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 عنایت فرمود  تا این پروژه را به پایان برسانم.
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 مقدمه

وسیله ای برای سنجش وزن و نیز تعیین مشخصات اجسام در مواردی که به گونه ای به وزن آنها 

 .مرتبط می شود، مانند تعیین وزن مخصوص و تعیین ترکیب وزنی همبسته آلیاژهای فلزی

ستناد به تصاویر بعضی انواع آن در مقبره ترازو یکی از قدیمترین ابزارهاست و قدمت ساخت آن ، با ا

 .های فراعنة مصر، به حدود پنج هزار سال پیش از میالد می رسد

( اشاره هایی به ترازو وجود 33:12؛ سفر الویان ، 61:32همچنین در عهد عتیق)مثالً سفر پیدایش ، 

و هم به شویمسنجشِ وزن  ( هم به معنای ابزار3ـ7)مثالً الرّحمن : « میزان »دارد. در قرآن نیز به 

 .مفهوم وسیلة برپا داشتن عدل اشاره شده است

ساده ترین ترازوها از یک شاهین و دو پله )کفه ( تشکیل می شود. جسم را برای وزن کردن در یک 

پله و وزنه ها را در پلة دیگر قرار می دهند تا شاهین به حالت تعادل درآید و وزن جسم معلوم گردد. 

 .ن ترازوها بر قوانین اهرم استاساس کار ای

به مرور زمان انواع ترازو، بر اساس نوع کاربرد آنها ساخته شد، برخی از آنها عبارت اند از: قَپان ، ترازوی 

وزن کردن اجسام در ترازوهای معمولی با معلق  آبی ، و ترازوهای ترکیبی از جمله ترازوی حکمت

غوطه ور می شد     در ترازوی آبی ، جسم موردنظر در آب  ماندن پله ها در هوا صورت می گرفت ، اما

، وزن مخصوص آن به دست می آمد. در ترازوهای ترکیبی ، وزن کردن «اصل ارشمیدس »و بر اساس 

 .هم در آب هم در هوا انجام پذیر بود. قپان نیز، برخالف ترازوهای دیگر، فقط یک پله داشت
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جیتال ، ترازوهای دیجیتالی با کاربرد باال ساخته می شود. این امروزه با پیشرفت علم الکترونیک و دی

ترازوها در انواع طرح ها ، اندازه ها و برای کارها ی مختلف ساخته می شوند. که قصد داریم در ادامه 

 با طرز ساخت یک نوع ترازو دیجیتالی آنها آشنا شویم.

 

 تعریف اندازه گیری

که اولین  حس کننده ها یامبدلها طالعات ازدنیای فیزیکی.اندازه گیری عبارت است ازجمع آوری ا

 سیگنالی متناسب باکمیت فیزیکی مورد طبقه یک سیستم اندازه گیری راتشکیل می دهند

برای اینکه داده های حاصله نشان دهنده کمیت  نظرایجادمی نمایندکه آن رااصطالحا داده می گویند.

برای این  رابطه ای یک به یک بین این دوایجادنمود.فیزیکی اندازه گیری شده باشندمی بایست 

مدرج می نمایند. منظورسیستم رابااستفاده ازمراجع استاندارد  

 

 تعریف وزن

   براساس قانون نیوتن اجسام باشتاب ثابت نیرویی که ازطرف زمین براجسام واردمیشود وزن نام دارد.

ی آید:به دست مزیروازرابطه  به طرف مرکززمین کشیده میشود  g   

w=mg 
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 اجزاءتشکیل دهنده یک سیستم اندازه گیری

طبقه اول راحس کننده تشکیل میدهند.این طبقه کمیت محیط تحت اندازه گیری رادریافت کرده وآن 

راتبدیل به کمیت مناسب برای طبقات بعدی می نماید.حس کننده هابه دودسته فعال وغیرفعال 

تمام انرژی خروجی خودراازتبدیل انرژی کمیت ورودی به دست تقسیم می شوند.حس کننده غیرفعال 

درحالیکه درحس کننده فعال قسمت اعظم انرژی خروجی توسط یک منبع انرژی کمکی  می آورد

 تامین می گردد.

 طبقه دوم عمل تغییرراانجام میدهد.به طورکلی این طبقه سیگنال دریافتی ازحس کننده رابرای

ل های اندازه گیری وانواع تقویت کننده پ طبقات بعدی آماده می نماید.ردازش ویاعملیات الزم درپ

 هارامی توان دراین قسمت قرارداد.

ردازشگربوده که درواقع تبدیل داده به اطالعات راعهده دارمی باشد.پطبقه سوم یک  این طبقه می  

اف عقربه رابه یک نسبتاساده همچون درجه بندی یک دستگاه عقربه ای باشد به طوری که انحر تواند

دردستگاه های بسیاردقیق امروزی  تبدیل می نماید. ... جریان،فشار،درجه حرارت  کمیت بامعنی مانند

توجه شودکه یک مبدل آنالوگ به دیجیتال نیز یک  روسسورهامی باشد.پاین طبقه شامل یک میکرو

ردازشگرمی پ مده ازواحداطالعات به دست آ ردازشگرساده محسوب شده ودراین طبقه قرارمی گردد.پ

 تواندمستقیمابه طبقه نمایشگرارسال گردد ویاجهت ذخیره سازی به واحدذخیره فرستاده شود.
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 روش تعادلی وروش انحرافی

بسیاری ازدستگاه های اندازه گیری ازنقطه نظرروش اندازه گیری به دودسته تعادلی وانحرافی تقسیم 

 می گردد.

وش انحرافی:دستگاه های اندازه گیری بار  

این انحراف  دراین دستگاه ها تغییرات کمیت ورودی موجب تغییر یاانحراف درخروج دستگاه می گردد.

 ممکن است یک عقربه یاانحراف دریک کمیت الکترونیکی مثل جریان یاولتاژباشد.

 دستگاه های اندازه گیری باروش تعادلی:

وحالت تعادل توسط یک  ی گرددتغییرات کمیت ورودی موجب تغییرات یک عامل خارجی م

دراینجانیازبه درجه بندی نبوده وبایددارای حساسیت زیادباشد. آشکارسازنشان داده می شود  

 مزایای اندازه گیری الکترونیکی

ردازش دلخواه روی داده هاتوسط روشهای آنالوگ یادیجیتالی.پامکان -1  

به دست آمدن سرعت باسخ باال.-2  

 صنایع هوایی و،زشکی پ رکه کاربردهای بسیارزیادی درزمینه های مختلف ماننداندازه کیری ازراه دو-0

دارد. ...  
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انتقال آسان وباصرفه سیگنال به کمک کابل مسی وفیبرهای نوری ویاامواج رادیویی.-4  

امکان جمع آوری اطالعات ازحس کننده های مختلف تنهابایک خطانتقال بااستفاده ازایده باس.-1  

دانس ورودی باالونتیجتاجذب انرژی بسیارکم ازمحیط فیزیکی تحت اندازه گیری.پمصرف کم ام-6  

امکان ساخت کلیه بلوک های تشکیل دهنده یک سیستم اندازه گیری روی یک تراشه که دراین -7

 حالت اصطالحا آن راحس کننده هوشمند می نامند.

ارکوچک وامکان تولیدانبوه یشرفته سیلیسیوم جهت ساخت سنسورهای بسیپاستفاده ازتکنولوژی -8

 آنهاباقیمت کم.

 معایب اندازه گیری الکترونیکی

علیرقم مزایای فوق درمواردی امکان دارد که استفاده ازسیستم های اندازه گیری غیرالکترونیکی 

 ترجیح داده شود.ازجمله درمواردی که تغییرات دماخارج ازمحدوده کارادوات نیمه هادی باشد

می رودازسیستم های پنوماتیک یاهیدرولیک  که احتمال انفجاریااشتغال مواد یادرمحیط های حساس

 استفاده میشود.
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هژخالصه پرو  

و  Load cell  ،+12V، برای  LCD  ،+5Vو  Atmega16در این مدار ولتاژهای مورد نیاز برای 

 12Vد ولتاژ برای تولی L7812cvمی باشد که برای این منظور از دو عدد  ± Ad620 ، 12Vبرای 

برای  L7805cvبدین ترتیب که خروجی این دو آی سی را با هم به صورت متقارن قرار داده  و  ±

 . متصل شده استفاده کرده ایم U3که به خروجی  5Vتواید ولتاژ 

که با توجه به مقدار وزنی که  Load cellمتصل شده و خروجی  12V+به  Load cellولتاژ تغذیه 

 2که  Ad620تغییر می کند برای تقویت به پایه های ورودی  20mVتا  0ارد بین بر روی آن قرار د

تأمین می  ± 12V از طریق منبع متقارن  Ad620می باشندمتصل شده است. ولتاژ تغذیه  3و 

از پتانسیومتر  Ad620این آی سی به صفر ولت متصل شده و برای کنترل بهره  Refشود.پایه 

300Ω  14.2رویکه Ω  می شود استفاده شده است تنظیم . 

تغییر می کند به  5V+تا  0از  Load cellکه با توجه به تغییرات خروجی  Ad620خروجی 

Adc0 وAdc1  می باشند متصل شده  39و  40) مبدل آنالوگ به دیجیتال ( میکرو که پایه های

 به منظور یدک استفاده شده است ( Adc1است. ) 

 LCDمیکرو برای نمایش مقدار وزن به  Dصل شده است. پورت مت 5V+ولتاژ تغذیه میکرو به 

 . متصل شده است 5V+به  LCDمتصل شده و ولتاژ تغذیه 
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.در این مدار  استفاده شده است 22nfو دو خازن  8MHZاز کریستال  8MHZبرای تولید فرکانس 

قرار گرفته اند تعبیه  بال استفاده  که Aپورت  7تا  2و پین های  Cو  Bکانکتورهایی برای پورت های 

 . شده است

آشنایی با قطعات    
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 قطعات استفاده شده در این ترازو دیجیتالی عبارتند از :

Load cell  

Ad620  

Atmega16  

LCD 2×16  

L7812cv 

L7805cv 
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C2200uf , 100uf , 100nf  , 22nf 

Pot 5kΩ , 300Ω 

R 1kΩ 

Reset switch 

Crystal  8 Mhz 

Bridge 

Trans  14.5V  , 300mA 

 

 

 

 

Load cell 

 لود سل استفاده شده در این مدار می باشد.  1R1 – Kلود سل یک سنسور وزن است ، 
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 لودسل : 1 شکل

 

( بر روی شاسی ترازو بسته و ثابت می شود و M5-2سل قطعه ای است ، یک سر آن با دو پیچ )لود

لود سل بسته می شود و کفه ترازو بر ( بر روی طرف دیگر M4-2)یک صفحه فلزی به وسیله دوپیچ 

روی این صفحه فلزی قرار می گیرد و این ترتیب وزن بر روی صفحه فلزی اعمال می شود با اعمال 

تغییر می  20mvتا  0وزن ، ولتاژ خروجی لودسل با توجه به مقدار وزن موجود بر روی صفحه بین 

 کند.
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 : ترازو 2 شکل

 ( 1R1 – kد سل استفاده شده در این مدار ) مشخصات لو 

 کیلو گرم می باشد. 5ظرفیت لود سل استفاده شده در این مدار  -
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می باشد ، یعنی مقدار وزنی که این سنسور نشان  0.03مقدار خطای ترکیب شده در این سنسور  -

 خطا دارد. 0.03می دهد در مقایسه با مقدار واقعی وزن به مقدار 

می باشد ، یعنی کوچکترین تغییرات خروجی که به ازای  1.2mvوجی این سنسور حساسیت خر -

 است. 1.2mvتغییر وزن 

 است. ±0.15mv مقدار تلرانس حساسیت خروجی این سنسور  -

 غیر خطی است. ±  . F . S % 0.03منحنی تغییرات خروجی این سنسور به ازای ورودی به مقدار -

می باشد ، یعنی در بار ثابت نمونه برداری از  ±  . F . S % 0.03رقابلیت تکرار پذیری این سنسو -

 تغییر می کند. ±  . F . S % 0.03خروجی این سنسور در ساعات مختلف روز به مقدار

 0.03در این سنسور مقدار خروجی هنگام افزایش وزن با مقدار خروجی هنگام کاهش وزن به مقدار -

% F . S .  ± .با هم اختالف دارند 

 است. ±  0.1mvمقدار باالنس صفر این این سنسور به مقدار  -

 است.  10 ± 1055مقدار مقاومت ورودی این سنسور  -

 است.  10 ± 1000مقدار مقاومت خروجی این سنسور  -

 است. MΩ 2000 ≤مقدار مقاومت عایق این سنسور به مقدار  -

 است. V 10 ≤مقدار وتاژ تحریک این سنسور  -

 است. C 40 + ~ 10 -محدوده دمای عملکرد معمولی این سنسور بین  -
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 این نوع لود سل با این مشخصات بیشتر برای ترازو های آشپزخانه توصیه می شود.

 

1R1 – K Data Sheet 

 

 

:  مشخصات لودسل         8جدول   
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Ad620 

                

 Ad620 آی سی:  3 شکل

Ad620  ننده ی ابزار دقیق است. برای اتصال خروجی لودسل به یک نوع تقویت کADC  ، میکرو

 این کار را انجام می دهد. Ad620باید با یک تقویت کننده خروجی لود سل را تقویت کنیم که 

 می باشد. = V  Vs 12کار می کند که در این مدار Vs = 2.3 V to 18 Vاین آی سی با ولتاژ 

Ad620  از سه عدد  آی سی هشت پایه است کهOP07  ساخته شده است که قادر به تقویت

بستگی دارد ، مدار داخلی این  Rgاختالف پتانسیل بین دو پایه می باشد ، مقدار تقویت مدار به مقدار 

 صفر ولت می باشد.  Refدر این مدار مقدار ولتاژ پایه  آی سی به صورت زیر می باشد.
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 Ad620آی سیخلی : مداردا4شکل 

Atmega16 

 

                        

 Atmega 16 آی سی: 5شکل 

 

 می باشد. Atmega16میکرو استفاده شده در این مدار 

 خصوصیات
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 16MHZتا  MHZ 0، فرکانس کاری  V 5.5تا  V 4.5ولتاژ عملییاتی  -

 کارای باال و توان مصرفی کم - 

 اال که اکثراً تنها در یک کالک سیکل اجرا می شوند.دستورالعمل با کارایی ب 131دارای  -

 رجیستری کاربری 8*32 -

  MHZ 16در فرکانس   MIPS 16سرعتی تا -

- 16K  بایت حافظهFLASH داخلی قابل برنامه ریزی 

  SRAMبایت حافظه داخلی  1024  -

 داخلی قابل برنامه ریزی EEPROMبایت حافظه  512 -

 EEPROMظت دادۀ و حفا FLASHقفل برنامه  -

از طریق  LOCK BITSو  FLASH ، EEPROM  ،FUIS BITSبر نامه ریزی برنامه  -

 JTAKارتباط 

 بیتی 12کانتر  -بیتی ، یک تایمر  8کانتر   -دو تایمر  -

  PWMکانال  4 -

 بیتی 10کانال  مبدل آنالوگ به دیجیتال  8 -

 TQFPبسته بندی کانال تفاضلی در  7، دارای  SINGLE – ENDEDکانال  8
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  1x  ،10x ، 200xدارای دو کانال تفاضلی با کنترل گین 

 یک مقایسه کننده آنالوگ داخلی -

- WATCHDOG قابل برنامه ریزی با اسیالتور داخلی 

 ( TWO – WIRE )قابلیت ارتباط با پروتکل سریال دو سیمه  -

 SLOVEیا  MASTERبه صورت  SPIقابلیت ارتباط سریال  -

- USART  سریال قابل برنامه ریزی 

- POWER - ON RESET CIRCCUIT  وBROWN – OUT قابل برنامه ریزی 

 داخلی کالیبره شده RCدارای اسیالتور  -

  SLEEP حالت 6دارای  -

 داخلی و خارجی ( INTERRUPT )منابع وقفه  -

 CMOSتوان مصرفی پایین و سرعت باال توسط تکنولوژی  -
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LCD 

 

 

مقبولیت وجایگاه خاصی رادر میانراههای نمایشی  ها(LCDزه نمایشگرهای دیود کریستالی مایع )امرو

به خود اختصاص داده اند. قیمت کم، کوجکی حجم، قابلیت باالی نمایش ومانورهای نمایشی تلفات 

می LCD درمقایسه بانمایشگرهای LCD      توان کم، سادگی نمایش و... ازجمله مشخصات بارز

،رنج دمایی وعدم نیازبه آنهابه نورمحیط می LCD درمقابل LED  ندوتنها مشخصه های برتری باش

را می  EMCی استاندارد متنی سری LCDباشد. دراینجاماتوصیف کلی وجامعی ازنمایشگرهای 

خروجی ومنابع تغذیه دیگر سریهای استاندارد یا غیر -آوریم،که شناسایی پین های ورودی

 خصه ها قابل اعمال خواهندشد.استاندارد،این مش

( گفته Dot Matrix LCDی ماتریس نقطه ای ) LCDنامی است که به نمایشگرهای  DMCسری 

پشتیبانی می شوند. این نمایشگرها دارای زاویه دیدی وسیع با  OPTREXمی شود که توسط شرکت 

مدارداخلی کنترلراین هستند که تلفات بسیارکمی رابدنبال خواهند داشت. CMOS درایورها وکنترل 
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هایی برای تولید کاراکتر جهت نمایش دارند. همه توابع نمایشی این ROM    وRAM نمایشگرها

 کنترلها به آسانی قابل کنترل بامیکروکنترولرها و میکروپروسسورها هستند.

میتوانند توسط  Character generator RAMداده وحافظه تولید کاراکتر   RAMهردوی حافظه 

روکنترلر خوانده یا نوشته شوند و این قابلیت به ما امکان می دهد تاازحافظه اضافی روی نمایشگر میک

 معمولی بهره گیریم. RAMبتوانیم بصورت 

 مشخصات

بیت. 8یا 4امکان برقراری ارتباط بامیکروکنترلر پورت  -1  

 بایت. 82نمایش به تعداد   RAM  حافظه -2

سمتی ازاین حافظه برای نمایش استفاده شود ازبقیه این حافظه ازق 16 * 1ی LCDدرصورتیکه مثل 

نسبت  RAMمعمولی استفاده کرد دراینصورت تنها به کند بودن این حافظه  RAMمی توان به عنوان 

 به حافظه های معمولی دقت کرد.

 داخلی برای ساختن الگوی کاراکترها.  ROMحافظه  -0

 کاراکترهای جدید.داخلی برای ساختن الگوی  RAMحافظه  -4

محدوده وسیع دستورالعملها ازقبیل خاموش کردن صفحه نمایش، انتقال مکان نما به ابتدای  -1

 صفحه صفحه خاموش وروشن کردن صفحه، چشمک زدن کاراکتر، انتقال مکان نما،انتقال نمایش و...

 خودکار مدار هنگام اعمال توان. Resetمدارداخلی برای  -6
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 لیه نمایشگرها بصورت زیراست:)بصورت خودکار(مقداردهی اولیه ک

 I( صفحه نمایش پاک میشود.

بیتی ونمایش تک خطی قرار می گیرند. 8( کلیه نمایشگرها درمد  II 

 III( صفحه نمایش خاموش، مکان نما خاموش، وچشمک زنی نیز خاموش می شوند.

 IV( افزایش یاشیفت مکان نما نیز اتفاق نمی افتد.

خطی است باید ابتدا خودمان نمایشگر رامقداردهی اولیه  4خطی یا  2نیکه نمایشگرمان بنابراین درزما

 کنیم.

( نوسانسازداخلی.7  

 CMOS( فرآیند بکارگرفته شده 8

 ولتی. 1( نیازبه تنها یک منبع تغذیه 1

 ( محدوده دمایی کارکرد:12

C ~ 2 )برای نوع استاندارد( 

C ~ 22-  برای نوع(H) 

 می باشد. LCD 2×16اده شده در این مدار صفحه نمایش استف

 کاراکتر است. 32قادر به نمایش  LCDاین 

 کار می کند.  5V با ولتاژ LCDاین 
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 به صورت ذیل می باشد. LCD 2×16پایه های 

 

 LCD : 6شکل 

 

 

 فصل دوم

 

 تشریح نقشه فنی پروژه

 وسخت افزارطراحی شده 
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 آشنایی با سخت افزار
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 شرح مدار شماتیک

و  Load cell  ،+12V، برای  LCD  ،+5Vو  Atmega16در این مدار ولتاژهای مورد نیاز برای 

 12Vبرای تولید ولتاژ  L7812cvنظور از دو عدد می باشد که برای این م ± Ad620 ، 12Vبرای 

برای  L7805cvبدین ترتیب که خروجی این دو آی سی را با هم به صورت متقارن قرار داده  و  ±

 . متصل شده استفاده کرده ایم U3که به خروجی  5Vتواید ولتاژ 

ه مقدار وزنی که که با توجه ب Load cellمتصل شده و خروجی  12V+به  Load cellولتاژ تغذیه 

 2که  Ad620تغییر می کند برای تقویت به پایه های ورودی  20mVتا  0بر روی آن قرار دارد بین 

تأمین می  ± 12V از طریق منبع متقارن  Ad620می باشندمتصل شده است. ولتاژ تغذیه  3و 

نسیومتر از پتا Ad620این آی سی به صفر ولت متصل شده و برای کنترل بهره  Refشود.پایه 

300Ω  14.2رویکه Ω  تنظیم می شود استفاده شده است . 

تغییر می کند به  5V+تا  0از  Load cellکه با توجه به تغییرات خروجی  Ad620خروجی 

Adc0 وAdc1  می باشند متصل شده  39و  40) مبدل آنالوگ به دیجیتال ( میکرو که پایه های

 ست (به منظور یدک استفاده شده ا Adc1است. ) 
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 LCDمیکرو برای نمایش مقدار وزن به  Dمتصل شده است. پورت  5V+ولتاژ تغذیه میکرو به 

 . متصل شده است 5V+به  LCDمتصل شده و ولتاژ تغذیه 

.در این مدار  استفاده شده است 22nfو دو خازن  8MHZاز کریستال  8MHZبرای تولید فرکانس 

بال استفاده قرار گرفته اند تعبیه   که Aپورت  7تا  2ای و پین ه Cو  Bکانکتورهایی برای پورت های 

 . این ترازو را مشاهده می کنیم Schematic.در شکل صفحه بعد مدار  شده است
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 مدارشماتیک ترازو :7شکل 

این برد ،   PCBطراحی شده و بعد از پیرینت   Protel DXPبرد این ترازو توسط  برد ترازو :

وبعد از چسباندن المینت بر روی برد مسی ، این مدار را به مدت یک ساعت نگاتیو آن  گرفته شده 

بر روی برد با المینت نقش می بندد ، با قرار دادن  PCBزیر نور المپ قرار داده و به این ترتیب نقشه 

فیبر در سود المینت های اضافه از بین می رود و سپس با قرار دادن برد در اسید مخصوص مس های 

ز بین رفته و با قرار دادن مجدد برد در سود المینت به طور کل از روی برد پاک می شود بدین اضافی ا

 ترتیب برد مدار آماده می شود.
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 برد ترازو : 8شکل 

 

 برد مدار PCBپرینت :  1شکل 

 

 

 

 برد مدار PCBنگاتیو پرینت :  12شکل 
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 وی فیبر و گذاشتن در اسیدبرد بعد از نقش بستن المینت بر ر:  11شکل 

         

 

 

 برد آماده شده مدار ترازو دیجیتال:  12شکل 
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 فصل سوم

 

تشریح نرم افزاروبرنامه های 

 مربوط به پروژه
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آشنایی با نرم افزار    
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 شرح الگوریتم برنامه

 ده است.پروگرام ش STK200/300نوشته شده و با پروگرامر  BASCOMاین برنامه در محیط 

 LCD  ،LCD  ،ADCدر خط های نخست این بر نامه به ترتیب نوع میکرو ، کریستال ، پایه ها ی 

به عنوان خروجی معرفی شده و  Dبه عنوان ورودی و پورت   A آن ، پورت REF، فرکانس و ولتاژ 

 تعریف شده است. SINGLE، بیست و دو متغییر از نوع  WORDیک متغیر از نوع 

راه اندازی می شود و در حالی که لود سل و تقویت  ADCپاک کردن صفحه نمایش  سپس بعد از

نمونه  ADC0بار از  20ایجاد می کنند  ADCکننده کار می کنند و مقدار آنالوگی را در ورودی 

ذخیره می شود و سپس این متغییرها با هم جمع  SINGLE برداری می شود و در متغییرها از نوع 

می شوند. واین مقدار بر تعداد خانه های حافظه  (20)تعداد دفعات نمونه برداریشده و تقسیم بر 

( تقسیم شده بر حد اکثر ولتاژ ورودی ضرب می کنیم تا مقدار وزن به دست آید و مقدار وزن 1023)

قرار داده شده از وزن کل کم می شود  Vموجود بر روی ترازو ) وزن صفحه فلزی تراز ( که در متغییر 

 زن اجسام قرار داده شده بر روی ترازو بدست آید.تا و

باشد با  1Kgبرای نمایش با گذاشتن شرط مشخص می کنیم که وزن مورد نظر اگر باالی 

 نمایش داده شود . gضرب شده و با عالمت  1000در  1Kgو اگر پایین   Kgعالمت
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 program 

               

$regfile = "m16def.dat" 

$crystal = 8000000 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.3 , Db5 = Pind.4 , Db6 = Pind.5 , Db7 = 

Pind.6 , Rs = Pind.0 , E = Pind.1 

Config Lcd = 16 * 2 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 

Config Portd = Output 

Config Porta = Input 

Dim Adc0 As Word 

Dim A As Single , B As Single , C As Single , D As Single , 

Dim E As Single , F As Single , G As Single , H As Single , 

Dim I As Single , J As Single , K As Single , L As Single ,  
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Dim M As Single , N As Single ,O As Single , P As Single , 

Dim Q As Single , R As Single , S As Single , T As Single , 

Dim U As Single , V As Single 

 

 

Cls : Home : Cls : Cursor Off Noblink 

Stop Adc : Start Adc 

Lcd "    Welcome     " 

Waitms 500 

 

Cls 

Lcd "ALI AGHIDATMAND" 

Locate 2 , 1 

Lcd "     PAK      " 

Waitms 500 

 

V = 0.4255 
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Do 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

B = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

C = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

D = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

E = A 
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Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

F = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

G = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

H = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

I = A 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

J = A 
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Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

K = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

L = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

M = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

N = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 
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A = Adc0 

O = A 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

P = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

Q = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

R = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

S = A 
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Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

T = A 

 

Adc0 = Getadc(0) 

A = Adc0 

U = A 

A = B + C 

A = A + D 

A = A + E 

A = A + F 

A = A + G 

A = A + H 

A = A + I 

A = A + J 

A = A + K 

A = A + L 

A = A + M 
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A = A + N 

A = A + O 

A = A + P 

A = A + Q 

A = A + R 

A = A + S 

A = A + T 

A = A + U 

A = A / 20 

A = A / 1023 

A = A * 5 

A = A - v 

 

If A < 1 Then 

Goto One 

End If 

 

Home : Cls : Lcd "burden " ; A 
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Locate 1 , 13 

Lcd " Kg   " 

Waitms 250 

Goto Loop 

 

One: 

If A < 0.1 Then 

Goto Handred 

End If 

 

A = A * 1000 

Home : Cls : Lcd "burden " ; A 

Locate 1 , 11 

Lcd "  g   " 

Waitms 250 

Goto Loop 

 

Handred: 
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If A < 0.01 Then 

Goto Ten 

End If 

 

A = A * 1000 

Home : Cls : Lcd "burden " ; A 

Locate 1 , 10 

Lcd "    g   " 

Waitms 250 

Goto Loop 

 

Ten: 

If A < 0.004then 

Goto Zero 

End If 

 

A = A * 1000 

Home : Cls : Lcd "burden " ; A 
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Locate 1 , 9 . 

Lcd "     g   " 

Waitms 250 

Goto Loop 

 

Zero: 

Home : Cls : Lcd "burden " ; 0 

Locate 1 , 12 

Lcd "     g   " 

Waitms 250 

Goto Loop 

Loop: 

Loop 

END 
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 فصل چهارم

 

 پروژه وپیشنهاداتخالصه 
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هژخالصه پرو  

و  Load cell  ،+12V، برای  LCD  ،+5Vو  Atmega16در این مدار ولتاژهای مورد نیاز برای 

 12Vبرای تولید ولتاژ  L7812cvمی باشد که برای این منظور از دو عدد  ± Ad620 ، 12Vبرای 

برای  L7805cvقارن قرار داده  و بدین ترتیب که خروجی این دو آی سی را با هم به صورت مت ±

 . متصل شده استفاده کرده ایم U3که به خروجی  5Vتواید ولتاژ 

که با توجه به مقدار وزنی که  Load cellمتصل شده و خروجی  12V+به  Load cellولتاژ تغذیه 

 2که  Ad620تغییر می کند برای تقویت به پایه های ورودی  20mVتا  0بر روی آن قرار دارد بین 

تأمین می  ± 12V از طریق منبع متقارن  Ad620می باشندمتصل شده است. ولتاژ تغذیه  3و 

از پتانسیومتر  Ad620این آی سی به صفر ولت متصل شده و برای کنترل بهره  Refشود.پایه 

300Ω  14.2رویکه Ω  تنظیم می شود استفاده شده است . 

تغییر می کند به  5V+تا  0از  Load cellکه با توجه به تغییرات خروجی  Ad620خروجی 

Adc0 وAdc1  می باشند متصل شده  39و  40) مبدل آنالوگ به دیجیتال ( میکرو که پایه های

 به منظور یدک استفاده شده است ( Adc1است. ) 

 LCDمیکرو برای نمایش مقدار وزن به  Dمتصل شده است. پورت  5V+ولتاژ تغذیه میکرو به 

 . متصل شده است 5V+به  LCDتاژ تغذیه متصل شده و ول
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.در این مدار  استفاده شده است 22nfو دو خازن  8MHZاز کریستال  8MHZبرای تولید فرکانس 

بال استفاده قرار گرفته اند تعبیه   که Aپورت  7تا  2و پین های  Cو  Bکانکتورهایی برای پورت های 

 . شده است

 پیشنهادات

 دکمه ای برای صفر کردن مقدار اولیه ترازو تعبیه کرد.می توان در این ترازو  -3

بدین صورت که با فعال کردن وقفه اینتراپت در بر نامه و قررار دادن دکمه ای برای آن بر روی ترازو ، 

قرار  vزیر برنامه ای تعریف کنیم. تا با زدن این دکمه مقدار وزن موجود بر روی لود سل در متغیر 

 کل کم شود.داده شود  و از وزن 

 بدین صورت می توان هر لحظه ترازو را بر روی مقدار صفر تنظیم کنیم.

می توان صفحه کلیدی برای حساب کردن مقدار قیمت کاال بر روی این ترازو تعبیه  -6

 کرد.

بدین صورت که با فعال کردن وقفه اینتراپت در بر نامه و قررار دادن دکمه ای برای آن بر روی ترازو و 

ردن یک صفحه کلید به یکی از پورت ها ، زیر برنامه ای تعریف کنیم که با زدن دکمه وقفه وصل ک

( این  9تا  0)   اینتراپت میکرو صفحه کلید را چک کند و در صورت زدن   دکمه ای در صفحه کلید

 مقدار به عنوان ضریب در یک متغیر ذخیره شده ومقدار نهایی وزن را در این متغیر ضرب کند.

 به عنوان قیمت کاال ذخیره کند. LCDحاصل را در خط دوم و 
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 برنامه های استفاده شده در این پروژه

                               

      

 فهرست منابع

    AVR( مرجع کامل میکروکنترلرهای1831بیانلو ) -مظاهریان  -پرتوی فر -1

 موسسه علمی فرهنگی"نص"

 انتشارات دانشگاه امیرکبیر– گیری الکترونیکی(اندازه 1811ذهابی) -رضایی -2

 ATMELسایت  -8
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 یتصویر نهایی ترازو دیجیتال
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