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فصل اول
جلسه اول


مفهوم الکتریسیته



هدف الکترونیک



مفهوم ولتاژ الکتریکی



مفهوم جریان الکتریکی



توضیح مفاهیم ولتاژ ،جریان و مقاومت در سیستم های هیدرولیکی



توضیح مقاومت الکتریکی



قانون اهم



ولتاژ های  ACو DC



مفهوم توان الکتریکی



واحد اندازه گیری توان



قطعات الکتریکی  DIPو SMD



نمایش نحوه مونتاژ قطعات  DIPو SMD



استفاده از قطعات  DIPروی Breadboard



استفاده از پنس در کار با قطعات SMD



تفاوت ها ،مزایا و معایب قطعات  DIPو  SMDنسبت به هم



Heat Sink



انواع سایز های قطعات  SMDو اسم آن ها



استفاده از دیتاشیت قطعات برای انتخاب بهترین سایز و شکل قطعه



نمایش انواع مقاومت های دیپ



توان مقاومت های دیپ



خواندن مقدار مقاومت های دیپ



نمایش انواع مقاومت های SMD



خواندن مقدار مقاومت های SMD



یک آزمایش ساده روشن کردن یک  LEDو نکات آن و استفاده از مقاومت در آن

جلسه دوم


مقاومت های  Pull Upو Pull Down



معرفی قطعه Dip Switch



روشن و خاموش کردن ال ای دی با میکروسوییچ



 Pull upو pull down



افت ولتاژ مقاومت



خازن



تاثیر مقاومت در کنار خازن



شارژ و دشارژ خازن



انواع خازن های دیپ



خواندن مقدار خازن های دیپ



انواع خازن های اس ام دی



خازن های اس ام دی سرامیکی



خازن های آلومینیومی



مقاومت معادل و سلف معادل داخلی یک خازن



خازن ایده آل و خازن واقعی



یک آزمایش ساده با خازن



استفاده از خازن در تغذیه میکروکنترلر ها



خازن Bypass

جلسه سوم


آشنایی با قطعه سلف



یکای اندازه گیری و نماد سلف



نحوه عملکرد سلف



مدلسازی سلف با مدار هیدرولیکی



تناظر بین سلف و خازن



مدلسازی عملکرد مدار سلف و مقاومتی



مدار مدلسازی شده سلف و خازن موازی



آشنایی با شکل ظاهری سلف



مدل های DIP



مدل های SMD



کاربرد سلف در مدارهای دیجیتالی



رفتار سلف در مدار دیجیتالی



المان ها از دیدگاه  acو DC



مدار کامل برای رفع اکثر نویزها



آشنایی با قطعه ی دیود



مدلسازی آبی دیود



آشنایی با شکل ظاهری دیود



مدل های DIP



تشخیص جهت عبوری دیود



مدل های SMD



ولتاژ drop out



پروژه اول (تشخیص پایه های )LED



استفاده دیود در مدارهای دیجیتالی



نماد دیود و نامگذاری پایه ها



کاربرد دیود



موتور dc

جلسه چهارم


منبع تغذیه



پیچ های تنظیم ولتاژ و جریان در منابع تغذیه



عالمت های  CCو  CVروی منابع تغذیه



مولتی متر



پروب های متصل به مولتی متر ها و انواع آن



استفاده از پروب های نوک تیز برای  Bread Boardها و دالیل آن



نحوه اندازه گیری جریان با مولتی متر



 LCRمتر



نحوه استفاده از اهم متر



اهم متر های Auto Range



نحوه استفاده از ولت متر



تست اتصال کوتاه (تست بوق) با مولتی متر



تست دیود با مولتی و بدست آوردن ولتاژ Drop



نحوه اندازه گیری اندازه یک سلف



تست سالمت ترانس با  LCRمتر



انواع Bread Board



برد  1000سوراخ و تفاوت آن با Bread Board



اسیلوسکوپ



نمایش سیگنال های الکتریکی روی اسیلوسکوپ



تفاوت اسیلوسکوپ های آنالوگ و دیجیتال



پیچ تنظیم  Time/Divیا Sec/Div



پیچ تنظیم Volt/Div



استخراج مولفه های  DCو  ACیک موج در اسیلوسکوپ



 Triggerدر اسیلوسکوپ



سیگنال ژنراتور



انواع سیگنال ها و فرکانس های متفاوت در سیگنال ژنراتور ها



پیچ تنظیم روی سیگنال ژنراتور ها برای تنظیم دامنه موج



Checksum



پنس



پنس آنتی الکترواستاتیک



سیم چین و کف چین



سیم لخت کن اتوماتیک



دستگاه پرس دستی برای نصب سر سیم (وایرشو) ،سوکت های تلفن و  LANو…



کولیس دیجیتال و آنالوگ



جلسه پنجم


نحوه استفاده دستگاه های اتوماتیک مونتاژ از قطعاتSMD



نمایش  Ferrite Beadدر سیم هایUSB



کلیات لحیم کار ی )(Soldering



هویه



انواع هویه های آنالوگ و دیجیتال



انواع سر های هویه



سیم لحیم (قلع) و انواع آن



روغن لحیم



مایع فالکس



تفاوت روغن لحیم و مایع فالکس



انواع قلع کش



استیشن لحیم کاری



روش های متفاوت مونتاژ برد های الکترونیکی



وان قلع



لحیم کردن یک قطعه دیپ روی برد  1000سوراخ



ویژگی یک اتصال لحیم سالم



ویژگی اتصاالت نادرست لحیم



سردی لحیم (سردی قلع)



لحیم کردن قطعات  SMDریز



لحیم کردن چند قطعه  SMDکوچک اهم از مقاومت ،خازن ،دیود و ترانزیستور



لحیم کردن یک میکروکنترلر SMD



اسپری های تمیز کننده قطعات الکترونیکی



ترمینال فشاری



فونیکس



وارنیش



سیم فلت



استفاده از وارنیش و Hot Air

جلسه ششم


LED



مدل های دیپ و  SMDقطعهLED



مفاهیم آند مشترک و کاتد مشترک



Diffuser



seven Segment



تست نمایش اعداد روی seven segment



دیپ سوییچ



کنترل یک  Segment 7با دیپ سوییچ



بازر



فیوز



روش خواندن جریان و ولتاژ فیوز های شیشه ای



انواع فیوز های دیپ و SMD



رگوالتور LM7805



روش استفاده از  2سطح رگوالتور

جلسه هفتم


سنسور چیست



انواع سنسور های مورد استفاده در سیستم های الکترونیکی



سنسور نور ی



سنسور رطوبتی



سنسور دمای  LM35و راه انداز ی آن



پیدا کردن پایه های  LM35با استفاده از اینترنت و دیتاشیت



فاکتورهای مهم در انتخاب سنسورها



سنسورهای دیجیتال



سنسور  Human Detectorو PIR



رله)(Relay



انواع رله



کویل یا بوبین رله



مفهوم (NC) Normally Closeو (NO) Normally Open



رله های حالت جامد SSR



رله های Latch



فرستنده ها و گیرنده های ( IRمادون قرمز )



کاربرد فرستنده ها و گیرنده های IR



انواع فرستنده و گیرنده IR



معرفی آی سی TSOP1738



کاربرد آی سی  TSOP1738در خواندن کد های ریموت های مختلف



پکیج های فرستنده گیرنده  IRکنار هم



پروژه تشخیص رنگ سیاه و سفید با فرستنده گیرنده های IR



طراحی یک مدار فرستنده و گیرنده با IR

جلسه هشتم


ترانزیستور



کاربرد ترانزیستور در سیستم های آنالوگ و دیجیتال



ترانزیستور BJT



شماتیک ترانزیستور BJT



ترانزیستور های  NPNو PNP



ساختار داخلی ترانزیستور ،نیمه هادی ها ،کانال های  Nو P



پایه های یک ترانزیستور )BJT (collector,base,emitter



ناحیه قطع و ناحیه اشباع ترانزیستور



نمایش انواع دیپ و  SMDترانزیستور



طراحی یک مدار ساده با ترانزیستور



پروژه اول (روشن کردن یک چراغ با ترانزیستور )NPN



پروژه دوم (طراحی و ساخت یک مدار کامال کاربردی با استفاده از سنسور نور ی و ترانزیستور )PNP



ترانزیستور های MOSFET



پایه های ماسفت )(S,D,G



پل  Hچیست؟



ترانزیستور دارلینگتون

جلسه نهم


پروژه اول (چشمک زدن دو  ledبه صورت یکی در میان)



تحلیل مدار مولتی ویبراتور آاستابل )(Astable



کاربرد مدار



تغییر سرعت چشمک زدن  ledها



نرم افزار شبیه ساز fritzing



رسم در محیط شماتیک



رسم در محیط برد بورد



تقویت کننده عملیاتی )(Operational Amplifire



کاربرد op-amp



شماتیک op-amp



شکل ظاهر ی op-amp



LM324



تشخیص شماره پایه های  ICاز روی دیتاشیت



 Op-ampچه کار ی انجام می دهد؟



مدار مقایسه گر ) (comparatorبا آپ امپ



پتانسیومتر



پایه ها و طرز کار پتانسیومتر



پروژه دوم (طراحی بخش آپ امپی مداراتی که در آینده آزمایش می کنیم)



پروژه سوم (فرستنده و گیرنده )IR



پروژه چهارم (سنسور رنگ سفید و مشکی)



پروژه پنجم (ساخت دزدگیر با فرستنده و گیرنده )IR



طراحی مدار دزدگیر با المان های موجود در مدار قبل



استفاده از  Buzzerبجای  ledبه عنوان load



نکته کاربردی برای عیب یابی مدار



تقویت جریان خروجی آپ امپ



پروژه ششم (طراحی مدار درایور برای موتور )DC



مفهوم درایور ()Driver



آرمیچر



خاصیت موتورهای DC



طراحی مدار درایور



مدار پل اچ )(H



پروژه هفتم (راه انداز ی موتور با  ICدرایور )L293D

فصل دوم
جلسه اول


مقدمات کار با میکروکنترلرها



روند آموزش در فصل دو



مفاهیم آنالوگ و دیجیتال



سیگنال آنالوگ



سیگنال دیجیتال



مفهوم منطق های صفر و یک



سوالی در ذهن خالق یادگیرنده



شبیه ساز ی فضای درون میکروکنترلر



ابزارهای کار با منطق صفر و یک



جبر بول



عملگرهای جبربول



انواع عملگرها



جدول درستی (جدول صحت)



نماد مدار ی گیت های منطقی



جدول درستی گیت های منطقی



کاربرد عبارت های منطقی



مدار ترانزیستور ی گیت ها



مبنای باینر ی



مفهوم بایت



اعداد عالمت دار یا بدون عالمت باینر ی



مبنای هگزادسیمال



آشنایی اولیه با میکروکنترلرها



ساختار  ICها



اصطالح سایز بیتی میکروپروسسور یا میکروکنترلر



میکروکنترلر چیست؟



میکروپروسسور



تفاوت میکروکنترلر با میکروپروسسور



چند نمونه از قطعات داخلی میکروکنترلر



انواع میکروکنترلرهای استفاده شده در این دوره



آینده در دستان میکروکنترلر



شکل و ظاهر انواع میکروکنترلر



مدل های  DIPمیکرو AVR



مدل های  SMDمیکرو ARM



میکروهای ARM



میکروهای رایج در بازار برای عملیات مرحله ای



معیارهای انتخاب میکروکنترلرها



FPGA

جلسه دوم


آشنایی با ماژول آردوینو



آشنایی با ظاهر آردوینو نانو



اجزای برد آردوینو نانو



معرفی پین ها و ویژگی های مدل نانو



کار با ماژول آردوینو و نرم افزار کدنویسی



نرم افزار آردوینو



نوشتن کد در محیط نرم افزار



پروژه اول



روند اجرایی  ledچشمک زن



تحلیل کد  ledچشمک زن



بخش setup



بخش loop



ساخت چشمک زن مدل تپش قلب



تکلیف اول



پروژه دوم



روشن خاموش کردن یک  ledبیرون از برد



اطالعات درمورد پین های برد



روند پیاده ساز ی کد



پروژه سوم



راه انداز ی المپ  220ولت با میکرو آردوینو



روند کار مدار و کدنویسی



رسم مدار



بستن مدار و مشاهده خروجی



پروژه چهارم



رقص نور با مجموعهled



کد برنامه رقص نور



تکلیف دوم

جلسه سوم


مفاهیم اولیه در کدنویسی به زبانC



بدنه اصلی کدنویسی در نرم افزارArduino



commentها



فرمت نوشتن comment



دالیل نوشتن comment



دستور pinMode



تابع )(function



) ; ( Semicolon



compiler



دستورdigitalWrite



متغیرها )(variables



نحوه تعریف کردن یک متغیر در برنامه



مفهوم  scopeبرای توابع



انواع متغیرهای داخل برنامه



پروژه اول(استفاده از پین ها به عنوان ورودی و روشن کردن یک  ledبا کلید)



دستورdigitalRead



دستور شرطیif



دستورelse



پروژه دوم ( NOTکردن منطق خروجی پروژه اول)



پروژه سوم (با هربار زدن دکمهLED ،پنج بار چشمک بزند)



پروژه چهارم (ساخت درب اتوبوسی با  LEDو کلید)



برطرف کردن مشکلBounce



پروژه پنجم (استفاده از المپ  220ولت در پروژه درب اتوبوسی)



پروژه ششم (استفاده از یک کلید برای  2کار متفاوت)



پروژه هفتم (راه انداز ی پروژه قبل به صورت سه حالته)



دستور شمارش با گام یک واحد



عملگر%



دستورelseif



رفع مشکل  overflowیک متغیر

جلسه چهارم


نکاتی تکمیلی درمورد دستورif



نوشتن شرط  ifبا عدد



نوشتن شرط  ifبا متغیر



عملگر مقایسه ای داخلif



مشکل نوشتن یک عبارت شرطی با یک عالمت تساوی



دستور )while(1



روشی برای عدم فراموشی عالمت ) == (



سایر عملگرهای شرطی



پروژه اول (استفاده همزمان از دو کلید برای فرمان دادن)



ارتباط سریال



راه های برقرار ی ارتباط با دنیای بیرون از میکرو



مشکالت روش مواز ی



مشکالت روش سریال



قالب بایت انتقالی در ارتباط سریال



مفهوم عبارتUART



آسنکرون )(Asynchronous



سیم های واحد UART



مفاهیم  Half duplexو Full duplex



مفهوم عبارتUSART



مفهوم Baud Rate



الیه فیزیکی ارتباط های سریال



ارتباط سریال RS232



سطح فیزیکی ارتباط RS232



TTL



بیت parity



انواع parity



نقطه ضعف parity



تنظیمات پیش فرض آردوینو برای ارتباط UART



تنظیمات آردینو برای ارتباط سریال



دستور Serial.begin



دستور Serial.print



نمایش داده های ارسال شده روی پورت سریال



محیط نمایش پورت سریال در نرم افزار آردوینو



فرمت نوشتن عبارات  new lineوcarriage return



دستور )(Serial.println



چاپ کردن متغیرها با فرمت متفاوت در پورت سریال



تغییر فرمت و مبنای عدد مورد استفاده



تغییر ارقام اعشار یک عدد float



کد اسکی کاراکترها



علت نمایش کد اسکی درگاه سریال



نمایش کاراکتر معادل هر عدد اسکی



ساخت جدول اسکی با میکروکنترلر



دستور )(Serial.write



استفاده از ارتباط سریال برای دی باگ



نمایش  overflowشدن متغیر



متغیر از نوع uint8_t



تفاوت این متغیر با نوع unsigned Char



مفهوم دی باگ



دستور for



دریافت داده ها از طریق پورت سریال



روند خواندن داده در ارتباط سریال



دستور Serial.available



دستور While



دستور Serial.read



روش خواندن داده در Serial.read



مفهوم Verify



روش ساده باز کردن ترمینال سریال در آردوینو



پروژه دوم (تصمیم گیر ی میکرو از طریق ورودی سریال)



پروژه سوم (استفاده از یک عبارت بجای یک کاراکتر برای فرمان دادن)



روش تشخیص یک string



متغیر نوع String



نوشتن تابع )(function



کاربرد توابع



کد تابع محاسبه فاصله دو نقطه



تابع sqrt



تابع pow



Syntax



Variable Casting



دستور=+



نکته ای درمورد ساختار زبان برنامه نویسیC



دستور reserve



کد فرمان دادن به مدار با یک string

جلسه پنجم


راه انداز ی ارتباط سریال  USARTبا استفاده از رجیسترهای داخلی AVR



شناخت بیتهای رجیستر UDR



شناخت بیتهای رجیستر UCSRA-C



پروژه اول (نوشتن کد ارسال با  USARTبدون استفاده از کتابخانه ) stdio.h



پروژه دوم (نوشتن کد دریافت از  USARTبدون استفاده از کتابخانه ) stdio.h



ارسال و دریافت همزمان از پورت سریال



آشنایی با interrupt



آشنایی با مفهوم stack



آشنایی با مفهوم FIFO



پروژه سوم (راه انداز ی وقفه خارجی)



دستور ) #asm ( sei



پروژه چهارم )روشن و خاموش کردن  ledبا کلید در روتین وقفه(



آشنایی با رجیسترهای وقفه



مفاهیم  rising edgeو falling edge

جلسه ششم


آرایه های چندبعدی )(Multi Dimension Array



 Forهای تو در تو



دستور Switch



(ADC) Analog to Digital Convertor



فرمول تبدل ADC



Resolution



)Aref (Vref



پروژه اول (استفاده از  ADCبرای خواندن ولتاژ )



دستور analogRead



روش برطرف کردن نویز



کالیبراسیون



عیب یابی سیستم ولتمتر ساخته شده باADC



استفاده از ولتمتر ساخته شده باADC



پروژه دوم (اندازه گیر ی ولتاژ حاصل از تقسیم مقاومتی)

جلسه هفتم


استفاده از دیتاشیت و شناخت اولیه از یک قطعه



دیتاشیت سنسور دمای LM35



بهینه ساز ی کد یک برنامه



 sleep modeبرای میکروکنترلر



پروژه اول (راه انداز ی )LM35



پروژه دوم (ساخت یک سیستم دماسنج با حالت  emergencyبرای یک دمای خاص)



استفاده از اشمیت تریگر در پروژه سنسور دما



پروژه سوم (استفاده از تابع  toneبا سیگنال خوانده شده از پتانسیومتر )



تابع map



پروژه چهارم (ساخت  ledچشمک زن ( adjustableسرعت متغیر چشمک زدن))



دستور toggle



پروژه پنجم (استفاده از تابع  mapبدون دانستن مقادیر بازه اولیه)



کد سیستم طراحی شده برای شناسایی هوشمند بازه تغییرات ADC



پروژه ششم (حذف نویز داده های )ADC



روش میانگین ساده



روش میانگین وزن دار

جلسه هشتم


آشنایی با مبحث PWM



مفاهیم  duty cycleو فرکانس کار ی در PWM



دستور analogWrite



دستور parseInt



تابع constrain



پروژه اول ( راه انداز ی  led RGBبا استفاده از )PWM



پروژه دوم (راه انداز ی موتور  DCبا )PWM



آشنایی با  timerدر آردوینو



دستور random



مفهوم random seed

جلسه نهم


استفاده از  PWMبرای کنترل دور موتور



یادآور ی از ( IC L293Dدرایور موتور)



پروژه اول (استفاده از  PWMبرای راه انداز ی موتور)



آشنایی با joystick



Right Angel Pin Header



پروژه دوم (راه انداز ی )joystick



پروژه سوم (راه انداز ی موتور با )joystick



پروژه چهارم (حرکت موتور با  joystickدر دو جهت)



پروژه پنجم (استفاده از دکمه روی  joystickبرای تعیین مد کار ی موتور)

جلسه دهم


User Interface



پروژه اول (راه انداز ی موتور  DCبا منو در ارتباط سریال)



دستور goto



 Commandهای ترمینال سریال



مفهوم ترمینال



دستور پاک کردن صفحه نمایش ترمینال



ترمینال Putty



تنظیمات ارتباط سریال در putty

جلسه یازدهم


آشنایی با مفهوم ( classکالس) در زبان C++



آشنایی با مفهوم ( objectشی) در زبان C++



پروژه اول (راه انداز ی  LCDگرافیکی)



استفاده از کالس liquidCrystal



دستور  .beginاز کالس liquidCrystal



دستور  .blinkاز کالس liquidCrystal



دستور  .noBlinkاز کالس liquidCrystal



دستور  .printاز کالس liquidCrystal



دستور  .cursorاز کالس liquidCrystal



دستور  .clearاز کالس liquidCrystal



دستور  .writeاز کالس liquidCrystal



دستور  .displayاز کالس liquidCrystal



دستور  .noDisplayاز کالس liquidCrystal



دستور  .scrollDisplayاز کالس liquidCrystal



دستور  .autoScrollاز کالس liquidCrystal



دستور  .homeاز کالس liquidCrystal



پروژه دوم (نمایش عبارت ”!“hello worldروی )LCD



پروژه سوم (نمایش ورودی ارتباط سریال روی )LCD



پروژه چهارم (نمایش ثانیه شمارش با )LCD



تابع ()leftToRight



تابع ()RightToLeft



پروژه پنجم (حرکت نوشته ها روی )LCD



پروژه ششم (نمایش عدد روی )LCD

جلسه دوازدهم


دستور  createChar.از کالس liquidCrystal



آشنایی با طرزکار Compiler



مفهوم زبان Assembly



ساخت فیلتر پایین گذر و حذف نویز



پروژه اول (روشن کردن  LCDبدون نویز)



ساختار حافظه ها و ذخیره متغیر در زبان C



استفاده از آدرس داده های در حافظه با عالمت ( * )



مفهوم pointer



پروژه دوم (نمایش چندین عبارت روی  LCDپشت سر هم)



پروژه سوم (شروع ساخت باز ی آدمک)



روش ساخت و نمایش یک کاراکتر غیر موجود در کد اسکی روی LCD

جلسه سیزدهم


پروژه اول (ساخت باز ی آدمک و مانع)



پروژه دوم (نمایش عبارت ها در وسط صفحه نمایش )LCD



دستور  .strlenاز کالس liquidCrystal



آشنایی با مفهوم memory violation

جلسه چهاردهم


نوع  Staticاز متغیرها



پروژه اول (ساخت آدمک و مانع)



پروژه دوم (حرکت آدمک و مانع)



پروژه سوم (حرکت دادن آدمک با استفاده از )joystick



دی باگ مشکالت کد



پروژه چهارم (نمایش عبارت  game overروی )LCD



پروژه پنجم (نمایش امتیاز کسب شده روی ترمینال سریال)

جلسه پانزدهم


آشنایی کامل با سرو موتور و دیتاشیت آن



کالس servo.h



دستور .attach



دستور .write



پروژه اول (استفاده از پتانسیومتر برای چرخاندن موتور)



پروژه دوم (حرکت بازوی سرو به صورت سینوسی)



پروژه سوم (استفاده از ارتباط سریال برای فرمان به موتور سرو)

جلسه شانزدهم


آشنایی کامل با امواج IR



آشنایی کامل با قطعه گیرنده  IRمدل TSOP17



مفهوم مدوالسیون



انواع مدوالسیون



مدوالسیون  AMو FM



فیلترهای  Band Passاز نوع narrow



مفهوم سیگنال carrier



پروژه اول (نمایش سیگنال خروجی گیرنده  IRروی اسیلوسکوپ)



استفاده از کتابخانه  IRدر آردوینو



کالس  IRrecvدر زبان  ++Cآردوینو



دستور .enableIrIn



دستور .blink13True



دستور .decode



دستور .resume



پروژه دوم (راه انداز ی و تشخیص کدهای ریموت کنترل)



دستور استفاده از آدرس متغیر با عالمت ( & )



پروژه سوم (خاموش و روشن کردن المپ با یک دکمه از ریموت کنترل)



پروژه چهارم (چشمک زن چراغ و روشن/خاموش کردن با  2دکمه متفاوت)

جلسه هفدهم


آشنایی کامل با سنسور ( human detectorتشخیص حرکت )PIR



پروژه اول (روشن کردن چراغ با استفاده از سنسور )human detector



پروژه دوم (ساخت چشمک زن با المپ با تشخیص حرکت)



روش ساختن کالس و object



مفهوم instantiation



مفهوم دیتا و تابع از نوع  privateیا public



پروژه سوم (ساخت چشمک زن  led 2با استفاده از کالس بندی)

جلسه هجدهم


آشنایی دقیق با  stepper motorو انواع آن



مفاهیم موتور و ژنراتور ی



انواع  stepهای حرکت موتور stepper



پروژه اول (چرخش )stepper



پروژه دوم (چرخش  stepperوابسته به زمان)



 ICهای transistor array



پروژه سوم(راه انداز ی موتور  stepperبا استفاده از )L293D



پروژه چهارم (کنترل جهت حرکت موتور )stepper

جلسه نوزدهم


آشنایی با Keypad



روش کار با انواع Keypad



ساختمان داخلی  Keypadها



پروژه اول (راه انداز ی  Keypadبا استفاده از کتابخانه )Keypad.zip



دستور .getKey



پروژه دوم (نمایش کلید زده شده روی ترمینال سریال)



دستور .addEventListener



دستور .getState



پروژه چهارم (استفاده از یک  Keypadبرای حروف و اعداد همزمان)



پروژه پنجم (استفاده از دو  objectبرای دو کاربرد مختلف از  Keypadبه صورت همزمان)



پروژه ششم (ساخت سیستم قفل دیجیتال)



متغیر از نوع String



عالمت (‘null (‘/0



مقایسه مقدار یک آرایه با یک String

جلسه بیستم


آشنایی با تکنولوژ ی RFID



انواع کارت های شناسایی (بارکد دار RFID ،و …)



 RFIDهای پسیو



طرز کار  RFIDها با القای الکترومغناطیس



فرستنده (RFID (tag



گیرنده (RFID (reader



انواع مدل های tag



روش استفاده از reader



انواع  RFIDها براساس فرکانس کار ی



آشنایی با ماژول reader EM-18



پروژه اول (راه انداز ی ماژول  readerبا آردوینو)



علت مشکل استفاده همزمان از  RFIDو آردوینو و رفع آن



پروژه دوم (خواندن کد ارسال شده توسط  tagبه صورت کاراکتر ی)



دستور ()Serial.readBytes



آشنایی با قطعه زبونه برقی درب  12ولتی



راه انداز ی زبونه برقی درب با یک منبع تغذیه



پروژه سوم (تست کردن دو  tagبا یک )reader



پروژه چهارم (باز کردن درب برقی با یک کارت  RFIDمشخص)



پروژه پنجم (راه انداز ی  buzzerتوسط ماژول )reader



دی باگ کردن پروژه



پروژه ششم (ساختن مدار  learnerبا یک کلید برای شناسایی  tagها و استفاده از آن )

جلسه بیست و یکم


آشنایی با حافظه EEPROM



استفاده از کتابخانه  EEPROM.hدر آردوینو



دستور .write



دستور .length



محدودیت آدرس های حافظه EEPROM



دستور .read



ذخیره داده های بزرگتر از یک بایت در EEPROM



دستور .put



دستور sizeof



روش نوشتن داده های مختلف در چند خانه پشت هم از حافظه EEPROM



پروژه اول (راه انداز ی  EEPROMو نوشتن و خواندن چندین متغیر )



روش پاک کردن حافظه نوشته شده



محدودیت در دفعات نوشتن و خواندن از حافظه EEPROM



پروژه دوم (استفاده از  EEPROMبرای ذخیره کد )tag



دستور .get



پروژه سوم (استفاده از چند کارت  RFIDبرای باز کردن یک درب)



پروژه چهارم (سیستم کاربردی درب باز کن با  RFIDبا در نظر داشتن شرایط قطع و وصل شدن منبع تغذیه)

جلسه بیست و دوم


امواج فراصوت (التراسونیک)



آشنایی با سنسور التراسونیک (سونار)



شیوه عملکرد سنسور سونار



شناخت ماژول سونار SRF05



روش های استفاده از پایه های میکروکنترلر به صورت چندگانه



مفهوم  multiplexکردن



پروژه اول (راه انداز ی سنسور سونار و تشخیص زمان رفت و برگشت صوت)



دستور delayMicrosecond



دستور pulseIn



پروژه دوم (ساخت فاصله سنج با سنسور التراسونیک)



پروژه سوم (ساخت سنسور دنده عقب خودرو)

جلسه بیست و سوم


آشنایی با ارتباط SPI



روش سنکرون کردن ارسال دیتا بین میکروکنترلرها



ارتباط دو طرفه با استفاده از  Masterو Slave



انواع مدهای کار ی ارتباط سریال ( Full duplexو )half duplex



آشنایی با پایه های  SCK،MOSI ،MISOو SS



روش شبکه کردن میکروکنترلر ها با استفاده از SPI



روش شبکه کردن تعداد زیادی میکروکنترلر با استفاده از یک پایه از Master



آشنایی با مفهوم BUS



آشنایی با مفهوم pipe



آشنایی با مفهوم Acknowledge



آشنایی با ویژگی ها و خواندن دیتاشیت ماژول NRF24L01



پروژه اول (راه انداز ی ماژول )NRF24L01



استفاده از کتابخانه های  SPI.hو Nrf24L01.h



معرفی تابع های تعریف شده در کتابخانه RF24.h



پروژه دوم (راه انداز ی بخش فرستنده برای ارتباط رادیویی بین دو برد آردوینو)



دستور ()isChipConnected



دستور ()startListening



دستور ()openReadingPipe



دستور ()setPALevel



پروژه سوم (راه انداز ی بخش گیرنده برای ارتباط رادیویی بین دو برد آردوینو)



دستور ()stopListening

جلسه بیست و چهارم


پروژه اول (روشن و خاموش کردن  LEDاز راه دور با امواج رادیویی)



راه انداز ی فرستنده با  Commandهای روشن و خاموش کردن المپ ارسال شده از کامپیوتر



راه انداز ی گیرنده حساس به همان  Commandهای فرستنده



پروژه دوم (استفاده از کلید روی فرستنده برای خاموش و روشن کردن المپ در مدار گیرنده)



پروژه سوم (تست دمای محیط توسط یک مدار آردوینو و نمایش آن با آردوینوی دوم)



راه انداز ی شبکه به صورت event based



رفع مشکل تداخل کار دماسنج و المپ بخاطر جریان کشیدن مدار



پروژه چهارم (نمایش دمای اندازه گیر ی شده روی  LCDبه جای ترمینال سریال)



پروژه پنجم (استفاده از  RFIDو روشن کردن المپ با یک کارت مخصوص)

فصل سوم
جلسه اول


آشنایی با میکروکنترلر AVR



آشنایی با مدل ATMEGA16A



تفاوت های آردوینو و AVR



مفهوم ظرفیت میکروکنترلر برحسب بیت



مفهوم کالک و قدرت CPU



آشنایی با Programmer



آشنایی با قطعه زیف سوکت



روش های پروگرم کردن میکروکنترلر



انواع programmerها



آموزش نحوه صحیح خواندن دیتاشیت



بررسی کامل دیتاشیت ATmega16



آشنایی با ویژگی های کلی ATmega16



مفهوم watchdog



بررسی  PIN OUTمیکروکنترلر و آشنایی با پایه ها



انواع وقفه های ATmega16پروژه اول (راه اندازی )AVR



آشنایی با نرم افزار codevision



آشنایی با محیط codewizard



تنظیمات  chipبرای راه اندازی میکروکنترلر



استفاده از کتابخانه mega16.h



آشنایی مفهوم  shiftبیت ها



OR bitwise



پروژه دوم (روشن کردن  ledبا )AVR



روش پروگرم کردن  AVRبدون استفاده از زیف سوکت



پروژه سوم ( ledچشمک زن)



استفاده از کتابخانه delay.h



دستور delay_ms



پروژه چهارم ( ledچشمک زن  2تایی)



عملگر =|



عملگر =&



عملگر ~



پروژه پنجم (اضافه کردن  ledجدید بدون تداخل در کار سایر  ledها)



نحوه راه اندازی پایه های I/O



مفهوم tri-state



راه اندازی کالک و رجیستر CKSEK

جلسه دوم


راه اندازی پین های میکروکنترلر به صورت ورودی



پروژه اول (خاموش و روشن کردن  LEDبا کلید)



راه اندازی  PULLUPداخلی



پروژه دوم (راه اندازی همزمان  LED 2با کلید های جدا)



روش همزمان  0و  1کردن بیت های یک پورت



استفاده از PINX.n



استفاده از PORTX.n



استفاده از DDRX.n



استفاده از پورت سریال و برقراری ارتباط بین میکروکنترلر و کامپیوتر



فعال کردن واحد  USARTدر codewizard



استفاده از کتابخانه Stdio.h



پروژه سوم (ارسال کاراکتر از میکرو به کامپیوتر)



دستور putchar



استفاده از نرم افزار realterm



دستور puts



دستور printf



نمایش داده  stringدر ارتباط سریال



استفاده از عملگر  %برای تعیین نوع داده ارسالی



استفاده از عملگر  /برای چاپ کاراکترهای خاص

جلسه سوم


نمایش داده با تعداد ارقام مشخص در درگاه سریال



کار با نرم افزار putty



کار با نرم افزار realterm



دستور sprintf



پروژه اول (راه اندازی میکروکنترلر به عنوان )receiver



دستور getchar



پروژه دوم (ارسال و دریافت همزمان از پورت سریال)



دستور gets



پروژه سوم (نمایش متن  50کاراکتری در ترمینال سریال)



پروژه چهارم (دریافت اعداد  integerاز کاربر و نمایش در ترمینال سریال)



دستور scanf



پروژه پنجم (تبدیل عدد اسکی به عدد صحیح معادل آن)



پروژه ششم (ساختن شاخص  BMIو دریافت قد و وزن و اعالم رنج وزنی به کاربر)



پروژه هفتم (راه اندازی ماژول  RFIDبا )AVR



روش مقایسه کردن  2بافر در زبان C



پروژه هشتم (استفاده از کارت  RFIDبرای روشن کردن )LED



استفاده از کتابخانه string.h

جلسه چهارم


راه اندازی ارتباط سریال  USARTبا استفاده از رجیسترهای داخلی AVR



شناخت بیتهای رجیستر UDR



شناخت بیتهای رجیستر UCSRA-C



پروژه اول ( نوشتن کد ارسال با  USARTبدون استفاده از کتابخانه ) stdio.h



پروژه دوم ( نوشتن کد دریافت از  USARTبدون استفاده از کتابخانه ) stdio.h



ارسال و دریافت همزمان از پورت سریال



آشنایی با interrupt



آشنایی با مفهوم stack



آشنایی با مفهوم FIFO



پروژه سوم (راه اندازی وقفه خارجی)



دستور (#asm(sei



پروژه چهارم (روشن و خاموش کردن  ledبا کلید در روتین وقفه)



آشنایی با رجیسترهای وقفه



مفاهیم  rising edgeو falling edge

جلسه پنجم


آشنایی با رجیستر MCUCR



آشنایی با رجیستر SREG



آشنایی با رجیستر MCUCSR



آشنایی با رجیستر GICR



آشنایی با رجیستر GIFR



پروژه اول (استفاده از رجیسترهای وقفه برای راه اندازی آن)



پروژه دوم (استفاده از ارتباط سریال برای بررسی تغییرات داخلی میکرو در حین وقفه)



راه اندازی وقفه RX



پروژه سوم (فعال کردن ارتباط سریال در روتین وقفه)



راه اندازی  LCDبا Atmega16



استفاده از کتابخانه alcd.h



دستور lcd_gotoxy



دستور lcd_clear



دستور lcd_putchar



دستور lcd_puts



پروژه چهارم (نوشتن یک ثانیه شمار روی )led



پروژه پنجم (اضافه کردن ارتباط سریال برای ریست کردن ثانیه شمار)

جلسه ششم


راه اندازی واحد  ADCدر AVR



تنظیمات  ADCدر CodeVision



آشنایی با طرز کار ADC



پروژه اول (راه اندازی واحد  ADCو نمایش مقدار خوانده شده از پتانسیومتر)



پروژه دوم (استفاده همزمان از  2کانال  ADCو خواندن )JOYSTICK



راه حل رفع مشکل استفاده همزمان از ADCها



بررسی دیتاشیت بخش ADC



شناخت بیت های رجیستر ADMUX



شناخت بیت های رجیستر ADCSRA



شناخت بیت های رجیستر SFIOR



پروژه سوم (استفاده از رجیسترها برای راه اندازی )ADC



آشنایی با واحد EEPROM



دستور  eepromبرای تعریف متغیر در این حافظه



رفع مشکل دستور  printfبرای نمایش داده با فرمت  stringدر حافظه EEPROM



پروژه چهارم (راه اندازی  EEPROMو نمایش داده از داخل آن)



برطرف کردن هنگ ترمینال سریال در نمایش داده string



روش استاندارد استفاده از  EEPROMبرای AVR



کتابخانه EEPROM.h

جلسه هفتم


راه اندازی timer/counter



پروژه اول (خواندن مقدار صفر)



پروژه دوم (استفاده از مقایسه در تایمر)



پروژه سوم (ساختن  PWMبا تایمر و دیدن شکل موج روی اسیلوسکوپ)



پروژه چهارم (راه اندازی سرو موتور با  PWMساخته شده)



پروژه پنجم (استفاده از پایه خروجی تایمر /کانتر)



روش ساختن یک موج مربعی با تایمر



پروژه ششم (راه اندازی تایمر با مالک خارجی )



آشنایی با دیتاشیت Timer0



آشنایی با رجیستر TIFR



آشنایی با مد کاری  CTCدر کانتر



آشنایی با مد کاری Fast PWM



آشنایی با مد کاری Phase Correct



آشنایی با رجیستر TCCR0



پروژه هفتم (راه اندازی تایمر صفر با مد )Fast PWM



پروژه هشتم (راه اندازی تایمر صفر با مد )CTC

جلسه هشتم


راه اندازی timer 1



آشنایی با انواع مدهای کاری timer 1



استفاده از وقفه  overflowبرای timer 1



پروژه اول (راه اندازی ثانیه شمار)



پروژه دوم (ساخت تابع  millisبا )AVR



پروژه سوم (ساخت  LEDچشمک زن به صورت )non-blocking



راه اندازی timer 2



ساخت ثانیه شمار با دقت میلی ثانیه



پروژه چهارم (ساخت ساعت و نمایش روی )LCD



پروژه پنجم (ارسال ساعت فعلی از کامپیوتر به وسیله ارتباط سریال)

جلسه نهم


روش جلوگیری از ریست شدن ساعت بعد از قطع شدن تغذیه میکروکنترلر



استفاده از watchdog



آشنایی با رجیستر WDTCR



پروژه اول (راه اندازی )watchdog



دستور (#asm (wdr



پروژه دوم (رفع مشکل استفاه از ارتباط سریال همزمان با )watchdog



پروژه سوم (راه اندازی سنسور التراسونیک با )AVR



تنظیم  timerبرای ساخت زمان میکرو ثانیه ای



مفهوم  heapو  stackدر حافظه



تنظیم کردن یک فیلتر پایین گذر برای حذف نویز



روش جلوگیری از کپی شدن کد



آشنایی با بیت های  lock bitو lock phase

فصل چهارم
جلسه اول


تاریخچه و آشنایی با میکروکنترلر ARM



انواع خانواده های ARM



ویژگی مدلهای STM32



دسته های متنوع CORTEX



آشنایی با بردهای آموزشی devboard



آشنایی با انواع مختلفی از  STM32و  Peripheralهای آن



راه اندازی LPC1768



آشنایی با شماتیک مدار LPC1768



استفاده از  User manualو آشنایی با ویژگی های LPC17xx



راه اندازی میکروکنترلر ARM



واحد PLL



آشنایی با PIN Configuration



اسنفاده از نرم افزار  keilو محیط ساخت پروژه



آشنایی با پروگرمرهای  STLINKو JLINK



استفاده از کتابخانه lpc17xx.h



پروژه اول (راه اندازی )LPC1768



تنظیمات کالک

جلسه دوم


مفهوم GPIO



پروژه اول (روشن کردن  LEDبا میکروکنترلر )ARM



پروژه دوم ( LEDچشمک زن)



روش ساختن تابع  DELAYبرای ARM



پروژه سوم (دو  LEDچشمک زن همزمان با زمان های  Delayمتفاوت)



پروژه چهارم (خاموش و روشن کردن  ledبا استفاده از میکروسوئیچ)



تبدیل پایه های  GPIOبه  PULLUPو PULLDOWN



روش ساخت و اضافه کردن فایل  .cو  .hبه پروژه در keil



دستور  #ifndefو #endif



راه اندازی واحد  UARTدر میکروکنترلر ARM



آشنایی با رجیسترهای مربوط به واحد UART



پروژه اول (ساخت تابع  putcharبا استفاده از فایل  .cو  .hبرای ارسال کاراکتر)



پروژه دوم (ساختن تابع  delayبرای پروژه های )ARM



پروژه سوم (اضافه کردن قابلیت ارسال  stringبه کتابخانه  UARTساخته شده)



روش استفاده از دستور  sprintfبرای دی باگ کردن کد



مفهوم  structدر زبان C



پروژه چهارم (تعریف یک لیست اطالعات از کاربران یک مجموعه با استفاده از )struct



دستور  typedefبرای تعریف کردن نوع متغیر جدید



استفاده از عملگر ” <“ -

جلسه سوم


آشنایی با انواع وقفه در LPC1768



مفهوم nested interrupt



آشنایی با اولویت وقفه ها



پروژه اول (فعال سازی وقفه ها)



تنظیمات interrupt



پروژه دوم (استفاده از وقفه واحد )UART



آشنایی با وقفه های خارجی ()EXTINT



پروژه سوم (فعال کردن وقفه خارجی با استفاده از میکروسوئیچ)



شناخت واحد  ADCدر LPC1768



ساختن ماژول ADC.h



پروژه چهارم (راه اندازی واحد  ADCروی یک پین )GPIO



آشنایی و استفاده از رجیسترهای ADC



پروژه پنجم (ساخت ولت متر با )ADC



آشنایی با باتری های لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر



پروژه ششم (نمایش درصد شارژ باتری روی آرایه )LED



ساختن ماژول battery.h



یک روش برای ساده سازی کد با استفاده از ساختار struct

جلسه چهارم


آشنایی با طرزکار  ledروان



آشنای با led matrix



تکنیک scanning



پروژه اول (راه اندازی یک )led matrix



ساختن ماژول  GPIO.hبرای استفاده از پورت های میکروکنترلر



نوشتن تابع های  setDirectionو digitalWrite



پروژه دوم (راه اندازی ماتریکس  ledبا استفاده از شماره گذاری سطر و ستون)



پروژه سوم (روشن کردن یک خانه خاص از ماتریکس )LED



پروژه چهارم (نوشتن تابع  renderبرای رفع مشکل روشن شدن همزمان  ledها در یک سطر یا ستون)



پروژه پنجم (نمایش شکل مورد نظر روی )led matrix



پروژه ششم (راه اندازی ارتباط  UARTو  ADCهمزمان با )led matrix



پروژه هفتم (تنظیم کردن سرعت بازخوانی شدن کد  renderبا استفاده از پتانسیومتر)



متغیر از نوع extern

جلسه پنجم


استفاده از فونت مناسب حروف انگلیسی برای نوشتن روی  ledروان



روش استفاده از فونت موجود در اینترنت و تبدیل آن به کد قابل تشخیص توسط میکروکنترلر



ساختن ماژول LEDMATRIXFONT.h



متغیر از نوع uint_8



پروژه اول (نمایش حروف به صورت تک کاراکتری روی )led matrix



پروژه دوم (نوشتن یک عبارت روی  ledروان)



پروژه سوم (تنظیم فاصله بین حروف در پروژه قبلی)

جلسه ششم


پروژه ساخت بازی  snakeبه صورت کامل روی LED MATRIX



نوشتن ماژول snake.h



روش ایجاد تاخیر در اجرای یک کد بدون دستور delay



متغیر از نوع static

جلسه هفتم


ادامه بازی  snakeو تکمیل کردن آن برای  game overشدن و ثبت امتیاز بازی



راه اندازی یک سیستم شمارش رندم با استفاده از تابع ()srand



استفاده از کتابخانه ی stdlib.h

جلسه هشتم


آشنایی با انواع میکروکنترلر های مدل STM32



مفهوم DMIPS



آشنایی با قطعه jumper



شناخت اجزای روی بردهای آموزشی STM32



نحوه پروگرم کردن برد STM32f030f4



آشنایی با محیط و استفاده از نرم افزار STM32CubeMX



آشنایی با محیط و استفاده از نرم افزار StLink utility



راه اندازی اولیه میکروکنترلر با استفاده از نرم افزار STM32CubeMX



تنظیمات واحد  UART1در STM32CubeMX



تنظیمات مربوط به  GPIOها در STM32CubeMX



تنظیمات بخش  clock configurationو  configurationدر نرم افزار STM32CubeMX



پروژه اول ( ledچشمک زن با )STM32



استفاده از توابع کتابخانه HALL



پروژه دوم (راه اندازی واحد )UART



پروژه سوم (ارسال داده متغیر و نمایش آن با ترمینال سریال)



راه اندازی واحد  ADCدر STM32CubeMX



راه اندازی وقفه خارجی در STM32CubeMX



پروژه چهارم (خاموش و روشن کردن  LEDتوسط کلید در روتین وقفه)



رفع مشکل  bounceدر روتین وقفه



روش استفاده از  debugدر نرم افزار keil



متغیر از نوع volatile



مفهوم  break pointو استفاده از آن برای debug



پروژه پنجم ( debugکردن خط به خط پروژه  ledچشمک زن)

فصل پنجم
جلسه اول


آشنایی با تاریخچه PCB



شناخت الیه های مختلف یک PCB



ویژگی های الیه  Substrateدر PCB



بردهای چند الیه



ویژگی های الیه  copperدر PCB



مشکالت  PCBهای قدیمی



ویژگی ها و دالیل استفاده از  Solder maskدر PCB



ویژگی ها و کاربرد الیه  Silk screenدر PCB



آشنایی با  ringمسی



روشهای ایجاد سوراخ روی PCB



اصطالح mouse bite



مفهوم  padو via



روش های ساختن برد  PCBبه صورت دستی و کارخانه ای



آشنایی با اصطالحات  planeو slot



پدیده خزش ( )creepageو روش جلوگیری از آن



مفهوم  traceیا track



انواع  viaبرای برد های چندالیه

جلسه دوم


آشنایی با محیط نرم افزار  Altium Designerو ساخت پروژه جدید



آشنایی با محیط شماتیک در نرم افزار Altium Designer



روش استفاده از منوی  libraryبرای اضافه کردن قطعه به شماتیک



پروژه اول (طراحی شماتیک یک مدار برای روشن شدن  ledبا منبع تغذیه)



روش  zoomکردن در صفحه شماتیک و چرخش قطعه ها در صفحه



روش نوشتن مشخصات برای هر قطعه



ترسیم شماتیک مدار



معرفی  shortcutها برای سادگی استفاده از محیط شماتیک



 Commentگذاری در محیط شماتیک



روش های ساده سازی شماتیک طراحی شده



شکل ( 3Dسه بعدی) قطعه ها



قطعه های چند شماتیکه



روش اضافه کردن  PCBبه پروژه



روش  multi sheetکردن برای مرتب سازی شماتیک



نحوه استفاده از  net labelبرای برقراری اتصال ها



استفاده از  portها برای برقراری اتصال ها

جلسه سوم


پروژه رسم  PCBبرای شماتیک مدار جلسه قبل



استفاده از  PCB Wizardبرای تنظیمات اولیه برد PCB



مشکالت تداخل قانون ها ()Rules Violation



روش پیدا کردن و رفع خطاهای موجود در PCB



یکای  milو تفاوت آن با mm



روش تغییر مقیاس اندازه گیری بین واحدهای  Imperialو Metric



مفهوم  snap gridو استفاده از آن برای طراحی برد



روش تغییر مبدا مختصات برد PCB



تنظیمات  Originدر منوی Edit



استفاده از منوی  Alignبرتی مرتب سازی برد PCB



منوی تنظیمات الیه ها ()…, top, bottom, top overlay



روش تغییر پارامترهای قطعات مشابه به صورت گروهی



استفاده از منوی PCB Inspector



نکته های مهم و استانداردهای رسم track



آشنایی با ابزار اندازه گیری



واحد اندازه گیری  .ozبرای سنجش میزان مس روی برد



استفاده از منوی  fillبرای ساختن یک  planeمسی



ساختن  heat sinkبا استفاده از  planeو via

جلسه چهارم


آشنایی با Routing



روش  Routکردن  GNDو VCC



استفاده از  textبرای برچسب زدن در شماتیک



روش چرخاندن قطعه با زاویه های دلخواه



تغییر دادن الیه ها برای کشیدن track



استفاده از  Unionبرای حرکت یک بخش از مدار به صورت همزمان



روش صحیح جایگذاری خازن های  By Passبرای تغذیه میکرو



روش طراحی و جایگذاری قطعه در پشت برد PCB



کاربرد  lockedو  unlockedکردن یک component

جلسه پنجم


تنظیمات اندازه برد  PCBبا استفاده از keepoutlayer



استفاده از منوی  designو edit board shape



اضافه کردن ابعاد روی برد  PCBبا Dimension



نکات آماده سازی یک برد  PCBبرای چاپ برد



آشنایی با  padو نکات مربوط به استفاده از آن



روش قرار دادن جای پیچ روی برد PCB



تنظیمات via



استفاده از منوی  reportبرای بررسی نهایی برد



استفاده از منوی  toolsبرای بررسی errorهای رخ داده در PCB



استفاده از منوی PCB Rules Violations



استفاده از ابزار Polygon pour



استفاده از منوی  teardropsبرای رفع مشکالت نویزپذیری  trackها



قابلیت  Auto Routeدر نرم افزار Altium Designer

جلسه ششم


بررسی شرایط محدود کننده عرض  trackها



بررسی شرایط محدود کننده فاصله بین  trackها ()Clearance



ترتیب مراحل طراحی یک PCB



روش حل مشکل ساخته شدن آنتن در سیم های مدار فرکانس باال



نکات جزئی درمورد رسم track



استفاده از توپولوژی  starبرای تقسیم  GNDبین قسمت های مختلف مدار



روش تامین  Vccو  GNDبرای بردهای چندالیه



استفاده از منوی ( Design Rules Check (DRCبرای چک کردن نهایی قوانین و استاندارد های طراحی PCB



تنظیمات بخش  Clearanceاز منوی DRC



تنظیمات بخش  Routingاز منوی DRC



تنظیمات بخش  viaاز منوی DRC



تنظیمات بخش  maskاز منوی DRC



تنظیمات بخش  polygonاز منوی DRC



تنظیمات بخش  placementاز منوی DRC



روش نوشتن  ruleهای متعدد برای یک بخش خاص با استفاده از Query



استفاده از Net Class



 Andو  ORکردن قاعده ها برای ساختن یک شرط خاص

جلسه هفتم


آشنایی با ویژگی فایلهای با پسوند  .PCBlibو .Schlib



روش رسم شماتیک یک قطعه ( DIPرله) و ساخت فایل .Schlib



استفاده از منو  place + pinبرای رسم پایه های قطعه



استفاده از منو  place + Rectangleبرای رسم باکس قطعه



استفاده از  labelبرای نمایش  high voltageبودن پایه ها



روش رسم  footprintیک قطعه ( DIPرله) و ساخت فایل .PCBlib



استفاده از منو  place + lineبرای رسم ابعاد قطعه



استفاده از منو  place + padبرای رسم محل لحیم شدن پایه ها



روش لینک کردن فایل  footprintبه شماتیک



اضافه کردن پارامترهای مخصوص هر قطعه به فایل شماتیک



تنظیمات پرینت کردن footprint



روش استفاده از پرینتر برای تست  footprintرسم شده



رسم شماتیک یک قطعه ( SMDدیود)



رسم  footprintیک قطعه ( SMDدیود)



اضافه کردن فایل  .Intlibبه پروژه



استفاده از منوی  IPC Compliant footprint wizardبرای ساخت  libraryیک IC



استفاده از  Component wizardبرای ساخت  libraryیک قطعه

فصل ششم
جلسه اول


آشنایی با مفهوم (Internet Of Thing (IOT



دالیل استفاده از اینترنت اشیا



نقش گوشی های موبایل در IOT



فواید شبکه های بی سیم



آشنایی با Bluetooth LE



آشنایی با مفهوم (PAN (Personal Area Network



انواع کاربردهای IOT



آشنایی با وب سایت IFTTT



آشنایی با مفهوم Host



آشنایی با مفهوم Router



آشنایی با مفهوم Packet



آشنایی با مفهوم Protocol



آشنایی با مفهوم (Hyper Text Transfer Protocol( http



آشنایی با اجزای شبکه ( , Hub , Switchکارت شبکه های )NIC



آشنایی با منطق  TCP/IPحاکم بر شبکه



آشنایی با پروتکل IP



آشنایی با پروتکل TCP



آشنایی با پروتکل UDP



بررسی الیه های عملیاتی TCP/IP



ویژگی های الیه Link layer



ویژگی های الیه Internet layer



ویژگی های الیه Transport layer



ویژگی های الیه Application layer



شباهت ها و تفاوت های  UDPو TCP



مفهوم  portبرای آدرس دهی



روش برقراری ارتباط از طریق TCP



روش برقراری ارتباط از طریق UDP

جلسه دوم


نحوه آدرس دهی host



روش quad dotted



روش نمایش  IP Addressورژن های  4و 6



آشنایی با مفهوم internet



آشنایی با مفهوم intranet



آدرس های  privateیا local



آدرس های public



آشنایی با مفهوم gateway



آشنایی با مفهوم subnet



آشنایی با مفهوم  subnet maskو روش استفاده از آن



آشنایی با مفهوم  Static IPو  Dynamic IPو تفاوت های آن ها



 port numberو روش استفاده از آن برای آدرس دهی



واحد  NATدر بخش آدرس دهی



پروتکل (DNS (Domain Name Server



آشنایی با مفهوم  serverو  Clientو کاربرد آن ها



آشنایی با مفهوم socket



روش  multi taskingبرای اتصال همزمان به یک IP



تست برقراری دو سیستم لپ تاپ از طریق پروتکل TCP



تست برقراری دو سیستم لپ تاپ از طریق پروتکل UDP



توضیح نحوه عملکرد گوگل از زمان باز شدن صفحه تا نمایش نتیجه جستجو



باز کردن  Googleاز طریق IP Address



باز کردن  Googleاز طریق DNS



باز کردن  Googleاز طریق کد  htmlارسال شده



تست برقراری ارتباط بین دو سیستم لپ تاپ از طریق فضای browser

جلسه سوم


نحوه کار internet



آشنایی با مفهوم  domainدر فضای اینترنت



اشنایی با مفهوم  hostدر فضای اینترنت



روش ساخت یک وب سایت شخصی



شناخت ویژگی سایت های  Staticو Dynamic



آشنایی با مفهوم  back-endو front-end



ساختن یک سخت افزار برای گرفتن  IPاز شبکه



آشنایی با مفهوم  Cloudو Server



آشنایی با مفاهیم  SSID , BSSID , RSSI , SSL , TSLدر فضای اینترنت



شناخت میکروکنترلر ESP8266



آشنایی با ماژول  WiFiمدل  ESP8266ورژن 12



استفاده از  dev.boardمدل NodeMCU



استفاده از نرم افزار  ATOMو Platform



پروژه اول (راه اندازی ارتباط سریال برد )NodeMCU



پروژه دوم (  LEDچشمک زن با برد )NodeMCU



پروژه سوم (روشن و خاموش کردن  LEDروی برد )NodeMCU



استفاده از کتابخانه ESP8266WiFi.h



پروژه چهارم (راه اندازی ماژول  NodeMCUبرای اتصال به )WiFi



دستور WiFi.begin



دستور WiFi.status



دستور WiFi.localIP



مد های کاری  NodeMCUبرای راه اندازی ماژول WiFi



پروژه پنجم (راه اندازی ماژول  NodeMCUبرای ایجاد )WiFi



دستور WiFi.SoftApIP



نوع داده IP Address



پروژه ششم (تنظیم کردن رمز برای  WiFiساخته شده)

جلسه چهارم


پروژه اول (پیدا کردن  WiFiهای موجود در یک فضا از طریق ماژول )ESP82669



دستور .scanNetworkAsync



دستور .SSID



دستور .Channel



دستور .RSSI



دستور .encryptiontype



استفاده از عملگر  .C_Strبرای تبدیل یک  stringاز محیط  C++به C



عملگر %ddBm



پروژه دوم (نمایش مشخصات  WiFiپیدا شده توسط ماژول )ESP82669



پروژه سوم (برقراری ارتباط بین لپتاپ و ماژول  ESP82669از طریق پروتکل )TCP



استفاده از کالس WiFiClient



دستور  .connectاز کالس WiFiClient



دستور  .printlnاز کالس WiFiClient



دستور  .stopاز کالس WiFiClient



دستور  .availableاز کالس WiFiClient



دستور  .connectedاز کالس WiFiClient



دستور  .readStringUntilاز کالس WiFiClient



پروژه چهارم (روشن و خاموش کردن المپ با لپتاپ از طریق ارتباط )TCP/IP



پروژه پنجم (برقراری ارتباط توسط محیط )browser



استفاده از سایت example.com



آشنایی با  HTTP Headerها



آشنایی با  methodهای  POSTو GET



پروژه ششم (ارتباط با یک سایت و انتقال دیتا)



آشنایی با مفهوم Query String



پروژه هفتم (ارسال  SMSاز طریق سرویس های اینترنتی)



پروژه هشتم (ساختن یک  Web Serverبا استفاده از )ESP8266



استفاده از دستور  .toStringبرای تبدیل نوع داده

جلسه پنجم


آشنایی با مفهوم  tagدر زبان html



استفاده از تگ های  html , body , style , div , aدر زبان html



مبانی برنامه نویسی به زبان java script



پروژه اول (ارسال کد  httpبرای وب سایت مورد نظر از طریق ماژول )ESP8266



پروژه دوم (نمایش یک مقدار ورودی آنالوگ روی سایت ساخته شده)



روش اضافه کردن  log inبرای ورود به سایت طراحی شده



انواع کدهای HTTP Status



پروژه سوم (روشن و خاموش کردن المپ توسط )browser



روش برقراری ارتباط به صورت اینترنتی و خارج از شبکه local



بررسی مکانیزم MQTT



آشنایی با مفهوم و عملکرد keep alive



استفاده از کتابخانه pubSubClient.h



پروژه چهارم (روشن و خاموش کردن المپ از طریق ارتباط با )Server



دستور  .setServerاز کالس pubSubClient



دستور  .setCallbackاز کالس pubSubClient



استفاده از تابع random



دستور micros

فصل هفتم
جلسه اول


روش نامگذاری پارامتر  titleبرای صفحه های شماتیک در نرم افزار آلتیوم



طراحی بخش  POWERدر محیط شماتیک



روش کشیدن خط چین در محیط شماتیک برای خوانایی مدار رسم شده



روش تغییر اسم یک فایل شماتیک بعد از طراحی



طراحی بخش مربوط به ماژول  ESP12در محیط شماتیک



روش اضافه کردن  textبه عنوان توضیحات در محیط شماتیک



فعال سازی  ESP12و برقراری شرایط راه اندازی این ماژول



طراحی بخش تبدیل  USBبه  UARTدر محیط شماتیک



راه اندازی IC CH304



طراحی واحد  ADCاز ماژول ESP12



استفاده از مقاومت صفر در مدار برای برقراری اتصال



طراحی بخش رله و خروجی مدار در محیط شماتیک

جلسه دوم


استفاده از منوی  board Shapedبرای ساخت یک برد جدید



استفاده از عکس با فرمت  .bmpدر محیط نرم افزار آلتیوم



روش استفاده از عکس برای طراحی شکل برد PCB



روش تغییر الیه های یک  PCBبا استفاده از polygon



چینش قطعه ها در مدار با شکل موردنظر



اضافه کردن طرح سه بعدی یک قطعه به شکل باکس



استفاده از منوی  3D Bodyدر بخش place



اضافه کردن لگو و مشخصات برد روی مدار



آموزش نحوه سفارش دادن و چاپ PCB



لحیم کردن قطعات روی برد

جلسه سوم


راه اندازی ماژول  ESP12توسط نرم افزار platform io



راه اندازی سنسور دما با استفاده از واحد  ADCماژول ESP12



اتصال ماژول  ESP12به WiFi



نمایش مقدار دما،مقدار حد باال و پایین دما ،موقعیت رله و مد کاری المپ



دستور .IndexOf



دستور .substring



نمایش نمودار دما در محیط وب



استفاده از محیط  HiveMQ brokerبرای برقراری ارتباط بین مدار و سیستم کامپیوتر



کد پروژه روشن و خاموش شدن المپ بر اساس باال و پایین شدن دمای محیط از حد تعیین شده

