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ולד פוטנציומטר  

פוטנציומטר הוא נגד משתנה ועל פי כיוון הסיבוב שלו תקבע ההתנגדות לזרם, כך שניתן 

משתמש ט חיצוני מהכקבלת קלמשמש טר פוטנציומ. להשפיע על ההתנגדות לפי הסיבוב

לפוטנציומטר הוא מד ווליום שנמצא  אותדוגמהאחת  ם השונים.שליטה על הרכיבילצורך 

 או על (רהנו)הלד  ל עוצמתשליטה ע ךפוטנציומטר לצורנשתמש בנחנו א .במערכת סטריאו

 .(נורה)ב הלד מהירות הבהו

 ת פוטנציומטרהלד באמצעו ת הבהובמהירול שליטה ע :1 הדוגמ

 

 :File  Examples  Analog  AnalogInput -נכנס ל תכנההלהפעלת 
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 כולל הסבר: AnalogInputתכנת 

int sensorPin = A0;  // לוגי שמחובר אליו פוטנציומטרן אנהגדרת משתנה מסוג מספר לשמירת פי  

int ledPin = 13;      // דלשמחובר אליו  גיטלידין הגדרת משתנה מסוג מספר לשמירת פי  

int sensorValue = 0;  // הגדרת משתנה מסוג מספר לשמירת הערך המוחזר מהפוטנציומטר 

 

void setup() { 

כיציאהאליו מחובר לד ת הפין שהגדר //    

  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

(1023-ל 0שומר ערך של פונציומטר )מספר בין  //    

  sensorValue = analogRead(sensorPin); 

ליו מחובר הלדשאמתן מתח לפין ת לד, כלומר הדלק //    

  digitalWrite(ledPin, HIGH); 

רקלט מהפוטנציומטשנשווה לערך ן הניות לפרק זמבמיליש (השהייה)המתנה  //    

  delay(sensorValue); 

הלד שאליו מחוברכיבוי מתח לפין ד, כלומר כיבוי ל //    

  digitalWrite(ledPin, LOW); 

רקלט מהפוטנציומטשנשווה לערך ן הניות לפרק זמבמיליש (השהייה)המתנה  //    

  delay(sensorValue); 

} 
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 פוטנציומטרוצמת הלד באמצעות שליטה על ע :2דוגמה 

 הפקודהבאמצעות  13י הפין הדיגיטלי מספר ל ידבדוגמה הקודמת הפעלנו את נורת הלד ע

digitalWrite  מתח לפינים של הארדואינו דרך נוספת לספק  .וולט 5מתח של  שסיפקה לפין

 תן לשלוט ברמת המתח המסופק לפיןזו ני בצורה.  pwmי מתח משתנה שנקראל ידעהיא 

שרק חלק  שימו לב .255 -ל 0 -קבלת ערך משמ analogWrite נקראתה באמצעות פקודה

שמופיע בסמוך למספר אלה רק ) מהפינים הדיגיטליים בארדואינו מסוגלים לבצע פעולה זו

 .((~)תלתל להם ש הפין

 כתוםהעביר את החוט להיש  (ללדמתח שנעביר על ה)הלד  ליטה על עוצמתלצורך שכן ל

 .(~) ו תלתלליד , שמופיע9-ל 13מפין 

 :אהת הבינכתוב תכנמכן, לאחר 

void setup() { 
 
    pinMode(9, OUTPUT);// (9 דיגיטלי מקרה שלנו פיןב) כיציאהאליו מחובר לד ת הפין שהגדר  
 

    pinMode(A0, INPUT); // (0י פין אנלוג ה שלנובמקר) ככניסה פוטנציומטראליו מחובר ת הפין שהגדר  

 

 } 
 
void loop() {   
 
    analogWrite(9, map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255)); 
 
 } 

שינוי  –את הערך שמתקבל מהפוטנציומטר  ,ה מחובר הלד, שאלי9לרגל  שולחתזו כנית ת

 .ומשם לנורת הלד 9בהתנגדות הפוטנציומטר הופך לשינוי בערך שאנחנו שולחים לרגל 

 .של נורת הלד ם על העוצמהשולטית אנחנו זאצורה ב

עד  0 -בעוד היציאה האנלוגית מ 1024עד  0 -הכניסה האנלוגיות מפיקה ערכים משכיוון 

 .  mapשפותרת בעיה זו ונקראת ,פונקציה מובנית בארדואינוב תמשיםאנחנו מש 255

 הראשון הוא הערך המתקבל –ערכים שמופרדים בפסיקים  5מקבלת  mapפונקציית 

במקרה ) ני והשלישי הם הטווח המתקבל, הש(יומטרמהפוטנצ קריאת הערךבמקרה שלנו )

במקרה ) והרביעי והחמישי הן הטווח הרצוי (האנלוגית הסהכניערכי  – 1023-ל 0בין  שלנו

 . (pwmלית הדיגיט ההיציאערכי  – 255-ל 0בין  שלנו
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 משימת אתגר 

 תבאמצעו ןל העוצמה שלהולשלוט ע פר מנורותמסנסו לחבר  .1

 .פוטנציומטר

 ןהבהוב שלההמהירות ל ולשלוט ע פר מנורותמסנסו לחבר  .2

 .פוטנציומטר תבאמצעו

כל  ל העוצמה שלולשלוט ערים ופוטנציומט פר מנורותמסנסו לחבר  .3

 .תואם פוטנציומטר תבאמצעונורה מ

 ההבהוב מהירותל ולשלוט ערים ופוטנציומט פר מנורותמסנסו לחבר  .4

 .תואם פוטנציומטר תבאמצעונורה כל מ של
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