
by Jody Culkin 

Какво е 
Ардуино?

Това е електронна 
протопитна платформа с 
отворен код. 
Какво азначава това?

Отворен код “Ресурси, които могат да бъдат използвани, разпределяни и пренаписвани 
без да се плаща за тях. Предимно софтуер или хардуер.”

Електроника “Технология, която използва контролираното движение на електроните 
чрез различни средства.”

Прототип “Основна форма, която може да служи за основа или стандарт за други неща.”

Платформа “Хардуерна архитектура със софтуерна рамка, на която може да стартира друг 
софтуер.”



Микрочип
Фотоклетка

Табло за разпределение (breadboard)

Светодиод 
(LED)

Едно Ардуино се състои от микрочип, който е много малък компютър и може да програмирате. Може да закрепите 
към него сензори, които могат да измерват състоянието му (например колко светлина има в стаята). Може да 
контролира как другите обекти реагират на тези условия (стаята става тъмна, светодиода се включва)

Или може да реагира, когато се натисне 
бутона.

Вкл. Изкл.

Мишката е входно 
устройство за настолен 
компютър, а монитора 
e изходно устройство.

Микроконтролерите използват входове и изходи като 
всеки компютър. Входовете използват информация 
от потребителя или околната среда, докато изходите 
извършват действие с информацията, която е била уловена.



Бутон

Сензор 
за

натиск

Входът към Ардуино може да бъде бутон или 
сензор.

DC мотор
Всеки обект, който искаме да контролираме може да 
бъде изход, той може да бъде екетромотор или дори 
компютър.

Лаптоп

Каква е разликата 
между цифрови и 

аналогови входове и 
изходи?

Входовете и изходите могат да бъдат цифрови или 
аналогови. Цифровата информация е двоична – или е 
истина (true) или лъжа (false). Аналоговата информация 
е постоянна и може да има набор от стойности. 

Цифровата информация 
е двоична. Цялата 

информация е описана 
в две състояния, 1 

или 0, включено или 
изключено.

Аналоговата информация 
е характеризирана според 
постоянната и природа. 
Може да има безкраен 

брой от възможни 
стойности.

Прекъсвачът  е цифров вход, а сензорът за натиск 
е аналогов вход. Обхватът на аналоговия сензор е 
ограничен от превръщането- му на цифрови данни.



Напрежение? 
Ток? 

Съпротивление? 
Закон на Ом?

Преди да включите Ардуино, 
трябва да разгледате някои условия 
и принципи, които обясняват как 
електричеството (и съответно 
електрониката) работи.

Напрежение (U)  
е мярка  за 

електрически 
потенциал в 

цикъл. Измерва 
се във волтове 

(V). 

Ток (I) 
е количеството 
на потока през 

проводим 
материал. 

Измерва се в 
ампери (A).

Съпротивление 
(R) е опозиция 

на даден 
материал при 
протичане на 
електрически 

ток. Тя се 
измерва в 
омове (Ω).

Скоростта на потока се определя 
от напрежението

Съпротивлението намалява 
потока.

Големината на потока, който се 
движи през тръбите е ток.

Аналогията с вода се използва обикновено за да обясни тези термини. Ето един модел. 



+

-

Закон на Ом
Ток = Напрежение/Съпротивление

(I= U/R)
или

Съпротивление = Напрежение/Ток
(R = U/I)

или
Напрежение = Съпротивление * Ток

(U = R*I)

Има връзка между напрежението, тока и 
съпротивлението, открита от Георг Ом, 

немски физик.

Например, увеличаваш 
съпротивлението, 
намаляваш тока.

С увеличаването на напре-
жнието и се увеличава и тока.

Сега нека разгледаме проста електрическа веригА. 
Всяка верига е затворен непрекъснат процес, който има 
енергиен източник (батерия) и консуматор (лампа). 
Консуматорът преобразува електрическата енергия от 
батерията в светлина. Тази верига има и един бутон.

Това е схема на същата електрическа верига 
(представлява веригата, използвайки символи за 
електронните компоненти). Когато ключът е затворен, 
тока преминава от източника на захранване и светва 
лампата.

Лампа

Прекъсвач

източник 
на 

захранване



I

II

I

Постоянен ток (DC) Променлив ток (AC)

Има два общи типа схеми за постоянен и 
променлив ток. В DC веригите, токът протича 
винаги в една посока. В AC веригите, токът тече в 
противоположни посоки в редовни цикли. Ние ще 
разгледаме тук само DC вериги.

Сега, когато обяснихме някои 
основни правила на електрониката, 

нека да се върнем към Ардуино.

За да работи, Ардуино ще има нужда от енергия. Ние трябва 
да го свържем към компютър,за да го програмираме.

Свърването на Ардуино към компютър с USB кабел ще го 
захраним с 5V напрежение, което ни е необходимо за да 
започнем да го програмираме.

СвАли От туК:

 http://www.arduino.cc/en/Main/Software

Ще трябва да свалите и инсталирате софтуера, за да 
програмирате Ардуино. Той е наличен за безплатно 
сваляне на линка отгоре. Софтуера на Ардуино 
работи на Mac OS X, Windows и Linux платформи.



За инструкции и как да инсталирате
Ардуино софтуер на Мак:

http://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX 

За инструкции и как да инсталирате 
на Windows:

http://www.arduino.cc/en/Guide/Windows

За инструкции и как да инсталирате 
на Linux:

http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux

Посетете линковете отгоре за детайлна информация за 
инсталирането на софтуера на тези операционни системи.

Когато вече сте инсталирали софтуера, 
свържете Ардуино. Светодиодът  ON на 

платката трябва да светне

Стартирайте софтуера на Ардуино. В менюто 
Tools изберете това устройство, което ползвате 
(Tools > Board). Например, Arduino Uno.

След това изберете серийния порт. (Tools > 
Serial Port) На Мак ще бъде подобно на /dev/
tty.usbmodem. На windows машина ще е COM3 
или нещо подобно.



int ledPin = 13;

void setup() {                
  pinMode(ledPin, OUTPUT); 
}

void loop() {
  Serial.println(analogRead(A0);  
}

Какво е 
интегрирана 

среда за 
разработка?

Когато свалихте софтуера на Ардуино, 
вие свалихте IDE. То комбинира 
текстов редактор с компилатор и 
други функции, които да помагат 
на програмистите да разработват 
софтуер.

Ардуино IDE ви позволява да пишете програми и да ги задавате на 
Ардуино. Отворете Blink примера в менюто File. 
File > Examples > 1.Basics > Blink.

За да качите програмта на Ардуино, натиснете 
бутона за качване на лентата с бутоните в горната 
част на прозореца. Ще се появят съобщения в 
долната част на прозореца, а най-накрая Done Светодиода на pin 13 на Ардуино ще започне да мига.



void setup() {                
  // инициализира цифров ПИН като изход.
  // Пин 13 има LED свързан към повечето платформи на Ардуино:
  pinMode(13, OUTPUT);     
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // включва лампата
  delay(1000);              // изчаква секунда
  digitalWrite(13, LOW);    // изключва лампата
  delay(1000);              // изчаква секунда
}

Набор от инструкции за компютъра е компютърна 
програма. Ако погледнем отблизо програмата Blink, 
виждаме че има 2 основни части, настройки (setup) и 
непрекъснат цикъл (loop).

SETUP: случва се веднъж когато 
програмата започне да работи

LOOP: повтаря отново и отново

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage

Вижте уебсайта на Ардуино за справочника на 
Ардуино и много други материали за учене на 
езика.

void setup() { // декларира блок от код
  pinMode(13, OUTPUT); // задава pin 13 като изход
} // край блок от код

void loop() {  // декларира блок от код
  digitalWrite(13, HIGH); // задава на pin 13 високо
  delay(1000);   //пауза  1 секунда    
  digitalWrite(13, LOW);  // задава на pin 13 ниско
  delay(1000);   //пауза 1 секунда
} // край блок от код

Това са двата блока код наречени функции, 
които всяка програма на Ардуино ще има. Те са 
разграничени с фигурни скоби { }.

Засега, нека да погледнем този прост скрипт ред по 
ред и да разберем какво прави всеки един от тях.



Как управляваме обекти, които не са на платката на 
Ардуино? Ще свържем Ардуино към разпределителна 
дъска. Това ще ни позволи бързо да го настроим и да 
тестваме цикъла.

Тази разпределителна дъска има редици отвори, 
спускащи се от лявата и дясната страна, и 5 реда на 
отвори от двете страни на средната вдлъбнатина. 
Страничните редици са свързани вертикално, всеки 
ред от  5 отвора по средата е свързан хоризонтално.

Отвори свързани 
хоризонтално

Отвори свързани 
вертикално

Ще свържем power and ground от Ардуино към 
вертикално свързаните ленти от ляво и от дясно 
с кабел. Другите компоненти могат да бъдат 
прикрепени  към отворите в средата и към power и 
ground както е необходимо.

Анод (свързва се към power)

Катод (свързва се към ground)

Когато тока преминава през LED (Light Emitting 
Diode - Светодиод) в правилната посока, той светва. 
Ще свържем светодиод към разпределителната 
дъска, а след това към Ардуино, за да го 
управляваме чрез програмта.



Анодът е свързан с pin 2 на Ардуино чрез резистор 220 ома. Катода е свързан 
към заземяването (ground). Пиновете от 2 до 13 могат да бъдат определени 
като цифрови входове или изходи. Натиснете върху бутона new, за да 
започнете нова програма.

void setup() {                
  pinMode(2, OUTPUT);     
}
void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH);  
  delay(500);             
  digitalWrite(2, LOW);   
  delay(500);             
}

В setyp задаваме на pin 2 да бъде изход. В loop, 
първо подаваме на pin 2 високо ниво,  при което 
което светва светодиода. delay изчаква 500 
милисекунди, или половин секунда. Когато на 
pin 2 е зададено ниско ниво, светодиодът не 
свети, изчакваме още половин секунда.

Verify бутон

Upload бутон

Натиснете verify в менюто за да проверите кода си. 
Ако няма грешки, натиснете на upload, за да заредите 
програмата си на Ардуино.

Светодиода светва за половин секунда, след това изгасва 
за половин секунда. и цикълът се повтаря



След това ще добавим бутон - цифров 
вход, за да можем да включваме и 
изключваме светодиода.

Свържете единия край на бутона към pin 4 на Ардуино с 10к резистор 
свързан към заземяването (ground) прикрепено към същия възел. 
Свържете другия край към power. Ще оставим светодиода прикрепен 
към същия пин. 

void setup() {                
  pinMode(2, OUTPUT); 
  pinMode(4, INPUT); 
}

void loop() {
  if(digitalRead(4)){
    digitalWrite(2, HIGH);  
  }else{            
  digitalWrite(2, LOW);   
  }
}

След това ще напишем кода. В настройките установяваме pin 
2 за изход и pin 4 за вход. В loop използваме оератотът if, 
ако прочетем pin 4 като високо ниво, установяваме пина на 
светодиода на високо ниво, в другия случай установяваме 
светодиода на ниско ниво, и го изключваме.

Светодиода светва, когато бутона е задържан.



Serial Monitor

Потенциометър е променлив 
резистор. Съпротивлението се 

променя когато потенциометъра  
и се увеличава или намалява в 

зависимост от посоката. 

Сега ще създадем аналогов вход. Ще 
използваме потенциометър.

Свържете средния pin на потенциометъра към аналогов pin 
A0. Свържете едниният му край към power, а другия към 
заземяването (ground).

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

void loop() {
  Serial.println(analogRead(A0));  
}

Първо ще разгледаме обхват от стойности, които 
получаваме чрез завъртане на пота с помощта на 
серийния монитор. В кода инициализираме серийния 
порт в настройките, настройвайки скоростта на обмена 
на 9600. В loop разчитаме стойността на аналоговия pin 
A0 и го отпечатваме на серийния порт с помощта на 
фукнцията printLn.

КЛИКНИ ЗА ДА ОТВОРИш 
СЕРИйНИя МОНИТОР

След като сте качили програмта на Ардуино, кликнете 
върху бутона “сериен монитор” за да можете да видите 
стойностите докато въртите потенциометъра. Ще се 
отвори прозорец и ще видите, че стойностите варират от 
0 до 1023.



5V

0V

5V

0V

5V

0V

Нека използваме променящите се стойности, които получихме от 
потенциометъра като регулатор за контрол на светодиода. Прикрепете анода 
чрез резистора към pin 3 на Ардуино, а катода към заземяването (ground).

0% Duty Cycle - analogWrite(0)

50% Duty Cycle - analogWrite(127)

100% Duty Cycle - analogWrite(255)

Ще използваме Pulse Width Modulation (PWM). 
Това е метод на симулиране на аналоговата 
стойност чрез управление на напрежението, 
включвайки и изключвайки го на различни 
стойности, или цикли на работа. Може да 
използвате PWM с pins 3, 5, 6, 9, 10 и 11.

int sensorValue = 0;

void setup() {                
  pinMode(3,OUTPUT); 
}

void loop() {
  sensorValue = analogRead(A0);
  analogWrite(3, sensorValue/4); 
}

Първо ще създадем променлива, за да съхраним  
стойностите на потенциометъра. В настройките задаваме 
pin 3 като изход. В loop събираме стойностите, които 
сме прочели от pin А0 в нашата променлива. След това 
записваме стойността на pin 3, нашият светодиоден пин. 
Трябва да разделим променливата на 4, за да имаме обхват 
от стойности от 0 до 255, или 1 байт

яркостта на светодиода се променя от 
напълно изключено до много ярко, ако въртим 
потенциометъра.



Това е! Това е много 
кратка информация. 

В следващите 
панели има линкове 

и други ресурси. 
Посетете ги и ще 
откриете много 

повече. 

LINkS
     СОФТуЕР
  Software Download 
         http://www.arduino.cc/en/Main/Software 
Language Reference 
         http://arduino.cc/en/Reference/HomePage

    ДОПъЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Sparkfun Electronics 
          http://www.sparkfun.com/ 
Adafruit Industries 
           http://adafruit.com/ 
Maker Shed 
             http://www.makershed.com/ 
Jameco Electronics 
                  http://www.jameco.com/ 

уРОЦИ
Arduino site Tutorials 
        http://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
Lady Ada 
         http://www.ladyada.net/learn/arduino/
Instructables 
         http://www.instructables.com/tag/type-id/
    category-technology/channel-arduino/

КНИГИ 
 Getting Started with Arduino by Massimo Banzi
 Making Things Talk: Using Sensors, Networks, and Arduino to 
See, Hear, 
and Feel Your World by Tom Igoe
Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World 
with 
Computers by Dan O’Sullivan & Tom Igoe
Arduino Cookbook  by Michael Margolis

All text and drawings by JODY CULkIN for more, check out 
jodyculkin.com
  
Special thanks to Tom Igoe, Marianne Petit, Calvin Reid, the fac-
ulty and staff of the Interactive Telecommunications Program 
at NYU, particularly Dan O’Sullivan, Danny Rozin and Red Burns. 
Thanks to Cindy karasek, Chris Stein, Sarah Teitler, kathy Gon-
charov & Zannah Marsh. 

Many, many thanks to the Arduino team for bringing us this 
robust and flexible open source platform.

And thanks to the lively, active and ever growing Arduino com-
munity.

Introduction to Arduino by Jody Culkin is 
licensed under a Creative Commons 


