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 تقدیم به:

 خدایی که آفرید

 عقل را، علم را، معرفت را، عشق راجهان را، انسان را، 

 و به کسانی که عشقشان را در وجودمان دمید.

  گاهی بیاییم و احوالشان را بپرسیم.

  

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به 

 و معرفت را روزیمان ساخت. همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم

  

 تقدیم به پدر و مادرم

 که از نگاهشان صالبت

 از رفتارشان محبت

 و از صبرشان ایستادگی را آموختم
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 چکیده
 .چاهها از مهمترین تاسیسات انرژی بر تاسیسات آب و فاضالب می باشند

ه بر تامین آب مورد نیاز کمترین هدف آن است که متد روشن و خاموش شدن چاهها چنان باشد که تا عالو 

 .انرژی در تاسیسات مصرف شود یا به عبارتی راندمان سیستم باال باشد

وضعیت دما و رطوبت و اطالع از سالمت تجهیزات و غیره در زمانهای تعین شده از طریق پیامک به کاربر 

 اطالع داده می شود 

 مزایای کنترل از راه دور مناطق کشاورزی

 با شرایط پرورشی  امکان تطبق-

 بهینه سازی مصرف انرژی -

 افزایش بهره وری و کیفیت نهایی محصوالت -

 از خطای نیروی انسانی  جلوگیری-

 قابلیت کنترل از راه دور  -

 افزایش تولید  -

 افزایش کیفیت محصوالت  -

 صرفه جوی در میزان آب مصرفی  -

 صرفه جویی در هزینه های تولیدی -

اتو ماسیون می توان کلیه ای پارا مترهای آب و هوا را به صورت آنی از طریق اس ام اس از طریق سیستم 

 کنترل کرد  
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 وآردوینفصل اول : 

 مقدمه1-1

افزار افزار و طرح سختعنی که نرم( یک پلتفرم اوپن سورس الکترونیک است. بدین مArduinoآردوینو )

 الکترونیکی هایپروژه آن ٔ  توانند به وسیلهآن به صورت آزاد در اختیار تمام افراد قرار گرفته و افراد می

ها نفر در سراسر نمیلیو تا شده باعث آردوینو پلتفرم بودن آزاد و بازمتن. دهند انجام سادگی به را خود

ه نمایند و روز به روز بیشتر آن را توسعه دهند. مزیتی که به دلیل آزاد بودن جهان از این پلتفرم استفاد

است این است که معموالً هر کسی در هر کجای جهان یک مدار مکمل به نام پلتفرم آردوینو به وجود آمده

 دای برای این شیلنماید و معموالً کتابخانهشیلد برای انجام یک کار خاص توسط آردوینو طراحی می

ین شود. اها به صورت رایگان با سایر افراد به اشتراک گذاشته مینویسد و اغلب اوقات این کتابخانهمی

دوینو خواهید به آرای که میویژگی منحصر به فرد باعث شده تا شما بتوانید برای هر ماژول، سنسور یا قطعه

  های رایگان و صدها مثال رایگان پیدا کنید.متصل کنید کتابخانه

هایی تر برنامهاست که به منظور تولید راحت بردیمیکرو کنترلر تک( یک Arduino: انگلیسیآردوینو )به 

 بازنافزار متسختافزار آن شامل یک برد است. سختشده که با اشیاء یا محیط تعامل داشته باشند طراحی

 Arduinoعنوان مثال مدل است. بطراحی شده اتمل آرمیا یک  اتمل آرویمیکرو کنترلر ایکه حول 

UNO Rev3  پین ورودی/خروجی دیجیتال  74پین ورودی آنالوگ و همچنین  6، بییواسدارای رابط

آورد. هرچند در مدلهای دیگر تعداد این فراهم میمختلفی را  ٔ  اتصال بردهای توسعه ٔ  است که اجازه

تواند جهت ایجاد اشیای تعاملی، های آنالوگ و دیجیتال متفاوت )بیشتر یا کمتر( است. آردوینو میدرگاه

های ها، موتورها و سایر خروجیگرفتن ورودی از تعداد زیادی سوییچ و حسگر، و کنترل تنوعی از المپ

نویسی به منظور ایجاد راهی ارزان و ساده برای برنامه 2115د. آردوینو در سال فیزیکی به کار گرفته شو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C


2 
 

شود ( ساده ارائه میIDE) افزارمحیط یکپارچه توسعه نرماشیایی تعاملی ایجاد شد. آردوینو به همراه یک 

را برای آردوینو  سی++یا  سینویسی به کمک برنامه ٔ  های عادی قابل اجرا است که اجازهکه در رایانه

 دهد. می

تواند پارامترهایی مانند نور محیط، کلیدها یا حتی یک ایمیل را به عنوان ورودی دریافت نماید آردوینو می

ها یا ارسال یک LEDبرقی، تغییر رنگ  ٔ  هایی مانند روشن کردن یک وسیلهو بعد از پردازش، خروجی

 ایمیل یا نظیر آن را ارائه دهد. 

افزار آردوینو متشکل از بردهای مختلفی شود. سختافزار متن باز میو سختافزار پلتفرم آردوینو شامل نرم

است که  Arduino UNOافزار آردوینو، ترین سختبر پایه میکرو کنترلرهای مختلف است که پر مصرف

 هایهای دانشجویی، رباتیک و پروژهکند و در بسیاری از پروژهاستفاده می Atmega328از میکرو کنترلر 

 قاتی کاربرد دارد. تحقی

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%2B%2B
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%2B%2B
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 محصوالت آدرینو-1-2

 

 

  

WEARABLE INTERNET OF 

THINGS 
ENHANCED ENTEY LEVEL 

Arduino PRODUCTS 
 

UNO 

LEONARDO 

101 

ESPLORA 

MICRO 

NANO 
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DUE 

ZERO 
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MO PRO 

MO 

MEGA ADK 

GEMMA 

MKR WAN 

1300 

MKR 

FOX1MKR 

GSM1400 

 

MKR1000 

 

200 

MKR TIAN 

 

MO PRO 

 

ZERO 

00 

MKR1TIAN 

 

000 

TMO PRO 

 

IAN 

LILYPAD 

ARDUINO 

SNA 

LILYPAD ARDUINO 
SIMPEL 

LILYPAD ARDUINO 
MAIN 

LILYPAD ARDUINO 
USB 
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1-3-Ardiuno uno 

 
 برد آردوینو اونو 7-7شکل 

 

 مشخصات برد آردوینو اونو7-7جدول 

Microcontroller ATmega32u4 

 Operating Voltage 5V 

 Input Voltage (recommended) 7-12V 

mits)Input Voltage (li 20V-6 

Digital I/O Pins 20 

PWM Channels 7 

Analog Input Channels 12 

 DC Current per I/O Pin 40mA 

DC Current for 3.3V Pin 50mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by 

bootloader 

 SRAM 2.5 KB (ATmega32u4)  

EEPROM 1 KB (ATmega32u4)  

Clock Speed 16MHz 

Length 68.6mm 

Width 53.3mm 

  Weight 25g 
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 unoبرد آدوینوبررسی اجمالی -1-4

 Atmega328Pمی باشد. ) دیتاشیت  Atmega328Pیک برد میکروکنترلری مبتنی بر  UNOآردوینو 

مگاهرتز،  76ورودی آنالوگ ، کریستال کوارتز  6پین ورودی و خروجی دیجیتال ،  74( . این برد دارای 

پین دیجیتال این برد را می توانید  74ز پین ا 6است.  ICSP، جک پاور ، دکمه ریست و هدر USBجک 

چیست؟( این برد تمام آنچه برای استفاده از امکانات  PWMاستفاده کنید. )  PWMبه عنوان خروجی 

میکروکنترلر نیاز است را بر روی خود جای داده است. برای شروع به کار با این برد می توانید به سادگی 

متصل کنید. با این کار هم می توانید برد را برنامه ریزی کنید هم  به کامپیوتر USBآن را از طریق کابل 

قرار گرفته روی برد به شما  DCاستفاده کنید. البته جک  USBمی توانید برای روشن کردن برد از تغذیه 

 USBامکان تغذیه برد با استفاده از آداپتور یا باتری را نیز میدهد و در صورتی که نخواهید برای تغذیه از 

 UNOاستفاده کنید می توانید برد را به سادگی به آداپتور یا باتری وصل کنید. یکی از مزایای آردوینو 

است! شاید برایتان سوال باشد چرا میکروکنترلر مستقیما بر  DIPقرارگرفتن میکروکنترلر بر روی سوکت 

استفاده نشده است؟ یکی از  SMDروی برد لحیم نشده و درون سوکت قرار گرفته یا چرا از میکروکنترلر 

استفاده کنند و اگر به هر  UNOدالیل اینکار اینست که افراد بتوانند بدون نگرانی در پروژه ها از آردوینو 

دلیلی اشتباهی رخ داد و میکروکنترلر برد شما سوخت، نیازی نیست برد اردوینو را دور بیاندازید! می توانید 

با بوت لودر آردوینو تهیه کنید و به  Atmega328Pیکروکنترلر هزارتومان یک م 71با مبلغی حدود 

سادگی میکروکنترلر سوخته را از درون سوکت درآورید و میکروکنترلر جدید را داخل سوکت قراردهید. با 

 این کار برد شما مجددا احیا می شود!

“Uno ” در زبان ایتالیایی به معنی یک می باشد و به عنوان نامIDE نیز انتخاب شده  7.1رژن آردوینو و

نرم افزار آردوینو به عنوان نسخه مرجع آردوینو انتخاب شده اند که  7.1و ورژن  UNOاست. برد آردوینو 

آردوینو بوده است  USBاولین برد از سری برد های دارای  UNOبعدا تکامل پیدا نموده اند. برد اردوینو 

د. در حقیقت این برد پلتفرم آردوینو را تکمیل نموده است و به عنوان مرجع پلتفرم آردوینو شناخته می شو

 و مسیر جدیدی برای نفوذ آردوینو در بازار باز نموده است.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

شود ای زیر زمینی مشاهده میدرکشور ما با توجه به مشکالتی که در زمینه آبیاری وعدم استفاده بهینه از آبه

بااستفاده از سیستم کنترل از راه دور قادر خواهیم بود تا چاه های کشاورزی خود را از تمام نقاط کشور 

روشن وخاموش نموده واز هزینه های اضافی از قبیل نیروی انسانی ورفت وآمد و انرژی جلوگیری کرده 

 وزمان خواهد بود . وباعث صرفه جویی در مصرف آب وبرق وهزینه انرژی
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