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 RGB לד

 

 :לנורה זו יש ארבעה פינים

 

נורת לד רגילה. שאר בשונה מ GND -והוא אמור להתחבר ל common הפין הארוך נקרא

 .(B-Blue) וכחול (G-Green) , ירוק(R-Red) אדום :היסודהפינים מייצגים את שלושת צבעי 

 GND -לשקע ה מחבריםאותו , שחשוב לזכור איפה הפין הארוך את המעגל יםחברכשמ

 .דיגיטליים יתחברו לפיניםהפינים שאר  .בארדואינו
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 צבעי היסודהצגת  :1 מהדוג

 

 .רגלים הנוספים 2כדי להפעיל צבע מסוים יש להדליק רגל מתאימה ולכבות 

 :וםאד צבעלת הפע

void setup(){ 

 

  pinMode(11, OUTPUT); // אדום 

 

  pinMode(12, OUTPUT); // ירוק 

 

  pinMode(13, OUTPUT); // חולכ  

 

} 

 

void loop() { 

 

  analogWrite(11,HIGH); 

 

  analogWrite(12, LOW); 

 

  analogWrite(13, LOW); 

} 

 שימו לב:

הרגל הארוכה  RGBכשמחברים לד 

ולכן מחברים ביותר היא מינוס 

לאדמה( דרך נגד של ( GND-אותה ל

Ω330 
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 :כחול צבעלת הפע

void setup(){ 

 

  pinMode(11, OUTPUT); // אדום 

 

  pinMode(12, OUTPUT); // ירוק 

 

  pinMode(13, OUTPUT); // חולכ  

 

} 

 

void loop() { 

 

  analogWrite(13,HIGH); 

 

  analogWrite(12, LOW); 

 

  analogWrite(11, LOW); 

} 

 :וקיר צבעלת הפע

void setup(){ 

 

  pinMode(11, OUTPUT); // אדום 

 

  pinMode(12, OUTPUT); // ירוק 

 

  pinMode(13, OUTPUT); // חולכ  

 

} 

 

void loop() { 

 

  analogWrite(12,HIGH); 

 

  analogWrite(11, LOW); 

 

  analogWrite(13, LOW); 

} 
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 גווניםהצגת  :2מה דוג

 

במתח  ותים מתאימלהדליק רגלצורך לשלב בין צבעי היסוד, כלומר מסוים יש  ליצור גוון צבעכדי 

 .מתאים

 :צהוב צבעלת הפע

void setup(){ 

 

  pinMode(11, OUTPUT); // אדום 

 

  pinMode(12, OUTPUT); // ירוק 

 

  pinMode(13, OUTPUT); // חולכ  

 

} 

 

void loop() { 

 

  analogWrite(13,20); 

 

  analogWrite(12, 255); 

 

  analogWrite(11, 255); 

 

 } 

 

 אתגרימת מש

 .RGBת לד ועוד באמצעו, ורוד צבע סגולדליקו ה

  :לבחור את הצבע האהוב עליכםכדי  RGB -עזר בטבלת היאפשר לה

  RGB טבלת צבעי
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