
أ

دانشکده مهندسی

گروه برق

پایان نامه کارشناسی

مخابرات: گرایش 

طراحی و ساخت دستگاه زهرگیر براي زنبور عسل: عنوان

دکتر اصغر طاهري:استاد راهنما 

مهرداد جمالی: نگارش 

91- 90تحصیلی نیم سال دوم سال 



ب

با سپاس فراوان از دکتر اصغر طاهري 

...که مرا در مراحل انجام پروژه همراهی و راهنمایی کردند 



ت

:فهرست مطالب

1....................................................................................................مقدمه 

8...........................................................................در مورد پروژه ساخت 

9........................................................واحد کنترل و تولید پالس مربعی 

12کد نویسی براي میکرو کنترلر ……………………………………………..

16.....................................................قه خروجی تقویت کننده قدرت طب

16...................................................................................طرح الف - 
18.....................................................................................طرح ب - 
19) ...............................................................طرح نهایی(طرح ج - 

24.........................................................................منبع تغذیه شهري 

26.........................................................................................1ضمیمه 

32........................................................................................2ضمیمه 

44..................................................................................منابع و ماخذ 



١

مقدمه

:عسلزنبورزهر

به. استتلخبسارآنطعموعسلمشابهتندبويدارايکهشفافاستمایعیعسل،زنبورزهر
وبودهرنگکم زردرنگبهخشکزهر. شودنمیحلالکلدرولیشدهحلاسیدوآبدرآسانی

کهطوريبهبودهمقاومحرارتبرابردرعسلزنبورزهر. شودمیخشکسریعهوامجاورتدر
درمحسوسیتغییرکهآنبدوندادحرارتسانتیگراددرجه100تاروزدهمدتبهراآنتوانمی

.رودمیبینازشدنخشکوآوريجمعطیآنفرارموادالبتهآید،پدیدآنخواص

:فعلیدرمانیاستفادهموارد

قلبیروماتیسم–پراکندهمفصلیدردهاي–هاآرتریتپلی–روماتیسمیمفصلیورمهاي–1
.دهندهشکلتغییرآرتریتهاياسپوندیلو–

.محیطیاعصابسایریاوصورتعصبینوریت, نوریتپلیرادیکولیتهايمانندعصبیاورام–2

.میگرنانواعوبرونشیکآستی–3
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.آنامثالودرمیتیساریدوسیکلیت, موضعیعفونیاورام–4

.عنبیهالتهاببیماریهايمداواي–5

مختلفپپتیدهايوهاپروتئیندرصد،88آب: ازعبارتندعسلزنبورزهرترکیباتمهمترین
سایردرصد30ومختلفپپتیدهايدرصد60پروتئین،درصد10دارايزنبورخشکزهر. باشدمی

.دهندمیتشکیلوزنکممولکولهايوخشکاجزاي

:ازعبارتندکارگرزنبورانتوسطزهرتولیدبرمؤثرعواملترینمهم

عسلزنبورنژاد) الف

کارگرزنبورانسن) ب

زهرگیريفصل) ج

:عسلزنبورزهراستحصال

:عسل زنبورزهراستحصالاولیهروشهاي

:زهردستگاهکردنهموژنیزه-1

دستگاهروشایندر. باشدمیعسلزنبورزهراستحصالروشهايترینابتداییازیکیروشاین
بایاوآنعصارهآوردندستبهوزهردستگاهکاملکردنهموژنیزهباوخارجراعسلزنبورزهر

انجامزهراستحصالعملزهر،کشیدنوآنکردنهموژنیزهباسپسوزهرکیسهبرداشتن
.استناخالصهمکیفیلحاظازواستفادهقابلغیرتجارينظرازآمدهدستبهزهر. گیردمی

: جاذبکاغذهايازاستفادهبازهراستحصال- 2

باکارگرتعداديزمانایندرگرفتانجامآلماندر1930سالدرباراولینبرايکهروشایندر
گرفتند،میپنسبارازنبورهاتکتکونشستندمیکندوجلويدرمخصوصلباسپوشیدن
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جاذبکاغذازرازهرآزمایشگاهدرسپسزدند،مینیشجاذبکاغذیکبهفشارتحتزنبورها
.نبودکافیاندازهبهزهرتولیدروشایندرکردندمیجدا

:الکتریکیشوكبادستگاههايعسلزنبورزهرآوريجمع- 3

:شیشهونایلونیصفحهازاستفادهباالکتریکیشوك

این. شودمیاستفادهزدننیشبرايزنبورهاتحریکبرايالکتریکیشوكازروشایندر
بهمترمیلی2ـ3قطربهاستیلیامسیهايسیمکهبودهچوبیقابیکشاملعموماًدستگاهها

پالسیتکینازكصفحهیکسیمهازیردر. استشدهکشیدهآنرويمترمیلی6ـ7فاصله
.شودمیگذاشتهايشیشهصفحهیکنایلونزیردروداشتهقرار) سلفونی(

KHZفرکانسوولت25ـ30ولتاژبرقباومیاندریکصورتبههاسیم شوندمیباردار1
مدت. گرددمیقطعبرقجریانثانیه4مدتبهتایمریکتوسطدادنشوكثانیه3هرازپس

نایلونیالیهداخلدررانیشخودشوكاثردرمدتایندرزنبورهاکهبودهدقیقه5زهرگیريزمان
.ماندمیباقیآنزیرايشیشهصفحهرويزهرآنازگذشتنازپسکهبردهفروپالستیکییا

یکباوخشکشیشهرويزهرپالستیکیصفحهکردنجدابازهرگیريزماناتمامازپس
روشایندر. داشتخواهدآلودگیکمخیلیمقداربهآمدهدستبهزهر. شودمیتراشیدهتیزتیغ

.آیدمیدستبهساعت2مدتدرعسلزنبورکلنی20اززهرگرم2حدود

:مرازدستگاهبازهرآوريجمعـ4

آمریکاشمالدرزهرکنندهفراهممهممراکزازیکیChamplain Valley a Pearyمؤسسه
صفحهیکشاملشودمیاستفادهعسلزنبورزهراستحصالبرايمرکزایندرکهدستگاهی. است
صفحهیکالتکس،جنسازصفحهیکاي،شیشهصفحهیکازخودکهاستکنندهآوريجمع

ایجادبراي. استشدهساختهآنهابیندرمقطرآبباپالستیکیصفحهیکوغشاییالستیکی
شیشهبااليوشدهکشیدهچوبیقابیکداخلاستیلیامسیهايسیمازهمالکتریکیشوك
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یاوکندوجلويدرمعموالًقابشدندمیتغذیهولت12باتريباهاسیم. شدمیاستفادهداردقرار
صفحهداخلراخودنیششدندمیتحریکزنبورهاوقتی. شدمینصبکندواتاقکداخل

آبداخلآنهازهرو) مردندمیودادهدستازراخودنیشنتیجهدر(بردندمیفروپالستیکی
کهاتاقیدرسینیداخلدرراآنشده،هیدراتهديزهرکردنخشکبراي. ماندمیباقیمقطر

رطوبتجذببرايکلسیمکلریدظرفیکهمآننزدیکداده،قراربودبرقرارآندرهواجریان
.شدمیانجاماتاقدمايدرساعت10ـ15مدتدرشدنخشکعمل. دادندمیقرار

:سیمیکسدستگاهزهرباآوريجمعـ5

Apitronicدارداستقرارکانادادرکهعسلزنبورزهرآوريجمعمهممراکزازیکی

Servicesزهرآوريجمعقبلیروشهايبهبودبرايمطالعه1991ـ92سالهايطولدر. باشدمی
ازروشایندر. بودجهانقاره3اززهرآوريجمعانحصاريدستگاه36رويمطالعهازاستفادهبا

راکنندهجمعصفحهکهترمناسبمحافظپوششوبزندنیشزنبورتابودنیازکهولتاژيحداقل
حددرآنفنیپارامترهايکهبوددستگاهیساختنمؤسسهاینهدف. شدمیاستفادهبپوشاند،
ونباشدمضرزنبورهابرايزهرآوريجمعیعنی. شودتاییدهمعلمیمنابعتوسطوباشدمناسب

.باشدداشتهراکیفیتباالترینهمشدهآوريجمعزهر

آوريجمعدقیقه30طولدررازنبور5ـ15ازبیشنبایدسازگارسیستمیکخطري،بینظراز
ازآنزیردروبودشدهکشیدهآنبینکههاییسیمباچوبیقابیکازروشایندر. بکشدزهر
روشاین, گردیداستفادهشد،میمحافظتمخصوصمادهباصفحهتوسطکهايشیشهصفحهیک

دستگاهکندوهادربرداشتنازپس. داردهمزمانطوربهراکندو1ـ40اززهرآوريجمعظرفیت
هاییسیمباکنندهجمعقابهاي. گیردمیقرارکندوهرقابهايبااليدروارونهصورتبهکنندهجمع

است،دقیقه30زهرآوريجمعزمان. هستندوصلکنندهتغدیهدستگاهیکبههمگیویکدیگربه
وقتی. کردمیفراهمهاسیمبرايراجریانوکردهعملخودکارطوربهدستگاهمدتاینطولدر

دریافتراالکتریکیشوكزنبوروشودمیبرقرارجریانکنندمیلمسزمانهمراسیمدوزنبورها
خطر،اعالمفرومونشدنآزاداثردرماندمیباقیشیشهروياززهروزندمینیشکرده،

دقیقه10مدتبهکهزهرگیريعملازبعد. شوندمیتحریکزدننیشبرايبیشتريزنبورهاي
کنندهذخیرههايجعبهدرراقابهاسپسبرگردندخودکلنیبهزنبورهاتاشدخواهندگذاشته
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بامحلیدرعسلزنبورهايکلنیاگرساعت8مدتدرکلنی100ـ125ازروشاینبا. گذارندمی
بارهردرکلنیهردرزنبور8/6متوسططوربه. شودمیآوريجمعزهرباشندمایل15فاصله
.مردندمیزهرآوريجمع

کنترلمیکروپروسسورهاتوسطکهرادستگاههاازجدیدينسلمؤسسهایناخیرسالهايدر
کنترلرازهرکیفیتکهمیکروپروسسور12ازدستگاههاایندر. استکردهتولیدشوند،می
.استشدهاستفادهکنند،می

ودیوارهباچوبیکوچکجعبهیکازاستشدهساختهبرزیلیمحققدوتوسطکهدستگاهاین
کردمشاهدهرازنبورهاتهاجمیرفتارتوانمیدستگاهایندر. استشدهاستفادهاکریلیکیدرپوش

بهشوكبرايالکتریکیجریانازروشایندر. باشندمیرؤیتقابلدستگاهداخلدرزنبورهاچون
5فاصلهباموازيهايسیمشاملکهاستشدهاستفادههمکارانونبتونکارمشابهزنبورها

شوندمیتغذیهولتی10متناوبجریانیکباوباشدمیدستگاهدیوارهدرهمازمترمیلی
. داردقرارزهرکنندهجمعصفحهآنهازیردرواندشدهکشیدهنیزاتاقککفدرموازيهايسیم

زنبورخطربدونزهروهستندمحصوراتاقکدرزنبورهاوشدهنصبکندوجلويدردستگاه
ظهرازبعدوصبحطولدرزهرشیوهایندر. شودمیآوريجمعتکنسینیاکارگربرايگزیدگی

کندوهرازگرممیلی3تقریباًآمدهدستبهزهرمقدار. شودمیاستحصالساعت1مدتبهباهر
هايکلنیرفتاردرتغییريهیچشودمیاستفادهروشاینازوقتیاینبرعالوه. باشدمیروزدر

گردندبرمیکندوبهکهچراکنندهزنبورهاي. شودنمیمشاهدهروزگرمساعاتدرحتیعسلزنبور
شودمیبرداشتهدستگاهدرپوشوقتیزنندمیقدمدستگاهرويیاکندومدخلاطرافدر

کاهشزهرگیريروز3ازبعدزهرتولیدروشاینبا. میگردندبرکندوداخلبهچراکنندهزنبورهاي
کاربهشروعدستگاهوقتییعنیاست،دستگاهبازنبورهاسازشویادگیريعلتبهکهیابدمی
دربهشدننزدیکاززنبورهاکندپیداجریانآندرالکتریسیتهجریانکهاینازقبلحتیکندمی

اتاقکداخلدرارتعاشحالدرسیاهچرمیگلولهیکازنقصاینرفعبراي. کنندمیدوريکندو
.کندمیتحریکزنبوردررازدننیشرفتارکهشودمیاستفاده
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:همکارانوبکريزهردستگاهباآوريجمع6-

ساختهدستگاه. گرفتانجاملهستاندر1989ـ94سالهايبیندستگاهاینساختبرايآزمایشات
قابهايبیندر. باشدمیزهرآوريجمعقاب2والکتریکیدهندهشوكیکازعبارتشده
وهاسیمفاصله. بودشدهکشیدهمترمیلی5فاصلهبااستیلجنسازهاییسیمزهرآوريجمع

ولتاژلحاظازمختلفیپرامترهايباالکتریکیدهندهشوك. بودمترمیلی2زهرآوريجمعشیشه
پارامترهاي،اپتیممآزمایشاتازپس. گرفتقراراستفادهمورددادنشوكمدتطولوفرکانس

ثانیهیکشوكولت،5ولتاژ،KHZ1فرکانس: گردیدتعیینزیرشرحبهدستگاهدراستفادهمورد
درساعت2مدتبهبروندبیرونزنبورهاکهاینازقبلساعت1زمانمدتدراستراحتثانیه2با

برايزنبورداریهادرآناستفادهوساختسهولتدستگاهاینمزایاياززنبورفعالیتزمان
.استزهراستحصال

:کاویانیدستگاهبازهراستحصال-7

نیاقرباناسماعیلهمکاريباوحیدکاویانیبهنامتوسطایراندرزهرآوريجمعدستگاهاولین
جمعیتباکندویکازآنسازندگانادعايبهبناعسلزنبورزهرگیردستگاه. استشدهساخته
هرازخشکزهرگرممیلی250استحصالبهقادرالکتریکیشوكدقیقه5زمانمدتدرمتوسط

تولیدزهربیشتربرابر5همساندستگاههايبامقایسهدردستگاهاین. باشدمیعسلزنبورکلنی
زمانهمطوربهکندو20ازضمندرواستاستفادهقابلاتومبیلباتريوشهربرقباوکندمی

علمیپژوهشهايسازمانعلمیثبتبهحاضرحالدردستگاهاین. استزهرآوريجمعبهقادر
.استدرآمدهنیزاختراعثبتبه24862شمارهباهمچنینورسیدهایرانصنعتی

:کشوردامیعلومتحقیقاتمؤسسهساختدستگاهبازهراستحصال8-

عسلزنبورزهراستحصالبرايدستگاهیکشوردامیعلومتحقیقاتمؤسسهدر1373سالدر
ابعادبهقفسیکازبودشدهساختهزادهفخیمکامرانتوسطدستگاهایناولیهنمونه. شدساخته

cm جدیددستگاه. شدمیگرفتهزهرکندویکازفقطآنتوسطوبودشدهتشکیل25*35*35
یکازدستگاه. دهدجايخودداخلرازنبورکیلوچندتواندمیکهاستبزرگمخزنیکشامل
cmابعادبهقفس مفتولسريیکتوسطآنکفودیوارهاکهشدهساختهچوباز58*50*42
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