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1. Conținutul setului

Uno R3 + cablu USB Placa de prototipare

LED-uri (15 buc) Fotorezistori (2 buc)

Rezistori 220 Оhm (10 buc) Rezistori 10 kОhm (2 buc)

Fire pentru conectare Difuzor

Joystick RGB-modul LED
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2. Placă principală uno

Placă UNO (arduino compatible board) – este un

instrument pentru proiectarea dispozitivelor electronice

(constructor), care strâns interacționează cu mediul fizic din jur.

Aceasta este o placă mică cu propriul său procesor și memorie, la

care puteți conecta diferite componente: becuri, senzori, motoare,

rute, încuietori magnetice ale ușilor și, în general, tot ce

funcționează din electricitate.

Principiul de funcționare este: DACĂ CEVA S-A

ÎNTÎMPLAT - TREBUIE CEVA SĂ FACI. Cum să facă, ce să

facă, la ce să reacționeze - decide programatorul conectând diferite

componente la placă și încărcând algoritmul de lucru în el.

Fig 1. Schemă arduino UNO
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3. Mediul de programare Arduino IDE

Algoritmul este scris în mediul de programare Arduino IDE.

Acest program, este descărcat de pe site-ul web arduino.cc

(secțiune software) și instalat pe computerul utilizatorului. În

setările programului există o alegere a limbii de interfață.

Un program scris într-un mediu Arduino este numit sketch.

Acesta este un editor de text: în el se scrie un algoritm de

operare. Apoi algoritmul este încărcat pe arduino (Sketch ->

Upload). Dacă algoritmul lucrării are erori de sintaxă - arduino

IDE va raporta despre aceasta în partea de jos a programului pe

fundal negru.
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4. Primul program: LED-ul clipește.

LED încorporat în arduino.

Deci, mediul de programare arduino IDE este descărcat, instalat

pe computer și pornit.

A) Conectăm placa arduino la portul USB al computerului. Pe

placă ar trebui să lumineze LED-ul verde ON. LED-ul portocaliu L

va clipi odată pe secundă (LED-ul încorporat la pinul 13).

B) În meniu (Tools -> Board) alegem (Arduino/Genuino UNO).

C) În meniu (Tools -> Port) selectați portul COM disponibil.

D) Schimbăm sketch-ul:

void setup()

{

pinMode(13, OUTPUT); // definim pinul ca ieșire

}

void loop()

{

digitalWrite(13, HIGH); // pornim LED-ul

delay(200); // pauză 200 ms

digitalWrite(13, LOW); // oprim LED-ul

delay(200); // pauză 200 ms

}

E) Pentru a încărca codul în arduino, în meniu (Sketch) alegem

(Upload). Sau apăsăm CTRL+U. Așteaptă încărcarea codului.

F)Acum LED-ul portocaliu clipește mai des!

Notă. Descrierea comenzilor din cod poate fi găsită în ghidul

de funcții de la sfârșitul Instrucțiunii. Nu fiți leneși pentru a

introduce codul manual - acest lucru vă va ajuta să îl înțelegeți

mai repede!
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LED-ul extern.

LED - acesta este un "bec" mic care strălucește când curentul

trece prin el. Curentul apare pe secțiunea circuitului când se aplică

tensiunea (+5v și GND). LED-ul va funcționa numai dacă + 5v este

conectat la un picior mai lung, iar GND este conectat la un picior

mai scurt.

Rezistor - este un element care limitează curentul. Trecerea

curentului prin LED ar trebui să fie limitată de un rezistor (220

Ohm), altfel LED-ul se va supraîncălzi și va arde!

ATENȚIE! Este necesar să deconectați placa de la sursa

de alimentare înainte de a conecta sau de a deconecta

elementele de pe placa de prototipare sau pe arduino! În

caz contrar, placa arduino sau componentele pot eșua!

Vom strânge pe placa de prototipare schema:

Principiul conexiunilor în placa de prototipare este prezentat în

figură:
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Încărcăm codul în Arduino:

void setup()

{

pinMode(5, OUTPUT); // definim pinul ca ieșire

}

void loop()

{

digitalWrite(5, HIGH); // pornim LED-ul

delay(200); // pauză 200 ms

digitalWrite(5, LOW); // oprim LED-ul

delay(200); // pauză 200 ms

}

Notă. Fiți atenți, că în codul PIN-ul a fost schimbat de la 13 la

5.

Descrierea. În cod o tensiune de + 5V (HIGH) este aplicată

pinului 5 la fiecare 200 ms. Curentul trece prin LED-uri, cauzând
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arderea. Următoarele 200 ms pe pinul este zero sau GND (LOW).

Curentul nu mai trece prin LED-ul și el se stinge. Această situație se

repetă infinit, deoarece codul este scris în funcția loop (repetare

infinită).

5. Pornire lentă a LED-ului

LED-ul se poate nu numai porni și opri, dar și regula lent

luminozitatea.

Lăsăm schema anterioară, dar schimbăm codul programului:

void setup()

{

pinMode(5, OUTPUT); // definim pinul ca ieșire

}

void loop()

{

// ciclu pentru variabilă i de la 0 pînă la 255

for (int i=0; i<=255; i++)

{

analogWrite(5, i);

delay(3); // pauză 3 ms

}

//ciclu pentru variabilă i de la 255 pînă la 0

for (int i=255; i>=0; i--)

{

analogWrite(5, i);

delay(3); // pauză 3 ms

}

}
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Notă. LED-ul va porni / opri ușor pe pinuri digitali 3, 5, 6, 9,

10, 11, care susțin semnalele PWM (pinuri sunt marcați cu un

semn tilde ~ pe placa arduino).

Descrierea. În primul ciclu, variabila i modifică valoarea de la

0 la 255. Această valoare este scrisă la pinul 5. Zero - înseamnă că

LED-ul este stins, 255 - LED-ul este la putere maximă. LED-ul se

aprinde lent. În al doilea ciclu, variabila i modifică valoarea de la

255 la 0, adică LED-ul se stinge lent. Cât de repede LED-urile se

aprind / se sting - depinde de întârzierea delay.

6. Semafor

Vom scrie un program similar cu semaforul de pe stradă. Vom

strânge pe placa de prototipare schema:

Încărcăm codul în Arduino:

// definim variabilele

int red = 2;

int yellow = 3;

int green = 4;

void setup()
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{

// definim pinuri ca ieșire

pinMode(red, OUTPUT);

pinMode(yellow, OUTPUT);

pinMode(green, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(red, HIGH); delay(10000);

digitalWrite(yellow, HIGH); delay(2000);

digitalWrite(red, LOW);

digitalWrite(yellow, LOW);

digitalWrite(green, HIGH); delay(10000);

digitalWrite(green, LOW); delay(500);

digitalWrite(green, HIGH); delay(500);

digitalWrite(green, LOW); delay(500);

digitalWrite(green, HIGH); delay(500);

digitalWrite(green, LOW);

digitalWrite(yellow, HIGH); delay(2000);

digitalWrite(yellow, LOW);

}

Notă. Dacă LED-ul nu se aprinde - verificați conexiunea,

firele, polaritatea LED-ului (piciorul scurt - GND). De asemenea,

LED-ul poate fi ars - înlocuiți-l cu altul din kit.

Descrierea. La începutul codului, declarăm variabilele,

dându-le numele culorilor, iar valoarea - numărul pinului.

Utilizarea unor astfel de variabile în ciclu loop face mai ușor citirea

codului. Definim pinuri ca ieșiri (arduino dă comenzi LED-urilor,

ceea ce înseamnă că pinuri sunt ieșiri). În funcția loop aprindem și

stingem LED-urile dorite la un interval predeterminat.
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7. LEDmulticolor (RGB led)

Particularitatea acestui LED modular este în capacitatea de

amestecare a culorilor. Conectăm rezistorii 200 Ohm (nu e

necesar).

Vom strânge pe placa de prototipare schema:

Încărcăm codul în Arduino:

// definim variabilele

int red = 9; // G

int blue = 10; // B

int green = 11; // R

void setup()

{

// definim pinuri ca ieșire

pinMode(red, OUTPUT);

pinMode(blue, OUTPUT);

pinMode(green, OUTPUT);

}

// funcția de scriere a valorilor la pinuri
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void show(int r, int g, int b)

{

analogWrite(red, r);

analogWrite(green, g);

analogWrite(blue, b);

}

void loop()

{

show(255, 0, 0); delay(1000); // roșu

show(0, 255, 0); delay(1000); // verde

show(0, 0, 255); delay(1000); // albastru

show(0, 0, 0); delay(1000); // oprim

show(255, 255, 0); delay(1000); // galben

show(255, 0, 255); delay(1000); // violet

}

Notă. Pe modulul RGB, literele de culori sunt indicate incorect.

Valorile corecte sunt: G - roșu, B - albastru, R - verde.

Descriere. La începutul codului, declarăm variabilele,

dându-le numele culorilor, iar valoarea - numărul pinului. În

funcția setup definim pinuri ca ieșiri. Creăm o funcție proprie show,

care va avea 3 parametri: valorile roșu, verde și albastru de la zero

la 255. Amestecând acestea trei culori în proporții diferite -

obținem o culoare nouă. Puteți vedea paleta de culori în MSPaint în

Windows. În funcția loop sortăm culorile la interval de 1 secundă.

8. Fotorezistor (LDR)

Fotorezistor - este un rezistor a cărui rezistență depinde de

cantitatea de lumină care se încadrează pe suprafața sa. LDR - light

dependent rezistor. Se conectează la arduino folosind o rezistență

de 10 kΩ.
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Vom strânge pe placa de prototipare schema:

Încărcăm codul în Arduino:

void setup()

{

// pornim portul la 9600

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

// citim valoarea fotorezistorului

int ldr = analogRead(A0);

// scriem valoarea in port

Serial.println(ldr);
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// pauză 100 ms

delay(100);

}

După încărcarea codului, deschidem terminal serial (Tools ->

Serial monitor) sau apăsăm CTRL + SHIFT + M. În terminal serial

vor veni valorile primite de la fotorezistor.

Notă. Portul analog al lui arduino citește valori de la zero la

1023. După deschiderea terminalului serial, asigurați-vă că viteza

portului specificată în cod (Serial.begin (9600)) se potrivește cu

viteza din terminal (9600 baud).

Descrierea. În funcția setup începem schimbul de date pe

portul serial - acum Arduino poate emite orice valoare în acest port,

iar noi le putem vedea prin terminalul serial. Portul în acest caz este

interfața prin care arduino se conectează la computer (cablu USB,

pinuri digitali 0 și 1). În funcția loop noi creăm variabila ldr și

scriem o valoare, care se citește din pinul analog A0 arduino. La

fiecare 100 ms vom afișa valoarea ldr în terminalul serial. Dacă

fotorezistorul este acoperit cu mîna, variabila ldr va fi aproape de

1023. Dacă luminați fotorezistorul cu o lanternă, valoarea variabilei

ldr va fi aproape de zero.
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9. Program: mai puțin lumină - LED-ul mai

luminos

Vom strânge pe placa de prototipare schema:

Conectăm LED-ul ca în secția 5, conectăm fotorezistor ca în

secția 8.

Încărcăm codul în Arduino:

void setup()

{

pinMode(3, OUTPUT);

}

void loop()

{

// citim valoarea fotorezistorului

int ldr = analogRead(A0);

// aducem valoarea fotorezistorului 0..1023

// la intervalul de luminozitate al LED-ului 0..255

int led = map(ldr, 400, 1023, 0, 255);

// modificăm luminozitatea LED-ului

analogWrite(3,led);

delay(5);

}

Notă. Fiți atenți, că în comanda map noi nu specificăm un

interval inițial de 0..1023, dar specificăm 400..1023. Faptul este că

în camera mea în lumina zilei fotorezistorul dă o valoare de 490.

Prin urmare, indicând această valoare și acoperind fotorezistorul

cu mâna - realizez o diferență mai mare în luminescența LED-ului

decât dacă am indicat intervalul 0..1023.

Descriere. Valoarea fotorezistorului este scrisă la variabila ldr.

În variabila led cu ajutorul funcției map se transferă proporțional
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valoarea din domeniul 400..1023 în intervalul 0..255. Aceasta

înseamnă, dacă în camera este lumină (ldr = 490) - LED-ul arde

aproape imperceptibil. Pe măsură ce lumina scade (acoperiți

fotorezistorul cu mâna) - LED-ul se aprinde mai luminos.

10. Difuzor (buzzer)

Difuzor - Un dispozitiv care reproduce un sunet când se aplică

tensiune.

Vom strânge pe placa de prototipare schema:

Arduino uno Difuzor

+5v +

11 OUT

GND -

Încărcăm codul în Arduino:

int buzzer = 11; // difuzorul este conectat la pinul 11

void setup()

{

pinMode(buzzer, OUTPUT); // definim pinul ca ieșire

}

void loop()

{

// sunet 1

analogWrite(buzzer,10);

delay(1000);

// sunet 2

analogWrite(buzzer,100);

delay(1000);

}
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Descriere. Mai întâi, se creează o variabilă buzzer cu o valoare

de 11 este pinul la care este conectat contactul OUT de pe difuzor.În

funcția loop sunetul 1 este redat timp de 1 secundă, apoi sunetul 2

are o lungime de 1 secundă.

11. Joystick

Joystick - dispozitivul de introducere a informațiilor, care este

un mâner vertical ce se rotește în două planuri. Acest modul de

joystick are un buton care funcționează când apăsați mânerul

deasupra. Suprafețele de rulare ale mânerului (VRx și VRy) sunt

două rezistențe variabile. Pin SW este butonul.

Vom strânge pe placa de prototipare schema:

Arduino uno Джойстик

GND GND

+5v +5v

A0 Vrx

A1 Vry

2 SW

Încărcăm codul în Arduino:

// butonul este conectat la pinul digital 2

int button = 2;

void setup()

{

// definim pinul ca intrare cu rezistor

pinMode(button, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600); // pornim terminal serial

}
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void loop()

{

// citim valoarea lui X din pinul A0

int x = analogRead(A0);

// citim valoarea lui Y din pinul A1

int y = analogRead(A1);

// atribuim la b valoarea inversă a pinului butonului

int b = !digitalRead(button);

// scriem în port toate variabilele

Serial.println("x="+String(x)+" y="+String(y)+"

bt="+String(b));

delay(10);

}

Notă. Fiți atenți, în funcția setup noi definim nu doar un pin

pentru un buton, ca o intrare (INPUT), dar, de asemenea,

adăugăm programabil un rezistor pull-up (INPUT_PULLUP).

Acest lucru se datorează faptului că pe multe joystick-uri nu există

nici un rezistor R5.

Descriere. Mai întâi, se creează o variabilă button cu o valoare

de 2 este pinul la care este conectat cu contactul SW de pe joystick.

În funcția loop citim alternativ valorile rezistențelor variabile de-a

lungul axei X și Y, precum și butoanele. Schimbați poziția butonului

joystick-ului pentru a vedea cum se modifică valorile X și Y.

Interesant este faptul că butonul de joystick ne apăsat returnează

valoarea 1, dar apăsat - 0. Pentru comoditate, atribuim la b

inversul valorii obținute, folosind negarea NOT (semnul

exclamării).
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12. Concluzie

Încercați să continuați în mod independent experimentele cu

componentele din kit! În funcție de poziția butonului joystick -

modificați luminozitatea LED-ului, dacă este apăsat butonul - redă

sunetul. Conectați o mulțime de LED-uri multicolore și le porniți

într-o ordine aleatoare - veți obține disco!

Dacă sunteți interesat de tema arduino - vizitați site-ul

greenline.md, unde puteți găsi un număr mare de senzori,

module, servomotoare și platforme diferite pentru roboți!

Pe site google.com, prin introducerea interogărie "arduino

nume_componentului", puteți găsi metoda de conectare și schița

gata pentru majoritatea modulelor electronice.

13. Ghidul de funcții

Funcții

pinMode(numărul pinului, mod)
Exemplu:
pinMode(2, OUTPUT);

Definirea modului de funcționare a pinului.
Regim:
INPUT - intrare
INPUT_PULLUP - intrare cu rezistor conectat
OUTPUT - ieșire

digitalWrite(numărul pinului, valoare)
Exemplu:
digitalWrite(2, HIGH);

Trimite tensiune la pin sau îl șterge (scrie valoarea).
Valoarea:
LOW - tensiune la pin 0 volți
HIGH - tensiune la pin +5 volți

digitalRead(numărul pinului)
Exemplu:
int x = digitalRead(2);

Determină prezența tensiunii pe pin (citește
valoarea).
Rezultat:
HIGH (sau 1) - există tensiune pe pin
LOW (sau 0) - nu există nici o tensiune pe pin

analogWrite(numărul pinului, valoare)
Exemplu:
analogWrite(3, 64);

Furnizează o tensiune de +5 volți pinului
(înregistreaza) cu un anumit interval de timp (PWM).
Pinuri digitali posibili (pe placă sunt marcați cu o
pictogramă tildă (~)): 3, 5, 6, 9, 10, 11
Valoare: de la 0 pina 255
0 - pinul este oprit complet
128 - pinul este activat în 50% din timp
255 - pinul este activat în 100% din timp

analogRead(numărul pinului) Determină (citește) valoarea tensiunii pe pinul
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Exemplu:
int x = analogRead(A0);

analogic.
Rezultat: numărul este de la 0 la 1023, unde 0 este 0
volți și 1023 este +5 volți. Valoarea 512 = +2,5 volți.

delay(număr de milisecunde)
Exemplu:
delay(1000);

Oprește executarea programului pentru un anumit
număr de milisecunde (ms).
1 secundă = 1000 ms

millis()
Exemplu:
unsigned long x = millis();

Returnează numărul de milisecunde de la pornirea
programului pe placa Arduino. Acest număr este
resetat la zero după aproximativ 50 de zile de
funcționare a plăcii, fără întrerupere a alimentării..

map(valoare, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
Exemplu:
int val = analogRead(A0);
int x = map(val, 0, 1023, 0 , 255);
analogWrite(4, x);

Proporțional transferă Valoarea dintr-un interval de
valori (fromLow .. fromHigh) într-un alt interval
(toLow .. toHigh).
Exemplu: citește valoarea de la pinul analogic A0
(rezistor variabil este conectat) în domeniul 0..1023
și convertează la valoarea PWM la pinul digital 4
(LED conectat); un rezistor variabil va regla
luminozitatea LED-ului

Serial.begin(viteză)
Exemplu:
Serial.begin(9600);

Inițiază o conexiune serială (port COM) pe pinuri
digitali 0 și 1 și stabilește rata de biți în bps. De
regulă, viteza este aleasă la 9600.

Serial.print(“text”)
Exemplu:
Serial.print(“Salut”);
Serial.print(“Cum treburile?”);

Trimite text către portul COM.
În exemplul 2, comenzile sunt trimise la textul
portului COM (toate într-o singură linie, fără liniuță):
"SalutCum treburile?"

Serial.println(“text”)
Exemplu:
Serial.print(“Salut”);
Serial.print(“Cum treburile?”);

Trimite text către portul COM și mută cursorul pe
linia următoare.
În exemplul 2, comenzile de ieșire către textul
portului COM (fiecare cu o linie nouă):
“Salut
Cum treburile?”

randomSeed(valoare aleatoare)
random(de la, pînă la)
Exemplu:

int randNumber;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
randomSeed(analogRead(3));
}
void loop()
{
randNumber = random(10, 20);
Serial.println(randNumber);
delay(100);
}

Funcția random returnează un număr aleatoriu în
intervalul DE LA și PÎNĂ LA. Numărul de PÎNĂ LA
nu intră în rezultat. Important! Înainte de a apela
funcția rendom, utilizați funcția randomSeed.
// creați o variabilă

// inițializați portul COM
// inițializați generatorul de numere aleatorii
// valoare pe pinul analogic 3

// generează un număr aleatoriu de la 10 la 19
// ieșire la COM-port acest număr
// întârziere de 100 ms
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Operatori

setup()
Exemplu:
void setup()
{
pinMode(buttonPin, INPUT);
}

Funcția setup() se execută când începe schița. Se
utilizează pentru a inițializa variabilele, pentru a
determina modurile de funcționare ale pinilor etc.
Funcția setup se execută doar o singura data după
fiecare pornire sau resetarea placii Arduino.
Obligatoriu în fiecare program.

loop()
Exemplu:
void loop()
{
Serial.wrileln(analogRead(A0));
delay(1000);
}

Funcția loop() se execută un număr infinit de ori în
timpul funcționării. Se scrie codul principal al
programului.
Obligatoriu în fiecare program.

if (condiție)
{
// acest cod va fi executat dacă condiția este
adevărată
}
Exemplu:
if (x > 3) { delay(1000); }

Verifică condiția dacă este adevărată. Dacă condiția
este adevărată, atunci codul din paranteze curbate
este executat.
Condițtie:
x> 10 - variabila x este mai mare de 10
x <= 3 - variabila x este mai mică sau egală cu 3
x == 7 - variabila x este 7 (Atenție! semnul egal
dublul în IF)
și altele.

if (condiție)
{
// Acest cod va fi executat dacă condiția este
adevărată
} else
{
// Acest cod va fi executat dacă condiția este falsă
}
Exemplu: if (x > 3) { delay(1000); } else {
delay(3000);}

Verifică condiția dacă este adevărată. Dacă condiția
este adevărată, atunci codul este executat în
paranteze curbate, dar dacă condiția aste falsă,
codul din paranteze curbate este executat după
instrucțiunea else.
Condiție:
x> 10 - variabila x este mai mare de 10
x <= 3 - variabila x este mai mică sau egală cu 3
și altele.

Operatori de comparare
== - este egal cu
! = - nu este egal cu
<- mai puțin de
> - mai mult

<= - mai mic sau egal
>= - mai mare sau egal

Operatori logici
and (&&) - logic ȘI
or (||) - logic SAU

Operatori aritmetici
= - variabila i se atribuie valoarea
+ - adăugare
- - scădere
* - înmulțire

/ - împărțire
% - restul de laîmpărțire

Operatori unari
++ - creștere prin 1
-- - scădere prin 1

for (valoarea inițială; condiție; schimbare val.)
{
// acest cod este executat de atâtea ori,
// în timp ce condiția este adevărată

}
Exemplu:

Construcția for se folosește pentru a repeta o
secțiune de cod închisă în paranteze curbate.

În exemplu, după executarea ciclului, variabila "a" va
fi 7. Ciclul va fi executat de 4 ori (de la 0 la 3)
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int a = 1;
for (i =0; i<4; i++) { a = a + i; }

Tipuri de date

int
Exemplu:
int x = 5;

Un număr întreg între -32.768 și 32.767
În exemplu, creăm variabila x, la care scriem
valoarea 5.

unsigned long
Exemplu:
unsigned long y = 10;

Un număr întreg pozitiv în intervalul:
de la 0 la 4,294,967,295
În exemplu, creați variabila y, la care scriem valoarea
10.

boolean
Exemplu:
bool z = true;

Tip de date logic (da / nu).
În exemplu, creăm variabila z, la care scriem
valoarea true.

void
Exemplu:
void setup()
{
// cod
}

Cuvinte cheie void se folosește la declanșarea
funcțiilor, dacă funcția nu returnează nici o valoare
când este executată
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