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آردوینو چیست؟
بدین معنی که نرم افزار و طرح سخت افزار. آردوینو یک پلتفرم اوپن سورس الکترونیک است

آن به صورت آزاد در اختیار تمام افراد قرار گرفته و افراد می توانند به وسیله آن پروژه های 
. الکترونیکی خود را به سادگی انجام دهند

اوپن سورس و رایگان بودن پلتفرم آردوینو باعث شده تا میلیون ها نفر در سراسر جهان از 
ان مزیتی که بواسطه رایگ. این پلتفرم استفاده نمایند و روز به روز بیشتر آن را توسعه دهند

بودن پلتفرم آردوینو بوجود آمده است این است که معموالً هر کسی در هرکجای جهان یک 
مدار مکمل به نام شیلد برای انجام یک کار خاص توسط آردوینو طراحی می نماید و معموالً 

ر کتابخانه ای برای این شیلد می نویسد و اغلب اوقات این کتابخانه ها به صورت رایگان با سای
این ویژگی منحصر به فرد باعث شده تا شما بتوانید برای. افراد به اشتراک گذاشته می شود

هر ماژول، سنسور و یا قطعه ای که می خواهید به آردوینو متصل کنید کتابخانه های رایگان و 
.صدها مثال رایگان پیدا کنید



تاریخچه آردوینو

توسط جمعی از مهندسین الکترونیک ایتالیایی ساخته شد 2005اولین برد آردوینو در سال 

.تا کار برنامه نویسی میکروکنترلر ها و به طور کلی راه اندازی آن ها را بر همگان آسان کنند

در واقع ساخت آردوینو مساوی با رهایی استفاده کنندگان از پیچیدگی های برنامه نویسی و 

!کار کردن با میکروکنترلر های قدیمی بود



مزایای آردوینو

و سایر AVRتوابع و کتابخانه های آماده فراوان کار برنامه نویسی آردوینو را نسبت به -1
.میکروکنترلر ها تا حد زیادی برای ما ساده میکند

ای آردوینو دارای یک نرم افزار متن باز و رایگان بوده که همین امر باعث فرآوانی کده-2
.آماده و آموزش ها در شبکه جهانی اینترنت شده است

.برای اتصال به کامپیوتر و پروگرام کردن نیازی به سخت افزار جانبی ندارد-3

ارتباط کامپایلر موجود برای آردوینو بسیار محیط ساده ای دارد و به راحتی میتوان با آن-4
.برقرار کرد و زبان برنامه نویسی مربوط به آن تا حد زیادی ساده شده است

اهش در مجموع آردیونو کارکردن با میکرو کنترلر را تا حد قابل توجهی برای مهندسین ک
!!داده است 



انواع آردوینو

ع به با توجه به نیاز های پروژه های مختلف ، آردوینو مدل های مختلفی با هسته های متنو
.بازار عرضه کرده است

و AVRیعنی مدل های مختلفی از ATMELاین مدل ها دارای هسته هایی از شرکت 
ARMدهستند که شما میتوانید بر اساس نیاز خود یکی از این مدل ها را انتخاب کنی.

.در اسالید بعدی تعدادی از این مدل ها به صورت اجمالی معرفی میگردند





ادگیری تکنیک و اصول برنامه نویسی انواع مختلف آردوینو تفاوتی باهم ندارند و با ی

از مدل های اصول کار برنامه نویسی آردوینو میتوانیم پس از مطالعه دیتاشیت با هر یک

.دلخواه به طور کامل کار کنیم

دوره با توجه به مزایا و قیمت مناسب بورد آردوینو اونو در بخش کارگاهی و عملی  این

.  آموزشی از این مدل استفاده میشود

!!!فراموش نکنیم



ARDUINO UNO:

می  ATmega328میکروکنترلر بر پایه یک  Unoآردوینوبرد 

تای 6که )پین ورودی و خروجی دیجیتال 14این برد باشد 

6، ( گردداستفاده  PWMخروجیآن می تواند به عنوان 

یک ،مگاهرتز 16ورودی آنالوگ، یک تشدیدگر سرامیکی 

 ICSP، یک (ورودی منبع تغذیه)یک پاورجک ،USBپورت 

header  برد. یک دکمه ریست داردوUno  کلیه شامل

ر روی امکانات مورد نیاز جهت بکارگیری میکروکنترلر موجود ب

به سـادگی ،USBبرای شروع تنها با یک کابل . برد می باشد

آداپـتور برد را به کامپیوترتان متصـل کنید و یـا آن را با یـک

AC-To-DC و یا باتری راه اندازی نمایید  .


