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 1. Arduino: опис та загальні характеристики

Arduino - це набір інструментів для проектування та створен-
ня електронних пристроїв, які можуть:

- приймати сигнали від різних цифрових і аналогових 
датчиків;

- підключатися до них з метою керування підконтрольними 
пристроями;

- працювати як автономно, так і разом з іншими системами 
(персональними комп’ютерами чи   мікроконтролерами).

Мова програмування пристроїв Arduino створена на базі 
C/ C++, вона проста у вивченні, тож  на сьогодні Arduino – 
один із найзручніших способів програмування пристроїв 
на мікроконтролерах. Середовище розробки програм має 
відкритий вихідний код і доступне для безкоштовного заванта-
ження та вільного користування.

Електронний набір «КіберКодер» містить всі необхідні еле-
менти для самостійного освоєння навичок побудови різних 
пристроїв, починаючи від електронної схеми та завершуючи на-
писанням власної прошивки до мікроконтролера. Інструкція до 
набору включає схеми проектів різних рівнів складності.
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Основні характеристики плати Arduino NANO:
   Мікроконтролер                                           ATmega328
   Робоча напруга                                              5 В
   Вхідна напруга (рекомендована)           7-12 В
   Вхідна напруга (гранична)                        6-20 В
  Цифрові Входи/Виходи                                14 (6 із яких можуть  

використовуватись як 
ШІМ виходи)

    Аналогові входи                                               8
   Постійний струм через вхід/вихід       40 мА
   Постійний струм для виходу 3.3 В       50 мА

Флеш пам’ять                                                32 Кб (ATmega328) з яких 
0.5 Кб використовуються 

для завантажувача
   Оперативна пам’ять                                 2 Кб (ATmega328)
   EEPROM                                                              1 Кб (ATmega328)
   Тактова частота                                        16 МГц

Способи підключення живлення плати:
●  Порт miniUSB, від комп’ютера;
●  Роз’єм Vin, для підключення зовнішньої батареї або 

джерела живлення.
У разі підключення до різних джерел живлення, плата 

Arduino визначить спосіб живлення автоматично.

1.1. Інсталяція програмного забезпечення
1. Завантажте найновішу версію архіву Arduino IDE із сайту 

розробника: https://www.arduino.cc/en/Main/Software або на 
нашому сайті  bitkit.com.ua/downloads

2. Розархівуйте вміст папки із програмою у зручне для Вас 
місце.

3. Під’єднайте плату Arduino за допомогою USB кабелю до 
Вашого комп’ютера.

4. Встановіть драйвери для роботи з Arduino: після першого 
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підключення до комп’ютера відкриється вікно майстра 
встановлення нового обладнання. У ньому виберіть пункт 
«встановлення із вказаного місця». Далі:

 > відкрийте розархівовану папку із програмою Arduino IDE
 > виберіть у ній папку drivers та розпочніть установку
 5. Після успішної установки майстер для встановлення нового 

обладнання покаже повідомлення: «Пристрій підключений і 
готовий до використання».

 При необхідності, всі драйвери можна встановити вручну. 
Для цього:

> відкрийте розархівовану папку із програмою Arduino IDE
> виберіть у ній папку drivers
> оберіть один із двох файлів - dpinst-amd64.exe або 

dpinst-x86.exe та завершіть установку.
У разі виникнення труднощів з інсталяцією Arduino, відкрийте 

докладні інструкції з усунення помилок на нашому сайті -  
bitkit.com.ua/arduino-installation

1.2. Знайомство із середовищем розробки 
Arduino IDE

Програма в якій відбувається написання прошивки (керуючої 
програми для мікроконтролера) називається Arduino IDE і 
запускається значком:
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У вікні цієї програми ми писатимемо  скетч (прошивку 
мікроконтролера). 

Після запуску у вас відкриється вікно:

Кнопка для перевірки скетчу на правильність синтаксису 
і помилки, компіляції скетчу.

Кнопка для перевірки, компіляції та подальшої прошив-
ки плати Arduino.

Кнопки «Створити новий скетч», «Відкрити» і 
«Зберегти»
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Область з білим фоном – основна робоча область, аналог 
текстового редактора, який підсвічує різними кольорами 
системні команди і оператори.

Область з чорним фоном – вікно системних повідомлень 
про розмір скетчу (кількість використаного простору в пам’яті 
мікроконтролера)  або повідомлень про помилки (список 
основних помилок шукайте на нашому сайті у відповідному 
розділі): bitkit.com.ua/errors

1.3. Налаштування Arduino IDE і перша програма
Запустіть середовище розробки Arduino IDE та виберіть у 

ньому розділ «Інструменти». Вкажіть  «Порт», до якого підключена 
Ваша плата. Розглянемо випадок підключення до порту COM4.
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Якщо вікно не з’явилось, значить з’єднання не було встанов-
лено. Перевірте підключення  USB кабелю або оберіть інший 
COM порт.

Коректність підключення можна перевірити іншим способом 
- за допомогою «Диспетчера пристроїв». Щоб скористатись цим 
способом виконайте наступні дії:

- відкрийте меню «Пуск» 
- натисніть правою кнопкою миші на вкладку «Комп’ютер» та 

виберіть із контекстного меню команду «Управління» 
- в дереві консолі «Управління комп’ютером» виберіть «Дис-

петчер пристроїв»
- перейдіть у розділ “Порти (COM і LTP)” - там буде 

відображатись Ваша плата Arduino.

У розділі «Інструменти»  >  «Плата» виберіть - «Arduino Nano»
У розділі «Інструменти» > «Процессов» виберіть -  

«ATmega328Р (Old Bootloader)»
У розділі «Інструменти»  >  «Програматор» виберіть - «AVRISP 

mkll».
Для перевірки коректності підключення плати створіть запит 

інформації про плату: «Інструменти»  >  «Отримати інформацію 
про плату».

Якщо все налаштовано правильно, з’явиться наступне вікно:
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На платі Arduino Nano встановлено 4  світлодіоди: 
- індикатор подачі живлення,
- індикатори прийому інформації,
- індикатори відправки інформації,
- індикатор роботи 13-цифрового піна мікроконтролера. 
Давайте перевіримо їх роботу та “поблимаємо” ними. Для 

цього у вікні програми Arduino IDE пишемо наступний текст:

● void setup() {  
●    pinMode(13, OUTPUT);  
● }  
● void loop() {  
●    digitalWrite(13, HIGH);     
●    delay(1000);                         
●    digitalWrite(13, LOW);      
●    delay(1000);                        
● } 
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Що ж означає наш запис? Розглянемо докладніше.
Всі скетчі складаються з двох функцій (void) setup і loop. 
setup – до цієї функції записуються всі налаштування і 

частина коду, який потрібно виконати всього один раз під час 
кожного вмикання мікроконтролера. 

loop – до цієї функції записується основна частина програми, 
яка виконується рядок за рядком. Після виконання останнього 
рядка вона переходить на перший рядок і так по колу доти, доки 
увімкнене  живлення мікроконтролера.

У void setup() вписано один рядок.
pinMode(13, OUTPUT); -   цей рядок означає, що ми даємо 

команду змінити режим роботи 13-ти цифрового піна в режим 
OUTPUT (виходу). Це дає нам можливість змінювати стан цього 
піна (виводити інформацію). 

Весь вміст будь-якої функції потрібно брати в фігурні дужки, 
а кожен рядок всередині функції закінчувати крапкою з комою.

У void loop() у нас 4 рядки. 
digitalWrite(13, HIGH); - цим рядком ми даємо команду 

змінити стан цифрового піна під номером 13 в стан HIGH 
(високе), в результаті виконання цього рядка у нас подається 
логічна одиниця(+5 В) на 13 пін і засвітиться світлодіод який 
встановлений на платі. 

delay(1000); - цей рядок дає команду нічого не робити 
впродовж  1000 мілісекунд (1 секунди). 

Наступні два рядки вимикають світлодіод і чекають 
ще 1 секунду і так по колу доти, доки увімкнене живлення 
мікроконтролера.

Для того, щоб писати пояснення в коді, можна 
використовувати коментарі. Все, що записано в рядку після «//», 
під час компіляції ігнорується. В Arduino IDE  наша програма буде 
виглядати так:
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            - натискаємо кнопку перевірки скетчу. Програма Arduino 
«прочитає» наш код і виконає пошук помилок. Якщо все вірно і 
помилок не знайдено, ми побачимо таке повідомлення: 

Скетч використовує 928 байтів (3%) місця зберігання для 
програм. Щонайбільше має бути 30720 байтів.

Глобальні змінні використовують 9 байтів (0%) динамічної 
пам’яті, і залишають 2039 байтів для локальних змінних. 
Щонайбільше 2048 байтів.

Після завершення компіляції (перевірки на помилки), в 
мікроконтролер можна прошити програму. Для цього натисніть 
кнопку «Вивантажити»



ЦИФРОВІ ПІНИ МІКРОКОНТРОЛЕРА КІБЕР КОДЕР

12

2. Цифрові піни мікроконтролера  

2.1. Світлодіоди: підключення та налаштування
Для вивчення роботи з цифровими пінами будемо використо-

вувати світлодіоди з комплекту. Світлодіод – це напівпровідник, 
що має полярність. Якщо його неправильно під’єднати , він не 
буде працювати. Світлодіод має два виходи - анод (довга ніжка) 
і катод (коротка ніжка). Для того, щоб світлодіод засвітився, 
необхідно  анод під’єднати до плюса, а катод - до мінуса. Окрім 
цього, для забезпечення нормального режиму роботи,  треба  
послідовно під’єднати  до ланцюга із світлодіодом  резистор 
номіналом 220Ом - 1кОм.  При цьому  не важливо, до якого саме 
виводу світлодіода буде під’єднано резистор, головне те, що , він 
повинен бути у ланцюгу.

Для початку Вам потрібно підготувати макетну плату. 
Розмістіть її таким чином, щоб синя смужка на макетній платі 
була зліва. Плату Arduino Nano розмiстити так, щоб  USB роз’єм 
був зверху, в крайньому верхньому положенні відносно макетної 
плати, так, як це показано на зображенні  нижче:
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У попередньому розділі ми вже запрограмували плату 
Arduino на блимання світлодіода 13-ти цифровим піном. Давайте 
під’єднаємо до нього зовнішній світлодіод. Для цього в макетну 
плату в будь-яке вільне місце  вставте світлодіод так, щоб кожна 
з ніжок стояла в окремому рядку макетної плати.  

В макетній платі отвори згруповані по п’ять в один рядок, 
бічні -  по вертикалі по всій довжині і використовуються як шини 
живлення плюса і мінуса.
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Після правильного підключення елементів до плати та  
подачі на неї живлення, світлодіод почне блимати синхронно зі 
світлодіодом на платі.

Якщо у Вас виникла проблема, перевірте живлення, 
правильність підключення і полярність світлодіода. 

Завдання для самостійного контролю №1
Змініть код програми таким чином, щоб світлодіод блимав  

у режимі “SOS”: три довгих сигнали та три коротких. Згідно із 
правилами азбуки Морзе, затримка між сигналами повинна 
бути однаковою, а тривалість “тире”  - в три рази довша, аніж 
тривалість “крапки”.

В рядок макетної плати, куди Ви під’єднали анод - довгий 
вихід світлодіода, необхідно вставити кінець червоного дроту з 
комплекту, а другий слід під’єднати до верхнього рядка з лівої 
сторони (на платі Arduino поряд з виводом є напис D13).

В рядок з катодом - короткий вихід світлодіода, під’єднайте 
резистор номіналом 1 КОм.  Другий вивід резистора вставте в 
будь-який вільний рядок і під’єднайте до того ж рядка кінець 
дроту синього кольору. Другий кінець синього дроту потрібно 
під’єднати до контакту землі на платі Arduino. Цей контакт роз-
ташований зліва, другим знизу, підписаний “GND” (з англійської 
Ground - земля). У Вас повинно вийти щось подібне: 
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2.2. “Світлофор” із світлодіодів
Давайте під’єднаємо ще кілька світлодіодів до плати 

управління та зробимо “світлофор”. Рекомендуємо використову-
вати шини живлення (бокові вертикальні отвори). Аналогічно, як 
ми показали у попередньому розділі, під’єднайте світлодіоди до 
пінів  D12, D11, D10 за схемою, як на малюнку нижче:
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● const int   pinRed = 10;                  //осмислено називаємо піни мікроконтролера 
● const int   pinYellow = 11;  
● const int   pinGreen =  12;     
●   
● void setup(){  
●      pinMode(pinRed,OUTPUT);      //налаштовуємо піни в режимі цифрового виходу   
●        pinMode(pinYellow,OUTPUT);  
●        pinMode(pinGreen,OUTPUT);  
● }  
● void loop(){  
●       digitalWrite(pinRed,HIGH);       //вмикаємо тільки червоний світлодіод, інші вмикаємо    
●        digitalWrite(pinYellow,LOW);   
●        digitalWrite(pinGreen,LOW);   
●        delay(1500);                             //чекаємо півтори секунди     
●   
●        digitalWrite(pinRed,LOW);       //вмикаємо тільки жовтий світлодіод, інші вимикаємо    
●        digitalWrite(pinYellow,HIGH);   
●        digitalWrite(pinGreen,LOW);   
●        delay(1500);                  
●   
●         digitalWrite(pinRed,LOW);      //вмикаємо тільки зелений світлодіод, інші вимикаємо   
●        digitalWrite(pinYellow,LOW);   
●        digitalWrite(pinGreen,HIGH);   
●        delay(1500);                  
●   
●         digitalWrite(pinRed,LOW);      //вмикаємо тільки жовтий світлодіод, інші вимикаємо    
●        digitalWrite(pinYellow,HIGH);   
●        digitalWrite(pinGreen,LOW);   
●        delay(1500);                             //чекаємо півтори секунди    
● }  

Код програми для світлофора:

Для позначення номера піна Arduino необхідно викори-
стовувати змінні зі специфікатором const, цей специфікатор 
забороняє програмі змінювати значення окремої змінної в ході 
виконання програми.  

Завдання для самостійного контролю №2
Зберіть схему і розробіть код для реалізації гірлянди із 6 

світлодіодів, в якій світлодіоди будуть вмикатись і вимикатись по 
черзі в різних режимах.
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2.3. Кнопка керування світлодіодом: 
програмуємо та тестуємо 

Плата Arduino має 14 цифрових виводів, які можуть 
працювати як вихід, так і як вхід, а це означає, що ми можемо 
не лише  керувати пристроями, але й приймати сигнали з інших 
пристроїв чи модулів.  Джерелом простого сигналу можна 
використати тактову кнопку, під’єднану до мінуса і до цифрового 
піна. Використання кнопки дозволяє керувати нашими 
пристроями, що підвищує їх інтерактивність та функціональність. 
На фото нижче зображена тактова кнопка.

Під час активації (натискання) кнопки, механіка всередині 
корпуса з’єднує контакти між собою і кнопка починає пропуска-
ти через себе електричний струм. Для усунення впливу наведень 
і запобігання помилкових спрацьовувань, потрібно встановити 
підтягувальний резистор номіналом від десятків до сотень кОм, 
або використовувати вбудований в кристал мікроконтролера 
резистор на 20 кОм. Для цього в void setup() потрібно вказати 
pinMode(номер_піна,  INPUT_PULLUP). 
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● const int pinLed = 12;                            //назва піна зі світлодіодом       
● const int pinKey = 11;                            //назва піна з кнопкою         
● void setup(){    
●     pinMode(pinLed, OUTPUT);                    //налаштовуємо пін зі світлодіодом як вихід        
●      pinMode(pinKey, INPUT_PULLUP);    //налаштовуємо пін з кнопкою як вхід із внутрішнім  
●                                                 //підтягувальним резистором       
● }    
● void loop(){    
●     if (digitalRead(pinKey) == LOW){       //якщо кнопка натиснута, тоді:      
●      digitalWrite(pinLed,HIGH);                 //вмикаємо світлодіод     
●      }else{                                                 //якщо не натиснута тоді:    
●       digitalWrite(pinLed,LOW);                //вимикаємо світлодіод     
●             }    
● }

Приклад коду для керування світлодіодом (світлодіод 
світитиметься, якщо кнопка натиснута):

Умовний оператор if перевіряє умови, вказані в круглих дуж-
ках.  Якщо вони істинні, тоді виконуються команди в фігурних 
дужках. При необхідності можна додати оператор else, тоді 
при хибності основних умов будуть виконуватись рядки коду, 
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● const int pinLed = 12;                           //назва для піна зі світлодіодом        
● const int pinKey = 11;                           //назва для піна з кнопкою        
● void setup(){    
●    pinMode(pinLed, OUTPUT);                  //налаштовуємо пін зі світлодіодом як вихід        
●     pinMode(pinKey, INPUT_PULLUP);   //налаштовуємо пін з кнопкою як вхід із внутрішнім    
●                                                //підтягувальним резистором        
● }    
● void loop(){    
●     if (digitalRead(pinKey) == LOW){      //якщо кнопка натиснута, тоді:        
●      digitalWrite(pinLed,HIGH);                //вмикаємо світлодіод        
●       }else{                                               //якщо не натиснута тоді:        
●      digitalWrite(pinLed,LOW);                //блимаємо світлодіодом
●      delay(1000);
●      digitalWrite(pinLed,HIGH);
●      delay(1000);  
●             }    
● } 

написані у фігурних дужках, після оператора else.
Приклад коду для керування світлодіодом (якщо натиснута 

кнопка, то світлодіод засвітиться, якщо не натиснута - блимає):

Давайте спробуємо  ускладнити попередній код. Підключення 
залишимо таким самим, але змінимо режим світіння світлодіода. 
Для цього будемо використовувати змінну змінну типу  boolean, 
яка може  приймати всього два значення: true або false.

Важливим доповненням до коду буде затримка delay(300), 
після визначення, що кнопку натиснуто. Це необхідно для 
боротьби з “брязкотом контактів”. Після натискання відбувається  
багаторазове неконтрольоване замикання і розмикання 
контактів, спричинене пружністю матеріалів і деталей контактної 
системи. Деякий час контакти «підстрибують» під час зіткнень, 
розмикаючи чи замикаючи електричний ланцюг. Цей процес 
називають “брязкотом контактів”, він не бажаний, бо через 
нього в момент натискання на кнопку, стан  світіння  світлодіода 
декілька разів буде змінюватись.

Приклад коду (зміна стану світіння світлодіода):
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● const int pinLed = 12;                          //назва піна для підключення світлодіода        
● const int pinKey = 11;                        //назва піна для підключення кнопки        
●   
● boolean mode = true;                         //змінна для збереження стану світлодіода    
●   
● void setup(){    
●      pinMode(pinLed, OUTPUT);          //налаштовуємо пін зі світлодіодом     
●      pinMode(pinKey, INPUT_PULLUP); //налаштовуємо пін з кнопкою як вхід з внутрішнім    
●                                              //підтягувальним резистором       
● }    
● void loop(){    
●     if (digitalRead(pinKey) == LOW)     //умовний оператор, якщо кнопка натиснута, тоді:        
●      {     
●       delay(300);                           //тимчасова затримка для боротьби з брязкотом і частим      
●                                     //перемиканням     
●      mode = !mode;                      //інвертуємо значення змінної mode        
●      }   
●       digitalWrite(pinLed,mode);    //вмикаємо/вимикаємо світлодіод згідно з станом      
●                                      //змінної mode          
● }

Завдання для самостійного контролю №3
Ускладніть код таким чином, щоб перемикання режиму 

світіння світлодіода відбувалося тільки 1 раз за 1 натискання. 

2.4. Блимаємо світлодіодом використовуючи 
функцію  millis

 Затримка між командами функції delay() має серйозний 
недолік  - програма “завмирає” і не виконує будь-які інші дії.

 Наприклад, якщо потрібно натисканням на кнопку змінити 
режим блимання світлодіода. Перший режим – блимати раз у 
хвилину, другий – блимати раз у пів секунди. За основу беремо 
код із попереднього розділу і додаємо до нього два режими 
роботи. 
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● const int pinLed = 12;                            //назва піна для підключення світлодіода       
● const int pinKey = 11;                           //назва піна для підключення кнопки            
●     
● boolean mode = false;                          //змінна для збереження стану світлодіода     
●     
● void setup(){      
●       pinMode(pinLed, OUTPUT);          //налаштовуємо пін зі світлодіодом         
●       pinMode(pinKey, INPUT_PULLUP); //налаштовуємо пін з кнопкою як вхід із внутрішнім        
●                                              //підтягувальним резистором            
● }      
● void loop(){      
●     if (digitalRead(pinKey) == LOW)    //умовний оператор, якщо кнопка натиснута, тоді:           
●        {       
●       delay(300);                        //тимчасова затримка для боротьби з брязкотом і частим     
●                                 //перемиканням      
●        mode = !mode;                //інвертуємо значення змінної mode           
●        }     
●       if(mode){                                          //якщо  mode=true, тоді:    
●           digitalWrite(pinLed,HIGH);           //блимаємо дуже повільно   
●           delay(30000);  
●           digitalWrite(pinLed,LOW);  
●           delay(10000);  
●        }else{digitalWrite(pinLed,HIGH);    //інакше, блимаємо швидко   
●                 delay(500);  
●    digitalWrite(pinLed,LOW);  
●    delay(500);  
●   }  
● } 

Дуже важко змінити режим під час довгого блимання. Якщо 
виконання команд зупинено на delay(), то режим роботи може 
змінитись тільки якщо натиснути кнопку після закінчення роботи 
другого delay(10000).

Та існує спосіб, який дозволяє керувати режимами без 
зупинки виконання команд. Функція millis() зберігає значення 
кількості мілісекунд, які пройшли з моменту початку роботи 
пристрою.  

Ось приклад, використання функції millis. У ній ми 
розраховуємо чи пройшло більше ніж 30 секунд з моменту 
попереднього перемикання режиму світлодіода, якщо так, то  
просто інвертуємо його стан.



ЦИФРОВІ ПІНИ МІКРОКОНТРОЛЕРА КІБЕР КОДЕР

22

● const int pinLed = 12;                           //назва піна для підключення світлодіод
● const int pinKey = 11;                          //назва піна для підключення кнопки      
●   
● boolean mode = true;                           //змінна для збереження стану світлодіода        
● unsigned long lastTime = 0;      
● void setup(){      
●     pinMode(pinLed, OUTPUT);               //налаштовуємо пін зі світлодіодом    
●      pinMode(pinKey, INPUT_PULLUP);  //налаштовуємо пін з кнопкою як вхід з внутрішнім        
●                                                //підтягувальним резистором           
● }      
● void loop(){      
●     if (digitalRead(pinKey) == LOW)      //умовний оператор, якщо кнопка натиснута, тоді:            
●      {       
●     delay(500);                             //тимчасова затримка для боротьби з брязкотом і частим          
●                                     //перемиканням      
●      mode = !mode;                      //інвертуємо значення змінної mode           
●      }     
●      if(mode){                               //кожні 3 секунди блимаємо світлодіодом       
●       if(millis()-lastTime > 3000){  //віднімаємо від часу старту плати час минулої
●                                     //події 
●             lastTime = millis();          //записуємо час минулої події   
●             digitalWrite(pinLed,!digitalRead(pinLed)); //інвертуємо стан світлодіода      
●           }  
●      }else{digitalWrite(pinLed,HIGH);                    //інакше, блимаємо швидко  
●  delay(500);  
●  digitalWrite(pinLed,LOW);  
●  delay(500);  
● }  
● }  
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3. Цифровий та аналоговий сигнали. 
Широтно-імпульсна модуляція.

Бібліотека Serial

Інколи не вистачае значень HIGH та  LOW (день/ніч, відчинені/
зачинені двері, натиснута/не натиснута кнопка) для рішень 
завдань наприклад яскравості світіння лампи, регулювання 
яскравості світіння настільної лампи, регулювання потужності 
двигуна, визначення рівня вологості повітря тощо. Для цього 
нам не вистачить можливостей цифрового сигналу. Ситуацію 
врятує лише аналоговий сигнал. 
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Плата Arduino здатна формувати аналогову напругу в вигляді 
ШІМ сигналу на виводах 3, 5, 6, 9, 10 і 11. За допомогою функції 
analogWrite() ми можемо вказувати рівень напруги у межах від 
0 до 5 вольт із значеннями від 0(0%) до 255(100%).

Для аналогових пристроїв ШІМ сигнал з плати Arduino, буде 
розцінюватись як звичайний сигнал (як на синьому графіку 
вище). Детальніше про ШІМ модуляцію можна прочитати на сайті  
bitkit.com.ua/chto-takoe-shim-modulyaciya
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3.1. Регулювання яскравості світіння 
світлодіода. ШІМ сигнал

Давайте складемо просту схему в якій буде змінюватись 
яскравість світіння світлодіода:

● const int pinLed = 10; //назва піна для підключення світлодіода    
● void setup() {              //налаштовувати пін як вихід при функції analogWrite() необов’язково   
● }  
●   void loop() {  
●       analogWrite(pinLed, 0);   //0% потужності    
●       delay(250);  
●       analogWrite(pinLed, 64);  //25% потужності  

Приклад коду:
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●       delay(250);  
●       analogWrite(pinLed, 128); //50% потужності  
●       delay(250);   
●       analogWrite(pinLed, 192); //75% потужності  
●       delay(250);  
●       analogWrite(pinLed, 255); //100% потужності  
●       delay(250);  
●       } 

● const int pinLed = 10;              //змінна з номером піна мікроконтролера    
● void setup() {                           //налаштування при функції analogWrite() не потрібне  
● }  
●   void loop() {  
●      for (int i=0; i<=255; i++){    // знак ++ називається інкремент і відповідає запису
●                                  // i=i+1;    
●         analogWrite(pinLed, i);    // запалюємо світлодіод на величину рівну i
●            delay(10);  
●       }
● }  

Напишемо код, в якому  яскравість світлодіода буде плавно 
збільшуватися  , підключення при цьому залишатиметься таким 
же. Приклад коду:

В цьому скетчі ми знайомимося з циклом for, який створює 
змінну “i“. Змінна “i“ відповідає за яскравість світлодіода і 
збільшується на одиницю вказану кількість разів (у нашому 
випадку – 255).  Докладніше про роботу циклу for написано в 
кінці нашої інструкції у розділі  “Короткий довідник Arduino”.

Завдання для самостійного контролю №4
Зберіть схему і створіть програму для регулювання 

яскравості світлодіода за допомогою двох кнопок (кнопка1 - 
збільшити яскравість, кнопка2 - зменшити яскравість).
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3.2. Бузер: підключення та налаштування 
звукової індикації

Окрім світлової індикації можна також застосовувати 
звукову. В комплекті набору є бузер, що може генерувати 
звуки. Для того, щоб увімкнути звук,  потрібно застосовувати 
спеціальну функцію   tone(pin, frequency, duration). В дужках 
слід вказати пін підключення бузера і частоту згенерованого 
сигналу  в герцах, а також тривалість звучання в мілісекундах 
(по бажанню). Для припинення генерації звуку використовують 
функцію noTone(pin).
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● void setup() { }  
● void loop() {  
● tone(10,1000,1000);  
● }  

Для простої генерації звуку достатньо коду:

Для керування бузером, можна під’єднати декілька кнопок 
для регулювання звуку
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Приклад коду:

Завдання для самостійного контролю №5
Створіть код для відтворення якої-небудь мелодії.

● const int pinBuzzer = 10;        //назва для піна під’єднання бузера        
● const int pinKey1 = 3;             //назва для піна під’єднання першої кнопки        
● const int pinKey2 = 4;             //назва для піна під’єднання другої кнопки       
●     
● int val = 1000;                                          //змінна для збереження значення частоти        
● void setup() {      
●     pinMode(pinBuzzer,OUTPUT);            //налаштування піна бузера як вихід        
●     pinMode(pinKey1,INPUT_PULLUP);   //налаштування піна першої кнопки як вхід з 
                                                                                   підтягувальним резистором                
●     pinMode(pinKey2,INPUT_PULLUP);   //налаштування піна другої кнопки як вхід  
                                                                                   підтягувальним резистором    
● }     
● void loop() {    
●     tone(pinBuzzer,val);                        //запуск генерації звуку з частотою val       
●     if(digitalRead(pinKey1) == LOW){ //перевіряємо, чи натиснута перша кнопка, якщо так - тоді        
●       delay(100);                                    //чекаємо 100 мілісекунд і          
●       val= val + 500;                              //додаємо 500 до значення val        
●       }               
●     if(digitalRead(pinKey2) == LOW){ //перевіряємо, чи натиснута друга кнопка, якщо так тоді        
●      delay(100);                                     //чекаємо 100 мілісекунд і         
●      val= val - 500;                                //зменшуємо val на 500    
●      }    
●    } 

3.3. Потенціометр. Serial з’єднання
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Для імітації вхідного аналогового сигналу ідеально 
підходить змінний резистор (потенціометр). Під час вмикання 
одного крайнього виводу потенціометра на +5 вольт та іншого 
крайнього виводу на землю (схема роздільника напруги), легко 
отримувати регульовану напругу від  0 до 5 вольт із середнього 
виводу. Для наочності використаємо Serial з’єднання, що 
відправлятиме отримане значення аналогового сигналу на 
монітор  комп’ютера.
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Приклад коду:

Для перегляду отриманих значень в програмі Arduino IDE 
використовуйте спеціальний монітор послідовного порту. Для 
запуску необхідно натиснути кнопку           у верхньому правому 
куті програми. Після цього з’явиться вікно терміналу:  

Можна помітити, що при поворотах ручки потенціометра з 
одного крайнього положення в інше, ми отримуємо значення в 
діапазоні від 0 до 1023, що відповідає вхідній напрузі.

Давайте  складемо схему регулювання яскравості світлодіода 
за допомогою потенціометра:

● const int pinPot = A0;            //назва піна для під’єднання потенціометра   
● int val = 0;                                 //змінна для збереження вхідного аналогового сигналу   
● void setup() {        
●     Serial.begin(9600);             //підключення бібліотеки Serial, для прийому і передачі 
●     }                                              //інформації на комп’ютер   
●   
● void loop() {  
●     val = analogRead(pinPot);  //зчитування аналогового сигналу і запис значення в
●                                  //змінну val    
●     Serial.println(val);                //відправка значення змінної val на комп’ютер   
●     delay(50);                            //затримка 50 мілісекунд між відправкою значення     
● } 
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Приклад коду:

У цьому прикладі ми знайомимось із оператором map(), 
з його допомогою можна перетворити значення з одного 
діапазону в інший.

● const int pinPot = A0;   //назва піна для під’єднання потенціометра    
● const int pinLed = 11;   //назва піна для під’єднання світлодіода  
● int val = 0;                     //змінна для зберігання вхідного аналогового сигналу    
● int brightness = 0;         //змінна для зберігання значення яскравості світлодіода   
● void setup() {        
●    Serial.begin(9600);    //під’єднання бібліотеки Serial для прийому та передачі 
●                       //інформації на комп’ютер    
●    pinMode(pinLed,OUTPUT);         //встановлюємо pinLed як вихід   
● }  
●   
● void loop() {   
●    val = analogRead(pinPot);           //зчитування аналогового сигналу і запис значення у
●                                         //змінну val    
●    Serial.println(val);                        //відправка значення змінної val на комп’ютер    
●    delay(50);                                    //затримка 50 мілісекунд між відправками
●                                        //значення  
●    brightness = map(val,0,1023,0,255); //перетворюємо значення змінної val у діапазон
●                                               //0...255 
●    analogWrite(pinLed,brightness);     //запалюємо світлодіод згідно значенню brightness                                                           
● } 

Завдання для самостійного контролю №6
Використовуючи схеми підключення із прикладу, напишіть 

код, в якому за допомогою потенціометра буде вибиратись один 
із п’яти режимів світіння світлодіода.
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Фоторезистори дозволяють визначати інтенсивність 
освітленості.  Вони по своїй суті є резисторами, які змінюють 
свій опір залежно від того, скільки світла потрапляє на їхні 
чутливі елементи. З їх допомогою можна вирішувати завдання 
типу: «навколо темно чи світло?», «чи є щось перед датчиком (чи 
може щось обмежувати надходження світла)?», «яка з ділянок 
найбільш освітлена?» і т.д.

В цьому прикладі аналогове значення керує яскравістю 
світлодіода. Чим темніше, тим яскравіше буде світити світлодіод. 
Не забудьте, що світлодіод  треба під’єднувати до ШІМ контакту, в 
цьому випадку використовується цифровий вивід D10.

3.4. Фоторезистор: вимірювання рівня 
освітленості
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Приклад коду:

Наведений вище скетч не дозволяє нам регулювати 
яскравістю світлодіода в повному діапазоні. Щоб регулювати 
яскравість світіння діода від мінімуму до максимуму, наш код має 
стати  трохи складнішим.

Підключення залишається незмінним!

● const int pinLed = 10;                  //пін для під’єднання світлодіода    
● const int pinFoto = A0;                //пін для під’єднання фоторезистора      
●   
● int bright = 0;                          //змінна для зберігання значення яскравості світлодіода    
●  
● void setup() {  
●                                 //для ШІМ сигналу налаштування піна на вихід не потрібне    
●       }                                                    //pinFoto за замовчуванням INPUT      
● void loop() {  
●   bright = analogRead(pinFoto) / 4; //ділимо на 4 для отримання значення від 0 до 255    
●   analogWrite(pinLed, bright);       //запалюємо світлодіод згідно з отриманим значенням  
●   
● } 

● const int pinLed = 10;  //пін для під’єднання світлодіода    
● const int pinFoto = A0; //пін для під’єднання фоторезистора     
●   
● int bright = 0;                 //змінна для зберігання значення яскравості світлодіода   
● int value = 0;  
● void setup() {  
●    Serial.begin(9600);     //під’єднання бібліотеки Serial                     
● }  
●   
● void loop() {  
●  value = analogRead(pinFoto);   //присвоюємо значення аналогового сигналу змінній value    
●  Serial.println(value);               //відправляємо значення value в монітор порту комп’ютера    
●  delay(50);                                     //затримка між відправленнями  
●  bright = map(value,0,1024,0,255); //перетворюємо діапазон значень 0..1024 в 0..255      
●  analogWrite(pinLed, bright);          //формуємо ШІМ сигнал   
● } 

Перш за все необхідно провести налаштування та дізнатися 
значення аналогового сигналу в умовах хорошої освітленості. 
Для цього відкриваємо монітор порту та аналізуємо значення:
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Вибираємо найбільше значення (у нас 263) і округлюємо 
його в більшу сторону, отримуємо 270.

!!! УВАГА: значення, які отримаєте Ви, будуть іншими!!!

Тепер підставляємо значення, яке ми отримали, замість 
“1024”

  bright = map(value, 0, 270, 0,255);
За тим же принципом працює і терморезистор, лише з однією 

відмінністю -  чим вище температура терморезистора, тим мен-
ший його опір.

Завдання для самостійного контролю №7
На базі схеми підключення з прикладу, розробіть код, в якому 

світлодіод буде вмикатися при поганому освітленні і гаснути при 
хорошому рівні освітлення (нічник).
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У RGB світлодіода чотири виводи, по аноду на кожен із трьох 
світлодіодів і один спільний контакт, до якого підключаються 
всі негативні полюси світлодіодів (катоди). Під час окремого 
керування кожним із трьох  вбудованих світлодіодів - червоного, 
синього і зеленого кольорів, можна отримати будь-який відтінок.

3.5.  RGB світлодіод
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Приклад коду:

● const int pinLedRed   = 11;  //пін для під’єднання анода червоного світлодіода        
● const int pinLedBlue  = 10;  //пін для під’єднання анода синього світлодіода       
● const int pinLedGreen = 9;   //пін для під’єднання анода зеленого світлодіода       
●     
● void setup() {                  //для ШІМ сигналу налаштування піна як вихід не вимагається    
● }
●     
● void loop(){                        
●   analogWrite(pinLedRed,255);       //запалюємо світлодіод червоним кольором    
●   analogWrite(pinLedBlue,0);          
●   analogWrite(pinLedGreen,0);      
●   delay(1500);                                 //чекаємо півтори секунди
●   analogWrite(pinLedRed,0);          //запалюємо світлодіод синім кольором      
●   analogWrite(pinLedBlue,255);          
●   analogWrite(pinLedGreen,0);      
●   delay(1500);                                //чекаємо півтори секунди      
●   analogWrite(pinLedRed,0);         //запалюємо світлодіод зеленим кольором          
●   analogWrite(pinLedBlue,0);          
●   analogWrite(pinLedGreen,255);      
●   delay(1500);                                //чекаємо півтори секунди
●   analogWrite(pinLedRed,128);     //запалюємо світлодіод відтінком      
●   analogWrite(pinLedBlue,128);          
●   analogWrite(pinLedGreen,128);      
●   delay(1500);                               //чекаємо півтори секунди 
●   }    

Завдання для самостійного контролю №8
На базі схеми підключення із прикладу, створіть код, в якому 

відтінки світіння RGB світлодіода будуть встановлюватися в 
довільному порядку. Використайте оператор random(), який 
генерує випадкове значення.
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Під час конструювання складних чи автономних пристроїв, 
не завжди є можливість під’єднувати комп’ютер для виводу зна-
чень, тому для цього використовують різні дисплеї та індикатори.

Одним із простих і дешевих варіантів індикації значення 
0-9 є 7-сегментний індикатор. Як і RGB світлодіод, він містить 
в собі декілька світлодіодів.   Світлодіоди у ньому розміщені в 
формі вісімки, а їхні катоди з’єднані разом всередині. Запалюю-
чи відповідні сегменти, можна отримати різні цифри та символи. 
Розпіновка модуля:

4. Індикація: вивчаємо різні способи
виведення інформації 

4.1. Підключення 7-сегментного індикатора. 
Вивід значення 0-9
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7-сегментні індикатори, завдяки своїй низькій ціні і простоті 
застосування, стали дуже популярними серед радіоаматорів. 
Давайте складемо схему та оцінимо всі можливості індикатора. 
Для цього виводи A, B, C, D, E, F, G через резистори під’єднайте 
до цифрових пінів з 12 по 6. Землю модуля з’єднайте з землею 
Arduino. А джерелом аналогового сигналу нам  ідеально підійде 
потенціометр, підключений до нульового виводу (на схемі не 
зображено). Приклад коду:

● const int pinLedA = 12;  //з 12 по 6 пін під’єднуємо сегменти індикатора    
● const int pinLedB = 11;  
● const int pinLedC = 10;  
● const int pinLedD = 9;  
● const int pinLedE = 8;  
● const int pinLedF = 7;  
● const int pinLedG = 6;  
● const int pinPot  = A0; //для під’єднання потенціометра   
●   
● int var = 0;  
●   
● void setup() {  
●           pinMode(pinLedA,OUTPUT);   
●           pinMode(pinLedB,OUTPUT);  
●           pinMode(pinLedC,OUTPUT);     
●           pinMode(pinLedD,OUTPUT);    
●           pinMode(pinLedE,OUTPUT);  
●           pinMode(pinLedF,OUTPUT);  
●           pinMode(pinLedG,OUTPUT);                   
●   }  
● void loop() {  
●  var = map(analogRead(pinPot),0,1024,0,9); //зчитуємо сигнал з потенціометра і
●                                                         //перетворюємо його в діапазон 0...9    
● switch (var) {  
●            case 0:                      //якщо var=0 тоді, запалюємо відповідні сегменти    
●           digitalWrite(pinLedA,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedB,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedC,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedD,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedE,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedF,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedG,LOW);  
●            break;  
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●            case 1:                      //якщо var=1 то, запалюємо відповідні сегменти    
●            digitalWrite(pinLedA,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedB,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedC,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedD,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedE,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedF,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedG,LOW);  
●             break;  
●             case 2:                    //якщо var=2 то, запалюємо відповідні сегменти    
●            digitalWrite(pinLedA,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedB,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedC,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedD,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedE,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedF,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedG,HIGH);  
●             break;  
●             case 3:                    //якщо var=3 то, запалюємо відповідні сегменти    
●            digitalWrite(pinLedA,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedB,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedC,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedD,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedE,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedF,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedG,HIGH);  
●             break;  
●             case 4:                    //якщо var=4 то, запалюємо відповідні сегменти    
●            digitalWrite(pinLedA,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedB,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedC,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedD,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedE,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedF,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedG,HIGH);  
●             break;  
●             case 5:                    //якщо var=5 то, запалюємо відповідні сегменти    
●            digitalWrite(pinLedA,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedB,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedC,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedD,HIGH);  
●            digitalWrite(pinLedE,LOW);  
●            digitalWrite(pinLedF,HIGH);  
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●            digitalWrite(pinLedG,HIGH);  
●            break;  
●            case 6:                    //якщо var=6 то, запалюємо відповідні сегменти    
●           digitalWrite(pinLedA,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedB,LOW);  
●           digitalWrite(pinLedC,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedD,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedE,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedF,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedG,HIGH);  
●            break;  
●            case 7:                    //якщо var=7 то, запалюємо відповідні сегменти    
●           digitalWrite(pinLedA,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedB,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedC,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedD,LOW);  
●           digitalWrite(pinLedE,LOW);  
●           digitalWrite(pinLedF,LOW);  
●           digitalWrite(pinLedG,LOW);  
●            break;  
●            case 8:                    //якщо var=8 то, запалюємо відповідні сегменти    
●           digitalWrite(pinLedA,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedB,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedC,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedD,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedE,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedF,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedG,HIGH);  
●            break;  
●            case 9:                    //якщо var=9 то, запалюємо відповідні сегменти    
●           digitalWrite(pinLedA,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedB,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedC,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedD,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedE,LOW);  
●           digitalWrite(pinLedF,HIGH);  
●           digitalWrite(pinLedG,HIGH);  
●            break;  
●            }  
●    
● }  

Як бачите, код програми не важкий, але громіздкий. Його 
можна трохи ускладнити та зробити компактнішим:
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● const int pinSegmentG = 6;  //Під’єднуємо сегменти ABCDEFG по черзі, від 12 до 6           
● const int pinSegmentA = 12;       
● const int pinPot = A0;      //Під’єднаний потенціометр як джерело аналогового сигналу    
● byte numberSegments[10] = { //масив змінних типу byte для зберігання маски цифр            
● // abcdefg      
● 0b01111110, //0           aaaa    
● 0b00110000, //1        f        b    
● 0b01101101, //2        f        b    
● 0b01111001, //3          gggg    
● 0b00110011, //4        e       c    
● 0b01011011, //5        e       c    
● 0b01011111, //6          dddd    
● 0b01110000, //7      
● 0b01111111, //8      
● 0b01111011};//9      
●    
● int var = 0;  //змінних для збереження аналогового сигналу з потенціометра          
● int mask = 0; //маска для визначення, які саме сегменти повинні увімкнутися            
●       
● void setup() {      
●     for (int i = 0; i < pinSegmentA; ++i) //циклом вказуємо, що піни від 6 до 12 будуть        
●        pinMode(i + pinSegmentG, OUTPUT);   // виходами      
●        Serial.begin(9600);    
● }      
●       
● void loop() {      
●   var = map(analogRead(pinPot),0,1024,0,9);  //зчитуємо і зберігаємо значення                                                
●                                                           //аналогового сигналу        
●    mask = numberSegments[var % 10];            //присвоюємо маску необхідного для нас       
●                                                           //символу      
●    for (int i = 0; i < pinSegmentA; ++i) {             //в циклі порівнюємо побітово змінну        
●                                                           //mask       
●      boolean enableSegment = bitRead(mask, i);   //і якщо біт 1, тоді true, 0 - false           
●       digitalWrite(i + pinSegmentG, enableSegment); //вмикаємо/вимикаємо сегмент 
на основі        
●        }                                                                      //отриманого значення          
●     
● } 

В прикладі використані масиви, це набори змінних, доступ 
до яких здійснюється по індексу. Кожна змінна в масиві зберігає 
маску своєї цифри, кожен біт змінної відповідає за свій сегмент.
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4.2. Динамічна індикація: підключення 
декількох 7-сегментних індикаторів 

При підключенні декількох 7-сегментних індикаторів до одних 
і тих же пінів мікроконтролера, виникає проблема з вмиканням 
різних сегментів на різних індикаторах. Для вирішення цієї 
проблеми необхідно вмикати спочатку один індикатор з 
необхідними для нього сегментами, а потім другий. Під час дуже 
швидкого перемикання, завдяки інерції людського зору, мозок 
не встигає помітити, що сегменти погасли, та сприймає всю 
картину. Для керування великими і потужними індикаторами, 
які споживають великий струм, під час запалювання всіх 
сегментів необхідно використовувати транзистори в ключовому 
режимі. Транзистор схожий на електронну кнопку, як тільки на 
базу транзистора  подають струм, транзистор відкривається та 
пропускає значний (від десятків міліампер до десятків ампер) 
струм. Струм вливається в колектор, витікає з емітера.

Нижче представлена розпіновка  n-p-n транзистора  BC337 
з комплекту: 

Завдання для самостійного контролю №9
На основі схеми підключення з прикладу напишіть код, в 

якому на 7-сегментному індикаторі можна виводити символи: 
A, b, C, d, E, F, H, J, L, P, U. 
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Приклад коду:

● const int katode1 = 4;      //під’єднання транзисторів керуючих катодами модулів    
● const int katode2 = 5;  
● const int pinSegmentG = 6;  //Під’єднуємо сегменти ABCDEFG по черзі, від 12 до 6           
● const int pinSegmentA = 12;       
● const int pinPot = A0;      //Під’єднаний потенціометр як джерело аналогового сигналу    
● byte numberSegments[10] = { //масив змінних типу byte для збереження маски цифр            
● // abcdefg      
● 0b01111110, //0          aaaa    
● 0b00110000, //1        f       b    
● 0b01101101, //2        f       b    
● 0b01111001, //3         gggg    
● 0b00110011, //4        e      c    
● 0b01011011, //5        e      c    
● 0b01011111, //6         dddd    
● 0b01110000, //7      
● 0b01111111, //8      
● 0b01111011};//9      
●     
● int var;  //змінна для збереження значення аналогового сигналу з потенціометра           
● int mask = 0; //маска для визначення, які саме сегменти повинні увімкнутися           
●       
● void setup() {      
●     for (int i = 4; i < 13; ++i) //циклом вказують, що піни від 4 до 12 будуть виходами       
●            pinMode(i , OUTPUT);           
●           }      
●       
● void loop() {     
●     var = map(analogRead(pinPot),0,1024,0,100);     //встановлюємо змінну var 
●  
●     digitalWrite(katode1,HIGH);                     //Виводимо інформацію тільки на перший            
●     digitalWrite(katode2,LOW);                      //модуль
●     mask = numberSegments[var / 10];         //присвоюємо маску необхідного для нас
●                                                       //символу   
●     for (int i = 0; i < pinSegmentA; ++i) {       //в циклі побітово порівнюємо маску
●                                                       //змінною    
●      boolean enableSegment = bitRead(mask, i);  //і якщо біт 1, тоді true, 0 - false            
●      digitalWrite(i + pinSegmentG, enableSegment);//вмикаємо/вимикаємо сегмент на основі
●           }                                                                  //маски  
●     delay(5);                                                    //затримка для того щоб світлодіоди
●                                                        //встигли засвітитись   
●        
●     digitalWrite(katode1,LOW);                      //виводимо інформацію тільки на другий
●     digitalWrite(katode2,HIGH);                     //модуль  
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●    mask = numberSegments[var % 10];                       
●    for (int i = 0; i < pinSegmentA; ++i) {           
●           boolean enableSegment = bitRead(mask, i);       
●           digitalWrite(i + pinSegmentG, enableSegment);   
●          }       
●    delay(5);  
● }  

4.3. Дисплей LCD1602

LCD дисплей відрізняється складнішою конструкцією, але 
завдяки цьому має значно більший функціонал. Екран має два 
рядки по 16 комірок у кожному. Кожна комірка складається із 
пікселів розміром 5*7, всього - 1120 точок. Стандартна бібліотека 
уже підтримує латинський шрифт.  LCD дисплей із нашого набору 
одразу укомплектовано платою розширення для підключення 
по I2C шині, що економить нам мінімум 6 цифрових пінів. Це 
дуже зручно і суттєво полегшує роботу з модулем. Окрім цього, 
у нашому розпорядженні - дві двонаправлені лінії зв’язку: “шина 
послідовних даних SDA (Serial Data)” та “шина тактування SCL 
(Serial Clock)”, а також дві лінії для живлення. Шини SDA і SCL 
під’єднуються до шини живлення через резистори.
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Далі потрібно визначити адресу саме вашого I2C пристрою. 
Найпростішим способом вважають послідовний перебір всіх 
127 показників. Якщо для існуючої адреси передача пройшла 
успішно, тоді функція передачі повертає число “0”.

Приклад коду для пошуку адреси I2C пристроїв:

У кожного пристрою, що працює по I2C шині, є унікальна 
адреса, за якою Arduino звертається до нього. До одної шини 
I2C можуть бути підключені до 127 пристроїв.

Для роботи з модулем потрібно встановити спеціальну 
бібліотеку “LiquidCrystal_I2C_V112”.  Її можна завантажити з 
нашого сайту bitkit.com.ua/libraries або відшукати  в Інтернеті. 
Для того, щоб додати у середовище Arduino IDE нову бібліотеку, 
необхідно знайти ZIP архів з файлами бібліотеки. Тоді перейти 
у розділ “Скетч” => “Під’єднати бібліотеку” => “Додати .ZIP 
бібліотеку…”. Після цього в списку бібліотек з’явиться доступ до 
нової бібліотеки.

Підключення  дисплею до Arduino NANO виконується з 
допомогою 4 проводів “мама-папа” з комплекту. 
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● #include <Wire.h>                               //під’єднуємо бібліотеку Wire    
● byte error, address;                             //створюємо дві змінні    
● void setup() {  
●     Wire.begin();                                   //запуск бібліотек    
●     Serial.begin(9600);  
● }  
●   
● void loop() {  
●     for (address = 1; address < 127; address++ ){ //послідовній перебір 127 адрес   
●       Wire.beginTransmission(address);  
●       error = Wire.endTransmission();  
●       if(error == 0){                                       //при виявленні пристрою на I2C шині    
●          Serial.print(«0x»);                       
●          Serial.println(address, HEX);    //виводимо його адресу в шістнадцятковій системі                                                                      
●          }  
●       }  
●    delay(1000);                                           // затримка між скануванням    
● } 

Частіше за все дисплеї з синім екраном мають номер 0x27, з 
зеленим екраном 0x3F.

Після визначення адреси, необхідно налаштувати 
контрастність дисплею. Для цього з допомогою маленької 
хрестоподібної викрутки, не вимикаючи живлення, необхідно 
повертати резистор на додатковій платі дисплея:
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● #include <LiquidCrystal_I2C.h>     //підключення бібліотеки для роботи з LCD1602    
● LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); //налаштовуємо адресу дисплею, кіл. символів в рядку і
●                                          //кіл. рядків      
● void setup()  
● {  
●      lcd.init();                                    //вмикання дисплея   
●      lcd.backlight();                          //вмикання підсвітки дисплея   
● }  
● void loop()  
● {  
●         lcd.clear();                            //очищення дисплея    
●         lcd.setCursor(0, 0);              //встановлюємо курсор у верхній лівий куток    
●         lcd.print(millis()/1000);         //виводимо кіл. секунд з моменту запуску Arduino   
●         delay(1000);                        //пауза 1 секунда між оновленням екрану  
●    }  

Налаштовуємо, поки не досягнемо максимальної якості 
відображення пікселів:

Список функцій, які підтримуються:

Функція                                Призначення 

LiquidCrystal()

begin()

clear()

створює змінну типу LiquidCrystal і 
приймає параметри підключення  
дисплея (номери виводів);

ініціалізація LCD дисплею, параметри 
(кількість рядків і символів);
очищення екрану і повернення курсора 
в початкову позицію;

Для відображення інформації використайте наведений 
нижче приклад скетча, в якому на екран виводиться кількість 
секунд з моменту запуску Arduino:
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Для створення свого символу необхідно створити масив із 
вісьмох значень, в якому вказати маску символу, де 1 - це піксель, 
який необхідно засвітити. Давайте створимо свій знак смайлика:

home()
setCursor()
write()
print()

noCursor()
blink()
noBlink()

autoscroll()
noAutoscroll()

rightToLeft()

leftToRight()

createChar()

noDisplay()

display()

scrollDisplayLeft()

scrollDisplayRight()

cursor()

повернення курсора в початкову позицію;
встановлення курсора на задану позицію;

виводить символ на LCD екран;
виводить текст на LCD екран;

ховає курсор;
блимання курсора;
відміна блимання;

увімкнення автопрокрутки;
вимкнення автопрокрутки;

вказує напрямок тексту справа наліво;

вказує напрямок тексту зліва направо;

створює користувацький символ для 
LCD-екрану.

вимкнення дисплея зі збереженням всієї 
відображеної інформації;
увімкнення дисплея зі збереженням 
всієї відображеної інформації;
прокрутка вмісту дисплея на 1 позицію 
вліво;
прокрутка вмісту дисплея на 1 позицію 
вправо;

показує курсор, підкреслює місце 
наступного символу;
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Для створення анімації кожен “слайд” вимальовується 
окремим символом. Давайте розглянемо його детальніше на 
прикладі рядка завантаження. 

● #include <LiquidCrystal_I2C.h>      //під’єднуємо бібліотеку LCD    
● LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); //налаштування бібліотеки   
● byte smile[8]={0b00000,  
●         0b01010,  
●         0b01010,  
●         0b00000,  
●         0b10001,  
●         0b01110};        //символ «смайлик»                      
●   
● void setup() {  
●     lcd.init();                                 //ініціалізація LCd дисплея    
●     lcd.backlight();                     //вмикання підсвітки дисплея   
●     lcd.createChar(1, smile);  //створюємо символ «смайлик»    
● }  
● void loop() {   
● lcd.clear();                           //очищуємо весь дисплей    
● lcd.home();                         //ставимо курсор в лівий верхній кут, в позицію (0,0)   
● lcd.setCursor(4,0);           //переносимо курсор в 4 комірку 0 рядка  
● lcd.print(«life   is»);          //виводимо текст  
● lcd.setCursor(2,1);          //переносимо курсор в 2 комірку 1 рядка  
● lcd.write(1);                       //виводимо смайлик   
● lcd.print(« Beautiful «);  //виводимо текст  
● lcd.write(1);                       //виводимо смайлик    
● delay(1000);                      //затримка між циклами   
● } 

● #include <LiquidCrystal_I2C.h>      //під’єднуємо бібліотеку LCD    
● LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); //налаштування бібліотеки    
● byte load0[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000};// 0/5
● byte load1[8]={0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};// 1/5 
● byte load2[8]={0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000};  // 2/5        
● byte load3[8]={0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100};   // 1/5 
● byte load4[8]={0b11110,0b11110,0b11110,0b11110,0b11110,0b11110,0b11110,0b11110};     // 4/5 
● byte load5[8]={0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};       // 5/5
● int percent = 0;  
● void setup() {  
●     lcd.init();                            //ініціалізація LCd дисплея   
●     lcd.backlight();                  //вмикаємо підсвітку дисплея   
●     lcd.createChar(0, load0);  //створюємо пустий символ    
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●     lcd.createChar(1, load1 ); //створюємо символ 1/5 завантаження    
●     lcd.createChar(2, load2 ); //створюємо символ 2/5 завантаження    
●     lcd.createChar(3, load3 ); //створюємо символ 3/5 завантаження    
●     lcd.createChar(4, load4 ); //створюємо символ 4/5 завантаження    
●     lcd.createChar(5, load5 ); //створюємо символ 5/5 завантаження    
● }  
● void loop() {   
● lcd.clear();  
● for(int i=0; i <= 16; i++){           //вибираємо комірку у другому рядку   
●      for(int k = 0; k <= 5; k++){   //вибираємо символ    
●            lcd.setCursor(4,0);         //переносимо курсор в 4 комірку 0 рядка    
●            lcd.print(«Loading  «);    //виводимо текст    
●            lcd.print(percent++);      //інкримінуємо і виводимо значення    
●            lcd.setCursor(i,1);          //переносимо курсор на «вибрану» комірку 0 рядка   
●            lcd.write(k);                    //виводимо «вибраний» текст    
●            delay(250);                    //затримка між циклами    
●            if(percent > 100){          //якщо значення більше ніж 100, тоді:     
●               delay(1000);               //затримка  
●               percent = 0;                //скидання значення    
●               return;                        //вихід із функції   
●               }  
●            }  
●      }  
● }

4.4. Проста метеостанція на LCD1602 
і цифровому барометрі BMP280

Для створення метеостанції нам потрібен модуль BMP280 і 
дві бібліотеки “Adafruit_BMP280_Library” і “Adafruit_Sensor-
master”, які можна завантажити з Інтернету  чи з нашого сайту 
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Підключення датчика  BMP280  до Arduino:

bitkit.com.ua/libraries. Цей модуль може вимірювати:
- атмосферний тиск в паскалях, 
- температуру - в цельсіях,
- висоту відносно рівня моря. 
Модуль під’єднується по SPI шині до виводу із напругою 3.3 

вольта, що знаходиться біля D13. Враховуйте, що модуль чутли-
вий до живлення (3.3 в), тож у випадку підключення до шини із 
живленням 5 вольт, може вийти з ладу.
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КІБЕР КОДЕР

● #include <LiquidCrystal_I2C.h>     //під’єднуємо бібліотеки для роботи з LCD1602    
● #include <SPI.h>                           //під’єднуємо бібліотеку протоколу обміну даних по SPI    
● #include <Adafruit_Sensor.h>       //бібліотека модуля тиску BMP280    
● #include <Adafruit_BMP280.h>  
●    
● LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);   //налаштовуємо адресу дисплею, кіл. символів в 
рядку і    
●                                          //кіл. рядків      
● Adafruit_BMP280 bme(10);             //налаштування бібліотеки    
●    
● void setup()  
● {  
●     lcd.init();                                                     //вмикання дисплея    
●     lcd.backlight();                                           //вмикання підсвітки дисплея    
●     bme.begin();                                              //вмикання цифрового барометра    
● }  
● void loop(){  
●     lcd.clear();                                                 //очищення дисплея    
●     lcd.setCursor(0, 0);                                   //встановлюємо курсор на перший рядок    
●     lcd.print(«davl =  »);                                  //виводимо текст    
●     lcd.print(bme.readPressure()/133.3224);  //виводимо значення в мм .рт. ст.    
●     lcd.setCursor(0, 1);                                   //переміщуємо курсор на другий рядок   
●     lcd.print(«temp =   »);                                //виводимо текст    
●     lcd.print(bme.readTemperature());            //виводимо температуру   
●     delay(2000);                                              //затримка між замірами    
●    }

Дисплей під’єднується згідно з попередніми параметрами:
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5. Двигуни і Arduino

5.1. Підключення двигунів постійного струму 

Двигуни - це пристрої, які перетворюють електричну енергію 
у механічну. Двигуни бувають різної конструкції, потужності чи 
швидкості, але всі вони для своєї роботи потребують більше 
струму і напруги, ніж може дати цифровий вихід Arduino. Для 
того, щоб обійти це обмеження, необхідно використовувати 
різні електронні компоненти чи модулі.

 Для двигунів постійного струму простим варіантом стане 
біполярний транзистор. В комплекті є декілька транзисторів 
BC337    



ДВИГУНИ І ARDUINO

60

Для кращого розуміння принципу використання транзисторів 
можна навести аналогію з водопровідним краном - чим більше 
відкриєте вентиль, тим більше води через нього протече. Так 
і в транзисторі, поки на базу подається невеликий струм, в 
колектор може потрапляти, а з емітера виходити великий струм. 
Також важливо струм бази обмежувати резистором.  +5 вольт на 
платі не зможуть дати необхідну кількість струму для швидких 
обертів двигуна, через що потрібно буде використовувати 
батарейний блок. Для роботи схеми, мінус батарейного блоку 
необхідно з’єднати з мінусом плати Arduino. Для зміни напрямку 
обертів двигуна потрібно підключити контакти двигуна навпаки, 
або використати різні драйвери.

Схема простого підключення двигуна постійного струму:
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● const int pinMotor = 11;     
● void setup() {  
●    pinMode(pinMotor,OUTPUT);  
●    }  
●   
● void loop() {  
●   for(int i = 0; i >= 255; i++){     //цикл, у якому 255 рази інкримінуємо створену
●                                  //змінну  
●     analogWrite(pinMotor,i);      //створюємо ШІМ сигнал скважністю рівною змінній i   
●     delay(10);}                           //затримка між приростом швидкості двигуна   
●   }  

Приклад коду керування швидкістю обертання двигуна:

Простий драйвер двигуна постійного струму (схема 
Н-міст) можна зібрати на основі 4 однакових транзисторів. За 
необхідності змінювати напрям обертання, нам не потрібно 
щоразу збирати систему знову, для цього можна програмно дати 
команду на обертання у потрібну сторону.

Схема підключення:
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● const int pinMotorRight = 11;     
● const int pinMotorLeft = 10;    
●   
● void setup() {    
●   pinMode(pinMotorRight,OUTPUT);    
●   pinMode(pinMotorLeft,OUTPUT);    
●   }    
●     
● void loop() {    
●    digitalWrite(pinMotorRight,HIGH);    
●    digitalWrite(pinMotorLeft,LOW);    
●    delay(3000);  
●    digitalWrite(pinMotorRight,LOW);    
●    digitalWrite(pinMotorLeft,HIGH);   
●    delay(3000);  
●   } 

Приклад коду:

Для зручності керування можемо додати кнопку. Якщо кноп-
ка не натиснута, тоді двигун обертається  в одну сторону, після 
натискання на кнопку, двигун почне обертатися в протилежний 
бік. Приклад коду: 
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5.2. Датчик Холла: вимірюємо швидкість 
обертання двигуна

Датчик Холла реагує на присутність  магнітного поля, він 
значно довговічніший за електромеханічний пристрій геркон 

● const int pinMotorRight = 11;   
● const int pinMotorLeft = 10;  
● const int pinKey = 9;  
●    
● void setup() {  
●   pinMode(pinMotorRight,OUTPUT);  
●   pinMode(pinMotorLeft,OUTPUT);  
●  pinMode(pinKey,INPUT_PULLUP);      //налаштовуємо як вхід для кнопки із внутрішнім                    
підтягувальним резистором  
●   }   
● void loop() {  
●   if(digitalRead(pinKey) == HIGH){          //якщо кнопка не натиснута, тоді повороти за 
годинниковою стрілкою  
●    digitalWrite(pinMotorRight,HIGH);  
●    digitalWrite(pinMotorLeft,LOW);  
●    }else{                                           //якщо кнопка натиснута, тоді двигун обертається 
проти годинникової стрілки  
●    digitalWrite(pinMotorRight,LOW);  
●    digitalWrite(pinMotorLeft,HIGH);}  
●   }
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У цьому прикладі використано нові команди volatile і  millis.  
Volatile -  це специфікатор змінної, який вимірює порядок 
її опрацювання  компілятором і програмою. Змінна з таким 
специфікатором  розміщує значення в оперативній пам’яті, а не 
у внутрішньому регістрі. Такий підхід необхідний для змінних, 
значення яких пов’язано з перериваннями. Функція millis() 
видає кількість мілісекунд, які пройшли з моменту увімкнення 
плати.

і має більшу швидкість. Як висновок, його можна використову-
вати як безконтактний вимірювач швидкості обертання двигу-
на. Для цього на осі, що обертається, потрібно закріпити магніт 
і піднести його до датчика Холла. На кожне обертання вала ми 
фіксуватимемо одне спрацьовування датчика. Підрахувавши 
кількість спрацьовувань за секунду, можна підрахувати кількість 
обертів за хвилину.  

● volatile int rpmCount = 0;                       //змінна лічильника спрацювання    
● unsigned long lastmillis = 0;                    //змінна для зберігання часу    
●   
● void setup(){  
● Serial.begin(9600);  
● attachInterrupt(0, rpm_fan, FALLING);     //налаштування переривання    
● }  
●   
● void loop(){  
● if (millis() - lastmillis == 1000){                 //оновлення, показань раз у секунду    
●     detachInterrupt(0);                                //вимикаємо переривання    
●     Serial.print(«Hz= «);                             //виводимо текст    
●     Serial.println(rpmCount);                      //виводимо кількість спрацьовувань      
●     rpmCount = 0;                                      //скидання лічильника  
●     lastmillis = millis();                                //скидання таймера    
●     attachInterrupt(0, rpm_fan, FALLING); //вмикаємо переривання    
●     }  
● }  
● void rpm_fan(){                                      //кожен раз, коли переривання стає низьким  
● rpmCount++;                                          //лічильник інкримінується    
● }  
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5.3. Сервопривід: підключення 
та налаштування

Сервопривід - це двигун, розміщенням вала якого можна 
керувати. Від звичного двигуна він відрізняється тим, що для 
нього можна точно, в градусах, вказати положення, у яке 
потрібно поставити вал. Стандартна бібліотека Servo.h дозволяє 
легко встановлювати качалку сервопривода у потрібне нам 
положення. Для того, щоб підключити сервопривід з допомогою 
кабелів, під’єднайте коричневий провід серво до шини мінуса, 
червоний - до шини плюса, а помаранчевий - з будь-яким піном 
Arduino, який може видавати ШІМ сигнал (3,5,6,9,10,11). Також 
під`єднайте батарейний блок до шини плюса і мінуса. Мінус 
батарейного блоку і контакт Gnd плати Arduino необхідно 
з’єднати. 

В наступному прикладі сервопривід  під’єднуємо до 
цифрового піну D10.
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● #include <Servo.h>     //бібліотека для роботи з сервоприводом    
● Servo servo;                //налаштування бібліотеки  
●     
● void setup() {  
●     servo.attach(10);    // вказуємо пін мікроконтролера, до якого підключено двигун  
● }  
●   
● void loop() {  
●      
●     servo.write(0);     //встановлюємо сервопривід в крайнє положення(0 градусів)   
●     delay(1500);        //затримка півтори секунди                        
●     servo.write(180); //встановлюємо сервопривід в протилежне крайнє положення
(180 градусів)    
●     delay(1500);        //затримка півтори секунди 
● }

Приклад коду:

Для керування сервоприводом рекомендуємо використову-
вати джойстик з комплекту. 
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● #include <Servo.h>                             //бібліотека для роботи із сервоприводом    
● Servo myservo;                                   //налаштування бібліотеки    
● const int pinPot = A0;                         //пін підключення потенціометра (джойстика)
● int val = 0;                                           //змінна
●     
● void setup() {  
● myservo.attach(10);                            // вказуємо пін, до якого під’єднаний двигун   
● Serial.begin(9600);  
● }  
●   
● void loop() {  
●    val = map(analogRead(pinPot),0,1024,0,180);     //отримуємо і перетворюємо 
значення в діапазон 0...180 
●      myservo.write(val);                         //виставляємо сервопривід в отримане положення   
●      }

Джойстик – це два потенціометри з кнопкою. Пру-
жинний механізм повертає вісь в середнє положення двох 
потенціометрів. По осях Х і Y ми отримуємо два аналогові сигна-
ли. Джойстик під’єднується згідно із маркуванням на платі моду-
ля джойстика: 

- GND до землі, 
- +5V до виводу   +5V Arduino, 
- URX - аналоговий сигнал осі Х, на будь-який аналоговий 

вхід Arduino, 
- URY - аналоговий сигнал осі Y, на будь-який аналоговий вхід 

Arduino, 
- SW - сигнал натискання кнопки на будь-який цифровий пін.
Приклад коду:
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5.4. Ультразвуковий далекомір HC-SR04: 
вимірювання відстаней

Ультразвуковий далекомір вимірює відстань між собою і будь-
яким іншим великим об’єктом перед ним, відбиваючи звукові 
хвилі за прикладом сонара. Звук в повітрі має сталу швидкість  
поширення. Знаючи час початку сигналу та зафіксувавши час 
його відбиття, можна розрахувати відстань до об’єкта  від 2 до 
400 см.  

● const int echoPin = 9;                      //пін підключення піна echo далекоміра 
● const int trigPin = 8;                         //пін підключення піна trig далекоміра 
●   
● int duration, cm;                                //змінні
● void setup() {   
●    Serial.begin (9600);        
●    pinMode(trigPin, OUTPUT);   
●    pinMode(echoPin, INPUT);   
● }   
●    
● void loop() {   
●    digitalWrite(trigPin, HIGH);             //подаємо живлення на trigPin   
●    delayMicroseconds(10);                 //чекаємо  
●    digitalWrite(trigPin, LOW);             //від’єднуємо живлення на trigPin    
●  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); //визначаємо тривалість імпульсу на echoPin    
●    cm = duration / 58;                         //розраховуємо відстань в сантиметрах    
●    Serial.print(cm);                              //виводимо значення на монітор порту    
●    Serial.println(« cm»);                      //виводимо текст    
●    delay(100);                                     //затримка між вимірами    
● } 
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Давайте спробуємо зібрати складнішу систему:  закріпимо 
далекомір на сервоприводі (для цього використаємо спеціальне 
кріплення з набору і чотири дроти “мама-папа”) і підключимо 
джойстик.  Отримане значення відстані буде передаватися на 
комп’ютер монітора порту.
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● #include <Servo.h>                          //бібліотека для роботи із сервоприводом        
● Servo myservo;                                //налаштування бібліотеки сервоприводу    
● const int echoPin = 9;                     //пін підключення піна echo далекоміра   
● const int trigPin = 8;                        //пін підключення піна trig далекоміра     
● const int pinPot = A0;                      //пін підключення потенціометра    
● int val,duration, cm, pos;                  //змінні   
●       
● void setup() {    
●    myservo.attach(10);                      //вказуємо пін, у якому підключений серводвигун        
●    pinMode(trigPin, OUTPUT);          //налаштовуємо trigPin як вихід      
●    pinMode(echoPin, INPUT);           //налаштовуємо echoPin як вхід    
●    Serial.begin(9600);    
● }    
●    void loop() {    
●    val = analogRead(pinPot);            //зчитуємо положення джойстика    
●    if(val > 510 && val < 530){            //плавне повернення сервоприводу в середнє 
●       if(pos > 91)pos = pos  - 1;          //положення, коли джойстик відпущений        
●       if(pos < 89) pos = pos + 1;  
●       }  
●    if (val > 1020) pos = constrain(pos + 1,0,180); //плавне переміщення вправо    
●    if (val < 5) pos = constrain(pos - 1,0,180);        //плавне переміщення вліво    
●    myservo.write(pos);                                           //зупиняємо сервопривід                    
●    digitalWrite(trigPin, LOW);                                 //визначаємо відстань від датчика
●    delayMicroseconds(2);                                      //до перепони
●    digitalWrite(trigPin, HIGH);                  
●    delayMicroseconds(10);                        
●    digitalWrite(trigPin, LOW);                   
●    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);            
●    cm = duration / 58;                           
●    Serial.print(cm);                                                 // виводимо значення на монітор порту    
●    Serial.println(« cm»);                        
●    delay(10);                                                          //затримка між циклами    
●    } 

Приклад коду:
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5.5. Кроковий двигун: налаштування 
з допомогою драйвера двигуна

Крокові двигуни можна вважати проміжним варіантом між 
звичайними двигунами постійного струму і серводвигунами. 
Вони дозволяють точно вказувати позицію ротора та можуть 
обертатися у дві сторони по одному «кроку» із вказаною 
швидкістю.

На платі драйвера всього 6 контактів: IN1, IN2, IN3, IN4, - , +. 
Контакти IN1-IN4 - це контакти керування кроками двигуна,  
що під’єднуються до контактів 8, 9, 10, 11. На контакти “+” і “-” 
необхідно подати напругу з шин плюса і мінуса. Оскільки двигун 
без навантаження може споживати до 200 мА, що в декілька 
разів перевищує струм, який може дати будь-який пін плати 
Arduino, то джерелом живлення потрібно використовувати 
блок батарейок із комплекту, під’єднаний до шин живлення.
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● #include <Stepper.h>                           //підключення бібліотеки для роботи з кроковим 
●                                               //двигуном  
● Stepper myStepper(64, 8, 9, 10, 11);   //налаштування:кіл. кроків на 1 поворот,  піни
●                                               // підключення  
● void setup() {  
●    myStepper.setSpeed(60);                 //налаштування швидкості поворотів   
● }  
● void loop() {  
●    myStepper.step(64);                          //поворот на 250 кроків      
●    delay(500);                                        //затримка  
●    myStepper.step(-64);                        //поворот на 300 кроків в іншу сторону    
●    delay(500);                                        //затримка  
● } 

Цей двигун оснащений редуктором 1:64, тому повертається 
повільніше. 
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Недолік такого з’єднання - перепрошивка плати Arduino, поки 
не від’єднанні дроти на пінах TX и RX, не доступна, бо комп’ютер 
для перезапису прошивки також використовує останній порт.

Давайте складемо схему, в якій керуюча плата буде 
відправляти команди, а керована -  отримувати і опрацьовувати.

UART - порт послідовної передачі даних, універсальний асин-
хронний порт  прийому / передачі даних). Передача будь-якої 
інформації проходить побітово і найчастіше використовується 
для налагодження коду через монітор порту.  З допомогою порту 
UART ми можемо з’єднати декілька плат Arduino між собою. Для 
цього потрібно з’єднати RX TX GND між собою. 

Інколи для реалізації проекту не вистачає можливостей 
однієї плати Arduino.  Прикладом може бути квадрокоптер і 
пульт керування до нього. В такому випадку буде продуктивніше 
розділити функції, що виконуються, між деякими контролерами,  
аніж будувати складну систему на одній платі. Так само і в системі 
“розумний дім”, де окрім основної системи реалізовано контроль 
доступу (по коду, брелоку чи відбитку пальця). Такі підсистеми 
прийнято апаратно відокремлювати від основного процесора, 
для зменшення навантаження на нього. 

Напростіший приклад використання двох плат - коли одна 
плата Arduinо опрацьовує інформацію з датчиків і передає 
логічну “1” чи “0” на другу плату. Якщо ж необхідно передати різні 
дані, тоді використовують апаратний UART, шину SPI або I2C.

6. З’єднання двох плат Arduino

6.1 З’єднання двох плат Arduino по шині UART

Master(керуючий)        Slave(керований)

TX(передача)                    RX(прийом)

RX(прийом)                    TX(передача)

Gnd(земля)                   Gnd(земля)
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Код для керуючої плати. Якщо натиснуті кнопки, йде передача 
символу:

Код для провідної плати. Керування вбудованим світлодіодом 
з допомогою символів “H” і “L”.

● const int pinKey1 = 12;                         //назва змінних для пінів    
● const int pinKey2 = 11;   
●      
● void setup() {  
●    Serial.begin(9600);                              //увімкнення послідовного порту   
●    pinMode(pinKey1, INPUT_PULLUP); //входи із підтягувальним резистором    
●    pinMode(pinKey2, INPUT_PULLUP);  
● }  
●   
● void loop() {  
●    if(digitalRead(pinKey1)==LOW){        //якщо натиснута кнопка 1, тоді:   
●      Serial.print(«H»);                              //відсилаємо символ «H»  
●      }  
●    if(digitalRead(pinKey2)==LOW){        //якщо натиснута кнопка 2, тоді:   
●       Serial.print(«L»);                              //відсилаємо символ «L»    
●       }  
● }  
●

● const int ledPin = 13;    //змінна для піну підключення світлодіода    
● int var;                           //змінна для збереження отриманих даних  
●      
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● void setup() {  
●    Serial.begin(9600);                     //підключення бібліотеки Serial    
●    pinMode(ledPin, OUTPUT);       //налаштовуємо ledPin як вихід    
● }  
●   
● void loop() {  
●    if (Serial.available() > 0) {          //якщо отримали якісь дані, тоді    
●        var = Serial.read();                 //присвоюємо ці дані в змінній  
●        if(var == ‘H’){                          //якщо отримали «H», тоді    
●           digitalWrite(ledPin, HIGH);  //запалюємо світлодіод   
●           }  
●        if (var == ‘L’) {                         //якщо отримали «L», тоді   
●           digitalWrite(ledPin, LOW);   //вимикаємо світлодіод  
●           }  
●        }  
● }

Послідовний периферійний інтерфейс SPI (Serial Peripheral 
Interface) - це високошвидкісний інтерфейс передачі даних між 
мікроконтролерами та, наприклад, мікросхемами пам’яті Flash. 
З’єднавши два Arduino по інтерфейсу SPI можна отримати знач-
но більшу швидкість передачі інформації аж до 4 Мбіт/сек.

Для підключення двох плат нам потрібно три сигнальних 
кабелі та два для живлення 

6.2 З’єднання двох плат Arduino по шині SPI

Master(керуючий)        Slave(керований)

SCK(D13)                    SCK(D13)

D11                                       D11

D10                                       D10
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Для роботи плати Arduino по шині SPI в режимі master в 
середовищі Arduino IDE влаштована спеціальна бібліотека з 
назвою “SPI.h”. Для відправлення значень відкриваємо “засув” у 
slave, передаємо дані і закриваємо “засув”. 

Приклад коду:

● //MASTER  
● #include <SPI.h>                              //підключаємо бібліотеку SPI    
● const int SS_PIN = 10;                   //вказуємо пін SS    
● byte byteSend=0x00;                       //створюємо змінну, яку будемо надсилати   
●   
● void setup() {  
●    pinMode(SS_PIN, OUTPUT);        //налаштовуємо пін як вихід   
●    SPI.begin();                                    //запускаємо бібліотеку SPI   
● }  
●   
● void loop() {  
●          byteSend++;                            //інкримінує змінну кожен цикл   
●          digitalWrite(SS_PIN, LOW);    //вмикаємо прийом даних у slave  
●          SPI.transfer(byteSsend);          //надсилаємо дані по SPI   
●          digitalWrite(SS_PIN, HIGH);   //вимикаємо прийом даних у slave  
●          delay(500);                              //затримка між циклами  
● }  
●      
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При написанні коду для приймаючої плати, все набагато 
складніше. Ми не зможемо використати бібліотеку SPI.h, тож до-
ведеться самостійно створювати функцію зчитування даних. 

● //SLAVE  
● const int MOSI_PIN = 11;                      //даємо назву пінам SPI шини
● const int SCK_PIN = 13;  
● const int SS_PIN = 10;  
● byte recievedByte;                                  //змінна для зберігання отриманого байта      
●   
● void setup() {  
●    SPCR = B00000000;                            //обнуляємо регістр керування SPI  
●    SPCR = (1<<SPE);                              //дозволяємо роботу SPI    
●    Serial.begin(9600);                               //ініціалізуємо послідовне з’єднання   
●    pinMode(MOSI_PIN, INPUT);              //налаштовуємо піни для роботи з SPI    
●    pinMode(SCK_PIN, INPUT);  
●    pinMode(SS_PIN, INPUT);  
● }  
●   
● void loop() {  
●    while(digitalRead(SS_PIN)==LOW){    //поки на “засуві” логічний нуль
●             recievedByte=spi_receive();        //приймаємо байт і записуємо його в змінну    
●             Serial.println(recievedByte,BIN); //надсилаємо в монітор порту отриманий байт    
●             }  
● }  
● byte spi_receive(){                                      //функція для прийому байта  
●   while (!(SPSR & (1<<SPIF))){};          //поки не виставлений прапор закінчення 
передачі, приймаємо біти   
●    return SPDR;                                           //повертаємо вміст регістра даних SPI                                    
● } 
●      
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7. Бездротовий зв’язок

7.1. HC-06 Bluetooth module
Важко переоцінити комфорт бездротового зв’язку. Можна 

керувати саморобними роботами, передавати на відстань дані 
та будь-яку інформацію без дротів! У світі Arduino існує бага-
то пристроїв бездротового зв’язку, це Bluetooth і Wi-Fi модулі, 
радіоприймачі та передавачі.

Bluetooth модуль дозволяє відправляти і отримувати дані 
користуючись послідовним інтерфейсом (лінії Rx, Tx на платі 
Arduino). Існують декілька різних варіантів підключення модуля, 
найрозповсюдженіший та найпростіший - коли виводи модуля 
Rx і Tx  під’єднують до 0 і 1 цифрового виводу плати Arduino. 
Так як ми вже зауважували, під час такого підключення немож-
ливо перепрошити плату Arduino. Для перепрошивки потрібно 
від’єднати модуль Bluetooth, а потім знову його підключити.

 Для підключення до модуля з допомогою планшета або 
смартфону, необхідно завантажити спеціальну безкоштовну 
програму Bluetooth terminal або щось подібне.

                              Посилання на Play market. 
Після пошуку пристрою і вибору HC-06 (або іншого), 

необхідно до нього під’єднатись використовуючи стандартний 
пароль “0000” (чи “1234”). 
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Приклад коду для керування світлодіодом з мобільного 
апарату:

Складнішим методом підключення Bluetooth-
модуля вважається використання вбудованої  бібліотеки 
SoftwareSerial.h, з допомогою якої можна створити віртуальний 
послідовний порт з двох цифрових виводів. Нижче наведено код 
програми, в якій таке керування можливе як з комп’ютера, так 
і з мобільного пристрою незалежно від того, звідки прийшов 
сигнал.   

● const int pinLed = 13;         //даємо осмислену назву виводу зі світлодіодом     
● int val;                                  //створюємо змінну для зберігання отриманих     
●     
● void setup(){    
●    Serial.begin(9600);    //підключення бібліотеки Serial для відправки і отримання даних          
●    pinMode(pinLed, OUTPUT);           //налаштовуємо 13 цифровий вивід як вихід        
●    digitalWrite(pinLed, HIGH);             //запалюємо вмонтований на 13 вивід світлодіод        
● }    
● void loop(){   
●   
●    if (Serial.available()){                       //якщо отримали по Serial якісь дані, тоді:                    
●        val = Serial.read();                       //присвоюємо отримані дані змінної val        
●        if (val == ‘1’){                               //якщо отриманий символ «1», тоді:       
●            digitalWrite(pinLed, HIGH);     //вимикаємо світлодіод    
●            Serial.println(«LED ON. Press 0 to LED OFF!»);    
●           }     
●        if (val == ‘0’){                               //якщо отриманий символ - «0», тоді:   
●            digitalWrite(pinLed, LOW);      //вимикаємо світлодіод   
●            Serial.println(«LED OFF. Press 1 to LED ON!»);   
●           }    
●        }    
●    Serial.println(millis()/1000);             //відправляємо на монітор час від запуску  
●    delay(1000);                                    //затримка між відправленнями   
● }      

● #include <SoftwareSerial.h>           //під’єднуємо бібліотеку    
● const int RX = 10;                          //RX віртуального порту під’єднати до TX модуля    
● const int TX = 11;                          //TX віртуального порту під’єднати до RX модуля    
● SoftwareSerial mySerial(RX, TX);  //налаштування бібліотеки   
● const int pinLed = 13;  
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● int value = 0;                             //змінна для зберігання отриманих даних    
● void setup()    
● {   
●    Serial.begin(9600);                //запускаємо послідовний порт    
●    Serial.println(«Start»);           //надсилаємо в монітор порту текст   
●     mySerial.begin(9600);//запускаємо віртуальний порт для передачі даних з модулем 
bluetooth    
●    mySerial.println(«Start»);      //надсилаємо на модуль текст    
●    pinMode(pinLed,OUTPUT);  //підключаємо вмонтований світлодіод на D13    
● }  
●    
● void loop()   
● {  
●    if (mySerial.available()){                //якщо отримали якісь дані з модуля    
●        value = mySerial.read() - 48;     //присвоюємо отримані дані в змінну    
●        Serial.println(value);                   //надсилаємо дані в монітор порту    
●        mySerial.println(value);              //дублюємо отримані дані знову на модуль    
●      }  
●   if(Serial.available()){                  //якщо отримали якісь дані з послідовного порту    
●      value = Serial.read() - 48;       //присвоюємо отримані дані в змінну     
●      Serial.println(value);               //дублюємо отримані дані знову в модуль порту  
●     mySerial.println(value);           //надсилаємо дані на модуль      
●     }   
●   if(value == 1)digitalWrite(pinLed,HIGH); //якщо отримали «1» тоді запалюємо 
світлодіод    
●   if(value == 0)digitalWrite(pinLed,LOW);  //якщо отримали «0» тоді гасимо світлодіод  
● }      

Функція Serial.read() повертає значення отриманого симво-
лу згідно з кодуванням таблиці ASCII
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Один зі способів бездротового керування – передача даних 
в інфрачервоному спектрі, невидимому для людського ока. За 
таким принципом здійснюється керування телевізором або DVD-
плеєром у вас вдома. У нашому наборі представлено комплект з 
інфрачервоного (ІЧ) приймача, пульта, інфрачервоного діода і 
з’єднувальних дротів. Цей комплект дозволяє керувати своїми 
проектами на відстані або ж зібрати універсальний пульт, який 
замінить інші пульти у вашому домі. Основний елемент - це 
інфрачервоний приймач:

- Vcc під’єднується до живлення, 
- GND під’єднується до землі Arduino, 
- Signal під’єднується до будь-якого цифрового піну.

7.2. Передача даних в  інфрачервоному 
діапазоні
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З його допомогою ми зможемо зчитувати дані, які переда-
ються різними пультами, щоб налаштувати виконання будь-якої  
події чи імітувати пульт.  Рекомендована бібліотека для роботи з 
ІЧ приймачем - ”Arduino-IRremote-master”. Можна завантажити 
з Інтернету  чи з нашого сайту bitkit.com.ua/libraries  Для зчиту-
вання необхідно під’єднати датчик і використати наступний код: 

Отримані дані передаються в монітор порту через Serial 
з’єднання:

● #include <IRremote.h>              //підключаємо бібліотеку для роботи з ІЧ приймачем
● IRrecv irrecv(12);                       //пін підключення приймача   
● decode_results results;             //змінна для бібліотеки <IRremove.h>
●   
● void setup(){  
●    Serial.begin(9600);                 //запускаємо бібліотеку Serial    
●    irrecv.enableIRIn();                 //запускаємо приймач  
● }   
● void loop(){  
●    if(irrecv.decode(&results)){     //якщо отримали якісь дані    
●       Serial.println(results.value); //надсилаємо отримані дані в монітор порту
●       irrecv.resume();}                  //продовжуємо приймати дані
● } 
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На основі Arduino можна створити не лише ІЧ приймач, але 
й ІЧ передавач. Для цього беремо дві плати Arduino. Код і схему 
вмикання приймача будемо використовувати з попереднього 
прикладу. Для зручності рекомендуємо використовувати плату 

Числа “429496729”5 і “255” з’являються внаслідок неправиль-
ного зчитування, але завдяки високій швидкості передачі даних, 
в момент натискання кнопки пульт встигає десятки разів пере-
дати пакет даних. Подібного явища немає лише у якісних пуль-
тах.  Втім, не кожен пульт можна “прочитати”, бо виробників дуже 
багато, але у них немає спільних стандартів для таких виробів 
(у кожного телевізора свій пульт). Кнопкам “вгору” і “вниз” 
відповідають дані 16718055 і 16730805, але ці значення можуть 
змінюватись в залежності від виробника пульта. 

Приклад схеми керування яскравістю світлодіода:

● #include <IRremote.h>                            //підключаємо бібліотеку ІЧ датчика
● const int pinLed = 10;                             //пін підключення світлодіода    
● IRrecv irrecv(12);                                     //вказуємо пін підключення ІЧ датчика
● decode_results results;  
●   
● int bright = 0;                                           //змінна яскравості світіння світлодіода    
●   
● void setup(){  
●    irrecv.enableIRIn();                               //вмикаємо ІЧ приймач
● }   
● void loop(){  
●    if(irrecv.decode(&results)){                   //присвоюємо отримані дані      
●       irrecv.resume();  
●       }  
●    if(results.value == 16718055){              //якщо натиснута кнопка вгору, тоді:   
●       bright = constrain(bright+25,0,255);   //збільшуємо яскравість, в межах 0..255   
●       results.value = 0;                                //стираємо отримані дані   
●       }  
●    if(results.value == 16730805){              //якщо натиснута кнопка вниз, тоді:   
●       bright = constrain(bright-25,0,255);    //зменшуємо яскравість, в межах 0..255    
●       results.value = 0;                                //стираємо отримані дані   
●       }   
●    analogWrite(pinLed,bright);                  //запалюємо світлодіод з вказаною яскравістю    
● }  
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Arduino, встановлену в маленьку макетну плату, а передавач 
зібрати на великій макетній платі. Окрім цього нам знадобляться 
дві кнопки та ІЧ світлодіод з набору.

Схема підключення:
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В цьому випадку інфрачервоний світлодіод під’єднується без 
струмообмежувального резистора.

Приклад коду:

Для передачі інформації на більші відстані (до 100 метрів) ви-
користовують модулі зв’язку на частоті 433 МГц. Робота на такій 
частоті не потребує ніяких дозволів, що робить її доволі попу-
лярною серед радіоаматорів. В комплекті маємо два модулі:

● #include <IRremote.h>                   //підключаємо бібліотеку ІЧ датчика    
● const int pinKey1 = 12;                 //вказуємо пін підключення першої кнопки   
● const int pinKey2 = 11;                 //вказуємо пін підключення другої кнопки   
● IRsend irsend;                                //ІЧ світлодіод під’єднуємо до третього цифрового піна   
● void setup(){  
●    Serial.begin(9600);  
●    pinMode(pinKey1,INPUT_PULLUP);//піни кнопок налаштовуємо як вхід з 
підтягувальним резистором    
●    pinMode(pinKey2,INPUT_PULLUP);  
● }  
● void loop(){  
●   if(digitalRead(pinKey1)==LOW){  //якщо натиснута перша кнопка, тоді:    
●     irsend.sendNEC(16718055,32); //відправляємо значення 16718055   
●     delay(40);                                   //затримка  
●     }  
●   if(digitalRead(pinKey2)==LOW){  //якщо натиснута друга кнопка, тоді:   
●     irsend.sendNEC(16730805,32); //відправляємо значення 16730805    
●     delay(40);                                   //затримка  
●     }         
● }  

7.3. 433 Mhz
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  Часто подібні модулі використовують для керування ро-
ботами або для передачі телеметрії з віддалених датчиків 
(температура, вологість, тиск і т. д.) Для роботи с цими моду-
лями необхідно встановити бібліотеку iarduino_RF433. Архів 
з бібліотекою можете знайти в Інтернеті або на нашому сайті 
bitkit.com.ua/libraries.  Для наочної демонстрації передачі 
інформації на відстані нам потрібно дві плати Arduino. Передавач 
відправлятиме значення аналогового сигналу з потенціометра 
на приймач, який буде передавати це значення в монітор порту.

Передавач:

● #include <iarduino_RF433_Transmitter.h>      //підключаємо бібліотеку для роботи з 
передавачем    
● iarduino_RF433_Transmitter radio(12); //номер виводу, до якого під’єднано передавач 
● int data[];                                               //створюємо масив для передачі даних   
● void setup(){  
●     radio.begin();                                     //запускаємо передавач    
●     radio.setDataRate     (i433_1KBPS);//вказуємо швидкість передачі даних      
●     radio.openWritingPipe (5);                //відкриваємо 5 канал для передачі даних   
● }                                                          
● void loop(){  
●     data[0] = analogRead(A1);              //зчитуємо покази джойстика і записуємо їх в 
●                                              //0 елемент масиву data    
●     radio.write(&data, sizeof(data));      //надсилаємо дані з масиву data вказуючи, 
●                                              //скільки байт масиву ми хочемо надіслати    
●    delay(10);                                         //пауза між пакетами   
● } 
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Оператор sizeof  - повертає кількість байт, які займають тип 
або змінна, або кількість байт масиву.

Приймач:

Таким способом можна передавати необмежену кількість 
значень, але чим більший масив передається, тим більшим 
буде відсоток втрачених пакетів передач. Окрім цього на якість 
передачі даних впливають великі предмети (особливо металеві) 
і напрям антени.  

● #include <iarduino_RF433_Receiver.h>     //підключаємо бібліотеку для роботи з 
приймачем    
● iarduino_RF433_Receiver radio(2);        //вказуємо номер виводу, до якого під’єднано
●                                                  //приймач  
● int  data[];                                                //створюємо масив для прийому даних    
●   
● void setup(){  
●     radio.begin();                                       //запускаємо приймач     
●     radio.setDataRate  (i433_1KBPS);     //вказуємо швидкість прийому даних  1кбіт/сек    
●     radio.openReadingPipe (5);                //відкриваємо 5 канал передачі даних    
●     radio.startListening  ();                        //вмикаємо приймач
●     Serial.begin(9600);                             //запускаємо бібліотеку Serial
● }  
● void loop(){  
●     if(radio.available()){                             //якщо в буфері є отримані дані   
●        radio.read(&data, sizeof(data));       //записуємо дані в масив data      
●        Serial.print(data[0]);                         //відправляємо в монітор порту значення data[0]    
●        }
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8. Зсувні регістри: збільшуємо кількість 
портів 

8.1. Вихідний зсувний регістр 74HC595

Плата Arduino має 14 цифрових виводів, які можуть бути 
налаштовані на роботу в якості входів або виходів. Інколи цього 
недостатньо, тут на допомогу приходять зсувні регістри, які мо-
жуть створювати додаткові входи та виходи. Підключені до шини 
SPI, вони займають всього 3 виводи: MISO (по іншому -MOSI), SCK, 
SS. Живлення +5 вольт повністю сумісне з Arduino. Можливість 
під’єднувати зсувні регістри каскадами (вихід першого - вхід дру-
гого і так далі) дозволяє створити додаткові 8, 16, 24, 32 цифрові 
піни.
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74HC595 - розповсюджена мікросхема зсувного регістра, 
яка дозволяє збільшити кількість виходів мікроконтролера.  
Найчастіше вона використовується для керування великою 
кількістю світлодіодів (матрицями, 7-сегментними індикаторами 
тощо). Працює за принцом: притягуємо вивід “засуву” (SS) на 
землю, потім передаємо дані, а після закінчення передачі даних 
передаємо 5 вольт на пін “засуву”(SS). Це спричинить формуван-
ня логічних рівнів на пінах Q0-Q7, у відповідності до отриманих 
даних. Мікросхеми можна під’єднувати каскадом (вихід першого 
=> вхід другого) і отримувати 16, 24, 32 цифрові виходи. 

● #include <SPI.h>  //підключаємо бібліотеку SPI   
● const int ss = 10; //вказуємо пін «засуву» 74HC595   
● byte a[] = {            //масив з даними   
●    0b00000000,     //вимикаємо всі світлодіоди
●    0b10000000,     //запалюємо перший світлодіод
●    0b01000000,     //запалюємо другий світлодіод
●    0b00100000,     //запалюємо третій світлодіод       
●    0b00010000,     //запалюємо четвертий світлодіод
●    0b00001000,     //запалюємо п’ятий світлодіод 
●    0b00000100,     //запалюємо шостий світлодіод 
●    0b00000010,     //запалюємо сьомий світлодіод
●    0b00000001,     //запалюємо восьмий світлодіод 

Приклад коду:
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●    0b11111111,                          //запалюємо всі світлодіоди
●    0b11001100,                         //запалюємо 1,2,5 6 світлодіоди
●    0b00110011,                         //запалюємо 3,4,7,8 світлодіоди
●    0b10101010,                        //запалюємо 1,3,5,7 світлодіоди
●    0b01010101,};                      //запалюємо 2,4,6,8 світлодіоди
●     
● void setup() {  
●   pinMode(ss,OUTPUT);          //налаштовуємо «засув»    
●   SPI.begin();                           //запускаємо SPI бібліотеку   
●   digitalWrite(ss,HIGH);            //закриваємо «засув»    
● }   
● void loop() {  
●   for(int i = 0; i <= 13; i++){      //цикл від 0 до 13   
●      digitalWrite(ss,LOW);          //відкриваємо «засув»    
●      SPI.transfer(a[i]);                //передаємо дані з масиву   
●      digitalWrite(ss,HIGH);         //закриваємо «засув»   
●      delay(500);                         //затримка півсекунди   
●      }   
● }

8.2. Вхідний зсувний регістр 74HC165

Мікросхема 74HC165 - вхідний зсувний регістр, який 
дозволяє збільшити кількість цифрових входів мікроконтролера. 
Найчастіше її використовують в клавіатурах та всюди, де 
потрібно зчитувати дані з великої кількості датчиків (наприклад 
датчики охорони). Мікросхема 74HC165  може під’єднуватися ка-



КІБЕР КОДЕР

91

● #include <SPI.h>                //підключаємо бібліотеку SPI  
● const int ss = 10;               //вказуємо пін «засув» 74HC165       
● byte val;                              //змінна для зберігання отриманих даних        
●       
● void setup() {    
●   pinMode(ss,OUTPUT);     //налаштовуємо «засув»       
●   SPI.begin();                       //запускаємо SPI бібліотеку      
●   digitalWrite(ss,LOW);        //закриваємо «засув»       
●   Serial.begin(9600);    
● }    
●     
● void loop() {    
●     digitalWrite(ss,HIGH);     //відмикаємо «засув»      
●     val = SPI.transfer(0);       //отримуємо дані        
●     digitalWrite(ss,LOW);      //закриваємо «засув»      
●     Serial.println(val,BIN);     //надсилаємо в монітор порту отримані дані       
●     delay(50);                        //тимчасова затримка        
● }

скадами (вхід першого =>  вихід другого). Для демонстрації ро-
боти мікросхеми, зберемо наступну схему. В ній можна замінити 
кнопки на проводи (перемички - аналог фіксованої кнопки). На 
відміну від вихідного 74HC595, вхідний 74HC165 приймає дані, 
коли на його  “засув”(SS) подають 5 вольтів і закривається, коли 
напруга зникає. 

Схема підключення: 

Приклад коду:    
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9. Відповіді на завдання для самостійної 
роботи

Завдання №1
Завдання для самостійного контролю №1
Змініть код програми таким чином, щоб світлодіод бли-

мав у режимі “SOS”: три довгих сигнали та три коротких. Згідно 
з правилами азбуки Морзе затримка між сигналами повинна 
бути однаковою, а тривалість “тире” - в три рази довша, аніж 
тривалість“крапки”.

● void setup() {  
●    pinMode(10, OUTPUT);  
● }  
● void loop() {  
●    digitalWrite(10, HIGH);  //перший довгий сигнал      
●    delay(750);                         
●    digitalWrite(10, LOW);     
●    delay(250);    
●    digitalWrite(10, HIGH);   //другий довгий сигнал  
●    delay(750);                         
●    digitalWrite(10, LOW);     
●    delay(250);  
●    digitalWrite(10, HIGH);   //третій довгий сигнал   
●    delay(750);                         
●    digitalWrite(10, LOW);     
●    delay(250);  
●   
●    digitalWrite(10, HIGH);   //перший короткий сигнал    
●    delay(250);                         
●    digitalWrite(10, LOW);     
●    delay(250);  
●    digitalWrite(10, HIGH);   //другий короткий сигнал   
●    delay(250);                         
●    digitalWrite(10, LOW);     
●    delay(250);  
●    digitalWrite(10, HIGH);   //третій короткий сигнал    
●    delay(250);                         
●    digitalWrite(10, LOW);     
●    delay(250);  
● }  

Код програми:
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Завдання №2
Завдання для самостійного контролю №2
Зберіть схему і розробіть код для реалізації гірлянди із 6 

світлодіодів, в якій світлодіоди будуть  вмикатись і вимикатись 
по черзі в різних режимах. 

● const int   pinLed1 =  12;     //даємо осмислену назву пінам мікроконтролера     
● const int   pinLed2 =  11;     //до яких під’єднано світлодіоди    
● const int   pinLed3 =  10;   
● const int   pinLed4 =  9;  
● const int   pinLed5 =  8;  
● const int   pinLed6 =  7;      
●   
●   
● void setup(){    
●    pinMode(pinLed1,OUTPUT);     //налаштовуємо піни в режим цифрового виходу    
●    pinMode(pinLed2,OUTPUT);  
●    pinMode(pinLed3,OUTPUT);  
●    pinMode(pinLed4,OUTPUT);   
●    pinMode(pinLed5,OUTPUT);   
●    pinMode(pinLed6,OUTPUT);    

Код програми:

Схема підключення:
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● }    
● void loop(){    
●    digitalWrite(pinLed1,HIGH); //вмикаємо 1,3,5 світлодіоди  
●    digitalWrite(pinLed2,LOW);   
●    digitalWrite(pinLed3,HIGH);  
●    digitalWrite(pinLed4,LOW);  
●    digitalWrite(pinLed5,HIGH);  
●    digitalWrite(pinLed6,LOW);  
●    delay(500);                           //чекаємо пів секунди     
●    digitalWrite(pinLed1,LOW);  //вмикаємо 2,4,6 світлодіоди    
●    digitalWrite(pinLed2,HIGH);   
●    digitalWrite(pinLed3,LOW);  
●    digitalWrite(pinLed4,HIGH);  
●    digitalWrite(pinLed5,LOW);  
●    digitalWrite(pinLed6,HIGH);  
●    delay(1500);                         //чекаємо півтори секунди      
●    digitalWrite(pinLed1,LOW);  //вимикаємо всі світлодіоди  
●    digitalWrite(pinLed2,LOW);   
●    digitalWrite(pinLed3,LOW);  
●    digitalWrite(pinLed4,LOW);  
●    digitalWrite(pinLed5,LOW);  
●    digitalWrite(pinLed6,LOW);  
●    delay(500);                           //чекаємо пів секунди       
●    digitalWrite(pinLed1,HIGH); //вмикаємо всі світлодіоди   
●    digitalWrite(pinLed2,HIGH);   
●    digitalWrite(pinLed3,HIGH);  
●    digitalWrite(pinLed4,HIGH);  
●    digitalWrite(pinLed5,HIGH);  
●    digitalWrite(pinLed6,HIGH);  
●    delay(500);                           //чекаємо пів секунди   
● //подібним чином самостійно встановлюємо інші режими  
● }  

Завдання №3
Завдання для самостійного контролю №3
Ускладніть код таким чином, щоб перемикання режиму 

світіння світлодіода відбувалося тільки 1 раз за 1 натискання. 

● const int pinLed = 12;             //назва піна для підключення світлодіода            
● const int pinKey = 11;             //назва піна для підключення кнопки            
●     
● boolean mode = true;               //змінна для збереження стану світлодіода      
● int flag = 1;                               //змінна для збереження стану натискання кнопки    

Код програми:
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Завдання №4
Завдання для самостійного контролю №4
Зберіть схему і створіть програму для регулювання 

яскравості світлодіода за допомогою двох кнопок (кнопка1 - 
збільшити яскравість, кнопка2 - зменшити яскравість)

●    
●     
● void setup(){      
●    pinMode(pinLed, OUTPUT);               //налаштовуємо пін із світлодіодом      
●    pinMode(pinKey, INPUT_PULLUP);//налаштовуємо пін із кнопкою як вхід з внутрішнім       
●                                                //підтягувальним резистором           
● }      
● void loop(){      
●    if(digitalRead(pinKey) == LOW && flag == 1){  //якщо кнопку натиснули  
●       delay(30);                           //захист від брязкоту контактів    
●       mode = !mode;                   //інвертуємо значення змінної mode          
●       flag = 0;                              //вимикаємо можливість виконання умови оператора if   
●      }  
●    if(digitalRead(pinKey) == HIGH && flag == 0){  //якщо кнопку натиснули    
●       delay(30);                           //захист від брязкоту контактів 
●       flag = 1;                              //відновлюємо прапор, під час розмикання кнопки   
●     }  
●    digitalWrite(pinLed,mode);    //запалюємо світлодіод згідно стану mode         
● } 

Схема підключення:
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● const int pinLed = 10;                         //назва піна для підключення світлодіода            
● const int pinKey1 = 11;                       //назва піна для підключення кнопки яскравість+       
● const int pinKey2 = 12;                       //назва піна для підключення кнопки яскравості -   
●   
● int bright = 120;                                    //змінна для збереження яскравості світлодіода    
●      
● void setup(){      
●    pinMode(pinLed, OUTPUT);             //налаштовуємо пін зі світлодіодом        
●   pinMode(pinKey, INPUT_PULLUP);  //налаштовуємо пін з кнопкою як вхід із внутрішнім        
●                                               //підтягувальним резистором          
● }      
● void loop(){      
●    if(digitalRead(pinKey1) == LOW){    //якщо натиснули яскравість+, тоді:   
●       delay(30);                                       //захист від брязкоту контактів   
●       bright=constrain(bright+10,0,255); //збільшуємо яскравість на 10  
●       }  
●    if(digitalRead(pinKey2) == LOW){    //якщо натиснули яскравість-, тоді:  
●       delay(30);                                       //захист від брязкоту контактів   
●       bright=constrain(bright-10,0,255);  //зменшуємо яскравість на 10  
●       }  
●    analogWrite(pinLed,bright);               //запалюємо світлодіод згідно зі значенням bright      
● }

Код програми:

Завдання №5
Завдання для самостійного контролю №5
Створіть код для відтворення якої-небудь мелодії.

● const int pinBuzzer = 10;  
●   
● void setup() {  
● pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);  
● }  
● void loop() {  
● tone(pinBuzzer, 700, 300);  
● delay(600);  
● tone(pinBuzzer, 700, 300);  
● delay(600);  
● tone(pinBuzzer, 780, 150);  
● delay(300);  
● tone(pinBuzzer, 700, 150);  

Код програми:
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Завдання №6
Завдання для самостійного контролю №6
Використовуючи схеми підключення з прикладу, напишіть 

код, в якому за допомогою потенціометра буде обиратись один 
із п’яти режимів світіння світлодіода.

● const int pinPot = A0;    //назва піна для підключення потенціометра        
● const int pinLed = 10;   //назва піна для підключення світлодіода        
● int val = 0;                      //змінна для збереження режиму світіння світлодіода        
●   
● void setup() {          
●    Serial.begin(9600);    //підключення бібліотеки Serial   

● delay(300);  
● tone(pinBuzzer, 625, 450);  
● delay(600);  
● tone(pinBuzzer, 590, 150);  
● delay(300);  
● tone(pinBuzzer, 520, 150);  
● delay(300);  
● tone(pinBuzzer, 460, 450);  
● delay(600);  
● tone(pinBuzzer, 350, 450);   
● delay(1200);  
● tone(pinBuzzer, 350, 450);  
● delay(600);  
● tone(pinBuzzer, 460, 450);  
● delay(600);  
● tone(pinBuzzer, 520, 150);  
● delay(300);  
● tone(pinBuzzer, 590, 150);  
● delay(300);  
● tone(pinBuzzer, 625, 450);  
● delay(600);  
● tone(pinBuzzer, 590, 150);  
● delay(300);  
● tone(pinBuzzer, 520, 150);  
● delay(300);  
● tone(pinBuzzer, 700, 1350);  
● delay(1000);  
● } 

Код програми:
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●    pinMode(pinLed,OUTPUT);   
● }    
●     
● void loop() {     
●    val = map(analogRead(pinPot),0,1023,0,5); //вказуємо 1 з 5 режимів    
●    if(val==0)analogWrite(pinLed,0);  
●    if(val==1)analogWrite(pinLed,64);  
●    if(val==2)analogWrite(pinLed,128);  
●    if(val==3)analogWrite(pinLed,191);  
●    if(val==4)analogWrite(pinLed,255);  
● }

Завдання №7

Завдання №8

Завдання для самостійного контролю №7
На базі схеми підключення з прикладу, розробіть код, в яко-

му світлодіод буде вмикатися при поганому освітленні і гаснути 
при хорошому рівні освітлення (нічник).

Завдання для самостійного контролю №8
На базі схеми підключення з прикладу створіть код, в яко-

му відтінки світіння RGB світлодіода будуть установлюватись 
в довільному порядку. Використайте оператор random(), який 
генерує випадкове значення.

● const int pinLed = 10;   //пін для підключення світлодіода       
● const int pinFoto = A0;  //пін для підключення фоторезистора         
●     
● int value = 0;    
● void setup() {    
●    Serial.begin(9600);     //підключення бібліотеки Serial                          
● }    
●     
● void loop() {    
●   value = analogRead(pinFoto); //присвоюємо значення аналогового сигналу змінній value        
●   if(value <= 40)digitalWrite(pinLed,HIGH); //якщо темно, тоді вмикаємо світлодіод    
●   else digitalWrite(pinLed,LOW);                 //якщо світло, тоді вимикаємо світлодіод    
● } 

Код програми:
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Завдання №9
Завдання для самостійного контролю №9
На основі схеми підключення з прикладу напишіть код, в яко-

му на 7-сегментному індикаторі можна виводити символи: A, b, 
C, d, E, F, H, J, L, P, U.

● const int pinLedRed   = 11;  //пін для підключення анода червоного світлодіода            
● const int pinLedBlue  = 10;  //пін для підключення анода синього світлодіода        
● const int pinLedGreen = 9;  //пін для підключення анода зеленого світлодіода           
●       
● void setup() {                        //для ШІМ сигналу налаштування піну як вихід не потрібно       
● }  
●  
● void loop() {      
●   analogWrite(pinLedRed,random(200));//запалюємо кожен світлодіод різними відтінками           
●   analogWrite(pinLedBlue,random(200));            
●   analogWrite(pinLedGreen,random(200));        
●   delay(1000);      
● } 

● const int pinSegmentG = 6;    //Підключаємо сегменти ABCDEFG по черзі, від 12 до 6               
● const int pinSegmentA = 12;         
● const int pinPot = A0;   //Підключений потенціометр як джерело аналогового сигналу        
● byte numberSegments[10] = { //масив змінних типу byte для збереження маски цифр                
● // abcdefg   A b C d E F H J L P U       
● 0b01110111, //A      aaaa      
● 0b00011111, //b     f        b      
● 0b01001110, //C    f        b      
● 0b00111101, //d      gggg      
● 0b01001111, //E    e       c      
● 0b01000111, //F    e       c      
● 0b00110111, //H     dddd      
● 0b00111100, //J        
● 0b01100111, //P        
● 0b00111110};//U        
● int var = 0;     //змінна для збереження аналогового сигналу з потенціометра               
● int mask = 0; //маска для визначення, які саме сегменти повинні світитися               
●         

Код програми:

Код програми:
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● void setup() {        
●     for (int i = 0; i < pinSegmentA; ++i)  //циклом вказуємо, що піни від 6 до 12 будуть           
●     pinMode(i + pinSegmentG, OUTPUT);   // виходами       
●     Serial.begin(9600);      
● }        
● void loop() {        
●  var = map(analogRead(pinPot),0,1024,0,9);  //зчитуємо і зберігаємо значення           
●                                                          //аналогового сигналу          
●    mask = numberSegments[var % 10];           //присвоюємо маску необхідного для нас            
●                                                          //символа       
●    for (int i = 0; i < pinSegmentA; ++i) {          //в циклі порівнюємо побітово змінну          
●                                                         //mask         
●        boolean enableSegment = bitRead(mask, i);        //і якщо біт 1, то true, 0 - false              
●     digitalWrite(i + pinSegmentG, enableSegment); //вмикаємо/вимикаємо сегмент 
на основі            
●          }                                                                           //отриманого значення                
● }

ГОЛОВНЕ ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ !

Конструктор дозволяє, на основі всіх отриманих знань та 
компонентів які є в наборі , створити : метеостанцію далекомір , 
парктронік для авто, сейф з кнопками, кодовий замок  та ін. Дані 
експерименти розраховані для самостійного опрацювання та 
перевірки своїх знань.

А також ви можете слідкувати за новинами на офіційному 
сайті виробника www.bitkit.com.ua -  саме там будуть 
опубліковані уроки по даним експериментам. 
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analogRead (вивід) – зчитує величину напруги із вказаного 
аналогового виводу. Набір Ардуіно включає 10-бітний 
аналогово-цифровий конвертер, який перетворює вхідну 
напругу із діапазону 0 - 5 В в цілочисельні значення у межах від 
0 до 1023 відповідно.

analogWrite (вивід, параметр) - формує задану аналогову 
напругу на виводі у вигляді ШІМ-сигналу. Тільки 3,5,6,9,10,11 
цифрові виводи можуть генерувати ШІМ сигнал. Параметр може 
приймати значення від 0(0%) до 255(100%).

boolean  - тип даних, які можуть приймати одне із двох 
значень: true або false.

byte - дані типу byte зберігають 8-бітне беззнакове число, від 
0 до 255.

char - тип даних, які зберігають символьне значення. 
Символи пишуться в одинарних лапках, наприклад: ‘A’.

const - ключове слово, що позначає константу. Це 
специфікатор, який змінює поведінку змінної та робить її 
доступною тільки для читання. Інакше кажучи, ця змінна може 
використовуватись так само, як і інші змінні цього ж типу, але її 
значення змінити неможливо.

constrain(змінна, нижня межа, верхня межа) - обмежує 
значення змінної вказаними межами.

delay (значення) - призупиняє виконання програми 
на вказаний відрізок часу в мілісекундах (в 1 секунді - 1000 
мілісекунд).

digitalRead (вивід) - зчитує рівень сигналу HIGH чи LOW із 
вказаного цифрового виводу.

digitalWrite (вивід, значення) - при виконанні функції 
вимірює напругу на вказаному виводі відповідно до значень (5 
В під час відправки HIGH, 0 В (земля) - при LOW).

false  - значення рівне нулю, в Булевій алгебрі вважається 
хибним.

for (initialization; condition; increment) {оператори, які 
виконуються в циклі} - оператор, який використовується для  
повторення блоку операторів, вкладених у фігурні дужки. 

10. Короткий довідник  Arduino
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Ініціалізація (Initialization) виконується першою і один раз. Кожен 
раз в циклі перевіряється умова (condition), якщо можливо, 
виконується блок операторів і приріст (increment), потім умова 
перевіряється знову. Коли логічні значення умови стають 
хибними, цикл закінчується.

HIGH - поняття HIGH (застосовується для виводу) та може 
трохи відрізнятись в залежності від того, як налаштований вивід 
- як вхід (INPUT) чи як вихід (OUTPUT). Якщо функцією pinMode 
вивід налаштований як вхід (INPUT), то при зчитуванні з нього 
даних (функція digitalRead) мікроконтролер відповість HIGH в 
тому випадку, коли на виводі маємо напругу 3В або більшу. Також 
можлива ситуація, коли функцією pinMode вивід налаштований 
як вхід (INPUT). У цьому випадку функція digitalWrite подасть 
на нього високий рівень HIGH. До виводу будуть під’єднані 
внутрішні підтягувальні резистори номіналом 20 кОм, що 
спричинить високий рівень HIGH. Під час зчитування, значення 
HIGH буде утримуватись доти, доки зовнішні ланцюжки не 
сформують на виводі низький рівень LOW. Саме так працює 
режим INPUT_PULLUP. Якщо функція pinMode сконфігурувала 
вивід як вихід (OUTPUT), а функція digitalWrite подає на нього 
високий рівень HIGH, тоді на виводі встановиться напруга 5В. 
В цьому режимі він може бути джерелом струму і, наприклад, 
засвічувати світлодіод, послідовно підключений через резистор 
до землі чи до іншого виходу з рівнем LOW.

if(умови){дія} - умовний оператор, якщо вміст круглих дужок 
(умова) правильний, тоді виконується код в фігурних дужках 
(дія).

if(умова){дія2}else{дія2} - відрізняється від звичайного if тим, 
що при невиконанні умови, виконується код, який зберігається в 
фігурних дужках після else(дія2).

#include - використовується для приєднання сторонніх 
бібліотек у ваш скетч.

INPUT - параметр виводу, налаштовує вивід як вхід. 
Застосовується для зчитування сигналів з датчиків. За певних 
умов потребує підключення підтягувальних резисторів.

INPUT_PULLUP - налаштовує вивід як вхід, з увімкненням 
внутрішніх (вбудованих) підтягувальних резисторів до шини 



КІБЕР КОДЕР

103

живлення (+5 вольтів). Використовується для налаштування 
входів із підключеними кнопками.

int - основний тип даних для збереження чисел. Може 
приймати значення від -32768 до 32767

long - змінні, які мають розширений розмір для збереження 
чисел, що дозволяє їм зберігати числа в діапазоні від -2 147 483 
648 до 2 147 483 647.

loop() - функція, вміст якої виконується безкінечно довго 
(поки на мікроконтролер подається живлення).

LOW - поняття LOW також має різні значення в залежності 
від того, як налаштований вивід - як вхід (INPUT) чи вихід 
(OUTPUT). Якщо функція pinMode сконфігурувала вивід як вхід 
(INPUT), тоді при зчитуванні з нього даних функцією digitalRead, 
мікроконтролер відповість LOW лише в тому випадку, якщо 
напруга на виводі не перевищує 2В. Якщо функцією pinMode 
вивід налаштований як вихід (OUTPUT) і функцією digitalWrite на 
нього подається низький рівень LOW, тоді на виводі встановиться 
напруга 0В. В цьому режимі він може приймати вхідний струм, 
наприклад від світлодіода, підключеного через резистор до +5В 
чи до іншого виходу з рівнем HIGH.

map (value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) - перетворює 
значення змінної з одного діапазону в інший. Тобто значення 
змінної value, рівне fromLow, буде перетворено в число toLow, 
а значення fromHigh - в toHigh. Всі проміжні значення value 
масштабуються відносно нового діапазону.

millis() - функція повертає кількість мілісекунд, які пройшли 
з часу запуску плати Arduino.

OUTPUT  - налаштовує вивід як вихід (джерело струму  до 
40 мА).

pinMode(вивід, параметр) - конфігурує режим роботи 
вказаного вивода: як вхід чи як вихід. Параметр може приймати 
значення: INPUT , INPUT_PULLUP, OUTPUT.

random(min, max-1) - функція генерує псевдовипадкові 
числа у вказаному діапазоні.

return - припиняє обчислення у функції і повертає значення 
з перерваної функції в ту, що викликає.

Serial.begin(9600) – підключення бібліотеки для зв’язку з 
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комп’ютером чи іншим пристроєм на швидкості 9600.

Serial.print(змінної) - виводить в послідовний порт 
значення вказаної змінної. Для виводу тексту, необхідно слово 
чи фразу взяти в лапки “”, приклад: Serial.print(“text“);.

Serial.println(змінна) - також виводить значення змінної, 
але вкінці передачі починає новий рядок.

Serial.read() – зчитує дані, які надходять по послідовному 
інтерфейсу.

setup()  - функція, що виконується лише один раз, під час 
вмикання (подачі живлення) мікроконтролера. У функцію setup() 
необхідно записати всі налаштування мікроконтролера.

sizeof()  - допоміжна функція, що повертає кількість байт, які 
займає змінна, або масив

true – будь-яке ціле число, не рівне 0. В Булевій алгебрі 
вважається правдивим.

unsigned int – змінні, які на відміну від int можуть зберігати 
числа тільки з додатнім значенням в діапазоні від 0 до 65535.

unsigned long – змінні, які на відміну від звичайного long, 
зберігають тільки додатні числа в діапазоні від 0 до 4 294 967 295.

void – використовується тільки під час оголошення функцій. 
Вказує на те, що оголошена функція не повертає ніякого значення 
тій функції, з якою вона була зв’язана.

volatile -  специфікатор змінної, який вимірює порядок її 
опрацювання компілятором і наступною програмою. Змінна з 
таким специфікатором  розміщує значення змінної в оперативній 
пам’яті, а не у внутрішньому регістрі. Такий підхід необхідний для 
змінних, значення яких пов’язане із перериваннями.

While(вираження){дія} - оператор, який використовується 
для створення циклу, що виконуватиметься безкінечно довго, аж 
доки вираз у круглих дужках () не почне дорівнювати логічному 
ХИБНО.

 


