
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) 




