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 چکیده

مزایای  و ویرو پردازش تصا (wireless) علم شبکه های بدون سیمپیشرفت به  امروزه با توجه

، آب یا گاز که به ی مثال عمل خواندن کنتور های برق. برارو به افزایش است آنهارد کارب ،متعدد آن

صورت دوره ای و توسط مراجعه به درب منازل انجام میشود را میتوان با عکس برداری از کنتور توسط 

 بدون سیم و ارسال تصاویر جایگزین کرد. دوربین های متصل به شبکه

در این مقاله ما به توضیح تفضیلی از چگونگی طراحی و ساخت سیستم تصویر برداری به کمک  

ها در اطالعات عکس به کاراکتر، ذخیره کاراکتر تبدیل، Arduinoرد وو ب Arducam Miniدوربین 

 ارسال تصاویر و سرانجام باز سازی عکس از کاراکتر های ارسال میپردازیم. مموری کارت،

 

 ،Arduino ،اطالعات ارسال عکس، سیم، پردازش تصویر، : شبکه بدونکلمات کلیدی 

Arducam Mini    
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 مقدمه_1_1

 Arduino افزار منعطف و ساده  افزار و نرم باشد و بر اساس سختسازی می باز برای نمونه یک برد متن

و  محیط اطراف را یا استفاده از سنسورهای مختلف حس کند تواندمیArduino ریزی و طراحی شده است. پایه

 .ها اثر بگذاردها، موتورها و سایر محرکبر محیط اطراف خود با استفاده از المپتواند می در نتیجه

و محیط ویژه  Arduinoنویسیبر اساس زبان برنامه Arduino میکروکنترل بکار رفته بر روی برد

یست. نافزار جانبی و یا کامپایلر دیگری نیاز ریزی شده است و برای کدنویسی به هیچ نرمکدنویسی آن برنامه

افزارهای کامپیوتر شخصی باشد. برای  توانند به صورت مستقل و یا مرتبط با سایر نرممی Arduinoپروژهای

های سنسورها را بی ارسال نموده و یا داده اس ها را برای کنترل موتورها از طریق پورت یوتوان فرمانمثال می

 .نیز از همین پورت دریافت کرد

 

 Arduinoاجزای  _2_1
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 (USB/ Barrel jack) تغذیه_1_2_1

تواند از طریق یک می  UNO Arduinoطریقی باید به منبع تغذیه متصل شود.  به Arduinoهر برد 

 2ولت  5آداپتور منبع تغذیه  که از کامپیوتر شما به برد متصل شده و یا یک منبع تغذیه مانند USBکابل 

 Barrel( 2و ترمینال ) USB( 1کل باال اتصال )شود تغذیه شود. در شوصل می Barrel jack ترمینال به که آمپر

jack اندشده دار برچسب. 

انجام  USB از طریق همین اتصال Arduinoها بر روی پردازنده برد همچنین، انتقال و بارگذاری برنامه

 شود. می

شما  Arduinoولت استفاده نکنید چراکه در صورت استفاده  20تر از توجه شود که از منبع تغذیه بزرگ

 .خواهد شدخراب برد ازحد تغذیه خواهد شد و درنتیجه بیش

 

 (5V , 3.3V , GND , Analog , Digital , PWM , AREF ) یهانیپ _2_2_1

ها منظور ساختن مدارات مختلف به آن ها را بهمکانی هستند که شما سیم Arduinoهای روی پین

دهد تا دارند که به شما اجازه می "هدر"رنگی به نام معموالً پالستیک سیاه به این صورت که کنیدمتصل می

ها روی چندین نوع پین دارد، هرکدام از آن Arduinoفقط یک سیم را مستقیم به یک پین برد متصل کنید. 

 .شودبرد برچسب دار شده است و برای عملیات مختلفی استفاده می

وجود دارد که هرکدام  Arduinoروی  GND است. چندین پین )Ground( مخفف زمین :GND(3) (الف

 .تواند برای اتصال به زمین مدار شما مورداستفاده قرار بگیردها میاز آن

ولت  3.3ولت، تغذیه  3.3ولتی و پین  5ولت، تغذیه  5پین  کهمشخص است  : v3.3( 5)و  V5 (4) (ب

با یکی از این دو ولتاژ  می شونداستفاده  Arduinoکند. بیشتر اجزای ساده و سنسورهایی که برای را فراهم می

 .کندکمک می پروژهکنند که خیلی در راحتی انجام کار می

http://www.sanatbazar.com/shop/shop-main/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_5v_2a
http://www.sanatbazar.com/shop/shop-main/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_5v_2a
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Arduino روی برد 5A تا0A از) خورده است "in Analog "ها که برچسبای از پین(: ناحیه6آنالوگ ) (ج

UNO) ،های آنالوگ هستند.پین 

ها را از یک سنسور آنالوگ بخوانند )مانند سنسور دما( و به مقادیر دیجیتالی توانند سیگنالها میاین پین 

 .توانیم بخوانیم تبدیل کنندکه ما می

روی بردهای  13تا  0از ) های دیجیتال وجود دارندهای آنالوگ پین(: در ادامه پین7دیجیتال ) (ح

UNO Arduino).  ( دای فشرده شد اطالع بدههای دیجیتال )اگر دکمهعنوان ورودیتوانند بهها هم میاین پین

 .بکار گرفته شوند (LED مانند روشن کردن یک) های دیجیتالو هم خروجی

های پین) های دیجیتال شده باشید( در کنار برخی پین~ممکن است شما متوجه عالمت ) : pwm(8) (و

 .(UNO Arduinoروی برد  11و  10. 9. 6. 5. 3

توانند برای چیزی به اسم کنند، اما همچنین میهای عادی دیجیتال عمل میعنوان پینها بهاین پین  

 .هم استفاده شوند PWM یا مدوالسیون پهنای پالس

شود. ای نمیاستفادهشود. بیشتر اوقات از این پین عنوان پین آنالوگ مرجع شناخته میبه : AREF(9)(ز 

های آنالوگ عنوان حد باالی ورودی پینولت( به 5تا  0گاهی اوقات برای تنظیم یک ولتاژ مرجع خارجی )بین 

 .رودبه کار می

 

 دکمه ریست_3_2_1

Arduino ( دارد. فشار دادن این دکمه به10یک دکمه ریست ) طور موقت پین ریست را به زمین وصل

 .میکنداندازی بارگذاری شده است را از اول راه Arduinoکند و هر کدی که در می
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ها معموالً چندین بار تکرار تواند خیلی مفید باشد، اما برنامهشود این دکمه میاگر کد شما تکرار نمی

با ریست  Arduinoها در کد و برنامه شما مشکل داشته باشد، برخالف خیلی از دستگاهشوند. معموالً اگر می

 .شود و باید کد را بررسی کردکردن مشکلی حل نمی

 

1_2_4_ LED  تغذیه 

LED  تر و در سمت راست کلمهپایین تغذیه” UNO“  روی بردArduino(11) ، در کنار دکمه On  وجود

 (1_1)شکلدارد.

باید روشن شود. اگر   LED ای متصل کردید، اینخود را به هر منبع تغذیه Arduinoهر زمان که شما  

این چراغ روشن نشد، احتمال دارد مشکلی وجود داشته باشد و وقت آن است که مدار خود را دوباره بررسی 

 .کنید

 

1_2_5_ TX RX LEDs   

  TX  مخفف انتقال transmit و RX مخفف دریافت receive ها است. در کارهای الکترونیکی این پین

شوند؛ این عالئم ظاهر می در دو قسمت، Arduinoمسئول برقراری ارتباط سریال هستند. در مورد بردهای 

در  12که با برچسب  RX و TX دهندهو دیگری کنار ال ای دی نشان 1و  0های دیجیتال وسیله پینیکی به

 .(1_1)شکل نشان داده شده است

در حال دریافت اطالعات و یا  Arduinoدهند که چه زمانی خوبی به ما نشان میها بهاین ال ای دی 

 .انتقال اطالعات است )مثالً زمانی که ما در حال بارگذاری برنامه جدید روی برد هستیم(

 

1_2_6_ IC  اصلی 
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 Arduinoعنوان مغز به IC این( است. به 13یا مدار مجتمع ) IC های فلزی یکرنگ با پایهشئ سیاه

اندکی متفاوت است، اما معموالً از خانواده  Arduinoاصلی در انواع مختلف بردهای  IC .نگاه کنید

ند کمیباشند. اطالع از نوع این میکروکنترلر زمانی  اهمیت پیدا می Atmel شرکت Atmega   میکروکنترلرهای

بدانید.  Arduinoافزار خود( را قبل از بارگذاری برنامه جدید در نرم Arduinoخود )نوع برد  IC که شما باید نوع

، ها IC درباره انواع مختلف در صورت نیاز به داشتن اطالعات بیشترشوند. ثبت می  IC رویاطالعات این 

 .کننده باشدتواند بسیار کمکخواندن دیتا شیت ها می

 

 کننده ولتاژتنظیم_ 7_2_1

چیزی نیست که شما بتوانید با آن کاری داشته باشید.  Arduino( روی 14کننده ولتاژ )درواقع تنظیم

 Arduinoمقدار ولتاژی که وارد برد  IC این تواند مفید باشد.اما اطالع از مکان آن و اینکه چه کاربردی دارد می

این وسیله ولتاژ اضافی را که ممکن است  عنوان حراست ورودی فکر کنید.کند. به آن بهشود را کنترل میمی

خود را به هر منبع  Arduinoی خودش را دارد، پس البته محدوده ،ریزدبه مدار آسیب وارد کند را دور می

 .ولت وصل نکنید 20ی با محدوده باالی تغذیه

 

 Arduinoبردهای  انواع_3_1

توجه به نوع پروژه از میان آنها انتخاب  آورده شده است که با Arduinoدر جدول زیر جزئیات برد های 

 .(1_1)جدول انجام میشود

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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