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 چکیده 

 پیش از بیش ها گلخانه به نیاز بوده رو روبه آن با همواره کشور که آبی منابع های محدودیت دلیل به

 مسیست طریق از .باشد مناسب راهکار یک صورت به تواند می ای گلخانه کشت توسعه و است گردیده

 .یافت دست مهم این به توان می گلخانه کنترل
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 یداتتمه و شد خواهد ارسال کاربران یا کاربر به خطر پیغام شما تولیدی واحد در نشده بینی پیش اتفاق

 .شود می انجام شده تعیین پیش از

 :گلخانه اتوماسیون از استفاده مزایای

 پرورشی شرایط با تطبیق امکان  

 انرژی مصرف سازی بهینه 

 تولیدی محصوالت نهایی کیفیت و وری بهره افزایش 

 گلخانه شرایط و نمودارها به مراجعه امکان و انسانی نیروی خطای از جلوگیری 

 دور راه از کنترل قابلیت 

 نمایشگر برروی ها پارامتر کلیه نمایش 

 تولید افزایش 

 تولیدی محصول کیفیت افزایش 

 مصرفی آب میزان در جویی صرفه 

 تولیدی های هزینه در جویی صرفه 

  SMS طریق از آنی صورت به را هوا و آب پارامترهای کلیه توان می آنالین اتوماسیون سیستم طریق از

 .کرد کنترل و مانیتورینگ

 یقطر از نمایش امکان همچنین کند می گیری اندازه را رطوبت و دما قبیل از هوا های پارامتر سیستم این

 دازهان های داده ذخیره امکان دستگاه این های قابلیت از دیگر یکی .است پذیر امکان دستگاه نمایشگر

  . باشد می حافظه کارت در ها داده ثبت دقیق زمان با همراه شده گیری

 قداما مختلف مراحل در توان می که صورت این به است ماژوالر صورت به سیستم این که است ذکر به الزم

 .نمود دستگاه تجهیز به
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 این سهمقای با و کند می گیری اندازه را گلخانه محیط رطوبت و دما سنسورهایی از استفاده با دستگاه این

 یا خاموش را گلخانه رطوبتی و گرمایشی تجهیزات تواند می شده تعیین پیش از مجاز مقادیر با مقادیر

 به انهگلخ رطوبت و دما میزان گلخانه رطوبتی و گرمایشی های سیستم فعالسازی از بعد اگر .کند روشن

 و دما حاوی پیامک این که کند می کاربران به اخطار  پیامک ارسال به اقدام دستگاه این نرسد مجاز حد

 .باشد می ها سنسور تمامی رطوبت
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 فصل اول

 آردوینو

 :مقدمه -1-1

 هدافا بزرگترین از یکی  اتوماتیک های دستگاه ساخت و سازی هوشمند  کنون تا صنعتی انقالب شروع از

 رعتس به ها میکروکنترلر و ها پردازنده رو این از است بوده تکنولوژی و علم پیشرفت مسیر در بشریت

 از سازی هوشمند برای همواره سالها این گذر در. میشوند تر پیشرفته روز به روز و یافته گسترش

 خاص مشکالت قطعات این با کردن کار ولی. میشد استفاده  AVR – PIC – 1351 نظیر نترلهاییروکمیک

 مشکالت و پیچیده نویسی برنامه – باال پذیری نویز – پیچیده انداز راه مدارهای مانند داشت را خودش

 بوردهایی یتازگ به باز متن های پروژه توسعه با و علم بیشتر چه هر پیشرفت با.  پروگرامرها از استفاده فروان

 قابلیت از.  شد طراحی  misso banzi نام به خوشفکری مخترع توسط  (arduino) اردوینو تجاری نام با

 روگرامرپ به نیاز عدم –  کاربردی و روان بسیار افزار نرم – ها بورد تنوع به میتوان آردوینو بفرد منحصر های

 خاصی کار برای کدام هر که دارند  مختلفی مدلهایآردوینو  های برد.  کرد اشاره …و ریزی برنامه برای

 .است مناسب

 دنیای از ریبیشت مقدار شما، شخصی کامپیوتر به نسبت که کامپیوترهایی تولید برای است ابزاری آردوینو

 است open-source فیزیکی محاسباتی فرم پلت یک ابزار، این. کنند می کنترل و احساس را فیزیکی

 کار جهت ارافز نرم نوشتن برای توسعه محیط یک نیز و شده، تهیه ساده میکروکنترلر برد یک اساس بر که

 .باشد می برد با

 نوعیت کنترل و حسگر، و سوییچ زیادی تعداد از ورودی گرفتن تعاملی، اشیای ایجاد جهت تواند می آردوینو

 قلمست توانند می آردوینو های پروژه. شود گرفته کار به فیزیکی های خروجی سایر و موتورها، ها، المپ از

 ،(Flash ، Processing، MaxMSPمثل)اجراست حال در شما کامپیوتر روی که افزاری نرم با یا و باشند،

 شده، اژمونت پیش از صورت به یا و کنید مونتاژ دستی طور به را بردها توانید می شما.  کند برقرار ارتباط

 .کنید دانلود رایگان صورت به توانید می را open-source نویسی برنامه محیط کنید؛ خریداری

 است،( مشابه فیزیکی و محاسباتی فرم پلت یک)Wiring از سازی پیاده یک آردوینو، نویسی برنامه زبان

 .کند می کار Processing ای چندرسانه نویسی برنامه محیط اساس بر که
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 آردوینو؟ چرا -2-1

 ردهایب. است موجود فیزیکی محاسبات جهت دیگر، میکروکنترلر فرم پلت و میکروکنترلر زیادی تعداد

Parallax Basic Stamp، Netmedia’s BX-24، Phidgets، MIT’s Handyboard بسیاری و 

 ینویس برنامه از برهمی و درهم جزئیات ابزارها، این کلیه. دهند می ارائه را مشابهی عملکرد دیگر، بردهای

 همچنین آردوینو برد. اند نموده بندی جمع easy-to-use پکیج یک در را آن و برداشته را میکروکنترلر

 دیانمبت و آموزان دانش معلمان، برای را مزایایی لیکن. کند می تسهیل را میکروکنترلرها با کار فرایند

 :دهد می ارائه دیگر های سیستم کلیه در مند عالقه

 رینت ارزان. هستند ارزان نسبتاً آردوینو بردهای میکروکنترلر، های فرم پلت سایر با مقایسه در  – ارزان

 مونتاژ پیش از آردوینو های ماژول حتی و شود، مونتاژ دستی صورت به تواند می آردوینو ماژول از نسخه

 .دارد قیمت دالر 53 کمتراز شده،

 مکینتاش ویندوز، عامل های سیستم روی آردوینو افزار نرمCross-platform  عامل سیستم از مستقل

OSX اند شده ویندوز به منحصر میکروکنترلر های سیستم اکثر. شود می اجرا لینوکس و. 

 در ست،ا ساده مبتدیان، استفاده برای آردوینو نویسی برنامه محیط – ساده و شفاف نویسی برنامه محیط

 رب مدرسان، برای. است منعطف کافی اندازه به نیز مزیتها از ای حرفه کاربران ی استفاده جهت حال عین

 که آموزانی دانش ترتیب، بدین است، استفاده قابل راحتی به Processing نویسی برنامه محیط اساس

 .شد خواهند آشنا آردوینو باطن و ظاهر با گیرند، می یاد را محیط آن در نویسی برنامه

 منتشر open-source ابزار یک صورت به آردوینو افزار نرم – open-source و توسعه قابل افزار نرم

 قطری از تواند می زبان این. باشد می موجود باتجربه نویسان برنامه توسط توسعه برای که است شده

 آردوینو از توانند می بفهمند، را فنی جزئیات خواهند می که یدافرا و یابد، گسترش ++C های کتابخانه

 یدتوان می بخواهید، اگر مشابه طور به. بزنند است، آن ی پایه زبان که AVR C نویسی برنامه زبان به گریزی

   .کنید درج خود آردوینو های برنامه درون را AVR-C کد مستقیما

 و ATMEGA8میکروکنترلرهای اساس بر آردوینو open-source و توسعه قابل افزار سخت

ATMEGA168 شرکت Atmel لیسانس تحت ها ماژول طرح. اند شده ریزی پایه Creative 

Commons ادهد توسعه ساخته، را خود ماژول توانند می مدار، تجربه با طراحان بنابراین اند، گرفته مجوز 

  فهم جهت را ماژول از بردبوردی نسخه یک توانند می تجربه بی نسبتاً کاربران حتی. ببخشند بهبود را آن و

 .نپردازند آن جهت ای هزینه و بسازند آن کار شیوه
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1-3-1- ENTRY LEVEL 

1-1-3-1- Arduino Uno Rev3 

 

 ینو اونووآرد 1-1شکل شماره 

 مشخصات آردوینو اونو – 2-1جدول شماره 

Microcontroller ATmega328P  

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 
(recommended) 

7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

PWM Digital I/O Pins 6 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by 

bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm 

Weight 25 g 

 

 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
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 UNO آردوینو برد اجمالی بررسی -1-1-1-3-1

 برد. باشد می ATmega 328 پایه بر میکروکنترلر یک R3 تراشه با Arduino Uno R3 آردوینو برد

 به تواند می آن تای 6 که) دیجیتال خروجی و ورودی پین R3 14 تراشه با Arduino Uno R3 آردوینو

 Ceramic) مگاهرتز 16 سرامیکی تشدیدگر یک آنالوگ، ورودی 6 ،(گردد استفاده PWM خروجی عنوان

Resonator)، پورت یک USB، یک تغذیه، منبع ورودی یک ICSP header دارد ریست دکمه یک و .

 میکروکنترلر بکارگیری جهت نیاز مورد امکانات کلیه شامل R3 تراشه با Arduino Uno R3 آردوینو برد

 متصـل کامپیوترتان به را برد سـادگی به ،USB کابل یک با تنها شروع برای. باشد می برد روی بر موجود

 .نمایید اندازی راه باتری یا و AC-To-DC آداپـتور یـک با را آن یـا و کنید

 FTDI تراشه از آن در زیرا دارد؛ تفاوت قبلی بردهای با R3 تراشه با Arduino Uno R3 آردوینو برد

USB-to-serial یک از آن جای به و است نشده استفاده Atmega16U2 کننده تبدیل عنوان به که 

USB-to-serialکند می استفاده است؛ شده تنظیم. 

 HWB اتصال پولینگ جهت مقاومت یک دارای R3 تراشه با Arduino Uno R3 آردوینو برد 2 ورژن

 .کند می تر آسان را DFU به حالت تغییر که باشد می زمین به میکروکنترلر

 در هنوز ولی نیست جدید خیلی اینکه وجود با R3 ورژن R3 تراشه با Arduino Uno R3 آردوینو برد

 .باشد می فان اسپارک سایت های پرفروش رده

 :است آمده زیر در که دارد جدیدی های ویژگی آردوینو، برد 3ورژن

 pinout: های پین SDA و SCL پین نزدیک AREF پین نزدیکی در دیگر جدید پین 2 و Reset 

 با را خود شیلدها، دهد می اجازه که باشد می IOREF جدید های پین این از یکی. اند شده اضافه

 AVR از که بردهایی با را خود بود خواهند قادر شیلدها آینده در. کنند هماهنگ برد خروجی ولتاژ

 استفاده ولت 3/3 ولتاژ از که Dueآردوینو بردهای همچنین و کنند می استفاده ولت 5 ولتاژ با

 هیچ حاضر حال در و است شده رزرو آینده تغییرات برای پین دومین. دهند تطبیق کنند، می

 .ندارد کاربردی

 تر قوی ریست مدار 

 سی آی ATmega16U2 1 جایگزینU2است شده. 

"Uno  " انتخاب آردوینو افزار نرم 1/3 نسخه کردن مشخص برای. دهد می را "یک" معنی ایتالیایی به 

 می آردوینو فرم پلت مرجع مدل همچنین و آردوینو دار USB بردهای از سری آخرین Uno. است شده

 .باشد
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