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(i) 

 چکیده مطالب 

 

مدور است که با کمک برخی از قطعات  LEDاین پروژه نوعی خاص از صفحه نمایش        

باشد.  و سخت افزار مورد نیاز قابل پیاده سازی و بسیار مقرون به صرفه می LEDشماری ,مکانیکی

 همچنین تعمیر و نگهداری صفحه نمایش بسیار آسان است و لذا هر شخصی با دانش الکترونیک

افزار انجام  سازی را می توان ازطریق نرممحدود و کم قادر به استفاده از آن می باشد. تمام هماهنگ 

 داد و اجرا نمود.

صل چند اپین ساخته شده است و از  26 1نانو  نویآردواین ساعت پروانه ایی با استفاده از میکروکنترلر       

گر پروانه ایی به صورت مکانیکی اسکن شده  و کاراکترهای آن پوششی فضایی استفاده می کند. این نمایش

در قالب دیجیتال نشان داده می شوند و از آن می توان در هر کجا استفاده نمود.واقعیت شگفت انگیز در 

روشن بوده که چرخانده می   LED 8مورد این نمایشگر شفافیت آن می باشد. این نمایشگر تنها شامل 

 ش را نمایش دهند.شوند تا صفحه نمای

 LEDموقعیت و  ، یک رمزگذاراز به یک میکروکنترلر کوچک یا مشابه آنبرای ساخت این پروژه، نی         

 ه منجر بهکنیاز دارد.  LEDنور  525که به  یی را نشان دهداست. این صفحه نمایش می تواند پیام ها

 .می شودسازی سخت افزار و هزینه  مقرون به صرفه

 

 

                                                             
1 Arduino Nano 



 

(ii ) 
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 شکل
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 4 ماژول قطع کننده 9
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 بررسی ادبیات 1-1

 

شویم آغاز شده است. این این پروژه با یک اصل ساده که اغلب در زندگی روزمره با آن مواجه می         

یاد می شود باعث شده یک احساس سریع حرکت و تغییر ( 1POVپدیده که از آن به عنوان پایداری دید )

یکبار  25اشیا مداوم به نظر برسد. در واقع به عنوان مثال یک تلویزیون معمولی است که در آن تصویر هر 

 شود.و در نتیجه به طور مداوم ظاهر می مجددا اسکن شده 

 

 سیستم های موجود

 

 LED از استفاده می کنند، اما برای نمایش هر پیکسل POVسیستم های موجود از اصل          

یشگرهای ها حتی برای نما LEDاستفاده می شود. این باعث می شود تعداد زیادی از  جداگانه ایی

وانند به حداقل تمی  LED، شمارنده های ایی کوچک نیز استفاده شود. با استفاده از نمایشگر نوع پروانه

 را انجام دهند. LED 525می توانند کار بیش از  LED 8برسند. حتی 

 

 برنامه های کاربردی

 

سیستم های  برنامه های کاربردی می توانند راه های مقرون به صرفه ای برای نمایش عمومی        

توبوس و اه های امی تواند به طور مستقیم جایگزین ایستگاه های راه آهن، ایستگ کهاطالعاتی پیدا کنند

 بسیاری از مکان های دیگرشود.

 

                                                             
1 Persistance of vision 
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 بلوک دیاگرام 2-1

 

 

 

 

 

 پروانه ایی LED بلوک دیاگرام نمایشگر   - 1شکل 

 

 

 

 نمایشگر میکروکنترلر

LED 

سنسور 

اشعه 

مادون 

 قرمز

وقفه پرتو 

در هر 

 چرخش
 

 منبع تغذیه DCموتور 
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 بررسی اجمالی پروژه 2-1

 

 پروانه ایی چیست؟ LEDنمایشکر 

   :    2پروانه ایی

از به چرخش پروژه نی همانطور که این. چرخ دنده استیک پروانه یک اصطالح مرتبط با چرخش         

نه ایی می می بایست یک چرخاننده به آن متصل باشد. به همین دلیل است به آن پروا، داردکل مدار 

 گوییم. 

 

 :   LEDنمایشگر 

به همین  ی کند.م استفاده ر برای نمایش کاراکترها و نمادهااین پروژه از دیودهای روشنایی نو        

 .شده است نامگذاری" PROPELLER LED DISPLAY"دلیل است که این پروژه به نام 

 

 

 : اصل اساسی در پشت این پروژه

 ( : POVپایداری دید ) 

 

ر می رسد یک این پدیده ای است که به توانایی بینایی چشم انسان مربوط می شود که به نظ         

در ثانیه مشاهده  عکس 25بنابراین، اگر کسی تصاویر را با سرعت  ثانیه باشد. 1/25تصویر پس از تقریبا 

ست که هنگامی ای نظر می رسد که آنها مداوم هستند. بهترین نمونه از این ویژگی، دایره قرمز کند، به

 .کنیم مشاهده میفشفشه ایی را می چرخانیم ما  که

 

                                                             
2 Propeller 
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 بررسی اجمالی بلوک دیاگرام    4-1

تأکید خواهیم کرد. در هر  1-شکلدر این بخش بر روی نمای کلی از هر بلوک نشان داده شده در        

 توضیح داده شده است. بلوک دیاگرام شماتیک و نحوه انجام کار آنشرح از 

 پروانه شامل بلوک های زیر می شود :نمایشگر  ه شده استهمانطور که در نمودار بلوک نشان داد      

 ماژول قطع کننده - 1

 میکروکنترلر   - 2

 LEDمازول  - 3

  DCموتور  - 4

 منبع تغذیه – 5

 

 ماژول قطع کننده : – 1

یود مادون قرمز داست که شامل سنسور  H21A1این پروژه ماژول سنسور ماژول قطع کننده       

 ی بسته بندی شدهپالستیک وتوتن ترانزیستور سیلیکونی بوده و در یک مکانهمراه با ف گالیمآرسنید 

محدود سازی  ,بهره وری اتصال ,مکانیکیبهینه سازی دقت . این سیستم بسته بندی برای است

قابلیت اطمینان و مقرون به صرفه بودن طراحی شده است. شکاف موجود در  ,روشنایی نا خواسته 

وسیله ایی را برای قطع کردن سیگنال توسط یک ماده متخلخل فراهم می کند که منجر به تغییر سنسور 

ک مزیت بزرگ استفاده از این ماژول، اتصال آن ی وضعیت سیگنال خروجی از روشن به خاموش می شود.

  کند.با میکروکنترلر است که فقط از دو مقاومت و یک ترانزیستور عمومی استفاده می 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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




