
Robótica 1
LEDS PROGRAMADOS

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição  4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.



recapitulando
void setup(){       }

void loop (){        }

int lamparina_eletrica = 12;

digitalWrite(lamparina_eletrica, LOW/HIGH );

pinMode( 12 ,OUTPUT/INPUT );

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição  4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

;-)



variáveis
float botao_led_vermelho = 5;

tipo da variável  nome da variável = valor dado;

➔ Tipos de variáveis ?
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estruturas de condição

if( contador < 10)

{

pinWrite(12,HIGH);

}

else

{

pinWrite(12,LOW);

}

contador=contador +1;
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IF/ELSE



Passando INFORMAÇÃO PRO ARDUINO
➔ Até agora tudo que fizemos foi pedir para o arduino realizar operações sem informar nada;
➔ Agora iremos passar informações que o arduino utilizará para realizar algumas operações 

mais complexas.
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práticas de hoje
➔ LED acendendo quando aperta um botão.
➔ Desafio: acender 3 leds com três botões diferentes.
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MONTAGEM 
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como que faz ?

➔ Que função eu vou usar ?
➔ Alguma sugestão?
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código para funcionar

int led = 13;

int botao = 2;

int estadobotao = LOW;

void setup()

{

     pinMode(led, OUTPUT);

     pinMode(botao, INPUT);

}

void loop()

{

     estadobotao = digitalRead(botao);

     

     if (estadobotao == HIGH)

     {

          digitalWrite(led, HIGH);

     }

     else

     {

          digitalWrite(led, LOW);

     }

}
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agora para 3 leds
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código alternativo
int led_vermelho = 13;
int led_amarelo = 11;
int led_verde = 12;
int botao_vermelho = 5;
int botao_amarelo = 3;
int botao_verde = 4;
int estado_vermelho =LOW;
int estado_verde =LOW;
int estado_amarelo = LOW;

void setup()
{
     pinMode(led_vermelho, OUTPUT);
     pinMode(led_verde, OUTPUT);
     pinMode(led_amarelo,OUTPUT);
     pinMode(botao_vermelho, INPUT);
     pinMode(botao_verde, INPUT);
     pinMode(botao_amarelo, inPUT);
}

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição  4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

void loop()
{
     estado_vermelho = digitalRead(botao_vermelho);
     estado_verde =digitalWrite(botao_verde);
     estado_amarelo =digitalWrite(botao_amarelo);
     
     if (estado_vermelho ==HIGH)
     {
         digitalWrite(led_vermelho,HIGH);
     }
     else
     {
         digitalWrite(led_vermelho,LOW);
     }
     if (estado_verde ==HIGH)
     {
          digitalWrite(led_verde,HIGH);
     }
     else
     {
         digitalWrite(led_verde,LOW);
     }          
     if (estado_amarelo ==HIGH)
     {
         digitalWrite(led_amarelo, HIGH);
     }
     else
     {
         digitalWrite(led_amarelo,LOW);
     }
}


