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Czujniki i Arduino

3

W tym rozdziale opiszemy, w jaki sposób do dokonywania pomiarów wykorzystaÊ Arduino
— popularnÈ platformÚ programistycznÈ, której sercem jest mikrokontroler AVR. Korzystanie z Arduino, w porównaniu do ukïadów budowanych za pomocÈ poszczególnych elementów (tak jak to przedstawiono w rozdziale 2.), ma wiele zalet. JednÈ z najwiÚkszych jest
oszczÚdnoĂÊ czasu wynikajÈca z braku koniecznoĂci budowania skomplikowanych obwodów do przetwarzania danych pochodzÈcych z czujników (rysunek 3.1).

Rysunek 3.1. Nasz ukïad Arduino, pïytka stykowa i laptop

Ukïad Arduino uruchamia szkice (ang. sketch). To pojÚcie oznacza programy, które po napisaniu przesyïa
siÚ ze swojego komputera do Arduino. Musisz oczywiĂcie napisaÊ kilka linii kodu, ale znacznie szybciej jest
utworzyÊ pÚtlÚ warunkowÈ, niĝ zaprojektowaÊ jÈ za pomocÈ elementów elektronicznych — w kaĝdym razie
dla wiÚkszoĂci z nas.
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Takĝe modyfikacja kodu wydaje siÚ zadaniem prostszym niĝ modyfikacja caïego ukïadu. Zaïóĝmy, ĝe chcesz dodaÊ
do swojego ukïadu opóěnienie, z jakim czujnik dokonywaï bÚdzie kolejnych pomiarów. MógïbyĂ tego dokonaÊ, ïÈczÈc z sobÈ kilka kondensatorów, ale uzyskanie odpowiedniej wartoĂci opóěnienia wymaga pewnych przemyĂleñ i obliczeñ. Znacznie prostsze jest utworzenie prostego ukïadu na Arduino i skorzystanie z funkcji delay(),
która sïuĝy wïaĂnie do generowania opóěnienia. Szybciej napiszesz kilka linii kodu i zaïadujesz program do
Arduino, niĝ znajdziesz odpowiednie elementy i zmodyfikujesz ukïad. Na przykïad:
delay(1000); // opóĨnia wykonanie kolejnej instrukcji o 1000 milisekund (1 sekundĊ)

JeĂli jeszcze nigdy w ĝyciu nie programowaïeĂ, nie przejmuj siÚ. Podstawy zrozumiesz w mig, a im bardziej
bÚdziesz dopracowywaï swój kod, tym wiÚcej siÚ nauczysz. Tworzenie szkiców otworzy przed TobÈ caïe
pole moĝliwoĂci, jeĂli chodzi o ukïady elektroniczne. Najwyĝsza pora coĂ zbudowaÊ!
JeĂli po raz pierwszy korzystasz z Arduino, zapoznaj siÚ z dodatkiem B — dowiesz siÚ stamtÈd, w jaki sposób zainstalowaÊ potrzebne do pracy sterowniki i zintegrowane Ărodowisko programistyczne (IDE). Dobrym
pomysïem jest takĝe uruchomienie prostego programu (w rodzaju „Hello, world”) w celu przetestowania
Twojego ukïadu.
Tak dĞugo, jak uŘywasz czujników i innych elementów elektronicznych zgodnie z ich
specyfikacjâ, korzystanie z Arduino i innych ukĞadów opartych na mikrokontrolerach uproķci i zwiökszy elastycznoķä Twoich projektów. JednakŘe uŘycie ich niezgodnie ze specyfikacjâ — np. zasilenie diody LED zbyt duŘym napiöciem — moŘe
doprowadziä do ich uszkodzenia, a nawet uszkodzenia Twojego ukĞadu Arduino.

Projekt 6. Przycisk monostabilny1 i rezystor podciÈgajÈcy
Przyciski nie sÈ moĝe najbardziej wyrafinowanymi elementami, ale z caïÈ pewnoĂciÈ naleĝÈ do grupy najczÚĂciej uĝywanych czujników. W odróĝnieniu od wielu sposobów podïÈczenia przycisku do ukïadu Arduino
w tym projekcie nie jest wymagane wykorzystanie rezystora pomocniczego. A to z tego powodu, ĝe uĝywasz rezystorów podciÈgajÈcych (ang. pull-up) wbudowanych w ukïad wejĂcia – wyjĂcia ogólnego przeznaczenia
(GPIO), które mogÈ zostaÊ wïÈczone za pomocÈ jednej linii kodu. Chyba wiÚkszej kontroli nad sprzÚtem z poziomu
oprogramowania nie moĝna sobie wyobraziÊ.

Elementy
Do tego projektu bÚdziesz potrzebowaï nastÚpujÈcych elementów:
x przycisku monostabilnego (mikrostyku);
x Arduino Uno;
x kabelków poïÈczeniowych;
x pïytki stykowej.

1

Inna nazwa to przeïÈcznik chwilowy — przyp. tïum.
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Budowa
Oto poszczególne kroki budowy projektu:
1. Ustaw poziomo pïytkÚ stykowÈ — tak jak pokazano na rysunku 3.2.

Rysunek 3.2. Przycisk monostabilny podïÈczony do Arduino Uno

2. UmieĂÊ przycisk w dowolnym miejscu na pïytce stykowej.
3. PodïÈcz kabelek do tej samej kolumny na pïytce stykowej, w której znajduje siÚ wyprowadzenie przycisku, a drugi koniec kabelka podïÈcz do wyprowadzenia oznaczonego GND na pïytce Arduino.
4. Drugi kabelek podepnij w tym samym rzÚdzie co kabelek pierwszy, ale w kolumnie, w której znajduje
siÚ druga para wyprowadzeñ przycisku. Drugi koniec kabelka podepnij do wyprowadzenia 2 na pïytce
Arduino.

Uruchom kod
Po poïÈczeniu wszystkich potrzebnych elementów uruchom kod z listingu 3.1. Po naciĂniÚciu przycisku zaĂwieci siÚ wbudowana w Arduino dioda LED.
Listing 3.1. Szkic Arduino do wykrywania naciĂniÚcia przycisku
// button.ino — zapalenie diody LED poprzez naciĞniĊcie przycisku
// (c) BotBook.com — Karvinen, Karvinen, Valtokari
int buttonPin=2; //
int ledPin=13; //
int buttonStatus=LOW; //
void setup() //
{
pinMode(ledPin, OUTPUT); //
pinMode(buttonPin, INPUT); //
digitalWrite(buttonPin, HIGH); // wewnĊtrzny rezystor podciągający //
}
void loop() //
{
buttonStatus=digitalRead(buttonPin); //
if (LOW==buttonStatus) { //
digitalWrite(ledPin, HIGH); //
} else { //
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digitalWrite(ledPin, LOW); //
}
} //

Zainicjalizowanie kilku zmiennych. Od tego miejsca gdy posïuĝysz siÚ zmiennÈ buttonPin, Arduino
wstawi w jej miejsce liczbÚ 2. Zmienne sprawiajÈ, ĝe kod jest znacznie czytelniejszy i prostszy w edycji,
poniewaĝ wystarczy dokonaÊ zmiany tylko w jednym miejscu. Wszystkie zmienne w tym szkicu sÈ zmiennymi typu caïkowitego (ang. integer), np.: 1, 2, 3 lub -500.
Utworzenie nowej zmiennej do obsïugi diody LED. Wbudowana dioda LED bÚdzie sterowana za pomocÈ
wyprowadzenia cyfrowego 13 (D13).
Mimo ĝe wartoĂÊ zmiennej buttonStatus jest modyfikowana w innej czÚĂci programu, dobrym pomysïem
jest zainicjalizowanie jej do jakiejkolwiek wartoĂci.
Funkcja setup() jest uruchamiana jednokrotnie podczas rozruchu Arduino.
Ustawienie wyprowadzenia jako OUTPUT (wyjĂcie) pozwoli Ci na sterowanie nim za pomocÈ funkcji
digitalWrite().
Ustawienie wyprowadzenia buttonPin jako INPUT (wejĂcie) — abyĂ póěniej mógï odczytaÊ jego
wartoĂÊ za pomocÈ funkcji digitalRead().
WïÈczenie wbudowanego rezystora podciÈgajÈcego. To tutaj dzieje siÚ caïa magia (programowa kontrola
nad sprzÚtem). TeoriÚ dotyczÈcÈ rezystorów podciÈgajÈcych poznasz w punkcie „Rezystory podciÈgajÈce i Arduino”. Zauwaĝ, ĝe tego samego moĝesz dokonaÊ, usuwajÈc tÚ liniÚ kodu i modyfikujÈc poprzedniÈ do postaci: pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);. Jednak ten sposób zadziaïa tylko z nowszymi
wersjami oprogramowania Arduino — nie jest obsïugiwany w starszych wersjach.
Arduino uruchamia funkcjÚ loop() zaraz po zakoñczeniu dziaïania funkcji setup(). Jak sama nazwa
wskazuje2, ta funkcja jest uruchamiana raz za razem — aĝ do wyïÈczenia Arduino.
W tym miejscu odczytywana jest wartoĂÊ z wyprowadzenia buttonPin (wczeĂniej zostaïo zdefiniowane, ĝe jest to wyprowadzenie 2). NastÚpnie ta wartoĂÊ jest zapisywana w zmiennej buttonStatus. JeĂli
przycisk jest wciĂniÚty, wyprowadzenie 2 zostanie zwarte do masy i funkcja digitalRead() zwróci
wartoĂÊ LOW. JeĂli przycisk nie jest wciĂniÚty, wyprowadzenie 2 nie zostanie zwarte do masy, wiÚc
wbudowany rezystor podciÈgajÈcy wymusi na nim napiÚcie +5 V i funkcja zwróci wartoĂÊ HIGH.
Dwa znaki równoĂci (==) oznaczajÈ porównanie z sobÈ dwóch wyraĝeñ. Zauwaĝ, ĝe majÈ zupeïnie inne
znaczenie niĝ pojedynczy znak równoĂci (=), który sïuĝy do przypisywania wartoĂci zmiennym. W instrukcji if — gdy chcesz dokonaÊ porównania — zawsze korzystaj z podwójnego znaku równoĂci.
Aby uniknÈÊ popeïnienia bïÚdu, z lewej strony operatora porównania wpisz wyraĝenie LOW — jest to
staïa, wiÚc nie moĝna do niej przypisaÊ wartoĂci. JeĂli siÚ pomylisz i uĝyjesz pojedynczego znaku równoĂci, Arduino zgïosi bïÈd podczas kompilacji i próby zaïadowania szkicu.
W tym miejscu jest zapalana dioda LED.
Instrukcja else ma za zadanie obsïuĝyÊ sytuacjÚ, gdy warunek w instrukcji if nie zostanie speïniony.
Blok kodu ({}), który znajduje siÚ zaraz za instrukcjÈ else, zostanie wykonany, gdy bÚdzie speïniony
warunek LOW != buttonStatus (co oznacza to samo co buttonStatus != LOW — czyli wartoĂÊ
buttonStatus jest róĝna od LOW).

2

Sïowo loop w jÚzyku angielskim oznacza pÚtla — przyp. tïum.
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WyïÈczenie diody LED.
Gdy tylko funkcja loop() zakoñczy dziaïanie, Arduino uruchomi jÈ ponownie od samego poczÈtku.
Kody ŖródĞowe do przykĞadów zawartych w tej ksiâŘce znajdziesz pod adresem
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/czujpo.zip

Rezystory podciÈgajÈce i Arduino
Przycisk monostabilny dziaïa poprawnie, poniewaĝ wykorzystaïeĂ rezystor podciÈgajÈcy wbudowany w Arduino. Pewnie zastanawiasz siÚ, co podciÈga rezystor podciÈgajÈcy — otóĝ podciÈga on dane wyprowadzenie do napiÚcia zasilajÈcego 5 V.
Uwaĝaj na „wiszÈce” wyprowadzenia. Odczyt z wyprowadzenia, które nie jest do niczego podïÈczone („wiszÈce”), jest nieprzewidywalny. Na przykïad jeĂli nie podïÈczysz niczego do wejĂcia cyfrowego D2 i dokonasz odczytu za pomocÈ funkcji digitalRead(), nie masz ĝadnej gwarancji, ĝe odczyt bÚdzie poprawny.
Moĝe to byÊ wartoĂÊ HIGH, ale równie dobrze moĝe to byÊ wartoĂÊ LOW, która na dodatek zmieni siÚ dziesiÚÊ razy w ciÈgu jednej sekundy — „wiszÈce” wyprowadzenie daje wiÚc w rezultacie bezuĝytecznÈ wartoĂÊ (rysunek 3.3).

Rysunek 3.3. Odczyt „wiszÈcego” wyprowadzenia nie ma sensu — dodaj rezystor podciÈgajÈcy

Zintegrowane ķrodowisko programistyczne (IDE) Arduino jest dystrybuowane
z wieloma przydatnymi przykĞadowymi szkicami. Jeķli przyjrzysz siö dobrze szkicowi
do obsĞugi przycisku (menu Plik/PrzykĞady/02.Digital/Button), okaŘe siö, Ře ten
szkic wymaga dodatkowego rezystora podciâgajâcego i nasz przykĞadowy program
nie zadziaĞa poprawnie. Wynika to z faktu, Ře ten szkic wykorzystuje rezystor
ķciâgajâcy (ang. pull-down) tak, aby stan wysoki HIGH oznaczaĞ, Ře przycisk zostaĞ naciķniöty, a stan niski LOW oznaczaĞ, Ře przycisk zostaĞ zwolniony.

JeĂli podïÈczysz to samo wejĂcie D2 do masy (GND) — funkcja digitalRead() z caïÈ pewnoĂciÈ zwróci
wartoĂÊ LOW (rysunek 3.4). Odpowiada to sytuacji, gdy przycisk zostaï naciĂniÚty.
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Rysunek 3.4. Stan niski (LOW). NaciĂniÚcie przycisku podïÈczonego miÚdzy wyprowadzenie D2
i masÚ (GND) jest równoznaczne ze zwarciem wyprowadzenia D2 do masy

A co w przypadku, gdy przycisk nie zostaï naciĂniÚty? Wiadomo juĝ, ĝe aby odczytaÊ z wejĂcia jakÈĂ wartoĂÊ,
trzeba je do czegoĂ podïÈczyÊ. Nawet jeĂli podïÈczysz do niego przycisk, to tak naprawdÚ — dopóki go nie
naciĂniesz — nie jest on do niczego podïÈczony.
Wybawieniem z tej sytuacji jest wïaĂnie rezystor podciÈgajÈcy!
Rezystor podciÈgajÈcy ïÈczy wyprowadzenie D2 z napiÚciem +5 V. PrÈd pïynÈcy przez rezystor jest bardzo
maïy — niemniej poïÈczenie istnieje. JeĂli nic innego nie zostanie podïÈczone do wyprowadzenia D2, rezystor podciÈgnie je do stanu wysokiego HIGH. Tak wiÚc gdy przycisk nie jest naciĂniÚty, wyprowadzenie D2
nie jest zwarte do masy — czyli jest podïÈczone do +5 V poprzez rezystor podciÈgajÈcy. Oznacza to, ĝe na
wyprowadzeniu D2 bÚdzie siÚ utrzymywaï stan wysoki do momentu naciĂniÚcia przycisku (rysunek 3.5).

Rysunek 3.5. Stan wysoki (HIGH). Wyprowadzenie D2
jest podïÈczone poprzez rezystor podciÈgajÈcy do +5 V

Ale co siÚ stanie, gdy naciĂniesz przycisk? OczywiĂcie wyprowadzenie D2 zostanie zwarte do masy, ale jednoczeĂnie jest podïÈczone do +5 V, czyĝ nie? Moĝesz pomyĂleÊ: „Chyba nie kaĝecie mi ïÈczyÊ z sobÈ masy i +5 V?
Przecieĝ to zwarcie!”.
Mimo ĝe zarówno wyprowadzenie GND, jak i D2 sÈ podïÈczone do +5 V, to jest to poïÈczenie za pomocÈ rezystora. A poniewaĝ poïÈczenie miÚdzy GND i D2 charakteryzuje siÚ o wiele mniejszÈ rezystancjÈ niĝ poïÈczenie
do +5 V, to prÈd pïynie wïaĂnie przez GND i D2. Inaczej mówiÈc: rezystor podciÈgajÈcy wymusza na wyprowadzeniu D2 stan wysoki, gdy nie jest ono zwarte do masy.
Typowy rezystor podciÈgajÈcy ma rezystancjÚ w zakresie od kilkudziesiÚciu tysiÚcy omów do kilku milionów
omów (np. od 20 k do 2 M).
Oto jak dziaïa Twój ukïad — naciĂnij przycisk, a na wyprowadzeniu D2 pojawi siÚ stan niski (LOW). Zwolnij
przycisk, a rezystor podciÈgajÈcy wymusi na wejĂciu stan wysoki (HIGH). Jak siÚ zorientowaÊ, ĝe w ukïadzie jest
„wiszÈce” wyprowadzenie? JeĂli chcesz podïÈczyÊ do Arduino jakikolwiek czujnik, który ma dwa wyprowadzenia, zastanów siÚ, czy istnieje taki stan, w którym nastÈpi jego rozïÈczenie (w przypadku przycisku jest
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to stan, gdy przycisk nie jest naciĂniÚty). JeĂli tak, to prawdopodobnie bÚdziesz musiaï zastosowaÊ rezystor
podciÈgajÈcy, co pozwoli na wymuszenie stanu wysokiego na wejĂciu (rysunek 3.6).

Rysunek 3.6. Wbudowany rezystor podciÈgajÈcy. WïÈczysz go poprzez pinMode(pin, INPUT), a nastÚpnie
digitalWrite(pin, HIGH) lub tylko poprzez pinMode(pin, INPUT_PULLUP)

Jeķli wolisz jednak wykorzystaä zewnötrzny rezystor pomocniczy, to popularniejsze
jest zastosowanie go w funkcji rezystora ķciâgajâcego — aby wymusiä na wyprowadzeniu stan niski LOW. Pamiötaj, aby w takim przypadku odwróciä logikö w Twoim
programie (stan wysoki HIGH bödzie sygnalizowaĞ naciķniöcie przycisku, a stan niski LOW
— zwolnienie przycisku).

To tyle, jeĂli chodzi o teoriÚ. Jak widzisz, zbudowanie nawet takiego przykïadowego prostego przeïÈcznika
niesie z sobÈ sporo wiedzy o tym, w jaki sposób podïÈcza siÚ czujniki do ukïadu. Teraz nadeszïa pora, aby pobawiÊ siÚ czymĂ bardziej praktycznym.

Projekt 7. Wykrywanie przedmiotów
za pomocÈ czujnika zbliĝeniowego na podczerwieñ
Czujniki podczerwieni (takie jak przeïÈcznik pokazany na rysunku 3.7) skïadajÈ siÚ z dwóch czÚĂci: nadajnika podczerwieni i odbiornika. Nadajnik to po prostu dioda LED, która emituje Ăwiatïo niewidoczne dla ludzkiego
oka — dïugoĂÊ fali takiego Ăwiatïa jest dïuĝsza od fal wchodzÈcych w zakres pasma widzialnego. Diody
podczerwieni znajdujÈ siÚ np. w pilotach do telewizorów.

Rysunek 3.7. PrzeïÈcznik na podczerwieñ
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Zadaniem odbiornika podczerwieni jest — jak sama nazwa wskazuje — odebranie odbitego promienia Ăwiatïa.
Kaĝda przeszkoda ustawiona na drodze powoduje, ĝe odbije siÚ od niej wiÚksza iloĂÊ Ăwiatïa niĝ normalnie,
a to z kolei informuje, ĝe przed czujnikiem znajduje siÚ jakiĂ przedmiot.
Tego typu czujnik moŘe dziaĞaä nieprawidĞowo w otoczeniu silnego ķwiatĞa sĞonecznego
lub gdy obiekt bödâcy celem detekcji jest wykonany z bardzo ciemnego materiaĞu.

PrzeïÈcznik tego typu moĝna nabyÊ w sklepach internetowych pod nazwÈ „cyfrowy czujnik odlegïoĂci” lub
„czujnik zbliĝeniowy”. Oznaczony jest symbolem E18-D50NK lub E18-D80NK.
Czujnik zbliĝeniowy moĝe byÊ przydatny w wielu projektach. Szczególnie pomocny okaĝe siÚ w sytuacji,
gdy trzeba okreĂliÊ, czy w pobliĝu znajduje siÚ jakiĂ przedmiot, ale dokïadna informacja o jego odlegïoĂci
jest niepotrzebna. ZasiÚg detekcji czujnika ustawia siÚ na pomocÈ maïego potencjometru z tyïu czujnika —
tak jak pokazano to na rysunku 3.8.

Rysunek 3.8. Regulacja czujnika zbliĝeniowego

Elementy
Do tego projektu bÚdziesz potrzebowaï nastÚpujÈcych elementów:
x czujnika zbliĝeniowego na podczerwieñ;
x Arduino Uno;
x kabelków poïÈczeniowych.
Jeķli Twój czujnik zakoĠczony jest zĞâczem z wyprowadzeniami ŘeĠskimi, bödziesz
potrzebowaĞ kabelków poĞâczeniowych, aby podĞâczyä go do Arduino. Jeķli natomiast
zakoĠczony jest zĞâczem z wyprowadzeniami möskimi, bödziesz potrzebowaĞ kabelków oraz pĞytki stykowej.
Jeķli masz czujnik z osobnymi wyprowadzeniami dla masy, 5 V i sygnaĞu, ten diagram
sprawdzi siö w Twoim przypadku. My uŘyliķmy czujnika z rozdzielonymi wyprowadzeniami, wiöc mogliķmy je podĞâczyä bezpoķrednio do ukĞadu Arduino.
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Budowa
Upewnij siÚ, ĝe Arduino jest wyïÈczone. PodïÈcz ukïad w sposób przedstawiony na rysunku 3.9, a nastÚpnie
uruchom szkic z listingu 3.2. Gdy umieĂcisz jakikolwiek przedmiot bezpoĂrednio przed czujnikiem, zapali siÚ
wbudowana w Arduino dioda LED.

Rysunek 3.9. PodïÈczenie czujnika zbliĝeniowego do Arduino

PodïÈcz czujnik zgodnie z poniĝszÈ instrukcjÈ.
1. Kabelek ĝóïty (sygnaïowy) podïÈcz do wyprowadzenia cyfrowego 8 na pïytce Arduino.
2. Kabelek czerwony (plus zasilania) podïÈcz do wyprowadzenia +5 V na pïytce Arduino.
3. Kabelek zielony (masa) podïÈcz do wyprowadzenia GND na pïytce Arduino.

Uruchom kod
Listing 3.2. Szkic Arduino do detekcji obiektów
// infrared_proximity.ino — dioda LED zapali siĊ, gdy w pobliĪu czujnika
// znajdzie siĊ jakiĞ obiekt
// (c) BotBook.com — Karvinen, Karvinen, Valtokari
int irPin=8; //
int ledPin=13;
int objectDetected=LOW; //
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(irPin, INPUT);
digitalWrite(irPin, HIGH); // wewnĊtrzny rezystor podciągający
}
void loop() {
objectDetected=digitalRead(irPin);
if (LOW==objectDetected) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}
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Podobnie jak w programie z listingu 3.1 — z tÈ róĝnicÈ, ĝe nazwa zmiennej buttonPin zostaïa zmieniona na irPin.
Podobnie — nazwa zmiennej buttonStatus zostaïa zmieniona na objectDetected.
PowinieneĂ rozpoznaÊ ten kod. Gdy siÚ mu przyjrzysz, zauwaĝysz, ĝe to ten sam kod, z którego korzystaïeĂ
w listingu 3.1. Zmieniïy siÚ dwie zmienne — ale sÈ to wïaĂciwie tylko kosmetyczne zmiany. Spróbuj poeksperymentowaÊ: czy uda Ci siÚ tak zmodyfikowaÊ ukïad z czujnikiem podczerwieni, aby zadziaïaï z programem z listingu 3.1? Czy uda Ci siÚ tak zmodyfikowaÊ ukïad z przyciskiem, aby zadziaïaï z programem z listingu 3.2?
Wiele czujników ma taki sam interfejs. Teraz, gdy juĝ potrafisz korzystaÊ z dwóch podobnych przeïÈczników
(nazywamy je cyfrowymi czujnikami rezystancyjnymi), moĝesz spoĝytkowaÊ tÚ wiedzÚ podczas pracy z innymi czujnikami tego samego rodzaju.

Analogowe czujniki rezystancyjne a dzielniki napiÚcia
WiÚkszoĂÊ czujników, z których bÚdziesz korzystaï,
to analogowe czujniki rezystancyjne. OdpowiedziÈ czujnika jest stopniowa zmiana rezystancji. Na przykïad:
im wiÚksza bÚdzie siïa wywierana na czujnik nacisku, tym mniejsza bÚdzie rezystancja czujnika.
Jako ĝe Arduino (podobnie jak Raspberry Pi) nie jest
w stanie bezpoĂrednio mierzyÊ rezystancji, warto
dowiedzieÊ siÚ, w jaki sposób wykorzystaÊ do tego
celu dzielniki napiÚcia. Zasada dziaïania dzielnika
napiÚcia jest zbliĝona do dziaïania rezystorów podciÈgajÈcych i ĂciÈgajÈcych — zamiast jednego rezystora

uĝywa siÚ dwóch szeregowo poïÈczonych rezystancji,
wpiÚtych miÚdzy +5 V a GND (masÚ):
• rezystor pomocniczy;
• czujnik, którego rezystancja siÚ zmienia w zaleĝnoĂci od stanu, w jakim siÚ znajduje.
Do pomiaru napiÚcia, które siÚ pojawi miÚdzy tymi
dwiema rezystancjami, moĝna wykorzystaÊ wejĂcie
analogowe. WartoĂÊ napiÚcia bÚdzie siÚ zmieniaïa
proporcjonalnie do stanu czujnika.

Projekt 8. Pomiar obrotu z wykorzystaniem potencjometru
Potencjometr (przedstawiony na rysunku 3.10) jest rezystorem nastawnym. Do zmiany rezystancji sïuĝy pokrÚtïo
lub suwak. Potencjometry sÈ elementami urzÈdzeñ, które wykorzystujemy w ĝyciu codziennym — np. w odbiorniku radiowym bÈdě ĝelazku. W sterowanych zdalnie samolotach serwomechanizmy okreĂlajÈ swoje poïoĝenie
kÈtowe wïaĂnie za pomocÈ potencjometrów.
W pewnym stopniu analogowe czujniki rezystancyjne mogÈ siÚ zachowywaÊ jak czujniki cyfrowe — przy
zaïoĝeniu skïadajÈcym siÚ z dwóch warunków:
x przy ustawieniu najmniejszej rezystancji powinny przewodziÊ takÈ iloĂÊ prÈdu, aby poziom napiÚcia zostaï
zinterpretowany jako wysoki — HIGH;
x przy ustawieniu najwiÚkszej rezystancji powinny stawiaÊ taki opór, aby poziom napiÚcia zostaï zinterpretowany jako niski — LOW.
Sprawdě to sam! PowróÊ na chwilÚ do projektu 6. „Przycisk monostabilny i rezystor podciÈgajÈcy” — zbuduj ten ukïad i uruchom program. NastÚpnie zastÈp przycisk monostabilny potencjometrem — podïÈcz jednÈ
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Rysunek 3.10. Potencjometry mogÈ posïuĝyÊ do pomiaru obrotu

skrajnÈ nóĝkÚ potencjometru do wyprowadzenia +5 V, drugÈ skrajnÈ nóĝkÚ do wyprowadzenia GND, a ĂrodkowÈ
nóĝkÚ do cyfrowego wyprowadzenia 2. Teraz pokrÚÊ potencjometrem w zakresie minimum – maksimum.
JeĂli rezystancja potencjometru jest wystarczajÈco duĝa, dioda LED powinna siÚ wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ.
Poniewaĝ ten program utworzyliĂmy z myĂlÈ o pokazaniu sposobu uĝycia przeïÈcznika, jego funkcjonalnoĂÊ
ogranicza siÚ do wïÈczania albo wyïÈczania diody. Aby wykorzystaÊ w peïni wïaĂciwoĂci potencjometru do
pïynnej zmiany napiÚcia, naleĝy siÚgnÈÊ po funkcjÚ analogRead(). W przypadku czujników analogowych ta
funkcja zwraca wartoĂci z zakresu 0 – 1023 (w przeciwieñstwie do wartoĂci HIGH – LOW).
Ten projekt posïuĝy Ci do nauczenia siÚ sposobu kontrolowania prÚdkoĂci migania diody LED za pomocÈ
potencjometru. Po pokrÚceniu potencjometrem w jednÈ stronÚ dioda bÚdzie migaïa powoli. Natomiast jeĂli
nim pokrÚcisz w przeciwnÈ stronÚ, bÚdzie migaïa szybciej.
Na rysunku 3.11 przedstawiono diagram ukïadu.

Rysunek 3.11. PodïÈczenie potencjometru do wyprowadzeñ +5 V,GND i A0 na pïytce Arduino Uno

Potencjometr odgrywa tutaj rolÚ dzielnika napiÚcia. Jedno skrajne wyprowadzenie jest podïÈczone do +5 V,
drugie skrajne wyprowadzenie do GND. Wyprowadzenie Ărodkowe jest podïÈczone do wejĂcia analogowego A0.
W miarÚ jak krÚcisz potencjometrem, rezystancja po obu stronach wyprowadzenia Ărodkowego siÚ zmienia.
W przypadku potencjometru 10 k (podane tutaj wartoĂci sÈ przybliĝone, poniewaĝ dokïadnoĂÊ tanich potencjometrów jest ograniczona) moĝemy okreĂliÊ trzy przykïadowe stany.
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JeĂli pokrÚtïo jest skrÚcone maksymalnie w jednÈ stronÚ3:
x rezystancja pomiÚdzy plusem napiÚcia a wyprowadzeniem Ărodkowym jest zerowa;
x rezystancja pomiÚdzy minusem napiÚcia a wyprowadzeniem Ărodkowym jest równa 10 k;
x na wejĂciu A0 pojawia siÚ napiÚcie +5 V;
x funkcja analogRead(potPin) zwraca wartoĂÊ 1023.
JeĂli pokrÚtïo jest skrÚcone w przeciwnÈ stronÚ:
x rezystancja pomiÚdzy plusem napiÚcia a wyprowadzeniem Ărodkowym jest równa 10 k;
x rezystancja pomiÚdzy minusem napiÚcia a wyprowadzeniem Ărodkowym jest zerowa;
x na wejĂciu A0 pojawia siÚ napiÚcie 0 V;
x funkcja analogRead(potPin) zwraca wartoĂÊ 0.
JeĂli pokrÚtïo jest wypoĂrodkowane:
x rezystancja pomiÚdzy plusem napiÚcia a wyprowadzeniem Ărodkowym jest równa 5 k;
x rezystancja pomiÚdzy minusem napiÚcia a wyprowadzeniem Ărodkowym jest równa 5 k;
x na wejĂciu A0 pojawia siÚ napiÚcie 2,5 V;
x funkcja analogRead(potPin) zwraca wartoĂÊ ok. 512.

Elementy
Do tego projektu bÚdziesz potrzebowaï nastÚpujÈcych elementów:
x potencjometru (zalecamy taki o rezystancji ok.10 k);
x Arduino Uno;
x kabelków poïÈczeniowych;
x pïytki stykowej.

Budowa
PoïÈcz elementy w sposób przedstawiony na rysunku 3.11.

Uruchom kod
Uruchom kod z listingu 3.3.
Listing 3.3. Szkic Arduino do odczytu obrotu potencjometru
// pot.ino — kontroluje szybkoĞü migania diody LED za pomocą potencjometru
// (c) BotBook.com — Karvinen, Karvinen, Valtokari
int potPin=A0; //
int ledPin=13; //
int x=0; // 0..1023 //

3

To, która to jest strona, zaleĝy od sposobu podpiÚcia potencjometru do pïytki — wypróbuj podïÈczenie w obie
strony.
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void setup() { //
pinMode(ledPin, OUTPUT); //
}
void loop() { //
x=analogRead(potPin); //
digitalWrite(ledPin, HIGH); //
delay(x/10); //
digitalWrite(ledPin, LOW); //
delay(x/10); //
} //

W poprzednich projektach korzystaïeĂ tylko z wejĂÊ – wyjĂÊ cyfrowych. OdwoïywaïeĂ siÚ do nich poprzez
numer (np. 13 to wyprowadzenie cyfrowe numer 13). Analogowe wejĂcia sÈ takĝe ponumerowane,
ale dodatkowo przed numerem dodaje siÚ literkÚ A (np. A0, A1 itd.). WejĂcia analogowe znajdujÈ siÚ na
pïytce Arduino po przeciwnej stronie niĝ wyprowadzenia cyfrowe.
Pin 13 jest poïÈczony z wbudowanÈ w Arduino diodÈ LED.
Zmienna x przechowuje wartoĂÊ odczytanÈ przez funkcjÚ analogRead(). Zauwaĝ, ĝe w komentarzu wskazaliĂmy zakres zwracany przez funkcjÚ. TÚ informacjÚ moĝna znaleěÊ takĝe w dokumentacji Arduino, ale
dobrze jest mieÊ jÈ pod rÚkÈ.
Funkcja setup() sïuĝy do jednorazowej inicjalizacji.
Ustawienie wyprowadzenia D13 jako wyjĂcie (OUTPUT), co pozwoli póěniej na sterowanie nim za pomocÈ
funkcji digitalWrite(). Zauwaĝ, ĝe mimo iĝ do odczytu wykorzystane zostanie wyprowadzenie A0,
nie ma koniecznoĂci konfigurowania go jawnie jako wejĂcia, poniewaĝ funkcja analogRead() dziaïa w inny
sposób niĝ funkcja digitalRead().
Funkcja loop() jest wywoïywana automatycznie po zakoñczeniu dziaïania funkcji setup().
Odczytanie napiÚcia z wejĂcia potPin (A0) za pomocÈ funkcji analogRead(). W wyniku otrzymasz wartoĂÊ
z przedziaïu pomiÚdzy 0 (0 V — stan niski LOW) a 1023 (+5 V — stan wysoki HIGH). Ta wartoĂÊ zapisywana jest w zmiennej x.
WïÈczenie wbudowanej diody LED.
Odczekanie x/10 milisekund. Oznacza to, ĝe przy skrÚconym do maksimum potencjometrze bÚdzie to 0 ms
(A0 odczyta 0 V), a przy skrÚconym potencjometrze w przeciwnÈ stronÚ bÚdzie to 0,1 ms (1023/10 ms).
WyïÈczenie wbudowanej diody LED.
Ponownie odczekanie, aby dioda LED zostaïa przez moment wyïÈczona.
Po zakoñczeniu dziaïania funkcji loop() jest ona wywoïywana ponownie.

Projekt 9. Pomiar jasnoĂci Ăwiatïa za pomocÈ fotorezystora
Jest jasno czy ciemno? Fotorezystor stawia mniejszy opór przepïywajÈcemu przez niego prÈdowi, gdy zostanie
oĂwietlony silnym Ăwiatïem (rysunek 3.12). Nasi uczniowie wykorzystujÈ fotorezystory przy konstruowaniu
robotów, które „lubiÈ” Ăwiatïo (bÈdě go „nie lubiÈ”), ukïadów, które automatycznie zapalajÈ Ăwiatïa po zmroku, lub
do budowy alarmów wïamaniowych.
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Rysunek 3.12. Fotorezystor lepiej przewodzi prÈd, jeĂli zostanie oĂwietlony jasnym Ăwiatïem

Elementy
Do tego projektu bÚdziesz potrzebowaï nastÚpujÈcych elementów:
x fotorezystora (zalecany 10 k);
x rezystora 10 k (kod czteropaskowy — brÈzowy, czarny, pomarañczowy; kod piÚciopaskowy — brÈzowy, czarny, czarny, czerwony; odpowiednio: czwarty i piÈty pasek jest zaleĝny od tolerancji rezystora);
x Arduino Uno;
x kabelków poïÈczeniowych;
x pïytki stykowej.

Budowa
Rysunek 3.13 przedstawia diagram ukïadu, który zbudujesz w tym projekcie. Zïóĝ ukïad zgodnie z diagramem
oraz uruchom szkic z listingu 3.4. ZwróÊ uwagÚ na obecnoĂÊ rezystora 10 k — wchodzi on w skïad dzielnika
napiÚcia. W projekcie 8. „Pomiar obrotu z wykorzystaniem potencjometru” nie byïo potrzeby uĝywania zewnÚtrznego rezystora, poniewaĝ juĝ sam potencjometr peïni funkcjÚ dzielnika napiÚcia.

Rysunek 3.13. Diagram ukïadu z fotorezystorem
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Aby wytworzyÊ zmianÚ napiÚcia zaleĝnÈ od zmiany rezystancji fotorezystora, musisz wykorzystaÊ dzielnik napiÚcia
zïoĝony z dwóch rezystancji (opornik 10 k i fotorezystor) oraz zmierzyÊ wartoĂÊ napiÚcia, które pojawi siÚ
miÚdzy nimi. Na tej podstawie bÚdzie moĝna okreĂliÊ, czy w otoczeniu jest ciemno, czy teĝ jasno.

Uruchom kod
Listing 3.4. Szkic Arduino korzystajÈcy z fotorezystora
// photoresistor.ino — szybsze miganie diody w ciemnoĞci, wolniejsze w Ğwietle
// (c) BotBook.com — Karvinen, Karvinen, Valtokari
int photoPin=A0;
int ledPin=13;
int x=-1; // 0..1023
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
x=analogRead(photoPin);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(x/10); //
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(x/10);
}

JesteĂmy pewni, ĝe zauwaĝyïeĂ, ĝe powyĝszy kod wyglÈda podobnie jak listing 3.3! To ten sam kod —
zmieniliĂmy jedynie nazwÚ zmiennej potPin na photoPin oraz komentarz w pierwszej linii. Uruchom program i sprawdě go. Co siÚ dzieje, gdy umieĂcisz fotorezystor w cieniu bÈdě go caïkowicie zasïonisz?
WiÚkszoĂÊ popularnych czujników to analogowe czujniki rezystancyjne, wiÚc ich podïÈczenie do ukïadu
wyglÈda podobnie. W przyszïoĂci — gdy bÚdziesz miaï do czynienia z innymi czujnikami — moĝesz skorzystaÊ z tego samego podejĂcia.

Projekt 10. Pomiar siïy nacisku za pomocÈ czujnika
FlexiForce4
Rezystancyjny czujnik siïy nacisku, taki jak FlexiForce (rysunek 3.14), ma najczÚĂciej postaÊ pïaskiej folii zakoñczonej obszarem aktywnym i moĝe zostaÊ wykorzystany do badania dziaïajÈcej na niego siïy. W stanie spoczynku charakteryzuje siÚ on bardzo duĝÈ rezystancjÈ, natomiast po przyïoĝeniu siïy do obszaru aktywnego
czujnika jego rezystancja maleje.

4

Podobne czujniki moĝna nabyÊ w sklepach internetowych pod symbolem CZN-CP1 — przyp. tïum.
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Rysunek 3.14. Rezystancyjny czujnik siïy nacisku mierzy wywieranÈ na niego siïÚ

Elementy
Do tego projektu bÚdziesz potrzebowaï nastÚpujÈcych elementów:
x rezystancyjnego czujnika siïy;
x rezystora 1 M (kod czteropaskowy — brÈzowy, czarny, zielony; kod piÚciopaskowy — brÈzowy,
czarny, czarny, ĝóïty; odpowiednio czwarty i piÈty pasek jest zaleĝny od tolerancji rezystora);
x Arduino Uno;
x kabelków poïÈczeniowych;
x pïytki stykowej.

Budowa
Podobnie jak byïo w projekcie 9. „Pomiar jasnoĂci Ăwiatïa za pomocÈ fotorezystora”, wykorzystasz tutaj dzielnik
napiÚcia. Równieĝ w tym przypadku musisz uĝyÊ rezystora o wartoĂci zbliĝonej do rezystancji czujnika. W naszym
czujniku odpowiedni okazaï siÚ opornik 1 M.
Zadaniem wyprowadzenia A0 bÚdzie pomiar napiÚcia z naszego dzielnika (zob. ramka „Analogowe czujniki
rezystancyjne a dzielniki napiÚcia”). To napiÚcie bÚdzie siÚ zmieniaÊ w odpowiedzi na przyïoĝonÈ do czujnika siïÚ.
W efekcie pojawi siÚ wartoĂÊ pomiÚdzy 0 (napiÚcie bliskie 0 V) a 1023 (napiÚcie bliskie +5 V). Zbuduj
ukïad przedstawiony na rysunku 3.15 i zaïaduj szkic z listingu 3.5.

Rysunek 3.15. Diagram ukïadu z czujnikiem FlexiForce
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Nasïuch na porcie szeregowym
Nie musisz siÚ domyĂlaÊ tego, co dzieje siÚ wewnÈtrz Arduino. Ukïad Arduino potrafi komunikowaÊ siÚ
z Twoim komputerem poprzez wbudowany port szeregowy i przesyïaÊ do niego informacje (istnieje takĝe
moĝliwoĂÊ przesyïania informacji w drugÈ stronÚ — z komputera do Arduino), co przedstawiono na rysunku 3.16. Transmisja nastÚpuje poprzez port USB wbudowany w Arduino.

Rysunek 3.16. Monitor portu szeregowego

Systemy wbudowane bardzo czÚsto wykorzystujÈ do
komunikacji porty szeregowe. W naszej ksiÈĝce na temat sterowania robotem za pomocÈ fal mózgowych
(Make a Mind-Controlled Arduino Robot) opisaliĂmy,
w jaki sposób posïuĝyliĂmy siÚ portem szeregowym
w celu zhakowania dostÚpnej na rynku opaski na
gïowÚ wykorzystywanej przy elektroencefalografii.
Pozwoliïo nam to na kontrolowanie robota zbudowanego na bazie Arduino za pomocÈ fal mózgowych!
Kolejnym dobrym przykïadem jest sterowany przez

telefon robot do gry w piïkÚ noĝnÈ — zostaï opisany w innej naszej ksiÈĝce Make: Arduino Bots and
Gadgets. Tutaj z kolei do komunikacji z telefonem
dziaïajÈcym pod kontrolÈ systemu Android wykorzystaliĂmy transmisjÚ poprzez ïÈcze Bluetooth.
Jednak port szeregowy sïuĝy nie tylko do przekazywania urzÈdzeniom instrukcji. Podczas budowania wczesnej wersji prototypu naszego satelity uĝyliĂmy portu szeregowego do debugowania projektu.
I wïaĂnie w ten sam sposób wykorzystamy go tutaj.

Projekt 10. Pomiar siïy nacisku za pomocÈ czujnika FlexiForce
Kup książkę

55
Poleć książkę

Uruchom kod
Listing 3.5. Szkic Arduino do odczytu czujnika siïy
// squeeze_serial.ino — transmisja szeregowa siáy nacisku
// (c) BotBook.com — Karvinen, Karvinen, Valtokari
int squeezePin=A0; //
int x=-1; // 0..1023 //
void setup() { //
Serial.begin(9600); // bity/s //
}
void loop() { //
x=analogRead(squeezePin); //
Serial.println(x); //
delay(500); // ms //
}

To wyprowadzenie odpowiada za odczyt czujnika (wejĂcie analogowe A0).
Zmienna globalna x zadeklarowana zostaïa w ten sposób, aby umoĝliwiÊ dostÚp do niej wewnÈtrz innych
funkcji w szkicu. Zainicjalizowana zostaïa wartoĂciÈ –1 (której funkcja analogRead() nie zwraca), aby
uïatwiÊ debugowanie — jeĂli zauwaĝysz tÚ wartoĂÊ jako wynik odczytu, najprawdopodobniej w programie jest bïÈd.
Funkcja setup() jest wywoïywana automatycznie; sïuĝy do inicjalizacji.
PrÚdkoĂÊ transmisji portu szeregowego (wybraliĂmy prÚdkoĂÊ 9600, poniewaĝ jest to domyĂlna wartoĂÊ
uĝywana przez monitor portu szeregowego).
Funkcja loop() jest wykonywana automatycznie (i wielokrotnie) po zakoñczeniu dziaïania funkcji setup().
Funkcja analogRead() zwraca wartoĂÊ pomiÚdzy 0 (poziom niski — LOW, 0 V) a 1023 (poziom wysoki — HIGH, +5 V). Ta wartoĂÊ jest zapisywana w zmiennej x.
Przesïanie wartoĂci zmiennej x do portu szeregowego — ta wartoĂÊ pojawi siÚ w oknie monitora portu
szeregowego. Funkcja Serial.println() przesyïa kaĝdÈ wartoĂÊ w nowej linii — w efekcie w oknie
monitora zobaczysz szereg przewijajÈcych siÚ wartoĂci.
Odczekanie 500 ms — zapewni Ci to wystarczajÈcÈ iloĂÊ czasu, abyĂ mógï odczytaÊ poszczególne
wartoĂci w oknie monitora portu szeregowego; zapobiega takĝe zbyt duĝemu obciÈĝeniu procesora Arduino
przez Twój program.
Poeksperymentuj: czy potrafisz podïÈczyÊ do ukïadu potencjometr i odczytaÊ jego wartoĂÊ poprzez port
szeregowy? JeĂli jesteĂ gotowy na kolejne wyzwanie, spróbuj przekonwertowaÊ zwracanÈ wartoĂÊ na kÈt
obrotu potencjometru lub jako procent maksymalnego obrotu.
Czujesz siÚ na siïach, aby spróbowaÊ czegoĂ wiÚcej? Gdy juĝ przekaĝesz dane do komputera, moĝesz je odczytywaÊ za pomocÈ dowolnego jÚzyka programowania. W projekcie dotyczÈcym interaktywnego rysowania
zawartym w ksiÈĝce Make: Arduino Bots and Gadgets skorzystaliĂmy z biblioteki do obsïugi portu szeregowego w Pythonie, aby odczytywaÊ dane z Arduino i za pomocÈ gestów rysowaÊ obrazy na komputerze.
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Projekt 11. Pomiar temperatury — czujnik LM35
Jest ciepïo czy zimno? Czujnik LM35 jest niedrogim i ïatwym w uĝyciu termometrem (rysunek 3.17). Jedyne, co
trzeba zrobiÊ, to zmierzyÊ napiÚcie za pomocÈ funkcji analogRead() oraz obliczyÊ temperaturÚ za pomocÈ
wzoru: napiÚcie · 100 C/V.

Rysunek 3.17. Czujnik temperatury LM35

Nasi uczniowie wykorzystujÈ czujnik LM35 np. do mierzenia temperatury w domkach letniskowych i szklarniach.

Elementy
Do tego projektu bÚdziesz potrzebowaï nastÚpujÈcych elementów:
x czujnika temperatury LM35;
x Arduino Uno;
x kabelków poïÈczeniowych;
x pïytki stykowej.
Czujnik LM35 róŘni siö nieco od analogowych czujników rezystancyjnych, z których
korzystaĞeķ wczeķniej. Ma trzy wyprowadzenia: 5 V, masö oraz sygnaĞ. Dziöki temu
Ğatwiej jest go podĞâczyä, gdyŘ nie wymaga uŘycia dodatkowego rezystora podciâgajâcego.

Budowa
Rysunek 3.18 przedstawia diagram ukïadu. Zbuduj ukïad zgodnie z diagramem, a nastÚpnie uruchom kod z listingu 3.6. Aby zobaczyÊ aktualny odczyt temperatury, otwórz okno monitora portu szeregowego. BÚdziesz musiaï
wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. PodïÈcz czujnik LM35 do Arduino za pomocÈ pïytki stykowej. JeĂli masz najbardziej popularnÈ wersjÚ LM35
(w obudowie typu TO-92 — typowej dla wielu póïprzewodników), ustaw czujnik tak, aby byï zwrócony
pïaskÈ stronÈ w Twoim kierunku i z wyprowadzeniami skierowanymi ku doïowi. Lewa nóĝka to +5 V,
Ărodkowa to sygnaï wyjĂciowy (VOUT), a prawa to wyprowadzenie masy (GND).
Projekt 11. Pomiar temperatury — czujnik LM35
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Rysunek 3.18. Czujnik temperatury podïÈczony za pomocÈ pïytki stykowej

2. PodïÈcz wyprowadzenie +5 V do +5 V na pïytce Arduino, a GND do GND na pïytce Arduino. Ale czym
jest sygnaï VOUT? Otóĝ ten sygnaï to napiÚcie wyjĂciowe informujÈce o temperaturze, którÈ rejestruje czujnik.
Naleĝy wiÚc podïÈczyÊ je do wejĂcia analogowego na pïytce Arduino (w listingu 3.6 jest to wejĂcie A0).
Gdy juĝ dokonasz pomiaru temperatury w swoim pokoju, moĝesz pokusiÊ siÚ o dalsze testowanie czujnika
LM35. GdybyĂ wïoĝyï czujnik do lodówki, musiaïbyĂ odczekaÊ dïuĝszÈ chwilÚ — powietrze jest caïkiem dobrym izolatorem i nie przewodzi zbyt dobrze ciepïa. W celu szybkiego schïodzenia czujnika posïuĝ siÚ wiÚc kostkÈ
lodu (rysunek 3.19). Wilgotne kostki lodu szybko odprowadzÈ ciepïo z czujnika LM35 i otrzymasz natychmiastowy odczyt temperatury.

Rysunek 3.19. Testowanie czujnika LM35 za pomocÈ kostek lodu

Uruchom kod
Listing 3.6. Szkic Arduino korzystajÈcy z czujnika LM35
// temperature_lm35.ino — transmisja szeregowa temperatury z czujnika LM35
// (c) BotBook.com — Karvinen, Karvinen, Valtokari
int lmPin = A0; //
void setup() //
{

58

3. Czujniki i Arduino
Kup książkę

Poleć książkę

Serial.begin(9600); //
}
float tempC() //
{
float raw = analogRead(lmPin); //
float percent = raw/1023.0; //
float volts = percent*5.0; //
return 100.0*volts; //
}
void loop() //
{
Serial.println(tempC()); //
delay(200); // ms //
}

Do odczytu sygnaïu wyjĂciowego czujnika wykorzystasz wejĂcie analogowe 0 (A0).
Podczas rozruchu Arduino wykonuje inicjalizacjÚ, jednokrotnie wywoïujÈc funkcjÚ setup().
Otwarcie portu szeregowego. KorzystajÈc z monitora portu szeregowego (NarzÚdzia/Monitor portu szeregowego), moĝesz zobaczyÊ, co dzieje siÚ na wyjĂciu portu szeregowego. PamiÚtaj, aby ustawiÊ takÈ samÈ
prÚdkoĂÊ transmisji zarówno w kodzie, jak i w monitorze portu szeregowego.
Definicja nowej funkcji o nazwie tempC(). BÚdziesz jÈ wywoïywaï w programie, aby odczytaÊ temperaturÚ z czujnika.
Funkcja analogRead() zwraca liczbÚ caïkowitÈ z przedziaïu 0 – 1023. WartoĂÊ 0 jest równoznaczna
z napiÚciem 0 V, a wartoĂÊ 1023 oznacza +5 V.
DzielÈc wynik odczytu przez wartoĂÊ maksymalnÈ, otrzymasz wartoĂÊ odczytu wyraĝonÈ procentowo.
W ten sposób wartoĂÊ 0.0 oznacza 0%, a wartoĂÊ 1.0 oznacza 100%. Aby w wyniku dzielenia otrzymaÊ wartoĂÊ zmiennoprzecinkowÈ (dziesiÚtnÈ), naleĝy jako dzielnika uĝyÊ takĝe liczby zmiennoprzecinkowej 1023.0 zamiast liczby caïkowitej 1023. W jÚzykach programowania C i C++ wyraĝenie 1/2
zwróci wartoĂÊ 0, natomiast wyraĝenie 1/2.0 zwróci wartoĂÊ 0.5.
Zmienna percent przedstawia wynik wyraĝony procentowo w stosunku do wartoĂci maksymalnej 5 V.
Aby otrzymaÊ napiÚcie wyjĂciowe w woltach, naleĝy pomnoĝyÊ wynik procentowy razy 5.0.
W danych katalogowych czujnika LM35 (wyszukaj w sieci frazy LM35 datasheet) moĝna znaleěÊ informacjÚ, ĝe wspóïczynnik skalujÈcy wynosi 10 mV/C, a napiÚcie 0 V oznacza temperaturÚ 0° C. Teraz trochÚ
matematyki: 10 mV/C = 0.01 V/C. OdwrotnoĂÊ to 1/0.01 C/V = 100 C/V. Aby wiÚc otrzymaÊ temperaturÚ wyraĝonÈ w stopniach Celsjusza, naleĝy napiÚcie wyjĂciowe pomnoĝyÊ razy 100.
Funkcja setup() koñczy dziaïanie i aĝ do odïÈczenia zasilania od Arduino uruchamiana jest w pÚtli
funkcja loop().
Wywoïanie funkcji tempC(), która zwraca liczbÚ (np. 20.0). Ten wynik jest przesyïany do portu szeregowego i dodatkowo wstawia siÚ znak koñca linii. FunkcjÚ tempC() moĝna bardzo ïatwo wykorzystaÊ w innych projektach. Gdy masz juĝ pewnoĂÊ, ĝe dziaïa ona poprawnie, moĝesz zapomnieÊ o szczegóïach
implementacyjnych. Gdy chcesz zmierzyÊ temperaturÚ, podïÈcz po prostu do swojego ukïadu czujnik
LM35 i wywoïaj funkcjÚ tempC().
Odczekanie chwili. Zapewni Ci to wystarczajÈcÈ iloĂÊ czasu, aby odczytaÊ wynik, zabezpieczy bufor portu
szeregowego przez przepeïnieniem i zapobiegnie poĝarciu przez Twój program 100% zasobów Arduino.
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Projekt 12. Pomiar odlegïoĂci za pomocÈ czujnika
ultraděwiÚkowego HC-SR04
UltraděwiÚkowy czujnik odlegïoĂci (przedstawiony na rysunku 3.20) to jeden z naszych ulubionych czujników. Generuje on falÚ ultraděwiÚkowÈ, a nastÚpnie rejestruje, po jakim czasie ta fala (echo) do niego powróci —
moĝna powiedzieÊ, ĝe to taki maïy sonar. Jak nazwa czujnika sama wskazuje, czÚstotliwoĂÊ generowanej
fali jest wystarczajÈco duĝa, by wykraczaïa poza pasmo sïyszalne przez czïowieka. ZaletÈ tego czujnika —
w stosunku do czujnika na podczerwieñ, z którym zapoznaïeĂ siÚ wczeĂniej (projekt 7. „Wykrywanie przedmiotów
za pomocÈ czujnika zbliĝeniowego na podczerwieñ”), jest to, ĝe potrafi on okreĂliÊ odlegïoĂÊ od obiektu (istniejÈ
takĝe czujniki na podczerwieñ, które sÈ zdolne do oceny odlegïoĂci — np. z serii Sharp GP2Y0A).

Rysunek 3.20. UltraděwiÚkowy czujnik odlegïoĂci

Czujniki ultraděwiÚkowe majÈ jednak teĝ pewnÈ wadÚ — pewnego rodzaju obiektów nie potrafiÈ wykryÊ w ogóle.
Chodzi tutaj o wyjÈtkowo miÚkkie obiekty oraz obiekty skïadajÈce siÚ z nachylonych pïaszczyzn. To wïaĂnie
z tego powodu samoloty niewykrywalne dla radarów majÈ takie a nie inne ksztaïty.
Na rynku istnieje wiele ultraděwiÚkowych czujników odlegïoĂci. Przez pewien czas naszym ulubionym byï Parallax
PING, jednakĝe jego koszt (ok. 150 zï) nie pozwalaï na zakup zbyt wielu sztuk. W tej chwili moĝna juĝ kupiÊ
czujniki ultraděwiÚkowe w cenie kilkunastu zïotych — HC-SR04 jest jednym z nich.

Elementy
Do tego projektu bÚdziesz potrzebowaï nastÚpujÈcych elementów:
x ultraděwiÚkowego czujnika odlegïoĂci HC-SR04;
x Arduino Uno;
x pïytki stykowej;
x kabelków poïÈczeniowych.

Budowa
PoïÈcz ukïad w sposób przedstawiony na rysunku 3.21 i uruchom kod z listingu 3.7.
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Rysunek 3.21. Czujnik HC-SR04 podïÈczony za pomocÈ pïytki stykowej

Uruchom kod
Listing 3.7. Szkic Arduino korzystajÈcy z czujnika HC-SR04
// hc-sr04.ino — pomiar odlegáoĞci z wykorzystaniem czujnika HC-SR04
// (c) BotBook.com — Karvinen, Karvinen, Valtokari
int trigPin = 8; //
int echoPin = 7; //
float v=331.5+0.6*20; // m/s //
void setup() //
{
Serial.begin(9600); //
pinMode(trigPin, OUTPUT); //
pinMode(echoPin, INPUT); //
}
float distanceCm(){ //
// send sound pulse //
digitalWrite(trigPin, LOW); //
delayMicroseconds(3); //
digitalWrite(trigPin, HIGH); //
delayMicroseconds(5); //
digitalWrite(trigPin, LOW); //
// listen for echo //
float tUs = pulseIn(echoPin, HIGH); // mikrosekundy //
float t = tUs / 1000.0 / 1000.0 / 2.0; // s //
float d = t*v; // m //
return d*100; // cm //
}
void loop() //
{
int d=distanceCm(); //
Serial.println(d, DEC); //
delay(200); // ms //
}
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Wyprowadzenie oznaczone jako „Trig” na pïytce czujnika HC-SR04 sïuĝy do wyzwalania sygnaïu ultraděwiÚkowego. Jest ono podïÈczone do wyprowadzenia cyfrowego D8 na pïytce Arduino i przy zmianie
stanu na wysoki (HIGH) nastÈpi wygenerowanie sygnaïu.
Na wyprowadzeniu oznaczonym jako „Echo” na pïytce czujnika HC-SR04 pojawi siÚ stan wysoki (HIGH),
gdy powróci do niego echo sygnaïu. Na pïytce Arduino jest ono podïÈczone do wyprowadzenia cyfrowego D7.
PrÚdkoĂÊ děwiÚku to 340 m/s. Tutaj zostaïa ona wyznaczona dla temperatury powietrza równej 20° C (do
331,5 dodajemy 20 · 0,6). Dla zachowania przejrzystoĂci zawsze przedstawiamy takie obliczenia w kodzie.
Nie stanowi to dla Arduino dodatkowego obciÈĝenia, poniewaĝ kompilator przed przesïaniem programu
do Arduino zamienia to wyraĝenie na staïÈ.
Funkcja setup() jest wywoïywana automatycznie podczas rozruchu Arduino.
Otwarcie poïÈczenia szeregowego, aby moĝna byïo obserwowaÊ wynik poprzez monitor portu szeregowego
(NarzÚdzia/Monitor portu szeregowego). PamiÚtaj, aby ustawiÊ takÈ samÈ prÚdkoĂÊ transmisji (wyraĝonÈ
w b/s lub bodach) zarówno w kodzie, jak i w monitorze portu szeregowego.
Skonfigurowanie wyprowadzenia trigPin jako wyjĂcia (OUTPUT), aby moĝna byïo za pomocÈ funkcji
digitalWrite() ustawiaÊ na nim stan wysoki (HIGH) lub niski (LOW).
Skonfigurowanie wyprowadzenia echoPin jako wejĂcia (INPUT), aby moĝna byïo za pomocÈ funkcji
digitalRead() sprawdzaÊ, czy wystÚpuje na nim stan niski (LOW), czy wysoki (HIGH).
Zdefiniowanie nowej funkcji. Funkcja distanceCm() zwraca wartoĂÊ zmiennoprzecinkowÈ typu float.
Nie przyjmuje ona ĝadnych parametrów, wiÚc miejsce pomiÚdzy nawiasami po nazwie funkcji jest puste.
Funkcja skïada siÚ z dwóch czÚĂci. Najpierw informujemy czujnik HC-SR04, aby wygenerowaï sygnaï
ultraděwiÚkowy, a póěniej sprawdzamy, jaki czas upïynÈï do momentu odebrania echa sygnaïu.
Aby czujnik wygenerowaï sygnaï, najpierw musimy ustawiÊ na wyjĂciu stan niski (LOW). Muzyka zawsze
zaczyna siÚ od ciszy.
Odczekanie chwili — aby stan na wyjĂciu zdÈĝyï siÚ ustawiÊ. PracujÈc z krotnoĂciami jednostek miary,
warto wyraziÊ je w jednostkach podstawowych — tak aby mieÊ poczucie skali. Trzy mikrosekundy to trzy
milionowe czÚĂci sekundy lub liczbowo 0,000003 s.
Ustawienie na wyprowadzeniu wyzwalajÈcym stanu wysokiego (HIGH, +5 V). W tym momencie nastÚpuje
transmisja sygnaïu ultraděwiÚkowego.
Kolejne odczekanie chwili — 5 ŝs (mikrosekund). PiÚÊ mikrosekund == piÚÊ milionowych czÚĂci sekundy
== 0,000005 s. Przez ten czas na wyjĂciu bÚdzie siÚ utrzymywaï stan wysoki.
Ustawienie na wyprowadzeniu wyzwalajÈcym stanu niskiego LOW, koñczÈcego krótki sygnaï ultraděwiÚkowy.
Komentarz informujÈcy, ĝe wïaĂnie nastÚpuje przejĂcie do drugiej czÚĂci funkcji.
Teraz trzeba ustaliÊ, po jakim czasie na wyprowadzeniu D7 pojawi siÚ stan niski (LOW). Czas zwracany
przez funkcjÚ pulseIn() jest wyraĝony w mikrosekundach. W kodzie najlepiej jest uĝywaÊ prostych znaków
ASCII, wiÚc przedrostek mikro zamiast greckiej literki ŝ oznacza siÚ literkÈ u lub U.
KorzystajÈc z dzielenia, zamieñ mikrosekundy na sekundy. CzÚsto bardziej praktyczne jest operowanie na jednostkach podstawowych ukïadu SI — takich jak: sekunda, metr, kilogram. Aby uniknÈÊ przedwczesnego zaokrÈglenia i w wyniku otrzymaÊ liczbÚ dziesiÚtnÈ, uĝyj jako dzielnika liczby zmiennoprzecinkowej
(1000.0 zamiast liczby caïkowitej 1000). Czas tUs to czas od wysïania sygnaïu do powrotu odbitego sygnaïu
(w obie strony), wiÚc trzeba go podzieliÊ na póï, aby otrzymaÊ czas od wysïania sygnaïu do chwili zetkniÚcia
z przeszkodÈ.
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Aby na podstawie czasu otrzymaÊ dystans, naleĝy pomnoĝyÊ go przez prÚdkoĂÊ. Na przykïad: jeĂli podróĝ z prÚdkoĂciÈ 100 km/h do Krakowa i z powrotem zajÚïaby 2 godziny, to odlegïoĂÊ oblicza siÚ jako
2h/2 · 100 km/h — czyli 100 km.
Aby otrzymaÊ odlegïoĂÊ w centymetrach, trzeba pomnoĝyÊ liczbÚ metrów przez 100. W przypadku
czujnika HC-SR04 jest to wygodniejsza jednostka.
Po zakoñczeniu funkcji setup(), automatycznie jest uruchamiana w pÚtli funkcja loop(). To wïaĂnie
wywoïywanie funkcji loop() jest gïównym zadaniem Arduino.
To jest wïaĂnie serce programu. Poniewaĝ funkcja distanceCm() zostaïa zdefiniowana osobno, nic
nie stoi na przeszkodzie, abyĂ skorzystaï z niej w innych projektach. Mimo ĝe napisanie jej wymagaïo
trochÚ wysiïku, to uĝywajÈc jej, nie musisz siÚ juĝ zagïÚbiaÊ w szczegóïy implementacji. Aby zmierzyÊ
odlegïoĂÊ, wystarczy podïÈczyÊ czujnik HC-SR04, doïÈczyÊ do kodu funkcjÚ distanceCm() i wywoïaÊ jÈ.
W tym przypadku rzutujesz (konwertujesz) wynik funkcji na liczbÚ caïkowitÈ — ignorujÈc czÚĂÊ dziesiÚtnÈ.
Tak wiÚc w zmiennej d bÚdzie zapisywana odlegïoĂÊ w peïnych centymetrach (np. 23).
Przesïanie odlegïoĂci do monitora portu szeregowego (NarzÚdzia/Monitor portu szeregowego). Funkcja
println() formatuje wartoĂÊ do postaci liczby dziesiÚtnej i dodaje znak koñca linii.
Aby zapobiec zbyt duĝemu obciÈĝeniu procesora Arduino przez pÚtlÚ nieskoñczonÈ, wprowadzamy maïe
opóěnienie. Zapewni Ci to takĝe wystarczajÈcÈ iloĂÊ czasu, aby odczytaÊ wynik z monitora portu szeregowego — poniewaĝ kolejne wartoĂci bÚdÈ siÚ przewijaïy przez okno wolniej.
Poeksperymentuj! Czy uda Ci siÚ ukryÊ przed ultraděwiÚkami? Jakie powierzchnie odbijajÈ děwiÚk — dziÚki
czemu czujnik dziaïa poprawnie, a jakie go absorbujÈ lub przekierowujÈ w zupeïnie innÈ stronÚ, stajÈc siÚ
niewidoczne dla sonaru?
A moĝe spróbujesz zrobiÊ coĂ bardziej skomplikowanego? Zmodyfikuj funkcjÚ distanceCm() tak, aby przyjmowaïa jeden parametr, którym bÚdzie numer wyprowadzenia cyfrowego (np. distanceCm(3) w przypadku
czujnika HC-SR04 podïÈczonego do wyprowadzenia cyfrowego 3). Tym sposobem bÚdziesz mógï podïÈczyÊ
do swojego Arduino kilka czujników HC-SR04 jednoczeĂnie.
Czujniki ultraděwiÚkowe typu PING, HC-SR04 i podobne sÈ uĝywane w wielu projektach. SkorzystaliĂmy z nich
np. w projekcie interaktywnego rysowania czy teĝ chodzÈcego robota insekta. Nasi uczniowie uĝyli ich przy budowie robotów, myszki obsïugiwanej gestami, alarmów wïamaniowych czy teĝ interaktywnych pluszaków.

Podsumowanie
NauczyïeĂ siÚ pisaÊ programy na Arduino, które pozwalajÈ na dokonywanie pomiarów w otaczajÈcym CiÚ
Ăwiecie. Twoje Arduino potrafi mierzyÊ nacisk, temperaturÚ, Ăwiatïo, a takĝe inne wielkoĂci. JeĂli chcesz zdobyÊ
wiÚkszÈ wiedzÚ na temat tego ukïadu, budowaÊ roboty oraz inne urzÈdzenia, zajrzyj do ksiÈĝki Make: Arduino
Bots and Gadgets.
Arduino jest ukïadem prostym i zarazem posiadajÈcym duĝe moĝliwoĂci, wiÚc zawsze chÚtnie z niego korzystamy
podczas budowy ukïadów prototypowych. ByÊ moĝe jesteĂ zainteresowany poznaniem innej platformy, na
której moĝna uruchamiaÊ znacznie powaĝniejsze systemy (takie jak np. serwery sieciowe), czy teĝ takiej, do
której moĝna podïÈczaÊ wiÚksze urzÈdzenia — np. projektory lub telewizory? W nastÚpnym rozdziale wypïyniesz
na gïÚbokÈ wodÚ i poznasz komputer Raspberry Pi.
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