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ٍ ایٌَرتر خَرشیذی بِ کوک  DC/DCتشخیص تراز تَاى بیي هبذل طراحی ٍ ساخت سیستن 
PLC 

 

 

 1ٍ2سیّذ هحوّذ صادق زادُ ،1هیثن هعظوی

 ، تْراى، ایراىشاّذگرٍُ هٌْذسی برق، داًشکذُ فٌی هٌْذسی، داًشگاُ  -1

 سازهاى اًرشی ّای ًَ ایراى، ٍزارت ًیرٍ -2

 

  خالصِ

 

 دس تبهیي اًشطی هَسد ًیبص هـتشکیي سٍص ثِ سٍص دس حبل افضایؾ اػت. خَسؿیذیػْن اًشطی  
َّؿوٌذ ػبصی ؿجکِ لذست ثب تَجِ ثِ هٌبثغ اًشطی جذیذ ٍ ػَاهل دیگش، اص ضشٍسیبتی اػت کِ ثبیذ ثِ آى 

کٌتشل ثْشُ ثشداسی دس یک ػیؼتن خَسؿیذی، تٌظین تشاص تَاى  تَاثغیکی اص هْن تشیي  تَجِ ٍیظُ ای ؿَد.
صَست هی  DC. تشاص تَاى ثِ هٌظَس ثبثت ًگِ داؿتي ٍلتبط لیٌک ثیي هجذل جشیبى هؼتمین ٍ ایٌَستش اػت

یبى شٍجی هجذل جشثشای ایي هٌظَس الصم اػت اعالػبتی اص لجیل جشیبى ٍ ٍلتبط ّبی ٍسٍدی ٍ خ گیشد.
اًذاصُ گیشی ٍ دادُ ّبی هَسد ًیبص هحبػجِ ؿًَذ ٍ تشاص تَاى ٍسٍدی ایٌَستش همبدیش ٍلتبط ٍ جشیبى هؼتمین ٍ 

ثیي هجذل جشیبى هؼتمین ٍ ایٌَستش خَسؿیذی ثشسػی ؿَد. ثب تَجِ ثِ فبصلِ هَجَد ثیي پٌلْب یب هجذل 
دس ایي همبلِ ؼتش هخبثشاتی ًیبصهٌذین. ثب ایٌَستش خَسؿیذی، ثشای اسػبل اعالػبت ثِ یک ث جشیبى هؼتمین

اًتخبة ؿذُ هَسد ًیبص ، ایي سٍؽ ثِ ػٌَاى ثؼتش هخبثشاتی PLCتکٌَلَطی  هختلفثب تَجِ ثِ هضیت ّبی 
اػت. ثشای اسػبل فشهبى  گشفتِ، اًجبم ST7540 آی ػی  ثش اػبع  PLC عشاحی ٍ ػبخت هَدم ّبی  اػت.

 اػتفبدُ ؿذُ اػت. STM32F103ret6ّبی هَسد ًیبص ثِ هَدم ّب اص هیکشٍکٌتشلش 

 
 

  ؿجکِ َّؿوٌذ ،ػیؼتن خَسؿیذی ،حبهل خظ لذست ،تشاص تَاى ٍاشُ ّای کلیذی:

 

 

 هقذهِ.  1

ثشای صشفِ جَیی دس ثب افضایؾ هصشف اًشطی توبیل ثِ ػوت ایجبد یک ػیؼتن خَسؿیذی حتی دس هصبسف خبًگی 
اص آًجبیی کِ یک پٌل ثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ تَاى هَسد ًیبص یک هصشف کٌٌذُ خبًگی سا تبهیي  .ّضیٌِ هـبّذُ هی ؿَد

ػیؼتن خَسؿیذی ثشای  [.1ًوبیذ اص هجوَػِ ای اص پٌل ّب ثشای سػیذى ثِ ٍلتبط ٍ جشیبى ٍ تَاى هَسد ًیبص اػتفبدُ هیکٌین]
تی ًظبست ؿَد. اص آًجبیی کِ ػولکشد غیش ًشهبل حتی یک ػلَل سٍی ػولکشد کل ػیؼتن تبثیش ػولکشد هٌبػت خَد ثبیؼ

. ثب ًظبست تک تک هبطٍل ّب ػیت یبثی ٍ پیذا کشدى هحل هغلَة اػت کِ تک تک هبطٍل ّب ًظبست ؿًَذهٌفی هی گزاسد، 
 [.2خغب ثِ ػبدگی اهکبى پزیش اػت ]
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کِ ثِ اعالػبت لبثل اعویٌبى ػیؼتن خَسؿیذی ًیبصهٌذًذ هی تَاى ثِ ػالٍُ ثش هصشف کٌٌذُ ًْبیی اص ثخـْبیی 
دس ؿجکِ َّؿوٌذ  [.3ػشهبیِ گزاساى التصبدی، هذیشاى پشٍطُ، ػبصًذگبى تجْیضات ٍ ؿشکت ّبی تَصیغ تَاى اؿبسُ کشد]

ّب ٍ... استجبط ذُ ّب، هصشف کٌٌذُ ٌضشٍسی اػت کِ ثیي ثبصیگشاى جذیذ دس صٌؼت ثشق ًظیش خشدُ فشٍؽ ّب، تَلیذ کٌ
ٍجَد داؿتِ ثبؿذ کِ ثشای ایي کبس ًیبصهٌذ یک ثؼتش هخبثشاتی ًٍظبستی ّؼتین. اص آًجبیی کِ ثِ دًجبل یک اًتمبل تَاى لبثل 

 [.4]هب سا ثِ ّذفوبى ًضدیک تش هی کٌذاػتوبد ّؼتین ٍجَد استجبط دٍ عشفِ 

 
 
 سیستن خَرشیذی ًظارتی در دالیل ٍجَد سیستن. 2

خَسؿیذی هبًٌذ ّش ػیؼتن دیگشی ًیبصهٌذ ًظبست ٍ کٌتشل اػت. ثب تَجِ ثِ گؼتشؽ اًشطی خَسؿیذی ٍ ػیؼتن 
اّویت تبهیي ثشق ثب کیفیت ثشای هـتشکیي، ًظبست ایي ػیؼتن اّویت ٍیظُ ای داسد. دس اداهِ ثشخی اص دالیل ٍجَد 

 ذ ؿذ. ٌػیؼتن ًظبستی دس ایي ثخؾ ؿشح دادُ خَاّ

دسصذ دس ثخؾ  25تب  22ِ ػیؼتن ّبی خَسؿیذی اًجبم گشفتِ اػت ًـبى گش ٍجَد تلفبت هغبلؼبتی کِ دس صهیٌ
تَلیذ اًشطی الکتشیکی اػت. ایي تلفبت ثِ دالیل هختلفی اص جولِ : ػذم تغبثك ثبس)حتی دس ٍجَد ػیؼتن دًجبل کٌٌذُ حذ 

تلفبت ایٌَستش، ، خت، ٍجَد ػبیِ، گشد ٍغجبسٍلتبط پٌلْب ثِ خبعش هؼبئل هشثَط ثِ ػب -اکثش تَاى(، تفبٍت دس هٌحٌی جشیبى
تلفبت دًجبل کٌٌذُ حذ اکثش تَاى ثِ ٍجَد هی آیٌذ. ایي تلفبت اص عشیك هذاسات الکتشًٍیکی هی تَاًٌذ کبّؾ ٍ  تبثؾ کن

ٍضؼیت تلفبت دس ػیؼتوْبی پیچیذُ ثذ تش هیـَد. دس چٌیي ػیؼتوْبیی هـکل ًگْذاسی ثِ دلیل ػخت ثَدى  یبثٌذ.
خغبیبثی ػشیغ ثب اػتفبدُ اص یک ثؼتش [. 1تلفبت کن تش هی ؿَد]ػشیغ ًیض ٍجَد داسد. دس صَست خغبیبثی  خغبیبثی

 َّؿوٌذ دس ػیؼتن خَسؿیذی ثِ ساحتی اهکبى پزیش اػت.

اهشٍصُ ثبسّبی صیبد غیش خغی، ًَػبًی ٍ ضشثِ ای دس ؿجکِ لذست ٍجَد داسد. ایي ثبسّب هـکالتی هبًٌذ: اػَجبج ؿکل 
فلیکش ٍلتبط، ًب هتؼبدلی ػِ فبص ٍ ًب هتمبسًی سا ثِ ٍجَد هی آٍسًذ. هَاسد رکش ؿذُ تبثیشات ثؼیبس ثذی سا سٍی کیفیت هَج، 

تَاى تحَیلی خَاٌّذ داؿت، ایي هؼئلِ دس حبل حبضش ثِ دلیل ٍجَد ثبسّبی ثؼیبس حؼبع دس ؿجکِ اص اّویت ٍیظُ ای 
  [.5ثشخَسداس اػت]

شف هـتشکیي دس صهبًْبی هختلف ٍ ثِ جْت اػتفبدُ ثْیٌِ اص اًشطی خَسؿیذی تَلیذی ٍ ثب تَجِ ثِ هتفبٍت ثَدى هص
حتی جلَگیشی اص ثشخی پیبهذّبی ثذ اًشطی هبصاد تَلیذ ؿذُ، اػتفبدُ اص رخیشُ ػبص ّبی اًشطی دس ػیؼتن خَسؿیذی 

شدی ؿشح دادُ ؿذُ اػت. ثِ ّوشاُ کٌتشل حبلتْبی هختلف ػولک DC [ یک ػیؼتن سیض ؿجکِ 6دس ]تَصیِ هی ؿَد. 
دیذُ هی ؿَد ایي ػیؼتن خَسؿیذی ؿبهل یک هٌجغ پٌل خَسؿیذی اػت کِ اص عشیك یک هجذل  1 ّوبًغَس کِ دس ؿکل

DC/DC  افضایٌذُ ثِ ػیؼتن هتصل ؿذُ اػت. ّوچٌیي یک رخیشُ ػبص اًشطی دس ؿکل دیذُ هی ؿَد کِ اص عشیك یک
ػیؼتن رخیشُ ػبص اًشطی ثِ هٌظَس تشاص تفبٍت تَاى ثیي هٌجغ تغزیِ ٍ هتصل ؿذُ اػت.  DC هجذل دٍ عشفِ ثِ لیٌک 

دٍعشفِ ًیض دس ؿکل دیذُ هی ؿَد کِ ؿبسؽ  DC/AC تمبضبی ثبس دس حبلت جضیشُ ای اػتفبدُ ؿذُ اػت. یک هجذل 
کٌتشل  MPPTتَاى دٍ عشفِ سا فشاّن هیکٌذ. هٌجغ اٍلیِ تَلیذ تَاى ثشای ایي ؿجکِ، ػیؼتن خَسؿیذی اػت کِ تَػظ 

حضَس یک  [.6هی ؿَد. ثبتشی، ثبسّبی حؼبع سا دس حبلت ًَػبًبت ؿجکِ اصلی  ٍ یب حبلت جضیشُ ای پـتیجبًی هیکٌذ ]
ثؼتش هخبثشاتی ٍ ًظبستی دس چٌیي ػیؼتن ّبیی جْت اًَاع کٌتشل ّب ٍ ّوچٌیي ػولکشد هٌبػت ػیؼتن رخیشُ ػبص 

 ضشٍسی اػت.
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 با ٍجَد سیستن رخیرُ ساز اًرشی DCریس شبکِ  .1شکل

ػیؼتن خَسؿیذی کِ تبهیي کٌٌذُ ّوِ یب ثخـی اص تَاى یک هجوَػِ اػت ثبیؼتی کٌتشل ؿَد. ایي کٌتشل جٌجِ 
ٍ... جض ایي کٌتشل ّب ّؼتٌذ. ثشای ػولکشد ػیؼتن   DCلیٌک ساکتیَ، ٍلتبطتَاى ّبی هتفبٍتی داسد. کٌتشل تَاى اکتیَ، 

خَسؿیذی حبلتْبی ػولکشدی هختلفی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد.ػیؼتن خَسؿیذی تحت ؿشایغی دس ًمغِ حذ اکثش تَاى 
[ سٍؿی ثشای کبّؾ 7دس ]ٍ حتی لغغ ػیؼتن اص ؿجکِ هی ؿَین. کبس هیکٌذ. دس ثشخی ؿشایظ ًیبصهٌذ خشٍج اص ایي ًمغِ 

ثش هجٌبی  DC دس ایٌَستش خَسؿیذی تک فبص هتصل ثِ ؿجکِ ٍ ثشًبهِ ای جْت تٌظین ٍلتبط لیٌک  DC تبط لیٌک سیپل ٍل
هی ثبؿذ. دس  DC/DCػْذُ عجمِ  ثش MPPTتشاص اًشطی پیـٌْبد ؿذُ اػت.دس ایٌَستش ّبی دٍ هشحلِ ای هؼوَال ٍظیفِ 

دس حبلی اتفبق  DCاس هی ثبؿذ. افضایؾ ٍلتبط لیٌک سا ػْذُ د DC ٍظیفِ تٌظین ٍلتبط لیٌک DC/AC حبلی کِ عجمِ 
 هی افتذ کِ هبکضیون تَاى هَجَد ػیؼتن خَسؿیذی ثیـتش اص ظشفیت ایٌَستش ثبؿذ. ثٌبثشایي جلَگیشی اص افضایؾ ٍلتبط 

 [.7ثب هحذٍد کشدى تَاى ٍسٍدی ثِ ػٌَاى یک تبثغ حفبظتی ثشای ایٌَستشّبی دٍ هشحلِ ای هَسد ًیبص اػت] DCلیٌک 
 ٍجَد یک ثؼتش هخبثشاتی ٍ ػیؼتن ًظبستی  لبثل اعویٌبى اص ضشٍسیبت ایجبد ػیؼتن کٌتشلی ثِ ایي ؿکل اػت. 

 

 

 ًظارت بر عَاهلی کِ در تَلیذ تَاى هَثرًذ. 3

ػالٍُ ثش پبساهتشّبی الکتشیکی دس ػیؼتن خَسؿیذی ػبیش پبساهتشّب ًیض ثبیذ اًذاصُ گیشی ٍ تحت کٌتشل لشاس گیشًذ. 
همبدیش دس صَست ًیبص ثِ کوک ثؼتشّبی هخبثشاتی هَجَد ثبیؼتی ثِ ثخـْبی هختلف ػیؼتن اسػبل ؿًَذ. دس جذٍل ایي 

 [.3]ایي پبساهتشّب ثِ ؿؾ دػتِ کلی تمؼین ثٌذی ؿذُ ٍ هَاسد ّش ثخؾ ثِ تفکیک لیؼت ؿذُ اًذ 1

 پاراهترّای تحت ًظارت در یک سیستن خَرشیذی -1 جذٍل

 تشّبی کلیپبساه پبساهتشّبی جضئی

جْت ٍ ، دهبی هحیظ، تبثؾ پشاکٌذُ، تبثؾ هؼتمین
 فـبس جَ، ػشػت ٍصؽ ثبد

 تبثؾ خَسؿیذ ٍ ػَاهل آة ٍ َّایی

 پٌلْبی خَسؿذی، سؿتِ ّب ٍ جؼجِ اتصبالت استؼبؽ، دهبی پٌل، DC جشیبى ، DCٍلتبط
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، DC تَاى ٍسٍدی، DCجشیبى ٍسٍدی ، DCٍلتبط ٍسٍدی 
ثبصدُ ، AC تَاى خشٍجی ، ACجشیبى ٍ ٍلتبط خشٍجی 

 فشکبًغ ٍلتبط ؿجکِ، ضشیت تَاى، ایٌَستش

 ایٌَستشّب

 DC-DCهجذل  DC جشیبى خشٍجی ، DC ٍلتبط خشٍجی

 ٍ جؼجِ اتصبالت ؿجکِ ACسؿتِ  AC جشیبى ، AC ٍلتبط 

 ػوکلشد ًیشٍگبُ خَسؿیذی ػولکشد ٍ ثبصدُ ًیشٍگبُ خَسؿیذی

 

 

4 .PLC در سیستن خَرشیذی هتشکل از چٌذیي پٌل 

ٍجَد یک ػیؼتن هبًیتَسیٌگ دس ؿجکِ گؼتشدُ ٍ پیچیذُ ثِ هشاتت هْن تش اص ٍجَد آى دس یک ؿجکِ ػبدُ اػت. 
آسایؾ ّبی هختلفی ثشای ٍجَد ػیؼتن خَسؿیذی ثِ ّن پیَػتِ ٍجَد داسد، اهب صشف ًظش اص ًَع آسایؾ دس ّوِ حبلتْب 

بیذ ثِ صَست ؿجکِ ای ػول کٌذ. ٍلتی کِ هی خَاّین اص تشاص ثَدى تَاى ثیي هجذل جشیبى هؼمین ٍ ػیؼتن هبًیتَسیٌگ ث
 ایٌَستش خَسؿذی دس یک ؿجکِ گؼتشدُ هغلغ ؿَین ًیبصهٌذ اعالػبت خبصی اص ًمبط هختلف ایي ؿجکِ ّؼتین. 

تَسیٌگ دس ایي حبلت اجضای تـکیل دٌّذُ ػیؼتن هبًی. پیـٌْبد ؿذُ اػت 2هغبثك ؿکل  PLC[ ػیؼتن 2دس]
ّش هبطٍل ٍ یک جوغ کٌٌذُ اعالػبت ّؼتٌذ.استجبط ثیي هَدم ّبی ّش هبطٍل ٍ جوغ کٌٌذُ دادُ اص  PLCهَدم ّبی 

ثبؿذ. دس ٍالغ هی  RS485 اػت اهب استجبط ثیي ایي جوغ کٌٌذُ ٍ ایٌَستش اص عشیك پشٍتکل   PLCعشیك ثؼتش هخبثشاتی 
، PLC تَاًبیی استجبط اص عشیك پشٍتکل ّبی هختلفی سا داسد. استجبط ثیي هَدم ّب ثب آى اص عشیك  ،ایي جوغ کٌٌذُ اعالػبت

، استجبعؾ ثب ػشٍس هشکضی اص عشیك ایٌتشًت ٍ استجبعؾ ثب  تجْیضات َّؿوٌذ اص  RS485استجبط آى ثب ایٌَستش اص عشیك 
کبًبل استجبعی ٍ هٌبثغ تغزیِ ّؼتٌذ. دس ایي ؿبهل ثخؾ حؼگشّب،  PLCاػت. دس ایي ػبختبس هَدم ّبی  wifiعشیك 

ػبختبس هٌجغ تغزیِ هَدم ّب ٍ جوغ کٌٌذُ خَد ػیؼتن خَسؿیذی اػت ثٌبثش ایي صهبًی کِ ایي ػیؼتن خبهَؽ هی ؿَد 
 [.2هَدم ّب ٍ جوغ کٌٌذُ ًیض خبهَؽ هی ؿًَذ]

 

 در سیستن خَرشیذی هتشکل از چٌذیي پٌل PLC. 2شکل 
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ّبیی کِ آهبدُ  PLC یک ؿوبسُ داسد.  PLC اػت. دس ایي ػیؼتن ّش  3 ػیؼتن عجك ؿکلػولکشد ؿجکِ ای ایي 

ّبی آهبدُ تؼییي  PLC اسػبل دادُ ّؼتٌذ ػیگٌبل آهبدُ ثبؿی سا ثِ جوغ کٌٌذُ اسػبل هی کٌٌذ، جوغ کٌٌذُ لیؼتی اص 
َاة آى سا هی دّذ ٍ ثؼذ ثِ حبلت هشثَعِ ج PLC هیکٌذ ٍ ػپغ اعالػبت ّش کذام سا کِ ًیبص داسد دسخَاػت هی کٌذ ٍ 

 [.2تکشاس هی ؿَد ٍ ثبػث صشفِ جَیی دس هصشف اًشطی هی ؿَد] تٌبٍثیخَاة هیشٍد. ایي سًٍذ ثِ صَست 

 
 

 
 PLC عولکرد شبکِ ارتباطی .3شکل 

 
 ST7540 بر  هبتٌی PLC طراحی هَدم  .5

اص هذٍالػیَى ؿیفت فشکبًؼی اػتفبدُ هیکٌذ. ایي آی ػی تَاًبیی ػولکشد ثِ ؿکل فشػتٌذُ ٍ  ST7540 آی ػی 
ٍلت اػت کِ ثشای کبسثشدّبی هختلف هی تَاى اص ایي  5ٍ  3.3یب گیشًذُ سا داسا هی ثبؿذ. ایي آی ػی داسای دٍ سگَالتَس 

ثشًبهِ سیضی کشد ٍ هَاسدی اص لجیل فشکبًغ حبهل،  ٍلتبطّب ثْشُ جؼت. ایي آی ػی سا اص عشیك سیجؼتش کٌتشل آى هی تَاى
 .[8]ًشخ اسػبل دادُ ٍ... سا تغییش داد

ٍ اسػبل اعالػبت سٍی خظ تَاى ٍ ثشای اجتٌبة اص ٍسٍد فشکبًغ ػیگٌبل اصلی  ST7540ثشای اػتفبدُ اص آی ػی 
: فیلتش اکتیَ اسػبل، فیلتش پؼیَ  خؾثِ ػِ ثدیذُ هی ؿَد ایي فیلتش  4تَاى ثِ فیلتش ًیبصهٌذین. ّوبًغَس کِ دس ؿکل 

 .[9] تمؼین هی ؿَداسػبل ٍ فیلتش پؼیَ دسیبفت 

ثش اػبع ٍجَد تمَیت کٌٌذُ داخلی آی ػی عشاحی ؿذُ اػت کِ پیي ّبی ٍسٍدی ٍ خشٍجی ایي  فیلتش اکتیَ اسػبل
تمَیت کٌٌذُ ثِ صَست خبسجی ثِ هٌظَس فیلتشیٌگ دس دػتشع هی ثبؿٌذ. فیلتش عشاحی ؿذُ عَسی عشاحی ؿذُ اػت کِ 

 [.9]ّبسهًَیکْبی فشکبًغ هذٍالػیَى سا تضؼیف ٍ حزف کٌذ

ًـبى دادُ  4ذست ػالٍُ ثش فیلتش اکتیَ ؿشح دادُ ؿذُ ثِ فیلتش پؼیَ ّوبًغَس کِ دس ؿکل ثِ هٌظَس اتصبل ثِ خظ ل
 [.9ثِ دػت هی آیذ] 1ؿذُ اػت ًیبصهٌذین. دس ایي حبلت فشکبًغ سصًٍبًغ ػشی اص عشیك فشهَل 
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(1)                                                                                                                    f=
   √       

 ّؼتٌذ. 4ثِ تشتیت همبدیش خبصى ٍ فشکبًغ فیلتش ًـبى دادُ ؿذُ دس ؿکل C23  ٍL5فشکبًغ سصًٍبًغ،  fکِ دس آى 

دسیبفت اص همبٍهت ػشی ثب یک هذاس ػلف ٍ خبصى هَاصی تـکیل ؿذُ اػت. فشکبًغ هشکضی ایي فیلتش پؼیَ فیلتش 
 [.9]ساثغِ ػبدُ ؿذُ اػت ،هی ثبؿذ RL ثؼیبس ثضسگتش اص  R17ثب تَجِ ثِ ایي هؼئلِ کِ  ؿَد. تغشیف هی 2عجك ساثغِ 

(2)                                                                                           f=
   √                     √        

هی  4همبدیش الوبى ّبی فیلتش ًـبى دادُ ؿذُ دسؿکلR17  ، RL ،L6  ٍ C26فشکبًغ هشکضی فیلتش،  fکِ دس آى 
 ثبؿٌذ.

 

 ST7540 فیلتر ّای هَرد ًیاز آی سی . 4 شکل

ٍلتی ثشای تغزیِ هَدم  12اص هٌجغ تغزیِ  ثَسدًـبى دادُ ؿذُ اػت. دس ایي  5ثَسد آصهبیـگبّی ػبختِ ؿذُ دس ؿکل 
اػتفبدُ ؿذُ اػت. ثشای تبهیي ٍلتبط ّبی دیجیتبل هَسد ًیبص ثَسد اص سگَالتَسّبی داخلی آی ػی اػتفبدُ ؿذُ اػت. 

هی ثبؿذ. ثشای استجبط ثب ایي آی ػی ٍ اسػبل  DC  ًـبى دادُ ؿذُ دس ؿکل هحل اتصبل هَدم ثِ لیٌک Main فًَیکغ 
اػتفبدُ ؿذُ اػت کِ اص عشیك پیي ّذس ّبی ثبال ٍ پبییي  STM32f103ret6 هیکشٍکٌتشلش  هَسد ًیبص اص  فشهبى ّبی

 ثِ آى ٍصل هی ؿَد. PLCهَدم 
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  ساختِ شذُ ST7540هبتٌی بر  PLCهَدم  یشگاّیآزها ًوًَِ .5 شکل

 
 تست عولی ٍ ًتایج. 6

ػبختِ ؿذُ هـبثِ اػتفبدُ ؿذُ اػت. ّش  PLC هَدم  2ًـبى دادُ ؿذُ اػت ثشای تؼت اص  6ّوبًغَس کِ دس ؿکل 
جذاگبًِ ًـبى دادُ ؿذُ دس  STM32f103ret6 هیکشٍکٌتشلش 2کذام اص ایي هَدم ّب فشهبًْبی هَسد ًیبص خَد سا اص عشیك 

 3سا کِ هؼشف تَاى  32اثتذا یکی اص هیکشٍکٌتشلش ّب ػذد  کِدسیبفت هی کٌٌذ. الگَسیتن تؼت ثِ ایي صَست اػت  6ؿکل 
ثْتش اػت دادُ ّب دس ػذد  ًیبص داسدّبی ثیـتشی  ایٌَستش اػت)ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اسػبل دادُ اػـبسی ثیتػوت کیلَ ٍات 

ِ ؿذُ ٍ دهذٍل PLCاسػبل هی کٌذ ٍ دس عشف دیگش هَج اسػبلی اص عشثك هَدم  PLCضشة ؿًَذ(، اص عشیك هَدم  12
اعالػبت آى اػتخشاج ؿذُ ٍ دس اختیبس هیکشٍکٌتشلش عشف دیگش لشاس هیگیشد. ّوبًغَس کِ گفتِ ؿذُ هَدم ػبختِ ؿذُ 

تَاى ػوت هجذل جشیبى هؼتمین ًیض اص ّویي عشیك ٍ دس جْت هؼکَع هؼشف اهکبى استجبط دٍ عشفِ سا داسد. ثٌبثشایي دادُ 
ٍ دس صَست ثشاثش ثَدى آًْب کِ ًوبد تشاص ثَدى تَاى اػت، ػیگٌبلی ثِ  32ثب ػذد  ثب همبیؼِ دادُ دسیبفتی اسػبل هی ؿَد.

 یکی اص پبیِ ّبی هیکشٍکٌتشلش اسػبل هی ؿَد. 
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 STM32f103ret6 بِ ّوراُ هیکرٍکٌترلر ّای PLCگیرًذُ -هَدم ّای فرستٌذُ. 6 شکل

ثیت ثِ صَست  8دس  32دٍدٍیی ػذد همذاس ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  7دادُ اسػبل ٍ دسیبفت ؿذُ دس ؿکل  
اػت. تشتیت اسػبل اػذاد ثِ ایي صَست اػت کِ دس اثتذا ثیت ؿشٍع )صفش( اسػبل هی ؿَد ٍ ػپغ دادُ  22211112

اسػبلی ثب اٍلَیت ثیت ّبی کن اسصؽ ثِ ػوت پش اسصؽ اسػبل هی ؿَد ٍ دس ًْبیت ثیت پبیبى )یک( سا خَاّین داؿت. ثب 
ّبی اسػبل ؿذُ ثِ صَست  ّبی ؿشٍع ٍ پبیبى ٍ تشتیت گفتِ ؿذُ ثیت ذُ ٍ ٍجَد ثیتتَجِ ثِ هغبلت گفتِ ؿ

دیذُ هی ؿَد ثیتْب ثِ دسػتی اسػبل ٍ دسیبفت ؿذُ اًذ ٍ ثب ػذد  7هیجبؿٌذ . ّوبًغَس کِ دس ؿکل  2211112221
  تغبثك داسًذ. 2211112221

 

 PLC دادُ ّای ارسال ٍ دریافت شذُ تَسط هَدم ّای . 7 شکل
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 یریگ جِیًت. 7

ّوبًغَس کِ دس ایي همبلِ ثحث ؿذ، تشاص ثَدى تَاى دس یک ػیؼتن خَسؿیذی یکی اصتَلؼبت هب اص ایي ػیؼتن اػت. 
دس  PLCٍجَد داسًذ. ثب تَجِ ثِ هَجَد ثَدى کبًبل استجبعی تکٌَلَطی ّبی هختلفی ثشای ایجبد یک ثؼتش هخبثشاتی 

ػیؼتن خَسؿیذی ٍ هضیت ّبی دیگش، ایي تکٌَلَطی ثِ ػٌَاى ثؼتش هخبثشاتی دس ایي همبلِ اػتفبدُ ؿذُ اػت. دس ایي 
 ػبختِ ؿذُ اًذ ٍ ثشای فشهبى دّی ثِ ایي هَدم ّب ٍکٌتشل آًْب اص  ST7540هجتٌی ثش  PLC همبلِ هَدم ّبی هَسد ًیبص 

 DCػت. ثشای ثشسػی تشاص ثَدى تَاى ثِ اعالػبت تَاى دٍ عشف لیٌک اػتفبدُ ؿذُ ا STM32f103ret6 هیکشٍکٌتشلش 
 PLCثب اػتفبدُ اص هَدم  DCًوًَِ ای ثِ ػٌَاى تَاى لیٌک  دادُ ّبی ،ًیبصهٌذین. دس تؼت صَست گشفتِ دس ایي همبلِ

اػتفبدُ کشد ٍ اص  PLCاگش ثتَاى اص ػبیش تکٌَلَطی ّبی هخبثشاتی دس یک ػیؼتن خَسؿیذی ثِ ّوشاُ . هجبدلِ ؿذُ اًذ
  هضایبی آى ّب ًیض ثْشُ ثشد َّؿوٌذ ػبصی لبثل اعویٌبى تشی دس ػیؼتن خَسؿیذی حبصل هی ؿَد. 

 قذرداًی .8

  .کوبل تـکش ٍ لذسداًی سا داسین ،PLCدس پبیبى اص کوک ّبی آلبی دکتش صًگٌِ دس ػبخت هَدم 
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