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Iot izstrādē
2.Sintakse, COM ports



Mainīgie



Kas ir mainīgais?

Tas ir vārds, kurā mēs glabājām kādu noteiktu vērtību.

Piemērs:

int Pele  =  30;

int es_glabaju_sevi_skaitli = 19;

int gaismas_sensors = 12;

int rezultats = 0;



Kas tas par «int» kas ir pirms vārda?

Tā apzīmējās mainīgie, bet ir arī citi.

Tomēr mēs 1.mēnesī izmantosim tikai:

int veseli = 23; 

float aiz_komata = 23.23;

float var_ari_bez_komata = 23;

char burts = ‘A’;



Ja ir «float», kāpēc vajag to 
«int»?



Kāda jēga no mainīgajiem?

•Atvieglo mūsu kodu un veido saprotamāku;

•Varam glabāt vērtības;

•Veikt aprēķinus;

Un citas aizraujošas lietas!!!

 



Vienkāršosim 1. lekcijas 
1.uzdevumu



Pirms sāksim darboties 
iepazīsimies ar seriālo 

monitoru.



Ko nozīmē seriālais ports un ko mēs varam 
darīt?

Ar seriālā porta palīdzību mēs varam sazināties starp datoru un 
Arduino:

• Sūtīt datus;

• Saņemt datus;



Lai Arduino saprastu, ka vēlamies darboties 
ar seriālo portu nepieciešams

Dosim ziņu mikrokontrolierim, kad mēs vēlamies sazināties ar 
mikrokontrolieri caur seriālo monitoru.

To ir iespējams veikt ar komandu:

Serial.begin(9600);

Tad, lai mēs izprintētu noteiktu saturu. 

Serial.print(‘‘Hello world!!’’);



Tas izskatās šādi.



Pievienosim klāt vēl vienu tekstu 



Ja mēs vēlamies printēt tekstu jaunā rindā

Tad, lai mēs izprintētu noteiktu saturu jaunā rindā. 

Serial.println(‘‘Hello world!!’’);

Tas ir līdzīgi, kad mēs datorā pēc «Hello world!!» ievadītā teksta 
nospiestu Enter pogu.



Rezultāts



Kā varam sūtīt datus?

• Lai sūtītu datus mums ir jāatvieglo mikrokontrolierim dzīve un 
jānolasa dati, ko mēs ierakstījām tikai tad, kad tiek ierakstīta vērtība.

Lai to varētu organizēt, mēs izmantosim.

if (Serial.available() > 0) { 

int dati= Serial.read();

}

Kur iekšā mēs izveidosim mainīgo, kur mēs ierakstīsim iegūtos datus.



Kodā tas izskatās atbilstoši



Ierakstu 1, bet saņem mikrokontrolieris 49, 
kā to izlabot?



ASCII kods



Viens no veidiem 



Varam arī burtus



If nosacījums
vai ja… tad..



Pirms sākam darboties ar mainīgajiem kā 
varu redzēt rezultātu?

Int Rodrigo = 153;

Int Andris= 185;

If (Rodrigo < Andris){ 

Serial.print(«Andris ir garaaks»); // Ja pieņēmums ir patiess

}else{

Serial.print(«Rodrigo ir garaaks»); // Ja pieņēmums nav patiess

}



Kā rezultātā



Uzdevumi



1.uzdevums

• Sūtot skaitli ‘1’ seriāla monitorā, mēs ieslēdzam iebūvēto gaismas 
diodi un ar ‘0’ izslēdzam gaismas diodi.



2.uzdevums

•Pieslēgt 7 segmentu displeju un ievadot skaitli no 0..9 seriālājā 
monitorā tas attēlo sūtīto skaitli uz gaismas diodēm.


