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 - 1پیشینه آردوینو ( سازندگان آردوینو)
آردوینو در سال  2005توسط  Massimo Banziو  David Cuartiellesساخته شد و بصورت رایگان در اختیار
مردم قرار گرفت  ،این برد چون رایگان است مورد استقبال قرار گرفت و در یک چشم به هم زدن گسترش پیدا
کرد و مردم زیادی از آن حمایت کردند  ،زبان اردوینو تلفیقی از زبان های  Cو  C++است .

Massimo Banzi

David Cuartielles
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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن

 - 2آردوینو چیست:
آردویتو برد های کوچکی هستند که با استفاده از میکروکنترلر های  AVRمانندATMEGA328 ، ATMEGA8
و  ...ساخته می شوند  .برد آردینو را می توانید به انواع مختلف سنسورها  ،درایورها  ،نمایشکرها و ...متصل کنید و با
استفاده از یک نرم افزار بسیار ساده و توابع کامال آماده ،به سرعت پروژه نهایی خود را بدون نگرانی از دسترس
بودن توابع ارتباطی با ماژولها به انجام برسانید  .این برد ها بسیار محبوب هستند بخاطر همین توابع و کتابخانه های
فراوانی دارند که می توان با استفاده از آن پیشرفته ترین سنسور و قطعات جانبی را راه اندازی کرد.

برای شروع کار بهتر است یک برد آردوینوی آماده تهیه کنید  ،البته می توانید خودتان نیز یک برد آردوینو بسازید
،

برتری آردوینو در چیست:
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 - 1کامپایلر آردوینو رایگان و متن باز است و هرکسی می تواند آن را توسعه دهد
 -2اردوینو نیازی به پروگرامر ندارد و مستقیما به پورت  USBوصل می شود.
 -3ارتباط سریال با آن بسیار راحت است و از طریق همان  USBآن صورت می گیرد
 - 4مثال ها و توابع آن بسیار بسیار گستره هستند
 - 5محیط برنامه نویسی آن بسیار ساده است.
 - 6برنامه نویسی آن بسیار ساه و در عین حال پر قدرت است
 - 7با آن می شود پروژه های بسیار بسیار پیشرفته ساخت
 - 8بصورت آنی بعد از کامپایلر کردن نتیجه کار را مشاهده می کنید
 - 3شروع کار با آردوینو:
 - 1اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ آردوﯾﻨﻮ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي آردوﯾﻨﻮ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:

پر کاربرد ترین نوع میکروکنترلر  avrکه به وسیله آن برد آردوینو را میسازند میکروکنترلر ATMEGA 328
است چون دارای  6عدد  PWMو  32کیلوبایت حافظه است همچنین فرکانس باالیی دارد (20مگاهرتز)  .از میکرو
کنترلر های  ATMEGA8 ، ATMEGA32و  ...هم استفاده می شود .
توضیحاتی در مورد پایه ها:
 - 1این برد دارای  6مبدل آنالوگ به دیجیتال می باشد  .که روی برد های آردوینو یا به شکلی است که در باال می
بینید ) (ANALOG INیا رو پایه ها با  A5 ،A4 ،A3 ،A2 ، A1 ، A0مشخص شده اند  .این پایه ها ورودی
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هستد و نمی توان آنها را بعنوان خروجی تعریف کرد.
توجه  :از پایه های  4و  5می توانند بعنوان ورودی  I2Cاسفاده کرد
 - 2این برد ها درای  13پایه دیجیتال هستند که می توان آنها را بعنوان ورودی و یا خروجی تعریف کرد  .از بین
پایه های دیجیتال پایه های  10 ، 9 ، 5 ، 4 ، 3و  11را می توان بعنوان خروجی  PWMتعریف کرد  ،پایه های  0و
 1نیز برای ارتباط سریال مورد استفاده قرار میگیرند  .پایه های دیجیتال روی برد های اردوینو یا به شکل باال و یا
بصورت D13 ،... ، D2 ، D1نمایش داده می شود .
توجه  :ارتباط سریال در برد های آردوینو بسیار راحت است و نیاز به هیج ای سی جانبی و  ...ندارد با همان کابل
 USBکه برنامه را روی میکرو آپلود می کنیم برای برقراری ارتباط سریال استفاده می شود .
 -4ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻮ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آردوﯾﻨﻮ
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در شکل باال محیط کامپایلر آردوینو را می بینید که بسیار ساده و کار پسند است  .حاال به صورت زیر عمل کنید
 - 1ابتدا برد آردوینو را با کابل  USBبه لبتاب یا کامپیوتر وصل کنید
 - 2از گزینه های باال  Toolsو سپس  boardرا انتخاب کنید  ،لیستی از برد های آردوینو ظاهر می شود  ،مدل خود
را انتخاب کنید .

 - 3ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻮرد ﻫﺎ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اردوﯾﻨﻮ ﺷﻤﺎ در دو ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮو را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ Toolsو ﺳﭙﺲ Prossecorرا ﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺗﺎ
ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮو ﻇﺎﻫﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﯿﮑﺮو ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
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 - 4حاال باید پورتی را که آردوینو به آن متصل است انتخاب کنیم  ،ابتدا گزینه  Toolsو سپس  portرا انتخاب
کنید  ،در صورتی که سخت افزار شما مشکل نداشته باشد و درایور برد اردوینو نصب باشد باید گزینه ای مانند
 COMxظاهر شود  x ،شماره پورت است میتواند از  1تا  15و یا بیشتر هم باشد  .مثال) ) COM1
پورت مربوط به برد خورد را انتخاب کنید  ،کار تمام است اکنون برد شما اما است  ،برای تست گزینه upload
(دومین گزینه که بصورت فلش است) را بزنید تا چند کدی که بصورت پیش فرض در ادیتور وجود دارند کامپایلر
شوند  .باید پیام  upload doneدر کادر آبی رنگ باالی کادر سیاه ظاهر شود .
توجه  :با وصل کردن اردوینو به کامپیوتر بصورت اتوماتیک درایورهای آن شناسایی و نصب می شوند
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 - 5اجرای اولین برنامه با اردوینو (برنامه چشمک زن) :

ﯾﮏ ال اي دي را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻻ

اردوﯾﻨﻮ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮي ﻣﺜﺎل ﻫﺎي) (Examplesﻧﺮم اﻓﺰار آردوﯾﻨﻮ و

ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺸﻤﮏ زن رو ﺑﯿﺎرﯾﺪ  .ﻧﺮم اﻓﺰار رو ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮي File

از اونجا گزینه  Examplesبعد  Basicsو در آخر  Blinkرو انتخاب کنید.
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بعد از انتخاب این برنامه صفحه اسکچ زیر براتون باز میشه(در مورد خطوط کد نویسی در آینده صحبت می کنیم):
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و مرحله آخر آپلود کردن کد.
اول الزمه که تنظیمات برد رو انجام بدید .این تنطیمات دوتا مرحله داره .تنظیم برد مورد استفاده و پورت com.
برای انتخاب برد آردوینویی که استفاده می کنید برید به منوی  Toolsو از گزینه  Boardآردوینویی رو که دارید
باهاش کار میکنید انتخاب کنید مثال arduino UNO

بعد بیاید توی همون منوی  Toolsو از گزینه  Portاون پورت کامی که در مرحله  2بهتون اختصاص داده شده بود
رو انتخاب کنید.
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برای پایان این پروسه کد رو کامپایل کنید اگر خطای کد نویسی نداشتیدآپلود کنید.

ﺣﺎﻻ از ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﺪ ﺗﻮي ﺑﺮد آﭘﻠﻮد ﺷﺪه؟در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﺑﺸﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﭘﯿﻐﺎم “ ”Done Uplodingﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻪ:

حاال به بردتون نگاه کنید .یه  LEDچشمک زن با فاصله زمانی  1ثانیه داره چشمک میزنه.
روندی که باال گفتیم پروسه آپلود کردن کد توی برد آردوینو هست .شما هر کد دیگه ای هم که داشته باشید می
تونید با این روند توی برد آردوینو خودتون آپلود کنید.

صفحه  11از 14

 - 6معرفی  5برد آردوینو پر کاربرد
Arduino UNO - 1

میکروکنترلر آن بر پایه  ATMEGA328که  14پین دیجیتال (ورودی و خروجی) دارد که  6عدد از آنها را میتوان
به عنوان پایه  PWMاستفاده کرد.
این برد دارای یک پاور جک  ،یک تبدیل  ، USBیک هدر  ISCPو یک دکمه برای ریست می باشد.
در حقیقت ورژن آپدیت شده ای از خود  ATMEGA328می باشد که عالوه بر دسترسی ساده به پین ها میتوان از
نرم افزار و کتابخانه های قدرتمند  Arduinoاستفاده کرد.
Arduino Leonardo- 2
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میکروکنترلر آن بر پایه  ATMEGA32u4که دارای  20پین دیجیتال (ورودی و خروجی) می باشد که از  7عدد
از آنها می توان به عنوان  PWMاستفاده کرد.
Arduino Mega 2560 - 3

این برد بر پایه یک میکروکنترلر قدرتمند )  (ATMEGA2560می باشد که  54پین (ورودی و خروجی) دارد که
 15عدد از آن پین ها را می توان به عنوان  PWMاستفاده کرد و
همچنین این برد دارای  16پین آنالوگ می باشد.
این برد دارای مداری قوی تر برای سیستم ریست برد می باشد.
Arduino Nano - 4
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یک میکروکنترلر که در ورژن های  3دارای  ATMEGA328و در ورژن های  2دارای تراشه ATMEGA168
اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮد ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ Arduino Pro Miniﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﻪ داراي ﻣﮑﺎن ﻣﺤﺪودي
ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺑﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ATMEGA32اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ، ATMEGA32اﯾﻦ ﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺎ اردوﯾﻨﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
Arduino Esplora - 4

یک برد جالب بر پایه آردوینو لئوناردو که شبیه یک جوی استیک بازی است و دارای امکانات بسیاری بر روی برد
مانند یک جوی استیک  2محوره یک اسالیدر
یک سنسور دما  ،یک شتابسنج  ،یک میکروفون و یک سنسور نور می باشد و همچنین دارای یک سنسور برای
LCDهای  TFTمی باشد.
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