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فهرست موضوعی

هقذهِ•
:  فصل اٍل•

تزًاهِ ًَیسی ٍ پزٍگزام کزدى تزد آردٍیٌَ تَسط تزًاهِ کذٍیضى

:فصل دٍم•
آردٍیٌَتزًاهِ تَسط تزًاهِ ًَشتِ شذُ در کذٍیضى، اجزای 

:فصل سَم•
گیزیًتیجِ 
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مقدمه

در ایي ارایِ قصذ تزرسی ایي هَضَع را دارین کِ چگًَِ هی تَاى  •
، تزد آردٍیٌَ را تزًاهِ  (3.12ًسخِ )تا استفادُ اس تزًاهِ کذٍیضى

.ًَیسی کزد
الثتِ ایي هَضَع ًیش تزرسی هی شَد کِ تِ چِ صَرتی هی تَاى  •

تزًاهِ ّای ًَشتِ شذُ در کذ ٍیضى را تِ هحیط تزًاهِ آردٍیٌَ  
.ٍ اس آًجا تزدآردٍیٌَ را پزٍگزام کزدآٍرد 

“  ال ای دی چشوکشى“هثال استفادُ شذُ تزای تَضیح ایي هَارد•
.تزد آردٍیٌَ هتصل شذُ است 13کِ تِ پایِ . هی تاشذ

.هی تاشذ UNOًَع آردٍیٌَ استفادُ شذُ •
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:فصل اول

نویسی و پروگرام کردن برد برنامه 

آردوینو توسط برنامه کدویژن
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پروگرام کردن آردوینو در کدویژن

تزًاهِ کذٍیضى قسوتی تزای پزٍگزام کزدى تزًاهِ   3.12در ًسخِ •
.تِ آردٍیٌَ ٍجَد دارد

:تزای ایي کار تایستی تِ تزتیة سیز ػول کزد•
در ایٌجا هذل  )در ٌّگام تؼزیف پزٍصُ جذیذ، هتٌاسة تا تزد آردٍیٌَ. 1

uno ) ٍهیکزavr در ایٌجا )هٌاسةatmega 328p )  را اًتخاب هی
.کٌین

یؼٌی تایذ تثیٌین در آردٍیٌَ ها اس چِ هیکزٍیی استفادُ شذُ ٍ  
.سپس در کذٍیضى آى هذل هیکزٍ را اًتخاب کزد

ػالٍُ تز هیکزٍ تایذ تِ کزیستال تِ کاررفتِ در آردٍیٌَ ًیش تَجِ  
.کزد 5



اًطثاق پایِ ّای هیکزٍ ٍ تزد آردٍیٌَ. 2

تِ کذام پَرت اس هیکزٍ   unoآردٍیٌَ  13یؼٌی تثیٌن هثال پایِ 
atmega328p   هتصل شذُ کِ تتَاًین در کذٍیضى آى پایِ را
.تزًاهِ ًَیسی کٌین

تا جست ٍ جَ در ایٌتزًت هی تَاى تِ تصاٍیزی کِ حاٍی ایي  
.جشییات است دستزسی پیذا کزد

تِ کار رفتِ در   - atmega328p-ٍ هیکزٍ unoتزای آردٍیٌَ 
راٌّوا  آى هی تَاى تصَیز هَجَد در اسالیذ تؼذی را تِ ػٌَاى 

.استفادُ کزد
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هتٌاسة تا شکل فَق ٍ تزًاهِ ای کِ قصذ ًَشتي آى را دارین در  . 3
.کذٍیضى پایِ ّای ٍرٍدی ٍ خزٍجی را تؼییي هی کٌین

.   تزرسی هی شَد“ال ای دی چشوک سى”در ایٌجا تزًاهِ 

  -هیکزٍ B.5پَرت -تزد آردٍیٌَ  13ال ای دی هزتَطِ تِ پایِ 
.هتصل است

DDRB.5=1;

PORTB.5=0;
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.تزًاهِ هَردًظزهاى را کاهل هی ًَیسین. 4
.رٍی قسوت هشخص شذُ در شکل سیز کلیک هی کٌین. 5
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در هزحلِ آخز ًَع آردٍیٌَ ٍ شوارُ پَرتی کِ هیکزٍ تِ آى هتصل  . 6
.شذُ را اًتخاب هیکٌین

Start/Control Panel/Devices and Printersاس هسیز 

.هیتَاًین تثیٌین آردٍیٌَ تِ چِ پَرتی هتصل شذُ است
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برنامه کامل ال ای دی چشمک زن
• #include <mega328p.h>

• #include <delay.h>

• void main (void){

• DDRB.5=1;

• PORTB.5=0;

• while(1){

• PORTB.5=1;

• delay_ms(500);

• PORTB.5=0;

• delay_ms(500); }}
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uno  )هتصل شذُ تاشذ.



:فصل دوم

کدویژن،  در شده برنامه نوشته اجرای 

توسط برنامه آردوینو
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مقدمه

تا ایٌجای کار ها یادگزفتین چگًَِ تزًاهِ ای را کِ در کذٍیضى  •
.ًَشتین درٍى آردٍیٌَ تزیشین

اس ایي اسالیذ تِ تؼذ یاد هیگیزین کِ چطَر تزًاهِ ّای کذٍیضى  •
را درٍى تزًاهِ آردٍیٌَ تاسًَیسی کٌین ٍ اس آًجا تزًاهِ را تِ تزد  

.آردٍیٌَ هٌتقل کٌین
الثتِ ٍاضح است کِ ایي رٍش در هقایسِ تا رٍش اٍل هشیتی  •

.ٍ صزفا جْت آگاّی آٍردُ شذُ است ًذارد
.هثال هَرد استفادُ ّواى ال ای دی چشوک سى هی تاشذ•
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مراحل انجام کار

اگز خطایی  . تزًاهِ را داخل کذٍیضى ًَشتِ ٍ کاهپایل هی کٌین1.
.ًثَد کذّا را تِ تزًاهِ آردٍیٌَ اًتقال هی دّین

.تؼذ اس اًتقال هی تایست فایل ّای ّذر را حذف کزد2.
هذ ًظز است کِ فایل ّای  “ ال ای دی چشوک سى”در ایٌجا تزًاهِ 

:ّذر هَجَد در آى ػثارتٌذ اس

#include <mega328p.h>

#include <delay.h>

.ایي دٍ خط را اس تزًاهِ حذف هی کٌین
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تا تَجِ تِ جذٍل سیز کذّای تاقی هاًذُ را در تزًاهِ آردٍیٌَ  . 3
.کپی هی کٌین

15

void main (void)

{….

….}

void setup() 

{….

….}

Code Vision Arduino

while(1)

{….

….}

void loop()

{….

….}

delay_ms(500); delay(500);



تا تَجِ تِ اسالیذ قثلی کذّای ًَشتِ شذُ در قسوت

  void main (void)  کذ ٍیضى را تِ قسوتvoid setup()  
.تزًاهِ آردٍیٌَ هی آٍرین

کپی   ()void loopرا تِ  while(1)ٍ کذّای هَجَد در قسوت 
.هی کٌین

کافیست اس  ( هیلی ثاًی500ِهثال)ضوٌا در آردٍیٌَ تزای ایجاد تاخیز
کذ

  delay(500);

.  استفادُ کٌین 
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در ًْایت تزًاهِ تِ فزم سیز در هی آیذ ٍ آهادُ تزای آپلَد تِ تزد  . 4
.آردٍیٌَ هی تاشذ

void setup() {

DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (1<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | 

(1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (0<<DDB0);

PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | 

(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);

}

void loop() {

digitalWrite(13, LOW); 

delay(500);

digitalWrite(13, HIGH);

delay(500);

}
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:فصل سوم

نتیجه گیری
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نتیجه گیری
ساسًذگاى ٍ تَسؼِ دٌّذگاى تزدّای آردٍیٌَ تا حذ اهکاى سؼی  •

دارًذ تا سختی ّا ٍ هشکالت تزًاهِ ًَیسی ٍ راُ اًذاسی  
کِ ایٌکار تِ دٍ صَرت سخت افشاری  . هیکزٍکٌتزلزّا را رفغ کٌٌذ

.ٍ ًزم افشاری صَرت پذیزفتِ است
آًاى تا کٌارّن قزاردادى هیکزٍکٌتزلز تا  : لحاظ سخت افشاریاس •

قطؼات ٍ الواى ّای هَرد ًیاس تزای راُ اًذاسی آى، سهیٌِ آهادُ  
ساسی هیکزٍ تزای پزٍگزام کزدى ٍ راُ اًذاسی آى را فزاّن کزدُ  

.اًذ
تا تِ کارگیزی تزًاهِ آردٍیٌَ ٍ ایجاد تَاتغ ٍ  : لحاظ ًزم افشاریاس •

کتاتخاًِ ّا ٍ هثال ّای هتٌَع سَْلت تزًاهِ ًَیسی تزای کارتز  
.هثتذی را تِ ارهغاى آٍردُ اًذ
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تا ٍجَد چٌیي چٌیي سخت افشار ٍ ًزم افشاری، استفادُ اس  •
هیکزٍکٌتزلز ٍ تزًاهِ ّای کذًَیسی آًْا کوتز هَرد تَجِ قزار  

ٍ تِ هزٍر تقاضاّا تیشتز تِ سوت تزدّای آهادُ  . هی گیزًذ
.هی رٍد... تزًاهِ ًَیسی هثل آردٍیٌَ ٍ

تا ایي حال تزای  کارتزاى حزفِ ای کِ تِ تزًاهِ ّایی هثل  •
(CodeVision اشزاف کاهل دارًذ ٍ تِ صَرت حزفِ  ( … &

پاسخگَ ًیاس   Arduinoای تزًاهِ ًَیسی هی کٌٌذ، تزًاهِ 
.  ّای حزفِ ای آًْا ًخَاّذ تَد

•CodeVision   تزای ایي دستِ اس کارتزاى قسوتی را در ًظز
.گزفتِ است کِ در فصل یک شزح دادُ شذ
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...تا تشکز اس تَجِ شوا
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