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 اين دستگاه براي کنترل محیطهاي حساس به دماا و. پرداخته شده استFPGA  به طراحی و پیادهسازي دستگاه مبتنی بر، در اين مقاله:چکيده
 کنترل لحظه به لحظه مقادير رطوبت و.رطوبت با کنترل دستگاههاي رطوبتساز و خنککننده به ازاي مقادير از پیش تعیینشده ساخته شده است
 اساتفاده از امکاان.دما براي محیط مورد نظر با سنسورهاي تعبیهشده و صدور دستورات آنی براي کنترل آنها اصل عملکرد اين دستگاه میباشاد
 دستگاه ساختهشده،ارسال اطالعات از طريق بلوتوث که از يک پروتکل خاص براي رمزگذاري ارتباط و نیز تشخیص و تصحیح خطا استفاده میکند
. دستگاه ساختهشده قابلیت برقراري ارتباط با کامپیوتر و ذخیرهسازي اطالعات را نیاز دارا مایباشاد.را قادر به کار در محیطهاي حساس مینمايد
 در ساطحXilinx ISE  شابیهساازي و ساپ در محایطMatlab براي ارزيابی عملکرد مدار پیشنهادي ابتدا طرح به صورت سیستمی در نار افازار
 پیادهسازي و صحت کاار سیساتب باا ارزياابی نتاايSPARTAN 3 FPGA گیتهاي منطقی پیادهسازي و درنهايت به صورت عملی بر روي تراشه
.حاصل تائید شده است
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Abstract: Design and implementation of an FPGA based system is illustrated in this paper. This Device is utilized to control
temperature and humidity sensitive environments with the aid of humidifier and fan devices. In situ control of humidity and
temperature values by incorporated sensors and sending real time instructions to control these amounts is this device’s principle of
operation. The capability of the fabricated device to send data via Bluetooth which meanwhile uses an special protocol to encrypt
data transmit as well as incorporated error detection and correction protocol makes the device capable to be utilized in places demand
ultrahigh immune approach. The Device is also capable to communicate with the computer and store the obtained information. To
evaluate the performance of the proposed circuit the system is first simulated in Matlab and then it is implemented in logical gate
level at Xilinx ISE environment and finally is practically implemented by Xilinx SPARTAN 3 FPGA and its performance is
evaluated experimentally.
Keywords: FPGA, Bluetooth, monitoring, temperature sensor, humidity sensor, encoded.
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 -1مقدمه
امروزه نیاز به ذخیرهسازي و پردازش اطالعات در دنیاي ديجیتال بیش
از پیش احساس میشود .دنیااي ديجیتاال از قابلیتهااي منحصار باه
فردي از قبیال :قابلیات مجتمعساازي باا تاراکب بااا ،انعطا پاذيري،
عملکرد کلای مناسا تر ،قابلیات تسات دقیاق و راحات ،رسایدن باه
دقتهاي دلخواه و حساسیت کب به نويز آنالوگ برخوردار است .اين امر
باعث توسعه روزافزون مدارهاي مجتمع ديجیتالی میشود[.]1-1
براي کاهش هزينه ،افزايش راندمان و قابلیات اطمیناان بااا ،مجتماع
کردن مبدلها و پردازشگرهاي ديجیتال در يک تراشه با يک تکنولوژي
و اغل يک بستر ضروري به نظر مایرساد .در ايان راساتا اساتفاده از
تراشهي قدرتمند  FPGAدر اين پروژه ضروري به نظر میرسید [.]1-8
در اين مقاله سعی شده است که با حذ سیب که اماروزه يکای از
اهاادا در دنیااي الکترونیاک اساات ياک ارتباااط اماان بااراي کنتاارل
دستگاههاي حساس به دما و رطوبت ايجاد کرد.به طور کلی اين مقالاه
روشی جديد براي کنترل يک محیط حساس را ارائه میدهد که از بورد
سنسور و بورد اصلی تشکیل شده است که ارتباط اين دو نیز از طرياق
بلوتوث انجا میشاود.اطالعاتی کاه ماابین باورد فرساتنده و گیرناده
ردوبدل میشود توسط پروتکل همیناگ کدگاذاري و همچناین داراي
قابلیت تشخیص و تصحیح خطا میگردد.که همین موضوع ساب بااا
رفتن شديد امنیت اطالعات و تقريباً به صفر رساندن خطا در دادههاا و
تحملپاذيري ناويز بااا مایشاود کاه باه پاروژه قابلیات اساتفاده در
محیطهاي حساس نظامی و صنعتی را نیز میدهد .عالوه بار ايان باه
دلیل استفاده از پردازندهي قدرتمناد  FPGAدر باورد اصالی قادرت و
سرعت پردازش اطالعات بسیار باا میباشد.
ويژگی ديگري که اين مقاله و پروژه را منحصر به فرد میکناد کاد

طراحی و ساخت بورد کنترلی ...

 - 1محدوديت در انتقال داده از طريق سایب  - 2عاد تاداخل اماوا
بلوتااوث بااا ديگاار امااوا  -9ساارعت انتقااال اطالعااات در بلوتااوث -1
کبمصر بودن  -1قیمت ارزان فناوري بلوتوث.
در بورد سنسور سعی بر اين بوده که با استفاده از قطعاتی با مصر
توان پايین مانند پردازنده از خانوادهي اي تی مگا میشود مصر توان
بورد را به حداقل رساند تا به توان بورد سنسور را باا بااتري نیاز باراي
مدت طوانی روشن نگاه داشت تا قابلیت نص در هر مکاانی را بادون
نیاز به کابل تغذيه داشته باشد که ايان خاود مزيات بزرگای محساو
میشود.

شکل  :1شماتيک بورد سنسور به همراه ماژول بلوتوث

نويسی و جايگذاري پروتکل  UARTدر داخل  FPGAبه جاي اساتفاده
از اي سی خارجی است که اين موضوع باه ماا قابلیات تنظایب دساتی
 BAUD RATEرا میدهد که موضوع بسیار مهمی است و همچنین با
اين کار به کوچکتر شدن بورد فرستنده و مصر توان کبتر نیز کمک

شکل  :2شماتيک بورد سنسور به همراه تغذيه

شده است.يک ويژگی ديگر که باعث کاربرديتر شدن و منحصر به فرد
شدن بیشتر اين پروژه است قابلیات ارتبااط باا کاامپیوتر آن از طرياق
پاورت  USBاساات کاه ايان امکااان را فاراهب مایکناد کااه اطالعااات
ذخیرهشده در بورد اصلی براي آنالیز بیشتر و تهیهي نمودارهاي آماري
در اختیار کاربر قرار گیرد.

 -2آناليز بورد سنسور
در اين بورد که در اين مقاله بورد سنسور نا گاذاري شاده اسات ياک
پردازندهي اي تی مگا وظیفهي پردازش اطالعات را بر عهده دارد .ياک
سنسور دماي ديجیتال و يک سنسور رطوبت خازنی اطالعات خود را به
پردازنده میدهند و پردازنده هب اين اطالعات را از طريق بلوتوث باراي
بورد اصلی ارسال میکند.پروتکل ارتباطی بین دو بورد بلوتوث انتخاا
شده است به دلیل اينکه :
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 -3آناليز بورد اصلي
در اين بورد که در اين مقاله باورد اصالی نا گاذاري شاده اسات ياک
پردازندهي  FPGAقرار دارد که اطالعاات را از طرياق مااژول بلوتاوث
دريافت کرده و چند دستگاه حساس به دما و رطوبت را کنترل میکند.
مراحل کار به اي ن صورت است که دما و رطوبت مورد نظر با توجاه باه
محیط و دستگاهها توسط اپراتاور از طرياق کلیادهايی کاه باه هماین
منظور در بورد اصلی قرار داده شده اسات تعیاین مایشاود کاه از آن
لحظه به بعد اگر دما و رطوبت از حد مجازي که تعیاین کارديب باااتر
برود دستگاهها به صورت اتوماتیک خاموش میشوند و از طار ديگار
يک دستگاه خنککننده نیز در اين بورد پیشبینی شده است کاه اگار
دما از حد مجاز بااتر رفت روشن شده تا دما باه حاد مجااز برگاردد و
سپ خاموش میشود.
عالوه بر اين کلیدهايی به صورت جداگانه در بورد اصلی تعبیه شده
است که اگر دما يا رطوبت از حد مجاز تعیینشده توسط کاربر پايینتر
باشد میتوان دستگاهها را به صورت دستی قطع يا وصل نمود.
تمامی اطالعات تنظیبشده توسط کاربر و تغییارات دماا و رطوبات
نیز به صورت آنی بر روي سون سگمنتهاي تعبیهشده در باورد اصالی
نمايش داده میشود .ياک ر هاب باراي ذخیارهي اطالعاات درياافتی
تعبیهشده که  FPGAدادهها را درون آن ذخیاره مایکناد و از طرياق
پورت  USBبه کامپیوتر ارسال میکند.

شکل  :4شماتيک بورد اصلي

شکل  :6شماي واقعي بورد اصلي به همراه ماژول بلوتوث

شکل  :7اطالعات دريافت شده از بورد اصلي توسط کامپيوتر

 -4کدگذاري اطالعات
اطالعاتی که بین دو بورد و از طريق بلوتاوث جابجاا مایشاود توساط
پروتکل همینگ کدگذاري و داراي قابلیات تشاخیص و تصاحیح خطاا
میباشد .در کد همیناگ  Kبیات تاوازن باه  Nبیات اطالعاات اضاافه
میشود که در اين صورت اطالعات جديد داراي  N+Kبیت مایباشاد.
که موقعیت اين بیتها دو برابر جايگاه بیت قبلی است.به عنوان مثال 8
بیت اطالعات را به صورت  11000100در نظر بگیريد که با اضافه کردن
 4بیت توازن به صورت زير درمیآيد.
شکل  :5شماتيک تغذيه بورد اصلي
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 -6فلوچارت
با شروع کار دما و رطوبت توسط سنسورهاي مورد استفاده در دساتگاه
دريافت و به  FPGAارسال میشود که متناس باا مقاادير تعیینشاده
دستور قطع و وصل را باه دساتگاه رطوبتسااز و خنککنناده ارساال
مینمايد.

زمانی که  12بیت آماده شد از جهت خطا به صورت زير چک میشوند.

 -5شبيهسازي
هرچنااد نشااان دادن کااارايی يااک سیسااتب پیچیااده ساختهشااده بااا
متغیرهاي زياد با عملکردهاي فراوان در قال صرفاً يک يا چناد شاکل
شبیهسازي امکانپاذير نیسات اماا در ايان قسامت نموناهاي از نتااي
شبیهسازي مربوط به بورد اصلی در نر افزار  ISEآورده شده است.
شکل  :9فلوچارت نحوهي کارکرد پروژه

 -7نتيجهگيري
امروزه با پیشرفت روزافزون دنیاي الکترونیک در زنادگی بشار افازايش
سرعت و قدرت در وسايل الکترونیکی و حذ راههاي ارتباطی فیزيکی
از قبیل سیب و همچناین امان باودن ارتباطهااي موجاود باه منظاور
جلوگیري از سرقت اطالعات ضروري به نظر میرسد.
در اين مقاله ساعی بار آن شاد تاا ياک روش امان باراي کنتارل
دستگاههاي حساس به حرارت و رطوبت براي اساتفاده در محیطهااي
حساس صنعتی و نظامی از طريق بلوتوث ارائه شود.
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