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1 ВСТУП 

Мета курсу «Основи програмування та комп’ютерна графіка в 

електричних машинах», за розділом комп’ютерної графіки, є підготовка 

бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», що передбачає здобуття теоретичних знань та практичних 

умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розуміння процесів 

та розв’язання комплексних проблем у галузі електричної інженерії, зокрема, 

за спеціалізацією електричні машини. 

Методичні вказівки містять контрольні питання до розділів курсу 

«Основи програмування та комп’ютерна графіка в електричних машинах», 

назви тем індивідуальних завдань і лабораторних робіт, методичні вказівки і 

теоретичні дані, які можна використовувати для виконання цих завдань і 

робіт, а також перелік літературних джерел, необхідних для вивчення 

дисципліни та виконання роботи. 

Навчальним планом дисципліни передбачені лекції, лабораторні 

заняття та самостійна робота з виконання індивідуального завдання. 

Вивчення курсу закінчується екзаменом. При виконанні контрольного 

завдання з дисципліни «Основи програмування та комп’ютерна графіка в 

електричних машинах», за розділом комп’ютерної графіки,  потрібно в 

письмовому вигляді виконати завдання відповідно до варіанта, який для 

студентів денного навчання слід вибрати за номером у списку журналу 

академічної групи, а для студентів заочної форми – згідно шифру з залікової 

книжки. 
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2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

1 Система національних та міжнародних стандартів. Вимоги до 

оформлення технічних креслеників за ДСТУ. 

Розвиток національних та міжнародних стандартів на технічну 

документацію. Структура ISO та її роль в задачах стандартизації. Загальні 

принципи оформлення за ДСТУ ISO 128-1:2005. Принципи виконання 

технічних креслеників за ISO 128. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Привести трансформацію системи стандартизації технічної 

документації від її створення до тепер. 

2. Навести задачі Міжнародної організації по стандартизації. 

3. Вказати загальні правила виконання технічних креслеників. 

4. Вказати поняття, які регламентовані ISO 128 і структуру частин. 

 

2 Вимоги до елементів технічних креслеників Загальні терміни та види 

креслеників за ДСТУ.  

Основні правила представлення креслеників окремих одиничних 

деталей та складальних креслеників та специфікацій відповідно до до ISO 

7573. Вимоги до елементів технічного кресленика. Подання геометричних 

характеристик на креслениках. Види креслеників за ДСТУ ISO 10209-1:2009. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Навести основні правила представлення складальних креслеників та 

специфікацій. 

2. Визначити елементи технічного кресленика. 

3. Навести основні правила представлення геометричних 

характеристик на креслениках. 

4. Визначити основні види креслеників. 
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3 Формати листів, масштаби креслеників та шрифти за ДСТУ. 

Розміри та формати аркушів, призначених для технічних креслеників за 

ДСТУ ISO 5457:2006. Масштаби технічних креслеників за ДСТУ ISO 

5455:2005. Шрифти, які використовується в машинобудівному кресленні за 

ДСТУ ISO 3098-0:2006. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Вказати розміри аркушів, призначених для технічних креслеників. 

2. Вказати формати аркушів, призначених для технічних креслеників. 

3. Вказати масштаби, які використовуються для технічних креслеників. 

4. Вказати шрифти, які використовується в машинобудівному 

кресленні. 

 

4 Принципи подавання ліній, ліній-виносок і полиць ліній-виносок на 

машинобудівних креслениках. 

Типи ліній креслення та їх призначення за ДСТУ ISO 128-20:2005, 

ДСТУ ISO 128-21:2005, ДСТУ ISO 128-24:2005. Положення щодо 

застосування лінії-виноски та полиць лінії-виноски за ДСТУ ISO 128-

22:2005. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Вказати призначення суцільної лінії на машинобудівних 

креслениках. 

2. Вказати призначення штрихової лінії на машинобудівних 

креслениках. 

3. Вказати призначення довгоштрихово-пунктирної та довгоштрихово-

двопунктирної ліній на машинобудівних креслениках. 

4. Вказати правила подавання лінії-виноски та полиць лінії-виноски на 

машинобудівних креслениках. 
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5 Положення про види на машинобудівних креслениках. 

Зображення предметів методом прямокутного проєкцювання за ДСТУ 

ISO 128-30:2005. Положення про основні та додаткові види на 

машинобудівних креслениках за ДСТУ ISO 128-34:2005. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Пояснити принцип отримання основних видів предметів на 

машинобудівних креслениках. 

2. Вказати принцип подавання місцевих видів та прилеглих виробів. 

3. Вказати принцип зображення перетинів видів та прилеглих виробів. 

4. Вказати принцип зображення повторювальної деталі та виносних 

елементів. 

 

6 Положення про розрізи та перерізи на машинобудівних креслениках. 

Терміни та визначення понять щодо про розрізів та перерізів за ДСТУ 

ISO 128-40:2005. Розташування послідовних перерізів за ДСТУ ISO 128-

44:2005. Принципи нанесення штрихування за ДСТУ ISO 128-50:2005. 

Проставлення розмірів і допусків на машинобудівних креслениках за ДСТУ 

ISO 129-1:2007. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Навести терміни та визначення понять про розрізи та перерізи. 

2. Вказати принцип спрощення розташування послідовних перерізів. 

3. Вказати принципи нанесення штрихування на технічних 

креслениках. 

4. Вказати принципи розміщення розмірів і допусків на технічних 

креслениках. 
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7 Проставлення розмірів і допусків на машинобудівних креслениках. 

Допуски і посадки за системою ISO. Бази та системи баз геометричних 

допусків за ДСТУ ISO 5459:2009. Умовні познаки геометричних допусків за 

ДСТУ ISO 7083:2009: допуски форми, допуски розташування. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Навести визначення «посадка з натягом», «посадка з зазором» 

«перехідна посадка». 

2. Вказати принципи розміщення баз на елементах деталі. 

3. Вказати види і відповідні позначення допусків форм. 

4. Вказати види і відповідні позначення допусків розташування. 

 

8. Шорсткість. Проставлення позицій на машинобудівних креслениках. 

Вимоги до оформлення специфікації на складальний кресленик. 

Класи шорсткості за параметрами Ra та Rz та їх позначення відповідно 

до ДСТУ ISO 4287:2012. Проставлення позицій на технічних креслениках за 

ДСТУ ІSO 6433:2006. Складання специфікації на складальні кресленики за 

ДСТУ ІSO 7573:2006. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Визначити класи шорсткості за параметрами Ra та Rz. 

2. Вказати правила проставлення шорсткості на машинобудівних 

креслениках. 

3. Вказати правила проставлення позицій на машинобудівних 

креслениках. 

4. Перелічити основні правила складання специфікації на складальні 

кресленики. 
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3 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальним завданням є розрахунково-графічна робота, яка 

складається з виконання чотирьох креслеників електричних машин, за 

принципами що вивчаються в курсі. 

Номер варіанта індивідуального завдання студент обирає згідно з 

журнальним списком групи. За кожним варіантом розрахунково-графічної 

роботи необхідно розробити 2 кресленика деталей електричних машин та 

ескізно представити 2 кресленика типових електричних машин відповідно до 

методичних рекомендацій та рисунків додатку А, відповідність яких до 

варіанту індивідуального завдання зазначена в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 Розподіл рисунків для виконання контрольного завдання за 

варіантами 

Номер варіанта Номер креслеників 

1 А.6, А.8, А.12, А.13 

2 А.5, А.6, А.12, А.14 

3 А.5, А.9, А.12, А.15 

4 А.2, А.10, А.13, А.14 

5 А.2, А.9, А.13, А.15 

6 А.2, А.5, А.14, А.15 

7 А.5, А.9, А.12, А.13 

8 А.2, А.8, А.12, А.14 

9 А.5, А.6, А.12, А.15 

10 А.2, А.8, А.13, А.14 

11 А.2, А.10, А.13, А.15 

12 А.2, А.6, А.14, А.15 
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4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ 

РОБІТ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

Загальні принципи виконання лабораторних робіт 1 – 5 та 

індивідуального завдання відповідно до рис. А.1 – А.11 

Завданням цих лабораторних робіт є отримання навичок виконання 

креслеників деталей електричних машин відповідно до отриманих знань з 

цієї дисципліни. 

Необхідно: 

– відповідно для конкретної деталі електричної машини зняти за 

допомогою вимірювальних інструментів розміри, необхідні для виконання 

кресленика (для цього можна скористатися фотографіями деталей або 

отримати їх зразки у викладача); 

– підібрати коректний формат аркуша; 

– підібрати коректний масштаб деталі; 

– виконати кресленик деталі; 

– проставити розміри необхідні для виготовлення деталі; 

– проставити познаки необхідні для виготовлення деталі; 

– заповнити основний напис кресленика. 

 

Лабораторна робота 1 

Виконання кресленика зразка пластини осердя трансформатора 

Робота виконується за принципів представлених вище та відповідно до 

рис. А.1. 

 

Лабораторна робота 2 

Виконання кресленика зразка осердя статора асинхронного двигуна 

Робота виконується за принципів представлених вище та відповідно до 

рис. А.3. 
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Лабораторна робота 3 

Виконання кресленика зразка осердя ротора асинхронного двигуна 

Робота виконується за принципів представлених вище та відповідно до 

рис. А.4. 

 

Лабораторна робота 4 

Виконання креслеників зразка головного полюса машини постійного струму 

Робота виконується за принципів представлених вище та відповідно до 

рис. А.7. 

 

Лабораторна робота 5 

Виконання кресленика зразка сегмента листа статора синхронного 

генератора 

Робота виконується за принципів представлених вище та відповідно до 

рис. А.11. 

 

Загальні принципи виконання лабораторних робіт 6 – 9 та 

індивідуального завдання відповідно до рис. А.12 – А.15 

Завданням цих лабораторних робіт та індивідуального завдання є 

вивчення детальної конструкції класичних електричних машин. 

В лабораторних роботах необхідно: 

– відповідно для конкретної електричної машини (для цього можна 

скористатися їх складальними креслениками або ознайомитися з їх зразки у 

лабораторному залі кафедри); 

– відповідно до позначень виносних елементів на складальних 

креслениках розробити специфікацію; 

– додатково в окремому документі описати призначення елементів 

деталей електричної машини та її принцип дії. 
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В індивідуальних завданнях необхідно: 

– ескізно виконати кресленик електричної машини відповідно до їх 

детальних складальних креслеників. 

 

Лабораторна робота 6 

Вивчення елементів кресленика ескізу трифазного трансформатора 

Робота виконується за принципів представлених вище та відповідно до 

рис. А.12. 

 

Лабораторна робота 7 

Вивчення елементів кресленика асинхронного двигуна 

Робота виконується за принципів представлених вище та відповідно до 

рис. А.13. 

 

Лабораторна робота 8 

Вивчення елементів кресленика двигуна постійного струму 

Робота виконується за принципів представлених вище та відповідно до 

рис. А.14. 

 

Лабораторна робота 9 

Вивчення елементів кресленика синхронного явнополюсного генератора 

Робота виконується за принципів представлених вище та відповідно до 

рис. А.15. 
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ДОДАТОК А 

 

 

Рисунок А.1 – Лист 1 осердя трансформатора 

 

 

 

Рисунок А.2 –Лист 2 осердя трансформатора 
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Рисунок А.3 –Лист осердя статора трифазного асинхронного двигуна 

 

 

 

Рисунок А.4 –Лист 1 осердя ротора трифазного асинхронного двигуна 
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Рисунок А.5 –Лист 1 осердя ротора трифазного асинхронного двигуна 

 

 

 

Рисунок А.6 –Лист осердя ротора однофазного асинхронного двигуна 
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Рисунок А.7 – Лист 1 осердя головного полюса машини постійного струму 

 

 

 

Рисунок А.8 – Лист 2 осердя головного полюса машини постійного струму 
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Рисунок А.9 – Лист 3 осердя головного полюса машини постійного струму 

 

 

 

 

Рисунок А.10 – Лист 4 осердя головного полюса машини постійного струму 
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Рисунок А.11 – Лист сегмента осердя статора синхронної машини 
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Рисунок А.12 – Типовий складальний кресленик трифазного трансформатора  
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Рисунок А.13 – Типовий складальний кресленик трифазного асинхронного двигуна  
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Рисунок А.14 – Типовий складальний кресленик двигуна постійного струму  
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Рисунок А.15 – Типовий складальний кресленик синхронного явнополюсного генератора 
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ВСТУП 

 
Метою проведення лабораторних робіт є практичне ознайомлення студентів з 

принципом роботи мікроконтролерів, методами їх програмування та використання 

для потреб електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, та у 

повсякденному житті. 

Опанування основ програмування та використання мікроконтролерів буде 

основане на використанні платформи Arduino у навчальному процесі. Досягти 

результату у навчанні передбачається за рахунок об'єднання цифрових  технологій, 

зокрема використання мікроконтролерів фірми ATMEL на платформі Arduino та 

базових основ електротехніки, математики, та теорії автоматичного керування, які 

вивчаються попередньо. Поєднання сучасних інформаційних технологій і 

традиційних методів навчання дає змогу зробити процес вивчення нового 

матеріалу більш цікавим і актуальним, що дозволяє зрозуміти практичну цінність 

здобутих знань. 

Реальний навчальний фізичний експеримент вимагає використання сучасних 

засобів вимірювання та аналізу фізичних процесів, що у свою чергу спрощує 

розуміння та розвиває модельне та аналітичне мислення. 

При виконанні лабораторних робіт студенти повинні дотримуватись 

правил техніки безпеки. Роботи здаються у вигляді звіти, кожним студентом 

окремо, та захищаються при сдачі усно, відповівши на теоретичні запитання 

викладача.
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ОПИС МІКРОСХЕМИ. МІКРОКОНТРОЛЕРИ. АПАРАТНІ ПЛАТФОРМИ 

 

Одноплатний комп'ютер (SBC, англ. single-board computer) — 

самодостатній комп'ютер, зібраний на одній друкованій платі, на якій 

встановлені мікропроцесор, оперативна пам’ять, системи вводу-виводу та інші 

модулі, необхідні для функціонування комп'ютера. 

Існує велика кількість виробників одноплатних 

комп’ютерів з використанням мобільної архітектури 

ARM. Серед них найбільш поширені подано в 

таблиці 1. 

 

Потрібна наявність операційної системи 

(подібної до LINUX). 

Таблиця 1 

 

Апаратні платформи — це мікроконтролери, а не повноцінні 

комп'ютери. На них немає операційної системи (таблиця 2). 

Здебільшого апаратні платформи 

використовують для побудови систем автоматики та 

робототехніки. Їхнє головне завдання — керування 

пристроями. 

Одноплатні апаратні платформи — це не 

аналог, а альтернатива одноплатних комп’ютерів. 

Мікроконтролер    –    це    самостійна 

Таблиця 2 

 
комп'ютерна система, яка має процесор, допоміжні схеми та пристрої вводу-

виводу даних, що розміщені у загальному корпусі (таблиця 3). 

 

Таблиця 3 

 

Мікроконтролер Загальна 

мікросхема 
 

  

ULN2003A 

L293D 

Raspberry Pi, 

Banana Pi, 

Orange Pi, 

Cubieboard, 

Odroid 

Particle Photon 

Teensy 

Netduino 

Ti MSP430 

LaunchPad 

Arduino 

https://www.particle.io/
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Запишемо основні відмінності роботи мікроконтролера та мікросхеми 

(таблиця 4). 

 

Таблиця 4 

Мікроконтролер Звичайна мікросхема 

0) програмуємо мікроконтролер; 

1) подаємо на одні виходи певні 

сигнали; 

2) отримуємо з інших виходів у 

відповідь сигнали (відповідно до 

закладеної програми) 

0) відсутнє; 

1) подаємо на одні виходи певні 

сигнали; 

2) отримуємо з інших виходів у 

відповідь сигнали (відповідно до 

конструкції мікросхеми) 

 
Найчастіше використовують такі типи мікроконтролерів: PIC, AVR, 

MSP430, STM32, де AVR (здебільшого) – мікроконтролер Arduino-платформи. 

Розглянемо деякі типи Arduino (таблиця 5) [1, 2]: 

 

Таблиця 5 
Leonardo — плата на 

мікроконтролері ATmega32U4 

Кнопка скидання 

Зв'язок з комп'ютером 

Мікроконтролер 

Зовнішнє живлення від 
мережевого адаптера 

 

Контакти (піни) 

UNO — найбільш 

популярна версія базової 

платформи Arduino 
Кнопка скидання

 

Зв'язок з комп'ютером 

Мікроконтролер 
 

Зовнішнє живлення від 
мережевого адаптера 

 

Контакти (піни) 
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Продовження таблиці 5 
Nano — компактна 

платформа, що Кнопка скидання 
Контакти (піни) 

використовується 
як макет. Nano 

Зв'язок з комп'ютером 
підключається 
до комп'ютера за допомогою 

кабеля USB Mini-B 

 

 
Мікроконтролер Зовнішнє живлення від «батарейки» 

Mega 2560 — плата на 

основі мікроконтролера 

ATmega2560 
Зв'язок з комп'ютером 

Мікроконтролер 
 

Зовнішнє живлення від 
мережевого адаптера 

 

Контакти (піни) Кнопка скидання 

LilyPad — платформа, Мікроконтролер 
розроблена для перенесення, 

може бути вшита в тканину 

 

Зовнішнє живлення від 
«батарейки» 

 

Кнопка скидання 

Контакти (піни) 

Pro Mini — як і платформа 

Pro, розроблена для досвідчених Кнопка скидання 

користувачів, яким потрібна 

низька ціна, менші розміри Контакти (піни) 

та додаткова функціональность 

 

 
Мікроконтролер Зовнішнє живлення від «батарейки» 
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Завдяки величезній популярності Arduino ентузіастами було написано 

бібліотеки і програми, що дають змогу програмувати інші платформи засобами 

Arduino. Найбільш поширені подано в таблиці 6. 

 

Таблиця 6 

STM32 

 

 
NodeMCU (спеціальна прошивка для мікроконтролера ESP8266) 

 

MassDuino UNO LC 

 

 
 

 

Робота з цією платою повністю аналогічна до роботи з Arduino UNO, але 

маємо низку додаткових можливостей. Запишемо деякі з них: 

- можливість перемичкою на платі вибирати логічні рівні: 

5 В або 3,3 В; 

- два додаткові аналогові входи; 

- роздільна здатність АЦП до 16 біт; 

- два 8-розрядні справжні цифро-аналогові перетворювачі, а не широтно-

імпульсна модуляція (ШІМ). 
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ПЛАТИ РОЗШИРЕННЯ (ШИЛДИ SHIELD) 

 

Для збільшення можливостей платформ Arduino розроблено велику 

кількість окремих плат (шилдів), які легко підключаються і мають істотний 

функціонал (таблиця 7) [3]. 

 

Таблиця 7 

 

Ethernet Shield 

Робота в Internet 

 

 

Wi-Fi 

 

CNC 

Керування кроковими 

двигунами 

 

 
GSM/GPRS 

Мобільний зв’язок та 

СМС 

 

 
Proto Shield 

Для створення своїх 

пристроїв 

 
 

Цифрові та аналогові сигнали 

Аналоговий сигнал змінюється безперервно, тобто якщо в даний момент 

часу на виході, наприклад, 3,2372 В, то в 
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наступний момент величина сигналу може змінитися на довільно мале 

значення (наприклад 3,23721 В). 

Цифровий сигнал змінюється дискретно, тобто показаний цілим числом. 

Для платформ Arduino характерним є 10-бітний цифровий сигнал. Це означає, 

що весь інтервал напруг від 0 до 5 вольт (В) розбивається на 1023 інтервали 

(рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Тобто ми отримаємо, що 0 В відповідає значенню 0, а 5 В – значенню 

1023. Відповідність між цифровим сигналом та будь- яким іншим значенням 

напруги визначається за допомогою пропорції. Наприклад, 3,2372 В згідно з 

пропорцією дорівнює: 

 

3,2372 
1023 

= 662,33112 . 
5 

 

Цифровий сигнал — це лише цілі числа, тоді 3,2372 В  відповідає 

значенню 662. Особливу увагу необхідно звернути на те, що і напруга 3,2356 і 

3,24046 В буде в цифровому вигляді відповідати числу 662. Тобто при 

оцифруванні ми втрачаємо точність, але при цьому збільшуємо 

перешкодозахищеність сигналу, який передається. Захищеність від перешкод 

зумовлена тим, що будь-яке число передається двійковим кодом, тобто у 

вигляді набору нулів та одиниць (низьким або високим рівнем сигналу).



9  

Кількість інформації — це міра зменшення невизначеності. 1 біт – 

кількість інформації, яку містить повідомлення, що зменшує невизначеність 

знань у два рази. Біт — це найменша одиниця вимірювання інформації. 

1 Байт = 8 біт. 

1 кБ (кілобайт) = 210 Байт = 1024 Байт = 8192 біт. 

1 МБ (мегабайт) = 210 кБ = 1024 кБ = 8388608 біт. 

1 ГБ (гігабайт) = 210 МБ = 1024 МБ = 8589934592 біт. 

 

Переведення двійкового числа в десяткове 

Переведемо двійкове число 11012 в десяткове. 

Для цього перенумеруємо цифри цього числа справа наліво, 

починаючи з нуля (таблиця 9). 

 

Тепер складемо наступну суму, де числа 

 

Таблиця 9 

3 2 1 0 

1 1 0 1 

ступеня двійки взято із першого рядка таблиці, а множники перед відповідними 

двійками – із другого рядка, отримаємо: 

 

1101 2= 1* 23 + 1* 22 + 0 * 21 + 1* 20 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13 , 

де цифра 2 в числі 11012 означає, що воно записане у двійковій системі 

числення. 

 

Завдання. Покажіть, що справедливі такі рівності: 

 

1101001112=423. 

100110001101111012=78269. 
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ПЛАТФОРМА ARDUINO UNO R3 

ТА СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ ARDUINO IDE 

 

Розглянемо плату Arduino UNO R3 [1–4]. Для роботи з будь- якою платою 

Arduino необхідно скачати і встановити середовище розробки Arduino IDE 

(таблиця 1). 

 

Таблиця 1 
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Останню версію можна знайти на офіційному сайті Arduino для різних 

операційних систем https://www.arduino.cc/en/Main/Software. 

 

Середовище розробки Arduino IDE 

Скетч – програма, яка написана в середовищі Arduino. Скетч пишеться 

в текстовому редакторі, що має інструменти вирізання/вставки, пошуку/заміни 

тексту (рисунок 2). 

 

 

 

Під час збереження і завантаження проекту в області повідомлень 

з'являються пояснення, можуть відображатися помилки. Вікно виводу тексту 

(консоль) показує повідомлення Arduino, яке містить повні звіти про помилки 

та іншу інформацію. Кнопки панелі інструментів дають змогу перевірити і 

записати програму, створити, відкрити і зберегти скетч, відкрити моніторинг 

послідовної шини (монітор порту). 

 

Панель інструментів 

Для зручності роботи можна використовувати гарячі клавіші, покажемо 

найчастіше використовувані (рисунок 3). 

 

• Ctrl+N відкрити новий скетч 

• Ctrl+S зберегти 

• Ctrl+Shift+S зберегти як 

• Ctrl+C/ Ctrl+V копіювати/вставити 

• Ctrl+R перевірити скетч 

• Ctrl+U завантажити скетч на плату 

Перевірити 
(знаходить 

помилки у скетчі) 

Завантажити 
(завантажує 

скетч на плату) 
Новий (відкриває 

новий скетч) 

Зберегти 
Відкрити (минулі (зб ерегти скетч) 
скетчі) 

 

Рисунок 2 

Монітор порту 
(відкриває 

монітор порту) 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Рисунок 3 

 

Підключення плати Arduino до комп’ютера 

При кожному підключенні потрібно обов’язково зробити кілька 

важливих налаштувань: 

1. Вибрати потрібну плату Arduino UNO (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 

 

2. Вибрати потрібний порт, до якого підключена плата 

(рисунок 5). 

Панель 
ін тів струмен Меню 

Текстовий редактор 
програмного коду 

Область 
повідомлень 

Вікно виводу 
тексту (консоль) 
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Рисунок 5 

 

3. Вибрати програматор AVRISP mkII (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 

 

За час заняття, що залишився, можна подивитися приклад програми: 

Файл –> Приклади –> 01.Basics–> Blink. 
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ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА ARDUINO 

 

Мова програмування WIRING (C/C++) Processing/Wiring — це, фактично, 

звичайний C++, доповнений простими та зрозумілими функціями для керування 

вводом-виводом на контактах. 

Дуже важливо: великі та малі літери в середовищі Arduino IDE 

розрізняються, тобто слова Led і led компілятор сприймає як два різних слова. 

Мінімальна програма, яку можна запустити на Arduino, складається 

лише з двох функцій: 

setup() {} 

loop() {} 

Перша функція setup – викликається лише один раз, після запуску Arduino 

зазвичай слугує для первинного налаштування. 

Друга функція loop – викликається безліч разів за час роботи Arduino. 

Напишемо першу програму, яка змусить Arduino UNO миготіти 

вмонтованим світлодіодом із заданою частотою. Для початку напишемо 

функцію setup, в якій зробимо необхідне первинне налаштування: 

void setup() { 

pinMode(13, OUTPUT); 

} 

Службове слово void означає, що ця функція не повертає жодне число. 

Приклад 1. Функція 

y = x 2 
. Це означає, що ця функція вертає квадрат числа. Тобто якщо 

функція отримує 3, то повертає 9. 

 

Приклад 2. Функція «візьми книгу, поклади на стіл». Говорять, що ця 

функція не повертає число, а виконує деяку дію. 

Функція setup() записується з порожніми круглими дужками. Це означає, 

що ми не надаємо їй жодних параметрів. Далі пишемо відкриту і закриту 

фігурні дужки. Між цими дужками пишемо потрібні оператори. В даному 

випадку між фігурними дужками стоїть функція: 

pinMode (pin, mode); 

Вона конфігурує pin (параметр, який вказано першим у круглих дужках) 

у режимі «mode». 

Для Arduino UNO як параметр pin вказується номер, якому відповідають 

ніжки мікроконтролера від 0 до 13 (для цифрових пінів), від 14 до 19 (для 

аналогових пінів A0, A1, A2, A3, A4, A5, розглянутих як цифрові). Параметр 

mode в основному виді набуває двох значень: 

INPUT, OUTPUT 

Перше значення пишуть, коли потрібно налаштувати 

відповідний пін на ВХІД. Тобто на цю ніжку мікроконтролера будуть 

подаватися деякі дані, наприклад, від датчика, а нам необхідно ці дані 

отримувати і обробляти. 
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Друге значення пишуть, коли потрібно налаштувати відповідний пін на 

ВИХІД. Тобто станом цієї ніжки керує мікроконтролер, а зовнішні пристрої, 

наприклад лампочка, отримують ці дані і відповідно або вмикаються, або 

вимикаються. 

У цьому випадку ми будемо використовувати 13-й пін. До цієї ніжки на 

платформі Arduino UNO вмонтований світлодіод. При високому рівні (+5 В) на 

піні світлодіод світиться, при низькому (0 В) – гасне. 

У тілі функції loop пишемо основний код, який буде вмикати та вимикати 

світлодіод. Для цого використовуємо функцію 

digitalWrite(pin, value); 

Як і в попередньому випадку параметр pin являє собою номер ніжки 

мікроконтролера (в нашому випадку 13). 

Параметр value може набувати двох значень: 

HIGH або LOW. 

Якщо параметр value має значення HIGH, то на відповідному піні 

встановлюється високий потенціал (+5 В), а якщо LOW, то низький (0 В або 

«земля»). 

Для того щоб світлодіод світився (або не світився) потрібну кількість 

часу, будемо використовувати функцію 

delay(ms), 

яка на час ms призупиняє виконання коду, де ms задається в мілісекундах.    

Нагадаємо,    що    одна    секунда     дорівнює 1000 мілісекунд: 

1 с = 1000 мс. 

Отже, маємо програму: 

Prog4 

void setup() { // початок налаштування, відкрита 

дужка 

pinMode(13, OUTPUT); // оголошення 13-го піна як вихід 

} // кінець налаштувань, закрита дужка void 

loop() { // початок основної програми, 

відкрита дужка 
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рівень 

 

 

рівень 

digitalWrite(13, HIGH); // подаємо на 13-й пін високий 

 

delay(400); // чекаємо 400 мілісекунд digitalWrite(13, 

LOW);  // подаємо на 13-й пін низький 

 

delay(400); // чекаємо 400 мілісекунд 

} // кінець основної програми, закрита дужка 

 

1 Наберемо цей скетч і збережемо його. 

2 Оскільки це наша перша програма, то спочатку створимо на жорсткому 

диску (або іншому за рекомендацією викладача) в папці Arduino власну папку 

під назвою свого прізвища (бажано латинськими літерами). 

3 У своїй папці створимо підпапку з номером заняття, тобто  lesson4, і в 

ній будемо зберігати всі файли, які необхідні нам для цього заняття. 

Починаючи з наступного заняття, ці дії студенти мають виконувати 

самостійно на початку кожного заняття. Збережемо написаний скетч у своїй 

підпапці lesson4 під ім'ям Prog4, де номер 4 означає, що дана програма 

написана на четвертому занятті. Після цього підключаємо Arduino UNO в USB-

порт. 

Перевіримо в середовищі Arduino IDE, що встановлена потрібна плата і 

програматор (дивись заняття 3). Виберемо потрібний com порт і натиснемо 

кнопку «перевірити скетч». Після вдалої компіляції програми (якщо немає 

помилок) натискаємо кнопку «завантажити». 

 

Завдання: написати програму, яка передає азбукою Морзе сигнал SOS 

(СОС) — міжнародний сигнал лиха. Сигнал являє собою послідовність «три 

крапки — три тире — три крапки», яка передається без будь-яких інтервалів. 

Азбука Морзе – це спосіб передавання літер абетки, цифр і знаків 

пунктуації послідовністю сигналів: довгих («тире») і коротких («крапок»). За 

одиницю часу приймається довжина однієї крапки. Довжина тире дорівнює 

трьом крапкам. Пауза між елементами одного знака — одна крапка, між 

знаками в слові — три крапки, між словами — сім крапок. Тобто маємо шість 

«крапок» і три «тире». 

Запишемо програму: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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void setup() { // первинне налаштування, відкрита дужка 

pinMode(13, OUTPUT); // оголошення 13-го піна як вихід 

} // кінець первинного налаштування, закрита 

дужка 

void loop() { // початок основної програми, відкрита дужка 

digitalWrite(13, HIGH); // початок першої «крапки», 

світлодіод світиться 

delay(200); // затримка 200 мілісекунд 

digitalWrite(13, LOW); // світлодіод вимикається 

delay(200); // кінець першої «крапки» 

digitalWrite(13, HIGH); // початок другої «крапки» delay(200); 

digitalWrite(13, LOW); 

delay(200); // кінець другої «крапки» 

digitalWrite(13, HIGH); // початок третьої «крапки» delay(200); 

digitalWrite(13, LOW); 

delay(200); // кінець третьої «крапки» 

digitalWrite(13, HIGH); // початок першого «тире» delay(600); 

digitalWrite(13, LOW); 

delay(200); // кінець першого «тире» 

digitalWrite(13, HIGH); // початок другого «тире» 

delay(600); 

digitalWrite(13, LOW); 

delay(200); // кінець другого «тире» 

digitalWrite(13, HIGH); // початок третього «тире» 

delay(600); 

digitalWrite(13, LOW); 

delay(200); // кінець третього «тире» 

digitalWrite(13, HIGH); // початок четвертої «крапки» delay(200); 

digitalWrite(13, LOW); 

delay(200); // кінець четвертої «крапки» 

digitalWrite(13, HIGH); // початок п’ятої «крапки» 
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delay(200); digitalWrite(13, 

LOW); 

delay(200); // кінець п’ятої «крапки» 

digitalWrite(13, HIGH); // початок шостої «крапки» 

delay(200); 

digitalWrite(13, LOW); 

delay(200); // кінець шостої «крапки» 

} 
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МАКЕТНА ПЛАТА (BREADBOARD) 

ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ, ПАРАЛЕЛЬНЕ ТА ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ 

ЇХ 

 

Основне призначення макетної плати — конструювання та налагодження 

прототипів різноманітних пристроїв. Складається цей пристрій з отворів-гнізд 

із кроком 2,54 мм (0,1 дюйма), саме з таким (або кратним йому) кроком 

розміщуються виходи на більшості сучасних радіодеталей (рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 

На рисунку 7 зліва показано загальний вигляд плати. На правій частині 

рисунка кольором позначені шини-провідники. Синій колір – це «мінус» схеми, 

червоний – «плюс», зелений – це провідники, які ви можете використати на свій 

розсуд для з’єднання частин електричної схеми, яка складається на макетній 

платі. Звернемо увагу, що центральні отвори з’єднані паралельними рядами 

поперек макетної плати, а не вздовж, на відміну від шин живлення, які 

розміщені по краях макетної плати. Як бачимо, маємо дві пари шин живлення, 

що дає змогу за 
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Рис. 9 

потреби подавати на плату дві різні напруги, наприклад 5 В і 

3,3 В. Отвори макетної плати з’єднуються за 

допомогою радіоелементів (резисторів, діодів, 

кнопок, мікросхем і т. д.), а також за допомогою 

з’єднувальних проводів (рисунок 8). 

Розглянемо принципову електричну схему 

підключення світлодіода (рисунок 9). 

Рисунок 8 

 

Рисунок 9 

 

Розберемо елементи наведеної схеми (таблиця 11). Після підключення 

всіх елементів за схемою світлодіод має світитися. 

 

Таблиця 11 

 

 

Клема для підключення живлення +5 В 

 

 

Світлодіод 

 

 

Резистор R на 220 Ом 

 

 

Земля, GROUND (Gnd), «мінус» 

живлення 

 

Світлодіод являє собою напівпровідниковий пристрій, здатний 

випромінювати світло при пропусканні через нього електричного струму в 

прямому напрямку (від анода до катода). 

На принциповій схемі анод позначається дротом, який виходить із 

сторони трикутника, а катод – із вершини трикутника та відрізка (рисунок 10). 

Для того щоб світлодіод світив, на анод необхідно подати «плюс», а на катод – 

«мінус». 

 
Рисунок 8 

Світлодіод 

Земля 

Резистор 
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Рисунок 10 

 

Для визначення ніжок реального світлодіода необхідно або подивитися 

на їхню довжину (анод більш довгий) (рисунок 11, а), або на саму колбу (бік 

катода зрізаний) (рисунок 11, б). 

 

а) б) 

 

 

Рисунок 11 

Для зображення монтажних схем ми будемо користуватися програмою 

«Fritzing», в якій анод світлодіода показано більш довгою ламаною лінією 

(рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 

При підключенні світлодіода до напруги 5 В необхідно користуватися

 струмообмежувальним резистором номіналом 

220 Ом, який потрібно вмикати послідовно до світлодіода 

(рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 
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Розрахунок цього резистора буде розглянуто на наступних заняттях. 

Зовнішній вигляд та позначення на принципових електричних схемах подано на 

рисунку 14. 

 

 

 

Рисунок 14 

Зауважимо, що у резистора ніжки рівнозначні, і яким боком його 

встановлювати, не має значення. Звернемо увагу, що нам необхідний резистор 

з кольоровими смужками: червона, червона, коричнева, золота, тобто 220 Ом. 

Зобразимо монтажну схему (використовуючи вільно поширений 

програмний продукт FRITZING) підключення світлодіода, що відповідає 

принциповій схемі (дивись рисунок 8). Будемо використовувати Arduino як 

джерело 5 В. Після підключення Arduino UNO до USB світлодіод  засвітитися 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15 

 

Зобразимо монтажну схему, яка буде також еквівалентна попередній, але 

будемо використовувати шину живлення (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 
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Завдання: розробити і скласти еквіваленти наведених 

монтажних схем, але використовуючи інші гнізда макетної плати. 

Підключимо тепер три світлодіоди паралельно, за 

електричною принциповою схемою (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 

 

Звернемо увагу на те, що до кожного світлодіода послідовно ввімкнено 

резистор на 220 Ом. 

Складемо монтажну схему (рисунок 18): 

 

Рисунок 18 

 

Закони паралельного з’єднання також буде розглянуто на наступних 

заняттях. 

Підключимо три світлодіоди послідовно згідно з 

принциповою схемою (рисунок 19): 

 

 

Рисунок 19 

 

Складемо монтажну схему (рисунок 20). 
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Рисунок 20 

 

Зауважимо, що у випадку послідовного з’єднання світлодіодів достатньо 

одного резистора, а у випадку більшої кількості світлодіодів можна взагалі 

обійтися без нього. 
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КЕРУВАННЯ ЗОВНІШНІМ СВІТЛОДІОДОМ. ПРЯМА ТА ОБЕРНЕНА 

ЛОГІКА РОБОТИ. СВІТЛОФОР 

 

На занятті 5 ми підключали світлодіоди до Arduino UNO, але при 

цьому використовували платформу Arduino як джерела живлення (в якомусь 

сенсі, як «батарейку»). Фактично це означає, що на занятті 5 ми просто 

перевірили світлодіоди на прецездатність. При цьому не було жодного 

програмного керування світлодіодами. 

Тепер будемо керувати зовнішнім світлодіодом подібно до того, як ми 

керували вбудованим світлодіодом на 13-му піні на занятті 4. Для програмного 

керування світлодіодом підключимо його анод на будь-який цифровий пін 

(наприклад четвертий) згідно з принциповою схемою (рисунок 21). 

 

 

Світлодіод 

 

Рисунок 21 

 

Істотна відмінність цієї схеми від схеми із заняття 5 полягає в тому, що 

замість живлення +5 В підключаємо анод до цифрового 4-го піна (digital 4). 

Зобразимо монтажну схему (рисунок 22): 

 

Рисунок 22 

 

Нагадаємо, що ніжки у світлодіода розрізняються і при неправильному 

встановленні працювати він не буде (дивись заняття 5). Логіка роботи цієї 

схеми така: 

- коли на 4-й пін подаємо сигнал HIGH, то світлодіод вмикається, 

оскільки це відповідає подачі +5 В на анод; 

- коли на 4-й пін подаємо сигнал LOW, то світлодіод вимикається, 

Земля 

Резистор 
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оскільки це відповідає подачі напруги 0 В на анод (тобто землі або GROUND). 

Напишемо скетч, аналогічний до першої програми на занятті 4. 

-  

Програма 

void setup() { 

pinMode(4, OUTPUT); // оголошення 4-го піна як вихід 

} 

void loop() { 

digitalWrite(4, HIGH); // подаємо на 4-й пін високий 

рівень 

 

 

 

} 

 

delay(1000); // чекаємо 1000 мілісекунд 

digitalWrite(4, LOW); // подаємо на 4-й пін низький рівень 

delay(200); // чекаємо 200 мілісекунд 
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Рис 22 

Завдання: згадайте, що означає кожний рядок коду. 

Після завантаження наведеного скетчу в Arduino UNO світлодіод світиться 

1000 мілісекунд (одну секунду) і не світиться 200 мілісекунд. 

Така логіка роботи світлодіода називається прямою, оскільки рівень HIGH 

вмикає світлодіод, а рівень LOW його вимикає. 

Іноді виникає потреба керувати світлодіодом за допомогою оберненої 

логіки. Для цього розглянемо принципову схему вимикання (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 

 

Одна з відмінностей цієї схеми від попередньої полягає у тому, що 

резистор і світлодіод поміняли місцями. Однак ця відмінність не принципова, 

тобто не впливає на роботу схеми, вона зроблена для зручності підключення. 

Принциповою відмінністю є те, що тепер до 4-го цифрового піна 

підключено катод світлодіода. Це призводить до того, що при подачі сигналу 

LOW світлодіод вмикається, а при сигналі HIGH світлодіод вимикається. 

Змінимо монтажну схему підключення (рисунок 24): 

 

Рисунок 24 

 

Завантажимо той самий скетч Prog6 в Arduino UNO (або просто подамо 

живлення на Arduino за умови, що цей скетч там вже є). Тепер світлодіод 

світиться 200 мілісекунд, не світиться 1000 мілісекунд (одну секунду). Тобто 

рівень HIGH вимикає світлодіод, а рівень LOW його вмикає. Така логіка 

роботи називається оберненою. 

 

Будемо тепер керувати одразу трьома світлодіодами. Для цього 

підключимо їх за поданою нижче схемою (рисунок 25). 

Світлодіод 

Резистор 
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Рисунок 25 

 

Із схеми випливає, що три світлодіоди ввімкнено згідно з прямою 

логікою. Напишемо тепер програму, яка буде імітувати роботу світлофора 

таким чином: 

1) світить (3 секунди) тільки червоний світлодіод; 

2) не вимикаючи червоного сигналу, ввімкнемо жовтий 

світлодіод на одну секунду; 

3) вимикаємо червоний і  жовтий, вмикаємо зелений (три секунди); 

4) вимикаємо зелений сигнал, вмикаємо жовтий на одну секунду; 

5) далі повторюємо. 

Складемо монтажну схему (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 

 

Напишемо скетч: 

 

void setup(){ 

 

Prog6a 

pinMode(4, OUTPUT); // ініціалізація Green pinMode(5, 

OUTPUT); // ініціалізація Yellow pinMode(6, OUTPUT); 

// ініціалізація Red digitalWrite(4, LOW); // 

вимикаємо Green digitalWrite(5, LOW); // 

вимикаємо Yellow digitalWrite(6, LOW); // 

вимикаємо Red 

} 
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void loop() { 

digitalWrite(6, HIGH); 

delay(3000); 

digitalWrite(5, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(6, LOW); 

 digitalWrite(5, LOW); 

 digitalWrite(4, HIGH); 

delay(3000); 

digitalWrite(4, LOW); 

 digitalWrite(5, HIGH); 

delay(1000); 

digitalWrite(5, LOW); 

} 

 

Завдання 1: пояснити всі рядки коду. 

Питання: навіщо потрібно вимикати світлодіоди після  ініціалізації 

пінів? 

Відповідь: для визначеності, щоб ми знали, що на пінах знаходиться 

низький рівень, тобто світлодіоди спочатку вимкнені. 

 

 

ГІРЛЯНДА З ШЕСТИ СВІТЛОДІОДІВ 

 

Наприкінці заняття складемо схему для керування шістьма 

світлодіодами і створимо ефект рухомої змійки. 

Принципова електрична схема подібна до схеми 

«світлофора» (заняття 6), тому наведемо лише монтажну схему з'єднання 

(рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 



30  

Програма: 

 

void setup() { 

pinMode(2, OUTPUT); // ініціалізація 2-го піна pinMode(3, 

OUTPUT); // ініціалізація 3-го піна pinMode(4, OUTPUT); 

// ініціалізація 4-го піна pinMode(5, OUTPUT); // 

ініціалізація 5-го піна pinMode(6, OUTPUT); // 

ініціалізація 6-го піна pinMode(7, OUTPUT); // 

ініціалізація 6-го піна digitalWrite(2, LOW); // вимикаємо 

світлодіоди digitalWrite(3, LOW); 

digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); 

digitalWrite(6, LOW); 

digitalWrite(7, LOW); 

} 

void loop() { 

digitalWrite(2, HIGH); // послідовно вмикаємо 

delay(200); // всі світлодіоди digitalWrite(3, 

HIGH); 

delay(200); digitalWrite(4, 

HIGH); delay(200); 

digitalWrite(5, HIGH); 

delay(200); digitalWrite(6, 

HIGH); delay(200); 

digitalWrite(7, HIGH); 

delay(200); 

digitalWrite(2, LOW); // послідовно вимикаємо 

delay(200); // всі світлодіоди 

digitalWrite(3, LOW); delay(200); 

digitalWrite(4, LOW); 

delay(200); digitalWrite(5, 

LOW); delay(200); 

digitalWrite(6, LOW); 
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delay(200); digitalWrite(7, 

LOW); delay(200); 

} 

 

Завдання: написати програму, в якій світлодіоди світяться  по черзі в 

один бік, а гаснуть – в інший. 

 
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНИТИ ЗАТРИМКУ У ARDUINO. 

МИГАЄМО СВІТЛОДІОДОМ: 

millis () ПРОТИ delay () 

 

DELAY () 

int ledPin = 13;  // Світлодіод, підключений до вхід/виходу 13 

 

void setup() { 

  

  pinMode(ledPin, OUTPUT);    // встановлює режим роботи – вихід 

} 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // включає світлодіод 

  delay(1000);                        // чекає на секунду 

  digitalWrite(ledPin, LOW);    // вимикає світлодіод 

  delay(1000);                         // чекає на секунду 

} 

 

MILLIS () 

bool led_stat  = 0; 

unsigned long time = 0; 

 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  digitalWrite(13, led_stat); 

} 

 

void loop() { 

  digitalWrite(13, led_stat); 

  if ( ( millis() - time ) > 1000) { 

    time = millis(); 

    led_stat = !led_stat; 

  } 

} 

Завдання: описати коментарі для кожної із строчок коду millis (). 
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ЗНАЙОМСТВО З СЕРІЙНИМ ПОРТОМ SERIAL 

 

Набір функцій Serial використовується для зв'язку пристрою Ардуїно з 

комп'ютером або іншими пристроями, що підтримують послідовний інтерфейс 

обміну даними. Усі плати Arduino мають хоча б один послідовний порт (UART, 

іноді називають USART). Для обміну даними Serial використовують цифрові порти 

вводу/виводу 0 (RX) і 1 (TX), а також USB порт. Важливо враховувати, що якщо ви 

використовуєте функції Serial, то не можна одночасно використовувати порти 0 і 1 

для інших цілей. 

Середовище розробки Arduino має інтегрований монітор послідовного 

інтерфейсу (Serial monitor). Для початку обміну даними необхідно запустити 

монітор натисканням кнопки Serial monitor і виставити ту саму швидкість зв'язку 

(baud rate), з якою викликана функція begin(). 

Плата Arduino Mega має три додаткові послідовні порти: Serial1 на портах 19 

(RX) і 18 (TX), Serial2 на портах на портах 17 (RX) і 16 (TX), Serial3 на портах на 

портах 15 (RX) і 14 (TX ). Щоб використовувати ці порти для зв'язку з комп'ютером, 

знадобиться додаткові адаптери USB-to-serial, т.к. вони не підключені до 

вбудованого адаптера Mega. Для зв'язку із зовнішнім пристроєм через послідовний 

інтерфейс з'єднайте TX порт пристрою з RX портом зовнішнього пристрою і RX 

порт пристрою з портом TX зовнішнього і з'єднайте "землю" на пристроях. 

(Важливо! Не підключайте ці порти безпосередньо до порту RS232, це може 

пошкодити плату). 

 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); // відкриває послідовний порт, встановлює швидкість 9600 

бит/c 

 // Serial.begin(38400); 

  //Serial.begin(19200); 

  //Serial.begin(4800); 

  Serial.println("Hello World"); 

} 

void loop() {} 
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ВИВОДИМО ГОДИННИК РЕАЛЬНОГО ЧАСУ У ПОРТ SERIAL 

 

int S = 0; // створюємо цілочисленну змінну S (сек) з початковим значенням 0 

int M = 0; // створюємо цілочисленну змінну M (хв) з початковим значенням 0 

int H = 0; // створюємо цілочисленну змінну H (години) із початковим значенням 0 

 

void setup() { 

 

  Serial.begin(9600); // відкриває послідовний порт, встановлює швидкість 9600 

бит/c 

} 

void loop() { 

 

  S ++;  // додаємо кожну секунду +1 секунду до змінної S 

  if (S > 59) {  // якщо секунди досягли 59, то лічильник обнуляє і стає 0 

    S = 0; 

    M++;    // до хвилин додається +1  } 

 

  if (M > 59) { 

    M = 0; 

    H++; 

    if (H > 23) 

      H = 0; 

  } 

 

  if (H < 10) { // якщо годинник має значення до 10, то виводити на екран перед 

цифрою 0 

    Serial.print(0); 

    Serial.print(H);  // в результаті виходить 01, 02, 03 і т.д. 

  } 

  else { 

    Serial.print(H); // в іншому випадку, коли година більше 9, нуль перед “H” не 

виводити 

  } 

 

  Serial.print(':');  // виводимо двокрапку між годинами та хвилинами для краси 

 

  if (M < 10) { 

    Serial.print(0); 

    Serial.print(M); 

  } 

  else { 

    Serial.print(M); 

  } 
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Serial.print(':'); 

  if (S < 10) { 

    Serial.print(0); 

    Serial.println(S); 

  } 

  else { 

    Serial.println(S); 

  } 

  delay (1000); // здійснюємо затримку в циклі 1000 млсек = 1 сек і повторюємо код 

} 

 

Після того як завантажили скетч у плату Arduino, 

включаємо Serial Monitor. 

Для цього використовуємо або меню, або гарячі клавіші 

Ctrl + Shift + M (рисунок 38). 

 
 

 

Рисунок 38 

або кнопку (рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39 

 

Також необхідно встановити відповідну швидкість з'єднання в 

моніторі порту.  
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РОБОТА АРДУІНО ІЗ МОДУЛЕМ РЕЛЕ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНИМ 

НАВАНТАЖЕННЯМ 

 

Ми вже знаємо, як керувати слабким світлодіодом за допомогою Ардуіно. 

Але що робити, якщо ми задумаємо керувати пристроями, підключеними до 

побутової мережі? Нагадаю, що навіть невелика настільна лампа живиться від 

джерела змінного струму з напругою 220 Вольт. 

Щоб керувати потужним навантаженням, та ще й зі змінним струмом 

скористаємося реле. Це такий електромеханічний пристрій, який механічним 

способом замикає ланцюг навантаження за допомогою електромагніту. 

Подивимося на начинку реле: 

 

Принцип дії реле є наступним. Подаємо напругу на електромагнітну котушку. 

У котушці з'являється поле, яке притягує металеву лапку. У свою чергу, лапка 

автоматично замикає контакти навантаження. 

 

https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/09/relay.gif
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Реле має два основних застосування. По-перше, ми можемо подати всього 5 

Вольт на котушку, замкнути ланцюг дуже потужного навантаження. Наприклад, 

реле, що використовується в уроках для Ардуїно, може увімкнути світло в будинку 

або вимкнути забуту праску. По-друге, деякі види реле можуть одночасно замкнути 

і розімкнути відразу кілька різних ланцюгів із різною напругою. 

Підключення реле до Ардуїно. 

 

У ході цієї л.р. ми будемо працювати не з окремим реле, а з цілим релейним 

модулем. Крім самого реле модуль містить ще й оптоелектронну розв'язку з 

транзистором, які захищають виводи Ардуїно від стрибків напруги на котушці. 

Одинарний модуль реле має лише три контакти. Підключимо їх за наступною 

схемою. 

 

Реле GND VCC In 

Ардуіно UNO GND +5V 3 

 

До речі, вхід реле інвертується. Це означає, що високий рівень контакту In 

вимкне котушку реле, а низький рівень — включить. 

 

 

 

 

 

 

https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/09/DSC01558.jpg
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Принципова схема 

 

 

Загальний вид макета 

 

  

https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/09/relay_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0.png
https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/09/relay_bb.png
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Схема у симуляторі Ардуіно 

 

Програма для Ардуіно 

Напишемо просту програму, яка включатиме лампу на 1 секунди, а потім 

гаситиме на 1 секунду. 

 

const int relPin = 7; 

 

void setup() { 

    pinMode(relPin, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

    digitalWrite(relPin, HIGH); 

    delay(1000); 

    digitalWrite(relPin, LOW); 

    delay(1000); 

} 
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Результат роботи програми на відео: 

https://youtu.be/MFseIXFnSuU 

та у симуляторі: 

https://wokwi.com/projects/322693030103482964 

Завантажуємо програму на Ардуїно. Тепер підключаємо живлення до лампи 

або світлодіода та реле. Зрештою, подаємо живлення на контролер. 

 

  

 

 

  

https://youtu.be/MFseIXFnSuU
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ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ДАТЧИКА DHT 

 

Мета: ознайомитись з принципом роботи та передачі даних датчика 

температури і вологості. 

Завдання: написати програму зчитування та передачі показників 

температури і вологості. 

Обладнання: мікроконтролер Arduino; проводи; датчик температури і 

вологості DHT11; макетна плата; USB – кабель. 

 

Загальні відомості 

Датчик DHT11 – це цифровий датчик температури і вологості, що дозволяє 

калібрувати цифровий сигнал на виході. Складається з ємнісного датчика вологості 

і термістора. Також, датчик містить в собі АЦП для перетворення аналогових 

значень вологості і температури. 

Характеристики: 

• Визначення вологості: 20-90% RH ± 5% (макс.) 

• Визначення температури: 0-50 ºC ± 2% (макс.) 

• Частота опитування: не більше 1 Гц 

• Розміри 15.5 x 12 x 5.5 мм 

• 4 виводи з відстанню між контактами 0.1" 

• Живлення 3.5-5.5 В  

Виводи: 

1. VCC (3 – 5 В живлення) 

2. Data Out - Вивід даних 

3. NC - не використовується 

4. Загальний 

При підключенні до мікроконтролеру, можна між виводами Vcc і Data 

розмістити підтягаючий pull-up резистор номіналом 10 кОм. Плата Arduino має 

вбудовані pull-up, однак вони дуже слабкі – близько 100 кОм. 
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Рис. 4.7 – Зовнішній вигляд DHT11 

 

 

Програмування датчика DHT 

Для роботи з датчиком використовують клас DHT містить декілька функцій: 

1. DHT.begin() 

• Параметри: немає. 

• Опис: ініціалізує роботу датчика. 

2. DHT.readTemperature(bool Scale) 

• Параметри: Scale: false – температура по Цельсію, true – температура по 

Фаренгейту. 

• Значення, що повертаються: temp (float): температура. 

• Опис: вимірює температуру повітря. 

3. DHT.convertFtoC(float temp) 

• Параметри: temp – температура по Фаренгейту. 

• Значення, що повертаються: temp (float): температура по Цельсію. 

• Опис: перетворює значення температури по Фаренгейту в температуру по 

Цельсію. 

• DHT.convertCtoF(float temp) 

• Параметри: temp – температура по Цельсію. 

• Значення, що повертаються: temp (float): температура по Фаренгейту. 

• Опис: перетворює значення температури по Цельсію в температуру по 

Фаренгейту. 
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4. DHT.readHumidity() 

• Параметри: немає. 

• Значення, що повертаються: hum (float): вологість. 

• Опис: вимірює вологість повітря. 

Приклад коду ініціалізації: 

// Оголошення змінних: 
#include "DHT.h" 
#define DHTPIN 2 // вказуємо вивід, до якого підключений датчик 
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) 
#define fan 4 
int maxHum = 60; int maxTemp = 40; 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

// Ініціалізація інтерфейсів: void setup() { 

pinMode(fan, OUTPUT);  

Serial.begin(9600); dht.begin(); 
} 
 
Функции isnan, isnanf, isnanl проверяют, является ли аргумент не числом 

(NAN) 
https://wokwi.com/projects/340367759893332564 
 

#include "DHT.h" 

 

#define DHTPIN 2      

#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321 

 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println("DHT22 example!"); 

 

  dht.begin(); 

} 

 

void loop() { 

  float temperature = dht.readTemperature(); 

  float humidity = dht.readHumidity(); 

 

  // Check if any reads failed and exit early (to try again). 

  if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) { 

    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 

    return; 

  } 

 

  Serial.print("Humidity: "); 
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  Serial.print(humidity); 

  Serial.print("%  Temperature: "); 

  Serial.print(temperature); 

  Serial.println("°C "); 

 

  // Wait a few seconds between measurements. 

  delay(2000); 

} 

 
________________________ 
 
 

#include "DHT.h"  

// подключаем библиотеку 
  

#define DHTPIN 2   

// задаем контакт подключенный  

// к сигнальному контакту датчика (S) 
  

  

// задаем тип подключаемого датчика 
  

#define DHTTYPE DHT11    

// DHT 11 

// DHT 22  (AM2302), AM2321 

// DHT 21 (AM2301) 
  

// обьявляем обьект dht с параметрами 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
  

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  dht.begin(); // запускаем датчик 

} 
  

void loop() { 
  

  delay(2000);  

// задержка 2 сек между считываниями 
  

  float h = dht.readHumidity();  

// считываем влажность 

  float t = dht.readTemperature();  

// считываем температуру 

// в градусах Цельсия 
 

  float f = dht.readTemperature(true);  

// в Фаренгейтах 
  

  // проверяем полученные значения 

  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { 

    Serial.println("Ошибка чтения датчика"); 

    return; 

  } 
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  // выводим полученные данные в консоль  

  Serial.print("Влажность : "); 

  Serial.println(h); 
  

  Serial.print("Температура : "); 

  Serial.print(t); 

  Serial.print(" *C, "); 
  

  Serial.print(f); 

  Serial.println(" *F"); 

} 

  

Хід виконання роботи 

1. Зібрати макет відповідно завдання. 

2. Підключити схему до живлення(5В). 

3. Завантажити програму в мікроконтролер Arduino. 

4. Перевірити правильність роботи програми. 

Завдання 

Зібрати схему (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8 – Схема макету 
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В середовищі Arduino написати і налагодити програму зчитування 

показників температури і вологості. ТА додати реле для ввімкнення світлодіода 

через нього за умови підвищення температури > 28 C та вологості > 60 %. 

Імітуємо роботу реле при підвищенні температури та вологості, яке розмикає 

навантаження за певних умов, наприклад вмикає потужний вентилятор при 

підвищення температури вище заданого рівня, або вимикає двигун при досягання 

температури обмотки вище критичної. 

 

 
 

 

 

 

 
#include "DHT.h" // підключння бібліотеки 

 

#define DHTPIN 2         // константа піна датчика 

#define DHTTYPE DHT22    // DHT 22  (AM2302), AM2321 

#define RELE 7           // константа піна реле 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
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void setup() { 

  pinMode(RELE, OUTPUT); // ініціалізація піна реле 

  Serial.begin(9600); 

  dht.begin(); // початок роботи із датчиком 

} 

 

void loop() { 

  float temperature = dht.readTemperature(); // зчитування температури з датчика 

  float humidity = dht.readHumidity();       // зчитування вологості з датчика 

 

  // Check if any reads failed and exit early (to try again). 

  if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) { // умова виявлення помилок на датчику 

    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 

    return; 

  } 

  // умова роботи реле 

  if (temperature > 28 && humidity > 60) { 

  digitalWrite(RELE, HIGH);  

  } 

    else { 

    digitalWrite(RELE, LOW); 

    } 

 

  Serial.print("Humidity: "); / вивід на екран інформації 

  Serial.print(humidity); 

  Serial.print("%"); 

  Serial.print("  Temperature: "); 

  Serial.print(temperature); 

  Serial.println("°C "); 

 

  // Wait a few seconds between measurements. 

  delay(2000); 

} 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ВАРІАНТ ПРОГРАМУВАННЯ ТЕРМІСТОРА ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

 

/* Рівняння Стейнхарта - Харта для переведення опору термістора в градуси К: 

  Temperature in Kelvin = 1 / {A + B[ln(R)] + C[ln(R)]^3}, где обычно A = 

0.001129148, B = 0.000234125 and C = 8.76741E-08 

  Temperature in Celcius = Temperature in Kelvin - 273.15 

*/ 

 

double Thermister(int RawADC) // АЦП, дані с датчика 0-1023 

{ 

  double Temp; 
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  long Resistance; 

 

  Resistance = 10000.0 * ((1024.0 / RawADC) - 1); // Припускаючи термістор 

10к. Розрахунок опору = (1024 / АЦП -1) * BalanceResistor 

  Temp = log(Resistance); 

  Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * 

Temp * Temp * Temp )); 

  Temp = Temp - 273.15;// Convert Kelvin to Celcius 

  return Temp; 

} 

 

void setup() { 

  pinMode(2, OUTPUT); // підключаємо світлодіод на 2 цифровий порт 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  Serial.print(Thermister(1023 - analogRead(A2))); 

  Serial.println("c"); 

  delay(1000); 

  if ((Thermister(1023 - analogRead(A2))) < 28) { /* якщо температура < 28 С, 

то світлодіод залишиться включеним, якщо більше вимикати - аналог захисту 

обмотки статора від перегріву, тільки температура спрацьовування близько 120 

градусів */ 

    digitalWrite(2, HIGH); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(2, LOW); 

  } 

} 

/* Замість світлодіода може бути електромагнітне реле, які відмикаю 

навантаження обладнання при досягання критичної температури, таким чином 

захищаючи його від перегріву */ 

 
Контрольні питання 

1. Призначення та підключення датчика DHT 

2. Опишіть формат передачі даних з датчика DHT 

3. Який інтерфейс використовується для передачі даних? 

4. Опишіть основні функції класу DHT. 

5. Який алгоритм роботи має програма для зчитування показників 

температури і вологості? 



48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49  

ТАХОМЕТР НА ARDUINO ДЛЯ ПІДРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ ОБЕРТІВ 

ОБЕРТОВОГО МЕХАНІЗМУ 

 

Теоретичний матеріал. 

Ардуїно: оптичний датчик перешкоди 

 

В англійській літературі такі пристрої називають proximity sensor , ми ж їх 

називатимемо датчиком наближення або датчиком перешкоди. 

За допомогою цього датчику можна визначити чи наблизився якийсь об’єкт до 

датчику чи ні, далі підрахувавши ці наближення, на прикладі лопатей вентилятора, 

ми можемо підрахувати ці сигнали та опрацювавши їх перевести у кількість 

сигналів (обертів) за хвилину. 

 
Модель датчика: YL-63: 

напруга живлення: 3.3 - 5 В; 

відстань дії випромінювача від 2 до 30 см; кут охоплення для спрацювання до 35о. 

 

На цьому прикладі ми розглянемо один із найпоширеніших датчиків 

наближення або перешкоди, який працює за принципом 

відображення. Влаштований він дуже просто. Датчик містить спрямоване джерело 

світла та детектор світла. Джерелом часто служить інфрачервоний світлодіод із 

лінзою, а детектором – фотодіод або фототранзистор. 
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Світлодіод на датчику постійно включений та випромінює вузький пучок 

світла у прямому напрямку. Якщо перед датчиком, на певній відстані є перешкода 

від 2 до 30 см, в залежності від налаштувань (малюнок А), то на детектор 

потрапляє відбите світло від джерела, і на виході датчика з'являється позитивний 

імпульс. Інакше якщо перешкоди немає, то датчик мовчить (рисунок Б). Є третій 

варіант, коли перешкода є, але світло від неї не відбивається! На малюнку В 

зображено саме такий випадок. Тому, матову чорну або прозору поверхню датчик 

не «побачить». 

 

Підключення оптичного датчику: 

 
Налаштування чутливості: 

Як відомо, навколо нас є безліч джерел інфрачервоного випромінювання, 

включаючи лампи освітлення та сонце. Фоточутливий елемент датчика реєструє 

фонове випромінювання, і може дати помилковий сигнал спрацьовування. Іншими 

словами, датчик перешкоди може спрацювати, коли ніякої перешкоди немає 

зовсім. 

Щоб вирішити цю проблему, на датчику можна налаштувати чутливість таким 

чином, щоб сприймати тільки світло достатньої сили. Зазвичай це реалізується за 

допомогою компаратора – електронного пристрою, що дозволяє порівнювати два 

рівні напруги. Одна напруга подається на компаратор із фотодіода, а інше з 

дільника напруги на основі потенціометра. Другу напругу називатимемо 

пороговою. Тепер датчик дасть позитивний сигнал лише тоді, коли напруга на 

фотодіоді стане більшою, ніж налаштована нами. 
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Для налаштування порогової напруги нам знадобиться звичайна викрутка. У 

цій процедурі нам також допоможе зелений світлодіод стану, який спалахує, коли 

датчик реєструє достатній рівень інфрачервоного світла. Алгоритм налаштування 

зводиться до трьох кроків: 

▪ поміщаємо датчик в умови освітленості, в яких він працюватиме; 

▪ підключаємо датчик до живлення, при цьому на ньому спалахне червоний 

світлодіод; 

▪ прибираємо перед датчиком всі перешкоди, і крутимо потенціометр доти, 

доки зелений світлодіод стану не згасне. 

Для перевірки піднесемо до датчика долоню і на певній відстані загориться зелений 

світлодіод. Приберемо руку – світлодіод згасне. Відстань на якому датчик реєструє 

перешкоду залежить від рівня фонового засвічення, від налаштування чутливості 

та від правильного розташування фотодіода та світлодіода на датчику. Вони мають 

бути розташовані строго паралельно один до одного. 

Тепер, коли датчик налаштований належним чином, приступимо до складання 

програми. 

Суть програми наступна: коли лопатка вентилятора становить перешкоду 

для датчика то він отримає сигнал про і опрацьовує його, коли перешкоди перед 

датчиком немає, о сигналу також немає, нам залишається зареєструвати та 

підрахувати сигнали, які ми отримаємо із датчика при його спрацюванні та 

перевести їх у оберти на хвилину, із урахуванням лопаток вентилятора. 

 

* Теоретичний матеріал для опанування цього завдання по темі 

«Переривань» для роботи із таким датчиком, розглядається на лекції. 

 

Програма для підрахунку швидкості обертання вентилятора із виводом 

інформації у серійний порт: 

byte n = 1;      // кількість лопатей 

float RPM_time; 

volatile unsigned long flash, lastflash, lastshow; 

unsigned int RPM; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);                  // відкрити порт 

  attachInterrupt(0, sensor, RISING);    // підключити переривання на 2 пін при 

підвищенні сигналу 

} 
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void sensor() { 

  flash = micros() - lastflash;   // обчислити час між двома оборотами 

  lastflash = micros();           // запам'ятати час останнього обороту 

} 

void loop() { 

  if (micros() - lastflash > 5000000) { // якщо сигналу немає більше 5 секунд, то 

вважаємо, що все стоїть і не крутиться 

  RPM = 0; 

  } 

 

  else { 

    RPM_time = (float) flash / 1000000 * n; // час одного обороту в секундах, з 

урахуванням числа лопатей 

    RPM = (float) 60 / RPM_time; 

  } 

 

  if (millis() - lastshow > 300) {  // кожні 300 мілісекунд 

    Serial.print(RPM);                // виводимо RPM 

    Serial.println (" rmp"); 

    lastshow = millis();   // скидання таймера 

  } 

} 
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ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМІРУ HCSR04 

 

Мета роботи: дослідження функціоналу дальноміра HCSR04 за 

допомогою мікроконтролерного модуля Arduino. 

Завдання: зібрати схему і написати програму для вимірювання відстані 

за допомогою ультразвукового дальноміра. 

Обладнання: мікроконтролер Arduino; проводи; макетна плата; USB – 

кабель; ультразвуковий дальномір HC-SR04. 

Загальні відомості 

Дія ультразвукового дальноміра HC-SR04 заснована на принципі 

ехолокації. Він випромінює звукові імпульси в простір і приймає відбитий від 

перешкоди сигнал. По часу відбивання звукової хвилі до перепони і назад 

визначається відстань до об’єкта. Відбиття звукової хвилі починається з подачі   

імпульсу   довжиною   не   менше   10   мікросекунд    на    вивід TRIG дальноміра. 

Як тільки імпульс закінчується, дальномір випромінює в простір перед собою 

пачку звукових імпульсів частотою 40 кГц. В цей же час на виводі ECHO 

дальноміра з’являється логічна одиниця. Як тільки датчик приймає відбитий 

сигнал, на виводі ECHO з’являється логічний нуль. 

По довжині логічної одиниці на виводі ECHO («Затримка ехо» на рис. 4.5) 

визначається відстань до перешкоди. 
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Рис. 4.5 – Принцип роботи ультразвукового дальноміра 

Діапазон вимірів відстані дальноміра HC-SR04 – до 4 метрів з 

мінімальною градацією шкали в 0,3 см. Кут спостереження – 30°, 

ефективний кут – 15°. Струм живлення в режимі очікування 2 мА, при 

роботі – 15 мА. 

 

Опис виводів 

1 — VCC – живлення, 

2 — TRIG – вхід для подачі строба запуска, 

3 — ECHO – вивід для зняття імпульсу у відповідь,  

4 — GND – земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6 – Схема підключення дальноміра до плати Arduino  

Підключення дальноміра без використанням бібліотеки NewPing 
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Скетч для визначення відстані до перешкоди і виводу визначеного значення в 

послідовний порт без використання бібліотек наведено нижче. Виводи дальноміра 

TRIG и ECHO – підключені до виводів 12 и 11 плати Arduino. В кожному 

повторенні цикла loop() обраховується дистанція і її значення виводиться в порт. 

Функція getEchoTiming() генерує імпульс запуску. Вона створює 10-

мікросекундний імпульс, який є тригером для початку випромінювання 

дальноміром звукового пакета в простір. Далі вона запам’ятовує час від початку 

передачі звукової хвилі до прихода еха. 

Функція getDistance() розраховує дистанцію до об’єкта. Відстань 

дорівнює швидкість помножити на час: S = V×t. 

Швидкість звуку в повітрі 340 м/сек, час в мікросекундах ми знаемо 

(змінна duratuion). Щоб отримати час duratuion в секундах, необхідно розділити 

його на 1 000 000. Так як звук проходить подвійну відстань – до об’єкта і назад 

– треба ще розділити результат на два. Ось і виходить, що відстань до об’єкта 

складає: 

S = 34000 см/сек × duration / 1 000 000 сек / 2 = 1,7 см/сек / 100. 

 

Програма: 

const int trigPin = 12; const 

int echoPin = 11; void setup() 

{ 

pinMode(trigPin, OUTPUT); // тригер - вихідний пін 

pinMode(echoPin, INPUT); // ехо - вхідний Serial.begin(9600); 

// ініціалізація послід. порта 

} 

void loop() { 

long distance = getDistance(); // отримуємо дистанцію з датчика 

Serial.println(distance); // виводимо в послідовний порт 

 delay(100); 

} 
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// Визначення дистанції до об’єкта в см  long 

getDistance() { 

long distacne_cm = getEchoTiming() * 1.7 * 0.01; return 

distacne_cm; 

} 

// Визначення часу затримки 

long getEchoTiming() { 

digitalWrite(trigPin, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(trigPin, HIGH); // генеруємо імпульс запуску 

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(trigPin, LOW); 

// визначення на піні echoPin довжині рівня HIGH, мксек: long 

duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 

return duration; 

} 

 

Підключення дальноміра з використанням бібліотеки NewPing. 

Конструктор класу NewPing: 

NewPing sonar (trigger_pin, echo_pin, max _distance_cm). 

Ця функція визначає 12 пін як вихід тригера, 11 пін, як ехо вхід, з 

максимальною відстанню вимірювання 200 см. 

Основні функції бібліотеки NewPing: 

• sonar.ping() – посилає пінг, повертає час ехо в мікросекундах, 

• sonar.ping_in() – посилає пінг, повертає відстань в дюймах, 

• sonar.ping_cm() – посилає пінг, повертає дистанцію

 в сантиметрах, 

• sonar.ping_median(iterations) – посилає серію пінгів

 (по замовучуванню = 5), повертає середнє значення, 

• sonar.convert_in(echoTime) – конвертує мікросекунди в 

дистанцію в дюймах, 
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• sonar.convert_cm(echoTime) – конвертує мікросекунди в 

дистанцію в дюймах, 

• sonar.ping_timer(function) – посилає пінг та викликає функцію, що 

тестує чи пінг працює, 

• sonar.check_timer() – перевіряє чи пінг повернувся у межах 

вказаної максимальної відстані, 

• timer_us(frequency, function) – викликає функцію з заданою 

частотою (в мікросекундах), 

• timer_ms(frequency, function) – викликає функцію з заданою 

частотою (в мілісекундах), 

• timer_stop() – зупиняє таймер. 

 

#include <NewPing.h> 

Приклад програми ініціалізації: 

#define TRIGGER_PIN 12 // Arduino pin прив'язаний до тригера на 

ультразвуковому датчику.. 

#define ECHO_PIN 11 // Вивід Arduino прив'язаний до echo- виводу на 

ультразвуковому датчику. 

#define MAX_DISTANCE 200 // Максимальна відстань, з якою ми хочемо 

працювати, тобто пінгувати (у см). 

//Максимальна відстань датчика оцінюється в 400-500 см. 

// Нлаштування контактів і максимальної відстані. NewPing 

sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); 

void setup() { 

Serial.begin(115200); // Відкриття послідовного порту 115200. 

} 

void loop() { 

delay(50); // Чекаємо 50 мс між пінгами (близько 20 пінг/с). 

//29мс має бути найкоротшою затримкою між пінгами. 

} 
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Хід виконання роботи 

1. Зібрати макет відповідно завдання. 

2. Підключити схему до живлення(5В). 

3. Завантажити програму в мікроконтролер Arduino. 

4. Перевірити правильність роботи програми. 

 

Контрольні питання 

1. Які основні характеристики та опишіть призначення дальномера HC-

SR04? 

2. Опишіть виводи, що використовують для підключення дальнометру. 

3. Які функції використовують при підключенні дальнометру без 

використанням бібліотеки NewPing та сформулюйте алгоритм роботи 

програми? 

4. Зазначте основні особливості бібліотеки NewPing? 

5. Які функції бібліотеки NewPing використовуються для підключення та 

якісної роботи дальноміра? 
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АРДУЇНО: ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ, ПІР 

Тема лабораторної роботи – датчик руху на основі піроелектричного ефекту 

(PIR, passive infrared motion sensor). Такі датчики часто використовуються в 

охоронних системах та у побуті для виявлення руху в приміщенні. Наприклад, на 

принципі детектування руху засноване автоматичне включення світла у під'їзді або 

у ванній. Піроелектричні датчики досить просто влаштовані, недорогі та 

невибагливі в установці та обслуговуванні. 

 

До речі, існують інші способи детектування руху. Сьогодні все частіше 

використовують системи комп'ютерного зору для розпізнавання об'єктів та 

траєкторії їхнього переміщення. У тих охоронних системах застосовуються лазерні 

детектори, які дають тривожний сигнал при перетині променя. Також 

використовуються тепловізійні датчики, здатні визначити рух живих істот. 

Принцип дії піроелектричних датчиків руху 

Піроелектрики – це діелектрики, які створюють електричне поле при зміні 

їхньої температури. На основі піроелектриків роблять датчики вимірювання 

температури, наприклад LHI778 або IRA-E700. Кожен такий датчик містить два 

чутливі елементи розміром 1×2 мм, що підключені з протилежною полярністю. І як 

ми побачимо далі, наявність двох елементів допоможе нам детектувати рух. 

Ось так виглядає датчик IRA-E700 компанії Murata. 

https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/08/SENS-IR-HC-SR501-1.jpg
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На цьому занятті ми будемо працювати з датчиком руху HC-SR501, в якому 

встановлено один такий піроелектричний датчик. Зверху піроелектрик оточений 

напівсферою, розбитою на кілька сегментів. Кожен сегмент цієї сфери є лінзою, яка 

фокусує теплове випромінювання на різні ділянки ПІР-датчика. Часто як лінзу 

використовують лінзу Френеля. 

 

Принцип роботи Датчик руху наступний. Припустимо, що датчик 

встановлений у порожній кімнаті. Кожен чутливий елемент отримує постійну дозу 

випромінювання, отже напруга ними має постійне значення (лівий малюнок). 

Як тільки в кімнату заходить людина, він потрапляє спочатку до зони огляду 

першого елемента, що призводить до появи позитивного електричного імпульсу на 

ньому (центральний малюнок). 

 

https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/08/IRA-E700ST0.jpg
https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/08/irmodule_1.jpg
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Людина рухається, і її теплове випромінювання через лінзи потрапляє вже 

другий PIR-елемент, який генерує негативний імпульс. Електронна схема датчика 

руху реєструє ці різноспрямовані імпульси та робить висновки про те, що в поле 

зору датчика потрапила людина. На виході датчика генерується позитивний 

імпульс (правий рисунок). 

 

Налаштування HC-SR501 

На цій роботі ми використовуватимемо модуль HC-SR501. Цей модуль дуже 

поширений і застосовується в багатьох DIY проектів через свою дешевизну. 

У датчика є два змінних резистора та перемичка для налаштування режиму. 

Один із потенціометрів регулює чутливість приладу. Чим вона більша, тим далі 

«бачить» датчик. Також чутливість впливає розмір детектируємого об'єкта. 

Наприклад, можна виключити зі спрацьовування собаку чи кішку. 

 
 

Другий потенціометр регулює час спрацьовування T. Якщо датчик виявив рух, 

він на виході генерує позитивний імпульс довжиною T. 

https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/08/Drawing1.png
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Нарешті, третій елемент керування – перемичка, яка перемикає режим 

датчика. У положенні L датчик веде відлік Т від першого спрацьовування. 

Допустимо, ми хочемо керувати світлом у ванній кімнаті. Зайшовши в кімнату, 

людина викличе спрацювання датчика, і світло увімкнеться рівно на час Т. Після 

закінчення періоду сигнал на виході повернеться у вихідний стан, і датчик дати 

наступного спрацьовування. 

У положенні датчик H починає відлік часу T кожного разу після виявлення 

руху. Інакше кажучи, будь-яке ворушіння людини викличе обнуління таймеру 

відліку Т. За замовчуванням, перемичка перебуває у стані H. 

Підключення HC-SR501 до Ардуіно UNO 

Для з'єднання з мікроконтролером або безпосередньо з реле HC-SR501 має 

три висновки. Підключаємо їх до Ардуїно за наступною схемою: 

HC-SR501 GND VCC OUT 

Ардуіно UNO GND +5V 2 

 

Принципова схема 

 

 

 

 

https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/08/IR_motion_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B01.png
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Зовнішній вигляд макету 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Як було зазначено, цифровий вихід датчика HC-SR501 генерує високий рівень 

сигналу при спрацьовуванні. Напишемо просту програму, яка відправлятиме в 

послідовний порт «1» якщо датчик побачив рух, і «0» в іншому випадку. 

 

const int movPin = 2 

 

void setup() { 

    Serial.begin(9600); 

    pinMode(movPin, INPUT); 

} 

 

void loop(){ 

    int val = digitalRead(movPin); 

    Serial.println(val); 

    delay(100); 

} 

https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/08/IR_motion_bb.png
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Завантажуємо програму на Ардуїно та перевіряємо роботу датчика. Можна 

покрутити налаштування датчика і подивитися, як це позначиться на його роботі. 

Управління світлом за допомогою датчика руху 

Наступний крок – система автоматичного включення світла. Для того, щоб 

керувати освітленням у приміщенні, нам потрібно додати до ланцюга реле. 

Будемо використовувати модуль реле із захистом на основі опторозв'язки, про 

який ми вже писали в одному та уроків (урок про реле). 

Увага! Ця схема запалює лампу від мережі 220 Вольт. Рекомендується сім 

разів перевірити всі з'єднання, перш ніж з'єднувати схему із побутовою 

електромережею. 

 

Принципова схема 

 
 

Зовнішній вигляд макету 

 
ПРОГРАМА 

https://robotclass.ru/wp-content/uploads/2016/08/IR_motion_relay_bb1.png
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Тепер напишемо програму, яка при спрацюванні датчика включатиме реле, 

а отже і освітлення в кімнаті. 

 

const int movPin = 2; 

const int relPin = 3; 

void setup() { 

    Serial.begin(9600); 

    pinMode(movPin, INPUT); 

    pinMode(relPin, OUTPUT); 

} 

 

void loop(){ 

    int val = digitalRead(movPin); 

    if (val) 

        digitalWrite(relPin, HIGH); 

    else 

        digitalWrite(relPin, LOW); 

} 

 

Завантажуємо програму на Ардуїно, акуратно підключаємо схему до 

побутової мережі та перевіряємо роботу датчика. 

 

 

Висновок 

Датчики руху оточують нас усюди. Завдяки охоронним системам їх можна 

зустріти практично в кожному приміщенні. Як ми з'ясували, вони дуже прості у 

використанні та можуть бути легко інтегровані у будь-який проект на Ардуїно або 

Raspberry Pi. 

 

Ось кілька ситуацій і місць, де може стати в нагоді датчик руху: 

- автоматичне включення світла у під'їзді будинку, у ванній кімнаті та 

туалеті, перед вхідними дверима до приміщення; 

- сигналізація у приміщенні та у дворі; 

- автоматичне відчинення дверей; 

- автоматичне увімкнення охоронної відеокамери.  
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ПРОЦЕДУРИ І ФУНКЦІЇ. 

КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 

Мета уроку: познайомити з особливостями різних типів функцій С++; 

сформувати вміння записувати на мові програмування функції; ознайомити з 

принципами керування двигуном постійного струму на базі драйвера двигуна 

L298N; вивчити підключення двигунів до драйверу; написати програму для 

керування двигунами постійного струму. 

 

Для прикладу, колісний робот Handle, розроблений американською 

компанією Boston Dynamics, їздить досить прутко на двох колесах. На фото Handle 

катається по нерівних поверхнях, успішно стрибаючи і долаючи спуски та підйоми 

в снігу та бруді. 

Робот ростом майже два метри по спритності подолання спусків і 

вертикальних перешкод іноді навіть перевершує людей. На своїх колесах він 

бадьоро рухається зі швидкістю майже 15 км/год і здійснює стрибки заввишки 1,2 м 

(для довідки: світовий рекорд зі стрибків у висоту з місця у людей становить 

1,61 м). 

На одній зарядці акумулятора батарей Handle може подолати 24 кілометри. 

Рухи його здійснюються за допомогою електричних приводів і гідравліки. Він діє 

набагато швидше при виконанні таких завдань, як, наприклад, переміщення 

вантажів на складах. 

На цьому занятті ми навчимося керувати двигунами постійного струму, для 

виконання різноманітних команд, так само як у двуколісного робота: вперед, назад, 

вліво, вправо. 
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Мікроелектродвигун постійного струму (рисунок 1), яким ми будемо 

керувати, встановлено в пластмасовий корпус, в якому знаходиться понижуючий 

швидкість обертання редуктор з пластмасових шестерень і збільшує зусилля на 

валу механізму. На вал мотор-редуктора насаджується колесо з гумовою 

покришкою. Вал виходить з двох сторін корпусу редуктора. Колесо може 

встановлюватися з будь-якого боку корпусу. На другу частину валу мотор - 

редуктора встановлюють диск з отворами, що дозволяє працювати оптичному 

датчику контролю параметрів обертання валу. 

Рисунок 1 – Мотор - редуктор 

Характеристики мотор - редуктора наведені в таблиці 1 

Таблиця 1 – Характеристики мотор - редуктора 

 

Напруга В 

Номінальне 6 

Граничне 8 

Критичне 3 – 12 

Струм мА при 6 В 

Холостого ходу 70 – 120 

Споживання при роботі може досягати 670 

Передавальне число редуктора 48:1 

Швидкість обертання без навантаження 

при живленні 6 В 

90 обертів в хвилину 

Крутний момент при живленні 6 В 2 кілограма на сантиметр 

Шум 65 dB 
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Напрямок обертання залежить від полярності прикладеного живлення. При 

включенні мотор - редуктор короткий час споживає більше струму, ніж при 

обертанні ротора двигуна після закінчення розгону. Якщо мотор-редуктор 

зупинений надмірним навантаженням на валу (загальмований), то споживання 

струму сильно зростає. Нагрівання корпусу свідчить про перевантаження мотора. 

Температура корпусу мотора говорить про те, в якому режимі роботи він 

знаходиться. Чим сильніше нагрівається мотор, тим менше він прослужить. Сильне 

нагрівання призводить до псування мотора і редуктора. Для керування величиною 

напруги, а саме швидкістю та направленням руху двигуна, нам потрібен керуючий 

пристрій – драйвер управління. 

 

Драйвер двигуна L298N 

Модуль L298N H-bridge можна використовувати для двигунів, напруга 

живлення яких знаходиться в діапазоні від 5 до 35 В. Крім того, на багатьох 

подібних платах є вбудований 5 В регулятор, який дає можливість живити інші 

пристрої. 

Перш ніж перейти до керування двигуном постійного струму чи кроковим 

двигуном, розберемося з підключенням модуля L298N (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Драйвер двигуна постійного струму L298N 

Підключення драйвера двигуна постійного струму L298N: 

1. для двигуна постійного струму 1 «+» або для крокового двигуна А +; 

2. для двигуна постійного струму 1 «-» або для крокового двигуна А-; 

3. конектор на 12 В, зніміть його, якщо використовуєте напруга 
живлення більше 12 В; 

4. живлення вашого двигуна забезпечується за цього виходу. Максимальна 
напруга живлення постійним струмом 35 В. Якщо напруга більше 12 В, розімкніть 
контакти на 3 конекторі; 
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5. GND - земля; 

6. живлення 5 В, якщо конектор на 12 В замкнутий. Ідеально для живлення 
Arduino і т.п .; 

7. конектор для двигуна постійного струму 1. Можна підключити до ШІМ-
виходу для керування швидкістю двигуна постійного струму; 

8. IN1; 
9. IN2; 
10. IN3; 
11. IN4; 
12. конектор для двигуна постійного струму 2. У разі використання крокового 

двигуна, підключати сюди нічого не треба. Можна підключити до ШІМ-виходу для 
керування швидкістю двигуна постійного струму; 

13. двигун постійного струму 2 «+» або кроковий двигун B +; 
14. двигун постійного струму 2 «-» або кроковий двигун B-. 
 

Даний модуль L298N дає можливість керувати одним або двома 

двигунами постійного струму. Для початку, підключіть двигуни до пінів A і B 

на контролері L298N. 

Якщо ви використовуєте в проекті кілька двигунів, переконайтеся, що у них 

витримана однакова полярність при підключенні. Інакше, при заданні руху, 

наприклад, за годинниковою стрілкою, один з них буде обертатися в 

протилежному напрямку. З точки зору програмування Arduino це незручно. 

Після цього підключіть джерело живлення. Плюс - до четвертого піна на 

L298N, мінус (GND) - до 5 піна. Якщо ваше джерело живлення до 12 вольт, 

конектор, зазначений 3 на рисунку вище, можна залишити. При цьому буде 

можливість використовувати 5 вольтовий пін 6 з модуля. 

Даний пін можна використовувати для живлення Arduino. При цьому не 

забудьте підключити пін GND з мікроконтролера до 5 піну на L298N для замикання 

ланцюга. Тепер вам знадобиться 6 цифрових пінів на Arduino. Причому деякі піни 

повинні підтримувати ШІМ-модуляцію. 

ШІМ-піни позначені знаком «~» поруч з порядковим номером. 

 

/* Для опанування практики керування кроковим або двигунами постійного 

струму треба оволодіти теоретичним матеріалом про «широтно-імпульсну 

модуляцію», яка розбирається на лекціях */ 

 

Функції та їх застосування 

Розбиття на сегменти коду функціями дозволяє створювати частини коду, які 

виконують певні завдання. Після виконання відбувається повернення в місце, 

звідки була викликана функція. Причиною створення функції є необхідність 

виконувати однакову дію кілька разів. 
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Існують дві обов'язкові функції в скетчах Arduino setup() і loop(). Інші функції 

повинні створюватися за дужками цих функцій. У наступному прикладі буде 

створена проста функція множення двох чисел (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Приклад опису і виклику функції в Arduino IDE 

 

Ім'я функції і тип значення, яке повертається, називається прототипом 

функції. Для виклику функції множення їй передаються параметри даних: 

void loop() { 

int i = 2; int j = 3; int k; 
k = myMultiplyFunction(i, j); // k містить 6 

} 
 

Створену функцію необхідно задекларувати поза дужками будь-якою іншою 

функцією, таким чином «myMultiplyFunction()» може стояти вище або нижче 

функції «loop()». 

Весь скетч буде виглядати наступний чином: 

void setup(){ Serial.begin(9600); 
} 

 

void loop() { 

int i = 2; int j = 3; int k; 
k = myMultiplyFunction(i, j); // k містить 6 

Serial.println(k); delay(500); 
} 

int myMultiplyFunction(int x, int y) { 

int result; 

result = x * y; return result; 
} 
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Наступна функція буде зчитувати дані з датчика функцією analogRead() і 

потім розраховувати середнє арифметичне. Потім створена функція буде 

масштабувати дані по 8 бітам (0-255) та інвертувати їх. 

// датчик підключений до виводу 0 

int ReadSens_and_Condition () { 

int i; 
int sval; 

    for (i = 0; i < 5; i++) { 

    sval = sval + analogRead(0); // сенсор на аналоговому вході 0 

} 

sval = sval / 5; // середнє 

sval = sval / 4; // масштабування по 8 бітам (0 - 255) sval = 255 - sval; 

// інвертування вихідного значення return sval; 
} 
 
Виклик функції здійснюється присвоєнням її змінної. 

int sens; 

sens = ReadSens_and_Condition(); 

 

 

Керування двигуном постійного струму 

 

Схему пристрою: 

ідключіть цифрові піни Arduino до драйверу. У нашому прикладі два двигуна 

постійного струму, так що цифрові піни D4, D5, D6 і D7 будуть підключені до пінів 

IN1, IN2, IN3 і IN4 відповідно. Після цього підключіть пін D19 до піну 7 на L298N 

(попередньо забравши конектор) і D3 до піну 12 (прибрати конектор).
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Напрямок обертання ротора двигуна керується сигналами HIGH або LOW на 

кожен привод (або канал). Наприклад, для першого мотора, HIGH на IN1 і LOW на 

IN2 забезпечить обертання в одному напрямку, а LOW і HIGH змусить обертатися 

в протилежну сторону. 

При цьому двигуни не будуть обертатися, поки не буде сигналу HIGH на піні 

7 для першого двигуна або на 12 піні для другого. Зупинити їх обертання можна 

подачею сигналу LOW на ті ж, зазначені вище піни. Для керування швидкістю 

обертання використовується ШІМ-сигнал. 

 

 

Програма: 

 Скетч, наведений нижче, спрацьовує у відповідності зі схемою 

підключення, яку розглядали вище. Двигуни постійного струму і Arduino 

живляться від зовнішнього джерела живлення (це можуть бути Li-Ion батареї 

від 7 до 35 В). 

 

// перший двигун 

int ena = 9; 

int in1 = 7; 

int in2 = 6; 
// другий двигун 

int enb = 3; 

int in3 = 5; 

int in4 = 4; 
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void setup() { 

// ініціалізуємо всі піни для керування двигунами як outputs 

pinMode(ena, OUTPUT); 

pinMode(enb, OUTPUT); 

pinMode(in1, OUTPUT); 

pinMode(in2, OUTPUT); 

pinMode(in3, OUTPUT); 

pinMode(in4, OUTPUT); 

} 

void One() { 

// ця функція забезпечить обертання двигунів в двох напрямках на 

//встановленої швидкості 

// запуск двигуна A 

digitalWrite (in1, HIGH); 

digitalWrite (in2, LOW); 
// встановлюємо швидкість 200 з доступного діапазону 0~255 

analogWrite (ena, 200); 

// запуск двигуна B 

digitalWrite (in3, HIGH); 

digitalWrite (in4, LOW); 
// встановлюємо швидкість 200 з доступного діапазону 0~255 

analogWrite (enb, 200); 

delay (1000); 

// міняємо напрям обертання двигунів 

digitalWrite (in1, LOW); 

digitalWrite (in2, HIGH); 

digitalWrite (in3, LOW); 

digitalWrite (in4, HIGH); 
delay (1000); 

// вимикаємо двигуни 

digitalWrite(in1, LOW); 

digitalWrite(in2, LOW); 

digitalWrite(in3, LOW); 

digitalWrite(in4, LOW); 
} 

void Two() 

{ 

// ця функція забезпечує роботу двигунів у всьому діапазоні 

можливих швидкостей 

// зверніть увагу, що максимальна швидкість визначається самим 

двигуном і напругою живлення 

// ШІМ-значення генеруються функцією analogWrite() 

// і залежать від вашої плати керування 
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// запускають двигуни 

digitalWrite (in1, LOW); 

digitalWrite (in2, HIGH); 

digitalWrite (in3, LOW); 

digitalWrite (in4, HIGH); 
// прискорення від нуля до максимального значення 

for (int i = 0; i <256; i++)  { 

analogWrite (ena, i); 

analogWrite(enb, i); 

delay(50); 
} 

// гальмування від максимального значення до мінімального 

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

analogWrite(ena, i); 

analogWrite(enb, i); 

delay(50); 
} 

// тепер відключаємо мотори 

digitalWrite(in1, LOW); 

digitalWrite(in2, LOW); 

digitalWrite(in3, LOW); 

digitalWrite(in4, LOW); 
} 
 

void loop() { 

One(); 

delay(1000); 

Two(); 

delay(1000); 
} 
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ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1 Яка відмінність платформи Arduino від Raspberry Pi? 

Raspberry Pi в 40 разів швидша за Arduino. Ще більша відмінність в 

оперативній пам’яті: Raspberry Pi має в 128000 разів більше оперативної пам’яті, 

ніж Arduino. Raspberry Pi є комп'ютером, на якому може бути запущена операційна 

система Linux, яка підтримує багатозадачність. До USB-портів можна підключати 

різні прилади, наприклад для безпроводового підключення до мережі Інтернет. 

Arduino здатна краще, ніж Raspberry Pi, і дійсно в реальному часі зчитувати 

аналогові сигнали. Ця гнучкість дає змогу Arduino працювати майже з будь-яким 

видом датчиків або чіпів. Raspberry Pi не така гнучка, наприклад, для читання 

аналогових датчиків потрібні додаткові апаратні засоби. Arduino менш вибаглива 

до живлення. Так, рекомендоване живлення для Arduino UNO 7–12 В, напруга 

стабілізується до 5 В. А плата   Raspberry Pi   потребує строго 5 В на вході, тому 

для роботи з нею не обійтись без фільтра живлення зі струмом 1 A. Arduino працює 

з будь-яким комп’ютером і може працювати від батареї. Arduino можна вмикати і 

вимикати в будь-який час. Операційна система на Raspberry Pi може бути 

пошкоджена, якщо відключити плату без належного завершення роботи. 

 

2 Яка відмінність мікроконтролера від звичайної мікросхеми? 

Мікроконтролер — це самостійна комп'ютерна система, яка містить: 

процесор, допоміжні схеми і пристрої вводу-виводу даних, розміщені в загальному 

корпусі. Мікроконтролер ми програмуємо, а сигнали отримуємо відповідно до 

закладеної програми, а не конструкції, як у випадку з мікросхемою. 

 

3 Навіщо потрібні шилди? 

Для збільшення можливостей платформ Arduino. 

 

4 Яку платформу Arduino ви використовуєте? 

UNO, Nano. 

5 Як називається середовище розробки, в якому ви пишете 

програми? 

Arduino IDE. 

 

6 Із яких двох функцій завжди складається програма для Arduino? 

Setup і loop 

 

7 Яка відмінність виходу від входу мікроконтролера? 

Якщо порт налаштований як вихід, то на ньому встановлюється логічна 

«1», або логічний «0» за допомогою написаної програми (тобто, фактично, за 

допомогою мікроконтролера). Якщо порт налаштований як вхід, то на ньому 
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встановлюється логічна «1», або логічний «0» за допомогою зовнішнього 

пристрою, наприклад датчика. 

 

8 Як називаються ніжки світлодіода? 

Анод і катод. 

 

9 Яка полярність підключення світлодіода? Анод – 

«плюс», а катод – «мінус». 

 

10 Навіщо потрібен резистор при підключенні світлодіода? 

Для обмеження струму. При підключенні світлодіода до 5 В напряму, без 

резистора, через нього проходитиме великий струм (більше 20 мА), який виведе 

пристрій із ладу. 

 

11 Як влаштована макетна плата і навіщо вона потрібна? 

Дві пари шин живлення по краях і провідники. Вона потрібна для того, 

щоб конструювати та налагоджувати прототипи різних пристроїв без паяння. 

 

12 Сформулюйте закон Ома. 

Величина сили струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі, 

прикладеній до цієї ділянки, і обернено пропорційна його опору. 
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