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 وسافزودن کتابخانه مربوط به بردهای آردوینو به محیط پروت
را نصب  Proteusبه سراغ آدرسی که در آن  My Computerبسته است در محیط  Proteusهنگامی که نرم افزار  .1

 شود:در آدرس زیر نصب می Proteusکرده اید بروید. معموال 

C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional 

دانلود کنید و باز کنید. این فایل زیپ، حاوی  icerLand.comNاز روی سایت را  Proteus Arduino Library.zipفایل  .2

که در داخل  LIBRARYاست. این فایلها را به داخل دایرکتوری  ARDUINO.LIBو  ARDUINO.IDXدو فایل به نامهای 

 به پایان رسیده است. Proteusدر محیط  Arduinoاکنون کار نصب کتابخانه  است کپی کنید. Proteusدایرکتوری 

 

 Proteusساخت چشمک زن با استفاده از آردوینو در محیط 

 Arduinoوشتن برنامه چشمک زن در محیط ن
ا درون آن ررا انتخاب کنید تا پروژه جدیدی ایجاد شود. سپس برنامه زیر  Newگزینه  Fileدر محیط آردوینو، از منوی  .3

 بنویسید:

void setup() { 
    pinMode(13,OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  digitalWrite(13,HIGH); 
  delay(1000); 
  digitalWrite(13,LOW); 
  delay(1000); 
} 

 

 ید.بگذار blinkاید ذخیره شود و اسم آن را را انتخاب کنید تا برنامه ای که نوشته Saveگزینه  Fileر منوی د .4

به فایل  را انتخاب کنید. این گزینه برنامه شما را Export Compiled Binaryگزینه  Sketchدر محیط آردوینو از منوی  .5

hex کند تا بعدا از آن در محیط تبدیل میProteus .استفاده کنیم 

nicerland.com/eduFiles/ArduinoFa/Proteus/ProteusArduinoLibrary.zip


 

 Arduinoبر روی  Proteusشبیه سازی کردن چشمک زن در محیط 

 Proteusباز کردن محیط 

ید تا اجرا ایپ کنرا ت isis، عبارت Startدر منوی  Proteusبرای باز کردن نرم افزار را باز کنید.  Proteusنرم افزار  .6

و به داخل  را نصب کرده اید مراجعه کنید Proteusکه در آن  توانید به آدرسیهمچنین می Proteusکردن شود. برای باز 

 .را اجرا کنید isis.exeبروید و فایل  Binدایرکتوری 

 را انتخاب کنید. Noشود. شما گزینه کنید احتماال پیغام زیر ظاهر میرا باز می Proteusزمانی که  .7

 

  



 Proteusبر روی صفحه ترسیم  Arduinoگذاشتن یک برد 
ظر خود را توانیم مدارهای مورد ندر سمت چپ مجموعه ابزاری قرار دارد که با استفاده از آنها می Proteusدر محیط  .8

بکشیم. در قسمت باالی این مجموعه ابزارها یک آیکون زرد رنگ مثلثی شکل وجود دارد که اصطالحا به آن 

Component ر خود از آنها ونیکی را انتخاب کنیم و سپس در مداالکتر توانیم قطعات مختلفگویند. با استفاده از آن میمی

 کلید کنید. Pروی این مثلث زرد رنگ کلید کنید و سپس بر روی دکمه  استفاده کنیم. با استفاده از موس بر

 

  



وی را تایپ کنید و سپس در لیست سمت راست بر ر Arduinoکلمه  Keywordدر پنجره ای که باز شده است، در قسمت  .9

Arduino UNO  با موس دابل کلیک(Double click)  کنید تا برد آردوینو به لیست وسایل(Device) س اضافه شود. سپ

 بسته شود. Pick Devicesرا بزنید تا پنجره  OKدکمه 

 

  



را بزنید تا عکس  rotate clockwiseبا موس کلید کنید و سپس دکمه  Arduino UNO R3بر روی  Devicesدر قسمت  .10

Arduino  به صورت ایستاده نمایش داده شود. سپس بر روی صفحه ترسیم با موس یک کلید کنید تا یک عدد برد

Arduino کنید.( یگیرد که شما با موس کلید مدر همان جایی قرار می بر روی صفحه ترسیم قرار گیرد. )برد آردوینو 

 

 Proteusذخیره کردن در محیط 
. این فایل کلید کنید Saveبروید و بر روی  Fileکنید، به منوی ترسیم می Proteusبرای ذخیره کردن مداری که در محیط  .11

طراحی  چشمک زن را در آردوینو ساخته اید و برایکه در آن پروژه  ذخیره کنید طراحی خود را در همان دایرکتوری

 خود اسم مناسبی بگذارید.

  



 Arduinoرای برد ب انتخاب کردن برنامه

کلیک  در محیط پروتوس هرگاه بخواهیم مشخصات مربوط به قطعه ای را تغییر دهیم با موس بر روی آن قطعه دو بار .12

(double click) کنیم. شما در صفحه ترسیم بر روی برد آردوینو با موس میdouble click  نجره پکنید. در این صورت

وس بر روی مکند. با ای است که آن برد اجرا میمربوط به برد آردوینو، برنامهشود که از جمله مشخصات زیر ظاهر می

 وجود دارد کلید کنید. )شکل زیر( Program Fileآیکون کوچک زرد رنگی که در سمت راست 

 

  



اید. ره کردهپروژه چشمک زن را در آن ذخی شود به داخل دایرکتوری بروید که در محیط آردوینودر پنجره ای که باز می .13

 را بزنید. Openکلید کنید و سپس دکمه  Blink.ino.standard.hexسپس بر روی فایل 

 

 را بزنید تا بسته شود. OKدکمه  Edit Componentدر پنجره  .14

  



 به راه انداختن شبیه ساز 

بیه ضبط صوت وجود دارد. هنگامی که بخواهید شچهار آیکون، شبیه آیکون در پایین صفحه  Proteusدر صفحه اصلی  .15

زنید. ا میر Stopرا بزنید و هرگاه بخواهید شبیه ساز را متوقف کنید دکمه  Runبایست دکمه ساز شروع به کار کند می

کند را جرا میا Arduinoای که برد توجه داشته باشید که هرگاه بخواهید تغییری در نقشه مدار بدهید یا بخواهید برنامه

را بزنید تا  Runکمه دبایست ابتدا شبیه ساز را متوقف کنید و سپس اقدام به تغییرات کنید. شما در این مرحله تغییر دهید می

 شبیه ساز شروع به کار کند. 

 

  



و ظاهر ردوینآهای برد کنید که مربع کوچکی که کنار همه پایهکنید، مشاهده میهنگامی که شبیه ساز را راه اندازی می .16

نگ آبی باشد شده است. اگر مربع به ر HIGHولت است و آن پایه  5شود. اگر مربع به رنگ قرمز باشد، ولتاژ آن پایه می

د. در این شوای آزاد رها شده باشد به رنگ خاکستری نمایش داده میشده است. همچنین اگر پایه LOWیعنی که آن پایه 

شود و به نمایش داده شده است، بین آبی و قرمز عوض می 13بعی که کنار پایه کنید که رنگ مرشبیه سازی مالحظه می

 شود. هر یک ثانیه یکبار روشن و خاموش می 13عبارت دیگر پایه 

 

 

  



 و مقاومت به مدار LEDافزودن 

تا آردوینو( از کتاب  16-4)مثل شکل متصل کنیم  13قرمز و یک مقاومت به پایه  LEDخواهیم یک در این مرحله می .17

م، ابتدا با اعمال کنینقشه مدار نیز روشن شود. برای اینکه تغییری را در  LEDشود، این می HIGH، 13هنگامی که پایه 

 که در پایین صفحه قرار دارد، شبیه ساز را متوقف کنید. Stopزدن دکمه 

 

 ظاهر شود. Pick Devicesپنجره  کلیک کنید تا Pکلیک کنید و سپس بر روی  componentبر روی  toolbarدرون  .18

 



از بین قطعات مختلفی که پروتوس  را تایپ کنید تا LED RED اتکلم Keywordsدر قسمت  Pick Devicesدرون پنجره  .19

د و در لیست سمت راست بر روی اسم ندر لیست سمت راست ظاهر شومرتبط هستند قرمز رنگ  LED دارد، قطعاتی که با

LED-RED  کلیک کنید تا به لیست با موس دو بارDevice.ها اضافه شود 

 

)مقاومت( را تایپ کنید تا مقاومت در لیست سمت  Resistorکلمه  Keywordدر قسمت  Pick Devicesدرون پنجره  .20

ها اضافه Deviceبا موس دو بار کلیک کنید تا به لیست  resistorراست ظاهر شود و در لیست سمت راست بر روی اسم 

 شود.
 را ببندید. Pick Devicesپنجره  OKبا زدن دکمه  .21

  



ای نمایی از قطعه Devicesدر باالی لیست با موس کلید کنید تا انتخاب شود.  LED-REDبر روی اسم  Devicesدر لیست  .22

 شود. در این تصویر سر آند سمت راست و سر کاتد سمت چپ است.که قرار است بر روی مدار گذاشته شود نشان داده می

قطعه  X-mirrorو یا دکمه  rotate clockwiseدر حالی که مایلیم که سر آند سمت چپ باشد. بنابراین با استفاده از دکمه 

LED سپس بر روی صفحه ترسیم چرخانیم تا سر آند آن در سمت چپ و سر کاتد آن در سمت راست قرار گیرد. را می

 بر روی نقشه گذاشته شود. LEDکلیک کنید تا یک 

 

  



روی صفحه ترسیم کلیک کنید تا بر روی  با موس کلیک کنید تا انتخاب شود و بر Resistorبر روی  Devicesدر لیست  .23

کنید تا پنجره مشخصات مقاومت باز شود  (double click)سپس بر روی مقاومت با موس دو بار کلیک  نقشه قرار گیرد.

 را بزنید. OKاهم تنظیم کنید. سپس دکمه  330و با تایپ کردن مقدار مقاومت را به 

 

  



 کلیک کنید.  buses modeبر روی  Toolbarبرای اینکه سیم کشی و اتصاالت بین قطعات را مشخص کنیم در قسمت  .24

 13از آردوینو متصل کنیم. برای این کار با موس یک بار بر روی پایه  13را به پایه  LEDخواهیم که یک سر از ما می .25

کلید  LEDشود و هنگامی که بر روی سر از برد آردوینو کلیک کنید. در این حالت یک سیمی به سر موس شما آویزان می

 شود.متصل می LEDبه سر  13کنید پایه می

 

 کلیک کنید تا با سیم این دو سر به هم متصل شوند. LEDسمت راست بر سر باالی مقاومت با موس کلیک کنید و بر سر  .26

  



کلیک کنید و در  Terminals Mode بر روی آیکون Toolbarبرای اینکه سر پایین مقاومت را به زمین متصل کنید، در  .27

کلیک کنید تا انتخاب شود. سپس بر روی صفحه ترسیم کلیک کنید تا یک زمین بر  Ground، بر روی Terminalsلیست 

بایست در لیست ولت یا هر ولتاژ دیگر متصل کنیم می 5روی صفحه ترسیم گذاشته شود. چنانچه بخواهیم نقطه ای را به 

Terminals ،Power ،آن را بر روی صفحه  را انتخاب کنیم و به همین طریق با کلیک کردن بر روی صفحه نمایش

-را بر روی صفحه ترسیم گذاشته ایم، اگر بر روی آن دابل کلیک کنیم می Powerنمایش بگذاریم. همچنین هنگامی که 

  توانیم ولتاژ آن را انتخاب کنیم.

 

 را انتخاب کنید و با سیم سر پایین مقاومت را به زمین متصل کنید. Buses modesحال مجددا  .28

 شود.قرمز رنگ روشن و خاموش می LEDکنید که ید تا شبیه ساز شروع به کار کند. مالحظه میرا بزن Runدکمه  .29


