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Вступ 
 

Методичні вказівки призначені для студентів освітньої програми 

«Прикладна механіка» і допоможуть їм оволодіти знаннями і навичками з 

курсу «Автоматизація та роботизація ковальсько-штампувального 

обладнання». У роботі дана програмна та апаратна реалізація керування 

мікроконтролером. Дані навики студенти будуть використовувати при 

виконанні лабораторних і практичних робіт з курсу «Автоматизація та 

роботизація ковальсько-штампувального обладнання».  

Метою методичних вказівок є надання студентам інформації щодо 

програмної та апаратної реалізації керування мікроконтролером. 
 

Лабораторна робота 1 

БЛИМАННЯ СВІТЛОДІОДАМИ 
 

Мета: реалізувати програмне та апаратне забезпечення для блимання 

світлодіодами за заданим алгоритмом під керуванням мікроконтролера. 
 

Підключаємо плату Arduino UNO до комп’ютера через USB-кабель. У 

результаті повинні загорітися світлодіоди. Відкриваємо на комп’ютері 

програму Arduino IDE [1]. 

Перевіряємо, що Arduino UNO підключилось: знайдіть в меню 

Інструменти, підменю Порт (рис. 1.1). Воно повинно бути активним. 

Натисніть на цей пункт і подивіться список портів. Один з них повинен 

бути відзначений галочкою. Якщо цього не відбулося, виберіть порт з 

найбільшим номером і відзначте його. 
 

  
Рисунок 1.1 – Вибір необхідного порту програмі Arduino IDE 
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Відкриваємо меню Файл. У ньому знаходимо підменю Приклади, і в 

ньому підменю Basics. Знаходимо в списку меню рядок Blink і натискаємо 

на неї (рис. 1.2). Повинно відкритися окреме вікно Arduino з текстом 

програми (зверху буде сірий текст). 
 

 
Рисунок 1.2 – Відкриваємо приклад Blink в Arduino IDE 

 

В меню натискаємо кнопку Завантажити скетч (зі стрілочкою). 

Почнеться процес перевірки (компіляції) скетчу і завантаження в плату. 

Після того, як скетч завантажений і в статусному вікні внизу з’явиться 

напис Завантаження завершено, можна перевіряти результат. На платі 

з’явиться миготливий вогник. Паузи між включенням і вимиканням 

повинні бути 1 с. 

Якщо відімкнути контролер від комп’ютера і просто подати на нього 

живлення (наприклад, від батарейок або блоку живлення), то програма все 

одно буде виконуватися. Програма записана в пам’ять мікроконтролера і 

тепер буде в ньому до тих пір, поки не буде повторно переписана іншою 

програмою. 

Розглянемо скетч (програму), який було завантажено з прикладів і 

проаналізуємо (рис. 1.3) 
 

 
Рисунок 1.3 – Приклад скетчу Blink в Arduino IDE 
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Видалимо великий блок багатострокових коментарів – вони позначені 

в Arduino IDE сірим кольором та знаходяться між символами /* текст */. 

На даному етапі коментарі трохи заважають, хоча вони вкрай важливі і 

завжди повинні бути присутні в скетчах (рис. 1.4) 
 

 
Рисунок 1.4 – Скетч Blink в Arduino IDE без багатострокових коментарів 

 

Залишилася частина коду, що розділена на два блоки зі словами setup і 

loop. Це дві функції, які викликаються завжди, коли запускається вибраний 

скетч. Підблоки, обмежені фігурними дужками (все, що всередині них), 

належить блоку.  

Саме в блоці loop зосереджені наші команди, що керують 

світлодіодом (рис. 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Функції setup і loop в коді програми Blink 

 

Інші команди в скетчі (рис. 1.4): 

– digitalWrite – це назва функції, яка відповідає за подачу напруги на 

пін; 

– LED_BUILDIN – це назва внутрішнього світлодіоду. У більшості 

плат за цією закріплена цифра 13. Для плат Uno та Nano можна писати 13 

замість LED_BUILDIN; 

– HIGH – умовна назва високого рівня сигналу,що включає світлодіод. 

Можна замінити цифрою 1; 

– LOW – умовне позначення низького рівня сигналу, що вимикає 

світлодіод. Можна замінити цифрою 0; 
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– delay – функція, яка зупиняє виконання скетчу на певний час. Вкрай 

небажано використовувати її в реальних проектах. У дужках ми вказуємо 

цифру – це кількість мілісекунд, що потрібні на очікування. 

Як тільки програма дійде до кінця, контролер перейде в початок блоку 

loop і буде виконувати всі команди заново. І так безкінечно. 

Додаємо два світлодіоди, які будуть мигати по черзі. 

Принцип підключення при цьому не змінюється. Ми використовуємо 

два піна плати контролера для з’єднання зі світлодіодами – 13 та 12. 

Можна використовувати наступну схему, показану на рис. 1.6 [2]. 
 

 
Рисунок 1.6 – Схема підключення світлодіодів до Arduino UNO 

 

Позитивні контакти світлодіодів з’єднуємо з цифровими пінами, 

негативні – з GND.  

Скетч для реалізації блимання світлодіодів, показано на рис. 1.7. 
 

 
Рисунок 1.7 – Скетч для реалізації моргання світлодіодів 

 

У цій програмі знову зустрічається блок команд loop. У ньому 

виконується включення і виключення пінів за допомогою digitalWrite. 

В блоці setup зазвичай розташовуються команди ініціалізації, які 

запускаються тільки один раз, в момент підключення контролера до 

живлення. 

У наведеному прикладі скетчу (див. рис. 1.7) встановлюємо піни в 

потрібний режим – OUTPUT. У цьому режимі плата працює із зовнішніми 
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пристроями, які отримують живлення з даного піна Arduino. Наприклад, 

світлодіод нічого не передає на плату, він використовує пін 13 для того, 

щоб включитися. Тому встановлюємо режим OUTPUT «на вихід». За 

замовчуванням всі піни знаходяться в режимі INPUT.  

 

Контрольні запитання  
 

1. Як вибрати порт на комп’ютері, до якого підключений 

мікроконтролер? 

2. Як вибрати приклад зі бібліотеки стандартних прикладів Arduino 

IDE? 

3. Як виконати компілювання скетча? 

4. Яким чином в Arduino IDE позначаються багастрокові коментарі? 

5. Призначення частин програми розділених командами setup і loop? 

6. Яка команда відповідає за подачу напруги на пін? 

7. Яка команда зупиняє виконання скетчу на певний час? 

8. Як програмно встановити пін мікроконтролера «на вхід» або «на 

вихід»? 
 

Практична робота 1 

БЛИМАННЯ СВІТЛОДІОДОМ 

 

Завдання: Обрати з таблиці 1.1 свій варіант за списком та 

реалізувати його програмно та апаратно для керуванням світлодіодом від 

мікроконтролера. 
 

Таблиця 1.1 – Варіанти завдань до практичної роботи 1 

№ варіанту 
Кількість 

світлодіодів 

Час горіння 

світлодіодів, с 

Час не горіння 

світлодіодів 

Піни 

підключення 

світлодіодів 

1 3 0,9 2,3 3, 4, 5 

2 4 1,0 1,7 4, 5, 6 

3 2 1,5 1,3 6, 7 

4 3 2,0 2,9 7, 8, 9 

5 4 2,5 2,6 8, 9, 10, 11 

6 2 3,0 2,2 11, 3 

7 3 1,0 1,8 4, 7, 10 

8 4 1,6 1,6 3, 5, 7, 9 

9 2 1,8 1,0 8, 11 

10 4 2,2 3,0 5, 6, 7, 8 

11 3 2,6 2,5 9, 10, 11 

12 2 2,9 2,0 7, 10 

13 3 1,3 1,5 9, 10, 11 

14 4 1,7 1,0 3, 5, 12, 13 

15 2 2,3 0,9 12, 13 
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Лабораторна робота 2 

КЕРУВАННЯ ЯСКРАВІСТЮ СВІТЛОДІОДУ  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ 

 

Мета: реалізувати програмне та апаратне забезпечення керування 

(дискретне та пропорційне) яскравістю світлодіоду в залежності від 

освітлення за заданим алгоритмом під керування мікроконтролера. 

 

Фоторезистор (рис. 2.1), має пряме відношення до резисторів, які 

часто зустрічаються практично в будь-яких електронних схемах. 

Основною характеристикою звичайного резистора є величина його опору. 

За допомогою резистора виставляють потрібні режими роботи інших 

компонентів. Як правило, значення опору у резисторі в одних і тих же 

умовах експлуатації практично не змінюється.  

 

 

 

а б 
Рисунок – 2.1 – Фоторезистор: 

а – зовнішній вигляд; б – схематичне позначення 
 

На відміну від звичайного резистора, фоторезистор може змінювати 

свій опір в залежності від рівня зовнішньої освітленості. Це означає, що в 

електронній схемі будуть постійно змінюватися параметри. В першу чергу 

нас цікавить напруга, що падає на фоторезистор. Фіксуючи зміни напруги 

на аналогових пінах мікроконтролера, ми можемо змінювати логіку роботи 

схеми. 

Інформацію, що отримується від фоторезистора, мікроконтролер може 

опрацьовувати за певним алгоритмом та, наприклад, включати або 

вимикати реле, запускати двигуни, відсилати повідомлення.  

Фоторезистор необхідно підключати до аналогових входів 

мікроконтролера (рис. 2.2) через резистивний дільник напруги номіналом 

10 кОм. 
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Рисунок 2.2 – Схема підключення фоторезистора до мікроконтролера 

 

У резистора на 10 кОм (див. рис. 2.2) дві функції: обмежувати струм в 

ланцюзі і формувати потрібну напругу в схемі з резистивним дільником.  

Якщо використовувати цифровий вихід мікроконтролера, то 

отримаємо сигнал спрацювання – перевищення рівня освітленості (поріг 

спрацьовування може бути налаштований за допомогою резистора 

дільника). З аналогових пінів мікроконтролера можемо отримувати 

величину напруги, пропорційну реальному рівню освітленості. 

Відповідно до схеми (рис. 2.3) скомпілюємо та завантажимо 

програму-скетч (рис. 2.4) за таким алгоритмом роботи (дискретне 

керування): 

– визначаємо рівень сигналу з аналогового піна; 

– порівнюємо рівень з пороговим значенням. Максимальне значення 

відповідатиме темряві, мінімальне – максимальній освітленості. Порогове 

значення виберемо 300; 

– якщо рівень менше порогового – темно, то потрібно включати 

світлодіод; 

– інакше – вимикаємо світлодіод. 
 

 
Рисунок 2.3 – Схема дискретного керування світлодіодом  

в залежності від рівня зовнішньої освітленості 
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Рисунок 2.4 – Скетч для дискретного керування світлодіодом в залежності від рівня 

зовнішньої освітленості 

 

Для реалізації пропорційного керування (плавної зміни) яскравістю 

світлодіоду в залежності від рівня освітленості в скетч (рис. 2.4) потрібно 

ввести деякі зміни: 

– яскравість світлодіоду будемо міняти через широтно-імпульсну 

модуляцію (далі ШІМ або PWM), посилаючи за допомогою команди 

analogWrite () на пін мікроконтролера зі світлодіодом значення від 0 до 

255. 

– для перетворення цифрового значення рівня освітлення від датчика 

освітлення (від 0 до 1023) на діапазон ШІМ яскравості світлодіоду (від 0 до 

255) будемо використовувати функцію map (). 

Відкоригований скетч показано на рис. 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Скетч для пропорційного керування світлодіодом  

в залежності від рівня зовнішньої освітленості 
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Контрольні запитання  

 

1. Що таке фоторезистор? 

2. Основні відмінності фоторезистора від резистора? 

3. Яке схематичне позначення фоторезистора? 

4. На які піни мікроконтролера можна підключати фоторезистор? 

5. Основні функції резистивного дільника напруги? 

6. Відмінності дискретного від пропорційного керування? 

7. Для чого потрібна функція map () в скетчі? 

 

Практична робота 2 

ДИСКРЕТНЕ КЕРУВАННЯ ЯСКРАВІСТЮ СВІТЛОДІОДУ  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ 

 

Завдання: Обрати з таблиці 2.1 свій варіант за списком та реалізувати 

його програмно та апаратно для дискретного керування яскравістю 

світлодіоду в залежності від рівня зовнішньої освітленості. 

 

Таблиця 2.1 – Варіанти завдань до практичної роботи 2 

№ варіанту 
Поріг 

спрацювання 

Пін підключення 

світлодіоду 

Піни 

підключення 

фоторезистора 

1 300 3 А0 

2 400 5 А1 

3 500 6 А2 

4 600 9 А3 

5 700 10 А4 

6 350 11 А5 

7 450 3 А0 

8 550 5 А1 

9 650 6 А2 

10 330 9 А3 

11 380 10 А4 

12 430 11 А5 

13 480 3 А0 

14 530 5 А2 

15 580 6 А4 
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Лабораторна робота 3 

ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ НА ДИСПЛЕЙ 

 

Мета: реалізувати програмне та апаратне забезпечення виведення 

інформаційних повідомлень на дисплей LCD 1602 з мікроконтролера через 

інтерфейс І2С. 
 

Для підключення дисплея LCD 1602 (рис. 3.1) до мікроконтролера 

через інтерфейс I2C (перехідник) можна використовувати бібліотеки і 

лише лінію з чотирьох дротів (занятих пінів мікроконтролера лише 2).  

 

 
Рисунок 3.1 – Зовнішній вигляд дисплея LCD 1602 з I2C перехідником 

 

I2C/IIC (Inter-Integrated Circuit) – це протокол, що спочатку 

створювався для зв’язку інтегральних мікросхем всередині електронного 

пристрою. Розробка належить фірмі Philips. В основі I2C протоколу є 

використання 8-бітної шини, яка потрібна для зв’язку блоків у керуючій 

електроніці, і системі адресації, завдяки якій можна з’єднуватися одними і 

тими же дротами з декількома пристроями. Дані то одного, то іншого 

пристрою просто передаються з додаванням до пакетів даних 

ідентифікатора потрібного елемента.  

Плата Arduino підтримує I2C на апаратному рівні. Можливо 

використовувати піни A4 і A5 для підключення пристроїв з даного 

протоколу. 

Схема підключення дисплея LCD 1602 з I2C перехідником до Arduino 

UNO показана на рис. 3.2: 

– мінусовий GND провідник підключається до GND на платі; 

– плюсовий VCC провідник – на 5 В; 

– SCL підключається до піну A5; 

– SDA підключається до піну A4. 
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Рисунок 3.2 – Підключення дисплея LCD 1602 з I2C перехідником до Arduino UNO 

 

Для взаємодії Arduino UNO з LCD 1602 по шині I2C необхідні дві 

бібліотеки: 

– бібліотека Wire.h для роботи з I2C вже є в стандартній програмі 

Arduino IDE; 

– бібліотека LiquidCrystal_I2C.h, яка включає в себе велику 

різноманітність команд для керування дисплеєм по шині I2C і дозволяє 

зробити скетч простіше і коротше.  

Після підключення до скетчу всіх необхідних бібліотек створюється 

об’єкт. Для тестування завантажимо наступний стандартний скетч з 

прикладу Arduino IDE: 
 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h>  // Підключення бібліотеки 
 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // I2C адрес, та параметри екрана (LCD 1602 – дві  

    строчки по 16 символів в кожній  
 

void setup() 

{ 

  lcd.init();                        // ініціалізація дисплея   

  lcd.backlight();                   // підключення підсвічування 

  lcd.setCursor(0,0);               // встановлення курсора на початок першого рядку 

  lcd.print("Hello");         // виведення тексту на перший рядок 

  lcd.setCursor(0,1);               // встановлення курсора на початок другого рядку 

  lcd.print("ArduinoMaster");       // виведення тексту на другий рядок 

} 

void loop() 

{ 

} 
 

Опис функцій і методів бібліотеки LiquidCrystal_I2C: 

– home () і clear () – перша функція дозволяє повернути курсор в 

початок екрана, друга теж, але при цьому видаляє все, що було на дисплеї 

до цього; 
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– write (ch) дозволяє вивести одиночний символ ch на екран; 

– cursor () і noCursor () показує/приховує курсор на екрані; 

– blink () і noBlink () – курсор блимає/не блимає (якщо до цього було 

ввімкнено його відображення); 

– display () і noDisplay () дозволяє підключити/відключити дисплей; 

– scrollDisplayLeft () і scrollDisplayRight () прокручує екран на один 

знак ліворуч/праворуч; 

– autoscroll () і noAutoscroll () дозволяє увімкнути/вимкнути режим 

автопрокручування. У цьому режимі кожен новий символ записується в 

одному і тому ж місці, витісняючи раніше написане на екрані; 

– leftToRight () і rightToLeft () – установка напрямку виведеного тексту 

– зліва направо або справа наліво; 

– createChar (ch, bitmap) створює символ з кодом ch (0-7), 

використовуючи масив бітових масок bitmap для створення чорних і білих 

точок. 
 

Контрольні запитання  
 

1. Що таке I2C/IIC протокол? 

2. На які піни Arduino UNO потрібно підключати пристрій, щоб 

використовувати I2C/IIC протокол? 

3. Для взаємодії Arduino UNO з LCD 1602 по шині I2C які необхідні 

бібліотеки? 

4. Дайте опис деяких функцій і методів бібліотеки LiquidCrystal_I2C? 

5. Скільки дротів має лінія, що використовує інтерфейс I2C? 

6. Дайте характеристику дисплею LCD 1602? 

 

Практична робота 3 

ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ НА ДИСПЛЕЙ 

 

Завдання: Обрати з таблиці 3.1 свій варіант за списком та реалізувати 

його програмно та апаратно для виведення інформаційних повідомлень на 

дисплей LCD 1602 з мікроконтролера через інтерфейс І2С. 
 

Таблиця 3.1 – Варіанти завдань до практичної роботи 3 

№ варіанту 

Текст для 

виведення на 

перший рядок 

Текст для 

виведення на 

другий рядок 

1 2 3 

1 HIGH POLTAVA 

2 LOW PEN 

3 WINDOW PENCIL 

4 DOOR CAT 

5 DESK DOG 
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Закінчення табл. 3.1 

1 2 3 

6 LONDON BOOK 

7 KHARKIV DNIPRO 

8 TREE TREE 

9 DNIPRO KHARKIV 

10 BOOK LONDON 

11 DOG DESK 

12 CAT DOOR 

13 PENCIL WINDOW 

14 PEN LOW 

15 POLTAVA HIGH 

 

Лабораторна робота 4 

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ  

ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА 

 

Мета: реалізувати програмне та апаратне забезпечення визначення 

відстані за допомогою ультразвукового датчика HC-SR04. 

 

Здатність ультразвукового датчика визначати відстань до об’єкта 

засновано на принципі сонара – посилаючи пучок ультразвуку, і 

отримуючи його відбиття із затримкою, пристрій визначає наявність 

об’єктів і відстань до них. Ультразвукові сигнали, які генеруються 

приймачем, відбиваючись від перешкоди, повертаються до нього через 

певний проміжок часу. Саме цей часовий інтервал стає характеристикою, 

що допомагає визначити відстань до об’єкта. 

Ультразвуковий датчик відстані HC-SR04 є пристроєм безконтактного 

типу, і забезпечує вимірювання відстані до об’єктів. Діапазон дальності 

його вимірювання складає від 2 до 400 см. Датчик HC-SR04 складається з 

ресивера і трансмітера, показаний на рис. 4.1. 

  
Рисунок 4.1 – Ультразвуковий далекомір HC-SR04 
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Для отримання даних з HC-SR04, необхідно виконати таку 

послідовність дій: 

– подати на вихід Trig імпульс тривалістю 10 мікросекунд; 

– в ультразвуковому далекомірі HC-SR04, підключеному до 

мікроконтролера, відбудеться перетворення сигналу в 8 імпульсів з 

частотою 40 кГц, які через випромінювач будуть послані вперед; 

– коли імпульси дійдуть до перешкоди, вони відіб’ються від нього і 

будуть прийняті приймачем R, що забезпечить наявність вхідного сигналу 

на виході Echo; 

– на стороні контролера отриманий сигнал за допомогою формул слід 

перевести у відстань. 

Підключення датчика HC-SR04 до мікроконтролера Arduino UNO 

показано на рис. 4.2 
 

 
Рисунок 4.2 – Схема підключення датчика HC-SR04 до мікроконтролера Arduino UNO 

 

У схемі з рис. 4.2 використовується наступний варіант підключення 

датчика HC-SR04 до мікроконтролера Arduino UNO: 

– мінусовий GND провідник підключається до GND на платі; 

– плюсовий VCC провідник – на 5 В; 

– Trig підключається до піну 3; 

– Echo підключається до піну 2. 

Точність датчика HC-SR04 залежить від декількох факторів: 

– температури і вологості повітря; 

– відстані до об’єкта; 

– розташування відносно датчика (згідно діаграми випромінювання); 

– якості виконання елементів модуля датчика. 

Розглянемо скетч, для вимірювання відстані з такою послідовністю 

дій: 
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– коротким імпульсом (2-5 мікросекунди) переводимо датчик відстані 

в режим ехолокації, при якому в навколишній простір висилаються 

ультразвукові хвилі з частотою 40 кГц 

– чекаємо, поки датчик проаналізує відображені сигнали і за 

затримкою визначить відстань; 

– отримуємо значення відстані. Для цього чекаємо, поки HC-SR04 

видасть на вході Echo імпульс, пропорційний відстані. Визначаємо 

тривалість імпульсу за допомогою функції pulseln, яка поверне час, що 

минув до зміни рівня сигналу (в нашому випадку до появи зворотного 

фронту імпульсу); 

– отримавши час, переводимо його у відстань в сантиметрах шляхом 

ділення значення на константу (для датчика HC-SR04 це 29.1 для сигналу 

«туди», стільки ж для сигналу «назад», що в сумі дасть 58.2). 

Якщо датчик відстані не виконує зчитування сигналу, то перетворення 

вихідного сигналу ніколи не прийме значення короткого імпульсу – LOW.  

Якщо відстань становить більше 3 м, при якому HC-SR04 починає 

погано працювати, час затримки краще виставляти більше 20 мс, тобто 25 

або 30 мс. 

Для тестування завантажимо наступний скетч: 
 

#define PIN_TRIG 2 

#define PIN_ECHO 3 
 

long duration, cm; 
 

void setup() {    // ініціюємо взаємодію по послідовному  

     порту 

  Serial.begin (9600); 

  pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);  // визначаємо вхідні та вихідні піни 

  pinMode(PIN_ECHO, INPUT); 

} 
 

void loop() { 

 

  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);  // генеруємо короткий імпульс тривалістю  

     2-5 мікросекунд 

  delayMicroseconds(5); 

  digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH); 

 

  delayMicroseconds(10);     // виставивши високий рівень сигналу,  

      чекаємо близько 10 мікросекунд.  

      У цей момент датчик буде посилати  

      сигнали з частотою 40 кГц. 

  digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); 

 

  duration = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH);  // час затримки акустичного сигналу на  

     ехолокаторі 
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  cm = (duration / 2) / 29.1;   // перетворення часу у відстань 

 

  Serial.print("Object distance: "); 

  Serial.print(cm); 

  Serial.println(" см."); 

 

  delay(250);    // затримка між вимірами для коректної  

     роботи скетча 

} 

Контрольні запитання  

 

1. На якому принципі заснована робота ультразвукового датчика? 

2. Дати характеристику ультразвуковому датчику відстані HC-SR04. 

3. Яку послідовність дій необхідно виконати для отримання даних з 

HC-SR04? 

4. Дати варіант схеми підключення датчика HC-SR04 до 

мікроконтролера Arduino UNO. 

5. Від яких факторів залежить точність датчика HC-SR04? 

 

Практична робота 4 

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ  

ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА HC-SR04 

 

Завдання: Обрати з таблиці 4.1 свій варіант за списком та реалізувати 

його програмно та апаратно для визначення відстані за допомогою 

ультразвукового датчика HC-SR04. 

 

Таблиця 4.1 – Варіанти завдань до практичної роботи 4 

№ варіанту 
Пін підключення 

Trig 

Пін підключення 

Echo 

1 2 3 

2 5 6 

3 7 8 

4 9 10 

5 11 12 

6 13 2 

7 3 5 

8 6 7 

9 8 9 

10 10 11 

11 12 13 

12 11 2 

13 10 3 

14 9 5 

15 8 7 



 

 19 

Лабораторна робота 5 

ВІДСТЕЖЕННЯ СИГНАЛІВ ЕНКОДЕРА  

ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОКОНТРОЛЕРА 

 

Мета: реалізувати програмне та апаратне забезпечення для 

відстеження сигналів енкодера за допомогою мікроконтролера. 

 

Енкодер обертання – це електромеханічний пристрій, призначений 

для перетворення кута повороту обертового об’єкта в електричний сигнал 

(цифровий або аналоговий). Такі пристрої знаходять широке застосування 

в промисловості, в роботобудуванні, автомобілебудуванні, комп’ютерній 

техніці і т. п. 

Енкодери обертання можна розділити за принципом дії на оптичні, 

магнітні, ємнісні, індуктивні, резистивні і механічні; за способом видачі 

інформації на абсолютні і інкрементні.  

Розглянемо модуль енкодера механічного типу HW-040 

інкрементного способу видачі інформації (рис. 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 – Модуль енкодера механічного типу HW-040  

інкрементного способу видачі інформації 

 

Модуль має 5 контактів, це: 

– CLK і DT – виходи енкодера; вони підтягнуті до лінії живлення 

резисторами 10 кОм; 

– SW – вихід кнопки; при натисканні вихід замикається на землю; 

– «+» та GND – лінії живлення і землі.  

Підключаємо модуль енкодера типу HW-040 до Arduino UNO за 

схемою, показаною на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Схема підключення модуля енкодера типу HW-040 до Arduino UNO 

 

Існує 2 способи роботи з енкодером: з використанням переривань і 

шляхом опитування виходів енкодера в тілі програми. Використаємо 

перший спосіб роботи з енкодером: 
 

int encoderPin1 = 2; 

int encoderPin2 = 3; 
 

volatile int lastEncoded = 0; 

volatile int encoderValue = 0; 
 

long lastencoderValue = 0; 
 

int lastMSB = 0; 

int lastLSB = 0; 
 

void setup() { 

  Serial.begin (9600); 

  pinMode(encoderPin1, INPUT);  

  pinMode(encoderPin2, INPUT); 

  attachInterrupt(0, updateEncoder, CHANGE);  

  attachInterrupt(1, updateEncoder, CHANGE); 

  } 
 

void loop(){  

  Serial.println(encoderValue/2); 

  delay(10); 

} 
 

void updateEncoder(){ 

  int MSB = digitalRead(encoderPin1); 

  int LSB = digitalRead(encoderPin2); 
 

  int encoded = (MSB << 1) |LSB; 

  int sum  = (lastEncoded << 2) | encoded; 
 

  if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011)  
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  { 

        encoderValue ++; 

    } 

  if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000) 

  { 

        encoderValue --; 

    } 

  lastEncoded = encoded; 

} 

 

Контрольні запитання  

 

1. Дайте визначення енкодера? 

2. Назвіть сфери використання енкодера? 

3. Які види енкодерів бувають за принципом дії? 

4. Які види енкодерів бувають за способом видачі інформації? 

5. Назвіть основні способи роботи з енкодером? 
 

Практична робота 5 

ВІДСТЕЖЕННЯ СИГНАЛІВ ЕНКОДЕРА  

ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОКОНТРОЛЕРА 

 

Завдання: Обрати з таблиці 5.1 свій варіант за списком та реалізувати 

його програмно та апаратно для відстеження сигналів енкодера за 

допомогою мікроконтролера. 

 

Таблиця 5.1 – Варіанти завдань до практичної роботи 5 

№ варіанту 
Спосіб роботи з 

енкодером 
Пін підключення  

1 використання 

переривань  

2, 3 

2 

опитування 

виходів енкодера 

в тілі програми 

3, 4 

3 4, 5 

4 5, 6 

5 6, 7 

6 7, 8 

7 8, 9 

8 9, 10 

9 10, 11 

10 11, 12 

11 12, 13 

12 2, 4 

13 3, 5 

14 4, 6 

15 5, 7 
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Лабораторна робота 6 

КЕРУВАННЯ КРОКОВИМ ДВИГУНОМ  

ЧЕРЕЗ МІКРОКОНТРОЛЕР 

 

Мета: реалізувати програмне та апаратне забезпечення для керування 

кроковим двигуном через мікроконтролер. 

 

Кроковий двигун NEMA 17 (рис. 6.1) – це біполярний двигун з 

високим крутним моментом. Може обертатися на задане число кроків. За 

один крок обертається на 1,8°, відповідно повний оборот на 360° здійснює 

за 200 кроків. 

 
Рисунок 6.1 – Кроковий двигун NEMA 17 

 

Біполярний двигун має дві обмотки, по одній в кожній фазі, яка для 

зміни напрямку магнітного поля переполюсовується драйвером. 

Відповідно від двигуна відходять чотири дроти (рис. 6.2). 

 

 
Рисунок 6.2 – Схема крокового двигуна NEMA 17 
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Такий двигун широко застосовується у верстатах з ЧПК, 3D-

принтерах, сканерах і т. д. Керування даним кроковим двигуном можна 

реалізувати на основі мікроконтролера. Для реалізації керування 

мікроконтролером крокового двигуна потрібно використовувати драйвер, 

що зробить розв’язку по напрузі та току. Будемо використовувати драйвер 

А4988 (рис. 6.3). 

 

 
Рисунок 6.3 – Драйвер А4988 

 

Схема керування кроковим двигуном від мікроконтролера показана на 

рис. 6.4. 

 

 
Рисунок 6.4 – Схема керування кроковим двигуном від мікроконтролера 

 

Для роботи з драйвером необхідно живлення логічного рівня (3-5,5 В), 

що подається на виводи VDD і GND, а також живлення двигуна (8-35 В) на 
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виводах VMOT і GND. Плата дуже вразлива для стрибків напруги. Якщо ці 

стрибки перевищать максимально допустиме значення (35 В для A4988), 

то плата може згоріти. Одним із способів захисту плати від подібних 

стрибків є встановлення великого (не менше 47 мкФ) електролітичного 

конденсатора між виводами живлення (VMOT) і землею близько до плати. 

З’єднання або роз’єднання крокового двигуна при увімкненому 

драйвері може призвести до поламки двигуна. 

Обраний кроковий двигун здійснює 200 кроків за повний оберт на 

360°, що відповідає 1,8° на крок. Мікрокроковий драйвер, такий як A4988, 

дозволяє збільшити роздільну здатність за рахунок можливості керування 

проміжними кроками. Наприклад, керування двигуном в режимі чверті 

кроку дасть двигуну з величиною 200 кроків за оберт вже 800 мікрокроків 

при використанні різних рівнів струму. 

Роздільна здатність (розмір кроку) встановлюється комбінаціями 

перемикачів на входах (MS1, MS2, і MS3), як показано в таблиці 6.1. 

 

Таблиця 6.1 – Встановлення роздільної здатності мікрокроків 
Перемички Роздільна здатність 

мікрокроку MS1 MS2 MS3 

Низький Низький Низький Повний крок 

Високий Низький Низький 1/2 кроку 

Низький Високий Низький 1/4 кроку 

Високий Високий Низький 1/8 кроку 

Високий Високий Високий 1/16 кроку 

 

Кожен імпульс на вході STEP відповідає одному мікроку двигуна, 

напрямок обертання якого залежить від сигналу на виводі DIRECTION. 

Виводи STEP та DIRECTION не підтягнуті до якоїсь конкретної 

внутрішньої напруги, тому їх не варто залишати не підтягнутими до 

певного потенціалу. Для обертання двигуна в одному напрямку, можна 

з’єднати DIR безпосередньо з VCC або GND. Мікроконтролер має три різні 

виводи для керування станом живленням: RESET, SLEEP і ENABLE. Вивід 

RESET, якщо його не потрібно використовувати, то слід підключити до 

сусіднього контакту SLEEP, щоб подати на нього високий рівень живлення 

і включити плату. 

Скетч для обертання крокового двигуна на 360º в один бік, а потім в 

інший: 

 
const int pinStep = 5;  

const int pinDir = 4; 

const int move_delay = 3; 

const int steps_rotate_360 = 200; 

/* 

void setup() { 
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pinMode(pinStep, OUTPUT); 

pinMode(pinDir, OUTPUT); 

digitalWrite(pinStep, HIGH); 

digitalWrite(pinDir, LOW); 

}  

/*Функция-цикл в которой задаётся поведение программы*/ 

void loop() { 

//устанавливаем направление вращения 

  digitalWrite(pinDir, HIGH); 

  for(int i = 0; i < steps_rotate_360; i++) 

  { 

    digitalWrite(pinStep, HIGH); 

    delay(move_delay); 

    digitalWrite(pinStep, LOW); 

    delay(move_delay); 

  } 

  delay(move_delay*10); 

//устанавливаем направление вращения обратное 

  digitalWrite(pinDir, LOW); 

  for(int i = 0; i < steps_rotate_360; i++) 

  { 

    digitalWrite(pinStep, HIGH); 

    delay(move_delay); 

    digitalWrite(pinStep, LOW); 

    delay(move_delay); 

  } 

  delay(move_delay*10); 

}  

  

Контрольні запитання  

 

1. Дайте характеристику крокового двигуна NEMA 17. 

2. Сфера застосування крокового двигуна NEMA 17. 

3. Які функції виконує драйвер А4988? 

4. Дайте характеристику драйвера А4988. 

5. Дайте опис призначення виводів драйвера А4988. 

6. Яким чином можливо змінювати роздільну здатність мікроків 

крокового двигуна за допомогою драйвера А4988? 

 



 

 26 

Практична робота 6 

КЕРУВАННЯ КРОКОВИМ ДВИГУНОМ  

ЧЕРЕЗ МІКРОКОНТРОЛЕР 

 

Завдання: Обрати з таблиці 6.2 свій варіант за списком та реалізувати 

його програмно та апаратно для керування кроковим двигуном через 

мікроконтролер. 
 

Таблиця 6.2 – Варіанти завдань до практичної роботи 6 

№ варіанту 

Кут обертання 

крокового двигуна 

вліво, º 

Кут обертання 

крокового двигуна 

вправо, º 

Роздільна здатність 

мікрокроку 

1 720 360 повний крок 

2 360 720 1/2 кроку 

3 180 360 1/4 кроку 

4 360 180 1/8 кроку 

5 240 360 1/16 кроку 

6 360 240 повний крок 

7 1080 360 1/2 кроку 

8 360 1080 1/4 кроку 

9 720 1080 1/8 кроку 

10 1080 720 1/16 кроку 

11 180 720 повний крок 

12 720 180 1/2 кроку 

13 180 1080 1/4 кроку 

14 1080 180 1/8 кроку 

15 540 360 1/16 кроку 
 

Лабораторна робота 7 

КЕРУВАННЯ ВВІМКНЕННЯМ СВІТЛОДІОДУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH 

 

Мета: реалізувати програмне та апаратне забезпечення для керування 

ввімкненням світлодіоду через Bluetooth. 
 

Bluetooth в Arduino дозволяє об’єднувати різні пристрої бездротовим 

каналом зв’язку. Можна передавати повідомлення від датчиків і 

контролерів Arduino на Android пристрої і навпаки, отримувати команди зі 

смартфонів по Bluetooth.  

Для зв’язку плати Arduino і комп’ютера використовується інтерфейс 

UART (Serial). Так як будь-яка плата Arduino має хоча б 1 послідовний 

порт UART, для підключення Bluetooth модуля не потрібні спеціалізовані 

бібліотеки і схеми. 

Найпопулярнішими модулями є пристрої на основі чіпа BC417. Ця 

серія називається HC. Модулі HC-05 і HC-06 (рис. 7.1) можуть бути і 

сервером з’єднання, і клієнтом, вони мають широкий набір АТ команд. 
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Рисунок 7.1 – Контакти модуля Bluetooth HC 05 

 

Основні характеристики модуля: 

– живлення – 3,3 В; 

– максимальна вхідна напруга – 5 В; 

– максимальний струм – 45 мА; 

– максимальна швидкість передачі даних – 115200 бод; 

– робочі частоти – 2,40-2,48 ГГц; 

– підтримка специфікації Bluetooth – версія 2.1; 

– мале споживання енергії; 

– високий рівень захисту даних; 

– дальність зв’язку – 10 м; 

– для підключення до смартфону використовуються наступні дані – 

пароль «1234», швидкість передачі даних – 9600, ім’я модуля – HС-06. 

Модуль має наступні контакти: 

– VCC, GND – плюс і мінус живлення; 

– RX і TX – приймач і передавач; 

– MCU-INT – виводить статус; 

– Clear (Reset) – скидання і перезавантаження модуля.  

Останні два виводи зазвичай не задіяні в роботі, тому зараз 

виробляються модулі без цих контактів. 

Модуль HC-06 використовується тільки в режимі slave, тобто він не 

може самостійно підключатися до інших пристроїв Bluetooth. Всі 

налаштування для підключення (пароль, швидкість передачі даних) можна 

змінити за допомогою АТ-команд. 
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Для підключення до комп’ютера будуть потрібні: модуль Bluetooth, 

плата Arduino UNO, з’єднувальні дроти і комп’ютер. Скетч для управління 

платою Arduino UNO через смартфон і комп’ютер буде однаковим, так як в 

обох випадках дані в мікроконтролер поступатимуть по протоколу UART. 

Схема підключення Bluetooth-модуля до плати представлена на рис. 7.2. 

Пін RX на Arduino UNO підключається до TDX, TX – до RDX, GND – до 

GND, 5 В – до VCC.  
 

 
Рисунок 7.2 – Схема підключення модуля Bluetooth HC 05 до Arduino UNO 

 

При завантаженні скетчу потрібно відключити Bluetooth-модуль, 

інакше буде з’являтися помилка доступу до Arduino UNO. Також потрібно 

встановити на смартфон або планшет, що підтримує ОС Android, додаток 

для відправки даних на модуль. Після установки програми потрібно 

завантажити скетч і підключити модуль до плати Arduino UNO. Приклад 

коду блимання світлодіоду: 

 
int val; 

void setup() { 

   Serial.begin(38400); 

   pinMode(13, OUTPUT);    // 13 пін – світлодіод, ініціюється як вихід 

} 

 

void loop() { 

   if (Serial.available())    // перевірка команд 

  { 

   val = Serial.read(); 

   if (val == ‘1’) {digitalWrite(13, HIGH);}  // при 1 вмикається світлодіод 

   if (val == ‘0’) {digitalWrite(13, LOW);}  // при 0 вимикається світлодіод 

} 

} 
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Тепер потрібно налаштувати з’єднання телефону і модуля. Для 

установки з’єднання потрібно зайти в налаштуваннях телефону і включити 

Bluetooth. Як тільки пристрій буде знайдено, потрібно ввести пароль – 

зазвичай це «1234» або «0000». Після цього потрібно зайти в додаток, 

натиснути на кнопку «підключити Bluetooth» і вибрати потрібний 

пристрій. При успішному сполученні на модулі світлодіод почне блимати 

повільніше, приблизно 1 раз в 2 секунди. 

У скетчі світлодіод вмикається і вимикається при отриманні цифр «1» 

і «0». Крім цифр також можна використовувати букви латинського 

алфавіту з урахуванням регістру. 

Аналогічним чином можна підключатися до модуля за допомогою 

комп’ютера. Для цього існують різні програми, які підключаються до 

COM-порту. При запуску програми запитують номер порту, швидкість і 

тип підключення. При успішному підключенні на екрані з’явиться поле 

терміналу, в яке потрібно ввести з клавіатури цифри/літери, що включають 

світлодіод. 

 

Практична робота 7 

КЕРУВАННЯ ВВІМКНЕННЯМ СВІТЛОДІОДУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH 

 

Завдання: Обрати з таблиці 7.1 свій варіант за списком та реалізувати 

його програмно та апаратно для ввімкнення світлодіоду через Bluetooth. 

 

Таблиця 7.1 – Варіанти завдань до практичної роботи 7 

№ варіанту 

Командний символ 

для ввімкнення 

світлодіоду 

Командний символ 

для вимикання 

світлодіоду 

Пін підключення 

світлодіоду 

1 a r 4 

2 b q 5 

3 c p 6 

4 d o 7 

5 e n 8 

6 f m 9 

7 g l 10 

8 k k 11 

9 l g 12 

10 m f 13 

11 n e 4 

12 o d 5 

13 p c 6 

14 q b 7 

15 r a 8 
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Лабораторна робота 8 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕНЗОДАТЧИКА ДО МІКРОПРОЦЕСОРА 

 

Мета: реалізувати програмне та апаратне забезпечення для 

підключення тензодатчика через аналого-цифровий перетворювач на 

мікросхемі HX711 до Arduino UNO. 

 

Робота датчика маси заснована на зміні будь-якого фізичного 

параметра пропорційно масі вимірюваного предмета. Параметр залежить 

від того, який елемент використовується в датчику. Так, при зміні 

навантаження на п’єзокерамічних пластинах змінюється напруга, що 

знімається з електродів на кінцях п’єзодатчика. При використанні 

ємнісного датчика змінюється ємність змінного конденсатора. У 

конструкції, що розглянемо в даній роботі використовується датчик маси, 

виконаний на пружному резисторі і при зміні маси, змінюється його опір, 

а, отже, і напруга, що знімається з мостової схеми (рис. 8.1). 

 

 
Рисунок 8.1 – Мостова схема 

 

Датчик маси представляє собою прямокутний брусок з алюмінієвого 

сплаву, з отвором в центрі (рис. 8.2). На його боковій поверхні нанесені 

тензорезистори, що з’єднанні за мостовою схемою, тому резистивний 

датчик має 4 гнучкі виводи. Всі елементи датчика залиті епоксидним 

компаундом.  
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Рисунок 8.2 – Датчик маси 

 

Для того, щоб резистори датчика маси змінили свій опір, 

тензометричний датчик повинен бути одним кінцем зафіксованим на 

основі, а інший його кінець повинен бути навантаженим так, щоб отримати 

деформацію. Для того, щоб перетворити аналоговий сигнал із виходу 

тензодатчика в двозначний код, застосовується аналого-цифровий 

перетворювач (АЦП) НХ711 (рис. 8.3). 
 

 
Рисунок 8.3 – Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) НХ711 

 

Інтегральна мікросхема НХ711 є аналого-цифровим перетворювачем з 

частотою дискретизації 24 біт і вбудованим малошумливим операційним 

підсилювачем. Мультиплексор дозволяє вибирати один з двох наявних 

вхідних каналів. Канал А має програмований вибір коефіцієнта посилення, 

який може бути 64 або 128. Канал В працює із передвстановленим 

коефіцієнтом посилення, що дорівнює 32.  

До складу мікросхеми входить інтегральний стабілізатор напруги, що 

виключає необхідність застосування зовнішнього стабілізатора. На вхід 

синхронізації може бути поданий будь-який імпульсний сигнал від 
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зовнішнього джерела, разом з тим АЦП допускає роботу від вбудованого 

генератора. 

Основні технічні характеристики НХ711: 

– розрядність АЦП – 24 біт; 

– посилення по входу А – 64 або 128; 

– посилення по входу В – 32; 

– частота вимірів – 10 або 80 разів на секунду; 

– живлення – 2,6-5,5 В; 

– струм – менше 10 мА; 

– вхідна напруга – ± 40 мВ. 

На платі з АЦП є два роз’єми – J1 і JP2, на яких є такі позначення: 

    J1 

        E –, E + живлення тензорезисторного моста 

        A –, A + диференційний вхід каналу А 

        В –, В + диференційний вхід каналу В 

    JP2 

        GND, VCC – живлення 

        DT, SCK – інформаційні шини. 

Оскільки резистори тензодатчика включені за мостовою схемою, від 

пристрою відходять 4 провідника, що мають різне кольорове маркування. 

На два плеча моста подається опорна напруга, а з двох інших плечей 

знімається вихідна напруга, що подається на вхід операційного 

підсилювача мікросхеми НХ711. Підключення за кольорами проводів 

здійснюється наступним чином (рис. 8.4):  

    Червоний – Е + 

    Чорний – Е – 

    Білий – А – 

    Зелений – А + 

 
Рисунок 8.4 – Схема підключення тензодатчика маси через аналого-цифровий 

перетворювач на мікросхемі HX711 до Arduino UNO 
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Для подальшої обробки і передачі інформації здійснюється 

підключення НХ711 до Arduino UNO. Для цього контакти живлення GND і 

VCC HX711 підключаються до точок GND і 5 В роз’єму POWER модуля 

Arduino UNO, а контакти DT і SCK підключаються до точок A1 і A0 

роз’єму ANALOG IN. Тензодатчик НХ711 через контролер Arduino UNO 

можна підключити до дисплею LCD 1602, або комп’ютера, 

використовуючи USB порт і стандартні бібліотеки для Arduino. 

Оскільки на виході вимірювального моста змінюється напруга, то 

саме вона перетворюється в бінарний код. Діапазон контрольованої 

напруги залежить від обраного коефіцієнта посилення. Якщо коефіцієнт 

дорівнює 128, діапазон вимірюваних напруг варіюється від –20 мВ до 

+20 мВ, вибір коефіцієнта посилення 64 визначає межі вимірювання від –

40 мВ до +40 мВ і при коефіцієнті рівному 32 межі вимірювання 

визначаються величинами –80 мВ і + 80 мВ. Ці дані будуть коректними 

тільки при напрузі живлення +5 В. Якщо вхідна напруга вийде за нижню 

межу діапазону, АЦП видасть код 800000h, а якщо за верхню, то код буде 

7FFFFFh. Скетч маси на основі тензодатчика: 

 
#include "HX711.h" 

HX711 scale(A1, A0);              

float calibration_factor = -3.7;    // калібрувальний коефіцієнт 

float units; 

float ounces; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

  scale.set_scale(); 

  scale.tare();                               

  scale.set_scale(calibration_factor);   // застосування калібрування 

} 

void loop() {  

  Serial.print("Reading: "); 

    for(int i = 0;i < 10; i ++) units =+ scale.get_units(), 10;    

  units / 10;                                                    

    

  ounces = units * 0.035274;                                   // переведення в грами               

  Serial.print(ounces);                                           

  Serial.print(" grams");   

  Serial.println();  

} 
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Практична робота 8 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕНЗОДАТЧИКА ДО МІКРОПРОЦЕСОРА 

 

Завдання: Обрати з таблиці 8.1 свій варіант за списком та реалізувати 

його програмно та апаратно для підключення тензодатчика через аналого-

цифровий перетворювач на мікросхемі HX711 до Arduino UNO. 

 

Таблиця 8.1 – Варіанти завдань до практичної роботи 8 

№ варіанту 
Підсилення по 

входу HX711 

Піни підключення 

HX711 

1 32 А0 та А1 

2 64 А1 та А2 

3 128 А2 та А3 

4 32 А3 та А5 

5 64 А1 та А2 

6 128 А2 та А3 

7 32 А3 та А5 

8 64 А1 та А2 

9 128 А2 та А3 

10 32 А3 та А5 

11 64 А1 та А2 

12 128 А2 та А3 

13 32 А3 та А5 

14 64 А0 та А1 

15 128 А1 та А2 
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