
 تعالی بسمه

 نگاری صوتی رتقاء میکروکنترلر سامانه تیکهشرح خدمات قرارداد ا 

 

تیکه سامانه  در  از میکروکنترلر  در حال حاضر  می   T-SH2MBنگاری صوتی  این    2007سال    در  شود.استفاده 

قابل مقایسه    امروزیتولیدشده  رهای  در مقایسه با میکروکنترلآن    هایقابلیت که    شده است  تولید میکروکنترلر  

 نیست.



 

 

میاز طریق سه کاکنتور    T-SH2MB  میکروکنترلر  الکترونیکی نصب  بورد  فایل شماتیک و    گردد. بر روی یک 

 گردد. ارائه می  پیوست به بی مربوطه  سیپی

CATS2


   

 

نظور ارسال و دریافت فرامین و  مبه ها(  آن   ها و عملکردپین)شماره  های میکروکنترلر  ها و خروجی تمامی ورودی 

 ها در شکل زیر نشان داده شده است.پردازش 



 

 

ارائه    پیوستکه به    نوشته شده است  ++Cزبان  الذکر با استفاده از  امین فوق منظور اجرای فربه کدهای نوشته شده  

تولید    tomo.exeیک فایل با نام  مپایل کردن  خط است که پس از کا  ۳۹00کدهای نوشته شده در حدود  .  رددگمی 

 کند.های صوتی را شروع می ده و میکروکنترلر با خواندن آن فایل اجرایی، عملیات ارسال و دریافت داشده 

 

منظور   اس بهره به  یک  سامانه،  از  می دی برداری  قرارداده  میکروکنترلر  در  زیر  محتویات  با  و  کارت  فایل  شود 

tomo.exe    با خواندن فایلی به نام    کارتدی اس موجود درtomo.cfg    ( تنظیم شده توسط کاربر  دلخواه)کانفیگ  

داده  میعملیات  انجام  نام  همچ  شود. برداری  با  پوشه  یک  داده   کارتدی اس در    dataنین  که  دارد  های  وجود 

(  ۱2تا    ۶  )درجه  m sequenceالذکر که درجه  با توجه به فایل کانفیگ فوق   گردند.ه مین ذخیر آشده در  برداشت

و  خوانده    tomo.exeتوسط فایل    کارتدی اس ود در  های موج  m sequenceگردد یکی از  توسط کاربر تعیین می 

 . )شکل زیر( شودعمال میا

 ئه شده است. ارا پیوستدر کارت دی اس محتویات 
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 در شکل زیر نشان داده شده است. شود که توسط کاربر تنظیم می  tomo.cfgفایل 



 

 

هر دو پردازنده به    یآن برا  ریمقاد  یسارر اسات و تمام  وپنجیسا  یدارا لیفا  نیا  شاودیطور که مشااهده مهمان

 است. کسانیاست(  ستگاهی)که نام ا کیاز سرر شماره  ریغ

 است: ریهر سرر به شرح ز  حاتیتوض

 

 اول:  سرر

  ستگاه یا  یعن ینام دارد )  S2دستگاه دوم    یاول( و برا  ستگاهیا  یعنینام دارد )  S1دستگاه اول    ی سرر اول برا  همواره

 دوم(.  



ها باهم است و تنها سرر اول آن   کسانیهر دو پردازنده کامالً    یهر دو کارت حافظه برا   یسررها  ریساتوجه:  

 متفاوت است.

 

 دوم:  سرر

سرر با مقدار    نیا  ی صوت  ینگارکه ی. در صورت استفاده از دو دستگاه تدهد ی را نشان م  هاستگاه یدوم تعداد ا  سرر

 . شودی م م یتنظ  2عدد 

 

 سوم:  سرر

  م ی تنظ ه یثان  ۳۶00تا هر   هی ثان ۳0از هر  تواند ی است که م  هی به ثان ی ارسال امواج صوت نیب ی سوم فاصله زمان سرر

 شود.  

 

 چهارم: سرر

  ی عنیصفر باشد. عدد صفر    د یکه همواره با  دهد ی در هر دستگاه را نشان م  یارسال امواج صوت  ی سرر همزمان  نیا

 .ند ینمای را ارسال م یطور همزمان امواج صوت هر دو دستگاه به 

.  میدهی قرار م  ۳0سرر را برابر    نیاست مقدار ا  کینزد  هاستگاهیکه فاصله ا  یشگاهی: در زمان آزمون آزمانکته

 .کند ی را ارسال م یامواج صوت  ه یثان  ۳0هر   ان یدر م ی کیحالت، هر دستگاه به طور  نیدرا

 

 پنجم:  سرر

هرتز    ۱0000مقدار    لوهرتزیک  ۱0  یهادستگاه   ی. لذا براشودی م  ن ییسرر تع  نیبه هرتز در ا  یامواج صوت  بسامد 

 . شودی م م یتنظ

 

 

 ششم: سرر



بهینه    کونسیس اِماست.    می قابل تنظ  ۱2تا    7دستگاه است که از درجه    کونسیس اِم  مات یکدها مربوط به تنظ  نام

 است. ۹کیلوهرتز درجه   ۱0نگاری صوتی برای سامانه تیکه 

 

 هفتم:  سرر

شده    ی کدگذار  یباشد. در واقع امواج صوت   ۳عدد    د یدستگاه است و همواره با  یداخل  ماتیسرر مربوط به تنظ  نیا

 [. ۶]  شودی م ده ینام  ویووَل ی که ک شودی به کار برده م  تیجیدر هر د کلیس  ۳به صورت  کونسیس با اِم

 نکند.  ر ییتغ عنوانچیه. به شودی به دستگاه م یجد  بیعدد باعث آس  ن یا ریی: تغ نکته

 

 هشتم:  سرر

 باشد.   ۱عدد   د یاست که همواره با یتکرار امواج صوت  تعداد

 نکند.  ر ییتغ عنوانچیه. به شودی به دستگاه م یجد  بیعدد باعث آس  ن یا ریی: تغ نکته

 

 نهم:  سرر

 شود.   رهیهر داده بالفاصله ذخ  یعنیباشد    ۱است که همواره برابر عدد    شدهره یذخ  یهاسرح نشانگر تعداد داده   نیا

 

 دهم:  سرر

 .شودی م  می تنظ ه یثانیلیم   ۱00است که معموالً  یافتی در  یهازمان ظبط داده  طول

 

 : ازدهمی سرر

  و ی یپی س   یکاهش فشار بر رو  لی. به دلشودی زمان محاسبات است که همواره عدد صفر در نظر گرفته م  طول

 .شودی خام انجام نم یهاداده  ی بر رو  یدستگاه، محاسبات

 



 دوازدهم:  سرر

 .شودی در نظر گرفته م   40  ای 20ها است که معموالً عدد داده   رهیزمان ذخ طول

 

 : زدهمیس  سرر

 .شودی در نظر گرفته م  40 ا ی 20شروع محاسبات است که معموالً عدد  زمان

 

 چهاردهم:  سرر

 . شودی در نظر گرفته م ۱500ها عدد  رودخانه  یمرجع است که معموالً برا  یصدا سرعت

 

 پانزدهم:  سرر

ورت وارد کردن  در ص  در نظر گرفته شود.  ۱سرر برابر    نیاست. مقدار ا  یپا  ی شده به رزبربرداشت  یهاداده   انتقال

 یابند.کارت ذخیره شده و به رزبری پای انتقال نمی دی های برداشت شده در اس ، داده 0عدد 

 

 : 22و  2۱ یسررها

قابل  یکی به   ی نی روشن و خاموش کردن آن در زمان مع  م ی دستگاه تنظ  ن یا  یهات یاز    توان ی مثال معنواناست. 

کرد و زمان خاموش شدن آن   میفردا تنظ   ی نصب نمود و زمان شروع به کار آن را بر رو  محیط آبیدستگاه را در  

  کند ی م  ی ریگساعت اندازه  24و به مدت    شودی م دستگاه فردا روشن    نیساعت بعدازآن قرار داد. بنابرا  24  ی را بر رو 

  ، ییایدر  یهاجزر و مدها، طوفان   یر یگاندازه   رینظ  یمواقع بخصوص  ی برا  م یتنظ  نی. اشودی و سپس خاموش م

 . رودی و ... به کار م  الب،یآب مخازن سدها، س  یرهاساز

 

 :وچهارستیب سرر

 اول است. ستگاهیا نام



 

 : وپنجستیب سرر

کد در محاسبات مورداستفاده    نی. اشودی که همواره با کد صفر شناخته م  دهد ی اول را نشان م  ستگاهیمخصوص ا  کد 

 گردند. های ذخیره شده با عدد صفر آغاز میداده و نام   ردیگی قرار م

 

 و ششم:  ستیب سرر

مکان تراگذار    قیدق  اس یپی ج  کیبا    یستی. کاربر بادهد ی اول را نشان م  ستگاهیا  یی ایجغراف  تیسرر موقع   نیا

اندازه   ستگاهیا را  ا  د ینما  یریگاول  در  به   نیو  دققسمت  و  درجه  به   قهیصورت  کند.  وارد  مثال  اعشار    ۳4طور 

52.000N  132 27.2300E  فاصله    ۳2سرر و سرر شماره    نیاز ا  تفادهاول است. دستگاه با اس   ستگاهیا  ت یموقع

. به عنوان مثال  کند ی را باز م  یامواج صوت   افت یو بر اساس آن پنجره در  کند ی را محاسبه م   ی صوت   ستگاهیدو ا  نیب

. با فرض سرعت صدا  د یآیدست م متر به   ۱500  ستگاهی فاصله دو ا  ، یصوت  ستگاهیدو ا  یی ایجغراف  تیبا وارد موقع 

سامانه   نیمقابل برسند. بنابرا  ستگاهیتا امواج به ا  کشد ی طول م   هیثانی لیم   ۱000  باًی تقر  ه،یثانمتربر  ۱500معادل  

  افت یطرف مقابل را در  یتا صدا  کند ی باز م  ه یثانی لیم  ۱۱00تا    ۹00را از    افت یپنجره در  ، یپس از ارسال امواج صوت 

 کند.

 

 و هفتم:  ستیب سرر

 .دهد ی را نشان م ی ارسال یدوباره بسامد موج صوت ز یسرر ن نیا

 

 :امی س  سرر

 .دهد ی دوم را نشان م ستگاهیسرر نام ا نیا

 

 : کمیو   یس  سرر

کد در محاسبات   ن ی. اشودی شناخته م  ۱که همواره با کد    دهد ی دوم را نشان م   ستگاهیسرر کد مخصوص ا  نیا

 .گردند.های ذخیره شده با عدد یک آغاز می و نام داده  رد یگی مورداستفاده قرار م



 

 و دوم:   یس  سرر

مکان تراگذار    ق یدق  اس یپی ج  ک یبا    ی ستی. کاربر بادهد ی دوم را نشان م  ستگاه یا  یی ایجغراف  ت یسرر موقع  نیا

اندازه   ستگاهیا را  ا  د ینما  یریگدوم  در  به   نیو  دققسمت  و  درجه  به   قهیصورت  کند.  وارد  مثال  اعشار    ۳4طور 

52.020N  132 27.2290E  فاصله    2۶سرر و سرر شماره    نیاز ا  تفادهدوم است. دستگاه با اس   ستگاهیا  تیموقع

 . کند ی را محاسبه م یصوت  ستگاهیدو ا  قیدق

 

 و سوم:   یس  سرر

 .دهد ی را نشان م ی ارسال یدوباره بسامد موج صوت ز یسرر ن نیا

 

به دستگاه و    یجد   بیباعث وارد شدن آس   ۳۳و    27،  8،  7،    ۶،  5  یهادر عدد مقابل ستون   ریی: هرگونه تغتوجه

 . شودی تراگذار آن م

 

  ره یطور جداگانه ذخکارت حافظه هر پردازنده به   یرا برو   یجاِفی تومو. س   لیموردنظر، فا  راتییاز اعمال تغ  پس

 .  گیردمی   قرار  خود به مربوط  پردازنده در  را هاکرده و آن 

  



 

 

 اهداف مورد انتظار 

میکروبرنامه  .1 به کنویسی  مشاور  پیشنهادی  قبلینترلر  سامانه  مشابه  پیشنهاد می منظور عملکرد  به  ش .  ود 

ساده منظ همان  ور  پروژه  شدن  زبان  کدمنبع تر  برای    ++Cهای  قبل  میکروکنترلر  برای  شده  نوشته 

 پیشنهادی مشاور استفاده گردد. میکروکنترلر 

با فرکانس    LEA-m8t Ublox  عت داخلی )زمان ارسال امواج صوتی( با استفاده از ماژول ساسازی  همزمان .2

 مشابه سامانه قبلی   رتزه ۱مگاهرتز در هر  ۱0

 کیلوهرتز  200هرتز تا  800صوتی از  هایسیگنالقابلیت تولید  .3

 فایها به صورت وای و انتقال داده   ثانیه  ۳قابلیت ارسال و دریافت امواج صوتی در هر   .4

 پیوستهای شابه داده های دریافتی دقیقاً مداده تولید   .5

 به صورت وایرلس توسط کاربر انجام شود  tomo.cfgتنظیم فایل در صورت امکان شود می  پیشنهاد .6

فای انجام  رت وای یتورینگ عملکرد سامانه به جای ارتباط بلوتوثی )سامانه قبل( به صوشود مانپیشنهاد می .7

 شود.

Data

