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 ست؟یچ نویآردو -1-1

 یایاز دن یشتری، مقدار بیشخص وتریکه نسبت به کامپ ییوترهایکامپ دیتول یاست برا یابزار نویآردو

ساس و کنترل م یکیزیف سبات کیابزار،  نیکنند. ایرا اح ست که  open-source یکیزیف یپلت فرم محا ا

نرم افزار جهت  ننوشت یتوسعه برا طیمح کی همچنینو  شده هیساده ته کروکنترلریبرد م کیبر اساس 

 باشد. یکار با برد م

ش جادیتواند جهت ایم نویآردو سگر چییسو یادیاز تعداد ز یگرفتن ورود ،یتعامل یایا و کنترل  و ح

 نویآردو یهابه کار گرفته شاااود. پروژه یکیزیف یهایخروج ریو ساااا ها، موتورهااز المپ عداد گوناگونیت

شندیم ستقل با ست مثل  وتریکامپ یکه رو یافزاربا نرم ایو  توانند م ، Flash  ،Processingدر حال اجرا

MaxMSP  .به صاااورت از  ایو  ردمونتاژ ک یطور دساااتتوان بردها را به یم همچنین، ارتباط برقرار کند

 .دآن را تهیه کر مونتاژ شده شیپ

مشااابه   یکیزیو ف یپلت فرم محاساابات کی) Wiringاز  یسااازادهیپ کی نو،یآردو یسااینوبرنامه زبان

 کند.یکار م Processing یاچندرسانه یسیبرنامه نو طیکه بر اساس مح است

 نو؟یچرا آردو -1-2

 یموجود است. بردها یکیزیجهت محاسبات ف گرید کروکنترلریو پلت فرم م کروکنترلریم یادیتعداد ز

Parallax Basic Stamp ،Netmedia's BX-24 ،Phidgets ،MIT's Handyboard یبردها یاریو بسااا 

شابه گرید را  کروکنترلریم یسینوهاز برنام وعینمت اتیابزارها، جزئ نیا هیدهند. کلیرا ارائه م یعملکرد م
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ته و آن را در  ندجمع easy-to-use جیپک کیبرداشااا ند. برد آردونموده یب با  ندیآفر نیهمچن نویا کار 

 د:سازیم فراهم انمندعالقه یرا برا ییایمزا و کندیم لیرا تسه کروکنترلرهایم

نساابتاا ارزان هسااتند.  نویآردو یبردها کروکنترلر،یم یهافرمپلت ریبا سااا سااهیدر مقا  - ارزان •

سخه از ماژول آردو نیترارزان ستیم نوین صورت د شود، ماژول یتواند به  از  نویآردو یهامونتاژ 

 دارد. متیدالر ق 50از  مونتاژ شده، کمتر شیپ

س مستقل •  ندوز،یعامل و یهاستمیس یرو نویافزار آردونرم –  Cross-platformعامل ) ستمیاز 

 ندوزیمنحصاار به و کروکنترلریم یهاسااتمیشااود. اکثر ساایاجرا م نوکسیو ل OSX نتاشیمک

 اند.شده

ساده  یسینوبرنامه طیمح • ستفاده مبتد یبرا نویآردو یسینوبرنامه طیمح -شفاف و  ساده  ان،یا

منعطف است.  یبه اندازه کاف زین هاتیاز مز یاکاربران حرفه یحال جهت استفاده نیاست، در ع

 نیقابل اساتفاده اسات، بد یبه راحت Processing یساینوبرنامه طیمدرساان، براسااس مح یبرا

آشاانا  نویآردو محتوایبا ظاهر و  رند،یگیم ادیرا  طیدر آن مح یسااینوکه برنامه افرادی ب،یترت

 خواهند شد.

منتشر  open-sourceابزار  کیبه صورت  نوینرم افزار آردو - open-sourceافزار قابل توسعه و نرم •

ست که برا سط برنامه یشده ا سعه تو شد. ایباتجربه موجود م سانینوتو تواند از یزبان م نیبا

 وانندتیرا بفهمند، م یفن اتیخواهند جزئیکه م یو افرا ابد،ی++ گسترش C یکتابخانه ها قیطر

آن اساات، بزنند. به طور مشااابه  یهیکه زبان پا AVR C یسااینوبه زبان برنامه یزیگر نویاز آردو

 .کردخود درج  نویآردو یهارا درون برنامه AVR-Cکد  ماایتوان مستقیم

سعه و  سخت • ساس م نویآردو  -open-sourceافزار قابل تو و  ATMEGA8 یکروکنترلرهایبر ا

ATMEGA168  شرکتAtmel سانسیها تحت ل. طرح ماژولستا شده یزیرهیپا Creative 

Commons توانند ماژول خود را سااااخته، یطراحان با تجربه مدار، م نیاند، بنابرامجوز گرفته
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سعه داده و آن را  سبتاا ب یببخشند. حت بهبودتو سخه بردبورد کیتوانند یتجربه میکاربران ن  ین

 جهت آن نپردازند. یانهیکار آن بسازند و هز وهیاز ماژول را جهت فهم ش

 ندوزیعامل و ستمیس یرو Arduinoآغاز کار با  -1-3

صل کرده و برنامه آردو وتریرا به کامپ نویبرد آردوتوان میدهد که چطور یشرح م بخش نیا ا ر نویمت

 :درآپلود ک

 کنیم.می هیته USB کابل کیو  نویبرد آردو کی -1

 .نماییممیرا دانلود  نویآردو یسینوبرنامه طیمح -2

 کنیم.میبرد را متصل  -3

 .یمکنمیانداز را نصب راه یافزارهانرم -4

 .میکنمیرا آغاز  نویآردو یبرنامه کاربرد کی -5

 میکنمیرا باز  Blink مثال -6

 .میینمامیبرد خود را انتخاب  -7

 .میکنمیخود را انتخاب  الیپورت سر -8

 .میکنمیبرنامه را آپلود  -9

 

 م.یکنمی هیته USB و کابل نویبرد آردو کی | 1

 ای Uno  ،Duemilanove ،Nano ،Mega 2560 مدل نویفرض بر آن است که از برد آردو جانیا در

Diecimila  شودیاستفاده م. 

 
 نمونه یک کابل  2-1شکل                                      Rdinoبرد  1-1شکل              
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به عنوان مثال همان نوع احتیاج است.   A plug to B plugاستاندارد ) USBکابل  کیبه  نیهمچن

 Aکابل  کیآن به  ی، به جاUnoمدل  نویبرد آردو ی)برا . شودیمتصل م USB نتریپر کیکه به  یکابل

to Mini-B است اجیاحت  

 .میینمامیرا دانلود  نویآردو یسینوبرنامه طیمح | 2

و  لیفا یتعداد کمکه شامل که ساختار پوشه رد حاصل ک نانیاطمباید فایل   unzipو دانلود پس از 

 شده باشد. حفظ است،  رپوشهیز

 م.یکنمیبرد را متصل  | 3

صورت  Nano و  Uno ،Mega ،Duemilanove مدل نویآردو برد صالبه   خودکار برق خود را از ات

USB  ستفاده . ردیگیم یخارج هیمنبع تغذ کی ای وتریبه کامپ صورت ا  ، Diecimila مدل نویاز آردودر

ست اطم صل  نانیالزم ا ست که جهت تأم یکربندیپ یکه برد به نحو شودحا  صالبرق از ات نیشده ا

USB  استفاده کند. 

 نیاز سه پ نیکوچک که در دو پ کیتکه پالست کیجامپر انتخاب شده است،  کیتوسط  هیتغذ منبع

تر اساات  کینزد USB که به پورت ینیدو پ یروباید جامپر  نیو پاورجک، فرو رفته اساات. ا USB نیب

 .قرار گرفته باشد

ستفاده از کابل نویآردو برد وط به چراغ سبز رنگ مربشود به نحوی که میمتصل  وتریبه کامپ USB با ا

 .روشن شود مشخص شده است PWR منبع، که با برچسب

 م.یکنمیراه انداز را نصب  ینرم افزارها | 4

را  برد :XP ای سااتای، و7 ندوزیو یرو Mega 2560 ای Uno مدل نویآردو ینصااب نرم افزار برا جهت

 . دینصب راه انداز را آغاز نما ندیفرا ندوزیتا وم یمانمیو منتظر  کردهمتصل 

 .میینمامیرا باز  Control Panel کرده و کیکل Start یمنو یرو

 کنیم.می کیکل System ی. سپس، رومیرویم System and Security به Control Panel در پنجره

 .یمکنمیرا باز   Device Managerباال آمد،  System که پنجره یزمان

  "Arduino UNO (COMxx)" پورت باز به نام کی دی. باکنیممیرا نگاه  Ports (Com & LPT) ریز

 ینیم.بب

 Update Driver" نااهیو گز کرده راساااات کیااکل "Arduino UNO (COmxx)" پورت یرو

Software"   نماییم.میرا انتخاب 
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 .کنیممی را انتخاب "Browse my computer for Driver software" نهیگز سپس،

نرم  "Drivers" که در پوشااه "arduino.inf" انداز را به نامراه لیبرنامه رفته و فا ریبه مساا ت،ینها در

 .دانرسیم انیبه پا رانصب راه انداز  ندوز،یو نجایا درکنیم. میقرار دارد، انتخاب  نویافزار آردو

 .نصب راه انداز را آغاز کند  ندیفرا دیبا ندوزیو م،یکنیکه برد را متصل م یزمان

 :شود یباز م Add New Hardware زاردی، وXP ندوزیو یرو

 Can Windows connect to Windows Update to search forدر صااورت ظاهر شاادن پیغام

software?  نهیگز No, not this time   دکمهسپس روی  کرده و انتخابرا Next  کنیممی کیکل. 

 سااپس روی  را انتخاب نموده و Install from a list or specified location (Advanced) نهیگز

 کنیم.می کیلک Next دکمه

 
 ESP8266ماژول وای فای  3-1شکل 

 کیت Search for the best driver in these locations نهیکه گزاز این نانیاطمپس از کسااب 

شد؛ گز  Include نهیو گز میکنمیرا از حالت انتخاب خارج  Search removable media نهیخورده با

this location in the search  و پوشه دهز کیرا ت drivers/FTDI USB Drivers نویآردو ریدر مس 

 دکمهرد. سااپس ک دایپ FTDI توان در آدرسیراه اندازها را م ینسااخه نیآخر .میکنمی  Browse را

Next  کنیم.می کیرا کل 
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 دایپ "USB Serial Converter" که دهدیمپیغام به دنبال راه انداز خواهد گشت و سپس  زاردیو نیا

 .کنیممی کیرا کل Finish شد. دکمه

ها و نهیو همان گز میکنمی یمجدداا ظاهر خواهد شااد. همان مراحل را ط New Hardware زاردیو

 .خواهد شد دایپ "USB Serial Port" کیبار،  نی. امیکنمیها را جهت جستجو انتخاب مکان

 سااتمیساا control panel از Hardware در برگه Windows Device Mananger باز کردن با

 USB Serial" ینهی، به دنبال گزPorts که راه اندازها نصب شده باشند. در بخشرد ک یتوان بررسیم

Port"  است نویبرد آردو ن،یا ؛میگردمی. 

 .میکنمی کیدابل کل نویبرنامه آردو یرو .میکنمیرا آغاز  نویآردو یبرنامه کاربرد کی | 5

 .کنیممیرا باز  blink مثال | 6

  .File > Examples > 1.Basics > Blink: میکنمیرا باز  LED blinkبرنامه  نمونه

 
 نمونه برنامه نوشته شده 4-1شکل 

 .نماییممیبرد خود را انتخاب |  7

  Tools یمتصل است، از منو ستمیآن به س قیاز طر نویرا که آردو وتریکامپ یاست که پورت ورود الزم

Board  م.یانتخاب کنرا 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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