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Székel Mihál Modellez é Spo tklu

Fordulatszám szabályzó hajóhoz,
kétmotoros verzió
1.Bevezetés
Több fajta fordulatszám szabályozó áramkört is építettünk már a klubbunkban. Mindegyikre az volt
a jellemző, hogy alapvető elektronikai alkatrészekből (kapuáramkörök, processzorok, jelszint
illesztők, stb.) állítottuk össze, és a legtöbbször a hajóinkban építettük be azokat.
Most azonban kicsit más irányt választottunk. Szétnéztünk a “kínai” piacon, és az olcsón kapható
modulokból próbáltunk alkotni valamit.
2020. év végén kijelenthetjük, hogy az asztalon már megy a dolog. :-) A vizes próbákat a tavasz
beköszöntével fogjuk elvégezni.
Az elkészült szabályzót bárki kipróbálhatja, tesztelheti. Annyit kérünk, hogy jelezzen majd vissza
számunkra a jó, vagy rossz tapasztalatairól, eredményeiről, vagy fejlesztési ötleteiről. Ezen kívül azt
is nagyon szívesen vesszük, ha valaki tovább fejleszti a programot, s azt megosztja velünk, s a többi
lelkes hajóépítő modellezővel.

Fontos!!!
Nem ismerjük, nem tudjuk, hogy a kapcsolást elkészítő mennyire gyakorlat szakember az
elektronika területén. De mindenkit arra kérünk, hogy a kapcsolást először áramkorlátos tápegység
használatával tesztelje! Az akkumulátoros teszt csak azután történjen meg, ha az áramkör többszöri
bekapcsolás után is stabilan, az elvárásoknak megfelelően működik. Az akkumulátor, és a H

hidas teljesítménykapcsoló páros nem ismeri a tréfát….

2.Követelmények
A szabályzóval szemben az alábbi követelményeket határoztuk meg előzetesen:
a. Egyszerű és olcsó modulokból összeállítható legyen.
b. Egyszerűen programozható, beállítható legyen, akár egy-egy verseny közben is.
c. Alkalmas legyen 2 darab kefés motor független vezérlésére.
d. Az előre/hátra irányok közötti váltáskor a lehető legkisebb várakozás legyen. A motort nem
kell fékezni.
e. A forgás megkezdésekor a fordulatszám finoman beállítható legyen a kikötési manőverek
végrehajtása miatt.
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f. Több üzemmódban is képes legyen működni a szabályzó, amelyek között dinamikusan
lehessen kapcsolni. Az üzemmódok:
- Normál üzemben a két motor teljesen egyformán kapja a meghajtás. (Mintha egyetlen
szabályzóra lenne kötve a motor.) (Továbbiakban: “Mode_N” üzemmód.)
- Két független működésű szabályzó. Ebben az esetben a két függőleges kar a két motort
egymástól teljesen függetlenül vezérli. (Továbbiakban: “Mode_F” üzemmód.)
- A bal gázkar és a kormány állásától függően a két motor vezérlése módosul. A kanyar
belső oldalán lévő motor fordulatszáma csökken, vagy akár meg is változik a forgás iránya a
kormánytól függően. (Továbbiakban: “Mode_K” üzemmód.)
g. Az egyszerű kábelezés érdekében a távirányító vevőjének PPM jelét használja fel a
processzor.
h. Egyszerű vizuális visszacsatolás a működésről a felhasználó számára.

3.Alkalmazott alkatrészek, modulok, eszközök
A szabályzó felépítéséhez az alább felsorolt eszközöket használtuk fel. A kiválasztásnál
igyekeztünk olyan általános eszközöket kiválasztani, amelyek beszerzése egyszerű, s viszonylag
alacsony áron megvásárolhatók.

3.1. Arduino Nano panel
Ehhez nem sokat lehet hozzáfűzni. :-) Számos eredeti gyártmány, és klón panel között lehet
válogatni. Az ATMEGA328 vezérlőt tartalmazó
modult az ebay oldalról szereztük be. Arra már
nem emlékszünk, pontosan melyik kereskedőtől,
de nem is annyira lényeg, hiszen óriási a
választék.
Viszont figyelni kell arra, ezeken a modulokon
általában mini USB csatlakozó van, ezért vagy
legyen a fiókban már ilyen kábel, vagy rendeljük
a panelt kábellel együtt.
Általános a panelekben, hogy “Vbat“ lábra
[7...12V] feszültség köthető. Ha ezt nem
használjuk, akkor a “+5V” lábra köthető egy
külső tápforrás, amely biztosítja az üzemi +5V-ot.
Mi ezt az utóbbi módszert alkalmazzuk, hogy az egyéb terhelés ne melegítse feleslegesen az
Arduino panelt. Tovább ez biztosítja, hogy 80mA-től nagyobb fogyasztás is kiszolgálható legyen.
Egy beszerzési példa:
File: ekucko_proj_sc_dual_arduino_ppm
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https://www.ebay.com/itm/1pcs-Nano-V3-0-ATmega328P-5V-16M-USB-Micro-controller-Board-f
or-Arduino/184287597022?hash=item2ae86591de:g:PxwAAOSwzMteuMWw

3.2. Dupla H-hidas teljesítmény panel
A kefés motorok meghajtásához egy teljesítmény meghajtó szükséges, amely
a. illeszti a feszültség szinteket;
b. kellően nagy áram átfolyását biztosítja a motor számára;
c. tág üzemi feszültség tartományban használható a különböző akkumulátorok miatt;
d. PWM jellel vezérelhető;
e. lehetőséget ad a motor irányváltásához;
f. logikai szintű jellel vezérelhető.
A sok elvárásnak leginkább a H-hidas meghajtók tesznek eleget, amelyekben nFET kapcsolják a
feszültséget a motorokra. Ha megnézzük a “kínai” piac moduljait, akkor sok ilyen áramkört
találunk. Mi az egyik legolcsóbbat választottuk.

Beszerzéshez akár ez a linket is használható:
https://www.ebay.com/itm/Dual-Motor-Driver-Module-Board-H-bridge-DC-MOSFET-IRF3205-3-3
6V-10A-Peak30A/303426464668?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%
26ao%3D1%26asc%3D20200818143132%26meid%3D8a45571394ee4feca2655676c3823e5b%26
pid%3D101198%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dnone%26sd%3D363096778914%26itm
%3D303426464668%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5P
airwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c101198.m1985
A panel előnye, hogy
✓ egy motor vezérléséhez csak egy PWM bemenetet igényel;
✓ az irányt egy csatlakozó H vagy L szintre állításával szabályozhatjuk;
✓ széles üzemi feszültség tartományban használható;
✓ szükség esetén hűtőborda is szerelhető az nFET-ekre;
✓ masszív csokik motor vezetékek részére.
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A panel hátránya, hogy
➢ nincs üzemi feszültség kontroll csatlakozás;
➢ nincs áram mérő csatlakozás;
➢ nagyobb áramú NYÁK vezetékek kicsit “karcsúnak” tűnnek;
➢ a logikai résznek és az nFET meghajtónak +5V tápfeszültséget kell biztosítani vezérlő
irányából, az akkumulátor betáphoz nincs csatlakoztatva.

3.3. Távirányító adó
Távirányítónak egy általános célú, 2.4 GHz tartományban működő, FsFly T-i8 adót használtunk.

Akár itt is beszerezhető:
https://www.banggood.com/FsFly-T-i8-2_4GHz-8CH-RC-Transmitter-Remote-Control-Compatible
-DSM2-DSMX-For-RC-Models-p-1454927.html?cur_warehouse=CN&ID=42481&rmmds=search

3.4. Távirányító vevő
A vevő kiválasztása során fontos szempont volt, hogy PPM jelkimenet legyen az eszközön. A PPM
(Pulzus Pozíció Moduláció) hullámforma egy olyan digitális jelsor, amelyben minden csatorna
egyedi időzítése megtalálható egymás után. A következő ábra egy tipikusnak mondható PPM jelsort
mutat:

File: ekucko_proj_sc_dual_arduino_ppm

ver.:0.4

4

modellgye@gmail.com

Kétmotoros fordulatszám szabályzó Arduinoval és PPM méréssel

3.4./1. ábra Tipikus 4 csatornás PPM jelsor felépítése

A PPM jelben található impulzusok mérésével könnyedén elérhetjük, hogy a központi
processzorunk ismerje az összes csatorna időzítését, s így a kétmotoros vezérléshez szükséges
üzemmódokat, differenciált jelek képzését megvalósíthassuk. Ugyanakkor csak egyetlen kábelt kell
alkalmazni a távirányító vevője és a processzor között, egyszerűsítve ezzel a modell belső
elektronikájának szerelését, elhelyezését. (Például a vevőt könnyebben ki lehet emelni a vízszint
felé a minőségi vétel érdekében.)
Mi ezt a CM703 vevőt alkalmaztuk:

Beszerzési példa:
https://www.banggood.com/CM703-2_4G-7CH-RC-Receiver-With-PPM-Output-For-RC-Drones-p
-1076460.html?rmmds=detail-left-hotproducts&cur_warehouse=CN

3.5. Próbapanel
Bármilyen próbapanelen összeállíthatjuk a kapcsolást. Mi ezt alkalmaztuk:

File: ekucko_proj_sc_dual_arduino_ppm
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Beszerzés helye:
https://www.ebay.com/itm/MB-102-Solderless-Breadboard-Protoboard-830-Tie-Points-2-buses-Test
-Circuit/113395743966?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=413644144270&_trksid=
p2057872.m2749.l2648
Természetesen egyszerű furatgalvanizált, forrasztható próbapanelen is létre lehet hozni a huzalozást,
s az stabilabb is a gyakorlati hajós próbákhoz.

3.6. Kapcsolóüzemű tápegység
Mivel a szabályzónk széles tápfeszültség tartományban fog üzemelni, az Arduino és a vevő
működéshez szükséges +5V -ot egy kapcsolóüzemű tápegység állítja elő. Mi ezt a panelt
alkalmaztuk az “asztali” próbák során:

Beszerzési forrás például:
https://www.ebay.com/itm/5PCS-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Adjustable-Mini-Buck-Converter-Step
-Down-Power-Module/183593759727?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057
872.m2749.l2649
Fontos: A panel kimenő tápfeszültségét még a csatlakozás előtt ellenőrizzük, s állítsuk +5V-ra!!!
+5.5V-nál nagyobb feszültség alkalmazása esetén az arduino processzor tönkremehet! Továbbá
figyeljünk arra is, ha ezt a panelt alkalmazzuk, hogy a betáp értéke max. 23V lehet.
File: ekucko_proj_sc_dual_arduino_ppm
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Megjegyzés:
Az asztali próbához alkalmazott kis panelnak kb. 1A-es a kimenete, a “reklám” szerinti 3A-ben nem érdemes
bizakodni. Legfeljebb egy pillanatnyi csúcsban tud károsodás nélkül leadni annyira magas értéket.
A gyakorlatban a hajókban inkább ezt a panelt alkalmazzuk:

Ennek nagy előnye, hogy
● a kijelzőn leolvasható az akkumulátor pillanatnyi feszültsége, s megtippelhetjük, hogy mire elegendő
még a töltöttsége
● max 37V lehet az UIN érték
● 1-2 szervó részére is elegendő teljesítményt biztosít.

3.7. Egyéb alkatrészek, kábelek
A felsoroltakon kívül szükség van még ellenállásra a LED-ek áramának beállításához. A mai
korszerű LED-eknél általában 3 mA átfolyó árammal, és kb. 1.8V feszültséggel lehet számolni. A
konkrét adatokat a gyártók közlik. Megjegyezzük, hogy mostani kapcsolás nem “lámpát” szeretne
készíteni, hanem vizuálisan információt biztosít a felhasználónak. Ehhez a leírt áram kellően nagy,
ugyanakkor nem terheli meg nagyon az Arduino kimeneti portot. Aki ettől “ragyogóbb” kijelzést
szeretne, annak be kell építenie kapcsoló tranzisztort a processzor és a LED közé.
A kijelzést biztosító fényforrásként mi kétszínű “anyós” LED-et alkalmaztunk. Ennek oka, hogy
nem kell 4 db alkatrészt vezetékelni, csak kettőt. Az “otthoni” fiókban közös katódos anyós LED
volt, így ezzel készült a kapcsolás.

File: ekucko_proj_sc_dual_arduino_ppm
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4.Kapcsolási rajz, működési leírás
4.1. Kapcsolási rajz
A szabályzó az alábbi kapcsolás szerint épül fel:

4.1./1.ábra

A központi vezérlő egy ATMEGA328 processzort tartalmaz. Az IC alapvetően meghatározza a
lehetőségeket. A processzor a régi 8 bites AVR sorozat egyik tagja. Az integrált áramkör teljes
leírását a Microchip oldaláról ingyenes le lehet tölteni, jelen leírásunknak nem célja ennek
tárgyalása.
Három kiemelt fontosságú vezeték van a kapcsolásban:
● A vevő PPM jelét az Int0 megszakítás portjára kell kötni.
● A fordulatszám szabályozása Timer0 időzítő két kimeneti komparáló lábán keresztül valósul
meg, így a D5 és D6 lábakat kell a 3.2. pontban meghatározott panel PWM bemeneteihez
csatlakoztatni.
A többi láb lazábban módosítható, s amint majd bemutatom, a programban egyszerűen átírható.
A Led1 és Led2 információs LED-ek csak tájékoztatás nyújtanak, így akár le is hagyhatók a
kapcsolásról. Működési problémát nem okoz a LED hiánya. Mi azért alkalmazzuk ezeket a
fényforrásokat, hogy segítséget nyújtsanak a felhasználónak a működés megértéséhez
A vastagabb piros és fekete vezetékek jelölik a nagyobb áramú kábelezést. Ezek közvetlenül a
teljesítmény illesztő panelra csatlakoznak.
Mint minden egyes motorvezérlő kapcsolásnál, itt is figyelni kell a helyes földelésre, a negatív
pontok megfelelő összekötésére. Elsőre javasoljuk a negatív csillagpontot a teljesítmény panel
csokijának negatív csatlakozásánál kialakítani.
A kapcsolás tovább bővíthető egyéb szolgáltatásokkal. Például üzemi feszültség mérése, pillanatnyi
áram mérése, I2C buszos LCD kijelző használata, pillanatnyi fordulatszám mérése. Akinek kedve
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van ilyen plusz lehetőségek kifejlesztéséhez, azok részére minden segítséget megadunk a közös
eredmények eléréséhez.

4.2. Tápfeszültség
A megfelelő üzemhez Utáp= +5V tápfeszültséget kell biztosítani az alábbi egységek részére:
➢ arduino modul,
➢ H-hidas modul logika,
➢ távirányító vevő,
➢ kormány szervó.
A megnevezett terhelések nagyságrendileg 100-500mA közötti áramot igényelnek, így legalább
ekkora értéket kell szolgáltatni összesen a tápfeszültség modulnak. A 3.6. pontban jelzett kis
kapcsolóüzemű, step down típusú modul biztonságosan le tud adni 1A-t. Viszont figyelni kell a
tesztelés során, hogy az akkumulátor feszültsége (Uakku) ne lépje túl a 23V-os üzemi határértéket.
(Ha ettől magasabb is lehet Uakku szintje, akkor más fajta kapcsolóüzemű tápegység modult kell
alkalmazni.)
A tápfesz modulját direkt módon a H hidas modulra, és a távirányító vevőre lehet kötni.
Ugyanakkor az arduino panelra a tápfeszültséget egy jumper tüskén keresztül kell rávezetni, vagy
egyéb módon gondoskodni kell arról, hogy a tápfeszültség vezetéke bontható legyen a táp modul és
a processzor között. Erre azért kell vigyázni, mert programozáskor az USB csatlakozón keresztül is
kap +5V-ot a processzor, s nem túl szerencsés dolog, ha a két tápegységet párhuzamosan kötünk.
Mivel mi a 3.5. pont szerinti próbapanelt alkalmazzuk, így számunkra a legegyszerűbb
programozáskor a vezetékes kapcsolat megszüntetése a tápegység és a processzor között.
Ismét ki kell hangsúlyozni, hogy a kapcsolóüzemű panel kimenő feszültségét még az előtt be kell
állítani, hogy bármely más panelra rákötnénk!

4.3. PPM jel mérése
A követelményeknél felsorolt elvárások miatt több csatorna jelét is mérni kell, hogy azokból a
meghatározható legyen a motorok részére kiadott PWM jel szélessége és a forgásiránya. Ehhez 4
csatorna jelét kell mérni.
Az egyszerű kábelezés is a kívánságok között szerepelt. Ezek alapján döntöttünk úgy, hogy a vevő
PPM jelét használjuk fel. Ebben a jelben az összes csatorna időzítése megtalálható.
A jel értelmezése röviden:
A 3.4. pontban leírt vevő a 3.4./1. ábra szerinti jelet adja ki magából. Alaphelyzetben H (High, azaz
+5V) szinten tartja a kimenetét. Az első csatorna időzítésének kezdetekor egy HL él lép fel a jelben.
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Egy kvázi fix ideig (Tf) alacsony (L, azaz 0V) szintű lesz a jel, majd visszaugrik H szintre. Az első
csatorna időzítése az első HL él pillanatában kezdődik, s a következő HL él pillanatáig tart.
A második csatorna időzítése a második HL éltől a harmadik HL váltásig tart. … és ez így
folytatódik az utolsó csatonáig.
Az utolsó csatornát lezáró HL, majd azt követő LH él után hosszabb ideig nem jelenik meg újabb
él. Ez az impulzus hiány hordozza a szinkron jelet, amely azt mutatja, hogy ez utáni első HL és az
első csatorna időzítésének kezdetét mutatja.
A leírt működés alapján figyelni kell a jelben
○ a HL élek előfordulásának idő pillanatait,
○ számolni kell, hogy hányadik HL váltás következik be a szinkronjel óta, valamint
○ a HL él hiányát kell detektálni.
Az Arduino rendszer gondoskodik arról, hogy legyen egy olyan változó, amely másodpercenként
egymilliószor növekszik. Ezt a változót használjuk majd az impulzusok szélességének méréséhez.
Annak érdekében, hogy a processzor programja ne mindig azt figyelje, hogy milyen szint érkezik a
távirányító vevőtől, felhasználjuk az integrált áramkör azon hardveres tulajdonságát, hogy az Int0
lábon fellépő HL átmenet esetén lefut egy speciális alprogram, majd folytatódik a főprogram
végrehajtása. (Nagyvonalakban ezt a folyamatot nevezzük megszakítás kezelésnek.) Ez a kis alprogram
gondoskodik a mért impulzus szélesség tárolásáról, a csatorna sorszám növeléséről, s a szinkronjel
időzítőjének törléséről.
A többi részlet a forráskódból kiolvasható.

4.4. A csatorna időzítések kiértékelése
A főprogram elég egyszerű folyamatot követ. 1 msec időközönként ellenőrzi, hogy van-e valami
tennivalója. Ez lehet státusz jel kiküldése, PPM jelben a szinkron időzítés felismerése, üzemmód
kapcsoló kiértékelése, motorok részére kiadott irány és PWM információk meghatározása,
beállítása, felhasználó tájékoztatása Led1 és Led2 LED-ek segítségével.
A leírásban a továbbiakban a következő rövidítéseket alkalmazom a csatornákra, amely a
távirányító működése szerint kötöttség:
✓ Ch1: jobb vízszintes bot (kormány csatorna)
✓ Ch2: jobb függőleges bot
✓ Ch3: bal függőleges bot (gáz csatorna)
✓ Ch4: bal vízszintes bot (üzemmód csatorna
A főprogram 16 msec időközönként értékeli ki a PPM jelsorból kinyert impulzus szélességeket. A
követelmények f.) pontja szerint a szabályzó üzemmódját a felhasználó dinamikusan módosíthatja.
A program jelen állapotában a Ch4 jelét használja arra, hogy meghatározza az üzemmódot.
(Megjegyzés: az üzemmód meghatározása áthelyezhető másik csatornára is, ahogyan a felhasználó kívánja.)
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a. Amennyiben az üzemmód csatorna impulzusának szélessége a közepes érték környezetében
van, akkor azt úgy tekinti a főprogram, hogy a felhasználó a Mode_N követelmény szerint,
normál üzemben lesz. Ekkor a két motor egyforma irányba fog forogni, és azonos
szélességű PWM jelet kap. (Ekkor Ch1 és Ch2 semmilyen hatással nincs a PWM jelre.)
b. Ha Ch4 időzítése a minimum érték közelében van, akkor Mode_F üzemmód lesz, amikor a
bal motort a bal függőleges bot (Ch3) vezérli, míg a jobb motort a jobb függőleges bot
(Ch2) vezérli. (Ekkor Ch1 semmilyen hatással nincs a PWM jelre.)
c. Ha Ch4 időzítése a maximum érték közelében van, akkor Mode_K üzemmód lesz, és a Ch1
csatorna időzítése módosítja a Ch3 által meghatározott PWM jel szélességet és irányt. Ezzel
a móddal rásegíthetünk a kormányhatásra, kisebb íven fordul el a hajó. Sőt akár helyben is
megfordul. (Ekkor Ch2 semmilyen hatással nincs a PWM jelre.)
Ch3 alapján meghatározásra kerül, hogy milyen forgásirányt és PWM jelet kellene
beállítani, ha semmit sem befolyásolna a Ch1.
Ezután megvizsgálásra kerül a Ch1 csatorna időzítése.
❏ Ha ennek értéke a közepeshez közeli, akkor a két motor egyforma vezérlést kap,
azonos lesz a forgás.
❏ Ha az érték negyed kitérés körüli, akkor a kanyar külső ívén lévő motor megkapja a
Ch3 alapján meghatározott PWM jelet, míg a kanyar szerinti belső motor Ch3
alapján meghatározott PWM jelének csak a felét kapja meg.
❏ Ha az érték fél kitérés körüli, akkor a kanyar külső ívén lévő motor megkapja a Ch3
alapján meghatározott PWM jelet, míg a kanyar szerinti belső motor kikapcsolt
állapotú lesz.
❏ Ha az érték 3/4 kitérés körüli, akkor a kanyar külső ívén lévő motor megkapja a Ch3
alapján meghatározott PWM jelet, míg a kanyar szerinti belső motor Ch3 alapján
meghatározott PWM jelének csak a felét kapja meg, de ellenkező irányba forog.
❏ Ha az érték teljes kitérés körüli, akkor a kanyar külső ívén lévő motor megkapja a
Ch3 alapján meghatározott PWM jelet, míg a kanyar szerinti belső motor Ch3
alapján meghatározott PWM jel kapja meg, de ellenkező irányba forog. Ezzel
gyakorlatilag a hajó meg fog állni, és helyben fog forogni (ha a két motor és csavar
teljesen egyforma).
A meghatározott PWM és irány értékekkel szintén 16 msec időközönként lesz frissítve a meghajtást
biztosító változók értéke.
A főprogram gondoskodik arról, hogy irányváltáskor egy rövid szünet legyen a meghajtásban. Ez
egyfajta “üresjárat”, annak érdekében, hogy az nagy értékű indukciós lökéseket csillapítsuk.
Jelenleg ez az üresjárat 100 msec nagyságú. Letelte után a megtörténik az irányváltás a bot külön
mozgatása nélkül. (Tehát nem kell az autós szabályzók szerinti ide-oda bot mozgatás,
veszélyeztetve ezzel hajónk kikötési műveletét.)
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4.5. PWM jel generálás, irány beállítás
A PWM jel előállítását a processzor hardveres egységére bízzuk. Ezzel nagymértékben
tehermentesül a főprogram, több idő lesz számítások elvégzésre.
Az Arduino rendszer Timer0 segítségével kb. 1kHz-es PWM jelet állít elő alapértelmezés szerint. A
kísérletünkhöz most ez megfelelő lesz. Ez ugyan kicsit “fütyülni” fog, de attól a szabályzó még
működik.
A teljesítmény panel részére meg kell határozni, hogy melyik irányban nyissa meg a H-hidat, s
ezzel a motort a megfelelő irányba forgassa meg. Ehhez az Arduino panel egy portja kerül
felhasználásra motoronként. Ha az adott irány kijelölő port H szintű lesz, akkor előre forog a motor,
míg L szint esetén hátra.
A főprogramban gondoskodunk arról, hogy irányváltás között legyen egy olyan rövid idő, amikor
PWM jel ki lesz kapcsolva. Tehát a motor csak olyankor vált irányt, amikor kb. áll a tengely. Erre
azért van szükség, hogy a nagy induktív lökést és áramot elkerüljük a rendszerben.

5.Vezérlő program
6.Összegzés

7.Ajánlat irodalom, leírás
Be kell vallani, hogy az Arduino rendszer számunkra újdonság, sosem foglalkoztunk vele korábban.
A teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat az anyagokat, amelyeket nagyon hasznosnak, könnyen
érthetőnek találtunk. Természetesen az internet oldalakon rengeteg cikk, bejegyzés, leírás
rendelkezésre áll, így javasoljuk, hogy az érdeklődők nyugodtan mélyedjenek azokban is.
a.) Az Arduino programozás origója maga az eredeti forrás oldal:
https://www.arduino.cc/en/software
Az oldalról tovább lehet haladni a nyelvi referenciákhoz, fejlesztői környezet leírásához, s
még hosszasan sorolható hasznos oldalakhoz
b.) Az Arduino alapvető programozási nyelvéről szóló rövid MTA-SZTE leírás:
https://figshare.com/articles/preprint/Arduino_programoz_si_alapismeretek/11971770/1
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c.) Nagyon jó videókat készít a Youtube megosztón “Vault 1337”. Itt csak egyet adunk meg, de
érdemes többet is megnézni, aki most ismerkedik az Arduino rendszerrel.
https://www.youtube.com/watch?v=jlESJ28Gy2w&list=PLwQ1n1suZymXlQSdsf1Doo4hszi
x6mI5h&index=7&t=600s&ab_channel=Vault1337
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