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  قدیم بهت

  آفرید خدایی که 

  جهان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را

  .... و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید
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  تشکر و قدردانی....

خدای را جل وجالله که آثار قدرت او بر چهره ی روز روشن تابان است و انوار حکمت  ، سپاس و ستایش بی پایان

فریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و هادی ما در آ . درخشان او در دل شب تار ،

  . ، بنده ضعیف خویش را در طریق علم بیازماید و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان این مسیر بوده و خواهد بود

م می دانم از همه عزیزانی که اکنون که با عنایت پروردگار نگارش این پایان نامه به اتمام رسیده است ، بر خود الز

  تشکر و قدردانی کنم. ، مرا در این راه یاری نموده اند

ممنون و سپاس  ، ، از رفتارشان محبت و از صبرشان ایستادگی آموختم از پدر و مادرم که از نگاهشان صالبت

  گزارم.

امر آموزش و راهنمایی من را بر از زحمات بی دریغ استاد بزرگوار و فرزانه ام جناب آقای دکتر فرهاد بیات که 

  تشکر و قدردانی می نمایم. عهده داشتند ،

  ، کمال تشکر و قدردانی را دارم. ، از آموزه هایشان بهره برده ام ورهددر پایان از تمامی اساتیدی که در این 
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  چکیده

صنعت مرغداری در ایران قدمتی قریب به یک قرن دارد و اکثر بنا ها و تجهیزان آن مستهلک و فرسوده 

سازد  گردیده است.به گونه ای که پرورش علمی و اصولی این صنعت را با مشکالت متعددی رو به رو می

،اتالف باالی انرژی و بهره وری پایین و ... است.بررسی که از جمله این معضالت در پرورش سنتی طیور 

های به عمل آمده نشانگر آن است که کشور های صاحب نام در صنعت مرغداری با بهره گیری از فنون و 

شمگیر مصرف سوخت و ،ضمن کاهش چآخرین یافته های علمی و با استفاده از مدرن ترین دستگاه ها

  انرژی در مزارع ،افزایش بهره وری در واحد سطح،بهبود راندمان تولید و ... را کسب نموده اند.

سعی ما در این پروژه ی به عمل آمده بر آن است که بتوانیم با مطالیعه اصول علمی نوین در این صنعت 

و نمو این طیور موثر می باشند و کنترل و میزان تاثیر پارامتر های محیطی و عوامل مختلفی که در رشد 

این پارامتر ها به کمک تجهیزات مدرن و سیستم های کنترلی هوشمند ،حداکثر بهره وری در پرورش در 

عین توجه به صرفه اقتصادی را داشته باشیم ، تا بتوانیم به استاندارد های جهانی در این صنعت برسیم و 

  قا دهیم.جایگاه خود را در این صنعت مهم ارت

در روند این پروژه به عمل آمده میزان تاثیر پارامتر های مختلف ،در پرورش مرغ در هر مرحله را با 

جزییات بررسی خواهیم کرد و با طراحی یک سیستم کنترل هوشمند ، به وسیله کنترل کننده منطقی 

    هیم کرد.،برنامه ای را جهت کنترل اتوماتیک این پارامتر ها ارایه خوابرنامه پذیر 
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  فصل اول  

  مقدمه

  شناخت کنترلی پروژه  -1- 1

ها از طریق  به کمک ورودي ، ها به روش معین هدف سیستم کنترل عبارت است از کنترل خروجي

به تناسب نوع سیستم  ...و  یاجزاي سیستم کنترل که مي تواند شامل اجزاي الکتریکي، مکانیک

                                                                                                               . کنترل باشد

  

  

  

  دیاگرام اجزای سیستم کنترل – ١- ١شکل                                        

  

باید ابتدا اطالعات مرتبط با ورودی ها را برای طراحی سیستم کنترل کننده که می دانیم  همان طور 

ورد مطالعه قرار داده و بر اساس این داده ها و نیاز واحد صنعتی به طراحی سیستم مورد نیاز م

فاکتور های محیطی از عواملی هستند که برای ایجاد سالن ها و تاسیسات پرورش طیور  بپردازیم .

، میزان عواملی چون میزان درجه حرارت ، رطوبت  . باید به عنوان مبنای طرح مورد توجه قرار گیرند

  . .... از جمله این عوامل هستند شرایط تهویه محیط  و ، نور ، گاز های سمی موجود در هوا 

در اکثر مناطق این عوامل به طور مداوم در یک وضعیت مطلوب نیستند و لذا بایستی طرح های 

تاسیسات  لذا ایجاد . ، جهت تامین شرایط مورد نیاز برای بهترین میزان تولید اجرا گردند مناسب

مناسب و پیشرفته در صنعت طیور به منظور افزایش بهره وری سطح تولید به صورت یک الزام در آمده 

  است.
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.  مورد مطالعه قرار گیرند طیورتمامی فاکتور هایی که در باال به آن ها اشاره شد ، باید در روند پرورش 

در مراحل مختلف ، نیازمند شرایط  یورطتحقیقات به عمل آمده در این زمینه ، نشان می دهد که رشد 

 که با شناخت دقیق و درست ورودی های سیستم  هدف ما در این پروژه آن است . خاص محیطی است

خطاهای انسانی ناشی از کنترل این عوامل را به و مدل کردن این فاکتور ها به صورت معادالت ریاضی ،

تمامی  . انیم تمامی این فاکتور ها را کنترل کنیمحداقل برسانیم و با یک برنامه منسجم و علمی بتو

ور ها توسط سنسور هایی که قابلیت های خاصی دارند اندازه گیری شده و در نهایت طبق این فاکت

. به وضوح قابل نتیجه گیری است که این سنسور  برنامه طراحی شده کنترل و مانیتور خواهند شد

های ناشی از کنترل به وسیله انسان را کاهش خواهند داد و های دیجیتال و آنالوگ استفاده شده، خطا

  امید آن است که بتواند موجب بهترین بازده و بهره در تولید شود.

  روژه تعریف اهداف پ -2- 1

سیستم اتوماسیونی که در این پروژه طراحی خواهد شد، توانایی و امکاناتی را داراست که در این جا به 

  ی کنیم:اختصار به آن ها اشاره م

  اندازه گیری دما و رطوبت داخل و خارج سالن و کنترل تجهیزات برای مناسب بودن این عوامل -١

  گاز های سمی خطرناک مانند آمونیاک ، متان ، کربنیک اسید و .....اندازه گیری -٢

  روشنایی با توجه به نیاز دوره پرورش و شدت کنترل ساعات-٣

  ز کارکرد هاامکان مانیتورینگ و مشاهده ری -٤
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  فصل دوم  

  (plc)کنترل کننده منطقی برنامه پذیر 

  

  ) ( plcکنترل کننده منطقی برنامه پذي آشنایی با  -1- 2

 ،پیشرفت هاي چشمگیر فن آوري نیمه هادي در زمینه ساخت ریزپردازنده و حافظه هاي با حجم باال

را فراهم آورد . در این کنترل کننده ها  امکان ساخت کنترل کننده هاي منطقي الکترونیکي برنامه پذیر

کافي است  ،بر خالف کنترل کننده هاي مبتني بر قسمت هاي الکترومکانیکي ، براي تغییر منطق کنترل

بدون تغییري در سیم کشي یا قطعات ،  فقط برنامه کنترل را تغییر دهیم ، در این صورت مي توانیم از 

  ر جا که خواسته باشیم استفاده نماییم .یك کنترل کننده منطقي برنامه پذیر ه

است که در قسمت ورودی اطالعاتی را به صورت باینری  سخت افزاری منطقی برنامه پذیر ، کنترل کننده

دریافت و آنها را طبق برنامه ایی که در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز 

  .به گیرنده ها و اجرا کننده های فرمان ارسال می کند از قسمت خروجی به صورت فرمان هایی

  

  

  

  

  

  

  نمای کلی کنترل کننده منطقی برنامه پذیر  – ١-٢شکل                                
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از کامپیوتر به کنتاکتور ها یا رله ها توسط مدار رابط ، برنامه نوشته شده توسط کامپیوتر را این سیستم  

  .دهد و طبق برنامه ذکر شده دستگاه ها را راه اندازی و کنترل می نمایید ل مییا اینتر فیس انتقا

PLC تعداد ورودی و خروجی  از:ها عبارتند  های فراوانی دارند ولی پرکاربردترین آن ها مشخصه ١

 دیجیتال و آنالوگ، تعداد تایمر، تعداد شمارنده، تعداد رله های کمکی، حجم حافظه قابل برنامه ریزی ،

  و ... سرعت اجرای دستورات

  برنامه پذیر کنترل کننده هاي منطقی  ویژگی ها و مزایاي -2- 2

  قبل از اجرای پروژه برنامه طراحی شده اجراي آزمایشي -١  

  ورودي و خروجي یتعداد زیادامکان پشتیبانی   -٢  

  به صورت آنالین اعمال تغییرات در برنامه و تصحیح خطا - ٣ 

  پیچیده کمتر در مقابل مدارهای رله کنتاکتوریبسیار  هزینه- ٤ 

  الساده و سطح بازبان برنامه نویسي  -٥

  موجود بر روی دستگاهعیب یابي مدارات کنترل و فرمان با برنامه عیب یابي  -٦

  کاهش حجم تابلو های فرمان -٧

  نداشتن استهالک مکانیکی و طول عمر باال -٨

  امه ها سرعت عمل بسیار باال در اجرای برن -٩

  و اجرای دوره ای برنامه ها سوئیچ کردن بر روی برنامه ها  انعطاف و امکان -١٠

  قابلیت اجرای چندین پروژه با یک دستگاه و .... -١١

  

______________________________________  

 ١ - Programmable Logic Controller 
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    plcکنترل کننده ساختمان داخلی  -3- 2

ت. واحد هر سیستم ریزپردازنده دیگر اس کم و بیش مانند ساختمان داخلي  PLCیك ساختمان داخلي 

پردازشگر در حقیقت قلب این دستگاه است. وظیفه این واحد دریافت اطالعات از ورودی ها ،پردازش این 

 ن خروجی هااطالعات مطابق  دستورات برنامه و صدور فرامینی است که به صورت فعال یا غیر فعال نمود

واضح است که هر چه که هر چه قدرت و سرعت پردازشگر باالتر باشد امکان پشتیبانی از  ظاهر می شود.

ورودی ها و خروجی های آنالوگ و دیجیتال بیشتری را خواهد داشت و سرعت اجرای فرامین بیشتر 

فظه فرا خواهد شد. در واقع شمارش گر آدرس،دستور العمل های برنامه را یکی پس از دیگری از حا

خوانی کرده و در واحد کنترل این اطالعات پردازش می شوند و در حین پردازش دستورالعمل های بعدی 

  . ] ٢ [برای پردازش فراخوانی می شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  plcواحد های مختلف یک  – ٢-٢شکل 

  

 پردازشگر      

 ثبات

 تایمر

 شمارنده

  حافظه برنامه

 حافظه ها 

 انبارک  

 منبع تغذیه

 خروجی ورودی 
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 plcوظایف واحد های اصلی  -٣-٢شکل

  

  

  

  

  

 بخش خروجی پردازشگر بخش ورودی

بخش ورودی ، 

سیگنال های آنالوگ و 

دیجیتال را از سنسور 

های مختلف دریافت 

کرده   و آن ها را به 

سیگنال های قابل 

استفاده پردازشگر 

 تبدیل می کند.

 

پردازشگر 

دستورالعمل اجرایی 

برنامه  را بر اساس

موجود در حافظه 

 می کند.  خود اجرا

بخش خروجی، 

دستورالعمل  کنترلی 

را از پردازشگر 

دریافت و آن ها را به 

ل های قابل سیگنا

استفاده برای کنترل 

وسایل مختلف 

 تبدیل می کند.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  فصل ششم 

  نتایج و پیشنهادات

  نتایج -1- 6

واحد مرغداری صنعتی برای افزایش هر چه  پارا متر های محیطی این پایان نامه به منظور اتوماسیون 

ه وری و کاهش مصرف انرژی تعریف گردید.به این منظور استفاده از کنترل کننده های منطقی بیشتر بهر

های برنامه پذیر پیشنهاد شد.در فصل دوم با ساختار این نوع از کنترل کننده ها آشنا شدیم و مزیت 

نترلی .در ادامه برای شناخت ورودی های سیستم ک اتوماسیون با این کنترل کننده ها را ذکر کردیم

مرغداری صنعتی به شناخت ورودی های سیستم یعنی پارامترهای محیطی از قبیل دما ، رطوبت ، 

به منظور کنترل نور،تهویه پرداختیم و لزوم کنترل دقیق هر یک از پارامترهای فوق را عنوان کردیم . 

، نور و دما همه با نرم  دقیق و اعمال تدریجی تغییرات این پارامتر ها در طول دوره پرورش، رطوبت، تهویه

در پایان لب شبیه سازی شده و مدل های پارامتر های محیطی فوق الذکر را استخراج کردیم. و تافزار م

)  plcاین مدلسازی را بر روی سیستم کنترل کننده منطقی (  step 7 این پروژه به کمک نرم افزار 

  برای مرغداری صنعتی شدیم.پیاده سازی کرده و موفق به طراحی سیستم کنترل هوشمند 

تغییرات تدریجی پارامتر های محیطی سبب کاهش تلفات ناشی از استرس های حرارتی ، نوری و  

رطوبتی خواهد شد و به کاهش بیماری های طیور بر اثر تهویه غیر اصولی و نبود هوای کافی منجر خواهد 

نرژی همچون فن ها ، هیتر ها ، مه پاش شد. با نگاهی بر مدت زمان کار کرد سیستم های مصرف کننده ا

و سیستم روشنایی با قطعیت می توان گفت که گام مهمی در کاهش مصرف انرژی برداشته خواهد شد. 

کاهش امید است که با تحقق این پروژه هزینه های اقتصادی ناشی از مصرف انرژی باال در مرغداری ها 

تولیدات طیور ، نقش مهمی در پیشرفت این صنعت پیدا کرده و با رسیدن به حداکثر بهره وری در 

  ارزشمند داشته باشیم.



 
 

٣١ 
  

  

  پیشنهادات-2- 6

  با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده پیشنهادات زیر ارایه می شود.

مطالعات کارشناسی بر روی محیط پرورش و مدلسازی هر چه دقیق تر پارامتر های محیطی سبب  -١

  وجه در بهره وری خواهد شد.افزایش قابل ت

در واحد های مرغداری صنعتی کمک شایانی به کاهش مصرف  طراحی سیستم کنترل کننده هوشمند -٢

  کشور خواهد کرد.در ملی  انرژی

طی بررسی های به عمل آمده اجرای این فرآیند تعداد طیور را در واحد سطح افزایش داده و بدین  -٣

  ین واحد ها  خواهد شد.طریق سبب بازگشت سرمایه به ا

مطابق با نیاز های کمترین میزان اغتشاش ،  بابا عایق بندی مناسب  ساخت سازه ها و مزارع استاندارد -٤

سبب بازگشت  دو چندان سرمایه گذاری ها در  موجب کاهش تلفات گله شده و بدین طریق این صنعت

  این صنعت خواهد شد.

یش تولیدات ادوات طیور در کشور و اشتغال زایی و تولید سرمایه موجب افزاهدفمند سازی این پروژه  -٥

  را نیز به دنبال خواهد داشت.

در پایان امید است با مطالعه و اجرای این پروژه توانسته باشیم در راه اعتالی این صنعت گامی برداشته 

  باشیم.
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  مراجع :

  مقاالت :

نور ،ماهنامه تازه های دام و طیور و آبزیان ، شماره  ماکویی ، شاهین ، نیاز جوجه های گوشتی به ]١ [

  .١٣٩٠،  ١٤، ص  ٣٨

  کتب :

، تهران ،  ٩٧٨٩٦٤٢٧٤٨٩٧٦،  ٢درجه   plcسید مجید اسکویی، علیرضا کشاورز با حقیقت ، کارور  ]٢[

  . ١٣٨٩انتشارات سها دانش ، 

د ساری سالن های مرغداری شایا ، اتوماسیون و هوشمن صنعت رویان شرکت توسعه و تحقیق گروه] ٣ [

  ١٣٩١، تهران ، انتشارات آرام دل ،  ٩٧٨٩٦٤٤١٩٩١٧٦٢،

، اصفهان ، انتشارات جهاد  ٩٧٨٩٦٤٦١٢٢٠٩٣  جواد پور رضا ، اصول علمی و عملی پرورش طیور، ]٤ [

  ١٣٨٩دانشگاهی ، 

دانش ، تهران ، انتشارات مرز  ٩٧٨٦٠٠٦٠٤٥٢١٤مرتضی بیکی ، اصول پرورش مرغ گوشتی ، ]٥ [

،١/١/١٣٩١.  

 ، دما، رطوبت و رعایت شرایط محیطی در سالن تهویه:  مدیریت پرورش طیور ، علی مراثی ]٦ [

  .١١/١١/١٣٨٥،  زاینده رودانتشارات  ، اصفهان ، ٩٧٨٩٦٤٧٦٥٩١٧٨،

، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،  ٩٧٨٩٦٤٠٣٥٨٢٠٧ری ، پرورش طیور گوشتی ، مراد علی زه ]٧ [

١٣٩٠  

  




