانطور که قبال گفته شد ا. (است

ا افزودن ب استفاده شده است که RTC*رنامه ساعت از  بي برا) مورد خواهم دادني در ايحاتيتوضفصل پيشنهادات 

وشته و رفع نهر دو برنامه مذکور . کند يار ساده مي آن را بسيسينو  به مدار برنامهيهرتزکيلو  32.768ستال يک کري

  . شده اندبيع

                                                

* RTCعبارتخفف م   Real Time Clockاين سيستم که درون خود ميکروکنترلر قرار دارد، با قرار دادن يک . است

  .تواند به طور خودکار ساعت سيستم را با دقت، تنظيم نگاه دارد کريستال می
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  يمتن برنامه برد اصل

$regfile = "m16def.dat" 

$crystal = 8000000 
  ين فرکانس کارييکروکنترلر و تعي ميمعرف

'*** ****** Variables ********   

Dim R As String*2 , En As String*1  

Dim Bsen As Byte,S As Byte   
Dim F As Byte  

Dim Esw As Bit , Alrm As Bit  
Dim Treg As Long  

  به کار رفته در متن برنامهيرهايف متغيتعر

********** Names **********     

Flasher Alias Porta.5  

Lock Alias Porta.7  

Unlock Alias Porta.6  

Bell Alias Porta.4  

Engin Alias Porta.3  

M_int Alias Portb.7  

Cmd Alias Pinb.6  

Sen1 Alias Pind.3  

Sen2 Alias Pind.4  

Sen3 Alias Pind.5  

Sen4 Alias Pind.6  

Sen5 Alias Pind.7  

Swm Alias Pinb.4  

 اسـتفاده شـده بـه منظـور       يه ها ي پا ينامگذار
  يسيسهولت در برنامه نو
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Dfr Alias Pinc.0  

Dfl Alias Pinc.1  

Drr Alias Pinc.2  

Drl Alias Pinc.3  

Dfm Alias Pinc.4  

Drc Alias Pinc.5  

Sb Alias Pinc.6  

Mot Alias Pinc.7  

Up Alias Pina.1  

Dn Alias Pina.2  

******** Config devices *******     

---------- Config I/O ----------' 

Config Portb = Input 

Config Portd = Input  

Config Portc = Input  

Config Porta = Output  

Config Portb.7 = Output  

Config Debounce = 75  

   هاي ها و خروجي وروديکره بنديپ

------ Config interrupts ------'   

Config Int0 = Rising  ي وقفه خارجيکره بنديپ  

Enable Interrupts  وقفه هايفعال ساز   

Enable Int0  ي وقفه خارجيفعال ساز  

On Int0 Remote  ير برنامه وقفه خارجيف زيتعر  
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-------- config Serial ---------'   

  Open"comd.1:19200,8,n,1"For Output As#1            ال     ي پورت سريکره بنديپ

Set Cmd : Esw=0 : Portc = &HFF هير اوليمقاد  

Do  

Begin: 

Readeeprom En , 100  

If En = "1" Then  

Debounce Sen1 , 0 , Sense1 , Sub  

Debounce Sen2 , 0 , Sense2 , Sub  

Debounce Sen3 , 0 , Sense3 , Sub  

Debounce Sen4 , 0 , Sense4 , Sub  

Debounce Sen5 , 0 , Sense5 , Sub  

Debounce Dfr , 0 , Door1 , Sub  

Debounce Dfl , 0 , Door2 , Sub  

Debounce Drr , 0 , Door3 , Sub  

Debounce Drl , 0 , Door4 , Sub  

Debounce Dfm , 0 , Door5 , Sub  

Debounce Drc , 0 , Door6 , Sub  

 ير بررسـ ير فعال بودن دزدگ  يا غ يدرابتدا فعال   
ــودن دزدگ.  شــوديمــ ر، يــدر صــورت فعــال ب

 ي درب ها اسـکن مـ  ي اليدهايسنسورها و کل  
ا درب به   يام از هر سنسور     يدن پ يشوند و با رس   

 . کنديمربوطه پرش مربرنامه يز

Else  ريدر صورت فعال نبودن دزدگ  

Debounce Mot , 0 , Dm , Sub  

Debounce Dfr , 0 , Dm1 , Sub  

Debounce Dfl , 0 , Dm2 , Sub  

Debounce Drr , 0 , Dm3 , Sub  

ــکل ــداي اليدهايـ ــا ، کمربنـ  و يمني درب هـ
ص حرکــت اســکن شــده و بــا يسنــسور تــشخ

ربرنامـه مربوطـه   يام از هرکدام، بـه ز يدن پ يرس
 . کنديپرش م
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Debounce Drl , 0 , Dm4 , Sub  

Debounce Dfm , 0 , Dm5 , Sub  

Debounce Drc , 0 , Dm6 , Sub  

Debounce Sb , 0 , Dm7 , Sub  

End If  
Debounce Cmd , 0 , Time_lock , Sub  
Debounce Up , 0 , Upl , Sub  
Debounce Dn , 0 , Dnl , Sub  

ربرنامه مربوطه پرش   ي به ز  Cmdبا صفر شدن    
دن يبا باال کش  .  کند يکرده و درب ها را قفل م      

ن زدن قفـل    يير درب ها بـاز و بـا پـا         ي سا قفل،
  . شونديز قفل مير درب ها نيسا

If Swm <> Esw Then 

If Swm = 0 Then  

Esw = 0  

Printbin #1 , 28  

End If  

If Swm = 1 Then  

Esw = 1  

 برابـر نبـود     Eswچ موتور بـا مقـدار       يياگر سو 
چ برابـر   ييحال اگر سـو   . ر کرده است  يي تغ يعني

 ٢٧ک بـود عــدد      يـ  و اگـر     ٢٨صفر بود عـدد     
  . شوديارسال م

Printbin #1 , 27  

Readeeprom En , 100  

If En = "1" Then  

Set Bell  

End If : End If : End If   

Loop  

End  

  =====Remote Control  ====  

  

  

ر بـه  يـ چ باز شد آژيير فعال بود و سوياگر دزدگ 
  .ديصدا در آ

Remote:  ر خاموش شـده و    يموت، آژ يام از ر  يدن پ يبا رس
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Reset Bell : Waitms 5 

R = Hex(pinb) : R = Right(r , 1)  

Select Case R  

 خوانـده شـده و رقـم        Hex به صورت  Bپورت  
ت اسـت جـدا     يب٤نده  يسمت راست آن که نما    

 . شودي ميشده و بررس

   Case "0" : Delay  

   Case "1":   

      For F = 1 To 10  

      Toggle Flasher  

      Waitms 300  

      Next  

      Reset Flasher  

 Sد يـ  کل يعنـ ي صـادر شـده بـود        ١اگر فرمان   
  . افتديفشرده شده و فالشر به کار م

   Case "8":  

 En = "1"  

 Writeeeprom En , 100  

      Set Engin  

      Printbin #1 , 31  

 If Alrm = 1 Then  

      Set Bell 

      Set Lock  

      Set Flasher  

      Waitms 250  

      Reset Lock : Reset Bell 

      Reset Flasher : Waitms 350  

 Else  

  Set Lock  

د قفـل  يـ  کليعنـ ي صادر شده بود    ٨اگر فرمان   
ر فعـال شـده   ين دزدگيبنابرا. فشرده شده است 

ر فعـال باشـد   ياگر آژ .  شوند ي قفل م  و درب ها  
ز زده يـ ک بـوق کوتـاه ن  يبا قفل شدن درب ها      

ن يـ ر، ايـ ر فعال بودن آژ  يدر صورت غ  .  شود يم
  . شوديبوق زده نم
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  Set Flasher  

      Waitms 250  

      Reset Lock  

      Reset Flasher  

      Waitms 350  

   End If  

   For F = 1 To 4  

      Toggle Flasher 

      Waitms 300 

      Next  

      Reset Flasher  

ک يـ  شـود کـه بـا        يو در آخر دو فالش زده م      
ن قفل شدن زده شد، در کل       ي که در ح   يفالش

  . شوديسه فالش م

   Case "C":  

   Toggle Engin  

   If Engin = 1 Then  

   Else  

   End If  

      Waitms 150  

برق موتور قطـع    ) ١٢ يعني (Cبا آمدن فرمان    
بـا قطـع    .  شـود  يشده و اگر قطع بوده وصل م      

 و با وصـل شـدن آن        ٣١شدن برق موتور عدد     
نگ ارسال  شده و بـه       يتوري به برد مون   ٣٢عدد  

  . رساندياطالع کاربر م

   Case "4": 

      If Alrm = 1 Then  

      Alrm = 0  

      Set Bell : Waitms 100  
      Reset Bell : Waitms 250  

      Else  

      Alrm = 1  

ر فـشرده   يـ د آژ يـ  کل يعنـ ي ٤دن فرمان   يبا رس 
ر فعال باشـد    ير غ ي که آژ  يتدر صور . شده است 

ــودن غ  ــال ب ــال و در صــورت فع ــفع ــال ي ر فع
ر فعال شود دو تک بوق و اگـر         ياگر آژ . شود يم
  .زنديک تک بوق ميرفعال شود، تنها يغ
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      Set Bell : Waitms 200  
      Reset Bell : Waitms 200  
      Set Bell : Waitms 150  
      Reset Bell : Waitms 150  

      End If  

   Case "2": 

     Reset Engin  

   Printbin #1 , 32  

   Printbin #1 , 33  

      En = "0" 

      Writeeeprom En , 100  

 If Alrm = 1 Then  

      Set Bell  

      Set Unlock  

      Set Flasher  

      Waitms 250  

      Reset Unlock  

      Reset Bell  

      Reset Flasher  

      Waitms 350  

     Else  

  Set Unlock  

  Set Flasher  

      Waitms 250  

      Reset Unlock  

 کـه بـازکردن قفـل درب هـا      ٢با آمدن فرمان    
 ٣٣ و ٣٢ست، برق موتور وصل شـده و اعـداد          

 ي بـرا  ٣٢( شـوند  يال مـ  نـگ ارسـ   يتوريبه مون 
 اعـالم  ي بـرا ٣٣اعالم وصل شدن برق موتور و    

  ).باز شدن درب

Enــ صــفر شــده و ا ــه آن معناســت کــه ي ن ب
  .ر فعال استير غيدزدگ

در صورت فعال بودن آالرم با بـاز شـدن قفـل            
 کـه بـا     ي شود در صورت   يد م يز تول يک صدا ن  ي
  .شوند يد نمين صدا تولير فعال بودن آالرم ايغ

  

  

  

ک فـالش  يـ  شود که بـا      يز زده م  يالش ن سه ف 
که در هنگتم باز شـدن قفـل زده شـده چهـار          

  . شوديفالش م
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      Reset Flasher  

      Waitms 350  

   End If  

   For F = 1 To 4  

      Toggle Flasher  

      Waitms 300  

      Next  

      Reset Flasher  

   Case Else : Delay  

End Select  

Return  

' =====Timer for lock=======   

Time_lock: 

En = "1": 

 Writeeeprom En , 100  

      Set Engin  

      Printbin #1 , 31  

  Set Lock  

  Set Flasher  

      Waitms 250  

      Reset Lock  

      Reset Flasher  

      Waitms 350  

   For F = 1 To 4 

نـگ،  يتوريدن فرمان قفـل شـدن از مون       يبا رس 
اجرا ر را   ينجا پرش کرده و مراحل ز     يبرنامه به ا  

  .دي نمايم

ر را فعــال سـاخته ، سـپس بــرق   يـ ابتـدا دزدگ 
موتور را قطع کرده و پـس از آن بـا فرسـتادن            

 قطع شدن برق موتور را به اطالع بـرد       ۳۱عدد  
  . رساندينگ ميتوريمون

ــل کــرده و فالشــر   ــس از آن درب هــا را قف پ
  .زند يم
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      Toggle Flasher : Waitms 300  

      Next  

      Reset Flasher  

Return  

Sense1: 

Printbin #1 , 11  

If Alrm = 0 Then  

      For F = 1 To 5  

      Reset Flasher  

      Waitms 250  

      Set Flasher  

      Waitms 250  

      Next  

      Reset Flasher  

Else  

Set Bell  

      For F = 1 To 5  

      Reset Flasher  

      Waitms 250  

      Set Flasher  

      Waitms 250  

      Next  

      Reset Flasher  

End If  

  

در زمـان قفـل    (١ سنـسور  با آمـدن فرمـان از   
ــودن دزدگ ــودن و فعــال ب ــب ــه ١١عــدد ) ري  ب

نــگ فرســتاده شــده و آن را از فعــال يتوريمون
خ و يسازد تا زمان ، تـار ي آگاه م ١شدن سنسور   

ره يـ شماره سنـسور مربوطـه را در حافظـه ذخ         
  .کند

ر فعال باشد فقـط فالشـر بـه کـار      ياگر آالرم غ  
  ديآ ير در نمي آژي افتد و صدايم

ر بـه صـدا در      يـ رت فعال بـودن آالرم، آژ     درصو
 .افتد يآمده و فالشر به کار م
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Return  

Sense2: 

Printbin #1 , 12  

If Alrm = 0 Then  

      For F = 1 To 5  

      Reset Flasher  

      Waitms 250  

      Set Flasher  

      Waitms 250  

      Next  

      Reset Flasher  

Else  

Set Bell  

      For F = 1 To 5  

      Reset Flasher  

      Waitms 250  

      Set Flasher  

  

در زمـان قفـل    (١٢با آمدن فرمـان از سنـسور        
ــودن دزدگ ــودن و فعــال ب ــب ــه ١٢عــدد ) ري  ب

اده شــده و آن را از فعــال نــگ فرســتيتوريمون
خ و يسازد تا زمان ، تـار ي آگاه م ٢شدن سنسور   

ره يـ شماره سنـسور مربوطـه را در حافظـه ذخ         
  .کند

ر فعال باشد فقـط فالشـر بـه کـار      ياگر آالرم غ  
  دي آير در نمي آژي افتد و صدايم

ر بـه صـدا در      يـ درصورت فعال بـودن آالرم، آژ     
 . افتديآمده و فالشر به کار م

      Waitms 250  

      Next  

      Reset Flasher  

End If  

Return  

Sense3: 

  

Printbin #1 , 13       در زمـان قفـل    (٣با آمـدن فرمـان از سنـسور
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If Alrm = 0 Then  

      For F = 1 To 5  

      Reset Flasher  

      Waitms 250  

      Set Flasher  

      Waitms 250  

      Next  

      Reset Flasher  

Else  

ــودن دزدگ ــودن و فعــال ب ــب ــه ١٣عــدد ) ري  ب
نــگ فرســتاده شــده و آن را از فعــال يتوريمون

خ و ين ، تـار سازد تا زماي آگاه م ٣شدن سنسور   
ره يـ شماره سنـسور مربوطـه را در حافظـه ذخ         

  .کند

ر فعال باشد فقـط فالشـر بـه کـار      ياگر آالرم غ  
  دي آير در نمي آژي افتد و صدايم

ر بـه صـدا در      يـ درصورت فعال بـودن آالرم، آژ     
 . افتديآمده و فالشر به کار م

Set Bell  

      For F = 1 To 5  

 

      Reset Flasher  

      Waitms 250  

      Set Flasher  

      Waitms 250  

      Next  

      Reset Flasher  

End If  

Return  

  

Sense4: 

Printbin #1 , 14  

If Alrm = 0 Then  

      For F = 1 To 5  

      Reset Flasher  

  

در زمـان قفـل    (٤با آمـدن فرمـان از سنـسور     
ــودن دزدگ ــودن و فعــال ب ــب ــه ١٤عــدد ) ري  ب

نــگ فرســتاده شــده و آن را از فعــال يتوريمون
خ و يسازد تا زمان ، تـار ي آگاه م ٤شدن سنسور   

ره يـ شماره سنـسور مربوطـه را در حافظـه ذخ         
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      Waitms 250  

      Set Flasher  

      Waitms 250  

      Next  

      Reset Flasher  

Else  

Set Bell  

      For F = 1 To 5  

      Reset Flasher  

      Waitms 250  

  .کند

کـار  ر فعال باشد فقـط فالشـر بـه     ياگر آالرم غ  
  دي آير در نمي آژي افتد و صدايم

ر بـه صـدا در      يـ درصورت فعال بـودن آالرم، آژ     
 . افتديآمده و فالشر به کار م

      Set Flasher  

      Waitms 250  

      Next  

      Reset Flasher  

End If  

Return  

  

Sense5: 

Printbin #1 , 15  

If Alrm = 0 Then  

      For F = 1 To 5  

      Reset Flasher  

      Waitms 250  

      Set Flasher  

      Waitms 250  

در زمـان قفـل    (٥با آمـدن فرمـان از سنـسور     
ــودن و فعــال  ــودن دزدگب ــب ــه ١٥عــدد ) ري  ب

نــگ فرســتاده شــده و آن را از فعــال يتوريمون
خ و يسازد تا زمان ، تـار ي آگاه م ٥شدن سنسور   

ره يـ شماره سنـسور مربوطـه را در حافظـه ذخ         
  .کند

ر فعال باشد فقـط فالشـر بـه کـار      ياگر آالرم غ  
  دي آير در نمي آژي افتد و صدايم

 ر بـه صـدا در     يـ درصورت فعال بـودن آالرم، آژ     



  - ۶۶ - 

      Next  افتديآمده و فالشر به کار م . 

      Reset Flasher  

Else  

Set Bell  

      For F = 1 To 6  

      Toggle Flasher  

      Waitms 500  

      Next  

    End If  

  

Return   

Door1:  

Printbin #1 , 21  

Set Bell  

      For F = 1 To 6  

      Toggle Flasher  

      Waitms 500  

      Next  

Return  

 درب ر با باز شـدن يت فعال بودن دزدگ در صور 
ر فعـال   يـ ا غ يـ بدون توجه بـه فعـال        ١شماره  

ــدد  ــودن آالرم، عـ ــه  ٢١بـ ــت بـ ــت ثبـ  جهـ
ز بـه صـدا     ير ن ينگ فرستاده شده و آژ    يتوريمون

ز زده يــ فــالش ن٦ن حــال يــدر ا. ديــ آيدر مــ
 .شود يم

Door2: 

Printbin #1 , 22  

Set Bell  

      For F = 1 To 6  

      Toggle Flasher  

      Waitms 500  

ر با باز شـدن درب  يدر صورت فعال بودن دزدگ  
ر فعـال   يـ ا غ يـ  بدون توجه بـه فعـال        ٢شماره  

ــدد  ــودن آالرم، عـ ــه  ٢٢بـ ــت بـ ــت ثبـ  جهـ
ز بـه صـدا     ير ن ينگ فرستاده شده و آژ    يتوريمون

ز زده يــ فــالش ن٦ن حــال يــدر ا. ديــ آيدر مــ
 .شود يم
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      Next  

Return  

Door3: 

Printbin #1 , 23  

Set Bell  

      For F = 1 To 6  

      Toggle Flasher  

      Waitms 500  

      Next  

Return  

ر با باز شـدن درب  يدر صورت فعال بودن دزدگ  
ر فعـال   يـ ا غ يـ توجه بـه فعـال       بدون   ٣شماره  

ــدد  ــودن آالرم، عـ ــه  ٢٣بـ ــت بـ ــت ثبـ  جهـ
ز بـه صـدا     ير ن ينگ فرستاده شده و آژ    يتوريمون

ز زده يــ فــالش ن٦ن حــال يــدر ا. ديــ آيدر مــ
 .شود يم

Door4: 

Printbin #1 , 24  

Set Bell  

      For F = 1 To 6  

      Toggle Flasher  

      Waitms 500  

      Next  

Return  

ر با باز شـدن درب  يدر صورت فعال بودن دزدگ  
ر فعـال   يـ ا غ يـ  بدون توجه بـه فعـال        ٤شماره  

ــدد  ــودن آالرم، عـ ــه  ٢٤بـ ــت بـ ــت ثبـ  جهـ
ز بـه صـدا     ير ن ينگ فرستاده شده و آژ    يتوريمون

ز زده يــ فــالش ن٦ن حــال يــدر ا. ديــ آيدر مــ
 .شود يم

Door5: 

Set Bell  

      For F = 1 To 6  

      Toggle Flasher  

      Waitms 500  

      Next  

ر با باز شـدن درب  يدر صورت فعال بودن دزدگ  
ر فعـال   يـ ا غ يـ  بدون توجه بـه فعـال        ٥شماره  

ــدد  ــودن آالرم، عـ ــه  ٢٥بـ ــت بـ ــت ثبـ  جهـ
ز بـه صـدا     ير ن ينگ فرستاده شده و آژ    يتوريمون

ده ز زيــ فــالش ن٦ن حــال يــدر ا. ديــ آيدر مــ
 .شود يم
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Printbin #1 , 25  

Return  

Door6: 

Set Bell  

      For F = 1 To 6  

      Toggle Flasher  

      Waitms 500  

      Next  

Printbin #1 , 26  

Return  

ر با باز شـدن درب  يدر صورت فعال بودن دزدگ  
ر فعـال   يـ ا غ يـ  بدون توجه بـه فعـال        6شماره  

ــدد  ــودن آالرم، عـ ــه  ٢٦بـ ــت بـ ــت ثبـ  جهـ
ز بـه صـدا     ير ن يرستاده شده و آژ   نگ ف يتوريمون

ز زده يــ فــالش ن٦ن حــال يــدر ا. ديــ آيدر مــ
 .شود يم

Dm: 

If Dfr = 0 Then  

Printbin #1 , 41  

End If  

If Dfl = 0 Then  

Printbin #1 , 42  

End If  

If Drr = 0 Then  

Printbin #1 , 43  

End If  

If Drl = 0 Then  

Printbin #1 , 44  

End If  

If Dfm = 0 Then  

ن يـ با به حرکت در آمدن خـودرو، برنامـه بـه ا        
ک درب هـا را     يـ ک  يـ برچسب پـرش کـرده و       

  . کندي ميبررس

 که باز شده باشد کـد مربـوط بـه آن            يهر درب 
شگر اخطار مربوطه  ي شود تا در نما    يفرستاده م 
  .ظاهر شود

ک بـه اطـالع   يـ ک يـ در حال حاضر درب هـا       (
 بهتـر شـدن     ي رسند امـا بـرا     ينگ م يتوريمون

 ارتقـاء داد کـه   ي توان برنامه را طـور   يمدار، م 
ــودن چنــد در ــاز ب ــه صــورت در صــورت ب ب ب

 .ش داده شونديهمزمان، همه با هم نما
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Printbin #1 , 45  

End If  

If Drc = 0 Then  

Printbin #1 , 46  

End If  

If Sb = 0 Then  

Printbin #1 , 47  

End If  

Return  

 

Dm1: 

If Mot = 0 Then  

Printbin #1 , 41  

End If  

Return  

بـا  . رديـ گي صورت م  ينجا عکس عمل قبل   يدر ا 
ــدن درب  ــاز ش ــ ۱ب ــت بررس ــسور حرک  ي سن

 کــه خــودرو در حــال يشــود و در صــورت يمــ
د تا اخطار    شو ي ارسال م  ۴۱حرکت باشد عدد    
  .مربوطه داده شود

Dm2: 

If Mot = 0 Then  

Printbin #1 , 42  

End If  

Return  

 ي سنـسور حرکـت بررسـ      ۲با بـاز شـدن درب       
 کــه خــودرو در حــال يشــود و در صــورت يمــ

 شود تا اخطار    ي ارسال م  ۴۲حرکت باشد عدد    
 .مربوطه داده شود

Dm3: 

If Mot = 0 Then  

Printbin #1 , 43  

End If  

Return  

 ي سنـسور حرکـت بررسـ      ۳با بـاز شـدن درب       
 کــه خــودرو در حــال يشــود و در صــورت يمــ

 شود تا اخطار    ي ارسال م  ۴۳حرکت باشد عدد    
 .مربوطه داده شود
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Dm4: 

If Mot = 0 Then  

Printbin #1 , 44  

End If  

Return  

 ي سنـسور حرکـت بررسـ      ۴با بـاز شـدن درب       
ه خــودرو در حــال  کــيشــود و در صــورت يمــ

 ارسـال شـده تـا اخطـار         ۴۴حرکت باشد عدد    
 .داده شود

Dm5: 

If Mot = 0 Then  

Printbin #1 , 45  

End If  

Return  

 ي سنـسور حرکـت بررسـ      ۵با بـاز شـدن درب       
 کــه خــودرو در حــال يشــود و در صــورت يمــ

 شود تا اخطار    ي ارسال م  ۴۵حرکت باشد عدد    
 .مربوطه داده شود

Dm6: 

If Mot = 0 Then  

Printbin #1 , 46  

End If  

Return  

 ي سنـسور حرکـت بررسـ      ۶با بـاز شـدن درب       
 کــه خــودرو در حــال يشــود و در صــورت يمــ

 شود تا اخطـار  ي ارسال م۴۶حرکت باشد عدد  
 .مربوطه داده شود

Dm7: 

If Mot = 0 Then  

Printbin #1 , 47  

End If  

Return  

 سنسور حرکت   يمنيد ا کمربنبا باز شدن درب     
 کـه خـودرو در   ي شـود و در صـورت   ي م يبررس

 شـود تـا     ي ارسال م  ۴۷حال حرکت باشد عدد     
 .اخطار مربوطه داده شود

Upl: 

Set Unlock  

Waitms 250  

Reset Unlock  

ن يـ دن قفل درب راننده برنامه بـه ا       يبا باال کش  
 دربقفل قسمت پرش کرده و فرمان باز شدن       

 . کنديها را باز م ها را داده و همه آن
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Return  

Dnl: 

Set Lock  

Waitms 250  

Reset Lock  

Return 

ن يـ ن زدن قفل درب راننده برنامـه بـه ا         ييبا پا 
قسمت پرش کرده و فرمان قفل شدن درب ها         

 . کنديرا داده و همه آن ها را قفل م
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  شگريمتن برنامه برد نما

$regfile = "m8def.dat" 
$crystal = 8000000  
$baud = 19200  
$eeprom 
'**** Config Devices****  
Config Clock = Soft 

  کروکنترلري ميمعرف

  کروکنترلرين فرکانس کار مييتع

  الي پورت سرين نرخ تبادل براييتع

  EEPROM يفعال ساز

   ادواتيکره بنديپ

  (RTC) ساعت يندکره بيپ

Config Date = Ymd , Separator خي تاريکره بنديپ  =/                                             

Config Lcdpin = Portb , Db7 = Portb.0 , Db6 = Portb.1 _ 

 Db5 = Portb.2 ,,Db4 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5 

شي صفحه نمايکره بنديپ  

Config Portc = Output  
Config Portc.0 = Input  
Config Portc.1 = Input  
Config Portd.7 = Output  
Config Portd.5 = Output  
Config Portd.4 = Input  

   هايخروج و  هايورود  يکره بنديپ

 Open "comd.0:19200,8,n,1"For                                       الي پورت سريکره بنديپ
Input As #2   

 , Config Adc = Single                                    تاليجيد- مبدل آنالوگيکربنديپ
Prescaler = Auto  
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    *****Start and Enable*****  ' 

Start Adc  
Enable Interrupts  
Enable Urxc  
On Urxc Rdser  

* ********Names*** ******'  

Cmd Alias Portd.5  
Lcdbkl Alias Portd.7  
Motion Alias Pind.4  
Sb Alias Pind.6  
Buz Alias Portc.2  
Led1 Alias Portc.3  
Led2 Alias Portc.4  
Led3 Alias Portc.5  

  تاليجيشروع کار مبدل آنالوگ به د

  وقفه هايفعال ساز

  الي وقفه پورت سريفعال ساز

  

  

  يسيه ها جهت سهولت در برنامه نوي پاينام گذار

********* *Value********** ' 

Time$ = "00:00:00"  

Date$ = "08/01/01"  

Set Cmd 
 *******Demo***** '*** 

Cursor Off  
Cls  
Home U : Lcd "ABP0018708"  

Home L : Lcd "Car Alalrm System"  

Home T : Lcd "Designed by":  

Home F : Lcd "Ali Beheshtipour"  

Portc = &H00  
Waitms 1 

  

  هير اوليمقاد
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Portc = &HFF  
Reset Lcdbkl 
Waitms 2300  
Goto Main_menu  
Do  
Loop  
End  

  

  

   برنامهياصل حلقه 

' ****SUB**** '   *****ر برنامه ها يز******  

 ******Main Menu******* ' *** *ي اصلير برنامه منويز****   

Main_menu: 
Reset Lcdbkl  
Bkls = Right(time$ , 2) 

 : Cls : Home U ) Bkl = Val(bkls  

Lcd "---- Main  Menu ----"  
Home L : Lcd "1- Show reports" 
Home T : Lcd "2- Setting" 
Bkls = Right(time$ , 2) 
Bkl1 = Val(bkls) 
Bklt = Bkl + 5 
If Bkl1 = Bklt Then  
Set Lcdbkl  
End If 

نه روشن شده سپس دو عدد از سمت راست ينور زم

  . باشديه مين ثانساعت جدا شده که هما

  ي اصليمتن منو

ه از ساعت جدا شده و با ين قسمت ثانيدر ا

در .  شوديسه مي که قبال ثبت شده بود مقايه ايثان

 واحد ٥ه ثبت شده يه خوانده شده از ثاني که ثانيصورت

با . شگر خاموش خواهد شدينه نمايشتر باشد نور زميب

 .د دوباره روشن خواهد شديفشردن هر کل

  $Home F : Lcd Time$ ; " | " ; Date                                      خيش ساعت و تارينما

                                        I=Getadc(0)                                           شوديتال خوانده ميجيمقدار مبدل آنالوگ به د
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Tlk = Right(time$ , 2) 
N_tlk = Val(tlk)  
If N_tlk = N_tlk59 Then  
N_tlk59 = 70  
Reset Cmd  
End If 

ه ينجا با ثانيره شده و در ايه ذخيبا بازکردن درب، ثان

 از يه فعلي که عدد ثاني شود و زمانيسه مي مقايفعل

ه ي ثان٥٩ يعنيک واحد کمتر بود يه ثبت شده يعدد ثان

شدن دربها صادر ن فرمان قفل يبنابرا. گذشته است

. گردد يه ثبت شده مين ثانيگزي جا٧٠و مقدار . شود يم

ها قفل   بعد دربيقه هايم در دقي ندار٧٠ه يچون ثان

  .شوند ينم

Select Case I  
Case 200 To 240  
Goto Main_menu  
Case 250 To 280 : Goto Adckey  
Case 300 To 380 : Cls  
Waitms 100 : Goto Setting  
Case 500 To 550 : Cls  
Goto Key1  

Case Else : Goto Adckey  
End Select  
Return  

  

تال يجينجا عدد گرفته شده از مبدل آنالوگ به ديدر ا

سه شده و ين شده مقاييش تعيبا اعداد از پ

 دهد که در حال حاضر کدام يص ميکروکنترلر تشخيم

  .د فشرده شده استيکل

ن اعداد به صورت بازه درنظر گرفته شده اند تا از يا

 . شوديريز جلوگيخطا و نو

 *********Reports******** '  **** گزارش ها*****  
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Key1: 
Set Led2 : Reset Lcdbkl  
Readeeprom Tee , 1  
Readeeprom Dee , 20  
Readeeprom See , 40  
Home U 
Lcd "--Show last Report--"  
Home L : Lcd "Time " ; Tee  
Home T : Lcd "Date " ; Dee  
Home F : Lcd "From " ; See  
Locate 4 , 18 : Lcd "Esc"  

  

  

  

  

Repadc: 
I = Getadc(0) 
Tlk = Right(time$ , 2) 
N_tlk = Val(tlk) 
If N_tlk = N_tlk59 Then 
N_tlk59 = 70  
Reset Cmd : End If  
Select Case I  
Case 200 To 240 : Waitms 300  
Goto Main_menu  
Case Else : Goto Repadc  
End Select  
Return  

 که نشان دهنده وجود گزارش LED2نجا ابتدا يدر ا

.  گرددينه روشن ميد است خاموش و نور زميجد

ره ي ذخEEPROM که در حافظه يسپس گزارشات

ش داده ي خود نمايک در جاي شده و هريشده باز خوان

  .شوند يم

  

  

  

  

  

تاژ ز طبق روال سابق وليتال نيجيمبدل آنالوگ به د

د فشرده شده ي کرده و کليري را اندازه گADC0ه يپا

چک کردن زمان جهت قفل  . دهديص ميرا تشخ

را در صورت يز.  استيکردن دربها در همه منو ها الزام

ها قفل  قه دربيک دقيچک نکردن ممکن است پس از 

  .نشوند
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* *********Setting********* '  *****مات يتنظ*****  

Setting: 
Reset Lcdbkl 
Home U 
Lcd "----- Settings -----" 

  ماتي تنظيمتن منو

 يادي موارد فوق است و تفاوت زدز ماننين قسمت نيا

 .ندارد

Home L : Lcd "1- Time setting" 
Home T : Lcd "2- Date setting" 
Home F : Lcd "3- Clear Report" 
Locate 4 , 18 : Lcd "Esc" 
Waitms 100 
I = Getadc(0)  
Tlk = Right(time$ , 2) 
N_tlk = Val(tlk) 
If N_tlk = N_tlk59 Then 
N_tlk59 = 70  
Reset Cmd  
End If  
Waitms 50  
Select Case I  
Case 200 To 240 : Waitms 30 
Goto Main_menu 

 

Case 250 To 280 :  
Set Led2 

 ٢٠ و ١ شماره يد شماره سه در خانه هايبا فشردن کل

پر " No Report"عـبارت  EEPROM  حافظه٤٠و 

  .شود يم

  ) گرددي حذف ميگر گزارش قبليبه عبارت د (
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Tee = "No Report"  
Dee = "No Report"  
See = "No Report"  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
Writeeeprom See , 40  
Cls : Goto Key1  
Case 300 To 380 : Cls  
Dstr = Date$  
Year = Left(dstr , 2) 
Month = Mid(dstr , 4 , 2) 
Day = Right(dstr , 2) 
N_yy = Val(year) 
N_mm = Val(month) 
N_dd = Val(day) 
Goto Date_setting  

خ وارد يم تاري تنظيد شماره دو به منويبا فشردن کل

  ) شوديح داده ميبعدا توض.(مي شويم

عدد خ همان روز به يد شماره دو،  تاريبا فشردن کل

سپس به . م نمودي شود تا بتوان آن را تنظيل ميتبد

  .مي شويخ وارد ميم تاري تنظيمنو

Case 500 To 550 : Cls  
Tstr = Time$  

Hour = Left(tstr , 2) 
Minute = Mid(tstr , 4 , 2)  
Secend = Right(tstr , 2)  
N_hour = Val(hour) 
N_minute = Val(minute)  
Goto Time_setting  
Case Else : Goto Setting  
End Select  
Return 

م زمان وارد ي تنظيک به منويد شماره يبا فشردن کل

  ) شوديح داده ميبعدا توض.(مي شويم

ک،  زمان همان لحظه به عدد يد شماره يبا فشردن کل

سپس به . م نموديد تا بتوان آن را تنظ شويل ميتبد

  .مي شويم زمان وارد مي تنظيمنو

******** *Time** ********'  *****م زمان ي تنظيمنو*****  
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Time_setting:  
Home U 
Lcd "--- Time Setting ---"  
Home L : Lcd "Time = "  
Home T 

Lcd "Set to =  ; N_hour  Lcd ":" ; 
N_minute ; ":"; Secend  
Locate 4 , 5  
Lcd "Hour Min Ok Esc"  
Waitms 200  
Adctime:  

 را ي خط دوم ساعت فعلخط اول سر صفحه است،

خواهد  ي را که کاربر مي دهد و خط سوم زمانينشان م

ز به کاربر يخط چهارم ن. دهد يد را نشان ميامم نيتنظ

 .م کدام پارامتر استي تنظيد برايد که هرکليگو يم

Locate 2 , 10 : Lcd Time$  
I = Getadc(0)  

 قرار گرفته تا با هر بار ADCش زمان درون حلقه ينما

  .خوانده شود RTCز از ي زمان نADCخواندن 

Tlk = Right(time$ , 2) 
N_tlk = Val(tlk)  
If N_tlk = N_tlk59 Then  
N_tlk59 = 70  
Reset Cmd  
End If 

 قفل کردن درب ي برايز طبق روال قبلين قسمت نيا

 .قه استيک دقيها پس از 

Waitms 75  
Select Case I  

   Case 200 To 240 :Waitms 200  
Cls : Goto Setting  

   Case 250 To 280: 
If N_hour < 10 Then 
Hour = "0" + Str(n_hour)  
Else  

رفته نشده و يمات پذيد شماره چهار تنظيبا فشردن کل

  بازي قبليمات به منوي در تنظيرييچ تغيبدون ه

  .گردد يم

د و ثبت ييد تايمات جديد شماره سه تنظيبا فشردن کل

 که عدد يدر صورت.  گرددي باز ميل قبيشده و به منو
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Hour = Str(n_hour) 
End If  
If N_minute < 10 Then  
Minute = "0" + Str(n_minute) 
Else  
Minute = Str(n_minute) 
End If  
Time$ = Hour + ":" + Minute + ":" + 
Secend  
Cls : Goto Setting 

شود تا  يه صفر به کنار آن اضافه مي باشد يک رقمي

RTCدچار مشکل نشود .  

   Case 300 To 380 :  
Incr N_minute  
If N_minute > 59 Then  
Minute = "00" 
N_minute = 0  
End If  
Goto Time_setting  

   Case 500 To 550 :Incr N_hour  

ک واحد به عدد يد شماره دو يبا هر بار فشردن کل

ک واحد به يک ، يد شماره يقه و با هربار فشردن کليدق

  .عدد ساعت افزوده خواهد شد

د مذکور هر يک از دو کليرت نگه داشتن هردر صو

  .شود يک واحد اضافه ميه ي ثانيليم٢٠٠

If N_hour > 23 Then  
Hour = "00" 
N_hour = 0  
End If  
Goto Time_setting  

   Case Else : Goto Adctime  
End Select  
Return  

 

Date_setting: 
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  ******خ يمات تاريتنظ******  

 ، خط سوم يخ فعليخط اول سرصفحه ، خط دوم تار

  دهاستي کليم و خط چهارم راهنمايخ قابل تنظيتار

.  

 *********Date********** ' 

Home U : Lcd "--- Date Setting ---"  
Home L : Lcd "Today is"  
Home T  
Lcd "Set to = " ; N_yy ; "/" Lcd 
N_mm ; "/" ; N_dd  
Locate 4 , 4  
Lcd "Year Month Day " 
Waitms 200 
Adcdate: 
Locate 2 , 10 : Lcd Date$ 
I = Getadc(0)  
Tlk = Right(time$ , 2) 
N_tlk = Val(tlk) 
If N_tlk = N_tlk59 Then  
N_tlk59 = 70 
Reset Cmd  
End If  
Waitms 75  
Select Case I  
Case 200 To 240:  
If N_yy < 10 Then  
Year = "0" + Str(n_yy) 
Else 
Year = Str(n_yy) 
End If 
If N_mm < 10 Then  
Month = "0" + Str(n_mm)  

د ها خوانده يش داده شده و کليشگر نماي نمايخ رويتار

ها پس از   شود تا دربيز چک ميزمان ن . شونديم

  .قه قفل شونديک دقي

م شده ثبت شده و يخ تنظيد چهارم تاريبا فشردن کل

 که عدد مورد يدر  صورت.  گرددي باز مي قبليمنوبه 

رد تا يگ يه صفر قبل از آن قرار مي باشد يک رقمينظر 

خ ي شود و با عث به هم خوردن فرمت تاريدو رقم

  .نشود
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Else 
Month = Str(n_mm) 
End If 
If N_dd < 10 Then  
Day = "0" + Str(n_dd) 
Else 
Day = Str(n_dd) 
End If  

 

Date$ = Year + "/" + Month + "/"  + Day  

  

 يک واحد افزوده ميد سوم ، عدد روز يبا فشردن کل

 ١شتر شود عدد روز برابر با ي روز ب٣١اگر از . شود

 .گردد يم

Cls : Goto Setting  
Case 250 To 280 : Incr N_dd  
If N_dd > 31 Then  
Day = "01" 
N_dd = 1 
End If  
Goto Date_setting  

ک واحد به عدد ماه افزوده شده يد دوم ، يکلبا فشردن 

ک درون آن ي تجاوز کند عدد ١٢ که از يو در صورت

  رديگ يقرار م

  

شود  يک واحد افزوده ميد اول عدد سال يبا فشردن کل

. شود يل مي تبد٠٠ به ٩٩و در صورت تجاوز از 
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Case 300 To 380 : Incr N_mm  
If N_mm > 12 Then  

Month = "01" 
N_mm = 1 
End If  
Goto Date_setting  
Case 500 To 550 : Incr N_yy  
If N_yy > 99 Then  
Year = "00" 
N_yy = 0  
End If 
Goto Date_setting  

Case Else : Goto Adcdate  
End Select  
Goto Setting  
Return  

توان  ين چون دو رقم اول وجود ندارد هم ميبنابرا

 توان آن را يم نمود و هم مي تنظيالديخ را ميتار

  .م نمودي تنظي قمري و هم هجري شمسيهجر

 
Rdser: 
S = Udr  
Select Case S 

 
 

م، ي برنامه وقفه پورت را فعال نمودياز آنجا که در ابتدا

ربرنامه يال، زيق پورت سريام از طريدن پيبا رس

Rdserشودي اجرا م .  
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Case 11 : 
Reset Led2  
Tee = Time$ + " " 
Dee = Date$ + " "  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
See = "Sensor 1"  
Writeeeprom See , 40 
Case 12 : 
Reset Led2  
Tee = Time$ + " "  
Dee = Date$ + " "  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
See = "Sensor 2"  
Writeeeprom See , 40 

  

Tee = Time$ + " "  
Dee = Date$ + " "  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
See="Sensor3":Writeeeprom See ,40 

 خوانده شده و طبق UDRستر يربرنامه رجين زيدر ا

افت يال درياز پورت سر( درون آن قرار دارد  کهيعدد

 مثال يبرا.  شوديم مربوطه گرفته ميتصم) شده است

ک يم که سنسور ي شوي متوجه م١١دن عدد يبا رس

 "Sensor1" داده و با توجه به آن عبارت ياخطار

ز به يخ نيزمان و تار.  شوديره ميدرون حافظه ذخ

  .رنديگ يب درون حافظه قرار مين ترتيهم

ب عمل ين ترتيز به همير سنسورها و درب ها نياس

  .کنند يم



  - ۸۵ - 

Case 14 :  
Reset Led2 
Tee = Time$ + " "  
Dee = Date$ + " "  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
See = "Sensor 4" 
Writeeeprom See , 40  
Case 15: 
Reset Led2 
Tee = Time$ + " " 
Dee = Date$ + " " 

 

 

 

Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
See = "Sensor 5" 
Writeeeprom See , 40   

Case 21:   
Reset Led2 
Tee = Time$ + " "  
Dee = Date$ + " "  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
See="Front-Right" 
Writeeeprom See ,40  

 



  - ۸۶ - 

Case 22 :  
Reset Led2 
Tee = Time$ + " "  
Dee = Date$ + " "  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  

 

See="Front-Left" 
Writeeeprom See ,40  
Case 23 :  
Reset Led2 
Tee = Time$ + " " 
Dee = Date$ + " " 
Writeeeprom Tee , 1 
Writeeeprom Dee , 20  
See="Rear-Right":Writeeeprom See ,4  

  

Case 24 : 
Reset Led2 
Tee = Time$ + " "  
Dee = Date$ + " "  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
See = "Rear-Left" 
Writeeeprom See ,40 
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Case 25 :  
Reset Led2  
Tee = Time$ + " "  
Dee = Date$ + " "  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
See="Motor-Door" 
Writeeeprom See,40  

 

Case 26 :  
Reset Led2  
Tee = Time$ + " "  
Dee = Date$ + " "  
Writeeeprom Tee , 1  
Writeeeprom Dee , 20  
See="Cash-Door" 
Writeeeprom See , 40  

Case 27 : Cls  
N_tlk59 = 70  
Lcd "Engin siwtch ON"  
Set Cmd  
Case 28 : Cls  
Lcd "Engin siwtch OFF"  
Case 31 : Reset Led1  
Set Cmd                                        
Case 32 : Set Led1  

م يشوي ال متوجه مي از پورت سر٢٧دن عدد يبا رس

 را در ٧٠ن عدد يبنابرا. چ موتور باز شده استييسو

 ٥٩چگاه از يم تا هيدهيه ثبت شده قرار مي ثانيجا

  .کمتر نشود و درب ها قفل نشوند

ال متوجه بسته شدن ي از پورت سر٢٨دن عدد يبا رس

  .مي شويچ موتور مييسو

ن يک چراغ به ايق موتور قطع است و  بريعني ٣١عدد 

  . شوديمنظور روشن م

 برق موتور وصل است و چراغ يعني ٣٢عدد 

 .شود يخاموش م
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Case 33 : Tlk = Right(time$ , 2)  
N_tlk = Val(tlk) 
If N_tlk = 0 Then  
N_tlk59 = 59  
Else  
N_tlk59 = N_tlk - 1  
End If  

 ٣٣موت کنترل عدد يها توسط ر با بازکردن درب

چ ييه سوي ثان٥٩ که بعد از ي شود و در صورتيارسال م

 . شوندي دوباره قفل مموتور باز نشود، درب ها

Case 41 :  
Reset Buz  
Reset Led3  
Cls : Lcd "Door: Front – Right" 
Waitms 750  
Set Buz  
Set Led3  

 خودرو درحال حرکت و درب يعني ٤١دن عدد يرس

 .ديد بازر به صدا در آين بايبنابرا.  راست باز است-جلو

Case 42 :  
Reset Buz  
Reset Led3  
Cls : Lcd "Door: Front – Left" 
Waitms 750  
Set Buz  
Set Led3  

 خودرو درحال حرکت و درب يعني ٤٢دن عدد يرس

 .ديد بازر به صدا در آين بايبنابر ا.  چپ باز است-جلو

Case 43 :  
Reset Buz  
Reset Led3  
Cls : Lcd "Door: Rear – Right"  
Waitms 750  
Set Buz  
Set Led3  

حرکت و درب  خودرو درحال يعني ٤٣دن عدد يرس

 .ديد بازر به صدا درآين بايبنابر ا.  راست باز است-عقب
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Case 44 :  
Reset Buz  
Reset Led3  
Cls : Lcd "Door: Rear – Left" 
Waitms 750  
Set Buz  
Set Led3  

 خودرو درحال حرکت و درب يعني ٤٤دن عدد يرس

 .ديد بازر به صدا در آين بايبنابر ا.  چپ باز است-عقب 

Case 45 :  
Reset Buz  
Reset Led3  
Cls : Lcd "Door: Motor" 
Waitms 750  
Set Buz  
Set Led3  

 خودرو درحال حرکت و درب يعني ٤٥دن عدد يرس

د بازر به صدا در ين بايبنابر ا. کاپوت موتور باز است

  .ديآ

Case 46 :  
Reset Buz  
Reset Led3  
Cls : Lcd "Door: Rear – Cash" 

 Waitms 750 : Set Buz : Set Led3  

 خودرو درحال حرکت و درب يعني ٤٦دن عدد يرس

 .ديد بازر به صدا در آين بايبنابرا. صندوق عقب باز است

Case 47:  
Reset Buz : Reset Led3  
Cls : Lcd "Seat Belt not used" 
Waitms 750 : Set Buz : Set Led3  

 خودرو درحال حرکت و کمربند يعني ٤٧دن عدد يرس

 .ديد بازر به صدا در آين بايبنابر ا. است باز يمنيا

Case Else : Delay  
End Select  
Waitms 400  
Udr = 0  
Return  
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  متن برنامه تشخيص حرکت خودرو

  معرفی ميکروکنترلر

  تعيين فرکانس کار

  پيکره بندی پورت خروجي

$regfile = "attiny13.dat" 
$crystal = 9600000  
Config Portb = Output  

  Config Timer0 = Counter , Edge = Rising           ه بندی شمارنده تايمر صفرپيکر

  ابتدا مقدار شمارنده صفر میشود

 پـرش  Countه يک بار به زيـر برنامـه         ميلی ثاني  ٢٠هر  
  .مي کند

سپس مجددا شمارنده را صفر کرده و ايـن کـار را تکـرار          
  کند مي

Tcnt0 = 0  
Do  
Waitms 20 : Goto Count  
Tcnt0 = 0  
Loop 

End  

يعنـی  . اگر شمارنده صـفر بـود پالـسي وارد نـشده اسـت      
  .خودرو ايستاده است

  

Count: 

If Tcnt0 = 0 Then  
Set Portb.1  
Set Portb.5  
Reset Portb.0  

اگر عددی غير از صفر بود يعنی تعدادی پالس وارد شده            
  .عنی حرکت کردن اتومبيل استمو اين به 

Else  
Reset Portb.5  
Reset Portb.1  
Set Portb.0  
Waitms 100  
End If  
Return  
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م ھفصل ن

  )شنھاداتیپ(
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  :نه شدن پروژهي بهي برايشنهاداتيپ

  

 به ينکه اطالعات از برد اصلي ايتوان به جا يره شده ميه منظور حفظ و حراست بهتر از اطالعات ذخ ب   -۱

ها  نگ آنيتوريارسال اطالعات به برد مونل از نگ فرستاده شده و در حافظه آن ثبت شود، قبيتوريبرد مون

نگ به يتورين صورت اگر اطالعات برد مونيدر ا. ره و سپس ارسال نمودي ذخيرا در حافظه برد اصل

افت نمود و يال دري کرد و توسط پورت سري فراخوانيها را از برد اصل توان آن ين رفته باشد مي از بيليهردل

  .ش داديشگر نماي نمايرو

 و ساخته شده است، يکروکنترلر طراحي توسط مي ولتاژ باطريري اندازه گيز براي نين برد قسمتير اد -۲

ن مورد صرف نظر ي از شلوغ شدن منوها از فعال کردن ايريز جلوگياد برنامه و نيل حجم زياما به دل

 را به  سادهمتر ک ولتيتوان  ينگ ميتوري در متن برنامه مونيراتيي با چند محاسبه ساده و اعمال تغ. نمودم

 در ∗)Multi Turn(ترن  يومتر مالتيک پتانسي .ه مدار را نشان دهديمدار اضافه کرد که مقدار ولتاژ تغذ

از ) ک ولت متري(ک ولتاژ مبنا يتور با ي ولتاژ نشان داده شده در مون دقيقمي تنظيمدار قرار گرفته که برا

  .گردد يآن استفاده م

                                                

اين پتانسيومترها مزيت . گردد  درجه گشتن، چندين دور می۲۷۰ترن نوعی پتانسیومتر است که به جای   پتانسيومتر مالتی ∗

  .دقت باالی آنها برای تنظيم کردن موارد دقيق است
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 به نقطه  پشتيبانيک باطريوز نمود و ين فيگزيود را جايک ديتوان  يمدار م يمنيش ايجهت افزا -۳

ر از ي شدن برق خودرو، دزدگعمتصل نمود تا با قط) ک سوراخ قرار دارديدر کنار سلف ( از مدار يمشخص

  .افتديکار ن

ش تعداد يات افزيدهد اما قابل يش مين گزارش را ثبت کرده و نماين مدار در حال حاضر، تنها آخريا -۴

 در متن برنامه يتارييبا اعمال تغ.  گزارش قبل را داراست۱۵ش تا تعداد يگزارشات ثبت شده و قابل نما

  .دين مدار بخشين امکان را به ايتوان ا يم

توان مدار را به  ي مشخص ميک مقاومت در محلي و BC177ر ي نظPNPستور يبا قرار دادن دو ترانز -۵

  چشم آن ها باعث آزارين کردن موتور برق سنسورها قطع شود تا نور چراغ روبا روش در آورد که يصورت

 . در شب نشودناني و سرنشراننده

 

  ن مداريت ها و امکانات اير قابليسا

 ير طراحين مدار تنها به منظور استفاده به عنوان دزدگيادآور  شدم اين يشي پيها همانطور که در فصل

ر ين حالت دزدگي از آنها را در هميز داشته باشد که برخي نيگري جالب ديت هايلتواند امکانات و قاب ينشده و م

ن دو برد به ي ندارد که اي موارد لزومي در برخي حت.رير از دزدگي غي را به صورتيتوان استفاده نمود و برخ يم

  .ن مختلف استفاده نموديک جداگانه و به عناويتوان از هر يگر متصل باشند و ميکدي

ومتر مذکور ي، پتانسي ولتاژ باطريري اندازه گيتوان به جا ي شده است که مي طراحين مدار طوريبرد ا   -۱

 با خواندن مقدار ا امثال آن را قرار داده وي LM35 گيری دما مانند  اندازهک سنسوري آن يرا برداشته و به جا

ADC ک دماسنج به مدار افزودي.  
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ساز به کانکتور  ک رابط دستيو با (ن رو کوچک در نظر گرفته شده ي اها از  دربي اليدهايکانکتور کل  -۲

 ثبات اطالعات ن دستگاه، از آن به عنواني به ايک برد جانبيل بتوان با افزودن يکه در صورت تما) ل شدهيبزرگ تبد

  .ز استفاده نمودي نير ادوات برقي و کنترلر ساData logger∗ يا به عبارتی

نگ درنظر گرفته شده است يتوري ارتباط با برد موني که برايار توسط کانکتورن مدي ايبرد اصل  -۳

کنند ارتباط برقرار  ي کار م8051ا ي AVR خانواده يکروکنترلرهاي که براساس ميگري ديها تواند با دستگاه يم

 ي براMAX232مثال از بافر . گر هم ازآن نمودي ديها  توان استفادهي گوناگون ميبا کمک گرفتن بافرها.(کند

  ...)انه ويارتباط با را

آن به عنوان کنترل ن پروژه بتوانم از يا نموده ام که بعد از ي طراحين مدار را طورينگ ايتوريبرد مون  -۴

استفاده )  آن هستم مختلفي اجزاهي اولي و طراحي و بررسقيکه درحال تحق(جالب  يستم صوتيک سيکننده 

 .مينما

                                                

∗  Dataloggerگيری کرده و نمايش دهد و نيز مقادیر بيشينه و کمينه را  تواند مقاديری را اندازه وسيله ای است که می

 .درون حافظه خود ثبت نمايد
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 دھم فصل 

  )مطالب خالصھ(
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  خالصه مطالب

  

 مدار از دو برد مجزا نيا.  باشدی مژهي خودرو با امکانات وی و قفل مرکزريپروژه حاضر پروژه ساخت دزدگ

  . و ثبت اطالعات را داردشي نمافهي وظیگري کنترل ادوات و دفهي وظیکي شده است که ليتشک

 رندهي ماژول گکي. ه است شدلي تشکATMega16کنترلر کروي م قطعهکي مدار از ني ای برد اصلقلب

ها   اين ماژول. را برعهده داردکروکنترلري فرمان از کاربر و انتقال مفهوم آن به مافتي درفهي وظييويکنترل راد موتير

مانند ( .کند میسی جهت کد گذاری دارند که از تکراری شدن آن جلوگيری   کار می کنند يک آیFMکه به صورت 

 ی ادوات برقري به سای از باطرادي زاني انتقال جری برازي پنج رله ن).فل متفاوت است که در هر قهای کليد دندانه

برقی، فالشر و آالرم جريان زيادی نياز دارند بهترين روش برای رساندن  های چون ادواتی مثل قفل. استفاده شده اند

کروکنترلر به مي ULN2003 راه انداز یس ی آکي توسط ها اين رله. باشد ها استفاده از رله می جريان الکتريکی به آن

  . شوندیروشن و خاموش م ،متصل شده و با فرمان ميکروکنترلر

 کيکند، از  ی کابل فلت برقرار مکي قي از طری که ارتباط خود را با برد اصلنگيتوري برد موندر

نکته حائز . ده است استفاده شی ستون کاراکتر۲۰ با چهار سطر و شگري صفحه نماکي و ATMega8 کروکنترلريم

 صي قرار دارد تشخکروکنترلري که درون متاليجي توسط مبدل آنالوگ به ددهاي است که کلني برد اني در اتياهم

 مراجعه شگري برد نمای به فصل ششم در قسمت طراحديتوان ي موضوع مني از اشتري اطالع بیبرا. شوند یداده م

  .ديينما
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 و محل خي زمان، تارري نظی ثبت اطالعاتتيدهند که قابل ی ملي تشک راري دزدگکي دو برد درکنار هم نيا

  . باشدی سوءقصد را در حافظه خود دارا مايضربه 

جهت تشخيص محل وارد شدن ضربه از چهار سنسور لرزشی استفاده شده است که هريک از اين چهار 

 نيز برای تشخيص تغيير اشياء در )چشمی(يک سنسور اولتراسونيک . شوند ای از خودرو نصب می سنسور در گوشه

  .باشد  اين دزدگير قابليت اسکن کردن شش کليد الی درب را دارا می.نظر گرفته شده است

را درون ...  وتاريخ تواند زمان، ها می باشد که به وسيله آن اين پروژه دارای يک تقويم و ساعت ساده می

  .ذخيره کندداخلی ميکروکنترلر  EEPROMحافظه 

بسيار افزار قوی و  توسط نرم  اين پروژه هر دو برد اصلی و نمايشگرچاپی شماتيک و مدارهایی مدارها

شگر به  اصلی به صورت متاليزه و برد نمايبرد. اند  شده طراحیProtel Design explorer DXP2004کارآمد 

  .طراحی شده است صورت يکطرفه 

  . انجام شدBasecom AVRافزار  ط نرمبرنامه نويسی اين دو برد نيز به زبان بيسيک و توس
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 دھمیاز فصل

  )ھا ھنقش و ضمائم(
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  يک برد اصليمدار شمات
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  نگيتوريک برد مونيمدار شمات
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  ص حرکتيک سنسور تشخيمدار شمات
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  ي برد اصليمدار چاپ
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  نگيتوري مون برديمدار چاپ
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  منابع و ماخذ

 اهه تاليف علی کAVRکتاب ميکروکنترلرهای  -۱

  Bascomبخش راهنمای نرم افزار  -۲

 WWW.TuningTalk.comاطالعات سودمند اعضای سايت  -۳

  در اين پروژهکاتالوگ قطعات مورد استفاده -۴

  اطالعات شخصی -۵

http://www.TuningTalk.com

