
Ievads
Iot izstrādē

1.Ievads



Pirms sākt darboties uzzināsim 
ar ko mēs nodarbosimies…



Ko jums izsaka vārds «mikrokontrolieris»?



Mikrokontrolieris

Mikrokontrolieris – Tas ir mazs dators. 



Kāpēc vispār mums tāds ir 
vajadzīgs?



Uz ko mikrokontrolieris ir spējīgs un ne 
tikai….

•Veikt dažādus aprēķinus;

•Vadīt dažādas ierīces (Lampas, ūdens sūkni, fēnus, u.c);

•Nolasīt dažādus sensorus (skaņas, attāluma, infrasarkanie, u.c.);

•Nolasīt vai sūtīt datus uz atmiņas karti;

• Izvadīt datus uz gaismas diodēm un dažādiem ekrāniem.

• Saistīt to ar bezvadu moduļiem (Internets, Bluetooth, radiomoduļi)
•Un daudz ko citu…



Kā jūs iedomājaties risinājumu izveidošanu? 



Realitāte 



Rezultāts



Risinājums – Arduino platforma



Arduino Uno – ir, ko tālāk.

Arduino ir trīs veidu izvadi:

•Digitālie (0 vai 1)

•Analogie (0 līdz 1024) 

•Elektrobarošanas izvadi



Kas ir digitālie izvadi un analogie?

•Digitālais signāls var būt tikai augsts vai zems. 

•Var to saistīt ar gaismas ieslēgšanu un izslēgšanu

•Analogu signālu var uzskatīt tās vērtības, kas ir starp 1 un 0.  



Iepazīsimies ātri ar vidi un 
mēģināsim pirmo kodu.



Lai uzsāktu lejupielādēsim Arduino vidi.

•www.arduino.cc/en/software

http://www.arduino.cc/en/software


Lai uzsāktu lejupielādēsim Arduino vidi.

Spiežam uz pogu
 «JUST DOWNLOAD»



Lai uzsāktu lejupielādēsim Arduino vidi.

Atveram lejupielādēto failu un pārbaudām
 vai ir viss nepieciešamais un instalējam 

programmatūru.
Pēc instalācijas atveram Arduino programmu.  



Laipni lūgts Arduino IDE vidē!



Lai startētu mūsu kodu ir jāpārbauda vai viss 
uzstādīts pareizi

1. Izvēlne «Rīki» => «Plate» => «Arduino Uno» vai «Arduino Nano» 

2.Izvēlne «Rīki» => «Ports» => «COM?»



Kad viss uzstādīts, varam 
sākt mācīties.



Sintakse

// = apzīmē vienas līnijas komentāru

*/Teksts te var būt

līdz slīpsvītrai ar zvaigznīti /* =  apzīmē komentāru bloku

Void setup(){ = Kods izpildās vienu reizi, kad ieslēdzas Arduino

}

Void loop(){ = Kods izpildās atkārtoti.

}



Sintakse Arduino IDE

Citās programmēšanās valodās  «Hello world!» ir pirmais ko 
programmētāji programmē, bet Arduino tā ir gaismas diodes 

mirgošana.



Sintakse Arduino IDE

Tātad pirms pieķeramies pirmajam kodam.



Sintakse Arduino IDE

Gaismas diode ar apzīmējumu «L» ir piesaistīta pie 13. izvada.

Lai UNO zinātu vai vajag signālu saņemt vai sūtīt izmanto:

pinMode(izvads, INPUT vai OUTPUT);

Apzīmējumi:

izvads : ir uz plates numurētie izvadi (Piem. 11,2,13)

INPUT : Sakām, ka gribam saņemt signālu.(Piem. sensora datus 
saņemt)

OUTPUT: Sakām, ka gribam saņemt signālu. (Piem. spīdināt gaismas 
diodes)



Lūk šādi



Mācamies I/O

digitalWrite(izvads, HIGH vai LOW);

Apzīmējumi:

izvads : ir uz plates numurētie izvadi (Piem. 11,2,13)

HIGH: augsts signāls 5 V

LOW: zems signāls 0 V



Ir idejas, kas trūkst starp pārslēgšanām?



Aizkave

Lai veidotu aizskavi izmanto:

delay(laiks);

Apzīmējumi:

laiks = laiks milisekundēs, kur 1000 ir viena sekunde.

Piem.

delay(1000); // aizkave būs vienu sekundi



Rezultāts



Apsveicu ar pirmo kodu 
Arduino ☺



Breadbords



Rezistors



Gaismas diode



Uzdevumi



1.uzdevums

Izmantojot kopā izveidoto kodu mirgot ar gaismas diodi 1s, 0,2s un 0,5s 
intervālā.



2.uzdevums

Pieslēgt vienu diodi, lai tā mirgotu. 

P.S. Neizmantot 13. izvadu 



3*.Uzdevums

3*. Arduino skrejošās diodes

Trīs reizes uz vienu pusi pārslēdzas

un trīs reizes un otru.



1. Lekcija ir paveikta, kā 
jums?


