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:عنوان

و ساخت  LCDجهت نمايش بر روي AVR متر ديجيتال با استفاده از ميكروكنترلرLCطراحي

 آقاي دكتر جليلوند- آقاي دكتر يارقلي:اساتيد راهنما

 را نيك خواهزه- صونا نعمت زاده:دانشجويان

90تابستان



و پشتيبان اينجانب و مادر گرامي ام كه در دوران تحصيل همواره مشوق در آغاز الزم ميدانم از زحمات پدر

. بوده اند كمال تشكر را بنمايم

و هم و دانشجوي صميمي چنين از زحمات اساتيد محترم آقايان دكتر طوفان ،دكتر يارقلي ،دكتر جليلوند

و سپاسگزاري مهربان دا نشگاه آقاي حاتمي كه با راهنمايي هاي خود راهگشاي اينجانب بوده اند كمال تشكر

. را دارم



 فهرست

 روش هاي اندازه گيري خازن: بخش اول

 اندازه گيري خازن با استفاده از شارژ با جريان ثابت-1-1

 اندازه گيري امپدانس خازني-1-2

1-3-CDC  )Capacitance to Digital Convertor(

 روش تبديل تغييرات ولتاژ خازن به جريان-1-4

 يك روش اندازه گيري براي سلف: بخش دوم

 يك نمونه مدار براي سنجش خازن هاي پيكو فاراد: بخش سوم

 متر ساخته شدهLCبررسي مدار:بخش چهارم

 مترديجيتالLCمدار شماتيك-4-1

 مت هاي تشكيل دهنده مدارقس-4-2

 توضيح المان هاي به كار رفته در مدار-4-3

4-4-PCB مدار 

 مدار bascomبرنامه: بخش پنجم



:بخش ششم

 منابع

:بخش هفتم

و شماتيك:1پيوست-7-1  LM311نمودار ها

و شماتيك رله:2پيوست-7-2 G5V-2-H1نمودار ها DC5



: مقدمه

، ، كاپاسيتانس ، اندوكتانس ، مقاومت همواره سنجش كميت هاي پايه اي الكتريكي از قبيل ولتاژ، جريان

و ساختار هر نوع وسيله الكتريكي مي باشد و توان از مفروضات طراحي .فركانس

و كميت هاي AVRمتر ديجيتال را با استفاده از ميكروكنترولرLCساخت مدار در اين جزوه نحوه طراحي

و كاپاسيتانس را اندازه گيري مي نمايد، شرح داده شده است .اندوكتانس

.در بخش اول چند روش براي اندازه گيري خازن آورده شده است

ش و در بخش سوم و تحليل يك مدار خازن در بخش دوم نيز روشي براي اندازه گيري سلف گفته شده ماتيك

. سنج زير پيكو فاراد مورد بررسي قرار گرفته است

.در بخش چهارم به بررسي مداري كه آماده كرديم پرداخته ايم

، bascomدر بخش پنجم برنامه ، زير روال هاي برنامه و چگونگي اندازه گيري توسط ميكرو آورده شده

، چگونگي اتصال  .ميكرو به مدار شرح داده شده است ADCنحوه كار تايمرها

و نمودار هاي الزم آورده شده است .و نهايتا در بخش ششم مشخصات قطعات به كار رفته در مدار



:بخش اول

 روش هاي اندازه گيري خازن

. روش هاي خازن سنجي را بر اساس روش اندازه گيري مي توان به دو بخش عمده تقسيم كرد

تغ.1 .)كه مي تواند به صورت جريان يا ولتاژ باشد(ييرات بار خازني اندازه گيري

 اندازه گيري امپدانس خازني.2

 اندازه گيري خازن با استفاده از شارژ با جريان ثابت-1-1

و پر مصرف ترين روش هاي اندازه گيري خازن مي با شد . مي توان گفت اين روش يكي از ساده ترين

) با توجه به ظرفيت خازن(مپرآمپر يا چند ميليآتي در حد چند ميكرو در اين روش خازن با جريان ثاب

.شود شارژ مي

پس از رسيدن ولتاژ خازن به اندازه معيني خازن دشارژ ميشود وهمين كار به طور متوالي انجام مي

ك.گيرد .ردبا اندازه گيري زمان شارژ خازن با توجه به فرمول هاي زير مي توان مقدار خازن را محاسبه

tQ = CV       It = CV      C = ��

اين روش براي اندازه گيري خازن هاي بسيار كوچك مناسب نيست زيرا براي خازن هاي بسيار كوچك براي

و كمترآدر حد نانو(ان شارژ بسيار كوچكيبايستي جريقبولي داشتن زمان شارژ قابل  كه) مپر داشته باشيم

و جريان اشباع معكوس غير ممكن است در عمل با .توجه به جريانهاي نشتي

.در شكل زير شماتيكي از اين روش نشان داده شده است



 خازن با جريان ثابت براي ايجاد پالس با عرض پالس متناسب با خازن1-1شكل

استفاده شده است 500PFبعنوان مقايسه كننده ولتاژ شارژ خازن NE555در مدار نشان داده شده آي سي

د و پاتا با شارژ .سب با ظرفيت خازن ايجاد نمايدلس عرض مناپا،لسي با عرضشارژ خازن

فعال مي شوند NE555به عنوان يك منبع جريان آيينه اي كه توسط خروجيQ1,Q2.Q3ترانزيستورهاي

.تا جريان شارژ خازن را ثابت نگه دارند به كار گرفته شده اند
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