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Abstract
One of the most important issues in the modern control and power systems is real-time monitoring of the 
system to maintain normal operating conditions and bring the system closer to optimal operating condi-
tions. The set of monitoring systems, from data collection units in substations to the telemetry, data trans-
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mission systems and computer systems in control centers is called the energy management systems. RTU 
is a device that is placed in places out of reach, it collects and stores certain information provided by the 
registrar and sensors connected to it in the form of codes, and it can be connected remotely if necessary 
to receive information or see it in real time. It is also possible to send messages remotely to the system and 
make changes to the location, such as turning on the relay to control the air conditioning system, lights 
or heater. There are foreign examples of this device with limited facilities and high prices in Iran. In this 
study, an attempt has been made to design and present a system that can be improved at the lowest price 
compared to the foreign model and with much higher features such as the use of mobile communications 
and the lack of need for an external modem.

1-مقدمه
در دهه های اخیر، خودکارس��ازی با ابعاد مختلف به زندگی بش��ریت 
پیوند خورده و همانند یکی از ش��اخه های بس��یار پویا در بین س��ایر 
تخصص های فنی، تالش��ی اس��ت که در راس��تاي انجام بس��یاري از 
ام��ور و هدای��ت و کنترل آن ها ب��دون دخالت مس��تقیم کاربر انجام 
 می ش��ود ک��ه در دو مقول��ه تولی��د و کنت��رل فرآیند کارب��رد دارد.

در یک پروژه خودکار؛ به نظارت انس��انی، احتیاجی نیست و خطاهاي 
بش��ري ناش��ی از نداش��تن آموزش الزم، حذف خواهد شد. هم اکنون 
توس��عه س��امانه ها و افزایش حج��م داده ه��ای ورودی- خروجی در 
فرایندهاي صنعتی موجب ش��ده تا به کارگیری یک پروتکل استاندارد 
و سازگار با شرایط محیطی شبکه های صنعتی نوین، از اهمیت باالیی 
برخوردار باش��د. خودکارس��ازی صنعت��ی، به عنوان یک رش��ته نوین، 
همواره جایگاه چشمگیري را در فناوری ها داشته است]1،2[. سیستم 
 ،)SCADA(  Supervisory Control And Data Acquisition صنعتی
سامانه ای نرم افزاری است که به پروسه کنترل و تبادل داده ها نظارت 
دارد و با نصب بر س��خت افزار، نقش یک واسط را ایفا می کند. سیستم 
اس��کادا مزایاي عدیده ای در راه اندازي و نظارت دارد و تغییرات جزئی 

را براي عملکرد بهینه و باکیفیت ایجاد می نماید ]3،4[. 
در ش��کل )1(کاربردهای گسترده سیستم اسکادا به صورت نمادین به 
نمایش در آمده اس��ت. سامانه های صنعتی اسکادا در کارخانه ها براي 
کنت��رل فرآیندهاي گوناگ��ون و نظارت بر تب��ادل داده و کنترل آنها 
اس��تفاده می شوند]5[. سامانه های اس��کادا در پردازشگرهاي صنعتی 
نظی��ر صنایع ف��والد، نیروگاه ها، تولی��د و توزیع ان��رژي، برق اتمی و 
معمول��ی، صنایع ش��یمیایی و تجهیزات آزمایش��گاه های اتمی و … 
ک��ه تعداد ورودي و خروجی آن ها زیاد اس��ت، به کار گرفته می ش��ود 
]2[. ض��رورت وج��ود ی��ک پروتکل ارتباط��ی که بتواند وس��یله های 
Client/ و یا  Slave/Master مختل��ف در ی��ک س��امانه را به ص��ورت

  Modicon ب��ه یکدیگر ارتباط دهد، موجب ش��د تا ش��رکت Server
  MODBUSدر س��ال 1979 به طراحی و پیاده س��ازی پروتکلی نظیر
مب��ادرت نماید که عالوه بر اینکه مطابق اس��تانداردهاي ش��بکه های 
صنعتی باش��د، بتواند با برقراري ارتباط بین س��امانه های هوشمند به 
 تجزیه  و تحلیل پیام های صادره توس��ط اجزاي یک س��امانه بپردازد.

پروت��کل MODBUS یک پروت��کل صنعتی رایج جهت اس��تفاده در 
س��امانه اس��کادا اس��ت که زمینه ایجاد ارتباط بین اجزاي هوش��مند 
سیستم کنترل )در س��امانه های خودکارسازی( همراه با ویژگی هایی 
نظی��ر قابلیت انعطاف، اطمینان ب��اال و مقرون  به  صرفه بودن را فراهم 

می نماید ]6،7[.
تلفی��ق  از  ش��بکه صنعت��ی  پروت��کل  و  ش��بکه صنعت��ی  تبیی��ن 

چندین حسگر )Sensor( و عملگر )Actuators( در یک پروسه صنعتی 
و یک سیستم تجزیه  و تحلیل کننده داده های ورودي و پردازش آن ها 
و ارس��ال پیام های  مقتضی به عملگرها، پدید می آید]8[. ش��بکه های 
صنعتی ش��امل چهار ج��زء اصلی ادوات دریاف��ت داده های ورودي به 
سیستم، ادوات ارسال داده های پردازش شده، اعمال آن ها به محرک ها 
و درنهایت ادوات پردازش��گر داده ها مي باشد. از دیدگاه نرم افزاری، به 
مجموعه قوانینی که میان اعضاي یک ش��بکه با هدف تبادل درس��ت 
داده، برقرار اس��ت، پروتکل گویند. به طورکلی یک پروتکل براي شبکه 
تعیی��ن می کند ک��ه جهت ارتباط و تب��ادل داده ها از چ��ه رابط های 
سخت افزاری استفاده می شود. تعیین ماهیت پیام ها و دستورات تبادل 
ش��ده میان اعضاي ش��بکه )ولتاژ، جریان، فرکانس(، ارسال و دریافت 
داده ها )آدرس دهی - رمزگذاري( و همچنین تعیین بس��ته های داده 
جهت انتقال )بیت ها، بایت ها، کاراکترها( و الیه بندی داده های انتقالی 
را نیز برعهده دارد. در کامل ترین درک امروزي، اصطالح اتوماس��یون 

و هوشمندسازی اشاره دارد بر:
- مکانی��زه کردن و جم��ع آوری دریافت متغیرهاي محیط )به وس��یله 

حسگرهاي مصنوعی(  
- پردازش داده ها و تصمیم گیری )به وسیله رایانه( 

- عمل مکانیکی )به وس��یله موتور یا وس��یله ای که نیروها را به محیط 
اعمال می کند( 

- عمل اطالع رسانی به وسیله مخابره داده های پردازش شده با افراد 
برخی دیگر از مزایاي اتوماسیون عبارت است از افزایش سطح بهره وری، 
سرعت و دقت تولید و قابلیت اطمینان فرآورده ها و محصوالت، کاهش 
تغییرپذیري فرآیندها، دس��تیابی به کیفیت پایدار، کاهش هزینه های 
تولید، کنترل و نظارت، افزایش س��طح انعطاف پذیری، افزایش سطح 
ایمنی در صنایع، کاهش میزان مصرف منابع، دقت در انجام فعالیت ها، 

استاندارد نمودن خروجی ها و کاهش هزینه های عملیاتی.
واژه اسکادا به فرآیند کنترل و تبادل داده ها اشاره دارد. شایان ذکر است 
  Linux, NT, Unix, Windows که این سامانه، تحت سیستم عامل های
قابل  اجرا است. الیه اساسی سیستم اسکادا به دو سطح تقسیم می شود، 
الیه فراهم کننده داده های اولیه و الیه سرور که فرآیند کنترل پردازش 
داده ها را به عهده دارد. الیه سرور با تجهیزات کنترل کننده  هایی چون 
PLC در ارتباط بوده و یا از طریق شبکه ها و یا Fieldbus به تجهیزات 
Data Server متصل مي باش��د. همچنین Data Server به سایر ادوات 
و جایگاه های مورد اس��تفاده از طریق اینترنت LAN متصل مي باشند. 
یک الی��ه Data Server مي تواند چندین پروتکل نقل  و انتقال را تحت 
پوش��ش قرار دهد. محصوالت تولیدشده سیستم SCADA جهت نقل 
MODBUS های��ی همانندFieldbus از PLC و انتق��ال داده ه��ا در 
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استفاده می کند]9[.
  Slave/Master  ارتباط بین اجزاي مختلف س��امانه به دو صورت
و Client/Server و از طریق درگاه ش��بکه صورت می گیرد. در ارتباط 
ن��وع Master/Slave تنها یک س��امانه Master  قادر ب��ه آغاز ارتباط 
با بقیه اجزاي س��امانه اس��ت و بقیه اجزاي س��امانه، ب��ا فراهم کردن 
داده الزم، به درخواس��ت Master پاس��خ می دهند. هر وسیله جانبی 
اعم از حسگرهاي ورودي/خروجی، دستگاه های اندازه گیری، شیرهاي 
 MODBUS کنت��رل و …که به پردازش اطالعات پرداخته و توس��ط
اطالعات را بهMaster  ارسال می کند، Slave نامیده می شود ]9،10[. 
پروتکل صنعتی MODBUS  و آدرس دهی در آن عالوه بر کاربردهای 
ذکرشده، در هوشمندسازی و اتوماسیون خانگی هم مورداستفاده قرار 

می گیرد.
مي توان خاطرنش��ان کرد که نهادینه ش��دن دانش خودکارس��ازی و 
به کارگیری آن در کلیه س��طوح، اعم از صنایع و سازمان های خدماتی 
مختلف و مهم تر از همه هوشمندسازی خانه ها در کشور، یک ضرورت 
اجتناب ناپذی��ر محس��وب می ش��ود. در ادامه مقال��ه و در بخش 2 به 
توضیحات��ی در مورد RTU و س��وابق تحقیقات��ی آن می پردازیم و در 
قس��مت 3 به بیان بخش س��خت افزاری و نرم افزاری مدار پیشنهادی، 
خواهیم پرداخت، در نهایت نیز مزایای سیس��تم پیشنهادی نسبت به 

دستگاه های مشابه خارجی و نتیجه گیری آمده است.

)RTU( 2-ترمينال های كنترلی از راه دور
به علت عدم حضور انس��ان در موقعیت های مختلف جغرافیایی اعم از 
بیابان ه��ا، کوه ها، مناطق صعب العب��ور، همچنین هزینه باالی حضور 
انس��ان در این مناط��ق و اهمیت اندازه گیری بعض��ی پارامترها مانند 
اندازه گی��ری جریان عبور از لوله های نفتی، پارامترهای اندازه گیری در 
پست های فشار قوی برق و اندازه گیری پارامترهای هواشناسی از قبیل 

دما، رطوبت و فش��ار، مدار ثبت کننده داده )Data Logger( با قابلیت 
اندازه گیری و ذخیره اطالعات، طراحی گشت. اما انتقال این اطالعات 
ب��ا کمترین هزینه و با کمترین تلف��ات، مي تواند موضوعی برای ایجاد 

شبکه ترمینال های کنترلی از راه دور )RTU( باشد ]11[.
ب��ا توجه به اینکه در برخی سیس��تم های SCADA مانند تاسیس��ات 
آب، فرض اساسی براین اساس استوار است که کلیه توابع حفاظتی و 
بسیاری از توابع کنترلی، در محل تاسیسات انجام پذیرد و قطع ارتباط 
مخابراتی تاثیری در این موضوع نداشته باشد، در انتخاب بین RTU و

PLC، به دالیل مختلف تجهیزات PLC توصیه می گردد]10[.
RTUهای مناس��ب برای این نوع طرح ها، از نوع مدوالر مي باش��د که 
ام��کان توس��عه حجم اطالعات که ممکن اس��ت در آین��ده مورد نیاز 
باش��د را دارا هس��تند. همچنین ای��ن RTU ها باید ق��ادر به اجرای 
تواب��ع کنترلی نیز باش��ند. هزینه های تهیه و اج��رای این نوع RTU ها 
از مجم��وع هزینه ه��ای PLC و رابط ه��ای مخابراتی مش��ابه بیش��تر 
اس��ت.  علت مهم دیگر ترجیح PLC بر RTU در برخی سیس��تم ها، 
ع��دم وجود پش��تیبانی های فنی و خدماتی کافی ای��ن نوع تجهیزات 
در ب��ازار کش��ور اس��ت. در بازار ای��ران، مارک های معتب��ر PLC مانند

Siemens, Telemechanique, Omron,Allen-Bradly،… کامال شناخته 
شده اند و سرویس های فنی و خدماتی آنها توسط مجموعه های مختلف 
مهندسی و بازرگانی تامین می گردد و وابستگی چندانی به مجموعه های 
خاص خارجی نمي باشد. حال آن که در صنعت ایران، سابقه استفاده از 
RTU ها هنوز چندان زیاد نمي باش��د و همچنین مارک های معتبر در 
عرص��ه تولید و اجرا با RTU در آن پا نگرفته اند. مضاف براینکه، حتی 
معدود مارک های موجود نیز، توس��ط یک مجموعه عموما بازرگانی و 
نه فنی، پش��تیبانی می گردد. در ادامه به سوابق تحقیقاتی و عملی که 
در گذش��ته برای طراحی و ساخت این دستگاه بکار گرفته شده است، 

می پردازیم:

.]5[ SCADA شکل 1: نمايش نمادين كاربردهای گسترده سيستم
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در مراجع ]9[ و ]12[ از RTU در بهبود ش��بکه های قدرت اس��تفاده 
شده اس��ت.  عملکرد تجهیزات حفاطتی در پست های قدرت و مراکز 
دیسپاچینگ، اساس��ا کارکرد سیستم حفاظت، نحوه کنترل و نظارت 
شبکه های انتقال را تغییر داده است تا تشخیص خطا، هرچه دقیق تر 
و س��ریع تر انجام شود. با وجود این پیشرفت، گاهی درصورت عملکرد 
ناصحیح این تجهی��زات، احتمال خطاهای چند گانه پیش می آید که 
برای تش��خیص آن به دقت وتجربه باال نیاز است و یا به سیستمی که 

بتواند سیستم حفاظت و پایش را تحت کنترل در آورد.
در مراجع ]13،14[ طراحی و توسعهRTU بی سیم به نام WRTU برای 
سیستم های اتوماس��یون SCADA انجام شده است. این پروژه برای 
صنایع گاز و نفت طراحی شده است. در این پژوهش از هسته مرکزی 
 GPS استفاده شده است. همچنین از  Cortex M4و از ماژول  ARM
نیز برای موقعیت یابی دقیق پش��تیبانی بهره برده اند. اطالعات ارسالی 

در یک پورتال جامع جمع آوری و در اختیار کاربر قرار می گیرد.
در مرجع ]15[ طراحی و س��اخت RTU با کاربرد پایش سیستم های 
پزشکی بر پایه سنسورها و ارتباط GPRS مدنظر بوده است. هر کاربر 
مي تواند به طور بالدرنگ، اطالعات فیزیولوژی مربوط به سنس��ورهای 
پزشکی را مش��اهده نماید. در صورت ایجاد مشکل کاربر قادر خواهد 
بود به سیس��تم مرکزی از طریق شبکه دسترسی پیدا کند و مدیریت 

اطالعات و سیستم ها را برعهده گیرد.
در مرجع ]16[ تحلیل خطا در سیس��تم های SCADA مورد بررسی 
قرار گرفته است. یک سیستم SCADA از تعدادی واحدهای ترمینال 
از راه دور برای جمع آوری داده ها اس��تفاده می کند و ارس��ال آن را به 
یک ایستگاه اصلی، از طریق یک سیستم ارتباطی میسر می سازد. اگر 
پردازنده نتواند کار خود را به درستی انجام دهد، تجهیزات و یا فرایند 
نظارت آن غیر قابل دسترس خواهد شد. این مقاله پیشنهاد یک طرح 
برای حل این مش��کل را ارایه می دهد. هر RTU  ش��امل دو پردازنده 
ش��ده که در صورت شکس��ت یک پردازنده، پردازن��ده دیگر مي تواند 

وظایف پردازنده اصلی را انجام دهد. 
در مرجع ]17[ امنیت پورت های سیس��تم های اتوماس��یون اس��کادا 
در ارتباط بی س��یم، م��ورد بحث قرار می گیرد، در ای��ن مقاله مناطق 
دور افت��اده صنعت��ی یا تج��اری را مي توان تحت نظ��ارت و کنترل از 
طریق سیس��تم های بی سیم در آورد. سنسورهای مختلف، پارامترهای 
موردنیاز را اندازه گیری کرده و انتقال آن به کنترل از راه دور از طریق 
واحد ترمینالRTU میس��ر می ش��ود. RTU تمام اطالعات در پایگاه 
داده خود را ذخیره و در صورت درخواس��ت به مرکز کنترل در فرمت 
پروتکل MODBUS  ارس��ال می کند. هر بسته قبل از ارسال بر روی 
شبکه با استفاده از یک الگوریتم پیشرفته رمزگذاری، کدگذاری شده 
ک��ه این امر منجر به ارتباطات امن ت��ر و همچنین جلوگیری از حمله 

مزاحمان می گردد.
در مرج��ع ]18[ ی��ک سیس��تم موقعیت یابی و کنت��رل از راه دور بر 
اساس SCM و SIM508 مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که از 
طیف گسترده ای از شبکه GPRS استفاده شده، این سیستم مي تواند 
موقعیت و کنترل در فاصله بسیار طوالنی در زمان واقعی را در اختیار 
ق��رار دهد. این فن��اوري مي تواند در کروز اتوماتیک، اکتش��اف بدون 

سرنشین، امداد و نجات و راهنمایی از سالح و… استفاده شود.
در مرجع ]19[ سیس��تم جمع آوری داده ها و پیش بینی راه دور برای 
مس��افت های طوالنی نظارت ب��ر لوله های گاز طبیعی مورد بررس��ی 
قرار گرفته اس��ت. سیستم ایجاد شده در حقیقت یک سیستم بدست 
آوردن داده از طریق بی س��یم مي باشد که در بسیاری از مکان ها مانند 

س��ازه های پایش و یا مطالعات محیط زیستی و ارتباطی کاربرد دارد. 
در این مقاله از GPRS به عنوان انتقال دهنده اطالعات اس��تفاده شده 
اس��ت. واحد ترمینال داده، اطالعات مربوط به سنسورهای نصب شده 
 GPRS برروی لوله ه��ای گاز را جمع آوری نموده و این اطالعات را با
به سرور مرکزی ارسال می کند. در سرور نیز اطالعات پردازش شده و 
از طریق وب در اختیار افراد خبره قرار داده می شود و موارد غیرعادی، 
مورد بررس��ی قرار می گی��رد. در طول چند س��ال عملیاتی بودن این 

سیستم، قابلیت باالی آن مشخص شده است.
در مرجع ]20[ طراحی و توسعه هوشمند واحد ترمینال از راه دور به 
عنوان یک تکنیک اتوماس��یون برای عوامل مختلف مطرح شده است. 
ارتباطات طرح پیش��نهادی از طریق سیستم  سامانه جهانی ارتباطات 
س��یار )GSM( مي باش��د. نظارت خودکار و کنترل رله با اس��تفاده از 
GSM و خدم��ات س��رویس پیام کوتاه، به وس��یله ی��ک میکروکنترلر 
)PIC18F77A( و یک مودم GSM فراهم ش��ده و ارس��ال هش��دارها 

به وسیله پیامک به پرسنل مدنظر بوده است.

 3- طراحی و ساخت سامانه پيشنهادی 
این دس��تگاه با اس��تفاده از راهکارهای موجود در کشور ساخته شده 
و در آن س��عی ش��ده تا از ارزان ترین تجهیزات استفاده گردد، که در 
عین حال با قیمت مناس��ب، نس��بت به نمونه خارجی قابلیت باالتری 

را نیز فراهم نماید. 
در این سامانه، قابلیت ارسال و دریافت فرمان به دو صورت امکان پذیر 
است. زمانی که RTU، خود دارای یک IP ایستا مي باشد که از طریق 
ش��بکه و با نرم افزار ارسال فرمان، مي توان به آن فرمان داد. همچنین 
به مرکزی که دارای IP ایس��تا مي باشد، می توان فرمان و اطالعات را 

ارسال نمود.
زمانی که طرح دارای IP ایستا نیست، مقصد باید دارای IP ایستا باشد 
و ب��ا اتص��ال RTU به مقصد، یک IP در اختی��ار آن قرار می دهد و تا 
زمانی که اپراتور، س��یمکارت IP را عوض نکند، امکان دریافت و ارسال 

فرمان وجود دارد.
طراحی این دس��تگاه از بخش س��خت افزاری، نرم اف��زاری و همچنین 
بخش تنظیمات بالدرنگ تش��کیل شده است که در ادامه به توصیف 

هرکدام از این بخش ها می پردازیم:
1-بخشسختافزاری

به طور کلی اهداف جزیی که ما را به هدف اصلی طراحی می رساند در 
چند بخش زیر مي توان خالصه کرد:

- جم��ع آوری اطالعات به وس��یله مدارهای طراحی ش��ده به وس��یله 
سنسورهای دما، رطوبت و ... با خروجی های مناسب. 

 CARD SD ذخی��ره اطالعات ب��ه صورت بالدرنگ در ی��ک حافظه -
به طوریکه این اطالعات از بین نرود و قابل دسترس باشد.

- م��داری ک��ه بتواند اطالعات را از طریق یک س��یم کارت که بر مدار 
نصب می شود باGPRS به مقصد خاصی ارسال نماید.

-اطالعات بصورت آنالین به وس��یله نرم افزار متلب قابل نمایش باشد. 
به طوری کهRTU  به کامپیوتر از طریق پورت USB وصل شود.

- سیس��تم در محل باز، نصب ش��ود به طوری که بتواند س��یگنال های 
ماهواره ه��ای GPS را دریافت کند.  Ublox، م��اژول انتخابی برای 
تعیین موقعیت سیس��تم مي باش��د ک��ه دارای آنتن وی��ژه دریافت 

سیگنال های ماهواره ای GPS است.
فلوچارت کلی بخش سخت افزاری، در شکل )2( به نمایش آمده است. 
در ای��ن پروژه از سنس��ورهای دیجیتالSHT11 به عنوان حس��گر دما 
و رطوبت اس��تفاده شده اس��ت. این سنس��ور دارای دقت دمای 0.4 
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درجه مي باش��د و دقت رطوبت آن 3% اس��ت. طریق��ه اتصال آن به 
میکروکنترل��ر مرکزی به صورت I2C یا 2wire مي باش��د و به صورت 
دیجیتال، اطالعات از سنس��ور دریافت می گ��ردد. برای زمان هایی که 
 PT1000  برحسب کاربرد، دقت دمایی باال مورد نیاز است، از سنسور
اس��تفاده می ش��ود که یک سنس��ور مقاومتی اس��ت و مي تواند دمای 
200- ت��ا 850 درج��ه سیلس��یوس را اندازه گی��ری نمای��د و در این 

محدوده مي تواند دقت از 0.4 تا 0.01 نیز داشته باشد.

شروع

شناسایيسنسورهاوماژولهاوICهايموردنیاز

مطالعهدیتاشیتمطابقبانیازدرمحیطهايباشرایطخاصومیزانمصرف

Altium designerتهیهشماتیکدرنرمافزار

Altium designerتهیهمدارچاپيدرنرمافزار

لحیمکاريمدارآمادهشده

تهیهکدبرنامهجهتجمعآورياطالعاتسنسورهايذخیرهسازيدر
GPRSحافظهوارسالازطریق

پایان

شکل 2: فلوچارت سخت افزاری دستگاه پيشنهادی

در ای��ن پ��روژه بدلی��ل ارزان بودن اس��تفاده از GPRS ی��ا APN از 
سیم کارت های ایرانسل، استفاده شده است. استفاده از سایر اپراتورها 
 APN کامال مش��ابه بوده و در برنامه نویسی داخلی میکروکنترولر باید
آن اپراتور اضافه شود. ماژول SIMCOM برای اتصال به اپراتور انتخاب 
ش��ده اس��ت که در بازار ایران به وفور یافت می ش��ود و ازSIM900 یا 
SIM800 در این پروژه اس��تفاده ش��ده است. با علم به این که سیستم 
دارای مص��رف کمی اس��ت، ولی برای اطمینان، منب��ع برق در محل 
موجود است که این منبع مي تواند از سلول خورشیدی یا باتری تامین 
  200 mAگردد. جریان مصرفی مدار طراحی ش��ده در مواقع عادی تا
مي باش��د و در مواقع خاصی مانند آنتن گیری از اپراتور به2A در چند 
ثانیه می رس��د. بدلیل وجود جریان های لحظ��ه ای، باید از مدار تغذیه 
مناس��ب اس��تفاده نمود. در این مدار از رگوالتور-LM2576   5 برای 
تغذیه مدار و LM2576-adj برای تولید تغذیه 4 ولت جهت راه اندازی 

SIM900 استفاده می شود که در شکل )3( نمایش داده شده است.
در این دس��تگاه دو روش طراحی برای تغذیه تعبیه ش��ده اس��ت که 
یکی برای حالت اضطراری یا همان باتری اس��ت و روش دوم از طریق 
تغذیه خارجی اس��ت و سخت افزار پیش��نهادی به هر دو حالت تجهیز 
ش��ده است. این مدار از طریق تنها یک باتری 3.7 ولت از نوع لیتیوم 

که دارای 3800 میلی آمپر س��اعت قدرت است به عنوان تغذیه اصلی 
اس��تفاده می کند و بدون استفاده از آداپتور مدار را راه اندازی و تامین 
جری��ان می نماید. در اکث��ر مدارهای الکترونیکی ب��ه دو ولتاژ 5 ولت 
و 3.3 ول��ت نیازمندی��م و به طور معمول از طری��ق رگوالتور به آن ها 
دس��ت می یابیم، اما به دلیل تلفات زیاد رگوالتور و دسترسی به باتری 
و همچنین تغذیه مناس��ب 4 ولت برای ماژول، از این روش صرفنظر 
 LM 2577 می کنی��م. در ابتدا از یک بوس��تر قدرت که دارای هس��ته
ADJ است اس��تفاده نموده که ولتاژ 5 ولت را به عنوان VCC به مدار 
می دهد و همین طور برای ساختن 3.3 ولت از یک کاهنده با هسته ی 
LM 2596 استفاده می نماییم. در شکل )4( طراحی تغذیه را با توجه 

به توضیحات فوق مشاهده می نمایید.

شکل 3: مدار تغذيه مناسب برای دسترسی به تغذيه 4 ولت

در این پروژه از پردازنده قوی ATMEGA2560 استفاده شده است که 
ش��امل 100 پایه بوده و از فناوری SMD بهره می برد، دالیل استفاده 
از این پردازنده، دارا ب��ودن پورت های زیاد جهت کارایی، وجود چهار 
حس گر که به صورت س��ریال با میکرو ارتباط برقرار می کنند و داشتن 

حافظه فلش باال جهت افزودن درجه آزادی به برنامه نویسی است.
در این پروژه با ماژول های ذخیره کننده SD CARD، ارتباط با رایانه 
از طریق FT232 RL و همچنین دسترسی به موقعیت از طریق ماژول 
GPS بهره می بریم. به منظور ارتباط هوشمند سامانه با کاربر از طریق 
س��یم کارت، از ماژول SIM900 اس��تفاده می شود که در شکل )5( به 

نمایش آمده است.

SIM900 شکل5: مدار جداگانه
به منظور افزایش قدرت انتخاب در امر تغذیه س��امانه، طراحی سامانه 
را هوش��مند می نماییم، برای این منظور یک رله با قدرت باال انتخاب 
نموده که هرگاه تغذیه خارجی به سامانه متصل شد، به صورت خودکار 
تغذیه از باتری به آن س��ویچ کند. مدار قطع تغذیه در ش��کل )6( به 

نمایش آمده است.
در طراح��ی این دس��تگاه از آی س��ی DS 1307 جه��ت ذخیره زمان 
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به صورت دائمی اس��تفاده ش��ده اس��ت. یک باتری که مجزا از تغذیه 
مدار است و حتی با قطع برق، به کار خود ادامه می دهد، در این مدار 
اس��تفاده شده اس��ت. مدار ذخیره زمان به صورت دائمی در شکل )7(

به نمایش آمده است.

شکل6: مدار قطع تغذيه

شکل7: مدار ذخيره زمان
2-بخشنرمافزاری

نرم افزار مربوطه باCode vision نوشته شده است و مي توان آن  را به 

صورت hex در میکروmega2560  با کریستال 11.0592 برنامه ریزی 
نمود. در شکل )8(فلوچارت کلی بخش نرم  افزاری مشاهده می شود. 

ارتباط س��امانه به صورت پیامک به وس��یله آنتن مخصوص این فرایند 
صورت می گیرد که با برنامه نویس��ی قادر به ارس��ال پیامک به شماره 
همراه خواهیم ب��ود. ارتباط نرم افزار متلب با پورت س��ریال به صورت 
بالدرنگ است که از طریق پردازنده دستگاه به صورت سریال، اطالعات 
حسگر، از قبیل موقعیت، رطوبت، دما، پیامک، کارت حافظه، همچنین 

زمان و تاریخ ارسال می شود.

3-پیادهسازیالگوریتمبالدرنگ
ارس��ال اطالعات در این دستگاه به صورت بالدرنگ است و زمان بندی 
ارسال در داخل محصول RTU مي باشد که دارای ساعت داخلی دقیق 
است، البته این امکان وجود دارد که با ارسال پیامی از سوی بهره بردار 
این مقدار عوض ش��ود. به منظور ارتباط دستگاه با محیط نرم افزار باید 
نوعی برنامه نویس��ی مربوط ب��ه ارتباط بالدرنگ انجام ش��ود. ارتباط 
برنام��ه متلب با پردازنده به صورتی اس��ت که برای ارس��ال داده ها از 
س��مت میکروکنترلر به س��مت رایانه یا همان پورت سریال، در ابتدا 
منتظر فرمان رایانه می ماند. این الگوریتم بالدرنگ دارای س��ه فرمان 
اس��ت که اولی برای دریافت اطالعات حس گر دما، رطوبت، موقعیت و 
زمان اس��ت، دومی برای ارسال پیامک برای شماره موردنظر است که 
در کادر مرکز وارد می ش��ود و س��ومی برای ذخیره اطالعات در کارت 

حافظه است.
ارتب��اط در ن��رم افزار متلب به صورت کد نمونه در ش��کل )9( نش��ان 

می دهیم.
اگر قسمت مربوط به پیامک فعال و شماره مربوطه وارد شود، هر چند 
ثانیه یک بار، داده ها به ش��ماره تلفن همراه مورد نظر ارسال می گردد. 
در صورتی که قس��مت ذخیره س��ازی فعال ش��ود، اطالعات در کارت 

حافظه ذخیره می گردد.
نمایی از دستگاه نهایی پیاده سازی شده، در شکل )10( آمده است.

شکل 4: مدار تغذيه و باتری



فصلنامه

علمـي
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان
سال هفتم/ شماره13/  تابستان 1399 58

برخی از مزایای دس��تگاه ساخته شده نسبت به نمونه خارجی موجود 
در بازار، عبارت است از:

 ب��ا توجه به این که این دس��تگاه قادر به پذیرش انواع سنس��ورهای 
آنالوگ و دیجیتال مي باش��د دیگر نیازی به اس��تفاده از ثبت کننده 

داده نیست.
 ب��ا توجه به اینکه مودم داخلی برای RTU در این دس��تگاه در نظر 

گرفته شده است، دیگر نیازی به استفاده از مودم خارجی نیست.
 از ماژول ها و قطعات ارزان قیمت، استفاده شده است بصورتی که در 

بازار ایران، دسترسی به آنها به آسانی فراهم است.
 سرویس GPRS به صورت دایمی در دسترس است.

 در صورتی که این دس��تگاه داخل یک جعبه با طراحی مناسب قرار 
گیرد، بسیار کوچک و قابل حمل مي باشد. 

 GPRS و GPS در طراحی و س��اخت مدار موردنظ��ر از ماژول های 
اس��تفاده ش��ده اس��ت، ولی محصول به گونه ای طراحی نشده که 
هری��ک از قس��مت های مختل��ف آن را بت��وان درصورت خرابی با 
جداک��ردن، جایگزین کرد. این روش، پیش��نهاد خوبی برای تولید 
انب��وه محصول بصورت تجاری اس��ت و مي توان در بهبود طرح های 

آتی، از این روش بهره برد.
دس��تگاه طراحی شده نسبت به بس��یاری از نمونه های خارجی مورد 
پژوهش در گذش��ته )از لحاظ سرعت و حجم ذخیره اطالعات نسبت 
به مرجع]1[، هزینه اقتصادی نس��بت به مرجع ]6[، عدم اس��تفاده از 
FPGA به دلی��ل الگوریتم پیچیده و هزینه باال نس��بت به مرجع ]7[، 
استفاده از ماژول ارزان قیمت به جای ماژول SIM508 نسبت به مرجع 
]19[( دارای مزی��ت عمده ای اس��ت. مي توان خاطر نش��ان کرد که 
نهادینه شدن دانش هوشمندسازی و به کارگیری آن در کلیه سطوح، 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر در صنعت کشور عزیزمان محسوب می شود 
و در این مقاله با بهبود سیس��تم RTU به بومی سازی این دستگاه در 

کشور، پرداخته شد. 

4- نتيجه گيری
ه��دف از ای��ن پژوهش طراحی و س��اخت سیس��تم RTU اس��ت که 
به عنوان بخش��ی از سیس��تم کنترل و نظارت متمرکز و گسترده بکار 
می رود. وظیفه RTU گردآوری اطالعات دیجیتال و آنالوگ از محیط 
پیرامون و انجام پردازش های اولیه و ارس��ال آنها به ایس��تگاه مرکزی 
اس��ت. پایانه راه دور به عنوان یکی از اجزای سیس��تم های اتوماسیون 
مي باش��د که به صورت واسط، بین مراکز کنترل و تجهیزات کنترلی، 
حفاظتی و سیس��تم های اندازه گیری نصب ش��ده در پس��ت ها عمل 
می کند.   RTU  های مرس��وم در نسل قبلی   SCADA   به صورت متمرکز 
بوده و از طریق سیم کش��ی های داخلی با تجهی��زات در ارتباط بودند 
که با پیش��رفت فناوری و گس��ترش اتوماس��یون مبتنی بر شبکه و به 
میان آمدن ادوات الکترونیکی هوش��مند، دچار تحول ش��ده است. در 
سیس��تم های کنترل و قدرت امروزی، یکی از مهمترین مسایل پایش 
بالدرنگ سیستم، حفظ شرایط کارکرد عادی و نزدیک کردن سیستم 
به ش��رایط کارکرد بهینه مي باشد. در این پژوهش به علت سهل بودن 
ارتب��اط GPRS و ارزان ب��ودن آن، این روش م��ورد توجه جدی قرار 
گرفته اس��ت. دستگاه ساخته ش��ده از لحاظ ساختار و عملکرد نسبت 
به بسیاری از نمونه های خارجی و داخلی، به خصوص کاهش هزینه و 

قابلیت باال، دارای ویژگی های اساسی است.
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