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به دنیای آردوینو خوش آمدید!
اکنون بهترین موقع است که آینده را تجربه کنید. با ابزارهایی که امروزه در اختیار دارید، و با مهارت هایی که 
در این کتاب یاد خواهید گرفت، شانس آن را دارید که دنیا را در مشت خود بگیرید. تا همین چند سال پیش 
میکروکنترلر یک ابزار لوکس محسوب می شد، اما حاال می توانید انواع مختلفی از میکروکنترلرها را با قیمتی 
نازل بخرید و وسیله ی دلخواه خود را بسازید. میکروکنترلر قطعه ای کوچک است که دنیای پیچیده ی مکانیک، 
الکترونیک، سخت افزار و نرم افزار را به طور همزمان در دستان شما قرار می دهد. وقتی با دنیای میکروکنترلرها 
آشنا شوید، خواهید دید که پلتفرم میکروکنترلری آردوینو یکی از بهترین و قویترین ابزارها برای سیر و سلوک 
نش انسان-کامپیوتر است. در این کتاب 

ُ
در قلمرو الکترونیک، برنامه نویسی، هنر، سیستم های کنترل و برهم ک

با امکانات گسترده ی آردوینو برای انجام هر کاری که تصور کنید - از روشن و خاموش کردن یک LED گرفته 
تا ارتباطات روی اینترنت - آشنا خواهید شد.

آردوینو چیست؟
آردوینو )Arduino( یک پلتفرم توسعه ی سخت افزار-نرم افزاری برای کسانی است که کمترین آشنایی را با 

الکترونیک، سخت افزار و نرم افزار دارند. در هر سطحی که باشید، خواه مبتدی یا پیشرفته، آردوینو بهترین 
طراحی  اصول  الکترونیک،  اصول  با  اولیه  ] آشنایی  باشید  داشته  که  هدفی  هر  و  است؛  شروع  برای  نقطه 
که  است  ابزاری  بهترین  آردوینو  مهندسی[  پیشرفته ی  پروژه های  یا  سخت افزاری،  مدارهای  پیاده سازی  و 
می توانید پیدا کنید. در واقع، آردوینو یک کامپیوتر کوچک قابل توسعه است که با هدف ساده کردن طراحی و 

نمونه سازی پروژه های الکترونیکی به بازار عرضه شده است.
تصور  صرف  سخت افزاری  بورد  یک  را  آن  می شوید،  روبرو  »آردوینو«  با  بار  اولین  برای  وقتی  شاید 
کنید، ولی آردوینو در واقع یک بستهیسختافزار-نرمافزار است که به شما اجازه می دهد پروژه هایی برای 
ارتباط با دنیای خارج و کنترل آن طراحی و اجرا کنید. نرم افزار آردوینو مجانی، منبع-باز و مستقل از پلتفرم 
پل 

َ
است )مستقلازپلتفرم یعنی وابسته نبودن به یک سیستم کامپیوتری خاص مانند ویندوز، لینوکس یا ا

مکینتاش(. 
سخت افزار آردوینو ساده و ارزان قیمت است، و حتی خودتان نیز می توانید آن را بسازید )البته اگر تجربه ی 
کافی برای ساخت چنین مدارهایی را داشته باشید(، چون نقشه های آن در اختیار همگان قرار دارد )پیوست 
الف را ببینید(. در اینترنت نیز هزاران سایت خواهید یافت که طرفداران آردوینو تجربیات خود را به اشتراک 
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آن  به  آردوینو  با  کار  در  که  می گیرند؛ هر مشکلی  و جواب  می کنند،  را مطرح  می گذارند، مشکالت خود 
برخورد کنید، جواب آن را در یکی از این سایت های تبادل اطالعات خواهید یافت )یا حداقل کسی هست 
که بتواند شما را راهنمایی کند(. این سایت ها و اتاق های گفتگوی مجازی در مجموع به »زمین بازی آردوینو« 

معروف هستند.
بهترین چیز درباره ی آردوینو این است که می توانید در عرض فقط چند دقیقه )یا چند ساعت( ایده های 
خود را روی آن پیاده کنید. در واقع، آردوینو یک پلتفرمنمونهسازیاولیه است که به شما امکان می دهد عملی 
بودن ایده های خود را امتحان کنید، اشکاالت و نواقص آن را دریابید، و بعد از اطمینان از تمامی جنبه های 

نظری و عملی پروژه، آن را به صورت یک بورد دائمی در آورید. 
با آردوینو می توانید خانه و کارگاه خود را هوشمند کنید، ماشین اسباب بازی کنترلی خود را به یک وسیله ی 
هوشمند خودران تبدیل کنید، و یا سرویس دهنده ی وب بسازید و از راه دور )حتی از آن طرف دنیا( چیزی 

را کنترل کنید.
توسعه ی  و محیط  برنامه نویسی  زبان  از  که  است  میکروکنترلری  و ساخت  پلتفرم طراحی  آردوینو یک 
نرم افزاری )IDE( خاص خود استفاده می کند. زبان برنامه نویسی آردوینو تا حد زیادی شبیه زبان C است 
 با این زبان برنامه نویسی کار کرده باشید، خیلی سریع تر جلو خواهید رفت؛ البته آشنایی با زبان 

ً
و اگر قبال

برنامه نویسی C پیش نیاز واقعی شروع کار با آردوینو نیست. 
دیود،  )مقاومت، خازن،  الکترونیکی  عناصر  با  بتوانند  که  گونه ای طراحی شده اند  به  آردوینو  بوردهای 
سوئیچ، LED، ترانزیستور، انواع IC، نمایشگر LCD، و انواع سنسور(، بوردهای آماده ی دیگر )از قبیل بورد 
ش و کارت خوان RFID، که در دنیای آردوینو به آنها پوسته و پوشینه 

َ
شبکه، وای-فای، بلوتوث، حافظه ی فل

 Atmel از میکروکنترلرهای 
ً
گفته می شود( و کامپیوتر به سادگی ارتباط برقرار کند. بوردهای آردوینو ]که عمدتا

ATMega )یا در مواردی میکروکنترلرهای ARM Cortex یا Intel Quark( استفاده می کنند[ در واقع مغز 

متفکری هستند که این اجزا را به یکدیگر مرتبط کرده و یک سیستم هوشمند می سازند.

چرا آردوینو؟
الکترونیکی  پروژه های  آسان  و  نمونه سازی سریع  برای  میکروکنترلری  بورد  پیش محبوب ترین  تا یک دهه 
بورد معروف Basic Stamp بود که بر اساس میکروکنترلر PIC طراحی شده بود. با ورود میکروکنترلرهای 
AVR )محصول شرکت Atmel( به بازار و محبوبیت سریع آنها، شرکت ایتالیایی Arduino بوردی با همین 

نام تولید کرد که به سرعت معروف شده و به اصلی ترین ابزار طراحی و نمونه سازی مدارهای سنسوری و 
تبدیل شد. 

و سلیقه های مختلف عرضه  نیازها  برای مصارف،  و مدل های گوناگون  انواع  در  آردوینو )که  بوردهای 
که  این  مهمتر  همه  از  و  می کردند،  حل   Basic Stamp را  بوردهای  ذاتی  مشکالت  از  بسیاری  می شوند( 
بسیار ارزان تر )و در عین حال، قویتر و کوچکتر( بودند. امروزه در بسیاری از کارگاه های آموزش الکترونیک، 

روباتیک، سخت افزار و نرم افزار از بوردهای آردوینو به عنوان پلتفرم کار عملی استفاده می شود.
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این کتاب برای کیست؟
از  بعد  یکی  کتاب  مناسب است. فصل های  تجربه،  از  با هر سطحی  آردوینو،  برای هر طرفدار  کتاب  این 
اولیه  بلوک های ساختمانی  با  وقتی  پیچیده تر می شوند.  و  بزرگ تر  و  ارتقا می دهند،  را  مهارت شما  دیگری 
آشنا شدید، دیگر می توانید پروژه های پیشرفت و پیچیده را بدون نگرانی انجام دهید. خواندن این کتاب هیچ 
پیش نیازی نمی خواهد، چون به هر چیزی که نیاز داشته باشید، در همان جا توضیحات کافی را خواهید یافت.
اما توجه داشته باشید که این یک کتاب آشپزی نیست که فقط طرز ساخت چند وسیله را توضیح دهد، 
بدون آن که بگوید چرا چنین کاری می کنیم. در هر پروژه یاد خواهید گرفت که هر قطعه چه نقشی در مدار 
باید شماتیک آن را  با قطعات دیگر مرتبط می شود، کل مدار چگونه عمل می کند )و چگونه  دارد، چگونه 
د برنامه چه کاری انجام می دهد. هرگز 

ُ
خواند و درک کرد(، نرم افزار آن چطور نوشته می شود، و هر خط از ک

درک  تا ضمن  می دهیم،  توسعه  را  آن  گام  به  گام  بلکه  نمی نویسیم،  اول  همان  از  را  دستگاه  یک  کامل  د 
ُ
ک

عملکرد هر بخش از برنامه، با اصول صحیح برنامه نویسی و طراحی الگوریتمی آشنا شوید.
این کتاب مفاهیم فیزیک، الگوریتم ها، اصول طراحی دیجیتال، و مفاهیم برنامه نویسی آردوینو را به شما 
یاد خواهد داد. امیدوارم بعد از خواندن این کتاب نه تنها بتوانید سیستم های متنوعی بر پایه ی پلتفرم آردوینو 
بسازید، بلکه قادر باشید مهارت های خود را در طراحی و ساخت هر سیستم مهندسی دیگر، با هر پلتفرمی، 

به کار بگیرید.

چند نکته درباره ی ظاهر کتاب
کید بر مفاهیم و نکات مهم از عالئم بصری زیر استفاده شده است: برای تأ

هشدار
وقتی چنین چیزی می بینید، باید احتیاط کنید. عدم رعایت این نکات می تواند باعث خرابی دستگاه یا 

عملکرد ناصحیح آن شود.

این نکات به شما کمک می کنند تا کاری را بهتر یا راحت تر انجام دهید.توجه

اینها نکاتی هستند که می توانند مفید باشند، مانند لینک های اینترنتی یا مطالب اضافی که می توانند در توسعه ی نکته
یک پروژه ی خاص سودمند باشند.

عنوان نمونه
این بخش ها شامل اطالعات اضافی درباره ی موضوع یا سرفصل مربوطه هستند.
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چه چیزهایی نیاز خواهید داشت
قبل از این که ببینیم چه کارهایی می توان با یک بورد آردوینو انجام داد، باید کمی خرید کنید. اگر نمی خواهید 
یک کیت کامل از کل قطعات الزم برای پروژه های کتاب بخرید، می توانید آنها را بر اساس پروژه ی هر فصل 

خریداری کنید )فهرست قطعات مورد نیاز هر فصل را در ابتدای آن خواهید دید(.
عالوه بر قطعاتی که برای ساخت هر پروژه نیاز دارید، چند قطعه و ابزار دیگر نیز هست که باید آنها را 
تهیه کنید. قبل از هر چیزی کامپیوتری می خواهید که محیط یکپارچه ی برنامه نویسی )IDE( آردوینو را روی 
آن نصب کنید؛ در زمان مناسب چگونگی نصب IDE آردوینو در سیستم های مختلف )ویندوز، لینوکس و 

َمک( را توضیح خواهیم داد. لوازم دیگری که به آنها نیاز خواهید داشت، عبارتند از:

• هویه و مقداری سیم لحیم )اگر می خواهید یک پروژه را به صورت دائمی در بیاورید(.	
•  دیجیتال(.	

ً
مولتی متر )ترجیحا

• چند پیچ گوشتی کوچک.	
• تفنگ چسب داغ.	

ُکد های کتاب
د پروژه های کتاب، IDE آردوینو، و بسیاری مطالب مفید دیگر را می توانید در دیسک پیوست بیابید.

ُ
ک
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110 چگونگی	تولید	صوت	در	بلندگو	

110  tone()	تابع	با	صوت	تولید
111 پیوست	کردن	فایل	تعریف	

112 مدار	آزمایش	بلندگو	

113 تولید	صوت	

117  tone()	تابع	های	محدودیت
117 ساخت	یک	پیانوی	خیلی	کوچک	

121 فصل ششم: USB و ارتباط سریال  

122 آشنایی	با	امکانات	ارتباط	سریال	در	بوردهای	آردوینو	
123 ل	USB-به-سریال	FTDI	داخلی	یا	خارجی	

ّ
بوردهای	آردوینو	با	مبد

125 ل	سریال	
ّ
بوردهای	آردوینو	با	میکروکنترلر	ATMega	ثانویه	برای	شبیه	سازی	مبد

126 بوردهای	آردوینو	با	یک	میکروکنترلر	واحد	که	تبدیل	سریال	را	نیز	انجام	می	دهد	

127  USB	میزبانی	قابلیت	با	آردوینو	بوردهای
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127 گوش	کردن	به	آردوینو	
127  print	دستورات
129 استفاده	از	کاراکترهای	خاص	

130 تغییر	دادن	فرمت	نمایش	نوع	داده	

131 حرف	زدن	با	آردوینو	
132 خواندن	اطالعات	از	کامپیوتر	یا	دستگاه	های	سریال	دیگر	

135  LED	کنترل	برای	کاراکتر	یک	ارسال

137  RGB LED	کنترل	برای	مقدار	چند	از	فهرستی	ارسال

140 حرف	زدن	با	یک	برنامه	ی	کاربردی	
140  Processing	ی	برنامه	یک	با	زدن	حرف

147  )32U4	آردوینوهای	سایر	)و	لئوناردو	آردوینو	برای	ترفندهایی
147 شبیه	سازی	صفحه	کلید	

152 شبیه	سازی	ماوس	

159 فصل هفتم: شیفت رجیستر  

160 آشنایی	با	شیفت	رجیستر	
161 ارسال	داده	های	موازی	و	سریال	

161   74HC595	رجیستر	شیفت

163 انتقال	داده	های	سریال	از	آردوینو	

167 تبدیل	فرمت	باینری	به	دهدهی	

167 جلوه	های	بصری	و	رقص	نور	با	شیفت	رجیستر	
168 مدار	»تعقیب	نور«	

169  LED	با	ای	میله	نمودار	ایجاد	ورودی:	به	پاسخ

  بخش سوم:  رابط های ارتباطی  173

175   I2C فصل هشتم: باس

176  I2C	ی	تاریخچه
176  I2C	افزاری	سخت	مدل
176 نظام	ارتباطی	I2C	و	شماره	ی	شناسایی	

179 ملزومات	سخت	افزاری	و	مقاومت	های	باال	کش	

179   I2C	دمای	سنسور	یک	با	ارتباط
179 ساخت	سخت	افزار	مدار	

180 تفسیر	اطالعات	داده	برگ	

183 نوشتن	برنامه	
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184  I2C	ارتباط	و	سریال،	ارتباط	رجیستر،	شیفت	ترکیب
185 سخت	افزار	سیستم	پایش	دما	

186 نرم	افزار	سیستم	پایش	دما	

188  Processing	ی	برنامه	نوشتن

193   SPI فصل نهم: باس

194  SPI	باس	بر	مروری
194  SPI	ساختار	و	افزاری	سخت	مدل
196 پیکربندی	سخت	افزاری	

196 نظام	ارتباطی	

197  I2C	و	SPI	ی	مقایسه
197  SPI	دیجیتال	پتانسیومتر	یک	با	ارتباط
198 تفسیر	اطالعات	داده	برگ	

201 سخت	افزار	مدار	

203 نوشتن	برنامه	

205  SPI	دیجیتال	پتانسیومتر	با	دیداری-شنیداری	نمایش	یک	خلق
205 سخت	افزار	سیستم	

206 نرم	افزار	سیستم	

211 فصل دهم: ارتباط با نمایشگر کریستال مایع  

212  LCD	سازی	آماده	و	نصب
215  LCD	در	نوشتن	برای	LiquidCrystal	ی	کتابخانه	از	استفاده
215 نوشتن	متن	در	نمایشگر	

217 ایجاد	کاراکترهای	خاص	و	انیمیشن	

221 یک	ترموستات	شخصی	بسازید	
221 مدار	ترموستات	

221  LCD	روی	اطالعات	نمایش

224 دکمه	های	انتخاب	دمای	مطلوب	

225 کنترل	آژیر	و	پنکه	

226 جمع	بندی:	برنامه	ی	کامل	ترموستات	

230 پیشنهادهایی	برای	ارتقای	این	پروژه	

233 فصل یازدهم: ارتباط بیسیم با ایکسبی  

234 آشنایی	با	ارتباط	بیسیم	ایکسبی	
234 انواع	رادیوی	ایکسبی	
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237 پوسته	ی	رادیوی	ایکسبی	و	اتصاالت	سریال	

239 پیکربندی	ایکسبی	
240  USB	مرورگر	یا	پوسته	طریق	از	پیکربندی

241 انتخاب	تنظیمات	ایکسبی	و	اتصال	آن	به	کامپیوتر	

242  X-CTU	افزار	نرم	با	ایکسبی	پیکربندی

246 پیکربندی	ایکسبی	با	یک	پایانه	ی	سریال	

247 ارتباط	بیسیم	با	کامپیوتر	
247 تغذیه	ی	آردوینوی	بیسیم	

250 ویرایش	بیسیم	برنامه	ی	ارتباط	سریال:	کنترل	رنگ	پنجره	با	پتانسیومتر	

253   RGB LED	رنگ	کنترل	سریال:	ارتباط	ی	برنامه	بیسیم	ویرایش

256 صحبت	کردن	دو	آردوینو:	ساخت	یک	زنگ	بیسیم	
256 طراحی	سیستم	

256 سخت	افزار	فرستنده	

258 سخت	افزار	گیرنده	

258 نرم	افزار	فرستنده	

260 نرم	افزار	گیرنده	

  بخش چهارم:  مباحث و پروژه های پیشرفته  263

265 فصل دوازدهم: وقفه های تایمری و سخت افزاری 

266 وقفه	ی	سخت	افزاری	
267 مزایا	و	معایب	َسرکشی	و	وقفه	

269 آشنایی	با	امکانات	وقفه	ی	سخت	افزاری	در	آردوینو	

270 ساخت	و	آزمایش	مدار	مبتنی	بر	وقفه	با	لرزش	گیری	سخت	افزاری	

276 وقفه	ی	تایمری	
277 آشنایی	با	وقفه	های	تایمری	

277  TimerOne	ی	کتابخانه	دریافت

278 اجرای	)شبه(همزمان	دو	وظیفه	

279 ماشین	صداساز	مبتنی	بر	وقفه	
280 سخت	افزار	ماشین	صداساز	

280 نرم	افزار	ماشین	صداساز	

285   SD فصل سیزدهم: ثبت داده روی کارت

286 مراحل	آمادگی	برای	ثبت	داده	
286 فرمت	CSV	برای	ثبت	داده	
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287 آماده	سازی	کارت	SD	برای	ثبت	داده	

291  SD	کارت	با	آردوینو	ارتباط
292  SD	کارت	ی	پوسته

294  SD	کارت	SPI	رابط

295  SD	کارت	در	نوشتن

300  SD	کارت	از	خواندن

303 ساعت	زمان-واقعی	
303 آشنایی	و	کار	با	ساعت	زمان-واقعی	

305 ثبت	داده	با	زمان-واقعی	

310 دستگاه	ثبت	ورود/خروج	
310 سخت	افزار	دستگاه	

311 نرم	افزار	دستگاه	

315 تحلیل	داده	

317 فصل چهاردهم: اتصال آردوینو به اینترنت  

318 وب،	آردوینو	و	شما	
319 آشنایی	با	چند	اصطالح	شبکه	

321 مشتری	و	سرویس	دهنده	

321 اتصال	آردوینو	به	شبکه	

322 کنترل	آردوینو	از	وب	
322  I/O	کنترل	افزار	سخت

322 طراحی	یک	صفحه	ی	وب	ساده	

325 نرم	افزار	سرویس	دهنده	ی	وب	آردوینو	

330 کنترل	آردوینو	از	طریق	شبکه	

334 ارسال	داده	ی	زنده	به	سرویس	ترسیم	نمودار	
334  Xively	روی	زنده	ی	داده	منبع	ایجاد

339 افزایش	تعداد	استریم	ها	در	یک	منبع	داده	

345 پیوست: رمزگشایی از داده برگ ATMega  و شماتیک بوردهای آردوینو 

345 خواندن	داده	برگ	
345 رمزگشایی	از	یک	داده	برگ	

347  ATMega	ی	تراشه	های	پایه	آرایش

349 آشنایی	با	شماتیک	آردوینو	




