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1 Зертханалық жұмыс № 1. Дискретті сигналдарды логикалық
түрлендіру
– Жалпы мәліметтер;
– дистанциялық және дискретті жүйелердің басқару бөлігі
технологиялық процесті іске қосу, тоқтату операцияларын басқару;
– логикалық алгоритмдерді қолдана отырып синтезделеді;
– дискретті сигналдарды түрлендіру (мысалы, А және сатылы
немесеимпульстік нысаны).
Зертханалық стендтің сипаттамасы «Дискретті сигналдарды
логикалық түрлендіру»:
Стенд модульдер жиынтығы болып табылады, корпустың жоғарғы
жағында позиция сенсорының соңғы қосқыштары бар атқарушы механизм
орналасқан.
Стендтің төменгі сол жақ бұрышында:
- «қорек көзі» модулі;
- «жинақ өрісі» модулі;
- «уақыт релесі» модулі.

1 сурет - Дискретті сигналдарды логикалық түрлендіру стенді
Сигнал:
–
Бұл кейбір ақпаратты қамтитын физикалық процесс (мысалы,
уақыт өте келе өзгеретін Токтар мен кернеулер). Кез келген сигналды
математикалық функциямен сипаттауға болады.
–
Аналогтық, дискретті және сандық сигналдар бар.
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–
Аналогтық сигналдар белгілі бір уақыт аралығында кез келген
мәнді қабылдай алатын x(t) функциясымен сипатталады;
–
Дискретті x (nT) сигналдары-бұл nT уақытының белгілі бір
дискретті моменттерінде алынған x(n) функциясының реттілігі немесе
есептеулері;
–
Сандық-бұл дискретті уақыт моменттерінде NT соңғы дискретті
мәндерді қабылдайтын сигналдар-содан кейін екілік сандармен кодталған
кванттау деңгейлері.

2 сурет - Аналогтық, дискретті, сандық сигналдар
Дискретті сигнал модельдері
– Аналогты сигналдарды дискреттеу.
– Уақыт пен деңгей бойынша кванттау.
– Дискретті және сандық тізбектер.
– Дискретті тізбекті түрлендіру.
– Z-түрлендіру және оның қасиеттері.
– Дискретті Фурье түрлендіруі.
Арақашықтық есептеу жасалады алынуы мүмкін: еркін сәттері уақыт
, содан кейін сигнал екі сандар

тізбегімен

ұсынылады: реттілік
Сигналдарды санау реттілігімен ұсыну:

3 сурет - Сигналдарды санау реттілігі
а.- t I уақыттың ерікті дискретті моменттері
б- T*n дискретті уақыт моменттері

Іс жүзінде сигналды бірізділікпен ұсынудың тағы бір әдісі таралды, онда
үлгілер t-ге тең уақыт аралығында орналасады
Бұл жағдайда сигнал оның x (0), x (T), x (2T) мәндерінің реттілігімен
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анықталады ... . Бұл реттілік дискретті реттілік деп аталады. Дискретті тізбекті
x (n):
–
аналитикалық дискретті x (n) тізбегін тор деп аталатын
функциямен сипаттауға болады.
–
T интервалы іріктеу кезеңі немесе іріктеу аралығы деп аталады.
Іріктеу кезеңінің кері мәні іріктеу жиілігі немесе F үлгіні алу жиілігі деп
аталады.
Аналогтық сигналды санау тізбегіне түрлендіру уақыт бойынша
дискреттеу (кванттау) деп аталады. Дискретті санақ тізбегі арқылы сигналды
ұсыну санақ арасындағы аралықта сигналдың әрекеті туралы ақпараттың
жоғалуына әкелетіні анық. Бұл шығындар минималды болуы үшін T іріктеу
кезеңін азайту керек. Алайда, дискреттілік кезеңінің төмендеуі санақ санының
көбеюіне және нәтижесінде есептеу көлемінің ұлғаюына әкеледі. Сондықтан,
іріктеу кезеңін таңдағанда, ымыралы шешім іздеу керек. Дискретті уақыт
сәттерінде сигналдың мәнін дәл көрсету үшін шексіз бит сандарын қажет
етеді. Сигналдарды өңдеу жүйелерінде сандардың бит тереңдігі шектеулі.

4 сурет - Дискретті және сандық тізбекті қалыптастыру
а.сандық-аналогтық түрлендіргішті ауыстыру сұлбасы; б. аналогтық сигнал;
в. дискретті тізбек; г. жуықтап алынған сандық тізбек.

Соңғы бит сандарының дискретті тізбегін ұсыну деңгей бойынша
кванттау деп аталады. Бұл жағдайда сигнал мәндерінің бүкіл аймағы
деңгейлер санына байланысты болады. Бұл деңгейлер кванттау деңгейлері деп
аталады. Олардың арасындағы қашықтық кванттау қадамы деп аталады.
Сигналды деңгей бойынша кванттау түбегейлі сызықты емес операция
болып табылады.
Уақыт бойынша іріктеу және деңгей бойынша кванттау операциялары
Аналогты-сандық түрлендіргіштерде (ACТ) орындалады.
Егер біз гистерезис пен кідіріс құбылыстарын елемейтін болсақ, ACТ
уақыт бойынша кванттауды жүзеге асыратын импульстік элементтің және
деңгей бойынша кванттауды жүзеге асыратын F [X(n)] статикалық
сипаттамасы бар көп сатылы симметриялы релелік элементтің дәйекті
қосылуы ретінде ұсынылуы мүмкін.
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HC (n) сандық реттілігінің элементтері дискретті мәндердің бірқатарын
ғана қабылдай алады
олардың саны пайдаланылған
разрядтардың санына байланысты.
«Қорек көзі» модулі
Қоректендіру модулінде (төменнен жоғарыға қарай) «220» деп
белгіленген қоректендірудің желілік сымының қосылу ажырағышы
орналасады, оның жанында жай-күйі жазбалармен («қосу»/ «өшіру»)
белгіленген қоректендірудің қосқышы орналасқан, оның жанында қоректену
модулін қосқан кезде кернеу беру индикациясының жарық диоды орналасқан
«сақтандырғыш» сақтандырғыш ұстағыштары (балқымалы ендірме*)
орналасады.

5 сурет - «Қорек көзі» модулі
Әртүрлі құрылғыларды (жүктемелерді, тұтынушыларды) электр
қуатымен қамтамасыз етуге арналған электрондық құрылғы.
Қорек көздерінің негізгі түрлері
Бастапқы
IP-әртүрлі
энергия
түрлерін
электр
энергиясына
түрлендіргіштер. Мысалы: гидроэлектростанция-ГЭС (судың ықтимал
гравитациялық энергиясы электр энергиясына айналады), химиялық ток
көздері (ХИТ), батареялар, отын элементтері (химиялық энергия электр
энергиясына айналады). Электр энергиясында аккумуляторлық батареялар,
дизельді - газды - бензинді генераторлық қондырғылар, автономды режимде
жұмыс істейтін UPS және т. б. бастапқы қуат көздеріне жатады.
Екінші реттік IP-электр энергиясын өздері өндірмейді, тек оны
түрлендіруге және қажетті кернеу, жиілік, кернеу пульсациясы және т.б.
параметрлерін қамтамасыз етуге қызмет етеді. электр энергиясында кернеу
тұрақтандырғыштары, үздіксіз қуат көздері, кернеу түрлендіргіштері,
түзеткіштер, инверторлар және т.б. екінші реттік қуат көздері болып
саналады.
Балқыма ендірмелер-ток жүктемелерінің шекті мәндері асқан кезде
электр энергиясын ажырату арқылы аппаратураны қысқа тұйықталудан және
асқын кернеуден қорғауға арналған электр техникалық элементтер. Тізбектің
ашылуы белгілі бір қалыңдықтағы қауіпсіздік сымының еруіне байланысты
болады. Өнеркәсіп бұл құрылғылардың бірнеше түрін біледі. Олардың
барлығы ішкі және сыртқы дизайн ерекшеліктерімен ерекшеленеді және бір
принцип бойынша жұмыс істейді.
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6 сурет - Балқыма ендірмелер
Жарықдиодты индикатор-бұл электронды құрылғы, оның дизайнында
бірнеше жарық диоды бар. Әрбір индикатордың жарық диоды бүтін бөліктің
бір бөлігі болып табылады, осылайша бірнеше индикатор жарық диодтары
белгілі бір комбинацияға қосылып, белгілі бір таңбаны немесе күрделі
кескінді құра алады.

7 сурет – Жарықдиодты индикатор
Қорек көзінің негізгі функциялары:
Қуат беруді қамтамасыз ету;
Кернеу формасын түрлендіру;
Кернеудің сызықтық емес бұрмалану коэффициентін түзету;
Кернеу шамасын түрлендіру;
Кернеуді тұрақтандыру;
Ток және кернеу қорғау;
Тізбектерді гальваникалық ажырату;
Жүктеме қуатының коэффициентін түзету;
Жүктеме тогын түзету;
Жұмысты бақылау және параметрлерді басқару;
Энергияны басқа түрлерден (химиялық энергиядан және т.б.)
электр энергиясына айналдыру арқылы энергияны генерациялау);
Негізгі көздердегі авариялар кезінде немесе энергия енгізулер
арасында ауыстырып қосу кезінде жүктемені үздіксіз қоректендіруді
қамтамасыз ету;
Көп жүрісті қорек көзі үшін: талап етілетін энергия кірісінің
(кірісінің) жүктемесіне қосу (коммутация);
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Кернеуді, токты, жиілікті тұрақтандыру;
Көп блокты қорек көзі үшін (артық резервтеу сұлбасы бойынша
салынған) блоктарды ауыстырып қосу және блоктар арасында қуатты бөлу.
«Жинақ өрісі» модулі
«Жинақ өрісі» модулінде қызыл түсті «а» деп белгіленген фазаның
жалғағыш шинасының клеммалары, қара түсті «Н» деп белгіленген
бейтарапты жалғағыш шинасының клеммалары, сондай-ақ фаза мен
бейтарапты шиналардың арасында орналасқан аралық жалғағыш шинаның
клеммалары орналасады.

8 сурет - «Жинақ өрісі» модулі
Назар аударыңыз! Барлық қосылыстар стендтің қуат көзі ажыратылған
кезде орындалуы тиіс. Стендтің қуат көзі қосылған кезде фазалық және
бейтарап шиналарға қуат беріледі.
Электр тізбегінің қарапайым жағдайы-бір фазалы тізбек.
Онда тек үш сым бар.
Сымдардың біреуі арқылы ток тұтынушыға өтеді, ал екіншісі кері
қайтады. Бір фазалы желідегі үшінші сым-жер (немесе жерге қосу).
Ток құрылғыға өтетін сым фаза деп аталады, ал ток қайтатын сым нөл
деп аталады.

9 сурет – Электр тізбегінің бір фазалы тізбегі; L-фаза;
N-нөлдік(жұмыс); PE- N-нөлдік(қорғаныс);
Байланыстырушы шиналар көптеген машиналарды орнатуға арналған
және 12-ден 60-қа дейінгі түйреуіштер бар, сондықтан оларды 2
Ажыратқышты қосу үшін пайдалану мүмкін емес және қисынсыз болады.
Әдетте автомат шинасы үлкен тарату қалқандарын жинау үшін қолданылады.
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10 сурет – Байланыстырушы шиналар
Кернеу релесі
Кернеу релесі-бұл оның мөлшерін басқаратын және белгіленген
шектерден шыққан кезде шығу кезінде сигнал шығаратын құрылғылар. Реле
іске қосылған кезде мән параметр деп аталады.
Жұмыс логикасы бойынша кернеу релесі екі санатқа бөлінеді:
берілген қондырғыдан асқан кезде іске қосылатын максималды
кернеу релесі;
бақыланатын мән параметрлерден төмен төмендеген кезде шығу
кезінде сигнал беретін минималды кернеу релесі.
Көбінесе бұл реленің екі түрі де бір корпуста функционалды түрде
біріктіріледі.
Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларында кернеу релесі
келесі функцияларды орындау үшін қажет:
оның шамасына әсер етуге қабілетті құрылғылардағы
(генераторларды форсирлеу құрылғылары) немесе оның рұқсат етілмейтін
өзгеруі туралы сигнал беру үшін кернеу шамасын бақылау;
резервті автоматты енгізу құрылғыларындағы белгіленімнен
төмен түскен кезде «кернеу жоғалды» сигналын қалыптастыру;
ең аз қорғаныс: электр қозғалтқыштарын ажырату үшін кернеуді
қалпына келтіру кезінде олардың топтық іске қосылуын болдырмау немесе
кернеу төмендеген кезде олардың жұмыс істеуіне жол бермеу үшін.

11 сурет - Кернеу релесі
10

«Уақыт релесі» модулінде DH48S-S типті таймер орналасқан.
Уақыт релесі-тәуелсіз уақыт жылдамдығын құруға және тізбек
элементтерінің белгілі бір реттілігін қамтамасыз етуге арналған реле. Уақыт
релесі басқару сигналы пайда болғаннан кейін бірден емес, белгіленген уақыт
өткеннен кейін қандай да бір әрекетті автоматты түрде орындау қажет болған
жағдайларда қолданылады.

12 сурет - Уақыт релесі
Сұлба релелік катушкадан тұрады (тізбектегі 7 және 2 контактілер), қуат
берілген кезде кері санақ басталады. Кері санау реле қосылған күйде уақыт
үшін бөлек және ажыратылған күй үшін бөлек жүргізіледі. Релелік
катушкалар үш контактінің коммутациялық тобын басқарады, олардың біреуі
(модульде көрсетілген схемаға сәйкес) қалыпты жабық (тізбектегі 5
байланыс), екіншісі қалыпты ашық (тізбектегі 6 байланыс).
Уақыт релесіне қуат «жинақ өрісі» модулінен сыртқы байланыстырушы
өткізгіштердің көмегімен беріледі. Қуат беру кезінде кері санақ автоматты
түрде басталады. Кері санақ уақыт релесінің қосылған күйінен басталады,
содан кейін өшірілген күйдің уақыты есептеледі, содан кейін реле
катушкасынан қуат алынбаса, уақыт санау циклі қайталанады.
Сұлбадағы 1, 3 және 4 контактілер қызметтік пайдалану үшін сақталған
және стендте жұмыс істеу кезінде қосылмауы керек. Уақыт релесінің негізгі
басқару элементтері суретте көрсетілген 1 және 2 индикаторлары есептелген
уақыт аралықтарының санын көрсетеді. Қосылған реле күйін санау кезінде-1
индикаторы жұмыс істейді, өшірілген күйді есептеу үшін – 2 индикаторы
жұмыс істейді.
4 және 7 түймелері уақыт аралықтарының сандық мәнін (0-ден 99-ға
дейін) және таңдалған уақыт аралықтарының өлшем бірлігін (0,01 сек; 0,1 сек;
1 сек; 0,1 мин; 1 мин; 0,1 с; 1 сағ; 10 С) таңдауға мүмкіндік береді. Реле
катушкасына қуат берілгенге дейін уақыт аралығын таңдау міндетті болып
табылады.
5 индикаторы таңдалған уақыт аралықтарының сандық мәнін көрсетеді.
3-индикатор реле күйі үшін уақыт аралығының таңдалған бірліктерін
көрсетеді. 6 индикаторы реле күйі өшірілген уақыт аралығының таңдалған
бірліктерін көрсетеді.
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13 сурет - Уақыт релесінің сызбасы

14 сурет - Уақыт релесінің басқару элементтері:
1-реленің қосылған күйінің уақыт көрсеткіші;
2-реленің өшірілген күйінің уақыт көрсеткіші;
3-қосылған күй үшін уақыт аралығын есептеу бірлігінің
индикаторы;
4-мәндерді азайту түймелері;
5-уақыт аралықтарының таңдалған сандық мәнін көрсету;
6-өшіру үшін уақыт аралығын есептеу бірліктерінің индикаторы
жай-күйін;
7-мәндерді арттыру түймелері.
«Атқарушы механизм» модулі
«Атқарушы механизм» модулінің сыртқы түрі суретте көрсетілген
модульдің төменгі бөлігінде редуктор (РД) арқылы реттеуші арматурамен
басқарылатын асинхронды үш фазалы электр қозғалтқышынан (АҚ) тұратын
Атқарушы механизмнің технологиялық сұлбасы келтірілген. Шығудағы
редуктордың осіне механикалық түрде шеткі ажыратқыштар (ВК «MAX»
және ВК «MIN») қосылған, олар айналу бұрышы бойынша шектеулері бар
реттеуші арматураны зақымданудан қорғауды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ,
электрлік позиция сенсоры редуктордың осіне механикалық түрде қосылған.
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15 сурет - «Атқарушы механизм» модулі
Кіре берістегі технологиялық сұлбасын орналасқан кіру қысқышты
тізбектерін қосу үшін басқару атқарушы механизмі (құрылғы), белгіленген
А1, А2, H.
Модульдің жоғарғы сол жағында жетек білігінің орнын көрсететін
позиция көрсеткіші орналасқануақыт моменті және позиция датчигінен
позиция туралы сигнал алады.
Модульдің
жоғарғы
оң
жағында
схемалық
диаграмма
орналасқанасинхронды қозғалтқыш негізінде атқарушы механизмді басқару.
Студенттер бұл схеманы әртүрлі стенд модульдерінде орналасқан қажетті
элементтерді қолдана отырып өздері жинауы керек.
Асинхронды электр қозғалтқышы
Асинхронды электр қозғалтқышы-ротордың айналу жиілігінің машинаға
қосылған тізбектегі ток жиілігіне қатынасы жүктемелерге байланысты
болатын айнымалы токтың коллекторсыз машинасы.
Айналмалы магнит өрісі.
Үш фазалы асинхронды электр қозғалтқышының жұмыс принципі үш
фазалы ораманың үш фазалы ток желісіне қосылған кезде айналмалы магнит
өрісін құру қабілетіне негізделген. Айналмалы магнит өрісі-бұл электр
қозғалтқыштары мен генераторлардың негізгі тұжырымдамасы
Редуктор-айналу арқылы қуатты беру механизмі, оның негізгі
функциясы-азайту, яғни берілетін қуатты пайдалы жұмысқа айналдыратын
құрылғыны басқаруға қажетті күшті азайту.
Атқарушы құрылғы-бұл объектіге кіретін энергия немесе материалдар
ағынын өзгерту арқылы басқару объектісіне әсер ететін автоматты басқару
жүйесінің функционалды элементі. Көптеген атқарушы құрылғыларда
механикалық немесе электрлік шығыс бар.
OMRON MY2NJ типті K1 – K4 релесі
Стендтің жоғарғы оң жақ бұрышында OMRON MY2NJ типті 4 K1 – K4
релесі орналасқан. Реледе басқару катушкасы және коммутациялық
контактілердің 2 тобы бар.
Реле әдетте үш негізгі функционалды элементтен тұрады: қабылдау,
аралық және атқарушы. Атқарушы элемент реледен басқарылатын тізбектерге
13

әсер етуді жүзеге асырады.

16 сурет - OMRON MY2NJ типті K1 – K4 релесі
Принциптік-электрлік реле сұлбасы
Стендтің төменгі оң жақ бұрышында 4 S1 - S4 қосқышы, негізінен
электр тізбектері орналасқан.
S1 қосқышы-Қайтару түймесі (импульстік пішіннің дискретті
командаларын қалыптастыру органы), коммутациялық контактілердің 2 тобы
бар.
S2 қосқышы-бұл әр позицияда бекітілген 2 позицияға арналған
ауыстырғыш (сатылы формадағы дискретті командаларды қалыптастыру
органы), коммутациялық байланыстардың 2 тобы бар.
Принциптік сұлба, принциптік электр сұлбасы-электр құрылғысының
элементтері арасындағы байланыстардың шартты графикалық және әріптіксандық белгілерін қолдана отырып беруге қызмет ететін графикалық кескін.

14

17 сурет - Принциптік-электрлік реле сұлбасы
S1 - S4 қосқыштарының принциптік электр сұлбасы
S3 қосқышы-бұл 3 позицияға қайтару кілті, төтенше позициялардан
орташа күйге оралу («ашу-жабу» сияқты екі импульстік команданы құру
органы), 2 жабу контактілері бар.
S4 қосқышы-үш позицияның әрқайсысында бекітілген 3 позицияның
кілті («қолмен-өшірілген-автоматты» типтегі екі сатылы командаларды
қалыптастыру органы), 2 жабу контактілері бар.

18 сурет - S1 - S4 қосқыштарының принциптік электр сұлбасы
Бақылау сұрақтары:
1. Сигнал дегеніміз не?
2. Сигналдардың қандай түрлерін білесіз?
3. Сіз қандай дискретті сигнал модельдерін білесіз?
4. Қуат көзі дегеніміз не? Қуат көздерінің қандай түрлерін білесіз?
5. Жарықдиодты индикатор дегеніміз не?
6. Фаза, нөл және жерге қосу дегеніміз не ?
7. Байланыстырушы шина дегеніміз не?
8. Кернеу релесі дегеніміз не?
9. Уақыт релесі қалай жұмыс істейді?
10. Асинхронды электр қозғалтқышы дегеніміз не ?
11. Редуктор дегеніміз не?
12. «Атқарушы құрылғы»дегеніміз не?
13. Принциптік-электрлік сұлба нені сипаттайды және қамтиды?
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2 Зертханалық жұмыс № 2. Tinkercad Circuits Arduino вебэмуляторы
Мақсаты: электр қуатының негізгі қасиеттерімен танысу; электронды
сұлбалардың компоненттерімен: резисторлармен, жарық диодты шамдармен,
Arduino және IDE тақталарымен, сонымен қатар Tinkercad Circuits Arduino веб
- эмуляторында жұмыс істеуді үйрену.
Arduino әзірлеушісі үшін Tinkercad тренажерының мүмкіндіктері
1. Онлайн платформа, жұмыс істеу үшін сізге браузер мен тұрақты
интернеттен басқа ештеңе қажет емес.
2. Электрондық сұлбаларды визуалды құру үшін ыңғайлы графикалық
редактор.
3. Көптеген танымал Электронды компоненттердің алдын-ала
орнатылған модельдерінің жиынтығы, құрамдас түрлері бойынша
сұрыпталған.
4. Жасалған виртуалды құрылғыны виртуалды қуат көзіне қосуға және
оның қалай жұмыс істейтінін бақылауға болатын электрондық сұлба
тренажері.
5. Датчиктер мен сыртқы әсер ету құралдарының симуляторлары.
Сенсорлардың көрсеткіштерін жүйенің оларға қалай әсер ететінін бақылау
арқылы өзгертуге болады.
6. Порт мониторы және қадамдық күйін келтіру мүмкіндігі бар Arduino
кіріктірілген редакторы.
7. Сұлбалар мен коды бар Arduino жобаларын орналастыруға дайын.
8. Arduio визуалды код редакторы.
Arduino-да тіркеліңіз
Жұмысты бастау үшін Autocad есептік жазбасын алу керек. Tinkercad
тіркелу мүлдем тегін. Сайтқа кіріңіз: https://www.tinkercad.com қарапайым
қадамдарды орындаңыз.
1. Google есептік жазбасы (gmail) арқылы тіркеуді таңдаңыз.
2. Сіз корпоративтік поштаны немесе бар поштаны таңдай аласыз.
3. Tinkercad-та жұмыс істеу үшін Opera браузері жақсы.
4. Тіркелгені пошта арқылы растағаннан кейін енгізілген параметрлерді
көрсетіп кіріңіз.
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19 сурет - Tinkercad-та жұмыс істеу бастамасы
Tinkercad Dashboard - бастапқы бет сол жақта көрінеді, сол жақта біз
қызметтер тізімін және оның астында жобалар тізімін көреміз. Сол жақтағы
элементті таңдап, оң жақта тиісті нысандардың тізімін көреміз. Circuits бөлімі
үшін бұл нысандар сұлбалар мен жобалар (скетч) болады.

20 сурет - Tinkercad-та тіркеліп, жұмыс орнымен танысу
Жобаны жасаңыз және өңдеңіз. Жобаны құру үшін жобалар тізімінің
астында орналасқан «Создать проект» түймесін басыңыз. Оны басу арқылы
біз осы жобаға енгізілген сұлбалардың тізімін қарау режиміне өтеміз. Сол
жерде біз жобаның қасиеттерін (оның ішінде атауды) бірден тиісті белгішені
басу арқылы өзгерте аламыз.
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21 сурет - Жобаны құру параметрлері
Жаңа Circuits сұлбасын қосыңыз. Tinkercad-да жаңа сұлбаны
жасаудың екі жолы бар:
Сол жақтағы мәзірден Circuits таңдаңыз және сұлбалар тізімінің оң
жағындағы пәрменді таңдаңыз Create new кез келген жобадан тыс жаңа сұлба
жасалады.

22 сурет - Мәзірден Circuits таңдау арқылы жаңа жоба құру
Белгілі бір жобада сұлба жасаңыз. Бұл үшін алдымен көшу
мұнарасының жобасын, содан кейін батырмасын «Create» жоғарыдан бақылау
тізімі. Сұлба түрлерінің тізімі пайда болады, біз Circuit таңдаймыз. Жасалған
сұлба осы тізімде және Circuits мәзіріндегі барлық жобалар тізімінде қол
жетімді болады.
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23 сурет - Сұлба түрлерінің тізімі
Пәрменді орындағаннан кейін сіз бірден атауды енгізбестен сұлбаны
өңдеу режиміне өтесіз. Сұлба атауы автоматты түрде жасалады.
Сұлбаның атауын өзгерту және оның қасиеттерін өңдеу үшін сұлбалар
тізімін қарау режиміне өтіп, сұлба атауы бар аймаққа апарыңыз және
«Параметрлер» белгішесін басыңыз. Параметрлерді өңдеуге болатын терезе
ашылады.
Сұлбаны жою үшін параметрлердегі «Жою» пәрменін сол режимде
таңдау керек. Сұлба туралы қысқаша ақпаратты көру үшін оны басу керек.
Өңдеу режиміне өту үшін тінтуірдің жүгіргісін алып, пайда болған «Өзгерту»
пәрменін таңдау керек.

24 сурет - Сұлбаны жою үшін параметрлердегі «Жою» пәрменін таңдау
Сұлбаны өңдеу процесінде барлық өзгерістер автоматты түрде
сақталады.
Өңдеу режиміндегі Tinkercad интерфейсінің сипаттамасы. «Өзгерту»
пәрменін басу арқылы біз сұлбаны өңдеу режиміне кіреміз. Ыңғайлы және
қарапайым графикалық интерфейсті қолдана отырып, қажетті электр тізбегін
салуға болады. Біз заттарды бөліп, тасымалдай аламыз, оларды тінтіуірдің
көмегімен әдеттегідей алып тастай аламыз.
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25 сурет - Өңдеу режимінде қызметтің жұмыс терезесі
Өңдеу режимінде қызметтің жұмыс терезесі екі жартыға бөлінеді:
төменде бетбелгілері бар панель орналасқан – бұл компоненттер кітапханасы.
Оның үстінде құралдар тақтасы және сұлба орналастырылатын кеңістік бар
сұлбаны визуалды өңдеу аймағы орналасқан.

26 сурет - Компоненттер кітапханасы
Жоғарғы сол жақтағы құралдар жолағында негізгі командалар
орналасқан:
1. Элементті бұру
2. Өшіру
3. Экран өлшемі бойынша масштабтау
4. Болдырмау
5. Қайталау
6. Панельдің оң жағындағы түймелер:
7. Бағдарламалау тақтасын және күйін келтіруді көрсету
8. Құрамдас кітапхана тақтасын көрсету
9. Схема тренажерін іске қосыңыз
10. Eagle .brd -ге экспорттау
11. Бөлісу
Tinkercad-да сұлбаны кезең-кезеңімен жасау
Көп жағдайда Arduino жобаларымен жұмыс істеу үшін келесі әрекеттер
алгоритмі орындалады:
1. Жаңа сұлба жасаңыз немесе өңдеу үшін барын ашыңыз.
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2. Көрнекі редакторды қолдана отырып, сұлба жасаңыз (Біздің жағдайда
Arduino UNO тақтасын қосу арқылы).
3. Біз эскизді код редакторында дайындаймыз және оны виртуалды
контроллерге жүктейміз.
Біз модельдеу режимін бастаймыз, онда тақта қуат көзіне виртуалды
түрде қосылып, сұлба жұмыс істей бастайды. Біз сенсорлар үшін бастапқы
деректерді енгіземіз және схеманың реакциясын көзбен де, қызметтің ішіндегі
виртуалды порт мониторында да байқаймыз.
МЫСАЛ. Бірінші қадам. Circuit сұлбасын жасаңыз
Біз жобаны жоғарыда сипатталған тәсілмен жасадық деп есептейміз. Біз
оған өтіп, Жасау түймесін басып, Circuit түрін таңдаймыз. Осы қадамнан кейін
визуалды өңдеу ортасы ашылады, онда біз сұлбаны сызып, жаза аламыз және
ардуино эскизін жөндей аламыз.
Электрондық сұлбаны дайындау
Сұлбаны құру арқылы біз осы процедураны орындаймыз:
1. Экранның төменгі жағындағы компоненттер кітапханасынан қажетті
компоненттерді таңдап, оларды редактор өрісіне орналастырыңыз.
2. Біз компоненттерді тінтуірмен сурет салып, виртуалды өткізгіштердің
көмегімен қосамыз.
3.
Біз
компоненттердің
параметрлерін
өңдейміз
(мысалы,
резисторлардың кедергісі немесе сымдардың түсі).
Кітапханадан таңдау операциясы өте қарапайым. Элементтер тізімі
төменгі жағында орналасқан. Элементті таңдағаннан кейін біз оны басамыз,
содан кейін диаграммадағы қажетті орынға жылжытамыз және қайтадан
басамыз. Компоненттер тізімі бар терезені құралдар тақтасындағы
«компоненттер» қосқышын басу арқылы жасыруға немесе көрсетуге болады.

27 сурет - Компоненттер тізімі
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Жұмыс істеу үшін бізде резистор мен батареядан бастап Arduino
модульдеріне дейін көптеген дайын элементтер бар. Оңай шарлау үшін
барлық элементтер үш қойындыға бөлінген:
1. Basic Components. Негізгі компоненттер
2. Allcomponents. Барлық қол жетімді компоненттер
3. Starters (бастапқы жиынтықтар). Алдын ала орнатылған сұлбалар

28 сурет - Барлық элементтердің үш қойындыға бөлінуі
Біз үшін ең қызықтысы-үшінші бетбелгі-Starters (бастапқы
жиынтықтар). Қызметті жасаушылар бірнеше дайын сұлбаларды дайындады,
оларды біз бірден жобаға жүктеп, өз қалауымыз бойынша өңдей аламыз.

29 сурет - компоненттердің Starters (бастапқы жиынтықтар) бөлімі
Тізімнен Arduino бар кез келген сұлбаны тауып, оны нұқыңыз. Қайта
басқаннан кейін сұлба элементтері редакциялау аймағында орналастырылады.
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Мысал үшін жылтылдау сұлбасын таңдайық. Оны орналастырғаннан кейін біз
экранда мыналарды көреміз:

30 сурет - Arduino - мен жылтылдау сұлбасын құру
Егер сұлба экранға сәйкес келмесе, масштабтауды орындаңыз (құралдар
тақтасындағы масштабтау түймесін басыңыз).
Ардуино коннекторын немесе электронды компоненттердің аяқтарын
нұқып, оған сымды «дәнекерлеуге» болады, оны тінтуірді басу арқылы біз
бүкіл тақтаны қажетті нүктеге дейін созамыз.

31 сурет - Сұлба құру барысында масштабтауды орындау
Сымның бұрыштары әдемі дөңгелектенеді, сымды тігінен немесе
көлденеңінен туралау мүмкіндігі бар (көк сызықтардың пайда болуы бізге тік
және горизонтты сәйкесінше айтады). Сымды орнатудан бас тарту үшін ESC
түймесін басыңыз немесе құралдар тақтасындағы тиісті белгішені нұқыңыз.
Компонентті басу арқылы оның қасиеттерін өңдей аламыз.
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32 сурет - Компоненттер қасиеттерін өңдеу
Үшінші қадам. Біз виртуалды Arduino скетчін бағдарламалаймыз
Кодты өңдеудің барлық құралдары жоғарғы жолақтағы «Code Editor»
түймесін басқан кезде тиісті режимге өткеннен кейін қол жетімді болады.
Кодты өңдеу режимінде бізге келесі әрекеттер қол жетімді:
1. Эскизді «виртуалды контроллерге» жүктеп, тренажерді іске қосыңыз.
2. Scratch сияқты визуалды код редакторына ауысу.
3. Мәтіндік код редакторына ауысу.
4. Кітапханаларды қосу.
5. Кодты компьютерге кеңейтімі бар файл түрінде жүктеңіз. ino (Arduino
эскизі).
6. Тоқтату нүктелерін құру және айнымалы күйлерді бақылау
мүмкіндігімен түзеткішті іске қосыңыз.
7. Монитор терезесін көрсету немесе жасыру.

33 сурет - Кодты өңдеу

24

34 сурет - Мәтіндік код редакторына кітапханаларды қосу
Төртінші қадам. Ардуино симуляторды іске қосыңыз
Тренажерді іске қосудың екі әдісі бар. Біріншісі-жоғарғы панельдегі
«Start Simulation» түймесін басу. Екіншісі-кодты өңдеу режимінде жүктеу
және іске қосу түймесін пайдалану.

35 сурет - «Start Simulation» түймесін басу арқылы тренажерді іске қосу
Екі жағдайда да, тренажердің жұмысын тоқтату үшін Сіз жоғарғы
батырманы тағы бір рет басуыңыз керек (модельдеу режимінде жазу «Stop
Simulation» деп өзгереді).
Қорытынды. Tinkercad Arduino шеңберлерінің негізгі мүмкіндіктері:
визуалды схема редакторы, визуалды және мәтіндік код редакторлары, күйін
келтіру режимі, сұлбалық модельдеу режимі, алынған эскиздер мен электр
тізбектерін нақты жобаларға экспорттау мүмкіндігі. Мүмкін, жеке-жеке, осы
мүмкіндіктердің әрқайсысы басқа қуатты құралдарда жақсы жүзеге
асырылады, бірақ бірге жиналады, тіпті ыңғайлы, веб-қызметті игеру оңай,
олар Tinkercad-ты кез келген адамға, әсіресе жаңадан бастаушыға өте пайдалы
етеді.
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Тапсырма. Жарық диодтарынан шыққан толқынның әсері
Ол үшін бізге іс жүзінде бірнеше жарықдиодты және резисторларды
қолдануымыз керек. Бұл жобада жұмыс істейтін жарық толқынының әсерін
модельдеу үшін бес жарық диоды қолданылады.
Келесі алгоритмді қолдана отырып скетч жазу керек.
Бұл жобаның алгоритмі келесідей болуы керек:
1. 1 жарық диодын қосыңыз.
2. 0,5 секунд күтіңіз.
3. 1 жарық диодты өшіріңіз.
4. 2 жарық диодын қосыңыз.
5. 0,5 секунд күтіңіз.
6. 2 жарық диодын өшіріңіз.
7. Сонымен, 5 жарық диоды іске қосылғанға дейін, содан кейін 5 жарық
диодынан 1 жарық диодына дейін сол әрекеттерді кері тәртіпте орындаңыз.
8. Алдыңғы тармақтарды шексіз қайталаңыз.
Зертханалық жұмыс орындау үшін қажетті жабдықтар:
1. Бес жарық диоды.
2. Номиналы 560 Ом болатын бес резистор.
3. Бір макет тақтасы.
4. Arduino тақтасы
560 ОМ шектеу резисторлары арқылы жарық диодтарын 2-ден 6-ға
дейін сандық кірістермен қосыңыз.
Сұлбасы. Енді сұлбаны жинайық. Сұлбаны бірнеше жолмен сипаттауға
болады. Алғашқы бірнеше жобаларда суреттегідей монтаждау сұлбалары
қолданылады.

36 сурет - Сұлбаны жинау
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Орнату сұлбасын эскиздегі функция шақыруларымен салыстырған кезде
оның қалай жұмыс істейтіні анық болады. Мысалы, егер digitalwrite (2, HIGH)
шақыруы жасалса, 2 Сандық шығысына 5 вольтты ток беріледі, ол шектеулі
резистор арқылы, жарықдиодты анод арқылы, катод арқылы ағып, тізбекті
жабатын GND («жер») коннекторында өз жолын аяқтайды. Содан кейін
digitalWrite(2, LOW) қоңырау шалған кезде ток тоқтайды және жарық диоды
сөнеді.
Бақылау сұрақтары:
1. Электр қуаты туралы түсінік. Электр тізбегі.
2. Электр қуатының негізгі заңдары. Ом Заңы. Қуат. Қысқа тұйықталу.
Дәйекті қосу. Параллель қосылу
3. Электр басқару. Қолмен басқару. Автоматты басқару
4. Сұлбаларды жылдам құрастыру. Жұмыс істеу принципі
5. Конденсатор. Негізгі сипаттамалары. Номиналды кодтау. Зарядтау
және разряд уақыты
6. Резистор. Негізгі сипаттамалары. Резисторларды түсті кодтау.
Эксперименттерге арналған типтік атаулар
7. Диод. Негізгі сипаттамалары. Вольт-амперлік сипаттама. Диод
түрлері.
8. Жарық диоды. Негізгі сипаттамалары.
9. Микроконтроллер.
3 Зертханалық жұмыс № 3. For циклі арқылы командаларды
қайталау. Кең-импульсті модуляция арқылы жарық диодтың
жарықтығын өзгерту
Скетчтерде әртүрлі командаларды жиі қайталауға тура келеді. Сіз,
әрине, команданы аралық сақтағышқа көшіріп, оны эскизге қанша рет қоюға
болады, бірақ бұл шешім тиімсіз және Arduino бағдарламаларында жадтың
ысырап болуына әкеледі.
Оның орнына біз циклды қолданамыз. For циклінің басты
артықшылығы-бұл оның ішіндегі кодты қанша рет орындау керектігін
анықтауға мүмкіндік береді.
For циклімен жақынырақ танысу үшін келесі жаңа скетчті енгізіңіз:
// Проект 3 –for циклі көмегімен командалардың қайталануы
int d = 100;
void setup()
{
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
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}
void loop()
{
for ( int a = 2; a < 7 ; a++ )
{
digitalWrite(a, HIGH);
delay(d);
digitalWrite(a, LOW);
delay(d);
}
}
For циклі бірнеше шарт орындалғанға дейін бірден кейін жақшаға
салынған кодты бірнеше рет орындайды. Мұнда біз циклдің басында 2 мәні
берілген тағы бір бүтін айнымалы a қостық.
Әр итерациядан кейін a++ пәрмені осы айнымалының мәнін 1-ге
арттырады. Цикл а мәні 7-ден (шарт) аз болғанша қайта-қайта орындалады.
A 7-ге тең немесе одан көп мән алғаннан кейін, Arduino алға қарай
жылжиды және циклден кейінгі кодты орындауды жалғастырады.
For циклінде итерацияларды кері бағытта да, үлкен мәндерден
кішіге дейін санауға болады.
Бұл мүмкіндікті көрсету үшін 2-ші жобаның скетчіне бірінші for
циклден кейінгі келесі кодты қосыңыз:
for ( int a = 5 ; a > 1 ; a-- )
{
digitalWrite(a, HIGH);
delay(d);
digitalWrite(a, LOW);
delay(d);
}
Мұнда цикл (!) a айнымалысына 5 бастапқы мәнін тағайындайды, содан
кейін a-пәрменімен әр итерациядан кейін 1-ден шегереді. Бұл цикл а мәні 1 (a
> 1) - ден үлкен болғанша жалғасады және А 1 немесе одан аз болған кезде
аяқталады.
Біз 1-жобаны аз кодты пайдалану арқылы жүзеге асырдық. Скетчті
жүктеп көз жеткізуіңізге болады.
Импульсті-ендік модуляция арқылы жарықдиодтың жарықтығын
өзгеру
Жарықдиодты шамдарды тек digitalWrite арқылы қосуға және өшіруге
ғана емес, сонымен қатар жарық диоды қосулы және өшірілген уақыт
аралығын өзгерту арқылы олардың жарықтығын реттеуге болады, ол үшін
импульстік ендік модуляциясын (PWM-Pulse — Width Modulation, PWM)
қолданады. PWM-ді жарық диодының жарықтығын өзгерту, оны секундына
500 рет қосу және өшіру елесін жасау үшін пайдалануға болады. Біз көретін
жарықтылық сандық Шығыс қосылған уақыт аралығының уақыт аралығына,
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ол өшірілген уақыт аралығына, яғни жарық диоды жанған кезде және ол
жанбаған кезде анықталады. Біздің көзіміз секундына 50 реттен жоғары
жиілікте жыпылықтауды көре алмайды,сондықтан жарық диоды үздіксіз
жарқырап тұрған сияқты.
Толтыру коэффициенті неғұрлым үлкен болса (байланыс арқылы ток
ағып жатқан уақыттың қатынасы, ток ағып кетпейтін уақытқа, әр циклде),
сандық шығысқа қосылған жарық диодының жарықтығы соғұрлым жоғары
болады.
Суретте әртүрлі толтыру коэффициенттері бар PWM циклдері
көрсетілген. Сұр түске боялған аймақтар-бұл жарық диоды қосылған
кезеңдер. Көріп отырғаныңыздай, жарық диоды жанған кезеңдердің ұзақтығы
толтыру коэффициентінің жоғарылауымен артады.

37 сурет - Толтыру коэффициенттері бар PWM циклдері
Кәдімгі Arduino тақтасында тек 3, 5, 6, 9, 10 және 11 сандық шығыстары
PWM қолдайды. Олар суретте көрсетілгендей тақтада «тильда» ( ~ )
белгісімен белгіленген

38 сурет - Arduino тақтасы
PWM сигналын жасау үшін analogWrite(x, y) функциясы қолданылады,
мұндағы x — Сандық шығыс нөмірі, ал y — 0-ден 255-ке дейінгі
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диапазондағы толтыру коэффициентінің мәні, мұнда 0-0% толтыру
коэффициентіне сәйкес келеді, ал 255-100 %.
Ендік-импульсті модуляция демонстрациясы
int d = 5;
void setup()
{
//3-ші контактіге қосылған жарықдиодты басқару
pinMode(3, OUTPUT);
}
void loop()
{ for ( int a = 0 ; a < 256 ; a++ )
{ analogWrite(3, a);
delay(d);
}
for ( int a = 255 ; a >= 0 ; a-- )
{
analogWrite(3, a);
delay(d);
}
delay(200);
}
Тапсырма:
3-ші сандық шығысқа қосылған жарық диодының жарықтығы біртіндеп
азаяды және толтыру коэффициентінің жоғарылауымен және төмендеуімен
жоғарылайды.
Басқаша айтқанда, жарық диоды жарықтығы максимумға жеткенше
біртіндеп артады, содан кейін біртіндеп төмендейді. Скетчпен және сұлбамен
тәжірибе жасаңыз.
Мысалы, барлық бес жарықдиодты шамдарының жарықтығын бір
уақытта немесе тізбекті ретпен өзгертуге тырысыңыз.
Тапсырма: Жоғары кернеуді басқару сұлбалары
Енді транзистормен, түзеткіш диодпен және релемен танысқаннан кейін
біз оларды көбірек күш пен кернеу тогын басқару үшін қолданамыз.
Көрсетілген алгоритмге сәйкес компоненттерді қосу схемасын жасаңыз.
Бұл схема 12 вольтты катушкасы бар релені басқарады. Сұлба шамды
немесе желдеткішті релелік контактілерге қосу арқылы басқаруға мүмкіндік
береді. Arduino тақтасындағы 10 сандық шығысы 1 кОм номиналды резистор
арқылы транзистор базасына қосылған.
Транзистор релені қосу және өшіру арқылы катушкалар арқылы өтетін
токты басқарады. Бұл транзистордың сымдары тәртіппен орналасқанын
ұмытпаңыз (солдан оңға қарай): транзистордың тегіс бетінен қараған кезде
Коллектор–База–Эммиттер.
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Тақтаның сол жағындағы 1 Компонент-релелік катушкалар үшін 12 В
кернеуі бар қуат көзі. Бұл 2 қуат көзінің теріс шығысы транзистордың
эмиттерімен және Arduino тақтасындағы GND контактісімен байланысты.
Соңында, 1N4004 3 түзеткіш диодының катоды релелік катушка арқылы
оң қуат көзі арқылы байланысады. Басқару контактілеріне қандай түйреуіштер
қосылғанын анықтау үшін реле сипаттамасымен құжаттаманы қарап, оларға
басқарылатын құрылғыны қосыңыз.
Мұндағы диод тізбекті қорғауға қызмет етеді. Катушкалардағы кернеу
азайған кезде қысқа уақыттағы паразитті токтың шашырауы туындайды. Диод
аз мөлшерде жылу түрінде таралғанға дейін катушкалар арқылы шеңбер
бойымен паразиттік ток өткізеді. Бұл транзистордың зақымдануына немесе
Arduino тақтасындағы жалған токтың қысқа мерзімді көтерілуіне жол
бермейді.
Бақылау сұрақтары:
1.For циклі не үшін қолданылады?
2. For циклін скетчте жазылу алгоритмі қандай?
3. Импульсті-ендік модуляция арқылы жарықдиодтың жарықтығын
өзгеру калай жүзеге асырылады?
4. Толтыру коэфициентінің мәніне байланысты жарық диодының
жарықтығы қалай өзгереді?
5. PWM қолдайты Arduino тақтасының сандық шығыстарын ата
6. analogWrite(x, y) функциясы не үшін қолданылады және скетчтерде
жазылу алгоритмі қандай?
7. Транзистордың жұмыс принципі қандай? Полюстеріне берілетін
токтардың реті қалай орналасады?
8. Реле. Реленің артықшылығы.
4 Зертханалық
демонстрациясы

жұмыс

№4.

Сандық

шығыстардың

жұмыс

Жұмыс мақсаты: принциптік сұлбаларды оқу дағдыларын меңгересіз
және электрондық конструкцияларды сипаттау тілін түсіну;
конденсатормен танысыңыз;
сандық кірістердің жұмысын зерттеңіз;
Принциптік сұлба, принциптік электр сұлбасы-электр құрылғысының
элементтері арасындағы байланыстарды шартты графикалық және әріптікцифрлық белгілердің (пиктограммалардың) көмегімен беру үшін қызмет
ететін графикалық кескін (модель).
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39 сурет - Принциптік электр сұлбасы
Компоненттердің анықталуы
Arduino. Суретте сұлбаларда тақтаның өзі қалай суреттелетіні
көрсетілген. Көріп отырғаныңыздай, тақтадағы барлық контактілер осы жерде
белгіленген және мұқият жазылған.

40 сурет - Компоненттердің анықталуы
Суретте резисторды білдіретін символ көрсетілген.
Сұлбаларда таңбаның жанында резистордың номиналды мәнін және
оның бірегей идентификаторын сұлба шегінде бейнелеу әдеттегідей (бұл
жағдайда 220 Ω және R1). Бұл сұлбалық диаграмманы оқу мен талдауды
жеңілдетеді.
Тапсырма: жоғары кернеуді басқару сұлбалар
Алгоритм
1. Төменде жобаның алгоритмі келтірілген:
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2. Түйменің басылғанын тексеріңіз.
3. Егер батырма басылса, жарық диодты жарты секунд қосыңыз, содан
кейін оны өшіріңіз.
4. Егер түйме басылмаса, ештеңе жасамаңыз.
5. Шексіздікке дейін қайталаңыз.
Құрал-жабдықтар
Осы жобаны іске асыру үшін қажетті жабдықтар төменде көрсетілген:
1. Бір түйме.
2. Бір жарық диоды.
3. Номиналы 560 Ом болатын бір резистор.
4. 10 кОм номиналды бір резистор.
5. Сыйымдылығы 100 нФ болатын бір конденсатор.
6. Бір макет.
7. Arduino Жабдық Тақтасы

41 сурет - Жобаны іске асыру үшін қажетті жабдықтар
Алдымен суретте көрсетілген сұлбаны тақтаға жинаймыз. 10 кОм
номиналды резистор GND шығысы мен 7 байланысын қосатынын ескеріңіз.
Бұл резистор келісу немесе тарту деп аталады, өйткені сигнал болмаған кезде
ол сандық кірістегі кернеуді нөлге дейін төмендетеді. Сонымен қатар, 100
кОм резисторға параллель қосылған 10 нФ қосымша конденсатор қарапайым
тізбекті жасайды, ол түйіспелердің әсерін жояды, осылайша паразиттерді
сүзуге көмектеседі.
Импульстар. Түймені басқан кезде сандық кіріс Жоғары кернеу
қолданылады. Түйме босатылған кезде, сандық кіріс номиналы 10 кОм
резистормен 1жерге тартылады1, ал сыйымдылығы 100 нФ конденсатор сәл
кідіріс тудырады. Бұл кідіріс бар шамадан көп ұзақтығы дребезга контактілер
кнопкалар. Кідіріс кернеудің 0 В дейін төмендеуін баяулатады және осылайша
көптеген жалған позитивтерді жояды.
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42 сурет - Сұлбаның принциптік схемасы
Тапсырма. Сұлбалық сұлбаны қолдана отырып, tinkenkard моделін
жинаңыз
Оны құрастыру бойынша қадамдық нұсқауларды орындаңыз, өйткені
бұл компоненттерді қалай қосуға болатындығын түсінуге көмектеседі:
1. Түймені орналасу тақтасына салыңыз.
2. Орналасу тақтасын сағат тіліне қарсы 90 градусқа бұрап, 10 кОм
резисторды, қысқа өткізгіш пен конденсаторды салыңыз.
3. Arduino тақтасындағы 5 V байланысын сым кесіндісімен тақтаның сол
жақ тік қатарымен қосыңыз. Arduino тақтасындағы GND контактісін басқа
сым кесіндісімен 5 V контактісіне қосылған тік қатардың оң жағында
орналасқан тақтадағы тік қатармен жалғаңыз . Көлденең өткізгішпен GND тік
қатарын және батырманың сол жақ төменгі контактісін қосыңыз.
4. Arduino тақтасындағы сандық кіріс 7 сымымен және батырманың
жоғарғы оң жақ контактісімен қосыңыз.
5. Жарық диодын GND тік қатарындағы коннекторлардың біріне қысқа
терминалмен (катодпен), ал оң жақтағы көлденең қатардағы коннекторлардың
біріне ұзын терминалмен (анодпен) салыңыз. Содан кейін резисторды жарық
диодының оң жағындағы 560 Ом-ға жалғаңыз.
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43 сурет - Сұлбаның принциптік схемасы
Тапсырма. Скетчті енгізіңіз
1. Скетчті жүктеп басыңыз да, бірден жіберуіңіз керек, бұл ретте
светодиод жарты секунд жануы тиіс.
Сандық кіру.
№4 зертханалық жұмыс - сандық кірістер жұмыстарын көрсету
1. #define LED 12
#define BUTTON 7
void setup()
{
2. pinMode……..(өз скетчіңізді жазыңыз)
2.Скетчті өзгерту
Светодиод қосулы болуына байланысты скетчта интервал
ұзақтығын өзгерту (бұл сұлбаны әлі бөлшектемеңіз)
Скетчті талдау
Осы зертханалық жұмыста жаңа элементтерді, скетчтерді
зерттеңіз: #define нұсқаулары, сандық кіріс режимін анықтау және егер болса.
#Define көмегімен тұрақтыларды анықтау
Void setup () функциясының алдында бекітілген айнымалыларды
анықтайтын #define (1) нұсқаулары бар: эскизді құрастыру кезінде IDE
анықталған атаулардың барлық кірістерін сандық мәндермен алмастырады.
Мысалы, IDE 2-жолда LED сөзін кездестірсе, ол оны 12 санымен
алмастырады.
#Define пәрменін біз көбінесе жарық диодтары мен түймелері
қосылған сандық кіріс/шығыс эскиздеріне сілтеме жасау үшін қолданамыз.
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Мәннен кейін #define командасында үтір нүктесі жоқ екенін ескеріңіз. Жалпы
алғанда, эскиздердегі байланыс нөмірлері және басқа бекітілген мәндер
(мысалы, кідіріс уақыты) дәл осылай анықталған жөн.
Қосымша материал. Сандық кіріс күйлерін оқу
Батырманың күйін оқи алу үшін void setup () функциясында
байланыс алдымен сандық кіру режимінде жұмыс істейді:
pinMode (түйме, енгізу); // түймеге кіру
Содан кейін, сандық кіріс батырмасы 5 В кернеу көзіне
қосылатындығын анықтау үшін (яғни, түйме басылған ба), digitalread(pin)
функциясы шақырылады, мұнда pin — күйі оқылуы керек сандық кіріс нөмірі.
Функция жоғары (Байланыс кернеуі 5 В-қа жақын) немесе төмен (байланыс
кернеуі 0 В-қа жақын) мәнін қайтарады.
If көмегімен шешім қабылдау
If операторы эскиздерде шешім қабылдауға және қабылданған
шешімге байланысты әртүрлі кодты орындауға мүмкіндік береді. Мысалы, 4жоба үшін скетчте 4.2-Листингте ұсынылған код қолданылды.
Листинг 4.2. If-then операторын қолданудың қарапайым мысалы:
if (digitalRead(BUTTON) == HIGH)
{
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED, LOW);
}
4.2 листингіндегі бірінші жол if операторындағы шартты тексеруден
басталады . Егер шарт шын болса (яғни кернеу жоғары мәнге ие), бұл түйме
басылғанын және кодты бұйра жақшаларда орындауға болатындығын
білдіреді.
Түймені басу фактісін анықтау үшін (digitalRead (BUTTON) HIGH
мәнін қайтарған кезде) салыстыру операторын қолдандық (==). Егер ==
оператормен алмастырсаңыз != (тең емес), содан кейін түймені басқан кезде
жарық диоды өшеді. Эскизді өзгертуге тырысыңыз және оның шынымен
екеніне көз жеткізіңіз.
If-then-else көмегімен балама шешімдер қабылдау
If операторына, else тармағына балама әрекеттер тізбегін қосуға
болады. Мысалы, 4.1 листингін 4.3 листингінде көрсетілгендей else тармағын
қосу арқылы қайта жазсаңыз, түйме басылса, жарық диоды қосылады, әйтпесе
ол өшеді. Егер if операторындағы тексеру жалған мәнді қайтарса, else
пайдалану Arduino тақтасын кодтың екінші бөлігін орындауға мәжбүр етеді:
// Листинг 4.3
#define LED 12
#define BUTTON 7
void setup()
{
pinMode(LED, OUTPUT);
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pinMode(BUTTON, INPUT);
}
void loop()
{
if ( digitalRead(BUTTON) == HIGH )
{
digitalWrite(LED, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(LED, LOW);
}
}
Логикалық айнымалылар
Кейде тек екі күйі бар кейбір сипаттамаларды есте сақтау қажет,
мысалы, қосу/өшіру немесе ыстық/суық. Логикалық (логикалық) айнымалыаңызға айналған компьютерлік «бит», ол тек екі мәнді қабылдай алады: нөл (0,
жалған) немесе бір (1, шындық).
Логикалық айнымалылар осындай сипаттамалардың күйлерін
сақтау үшін пайдалы: олар екі мәннің біреуін ғана сақтай алады: шын немесе
жалған. Кез келген басқа айнымалылар сияқты, олар қолданар алдында
жариялануы керек:
boolean raining = true; / / айнымалы «жаңбыр» жасаңыз (жаңбыр)
/ / және оған true бастапқы мәнін беріңіз
Скетчтегі логикалық айнымалының күйін қарапайым тағайындау
арқылы өзгертуге болады, мысалы:
raining = false;
Логикалық айнымалылар if операторында шешім қабылдау үшін
ыңғайлы. Логикалық шамаларды true және false мәндерімен салыстыруға
болатындықтан, оларға салыстыру операторларын қолдануға рұқсат етіледі !=
и==.
Мысалы:
if ( raining == true )
{
if ( summer != true )
{
// Жаңбыр жауды, бірақ жазда емес
}
}
Салыстыру операторлары
Екі немесе одан да көп логикалық айнымалылардың немесе басқа
күйлердің мәндеріне негізделген шешім қабылдау үшін бірнеше қосымша
операторлар қолданылады. Олардың қатарына операторлар кірмейді (!), Және
( & & ) және немесе (||).
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Оператор жоқ
Оператор леп белгісімен көрсетілмейді (!). Ол белгілі бір
жағдайдың шын емес екенін тексерудің қысқартылған түрі ретінде
қолданылады. Мысалы:
if ( !raining )
{
/ / жаңбыр жоқ (жаңбыр = = жалған)
}
Оператор Және
Логикалық оператор және & & ретінде белгіленеді. Бұл if
операторының көмегімен жеке тексерулердің санын азайтуға көмектеседі .
Мысалы:
if (( raining == true ) && ( !summer ))
{
/ / Жаңбыр жауады, бірақ жазда емес (жаңбыр = = шын және жаз =
= жалған)
}
Оператор немесе
Логикалық оператор немесе / / ретінде белгіленеді. Оны пайдалану
өте қарапайым, мысалы:
if (( raining == true ) || ( summer == true ))
{
/ / бұл код жаңбырда немесе жазда орындалады
}
Екі немесе одан да көп салыстыруды орындау
Бір if мәлімдемесінде екі немесе бірнеше салыстыруды орындауға
болады. Мысалы:
if ( snow == true && rain == true && !hot )
{
/ / бұл код қар жауған кезде және ыстық емес кезде орындалады
}
Операциялардың орындалу тәртібін анықтау үшін жақшалар
қолданылады. Келесі мысалда алдымен жақшадағы жағдайдың ақиқаты
немесе жалғандығы тексеріледі, содан кейін соңғы салыстыру if-then
нұсқаулығында жасалады.
if (( snow == true || rain == true ) && hot == false))
{
/ / бұл код қар немесе жаңбыр жауып, ыстық емес кезде
орындалады
}
Соңында, оператормен бірге мысалдардағыдай емес (!),
қарапайым шындықты немесе жалғандықты тексеруді == true немесе == false
көмегімен салыстыруға болмайды. Келесі код алдыңғы мысалдағыдай әрекет
етеді:
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if (( snow || rain ) && !hot )
{
/ / бұл код қар немесе жаңбыр жауып, ыстық емес кезде
орындалады
/ / («қар жауады» — дұрыс немесе «жаңбыр жауады» - дұрыс)
және ыстық емес
}
Бақылау сұрақтары:
1. Принциптік сұлба дегеніміз не? Компоненттердің принциптік сұлбада
бейнеленуі.
2. Конденсатор дегеніміз не? Конденсатордың қандай түрлері бар?
3. Сандық кірістер жұмысы
4. Конденсаторда зарядтардың жинақталуы. Конденсатордың
сиымдылығы.
5. Сандық жады бар осциллографтың көмегімен контактілердің әсерін
зерттеу
6. Логикалық операторларды қолдану. Жазылу алгоритмдері.
7. Электролиттік конденсаторлар. Принциптік сұлбада бейнеленуі.
5 Зертханалық жұмыс №5. Бағдаршамды пайдалана отырып
автокөлік қозғалысын басқару
Жарықдиодты шамдарды қолдана отырып, Tinkenkard қосымшасында
жиналған қолданыстағы бағдаршаммен көпір моделін құру туралы шешім.
Жұмыстың мақсаты: көпірдің екі ұшына үш түсті бағдаршам орнату.
Бағдаршамдар көпір бойынша қозғалысты уақыттың әрбір нақты сәтінде тек
бір бағытта ғана рұқсат етуі тиіс. Датчиктер көпірдің бір жағындағы жасыл
шамының жануын күтіп тұрған автокөлікті анықтаған жағдайда, бағдаршам
ауысып, қозғалысқа мүмкіндік беруі керек.
Кіріспе
Модельдерді құру-адамның зияткерлік іс-әрекетінің ерекшелігі. Модель
түрлерінің үнемі кеңеюінің арқасында біздің қабілеттеріміз дамып, әлемнің
күрделі құбылыстары туралы ақпарат көбейеді.
«Модель» термині бүкіл заманауи ғылымды, адамзаттың бүкіл
тәжірибесін қамтиды. Қазіргі уақытта модельдің бірқатар анықтамалары бар,
олардың ешқайсысы модель түрлерінің алуан түрлілігіне және кең
қолданылуына байланысты осы тұжырымдаманың мәнін толығымен
аяқтамайды. Сәйкестендіру саласындағы танымал маман П. Эйкхоф модель
ұғымын байқау мен экспериментпен байланыстырады. Ол келесі анықтаманы
береді: «Модель-бұл нақты (немесе құрастырылған) жүйенің маңызды
жақтарының көрінісі, ол туралы ақпаратты ыңғайлы түрде ұсынады».
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Тапсырма №1: Бағдаршам моделін құру
Орындау алгоритмі:
Көпірдің екі ұшындағы автомобильдерді анықтау сенсорларын
модельдеу үшін біз екі түймені қолданамыз. Әр жағынан бағдаршам қызыл,
сары және жасыл түсті жарықдиодты шамдардан тұрады. Бастапқыда жүйе
батыстан шығысқа қарай қозғалысқа мүмкіндік береді, сондықтан батысқа
қарайтын бағдаршамда жасыл жарық, ал шығысқа қарайтын бағдаршамда
қызыл жарық жануы керек.
Көлік көпірге жақындағанда (түймені басу арқылы модельденеді) және
бағдаршамда қызыл жарық жанғанда, жүйе қарама-қарсы жақтағы жарықты
жасылдан сарыға, содан кейін қызылға ауыстыруы керек. Осыдан кейін ол
көпірде тұрған көліктерге оның қиылысын аяқтауға мүмкіндік беру үшін біраз
уақыт күтуі керек. Әрі қарай, күткен көліктің жағында «қозғалысқа
дайындалу» дегенді білдіретін сары жыпылықтайтын жарық қосылуы керек,
содан кейін сары жарық жасыл түске ауыстырылуы керек. Көлік қарама-қарсы
жақта пайда болғанша жасыл жарық жануы керек, содан кейін процесс кері
бағытта қайталануы керек.
Құрал-жабдықтар:
1. Екі қызыл жарық диоды (LED1 және LED2).
2. Екі сары жарық диоды (LED3 және LED4).
3. Екі жасыл жарық диоды (LED5 және LED6).
4. 560 Ом (R1—R6) алты резистор.
5. Номиналы 10 кОм болатынекі резистор (R7 және R8).
6. Сыйымдылығы 100 нФ (C1 және C2) екі конденсатор.
7. Бекітілмеген екі түйме (S1 және S2).
8. Бір макет орташа өлшемді.
9. Бір Arduino тақтасы және USB кабелі.
10. Әртүрлі ұзындықтағы бірнеше сым сегменттері.
Принциптік (электрлік) сұлба
Тек алты жарық диодты басқару және екі батырмадан сигналдарды
қабылдау қажет болғандықтан, №5 жобада қарапайым сұлба бар, ол суретте
көрсетілген.
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44 сурет – Тапсырманы орындауға берілген принциптік сұлба
- Скетч (бағдарлама коды)
- / / 5-жоба-қозғалысты басқару
- / / түймелер мен жарық диодтарын қосу үшін контактілерді анықтау:
- #definewestButton 3
- #define eastButton 13
- #define westRed 2
- #define westYellow 1
- #define westGreen 0
- #define eastRed 12
- #define eastYellow 11
- #define eastGreen 10
- #defineyellowBlinkTime 500 // 0,5 секунд сары түсті жыпылықтау
периоды
- booleantrafficWest = true; // батыс = true, шығыс = false
- intflowTime = 10000; // көпірде тұрған көліктерді өткізіп жіберу үшін
күту периоды
- intchangeDelay = 2000; // түс өзгермес бұрын кешігу
- void setup()
-{
- ……
- ……… Әрі қарай, сіз эскиз сипаттамасының жалғасын келтіресіз
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Скетч (1) сандық кіріс/шығыс байланыс нөмірлері мен жарық диодты
және екі батырманың семантикалық атаулары арасындағы сәйкестікті
анықтаудан басталады. Көпірдің екі жағында қызыл, сары және жасыл жарық
диодтары мен түймесі бар. TrafficWest (2) логикалық айнымалы көпір
қозғалысының қазіргі бағытын сақтайды-true (батыстан шығысқа қарай) және
false (шығыстан батысқа қарай).
Тапсырма №2: Аналогтық және цифрлық сигналдардың жұмысын
зерттеу
Сандық және аналогтық сигналдардың айырмашылығы неде және
аналогтық кіріс контактілеріндегі аналогтық сигналдардың мөлшерін қалай
өлшеуге болады.
Осы уақытқа дейін біз өз эскиздерімізде тек екі дискретті деңгейі бар
сандық электр сигналдарын қолдандық. Атап айтқанда, біз жарықдиодты
жыпылықтауды жүзеге асыру үшін digitalWrite (pin, HIGH) және digital Write
(PIN, LOW) және digitalread (), байланыста кернеудің болуын (жоғары) немесе
болмауын (төмен) анықтау үшін қолдандық. Суретте жоғары және төмен
деңгейлер арасында өзгеретін сандық сигналдың визуалды көрінісі
көрсетілген.

45 сурет – Цифрлы сигнал
Жоғарғы жағында көлденең сегменттерге ұқсайтын high деңгейлері бар
сандық сигнал және төменгі жағында төмен
Сандықтан айырмашылығы, аналогтық сигналдар жоғары және төмен
деңгейлер арасындағы белгісіз қадаммен өзгеруі мүмкін. Мысалы, 1-суретте
синусоид түрінде аналогтық сигнал көрсетілген. Уақыт өте келе кернеу
жоғары және төмен деңгейлер арасында біртіндеп өзгеретініне назар
аударыңыз.
Arduino тақтасында жоғары деңгей 5 В-қа, төмен 0 В-қа жақын, тақтада
алты аналогтық кіріс бар (2 сурет), олардың көмегімен аналогтық
сигналдардың мәндерін өлшеуге болады.
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Бұл аналогтық кірістер 0-ден 5 В-қа дейінгі кернеуді қауіпсіз өлшеуге
мүмкіндік береді.
Егер сіз analogRead () функциясын шақырсаңыз, ол аналогтық кіріс
контактісіне қолданылатын кернеуге пропорционалды 0-ден 1023-ке дейінгі
санды қайтарады.
Мысалы, analogRead () көмегімен A0 аналогтық кірісіндегі кернеу мәнін
бүтін a айнымалысында сақтауға болады:
- a = analogRead (0); / / аналогтық кірістегі кернеуді оқыңыз 0 (A0)
- / / әдетте 0-ден 1023-ке дейінгі санды қайтарады
- / / 0,000-ден 4,995 Вольтқа дейінгі диапазонға сәйкес

46 сурет – Синусоидалы аналогтық сигнал
Бақылау сұрақтары:
1. Модель терминін айқындаңыз.
2. Бағдаршам модельін құру кезінде автомобильді анықтау сенсорлары
ретінде не қолданылады?
3. Қозғалыстың бір бағытта болуын қамтамасыз ету үшін қолданылатын
айнымалы?
4. Скетчтегі программалу кодында changeDelay айнымалысы не үшін
қажет?
5. Аналогты және сандық сигналдардың айырмашылығы неде?
6. Аналогты кірістегі кернеуді оқуға көмектесетін айнымалы?
6 Зертханалық жұмыс №6. Температура датчиктерінің модельдері
Жұмыстың мақсаты: Датчиктерді Arduino-ға қоршаған ортаның
аспектілерін өлшеу үшін сериялық мониторда немесе сериялық плоттерде
көрсетілетін сенсорлық ақпарат арқылы қосу. Arduino датчик сигналының
белгіленген шектен жоғары немесе төмен болуына байланысты нұсқауларды
орындау, мысалы, бөлме қараңғы болған кезде жарықты қосу.
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Кіріспе
Датчиктердің қолданылуын көрсету үшін ілеспе эскиздері бар бірнеше
датчиктер сипатталған. Келесі тарауларда жобалар бір немесе бірнеше
датчиктерді қамтиды, сондықтан бір тарауда сипатталған барлық
датчиктердің болуы пайдалы.
Датчик
Датчик, Датчик -бір немесе бірнеше бастапқы өлшеу түрлендіргіштері
бар құрылымдық оқшауланған құрылғы. Датчик беру, одан әрі түрлендіру,
өңдеу және (немесе) сақтау үшін ыңғайлы, бірақ бақылаушының тікелей
қабылдауына келмейтін нысанда өлшеу ақпаратының сигналын әзірлеуге
арналған.
Тапсырма№1: Температура датчигінің моделін жинаңыз
Алгоритм:
TМР36 температура датчигі суретте көрсетілгендей дұрыс қосылуы
керек. 1-5 V-ге қосылған тегіс жағының оң жағында; әйтпесе, ТМР36
температура Датчикы тез қызып кетеді. Температура датчигінің шығыс
контактісі Arduino-ның алты аналогты кіріс контактілерінің біріне қосылған,
A0-ден A5-ке дейін.
TМР36 температура көрсеткіштерін сериялық интерфейс мониторының
көмегімен графикалық түрде көрсетуге болады, Arduino мен сериялық плоттер
арасындағы байланыс жылдамдығын 9600 бод деңгейінде орнатуға болады
(6 сурет). Жаңартудың алдын алу үшін минималды және максималды мәндер
анықталады, содан кейін үш айнымалы - минимум, датчик мәні және
максимум – бір уақытта шығарылады.

47 сурет – «Температура датчигінің моделін жинаңыз» тапсырмасының
Arduino бағдарламалық ортасындағы сұлбасы
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48 сурет – «Температура датчигінің моделін жинаңыз» тапсырмасының
орындалу нәтижесі
Скетч (бағдарлама коды):
-

inttempPin = A0;
int min =20;
int max = 30;
int reading;
float temp;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
analogReference(INTERNAL); // set ADC voltage to 1.1V rather than

5V
}
void loop()
{
reading = analogRead(tempPin);
temp = (reading * 110.0)/1023;
String axis = String(min) +" "+ String(temp) +" "+ String(max);
Serial.println(axis); // update plot
delay(10); // delay 10ms between readings
}
Нұсқаулық temp = (reading * 110.0) / 1023 есептеуде нақты сан болған
кезде temp үшін нақты санды қайтарады. Егер есептеудегі барлық сандар
бүтін сандар болса, онда temp нақты сан ретінде анықталса да, бүтін сан
қайтарылады.
Мысалы, 500 оқылған кезде temp = (оқу * 110.0)/1023 және temp = (оқу *
110)/1023 нұсқауларын ескере отырып, temp 53.76 және 53 мәндері алынады.
Тапсырма№2: TМР36 температура датчигінің моделін жинаңыз
Скетч (Бағдарлама коды):
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- define L1 0 // Жасыл жарық диоды
- define L2 1 // Жасыл жарық диоды
- define L3 2 // Сары жарық диоды
- define L4 3 // Қызғылт-сары жарық диоды
- define L5 4 // Қызыл жарық диоды
- define L6 5 // Қызыл жарық диоды
- define sensor_temp 0 // Температура датчигінің Arduino ортасындағы
А0 шығысы (analogico)
- int temperatura = 0;
// Температураны градуспен сақтауға арналған
айнымалы
- int valor_sensor = 0;
// Температура датчигінің шикі мәнін сақтауға
арналған айнымалылар (0 - 1024)
- voidsetup() {
- Serial.begin(9600); // Компьютермен сериялық портты іске қосу
- // Кіріс және шығыс порттарын тағайындаймыз
- pinMode(L1,OUTPUT);
- pinMode(L2,OUTPUT);
- pinMode(L3,OUTPUT);
- pinMode(L4,OUTPUT);
- pinMode(L5,OUTPUT);
- pinMode(L6,OUTPUT);
- pinMode(sensor_temp,INPUT);}
- void loop ()
- { valor_sensor = analogRead(sensor_temp); // Біз датчик мәндерін
оқимыз (0 - 1024 мәндері)
- temperatura = (5.0 * valor_sensor * 100.0)/1024.0; // C формуласындағы
температураны есептеңіз (Цельсий)
- Serial.print(temperatura); // Температура мәндерін сериялық портқа
шығарамыз
- Serial.println ("C");
// С таңбасын сериялық портқа шығарамыз
- Delay (300);
// кідіріс жасаймыз
- // жарықтың қарқындылығы температураға пропорционалды
- if (temperatura <= 20) // Егер температура 20-дан аз немесе оған тең
болса, онда L1 жарқырайды {digitalWrite (L1, HIGH);
- digitalWrite (L2, LOW);
- digitalWrite (L3, LOW);
- digitalWrite (L4, LOW);
- digitalWrite (L5, LOW);
- digitalWrite (L6, LOW); }
- if (temperatura > 20 && temperatura <= 40) // Егер температура 40 L1 +
L2-ден аз немесе оған тең болса
- {digitalWrite (L1, HIGH);
- digitalWrite (L2, HIGH);
- digitalWrite (L3, LOW);
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- digitalWrite (L4, LOW);
- digitalWrite (L5, LOW);
- digitalWrite (L6, LOW); }
- if (temperatura > 40 && temperatura <= 60) //Егер температура 60 L1 +
L2 + L3-тен аз немесе оған тең болса
- {digitalWrite (L1, HIGH);
- digitalWrite (L2, HIGH);
- digitalWrite (L3, HIGH);
- digitalWrite (L4, LOW);
- digitalWrite (L5, LOW);
- digitalWrite (L6, LOW);}
- if (temperatura > 60 && temperatura <= 80) // Егер температура 80-нен аз
немесе оған тең болса L1+L2+L3+L4
- {digitalWrite (L1, HIGH);
- digitalWrite (L2, HIGH);
- digitalWrite (L3, HIGH);
- digitalWrite (L4, HIGH);
- digitalWrite (L5, LOW);
- digitalWrite (L6, LOW); }
- if (temperatura > 80 && temperatura <= 100) // Егер температура 100
L1+L2+L3+L4+L5-тен аз немесе оған тең болса
- {digitalWrite (L1, HIGH);
- digitalWrite (L2, HIGH);
- digitalWrite (L3, HIGH);
- digitalWrite (L4, HIGH);
- digitalWrite (L5, HIGH);
- digitalWrite (L6, LOW); }
- if (temperatura > 100 && temperatura <= 120) // Егер температура 120
L1+L2+L3+L4+L5+L6-дан аз немесе оған тең болса
- {digitalWrite (L1, HIGH);
- digitalWrite (L2, HIGH);
- digitalWrite (L3, HIGH);
- digitalWrite (L4, HIGH);
- digitalWrite (L5, HIGH);
- digitalWrite (L6, HIGH); } }
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49 сурет – «TМР36 температура датчигінің моделін жинаңыз»
тапсырмасының Arduino бағдарламалық ортасындағы сұлбасы
Бақылау сұрақтары:
1. Датчик дегеніміз не және оның түрлерін атаңыз?
2. Датчикті түрлендіру функциясы түсінігін анықтаңыз?
3. Датчиктің сезімталдығы дегеніміз не?
4. Түрлендірудің ажыратымдылығы ұғымын түсіндіріңіз.
5. Термопара анықтамасын ашыңыз?
6. Зеебек эффектісін түсіндіріңіз және ол қандай датчиктерде
қолданылады?
7. Терморезисторларға анықтама беріңіз?
8. Теристорлар мен позистордардың айырмашылығын көрсетіңіз.
9. ТМР36 температура датчигіне толық сипаттама беріңіз.
10. Дәл қорытпалар деген не?
7 Зертханалық жұмыс №7. Фоторезистор. Жұмыс принципі,
сипаттамалары
Фоторезистор (фотосезімталдық, LDR) – бұл резистор, оның электрлік
кедергісі фотосезімтал бетке түсетін жарық сәулелерінің әсерінен өзгереді
және әдеттегі резистор сияқты қолданылатын кернеуге тәуелді емес.
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Фоторезисторлар көбінесе жарықтың болуын немесе болмауын анықтау
немесе жарықтың қарқындылығын өлшеу үшін қолданылады. Қараңғыда
олардың кедергісі өте жоғары, кейде 1 МОм – ға жетеді, бірақ LDR сенсоры
жарыққа ұшыраған кезде оның кедергісі жарықтың қарқындылығына
байланысты бірнеше ондаған ом-ғадейін төмендейді.
Фоторезисторлардың түрлері және жұмыс принципі.
Өндірісте қолданылатын материалдардың негізінде фоторезисторларды
екі топқа бөлуге болады: ішкі және сыртқы фотоэффект. Ішкі Фото эффектісі
бар фоторезисторлар өндірісінде кремний немесе германий сияқты бөлінбеген
материалдар қолданылады.
Құрылғыға түсетін фотондар электрондарды валенттілік аймағынан
өткізгіштік аймағына жылжытады. Осы процестің нәтижесінде материалда
көптеген бос электрондар пайда болады, осылайша электрөткізгіштігі
жақсарады, сондықтан қарсылық азаяды.

50 сурет – Фоторезистор мен оның принциптік сұлбадағы бейнесі
Тапсырма. Фоторезистор мен жарық диодының модельін жинаңыз
Алгоритм:
Фоторезистор (LDR) немесе фоторезистор оқиға жарығын есептеу үшін
қолданылады, өйткені ldr кедергісі жарықтың жоғарылауымен төмендейді.
Фоторезистор кернеу бөлгішін қалыптастыру үшін 4,7 кОм резистормен
біріктіріледі (1 сурет), ол осы тараудатолығырақсипатталған. LDR кедергісін
көрсететін кернеу бөлгішінің шығыс кернеуі Arduino аналогымен сандық
түрлендіргішке (ADC) түрлендіріледі. LDR кедергісі орташа күндізгі уақытта
3 ком мен 5 ком арасында болады, сондықтан 4,7 кОм резистор кернеу
бөлгішіне теңгерімді қарсылықты қамтамасыз етеді. Кез келген резистор
сияқты, ldr кез келген жағдайда тізбекте қосыла алады.
Құрал-жабдықтар:
1.1 жарық диоды.
2.220 Ом номиналдыбір резистор.
3.Номиналы 4,7 кОм бір резистор .
4.Сыйымдылығы 100 нФ болатын бір конденсатор.
5.Бір макеттік плата.
6.Arduino тақтасы
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51 сурет – Тапсырманың Arduinoортасындағы сұлбасы
Сұлба мен скетч. Фотореистор мен жарық диоды.
Скетч (бағдарлама коды):
- int Vdivid = A0;
- int LEDpin = 11;
- int thresh = 500;
- int reading, bright;
- void setup()
- {
- pinMode(LEDpin, OUTPUT);
-}
- void loop()
-{
- reading = analogRead(Vdivid);
- bright = 0;
- if(reading<thresh) bright = map(reading, 0, thresh, 255, 0);
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- analogWrite(LEDpin, bright);
- delay(1000); // delay 1000ms
-}

52 сурет – Тапсырманың принциптік сұлбасы
Бақылау сұрақтары:
1. Фоторезисторлар деген не және өндірісте оны қалай бөледі?
2. Байланыссыз датчиктерді түсіндіріңіз?
3. Пирометрлердің жіктелуін анықтаңыз?
4. Оптикалық құрылғылардың жұмыс принципін атаңыз?
5. Радиометрлердің оптикалық құрылғылардан айырмашылығы?
6. Пирометрлер қолданылатын жұмыс салалары?
7. Шу датчиктерінің артықшылығын көрсетіңіз?
8. ЯКР температура датчиктерінің жұмыс принципін сипаттаңыз?
9. Көлемді датчиктердің температурасы өзгерген кезде неге әсер етеді?
10. Температура датчигін таңдаупараметрлерін анықтаңыз?
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