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 برگردان : مهندس جلیل بصیریان جهرمی
قسمت اول

واژه های کلیدی:
سامانه ی جایگذاری شده

رایانه
ریز پردازنده
ریزکنترل گر
سیستم عامل

کنترل

سامانه ی جایگذاری شده

رئیس گروه متخصصین، شرکت مدیریت توسعه ی 

)basirian@nipc.net( صنایع پتروشیمی

Embedded  system

سامانه ي جایگذاري شده1 یک سامانه ي رایانه اي 
است که برای انجام یک یا چند عملکرد خاص یا 
ــخص اغلب با محدودیت در محاسبات زمان  مش
ــامانه به عنوان  ــده است. این س واقعی طراحي ش
ــامل سخت افزار  ــی از یک دستگاه کامل ش بخش
ــازي مي شود. در  و قطعات مکانیکی، در آن جاس
ــه ي همه منظوره، مانند یک رایانه ي  مقابل، رایان
ــده است که  ــخصی )PC(، گونه ای طراحی ش ش
ــترده ای از نیاز  ــاف پذیر بوده و دامنه ی گس انعط
ــامانه هاي  کاربران  نهایی را برآورده مي نماید. س
ــیاری از دستگاه های  ــده امروزه بس جایگذاري ش

مورد استفاده ی رایج را کنترل مي کنند.

1.Embedded system
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ــکلRouterBoard  .112 .1جایگذاری شده با کابل  RSMAU.FL- و کارت   ش
ــیله ی سرویس  ــور چک به وس ــترده در کش R52miniPCIWi-Fi که به طورگس

دهندگان اینترنت بي سیم ارایه مي شود .

1. مقدمه 
ــط یک یا  ــده  توس ــاي جایگذاري ش ــامانه ه س
ــه معموالً  ــی ک ــردازش اصل ــته ی2 پ ــد هس چن
ــیگنال  ــا پردازنده های س ــا و ی ــا ریزکنترلگره ی
ــوند. با این حال  ــتند کنترل مي ش دیجیتال3 هس
ــخصه ی کلیدي این است که براي انجام یک  مش
ــده اند. آن ها ممکن  ــاص اختصاص داده ش کار خ
است به پردازنده های بسیار قدرتمند و ارتباطات4 
ــوان مثال  ــند، به عن ــته باش ــاز داش ــترده نی  گس
سامانه هاي کنترل رفت و آمد هوایی5 ممکن است 
ــود، حتی اگر  ــده دیده ش  به عنوان جایگذاري ش
ــبکه های  ــادر و ش ــه هاي م ــامل رایان ــا ش آن ه
ــرودگاه ها  ــه اي بین ف ــی و منطق ــي مل اختصاص
ــند. )هر رادار احتماالً  وپایگاه هاي داراي رادار باش
ــامانه ی جایگذاري شده از  ــامل یک یا چند س ش

آن خود است(. 
ــده براي  ــامانه هاي جایگذاري ش از آنجایي که س
ــخصي اختصاص داده مي شوند مهندسان  کار مش
ــه کنند تا اندازه و  ــي توانند آن ها را بهین  طراح م
ــت  ــي6 و قابلی ــش و کارای ــد کاه ــه ي تولی هزین
ــامانه هاي  ــش یابد. تعدادي از س اطمینان7 افزای
ــد و از اقتصاد  ــد انبوه دارن ــده تولی جایگذاري ش

تولید انبوه سود مي برند.
ــاي  ــامانه ه س ــه ی  دامن ــي  فیزیک ــور  ط ــه  ب
ــل از قبیل  ــایل قابل حم ــده از وس  جایگذاري ش
ــاي پخش  ــتگاه ه ــاي دیجیتالي و دس ــاعت ه س
ــل  مث ــت  ثاب ــزرگ  ب ــات  تأسیس ــا  ت  mp3 
 چراغ هاي راهنمایي، کنترل کننده هاي کارخانه یا 
ــد.  ــته اي مي باش ــروگاه هاي هس ــامانه هاي نی س
ــم با یک  ــا از حد ک ــامانه ه ــن س ــي ای  پیچیدگ
ــا حد خیلي زیاد با  ــه ي ریزکنترل گر تکي ت تراش
ــایل جانبي و شبکه هاي نصب  چندین واحد، وس
شده روی یک شاسي بزرگ یا درون یک محفظه 

مي باشد.
ــده« یک  ــامانه ي جایگذاري ش به طور کلي »س
ــد، زیرا  ــر نمی باش ــف پذی ــاًل تعری ــالح کام اصط
ــی از عناصر  ــا داراي برخ ــامانه ه ــیاری از س بس
ــعه پذیري یا برنامه پذیري هستند. به عنوان  توس
ــی در برخی از ویژگي ها با   مثال، رایانه هاي جیب
سامانه های جایگذاري شده مانند سیستم عامل و 

ریز پردازنده شریک هستند.

2. تنوع سامانه هاي جایگذاري شده
ــام جنبه های  ــده تم ــامانه هاي جایگذاري ش س
ــد و نمونه های  ــش مي دهن زندگی امروز را پوش

بسیاری از استفاده از آن ها وجود دارد.
ــامانه هاي  ــامانه هاي مخابراتي تعداد زیادي س س
جایگذاري شده را به کار مي گیرند؛ از سوییچ تلفن 
ــبکه تا تلفن های همراه نزد کاربر نهایي.  برای ش

2. Core
3. Digital Signal Processors (DSP(
4. Communication
5. Air traffic control
6. Performance
7. Reliability

ــیریاب ها و پل هاي  ــازي8رایانه اي از مس شبکه س
 شبکه ي اختصاصي براي مسیردهي داده استفاده 

مي کند.
لوازم الکترونیکی مصرفی عبارتند از: دستیارهاي 
 ،mp3 ــتگاه هاي پخش ــخصی دیجیتال9، دس ش
تلفن هاي همراه، کنسول های بازی های ویدیویی، 
ــتگاه های پخش دی  ــن های دیجیتال، دس دوربی
ــی اس و چاپگرها.  ــای جی پ ــده ه وی دی، گیرن
ــاق های  ــی از قبیل اج ــوازم خانگ ــیاري از ل بس
ــویی و ظرفشویی  ــین هاي لباسش ماکروویو، ماش
ــازده و تقویت  ــری، ب ــاف پذی ــاد انعط ــرای ایج  ب
ــده  ــامانه هاي جایگذاري ش ــا داراي س قابلیت ه
ــامانه هاي تهویه ی مطبوع پیشرفته از  هستند. س
ــبکه شده براي دقت و بازه ی  کلیدهاي دمایي ش
ــتر در کنترل دماي متغیر در شبانه روز و در  بیش
ــیون خانه10 از  ــتفاده مي کنند. اتوماس فصل ها اس
شبکه هاي سیمي و بي سیم برای کنترل چراغ ها، 
ــتگاه هاي صوتی/تصویری،  آب و هوا، امنیت، دس

ــتفاده مي کنند، که همه ی آن  مراقبت و غیره اس
ها برای حسگري و کنترل، سامانه هاي جایگذاري 

شده را به کار مي گیرند.
ــامانه هاي ترابري از هواپیما تا خودروها به طور  س
ــده استفاده  ــامانه هاي جایگذاري ش  فزآینده از س
ــد داراي ناوبري  ــای جدی ــد. هواپیماه مي نماین
ــاي هدایت  ــامانه ه ــرفته نظیر س ــی11 پیش هوای
ــي12 و گیرنده های GPS با الزامات ایمنی  اینرس
ــتند. انواع موتورهای برقي شامل  قابل توجه هس
ــدون جاروبک،  ــتقیم ب ــان مس ــاي جری موتوره
ــتقیم  ــای القایی و موتورهای جریان مس موتوره
ــي و الکترونیکي موتور  ــرل کننده هاي برق از کنت

ــایط نقلیه  ــا، وس ــد. خودروه ــي کنن ــتفاده م اس
ــینه کردن بازده  ــی و ترکیبي13 براي بیش ی برق

ــامانه  ــش آلودگی به طور فزآینده ای از س و کاه
ــي کنند. دیگر  ــتفاده م ــده اس  هاي جایگذاري ش
سامانه های ایمنی خودرو عبارتند از ترمز ضد قفل 

8. Networking
9. Personal  Digital Assistant (PDA)
10. Home  automation
11. Avionics
12. Inertial guidance
13. Hybrid

ESC /( 14ــرل الکترونیکی پایداری )ABS(، کنت
ــرل دو  ــشTCS( 15( و کنت ــرل کش ESP(، کنت

دیفرانسیل16. 
ــکی با سامانه هاي جایگذاري شده  تجهیزات پزش
ــي الکترونیکی  ــم حیاتی، گوش ــرای پایش عالئ ب
ــرداری هاي مختلف  ــرای تقویت صدا، و تصویرب ب
 پزشکی )پت، اسپکت، MRI  CT scan، ( برای 
وارسي های غیر تهاجمی داخلی در حال پیشرفت 

هستند.
سامانه هاي جایگذاري شده به ویژه برای استفاده 
ــر آتش، ایمنی و  ــل و نقل، ایمنی در براب در حم
ــکی و سامانه هاي حیاتي  امنیت، کاربردهای پزش
ــان ها مناسب هستند زیرا این  مرتبط با جان انس
ــوده و در نتیجه قابلیت  ــامانه ها رخنه17پذیر نب س
اعتماد بیشتري دارند. برای ایمنی در برابر آتش، 
ــود تا توانایی  ــامانه می تواند طوري طراحی ش س
ــتری برای تحمل دماي باالتر و ادامه به کار  بیش
ــامانه های  ــد. در زمینه ی امنیت، س ــته باش داش
ــا بوده و قادر  ــده می توانند خودکف جایگذاري ش
ــند که با قطع سامانه هاي برق و ارتباطات، به  باش

کار خود ادامه دهند. 
عالوه بر این توصیف رایج سامانه های جایگذاري 

ــته  ــه ي رایانه هاي کوچک، یک دس ــده بر پای ش
ــیم بسیار کوچک  ــتگاه های بی س ي جدید از دس
ــري زمینه ی  ــا اوج گی ــزه( ب ــام mote )ری  به ن
شبکه هاي حسگر  بي سیمWSN( 18(، به سرعت 
ــد. شبکه های  ــب محبوبیت مي باش در حال کس
ــازی توسط  ــیم از امکان کوچک س ــگر بي س حس
ــتفاده  ــرفته اس ــدار یکپارچه ی پیش ــی م  طراح
ــه  ب را  ــده  پیچی ــگرهاي  حس ــا  ت ــد  ــي کنن  م
ــامانه هاي کامل بي سیم مرتبط نمایند. این  زیرس
ــازد تا هزاران  ــرکت ها را قادر مي س امر افراد و ش
ــدازه گیري نموده و  ــز را در دنیای فیزیکی ان چی
ــاي اینترنتي  ــامانه ه ــر این اطالعات از راه س براب
ــبکه هاي  ــش و کنترل اقدام نمایند. عناصر ش پای
ــتند و نوعاً با  ــودکار به طور کامل خودکفا هس خ

14. Electronic  Stability  Control/ Electronic  
Stability  Program
15. Traction  Control  System
16. Four-wheel  drive
17. Hack
18. Wireless  Sensor  Network

و
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تغذیه ازطریق باتري برای سال ها کار مي کنند. 

3. تاریخچه
یکي از اولین سامانه هاي جایگذاري شده به طور 
ــط  ــه ي هدایت آپولو بود که توس ــخص رایان مش
ــگاه ابزاردقیق  ــر در آزمایش ــتارک دراپ چارلز اس
دانشگاه MIT توسعه یافت. در آغاز به کار طرح، 
رایانه ي آپولو خطرناک ترین مورد در طرح  آپولو 
در نظر گرفته شد چون براي کاهش حجم و وزن، 
مدارهای یکپارچه ی  نو پدید را به کار می گرفت. 
ــامانه هاي جایگذاري  ــک تولید انبوه اولیه در س ی
شده رایانه ي هدایت Autonetics D-17 براي 
ــک Minuteman در سال 1961  هدایت موش
ــیله با استفاده از منطق ترانزیستوري  بود. این وس
ــخت برای  ــک س ــده بود و یک دیس ــاخته ش  س
ــال  ــي که در س ــت. وقت ــی داش ــه ي اصل حافظ
ــد. یک  ــاز ش ــد Minuteman آغ  1966،تولی
ــد که اولین  ــه ی جدید جایگزین D-17 ش رایان
ــای یکپارچه بود.  ــتفاده ي حجم باال از مداره اس
ــن برنامه به تنهایی قیمت مدار یکپاچه با چهار  ای
ــدد 1000 دالر به هر عدد  ــر ع NAND را از ه
ــبب شد به عنوان یک  ــه دالر کاهش داده و س س

محصول تجاري مورد استفاده قرار گیرد.
ــال 1960،  ــاي اولیه در س ــس از این کاربرده پ
ــش  قیمت و  ــده کاه ــامانه هاي جایگذاري ش س
ــردازش و عملکرد  ــم گیر در قدرت پ افزایش چش
ــتین ریزپردازنده  ــال نخس ــراي مث ــته اند. ب داش
ــین حساب و دیگر   یعني Intel 4004 براي ماش
ــود اما  ــده ب ــي ش ــک طراح ــاي کوچ ــامانه ه س
ــاي بیروني و  ــیاري از حافظه ه ــوز نیاز به بس  هن
تراشه هاي پشتیبان داشت. در سال 1978 انجمن 
ملي سازندگان مهندسي آمریکا یک »استاندارد« 
ــامل تقریباً  براي ریز کنترلرگرهاي برنامه پذیر ش
هر کنترل کننده بر پایه ي رایانه مانند رایانه هاي 
ــددي و بر پایه ی  ــرد، کنترل کننده هاي ع تک ب

رخداد19 ارایه نمود.
ــا و ریز کنترل  ــش هزینه ی ریز پردازنده ه با کاه
ــران مانند  ــوگ گ ــزای آنال ــض اج ــا، تعوی گره
ــر با دکمه های  ــیومترها و خازن های متغی پتانس
ــاال و با یک ریز پردازنده اقتصادي گردید،  پایین/ب
ــط  حتی در برخی از محصوالت مصرفي. در اواس
ــزای خارجي رایج  ــیاری از اج دهه ی 1980، بس
ــوان پردازنده یکپارچه  ــه به عن قبلي در یک تراش
ــز کنترل گر  ــکل امروزي از ری ــده بود و این ش ش
ــاخت،  ــترده تر را ممکن س حتي کاربرد هاي گس
ــتگاه های  ــا پایان دهه براي تقریباً تمام دس که ت

الکترونیکی از استثنا به قاعده تبدیل شد. 
ــرد هاي  ــرل گرها، کارب ــازي ریز کنت ــه س  یکپارچ
ــامانه هاي جایگذاري شده را به مواردي که  به  س
ــه اي در نظر گرفته  ــنتی براي آن ها رایان طور س

نمی شد افزایش داده است.

19. Event-based

2

ــر همه منظوره  ــي توان یک ریز کنترل گ  اغلب م
ــبتاً ارزان را براي اجرای نقش تعداد زیادی  و نس
ــزي نمود. ممکن  ــدا از هم برنامه ری ــزای ج از اج
ــیار کمی اجزای اضافی مورد نیاز  است تعداد بس
ــرم افزاری  ــترین تالش طراحی ن ــد ولی بیش باش
ــت. ماهیت انعطاف پذیر نرم افزار، نمونه سازي  اس
ــه با  ــد را در مقایس ــه هاي جدی ــش گون و آزمای
ــاخت یک مدار جدید بدون استفاده  طراحی و س
ــده خیلي ساده تر   از یک پردازنده ی جایگذاري ش

مي سازد. 

4. مشخصات
ــه با  ــده در مقایس ــذاري ش ــاي جایگ ــامانه ه  س
ــام برخي  ــرای انج ــد منظوره، ب ــه های چن رایان
کارهاي مشخص طراحي مي شوند. برخي نیاز به 
ــت  عملگر بي درنگ دارند. برخی دیگر ممکن اس
ــته باشند که  الزامات عملکردي20 کم یا هیچ داش
ــامانه براي کاهش  ــخت افزار س  اجازه می دهد س
ــامانه هاي جایگذاري  ــاده تر گردد. س هزینه ها س
ــتقلي نیستند.  ــتگاه های مس ــه دس شده همیش
ــده شامل  ــامانه های جایگذاري ش ــیاری از س بس
ــتگاه  ــک دس ــه ای در ی ــک رایان ــات کوچ  قطع
بزرگ تر هستند که براي یک هدف کلی تر به کار 
مي روند. به عنوان مثال، ربات گیتار گیبسون یک 
ــامانه ی جایگذاري شده برای کوک کردن ساز  س
دارد، اما هدف کلی گیتار، نواختن موسیقي است. 
ــابه، یک سامانه ی جایگذاري شده در  به طور مش
ــامانه ی خودرو کار  ــوان یک زیر س خودرو به عن

خاصي را انجام مي دهد.
برنامه ی نوشته شده برای سامانه هاي جایگذاري 
ــده firmware  نامیده شده، و در تراشه هاي  ش
ــه ی فلش  ــی و یا حافظ ــط خواندن ــه ی فق حافظ
 ذخیره می شود. آن ها با سخت افزار محدود مانند 
ــک یا بدون  ــم، صفحه ی کلید کوچ حافظه ی ک

ــش اجرا مي  ــد و/یا صفحه ی نمای ــه ی کلی صفح
شوند.

20 . Performance requirements

1.4. واسط کاربر
ــده از بدون  ــاي جایگذاري ش ــامانه ه دامنه ي س
ــده تنها به یک  ــط کاربر- اختصاص داده ش واس
کار- تا داراي واسط کاربر گرافیکی پیچیده شبیه 
ــتم های عامل رایانه هاي رومیزي امروزي  به سیس
ــده ساده  ــتگاه های جایگذاري ش ــد. دس مي باش
ــی یا حرفي-  ــه، LED یا LCD گرافیک از دکم

عددي با یک منو ساده استفاده مي کنند.
از  ــتفاده  اس ــا  ب ــر  ت ــده  پیچی ــای  ــتگاه ه  دس
ــه ی نمایش با  ــی یا صفح صفحه ی نمایش لمس

ــاد انعطاف  ــي در لبه ی آن، ضمن ایج ــه های دکم
ــد. معنی دکمه ها  ــا را کمینه مي کن  پذیری، فض
می تواند توسط صفحه ی نمایش تغییر کرده و انتخاب 
ــت با یک اشاره در اختیار قرار   آن چه مورد نظراس
ــب دارای یک  ــتی اغل ــامانه های دس مي گیرد. س
ــتیک« به  ــا یک »جوي اس ــه ی نمایش  ب صفح

عنوان وسیله ی اشاره هستند. 
از  را  ــر  کارب ــط  واس ــا  ه ــامانه  س از  ــی  برخ
ــریال  س ــال  اتص ــک  ی ــک  کم ــا  ب دور   راه 
ــبکه )به  ــره( یا ش ) RS-232, I²C, USB و غی

عنوان مثال اترنت( فراهم مي نمایند.
ــزار اختصاصي  ــه نرم اف ــال نیاز ب ــا وجود احتم ب
ــي، مزیت های  ــل هاي تخصص ــرای کاربر یا کاب ب
ــترش قابلیت های  ــد از گس ــرد عبارتن  این رویک
ــری از  ــده، جلوگی ــذاري ش ــاي جایگ ــامانه ه  س
ــازي  ــاده س ــک صفحه ی نمایش، س ــه ی ی هزین
ــر پربار در  ــط کارب ــاخت واس ــکان س "21BSP، ام
ــوب ترکیب یک  ــخصي. یک مثال خ رایانه ی ش
ــبکه ی جهانی  ــان جایگذاري شده ش خدمت رس
ــده  ــتگاه جایگذاري ش در حال کار روي یک دس
 )مانند یک دوربین IP( و یا مسیر یاب های شبکه 

مي باشد.
واسط کاربری از طریق مرورگر شبکه بر روی یک 
ــخصي متصل به دستگاه نمایش داده  رایانه ی ش
می شود، بنابراین به نصب  هیچ نرم افزار سفارشي 

نیاز نداریم.

21 . Bell System Practice
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ــد. بردهایی مانند   ــود یکسان باش استفاده می ش
 PC ــازگاري با ــن س ــه در عی VIA EPIA24 ک

ــده اند به پر کردن این  ــدت هم یکپارچه ش به ش
شکاف کمک مي کنند )شکل3(. از لحاظ فیزیکي 
ــی های دیگر  ــتن ویژگ ــک تر بودن و یا داش  کوچ
ــامانه هاي جایگذاري  ــان س آن ها را براي مهندس
ــن رویکرد این  ــد. مزیت ای ــده جذاب مي نمای ش
است که قطعات ارزان ممکن است همراه با همان 
ــعه ی نرم افزار بکار برده شده براي  ابزارهاي توس
ــتفاده شوند.  ــعه ی نرم افزار هاي عمومي اس توس
سامانه هاي ساخته شده از این راه هنوز به عنوان 
ــده در نظر گرفته مي شوند زیرا در  جایگذاري ش
دستگاه های بزرگ تر ادغام شده و یک نقش را ایفا 
ــتگاه هایی که ممکن  مي کنند. نمونه هایی از دس
ــت این رویکرد را در پیش گیرند دستگاه های  اس
ــین هاي بازي هستند که شامل  خود پرداز و ماش

برنامه های ویژه براي این کاربرد، مي باشند .
ــامانه هاي  ــای س ــتر برده ــورت بیش ــر ص ــه ه ب
ــوده و  ــور نب ــاده، PC مح ــده آم ــذاري ش  جایگ
گذرگاه هاي PCI  یا ISA25 را به کار نمی گیرند.

ــامانه ی روي یک  ــک پردازنده ی »س وقتي که ی
ــت  ــت، ممکن اس ــرح اس ــه«SoC( 26( مط تراش
ــراي اتصال  ــتاندارد ب ــتن یک گذرگاه27 اس داش
ــود کمي داشته باشد و محیط  تجهیزات مجزا س
ــزاري و نرم افزاري خیلي  ــخت اف براي ابزارهاي س

متفاوت باشد. 
ــاژول های کوچک  ــبک طراحی رایج از م یک س
ــک کارت ویزیت  ــدازه ی ی ــاید به ان ــامانه، ش س
ــتفاده  ــت اس ــالم زیر اس ــده ی اق ــه در برگیرن  ک
ــه های BGA 28با چگالی باال مانند   می کند: تراش
ــامانه ی روي یک تراشه« براساس  پردازنده ی »س
ــای فلش  ــه ه ــی، حافظ ــوازم جانب ARM 29و ل
ــازی و  DRAM برای  ــرای ذخیره س خارجی ب

حافظه ي اجرایي. 
ــنده ی ماژول معموالً نرم افزار راه اندازی را  فروش
تأمین کرده و اطمینان مي دهد که امکان انتخاب 
ــامل Linux و  ــل، معموالً ش ــتم هاي عام سیس

برخی گزینه های بي درنگ دیگر وجود دارد.
ــط سازمان   این ماژول می تواند در حجم باال توس
ــایل مربوط به آزمایش هاي تخصصي  آشنا با مس
ــده و با بردهاي اصلي سفارشي با  ــاخته ش آن س
ــی بیروني با  ــر و لوازم جانب ــیار پایین ت حجم بس
Gu -  ااربرد خاص ترکیب شود. خطوط تولید

ــر Linux از این مدل  ــال مبتني ب stix یک مث
است. )شکل3( 

24. VIA Technologies  Embedded Platform  
Innovative Architecture
25. Industry  Standard Architecture
26. System-on-a-Chip
27. Bus
28. Ball Grid Array
29. Advanced  RISC  Machine
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ــکل2. برد توکار موتور PC مدل  ش
ــا  ب   Mini-ITX  ALIX.1C
  AMD Geode LX 800 x86
ــیارهاي  ــرده، ش همراه با فلش فش
ــان گیر  miniPCI و PCI 34، می
 44 پایه ی IDE35، صوتي،  USB و 

حافظه ی RAM256 مگابیتی

 Gumstix Overo ــکل3.  ش
ــه ی روی ماژول  ــک رایان COM ی
 OMAP  41توکار کوچک بر پایه ی

Bluetooth و  Wifi 42با

2.4. پردازنده ها در سامانه های 
جایگذاري شده

ــی توانند به دو  ــده م  پردازنده هاي جایگذاري ش
گروه تقسیم شوند: 

ریز پردازنده های معمولی )μP( و ریز کنترل گرها 
ــتري روي  ــایل جانبي خیلي بیش )μC(، که وس
ــب  کاهش هزینه و حجم  ــه دارند که  موج  تراش
ــخصي و  ــازار رایانه های ش ــالف ب ــود. برخ مي ش
ــیار  ــا معماري های بس ــان، CPUه ــت رس خدم
ــد: معماري فون  ــد. از این جمله ان ــي دارن متنوع
ــي از معماری هاروارد،  ــان و رده هاي مختلف نویم
ــر RISC و 22VLIW. طول کلمه  RISC و غی
ــه طور  ــر از آن )ب ــت و فرات ــا 64 بی ــت ت از 4 بی
ــت، و  ــده های DSP( متغیر اس ــده در پردازن  عم
ــتند. بیشتر  معمولی ترین آن ها 8 یا 16 بیتي هس
ــکل های  ــاری ها در تعداد زیادی از انواع و ش معم
ــیاری از آن ها نیز  مختلف به بازار مي آیند که بس

توسط چند شرکت مختلف تولید شده اند.
ــر جامع از  ــي هنوز غی ــت طوالنی ول یک فهرس

معماری های رایج عبارت است از: 
 65C02, 68HC08, 68HC11 68k,  
 ,78K0R/78K0, 8051, ARM, AVR,
 AVR32, Blackfin, 65816 C167,
 Coldfire, COP8, Cortus APS3, eZ8,
 eZ80, FR-V, H8, HT48, M16C,
 ,M32C, MIPS, MSP430, PIC"
 PowerPC, R8C, RL78, SHARC,
 SPARC, ST6, SuperH, TLCS-47,
 TLCS-870, TLCS-900, TriCore,
.V850, x86, XE8000, Z80, AsAP etc

1.2.4. بردهاي آماد ه ی   رایانه 
+PC/104 و PC/104  نمونه هایی ازاستانداردها 
ــتند که براي  ــاده ی ر ایانه هس ــراي بردهاي آم ب
ــامانه هاي جایگذاري شده کوچک، کم حجم و  س
ــه ی x86 در نظر گرفته  ــاوم23 و عمدتاً بر پای مق

شده اند. 
این رایانه ها اغلب به لحاظ فیزیکی در مقایسه با یک 
رایانه ی استاندارد کوچک هستند، اگر چه هنوز در 
مقایسه با ساده ترین سامانه هاي جایگذاري شده 
 )8یا 16بیتی( کاماًل بزرگ هستند. آن ها اغلب از 
ــتم  ــا سیس Linux NetBSD MSDOS و ی
ــده مانند   ــی جایگذاري ش ــي درنگ واقع عامل ب
 VxWorks ــا  ی   MicroC/OS-II, QNX
ــن بردها  ــات ای ــد. گاهی اوق ــي کنن ــتفاده م  اس

پردازنده های غیر x86 را به کار مي برند. 
آن  در  ــه  ک ــي  جای ــاص،  خ ــای  کاربرده  در 
ــوان نگرانی اولیه  ــازده ت ــدازه ی کوچک و یا ب ان
ــت با  ــتفاده ممکن اس ــت، قطعات مورد اس نیس
 x86 ــه منظوره ــه در رایانه هاي هم ــي ک آن های

22. Very Long Instruction Word
23. Ruggedized

 

FPGA  و ASIC 2.2.4. راه حل های
ــازي  ــاده س ــراي پی ــج ب ــاي رای ــي از روش ه  یک
ــتفاده از  ــده اي اس ــذاري ش ــاي جایگ ــامانه ه س
ــیار  ــي تواند بس ــت که م ــدي SOC اس پیکربن
ــداد زیادي  ــده ي تع ــوده و در برگیرن ــم ب حجی
ــد گانه،  ــده های چن ــون پردازن ــي همچ  از اقالم
ــا بر روی  ــط ه ــرب کننده ها، حافظه ها و واس ض
ــد. SoC می تواند به صورت یک  ــه باش یک تراش
ــدار یکپارچه با کاربرد خاص ASIC(30( و یا با  م
ــتفاده از یک آرایه ی قابل برنامه ریزي در فیلد  اس

FPGA(31( پیاده سازي شود.

30. Application-Specific  Integrated Circuit
31. Field -Programmable  Gate Array
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ادامه دارد

3.4. دستگاه هاي جانبی
ــان خارج  ــده با جه ــاي جایگذاري ش ــامانه ه س
ــاط برقرار  ــی ارتب ــتگاه های جانب ــق دس  از طری

مي کنند، از قبیل: 
ــریال )SCI( همچون  ــط هاي ارتباطات س • واس

RS-232, RS-422, RS-485 و غیره.
 I2C، ــط ارتباطات سریال همزمان32 مانند • واس
ــریال همزمان  ــط س SPI، SSC 33و ESSI )واس

پیشرفته(
34)USB( گذرگاه سریال چند کاره •

 ،SD35 ــانه ای )کارت هاي ــاي چندرس • کارت ه
فلش فشرده و غیره(

ــت، LonWorks، و  ــل اترن ــبکه ها از قبی • ش
CAN-Bus LIN-Bus, PROFIBUSو 

غیره.
ــا(، واحدهاي ثبت/  ــاPLL :36 )ه ــنج ه • زمان س

مقایسه و پردازش زمان 
• ورودي/خروجي گسسته ؛ ورودی/خروجی چند 

 aka  نوع )GPIO( منظوره
ــه دیجیتال/دیجیتال به آنالوگ  • مبدل آنالوگ ب
 JTAG37، ــي ؛ ــکال زدای )ADC/DAC(  اش
 BDM40، BITP ــای ISP38 ICSP39، درگاه ه

.DP9 و

4.4. ابزارها
ــامانه هاي  همانند نرم افزار های دیگر، طراحان س
جایگذاري شده، از کامپایلرها، اسمبلرها و اشکال 
ــامانه هاي  ــعه ی نرم افزار س ــا41 برای توس زداه
ــتفاده مي کنند. با این حال،  ــده اس جایگذاري ش
آنها ممکن است از برخی از ابزارهای خاص تر هم 

استفاده کنند، مانند: 

32. Synchronous
33. Serial Peripheral Interface
34. Universal  Serial  Bus
35. Secure Digital
36. Timers
37. Joint  Test  Action  Group
38. In-System  Programming
39. In Circuit  Serial  Programming
40. Background  Debug  Mode
41. Debuggers

• اشکال زداهاي درون مدار و یا شبیه سازها42 )به 
بخش بعدی مراجعه کنید(. 

ــي  • نرم افزارهاي کمکي برای اضافه کردن وارس
ــه، به طوری که  ــت ها یا CRC43 به یک برنام بی
ــامانه ی جایگذاري شده بتواند بررسي کند که  س

آیا برنامه معتبر است یا خیر؟ 
• برای سامانه هایي که پردازش سیگنال دیجیتال 
ــعه دهندگان ممکن است  را به کار مي برند، توس
 Scilab Scicos ــد ــک میز کار ریاضی مانن از ی
 ، MATLAB/Simulink ، EICASLAB
Flo - ــا  MathCad ، Mathematica ،ی
ــبیه سازی ریاضی استفاده  Stone DSP برای ش
ــت برای هر دو  ــد. آن ها همچنین ممکن اس کنن
میزبان و هدف ازکتابخانه استفاده کنند تا نیازي 
به توسعه ی برنامه هاي پردازش سیگنال دیجیتال 
 Unisonو DSPnano RTOS  مانند آنچه در

Operating System  انجام می شود نباشد. 
ــا  ه ــط  واس و  ــي  سفارش ــاي  •کامپایلره
ــر  بهت ــازی  ــه س بهین ــت  جه ــت  اس ــن  ممک
ــوند.  ش ــتفاده  اس ــاص  خ ــزار  ــخت اف س ــرای   ب
• یک سامانه ی جایگذاري شده ممکن است زبان 
ــته باشد، و یا  و یا ابزار طراحی خاص خود را داش
برتري هایي به زبان هاي موجود مانند  Forth یا  

Basicاضافه کند. 
ــتم عامل  • گزینه ی دیگر اضافه کردن یک سیس
ــده  ــتم عامل جایگذاري ش ــگ و یا سیس بي درن
ــای پردازش  ــت قابلیت ه ــن اس ــت، که ممک اس
 DSPnano سیگنال دیجیتال داشته باشد مانند

.RTOS
ــد برنامه اغلب برپایه ی  ــازی و تولی • ابزار مدل س

ماشین هاي حالت44 هستند. 
ــد از منابع مختلف  ــرم افزاري می توانن ابزارهاي ن

بیایند همچون:
• شرکت های نرم افزار که در بازار جایگذاري شده 

متخصص هستند؛ 
• ابزارهاي توسعه ی نرم افزار GNU؛

42. Emulators
43. Cyclic  Redundancy  Check
44. State  machines

ــخصی  ــعه ی رایانه ی  ش ــزار توس ــی از اب   • گاه
ــه  ک ــی  در صورت ــود،  ش ــتفاده  اس ــد  ــی توان  م
ــواع نزدیک به  ــده از ان ــده ی جایگذاري ش پردازن

پردازنده ی رایانه ی شخصي متداول باشد.
ــاي جایگذاري  ــامانه ه همچنان که پیچیدگی س
ــد می کند، ابزارها و سیستم عامل هاي  ــده رش ش
ــین هایي که نیاز دارند قرار  ــطح باالتر در ماش س
ــتیار  ــي گیرند. به عنوان مثال، تلفن همراه، دس م
شخصی دیجیتال و رایانه هاي شخصي اغلب نیاز 
ــط فردي  ــل توجه به نرم افزاري دارند که توس قاب
ــک آن خریداری و یا  ــازنده ی الکترونی غیر از س
ــامانه ها، یک محیط  ــت. در این س ــده اس  ارایه ش
 Linux، NetBSD ، ــد ــی باز مانن برنامه نویس
ــت  OSGi یا Embedded Java مورد نیاز اس
به طوری که شخص ثالث ارایه دهنده ی نرم افزار 
بتواند آن را در یک بازار بزرگ به فروش برساند. 
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در این کتاب روش  هاي اندازه   گیري چهار کمیت اصلي فرآیندهاي صنعتي 
ــت و نکات عملي مربوط  ــطح و دبي معرفي شده اس ــامل فشار، دما، س ش
ــزات جانبي هر  ــاي نصب و تجهی ــایزینگ، روش   ه ــب، س به انتخاب مناس
ــت. همچنین روش   هاي مختلف انتقال  ــده اس  یک از این تجهیزات ارایه ش
ــیگنال   هاي آنالوگ و انواع اتصاالت مکانیکي تجهیزات ابزاردقیق معرفي  س
ــاي حفاظت  ــاري و انواع روش   ه ــیم   بندي مناطق انفج ــت. تقس ــده اس ش

تجهیزات در محیط   هاي انفجاري نیز به صورت مختصر بیان شده است.
مطالب این کتاب بر اساس استاندارد IPS تدوین شده است که این موضوع 

از مشخصه   هاي بارز کتاب مي   باشد.

محتواي کتاب:
• روش   هاي اندازه   گیري فشار و تجهیزات جانبي در نصب تجهیزات فشار؛

• روش   هاي اندازه   گیري دما و معرفي ترموول   ها؛
• روش   هاي اندازه   گیري سطح؛

• روش   هاي اندازه  گیري دبي، سایزینگ و انتخاب دبي سنج مناسب؛
ــي و ارتباط آن  ها با گروه  ــاي علمي درگیر در یک پروژه   ي صنعت • گروه ه

کنترل و ابزاردقیق؛
• انواع سیگنال   هاي آنالوگ و روش   هاي انتقال آن   ها؛ 

• انواع روش   هاي اتصال تجهیزات ابزاردقیق به تجهیزات فرآیند؛
• معرفي و دسته  بندی مناطق خطرناک و انفجاري؛

نشاني مرکز پخش: تهران، میدان فردوسي، خیابان ایرانشهر جنوبي، پالک 
16، طبقه   ي سوم، واحد 5

تلفن: 02188535820- 02188535821
www.AutomationSys.Org

کتاب ابزار دقیق
کاربردی اتوماسیون

و کنترل فرآیند

مراجـــــع:

منبع:




