
دیجیتال به آنالوگ مبدل (ADC )
 آردوینو در آنالوگبا استفاده از مبدل  سنجولتآموزش ساخت
 با استفاده از  دماسنجآموزش ساختLM35  آردوینودر  آنالوگو مبدل
رزولوشن تنظیم ADC ( آردوینومخصوص  Due وZero )
آنالوگ به دیجیتال مبدل (PWM)
 کردن نور  وزیادکمآموزشLED  باPWM

 آموزش تنظیم نورLED  با ولوم وPWM

رزولوشن تنظیم PWM ( آردوینومخصوص  Due وZero )
آردوینوبا  صدا تولید دستورات 
تناوب زمان گیریاندازه (pulseIn)
 آموزش ساختن التراسونیک با ماژولsrf05  به کمکpulseIn 



دیجیتال به لوگآنا مبدل (ADC) :

 مداری ،(Analog to Digital Converter=ADC) دیجیتال به آنالوگ هایسیگنال مبدل

.کندمی بدیلت رقمی یا دیجیتالی گسسته هایداده به را آنالوگ پیوسته هایسیگنال که الکترونیکی

جیتال دی د( های گسسته ،هستند و داده )اعدا آنالوگپیوسته  هایسیگنالولتاژ و  ترسادهبه زبان 

یک سنسور  LM35سنسور دمای  مثالعنوانبهدارند  آنالوگخروجی  سنسورهابعضی از  .هستند 

نمی تونه این ولتاژ رو درک  )میکرو (آردوینواست که خروجی آن ولتاژ است ، حاال  آنالوگدمای 

 ردوینوآر کنه ، روی میکروی )میکرو( بتونه با محیط بیرون ارتباط برقراآردوینوکند . برای اینکه 

اعداد  که این کندمیاست که ولتاژ را به اعداد )دیجیتال( تبدیل  شدهتعبیه آنالوگمبدل  مدارهای

 به شکل زیر هست : آنالوگعملکرد مبدل هستند  درکقابل نویسیبرنامهو برای میکرو 

ا بدهیم این ولتاژ توسط مبدل به ولت ر 5تا  0 توانمیبه دیجیتال است  آنالوگکه مبدل  ایپایهبه 

 1023عدد  5و برای اعمال ولتاژ  0عدد  0یعنی برای اعمال ولتاژ  شودمیتبدیل  1023تا  0اعداد 

با  لا مث شوندمیبازه از ولتاژ به عدد تبدیل  تناسببهو اعداد بین این بازه هم  شودمیبه ما داده 

خاص را  کارهاییم روی این اعداد توانمی. حاال ما  شودمیبه ما داده  511عدد  2.5اعمال ولتاژ 

  خاص قرار دهیم هایفرمولانجام دهیم و آن را در 

مینی  آردوینونانو و  آردوینوداریم و در تعدادی مثل  آنالوگمبدل  6ها تعداد  آردوینودر بیشتر 

 داریم . آنالوگ عدد مبدل 16مگا  آردوینوها هم مثل  آردوینومبدل داریم و در بعضی  8تعداد 

را چک  آنالوگ پایهاطلعات آنالوگتا مبدل  کشدمیطول  (s 0.0001) میکروثانیه 100 آردوینودر 

بار پایه را چک و تبدیل را انجام  10.000ثانیه  هردر  دیگرعبارتبهکند و تبدیل را انجام دهید 

 دهدمی

مبدل داره که با  5، این برد  بینیدمیرو  uno آردوینوبرد  آنالوگمبدل  هایپایهدر شکل زیر 

 .  ایمکردهعلمت قرمز آن را جدا 



را توضیح دهیم  آنالوگو استفاده از مبدل  نویسیبرنامهاکنون وقت آن رسیده است تا 

آنالوگدستور خواندن مقدار  – 1

شودیمتر )مینیمم( بود ،  انتخاب کنیم و کدام کوچکبا استفاده از این تابع دو عدد را مقایسه می:  دستورکاربرد 

 :  دستورشکل کلی 

var = analogRead(pin) 

 پارامترهای دستور :

 pin : مگا آردوینودر  15تا  0نانو و مینی و  آردوینودر  7تا  0،  بردهادر اکثر  5تا  0) آنالوگشماره پایه

Var:  ( است 1001تا  0که اعدادی بین متغیر برای ذخیره نتیجه)

در  4متصل کنید و نتیجه را روی نمایشگر  UNO آردوینو A0یک پتانسیومتر را به پایه :  1ثال م

 نمایش دهید 16



: (Proteus 8) سازشبیه

: (Arduino 1.6) برنامه

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

////نمایشگر پیکربندی  

int var ; 

متغیریف تعر /////  

void setup() { 

lcd.begin(16, 2); 

} 

void loop() { 

var = analogRead(0); 

/////آردوینو A0از پایه  آنالوگخواندن مقدار 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print("var="); 

/////روی نمایشگر  =varنمایش متن 

lcd.setCursor(5, 0); 

lcd.print(var); 

دیجیتال  مقدارنمایش  /////  

delay(100); 

lcd.clear();  

نمایشگر سازیپاکتوقف و  /////  

} 

دهدمیرا نمایش  تصادفیو اعداد  کندمینوسان  دائماااردوینو آزاد باشد مبدل A0 پایه  کهدرصورتیتوجه : 



کند یگیراندازهرا  DC ولت  5درست کنید که تا  سنجولتیک  آنالوگمبدل با استفاده از :  1-1مثال 

توضیح :

 یک سر دو رد الکتریکی پتانسیلاختلف گیریاندازه برای که است دستگاهی مترولت یا سنجولت

ولت  5را درست کنیم که تا  سنجولتیک  خواهیممیدر اینجا چون ما  .رودمی بکار الکتریکی مدار

 5تقسیم کنیم تا  204.6را بر  1023کند ، پس یابد بیشترین مقدار دیجیتال که  گیریاندازهرا 

204.6بر  شدهخوانده آنالوگولت به دست بیاید ، پس این شد یک قاعده کلی اگر مقدار 

آیدمیتقسیم شود ولتاژ به دست 

بشه ؟  204.6 برتقسیمچطوری فهمیدم باید :  سؤال

  شدهتشکیل 1023ولت عدد  5با اعمال   دانستیممیکردم چون  5 برتقسیمرا  1023اومدم 

به دست  5مقدار عددی  204.6بر  1023به دست آمد ، با تقسیم  204.6است پس عدد 

به ولتاژ  204.6 برتقسیمبا  1023تا  0اعداد بین  ترتیباینبهکه بیانگر ولتاژ است  آیدمی

 .  شوندمیتبدیل 

ا و ب آیدمیولت به دست  برحسب پتانسیلاختلفمقدار  204.6بر  1023با تقسیم  توجه :

آیدمیمیلی ولت به دست  برحسب پتانسیلاختلف 0.2046 برتقسیم



( :Proteus 8) سازشبیه

( :Arduino 1.6برنامه )

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

نمایشگر پیکربندی /////  

 float var ; 

از جنس اعشاری متغیرتعریف  /////   

void setup() { 

lcd.begin(16, 2); 

} 

void loop() { 

var = analogRead(0); 

/////var  متغیرو ریختن آن در  آنالوگخواندن مقدار   

var = var/204.6; 

/////ولت به دست بیاید برحسبتا ولتاژ  204.6بر عدد   var  متغیرتقسیم کردن 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print("Volt:"); 

مایش متنن /////  

lcd.setCursor(6, 0); 

lcd.print(var); 

 نمایش ولتاژ /////

lcd.setCursor(10, 0); 

lcd.print("V"); 

 نمایش متن /////

delay(100); 

lcd.clear();} 



کنید اندازیراهرا  LM35سنسور دمای  آنالوگمبدل با استفاده از :  0-1مثال 

توضیح :

. هست LM35 وژهپر این در شدهاستفاده دمای سنسور

 10 را خروجی ،گرادیسانت درجه هر افزایش ازای به و هست آنالوگ نوع از سنسور این خروجی

 این خروجی باید ، گرادیسانتدرجه  برحسب دما مقدار سنجش برای.  دهدمی افزایش ولت میلی

 .  نماییم تقسیم 10 بر را مقدار این و کرده گیریاندازه ولت میلی برحسب را سنسور

 10 برتقسیممیلی ولت باشد آن را  150کنیم و  گیریاندازهرا  lm35اگر خروجی  : مثالعنوانبه

 .  گرادسانتیدرجه  15 شودمیکه  میکنیم

 سنجولتباید ابتدا یک  درواقع LM35برای درست کردن دماسنج با استفاده از سنسور نکته : 

 کنیممیتقسیم  10بده بعد اون رو بر  نشانمیلی ولت  برحسبرو  پتانسیلاختلفدرست کنیم که 

 تبدیل میشه  گرادسانتیبه درجه  نتیجهو 

کنیممی خودداری اندشدهدادهتوضیح  قبلادر توضیحات برنامه ، از توضیح خطوطی که  توجه :



( :Proteus 8) سازشبیه

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

///// 

int var ; 

///// 

void setup() { 

lcd.begin(16, 2); 

} 

void loop() { 

var = analogRead(0); 

آنالوگ پایهخواندن اطالعات از   /////  
var = var/0.2046; 

میلی ولت برحسبتبدیل کردن مقدار دیجیتال به ولتاژ  /////  

var = var/10; 

و به دست آوردن دما 01ولتاژ بر  تقسیم کردن /////  

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print("temp:"); 

///// 

lcd.setCursor(6, 0); 

lcd.print(var); 

///// 

lcd.setCursor(9, 0); 

lcd.print("C"); 

///// 

delay(100); 

lcd.clear();  

} 



 

 
 

 آنالوگتنظیم کردن ولتاژ مرجع مبدل   – 0

بدیم ، ما با استفاده از ولتاژ  آنالوگمبدل  هایپایهولت را به  5تا  0 ما میتونیم فرضپیش صورتبه

   .ولت را پردازش کند  3تا  0مبدل فقط  مثلاکنیم ،  محدودترییم این دامنه را توانمیمرجع 

 آنالوگ هایپایهولتاژ مرجع برای  سازیفعال:  دستورکاربرد 

 :  دستورشکل کلی 

analogReference(type)  

 ارامترهای دستور :پ

 type : د یکی از این موارد باشد توانمی 

(DEFAULT, INTERNAL, INTERNAL1V1, INTERNAL2V56, or EXTERNAL) 

DEFAULT  : ولت است( 1.1ولتی  1.1 دربردهایولت و  5ولتی تا  5 دربردهایهست )  فرضپیشهمون حالت 

INTERNAL : رفرنس داخلی که در  ATmega168 یا ATmega328  1.1  ولت است و درATmega8 2.56  ولت

 است )این گزینه در سری مگا کار نمی کنه(

INTERNAL1V1:  (کندمیولت داخلی است )تنها در سری مگا کار  1.1رفرنس 

INTERNAL2V56:  (کندمیولت داخلی است )تنها در سری مگا کار  2.56رفرنس 

EXTERNAL:  لت را باید به پایه و 5تا  0رفرنس خارجی هست کهAREF  . اعمال کنیم 

 

 آوریمنمیبا توجه به ساده بودن و کاربرد کم این دستور برای آن مثال 

 

 



رزولوشن تنظیم ADC (آردوینو مخصوص  Due و Zero)

گوشی ،  نمایشصفحه رزولوشندرباره  حتماا( به معنی وضوع است ، Resolution) رزولوشن

باشد تعداد نقاط تصویر )پیکسل( بیشتر خواهند  باالتر رزولوشن، هرچه  ایدشنیدهتلویزیون و ... 

هم به همین شیوه است ، هر چه  ADCخواهد بود ، در مورد  باالترکیفیت تصویر  درنتیجهبود و 

یم کند و تقس ریزتری هایبخشد سیگنال ورودی را به توانمیبیشتر باشد  آنالوگمبدل  رزولوشن

 رزولوشنهستند دارای  AVRهایی که بر پایه  آردوینوبه ما بدهد .  تریدقیق اطلعات درنتیجه

 ARM پرقدرتکه بر پایه میکرو  Zeroو   Dueهایی مثل آردوینوبیت هستند ولی در  10ثابت 

را تنظیم و تغییر دهیم ADC رزولوشنکه بتوانیم  دهندمیمکان را به ما اهستند این 

 : کنیممیرا بیان  پرکاربرددر زیر دامنه چند رزولوشن 

به توان   2بیت یعنی  Xاست پس وقتی گفته میشه رزولوشن  1و   0ارزش 0دارای   چون هر بیت

X  2به  شودمیداده  آنالوگولتی که به پایه  5و ولتاژ^X  شودمیقسمت تقسیم 

  شودمیقسمت تقسیم  256تا  0ولت ورودی به  5تا  0ولتاژ  بیت :  8

 شودمیقسمت تقسیم  1024تا  0ولت ورودی به  5تا  0ولتاژ   بیت : 10

 شودمیقسمت تقسیم  4096تا  0ولت ورودی به  5تا  0ولتاژ   بیت : 12

 شودمیقسمت تقسیم  65536تا  0ولت ورودی به  5تا  0ولتاژ   بیت : 16

(Zeroو  Due  آردوینومخصوص ) ADC رزولوشن تنظیم

بیت هستند ، ولی با استفاده از دستور  12داخلی با دقت  رزولوشندارای  Zeroو   Due آردوینو

بیت  12 رزولوشنتنظیم کرد . به این نکته دقت کنید که تا  10تا  1را روی  رزولوشن توانمیزیر 

 تقریبی است رزولوشنبیت به باال   12دارای دقت واقعی است و از 

(Zeroو  Due  آردوینومخصوص ) رزولوشنتغییر :  دستورکاربرد 



:  دستورشکل کلی 

analogReadResolution(bits) 

پارامترهای دستور :

 bits:  باشد ، این دستور همراه دستور  32تا  1د توانمیبر پایه بیت که  رزولوشنتعیین دقت

analogRead کندمیدارد و روزولیشن اطلعات ورودی آن را تعیین  کاربرد

دسترسی نداریم  بردهای ندارند و ما هم به این سازشبیهبلیت در پروتیوس قا بردهاچون این 

 مثالی عملی بیاوریم . توانیمنمینحوه استفاده از آن بپردازیم و  بهمجبوریم تنها 

بیت است ، در اینجا آن را به   10آن  رزولوشناست که ابتدای آموزش  1مثالاین مثال ،  مثال :

 کنیممیبیت تبدیل  16

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

///// 

int var ; 

///// 

void setup() { 

lcd.begin(16, 2); 

} 

void loop() { 

analogReadResolution(16); 

بیت 01تبدیل زرولیشن به  ////  
var = analogRead(0); 

///// بیتی 01خواندن اطالعات از مبدل   
lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print("var="); 

///// 

lcd.setCursor(5, 0); 

lcd.print(var); 

///// 

delay(100); 

lcd.clear();  

///// 

} 



آنالوگ به دیجیتال مبدل (PWM)

PWM  مخففPulse Width Modulation  است .   مدوالسیون عرض پالسبه معنایPWM 

موتور ،  سرعتکردن  وزیادکمها ،  LEDنور کردن  وزیادکم مثالعنوانبهی زیادی دارد بردهاکار

 و سرو موتور و بسیاری کار دیگر .موتور براشلس  اندازیراه

 PWM با  هاشدن 1و  0است و این  1 هازمانو برخی  0 هازمانموجی مربعی است که در برخی

. ظر بگیرید(ولت در ن  5را معادل  1ولت و  0دل ارا مع 0) شودمیفرکانس مرتبی تکرار 

 PWM دارای دامنه هاموجهمه مانند ، (Amplitude) دور تناوب ، (Period)   .فرکانس است

. دیوتی سایکل  است Duty Cycle گیردمیقرار  مورداستفاده PWM عبارت دیگری که در

 معموالاموج است که نوسان کامل در هر  (Period) دور تناوبکل  زمانمدتبودن به  1 زمانمدت

برابر با  PWM یک موج Duty Cycle اگر مثالعنوانبه. شودمیدرصد ) % ( نمایش داده  برحسب

اوقات  %60و در ( VCC) 1با   برابر ولتاژ %40نوسان کاملن معنی است که در هر یاه باشد ب 40%

رابر با ب Vrms یا مؤثردر چنین حالتی ولتاژ  دانیدمی که گونههمان. است( GND) 0 برابر ولتاژ

40% VCC  .خواهد بود 



 

 
 

 مؤثرژ ایجاد نمایید ولتا %50با دیوتی سایکل  PWM ، موج ولت 5اگر با یک میکرو با تغذیه : مثال 

(RMS ) در شکل زیر تعدادی موج . بود خواهد ولت 0٫5یا به عبارتی  ولت 5  %50شما برابر 

PWM   است شدهدادهبا فرکانس ثابت و دیوتی سایکل متفاوت نمایش. 

 

 ارائه میده PWMاز   ایسادهتوضیح شکل زیر 

 



آشنا شدید و تئوری کارکرد آن را بررسی کردیم به سراغ استفاده از آن در  PWMحاال که با 

  رویممی آردوینو

 آردوینوتنظیم کرد ، روی  PWM عنوانبه توانمیرا  هاپایهتعدادی از  آردوینودر   توضیح :

که با  درهایی مثالعنوانبه،  شوندمیدارند با علمت مشخص  PWMی که هایپایه آردوینوی بردها

 توانمیرا  11و    10 ,9 ,6 ,5 ,3 هایپایه شوندمیدرست  Atmega328یا  Atmega168میکرو 

های قدیمی که با  آردوینوو در   46 تا 44 و 13 تا  2مگا  آردوینوتنظیم کرد و در  pwm عنوانبه

 تنظیم کرد pwm عنوانبه توانمیرا  11و  10 , 9پایه  شوندمیدرست  8اتمگا 

آردوینوتوسط  pwmتولید موج :  دستورکاربرد 

 :  دستورشکل کلی 

analogWrite(pin, value) 

 پارامترهای دستور :

 pin : خروجی موج تنظیم شود نوانعبهکه قرار است  آردوینوشماره پایه

value :  شودمیولت  0خروجی  0) در صورت قرار دادن است ،   255تا  0میزان دیوتی سایکل که عددی بین 

(شودمیولت  5خروجی  255و در صورت قرار دادن عدد

دوصل کنید و نور آن را از کم به زیاد تغییر دهی UNO آردوینو 3را به پایه  LEDیک :  1 - 0مثال



byte a = 0; 

داردمیرا در خود نگه  522از جنس بایست که تا  متغیرتعریف  ///  

 مقدار اولیه این متغیر برابر با صفر است ///
void setup() 

{ 

} 

void loop() 

{ 

analogWrite(3, a); 

///دهدمی آردوینو 3یه پایه  pwmموج  عنوانبهقرار دارد را  aمقدار عددی که در 
a++; 

delay(100); 

////شودمیشروع  1رسید دوباره از 522به   aو وقتی  شودمیافزوده  aیک واحد به  ثانیهمیلی011هر 
} 

مدار را  عملارا ندارد ، برای تست این مثال باید   pwm ی  موجسازشبیهپروتیوس قابلیت نکته : 

 پیاده کنید

را  LED  نور یک pwmسپس با استفاده از  وصل کنید آردوینوولوم را به  یک:  0- 0مثال 

کنید             وزیادکم



int a ; 

متغیرتعریف  ///  
void setup() 

{ 

} 

void loop() 

{ 

a = analogRead(0); 

است  0151تا  1که عددی بین  آنالوگخواندن مقدار  ///  
a = a/4 ; 

شود 522تا  1تا بین  کنیممیتقسیم  4بر  اطالعات دریافتی را ///  
analogWrite(3, a);  

آردوینو 1ایجاد سیگنال روی پایه شماره  ///  

} 

مدار را  عملارا ندارد ، برای تست این مثال باید   pwm ی  موجسازشبیهپروتیوس قابلیت نکته : 

 پیاده کنید

( Zeroو  Due  آردوینومخصوص ) PWM رزولوشن تنظیم

هم به همین شکل است ، در  PWMرزولوشن توضیح دادیم ،  ADC رزولوشندر مورد  قبلا

بیشتر  PWMباشد دقت  تربزرگاینجا عددی که قرار است به ولتاژ تبدیل کنیم هرچه 
 است . 

بیت هستند ، ولی با استفاده از   12تا 8با دقت  PWM رزولوشندارای  Zeroو   Due آردوینو

 رزولوشنتنظیم کرد . به این نکته دقت کنید که تا  10تا  1را روی  رزولوشن توانمیدستور زیر 

تقریبی است رزولوشنبه پایین  8بیت به باال و  12بیت دارای دقت واقعی است و از   12تا 8

(Zeroو  Due  آردوینومخصوص ) PWM رزولوشنتغییر :  دستورکاربرد 

 :  دستورشکل کلی 

analogWriteResolution(bits) 

پارامترهای دستور :

 bits:  باشد ، این دستور همراه دستور  32تا  1د توانمیبر پایه بیت که  رزولوشنتعیین دقت

analogWrite کندمیدارد و روزولیشن اطلعات خروجی آن را تعیین  کاربرد



 ی نداریمدسترس بردهای ندارند و ما هم به این سازشبیهدر پروتیوس قابلیت  بردهاچون این 

 مثالی عملی بیاوریم . توانیمنمینحوه استفاده از آن بپردازیم و  بهمجبوریم تنها 

بیت  10بیت است ، در اینجا آن را به   8آن  رزولوشناست که ( 1 - 0)مثالمثال : این مثال ، 

 کنیممیتبدیل 

byte a = 0; 

داردمیرا در خود نگه  522از جنس بایست که تا  متغیرتعریف  ///  

 مقدار اولیه این متغیر برابر با صفر است ///
void setup() 

{ 

} 

void loop() 

{ 

analogWriteResolution(12); 

بیت 05خروجی و تنظیم روی  رزولوشنتغییر  ///  
analogWrite(3, a); 

///دهدمی آردوینو 3پایه  به pwmموج  عنوانبهقرار دارد را  aمقدار عددی که در 
a++; 

delay(100); 

////شودمیشروع  1رسید دوباره از 522به   aو وقتی  شودمیافزوده  aیک واحد به  ثانیهمیلی011هر 
} 

آردوینوبا  صدا تولید دستورات

 هایتنتولید کنیم ،  آردوینو هایپینصوتی را روی  هایتنکه  دهدمیبه ما این امکان را  آردوینو

باید به  هاتنهستند ، برای تولید این  50%ل کی با دیوتی سایمربع هایموج درواقعصوتی در 

ند انتومی آردوینوی بردهایک بلندگو و بازر وصل شود ، حداکثر و حداقل فرکانسی که  آردوینو

 بینیدمیاست که در جدول زیر  متفاوت باهمتولید کنند کمی 

آردوینوبرد  (Hzحداقل فرکانس ) (Hzحداکثر فرکانس )
6553531Uno, Mega, Leonardo & other board

Gemmaعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

27500041Zero

Dueعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

پردازیممی آردوینوآن در  نویسیبرنامهاکنون به 



آردوینوصوتی توسط  هایتنتولید :  دستورکاربرد 

 :  دستورشکل کلی 

tone(pin, frequency) 

tone(pin, frequency, duration) 

 پارامترهای دستور :

  pin :روی آن تن صوتی تولید کنیم  خواهیممیکه  ایپایه

Frequency:  شودمیفرکانس تن صدایی که تولید ( در واحد هرتزHz)   (متغیر نوع :unsigned int)

 Duration :اختیاری( ثانیهمیلی برحسبتن  دوره زمانمدت (  (متغیر نوع :unsigned long)

، برای توقف تولید تن باید از دستور زیر استفاده کرد شودمیولی متوقف ن شودمیبا اجرای دستور باال تولید صدا شروع  نکته :

 آردوینوصوتی توسط  هایتنتوقف تولید :  دستورکاربرد 

 :  دستورشکل کلی 

noTone(pin) 

 پارامترهای دستور :

  pin :باید تن صدای آن را قطع کنیم که ایپایه

تن صوتی ایجاد کنید 11روی پایه  آردوینوبا استفاده از :  1 - 1مثال



unsigned int a = 310 ; 

101 فرضپیشو قرار دادن مقدار  متغیرتعریف  ///  

void setup() 

{ 

} 

void loop() 

{ 

tone(13, a) ; 

رتزه 101و با فرکانس  01ایجاد تن روی پایه  ///  
} 

با استفاده از ولوم صدای تن را تغییر دهید:  0 - 1مثال

int a ; 

متغیرتعریف  ///  
void setup() 

{ 

} 

void loop() 

{ 

a = analogRead(0); 

آنالوگخواندن اطالعات از پایه  ///  
tone(13, a);  

01تولید تن روی پایه  ///  
delay(100); 

} 

تناوب زمان گیریاندازه (pulseIn)

 ، زمانی رودمیبه کار  آردوینودر  مدنظرزمان پالس اعمالی به پایه  گیریاندازهبرای  pulseInتابع 

د طول پالس از توانمی( است ، این تابع microseconds) میکروثانیه برحسب شودمیکه حساب 

 آردوینوآن در  متغیرهایاکنون به توضیح توابع و دقیقه را اندازه بگیرد ،  3تا  میکروثانیه 10

  دهیممیو سپس توضیحات تکمیلی را ارائه  پردازیممی

زمان پالس اعمالی گیریاندازهکاربرد تابع : 

 :  تابعشکل کلی 

pulseIn(pin, value) 

pulseIn(pin, value, timeout) 



 پارامترهای تابع :

  pin :گیریمزمان پالس اعمالی به آن را اندازه ب خواهیممیکه  ایپایه

value: گیریاندازهبری شروع  نوع پالس  ( د توانمیزمانHIGH یا LOW )باشد

timeout :پالس تکمیل شود اگر پالس  شودمی( که منتظر میکروثانیه برحسب) زمانمدت

، این قسمت  ثانیه است 1این زمان  فرضپیش، در حالت  گرداندبرمیرا  0تابع عدد  تکمیل نشد

شودمیثانیه حساب  1ید آن را حذف کنید که در این صورت این زمان توانمی است و اختیاری

را برای ورودی پالس در نظر بگیریم  مانند زیر: 3باشد و پایه  HIGHاگر تابع  مثالعنوانبه نکته :

pulseIn(3, HIGH) 

شد ،  HIGH( شود ، وقتی این پایه HIGHفعال ) 3تا پایه شماره  شودمیمنتظر  pulseInبع تا

 غیرفعال 3که پایه شماره  کندمیو شمارش زمان تا وقتی ادامه پیدا  شودمیشمارش زمان شروع 

(LOW)  شود ، وقتی این پایهLOW   به ما  شدهحسابو زمانی که  شودمیشد ، شمارش زمان متوقف

 .  شودمیداده 

سنج درست کنید فاصلهیک SRF05و سنسور  pulseInاستفاده از دستور  با:  1 - 4مثال 

ان سرعت و زم پارامترهایالتراسونیک به  امواجفاصله با استفاده از  گیریاندازهبرای  توضیح :

آیدمیفاصله به دست  راحتیبهصوت نیاز داریم سپس با جایگذاری این اطلعات در فرمول زیر 

صوتی مسافت را به دست  امواجچون ما با استفاده از 

یعنی سرعت دسترسی داریم  V مؤلفهه پس ب آوریممی

متر بر  340که سرعت صوت در هوا برابر با  دانیممیو 

رفت و برگش صوت  زمانثانیه است ، تنها کافی است 

جایگذاری کنیم  روروبه فرمولرا به دست بیاوریم و در 



،   GND   ،VSS  ،OUT هایپایهکه دارای  کنیممیاستفاده  SRF05ماژول التراسونیک ما از 

ECHO  وTRIG است

با این کار ماژول یک  دهیممی TRIGعملکرد این ماژول به این شکل است که ما یک پالس به پایه 

، هر وقت این صوت به مانع برخورد و برگشت ماژول آن  کندمیارسال  40KHzصوت با فرکانس 

فاصله زمانی بیت  گیریاندازها ما ب ترتیباینبه کندمیرا فعال  ECHOو پایه  کندمی آشکاررا 

 صوت را اندازه بگیریم وبرگشترفتیم فاصله توانمی   ECHOو پایه  TRIGروشن شدن پایه 



پردازیممیآن  نویسیبرنامه به ، حاال بینیدمیدر شکل باال شماتیک مدار را 

float x; 

float v =0.034; 

float t; 

 ////کنیممیرا تعریف  x=vtرمول الزم برای ف متغیرهایدر اینجا 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

//// کنیممینمایشگر را کانفیگ  
void setup() 

{  

 pinMode(6, OUTPUT);//TRIG 

کنیممیخروجی تعریف  عنوانبهرا  آردوینو 1پایه  ///   

 pinMode(7, INPUT);//ECHO 

کنیممیورودی تعریف  عنوانبهمیکرو را  7پایه  ///   

} 

void loop() 

{ 

digitalWrite(6, HIGH); 

delayMicroseconds(20); 

digitalWrite(6, LOW); 

صوتی  تنکیتا ماژول التراسونیک فعال شورد  کنیممیرا فعال  آردوینو 1پایه  میکروثانیه 51در اینجا به مدت 

 بفرستد
t = pulseIn(7, HIGH); 

فعال شود و شمارش  7تا وقتی پایه  کنیممیشروع به شمارش زمان  آردوینو 1با فعال کردن پایه  زمانهم
 متوقف شود و زمان به ما داده شود

t=t/2; 

ما فقط زمان رسیدن صدا به جسم را  کهدرصورتیصوت است  وبرگشترفتاست مال  آمدهدستبهزمانی که 

 تقسیم کنیم 5ید زمان را بر پس با خواهیممی
x=v*t; 



که همان سرعت صوت در هوا بود را در ابتدا تعریف کردیم و  v، مقدار  دهدمیحاال فرمول ما محاسبات را انجام 

 ردیگیمقرار  xنهایی در متغیر  مقدارزمان هم که با دستور باال دریافت شد ، حاال اطالعات جایگذاری و 
lcd.begin(16, 2); 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print("d:"); 

lcd.print(x); 

lcd.print(" cm");  

//// دهیممیاطالعات را روی نمایش نشان   

;(delay(1000

lcd.clear)(; 

همراه با پاک کردن نمایشگر توقفیک ثانیه  ////  

} 

 تیدرنهاو ( sثانیه ) برحسب( tاست و زمان ) m/s برحسب سرعت  x=vtنکات مهم : در فرمول 

ما  اوالا چند مسئله وجود دارد که باید حل شوند ،  اآلن،  آیدمیمتر به دست  برحسبفاصله 

به دست  pulseInبه دست آید ، دوما زمانی که از تابع  متریسانت برحسبفاصله  میخواهیم

 مستقیم در  فرمول استفاده کرد صورتبهاز آن  توانمیاست و ن میکروثانیه برحسب آیدمی

 m/sرا به ثانیه تبدیل کنیم ، یا باید  آیدمیدو راه وجود دارد ، یا باید زمانی که از تابع به دست  اآلن

ما  اآلن. پس  کنمیمدوم را انتخاب  حلراهتبدیل کنیم ، خب ما  cm/us بهکه در فرمول وجود دارد 

 باید کار زیر را انجام دهیم 

ا ب کنیممی( تبدیل میکروثانیهبر  متریسانت) cm/usاست را به  340m/sسرعت صوت در هوا که 

را در  یهمیکروثان ماایمستقیم توانمیدوما  آیدمیبه دست  متریسانت برحسبمسافت  اوالااین کار 

 .فرمول به کار ببریم 

340m/s =0.034cm/us

بود شدهفیتعر 0.034در ابتدای برنامه برابر   t متغیرمتوجه شدید چرا مقدار  اآلنپس 

به شکل زیر خواهد بود: بینیدمیکنم  جایگذاریدر فرمول  اگرحاال 
X(m)=V(m/s)*T(s)

X(cm) = V(cm/us)*T(us) 




