
ESP8266

w
w
w
.nam

atek.com

ESP8266کنترل المپ با  



w
w
w
.nam

atek.com

ESP8266کنترل المپ با ی کد نوشته شده برا . ۱
وتر ی کامپ IPکردن  دا ی پ . ۲
ESP8266در کد کنترل المپ با  WiFiClientکالس . ۳
ESP8266کنترل المپ با  ی براوتر ی داده از کامپ افت یدر . ۴
ESP8266روشن و خاموش کردن المپ با استفاده از  . ۵

فهرست مطالب



1 www.namatek.com

راحت از اشیا است، در همین راستا یکی از دغدغه های جدید بشر استفاده  

.کاربردی شناخته می شوداز پروژه های ساده اما  ESP8266کنترل المپ با

آیا شما هم مایل هستید المپ های اتاق را با استفاده از یک ماژول کوچک 

و کامپیوتر خودتان کنترل کنید؟

ا شما به بهترین نحو آن را پیادهدر این مقاله روند اجرای پروژه آورده ایم ت 

.کنید

کد نوشته شده برای کنترل المپ با
ESP8266

در را اضافه کرده وESP8266WiFi.hکتابخانهAtomاردر محیط نرم افز

راه اندازی می١١٥٢٠٠مساوی  baud rateارتباط سریال را باsetupبخش

.کنیم
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ر متصل می کنیم، برای این کار ازمورد نظWiFiرا بهESPسپس ماژول

برای نمایش استفاده می کنیم وWiFi.begin(SSID, pass)دستور

راConnectingاستفاده کرده و()Serial.printبرقراری اتصال از دستور

.چاپ می کنیم

مساوی مقدار از()WiFi.statusدر ادامه بررسی می کنیم که آیا مقدار

تا مادامی که شده است یا نه؟ وWL_CONNECTEDپیش تعریف شده

ک نقطه چاپ میمیلی ثانیه ای، ی٥٠٠این شرط برقرار نشده باشد با تاخیر  

را به همراه آدرسConnectedبه محض برقرار شدن شرط، عبارت کنیم و

IPمحلی اختصاص داده شده به آن نمایش می دهیم.
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کامپیوتر استIPمساوی مقدارconst char*که از نوعhostیک متغیر

تعریف٣٠٠٠و مقدار portبه اسمconst uint_16و متغیر دیگری از نوع

.کنیممی 

کامپیوتر IPپیدا کردن
از دستورcmdکامپیوتر چند است در محیطIPبرای این که متوجه شویم

ipconfigاستفاده می کنیم.

به این دلیل است که آن را یکconst char*از نوعhostتعریف داده

stringمخصوص++Cتعریف کرده باشیم.
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ESPماژولسریال نمایش می دهیم که، در ترمینال  loopدر ابتدای بخش

.متصل شده استportو با چه مقدارhostبه کدام

در کد کنترل المپ باWiFiClientکالس
ESP8266

از آن با نامobjectاستفاده می کنیم و یکWiFiClientدر ادامه از کالس

Clientایتوجه داشته باشید که اسامی مورد استفاده بر.تعریف می کنیم

object و لزومی در استفاده از یک اسم خاص نیستدلخواه هستندها.

ر ما قرار می دهد، دستور وصل شدنیکی از ابزارهایی که این کالس در اختیا

:به صورت زیر نوشته می شوداست کهWiFiبه

client.connect(host, port)

.استportبرایuint_16وhostبرایstringنوع ورودی های این تابع،

برمی گرداند به اینfalseیاtrueاین تابع بعد از صدا زده شدن مقدار

.معنی که اتصال برقرار شده یا نشده است

بررسیifبرای بررسی برقراری اتصال، نقیض این تابع را با دستور شرطی 

و”connection failed“در صورت عدم برقراری اتصال عبارت می کنیم و
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“…waiting 5 sec”میلی ثانیه ای٥٠٠٠سپس تاخیر را نمایش داده و

.اعمال می کنیم تا زمان برای امتحان دوباره اتصال فراهم باشد

.استفاده می کنیمreturnدر انتهای این بخش از دستور

returnکاربرد دستور
کامپایلر به آن، به به محض رسیدن را بنویسیم، returnهرجایی از تابع 

ن آن نوشته شود اجرا نخواهد شدخط اول تابع میرود و .هرچیزی پا

ادامه کد
را نمایش می دهیم چون”connected to host“عبارت ifدر بیرون از

بعد از متصل شدن روی .به معنی برقراری اتصال استifخروج از حلقه

ی این منظور از دستورسرور عبارت های مدنظرمان را می نویسیم برا

client.printlnاستفاده می کنیم.

عمل می کند و به جای نمایش دادهSerial.printlnاین دستور عینا مشابه

.می فرستدTCPعبارت نوشته شده را رویها روی ترمینال سریال،
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SocketTestاستفاده از نرم افزار
را روی IP Addressرا باز کرده وSocketTestبر روی کامپیوتر نرم افزار

startتنظیم می کنیم و سپس٣٠٠٠را روی مقدار Portو٠٫٠٫٠٫٠مقدار 

listeningمی کنیم.

ممکن است هر از چندگاهی با مشکلدر حین اجرای برنامه درون حلقه

این .نمایش داده شودconnection failedپیغاماتصال رو به رو شده و

از هربار ارسال دیتا، ارتباط رامشکل به این دلیل پیش آمده است که بعد

ثانیه ای نوشته٥اوقات در وقفه به همین دلیل گاهی غیرفعال نکرده ایم و

باعث می شود که خط مشغول شده دوباره درخواست برقراری می دهد و

ی است دربرای رفع این مشکل کاف.شودfailedبه نظر رسیده و ارتباط
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ثانیه تاخیر٥کنیم و بعد از آن استفادهclient.stopخط نهایی از دستور

.قرار می دهیم

دریافت داده از کامپیوتر برای کنترل المپ با
ESP8266

نمایش می دهد که آیا اتصالی برقرار است یا client.connectedدستور

استفاده می شود که نشانین منظور برای اclient.availableدستورنه؟

دهد آیا عبارتی برای خواندن در بافر وجود دارد یا خیر؟

TCPدر ادامه کد می خواهیم بررسی کنیم که آیا چیزی برای خواندن در بافر 

دو شرطORرویwhileبرای این منظور یک حلقهموجود است؟

client.availableوclient.connectedدرون این.می نویسیمwhile

.می خواهیم به حرفی که سرور (کامپیوتر) می زند، گوش دهیم

بررسی می کنیم که داده ای برای خواندن هست یا نه؟ifدر ابتدا با دستور

واندن داده تا یک جای مشخص از یکبرای خreadStringUntilدستور

.بافر استفاده می شود
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م و مساوی مقدارتعریف می کنیlineبا اسمstringیک متغیر از نوع

readStringUntilبا ورودی'r\'در ترمینال سریال آن را قرار می دهیم و

.نمایش می دهیم

نرم افزارmessageبرای تست کردن این قسمت از کد کافیست در بخش

Socketیک عبارت را نوشته و ارسال کنیم ،.

مشکل ایجاد شده در روند اجرای کد و رفع آن
کنیم که بین هر عبارت نوشته شدهحالت با یک مشکل برخورد می در این 

علت این اتفاق این است که دکمه.و بعدی آن دو خط فاصله می افتد

sendبارا که می زنیم عبارت نوشته شدهr\n\ما هم تاارسال می شود و

r\آن را خواندیم وn\زمان د از سپری شدن یک  بعدرون بافر باقی مانده و

client.readبرای رفع این مساله یک.مشخصی آن هم ارسال می شود

.کاری نمی کنیممی نویسیم ولی با آن هیچlineبعد از تعریف مقدار
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روشن و خاموش کردن المپ با استفاده از
ESP8266

برای مثال اگر مقدار کارهای مختلفی میتوان انجام داد،lineبا مقدار متغیر

یا شرط را نمایش داده وturning on the lampبود عبارت ONمتغیراین  

.را بررسی کردOFFمقدار

قطعات مورد نیاز مدار
ترانزیستورBC338

رله

 ١مقاومتK

المپ

ماژولESP8266
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ESP8266بستن مدار المپ و
طوری قرار می دهیم که کلکتور آنراBC338با استفاده از یک ترانزیستور

سر دیگر بوبین را به ولتاژ ورودی متصل به یک پایه بوبین رله وصل شود و

و  D0مثلGPIOبه یکی از پایه های١kبیس با یک مقاومت .می کنیم

.وصل می کنیمGNDامیتر را هم به

ادامه کد نوشته شده برای کنترل المپ
جی تعریفرا خروD0، پینdigitalWriteوربا استفاده از دستsetupدر

کرده و در بررسی HIGHمتغیر،ONمقدار آن را هنگام بررسی شرطکرده و

در نهایت با پروگرم کردن کد، با  .به آن می دهیمLOWمقدارOFFشرط

را روشن کرده و با نوشتنالمپmessageدر کادرONنوشتن مقدار

OFFآن را خاموش کنیم.

راحتی می توان این کد را تعمیم داد و به جای یک المپ تعداد زیادی به 

بوده و WiFiدر این پروژه برقراری ارتباط کامال از طریق.المپ را فعال کرد

کامپیوتر از طریق سیم کشی ها وجود مدار بسته شده وهیچ ارتباطی بین

لپتاپ از USBبرای اطمینان می توانید به جای اتصال برد به پورت .ندارد

.یک پاور بانک استفاده کنید


