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 פוטנציומטר וסרוו

מנועי סרוו משמשים ברובוטיקה, טיסנים מכוניות על שלט או כל שימוש אחר שמצריך דיוק 

מסוים מבחינת מיקום המנוע. הרעיון בסרוו הוא שלמנוע יש פידבק שמציין את המיקום שלו 

מעלות אבל ישנם גם  180טיפוסי יכול לנוע רק בטווח של  ביחס לנקודה ההתחלתית. סרוו

 .כאלה שזזים סיבוב מלא

ח חיצוני למרות וההפעלה של מנוע סרוו מארדואינו היא פשוטה מאוד ואינה מצריכה מקור כ

  ארדואינו ושתי החוטים הנוספים הםשל   5Vפשרי. המנוע מקבל מתח קבוע מפין שזה א

GND  ופין לשליטה במנוע. 

 :מנוע סרווהמיקום של פוטנציומטר לשליטה על בקלט מ נשתמשוגמה הבאה בד
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 File  Examples  Servo  -נכנס ל באמצעות פוטנציומטר להפעלת המנוע

Knob: 
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 כולל הסבר: Knobתכנת 

#include <Servo.h>   //  קריאה לספריית סרוו של ארדואינו 

Servo myservo;  // יצירת אובייקט חדש מסוג סרוו 

int potpin = 0;  // לוגי שמחובר אליו פוטנציומטרן אנהגדרת משתנה מסוג מספר לשמירת פי  

int val;    // הגדרת משתנה מסוג מספר לשמירת הערך המוחזר מהפוטנציומטר 

 

void setup() { 

  myservo.attach(9);  // (9מחובר מנוע סרוו )במקרה שלנו לפין  הגדרה לאיזה פין בארדואינו  

} 

 

void loop() { 

  val = analogRead(potpin);            //  (1023-ל 0שומר ערך של פונציומטר )מספר בין  

  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);    //  -  אחד לאחרטווח מפונקציה מובנית להמרת ערכים map  

)ערכים  180-ל 0לערך תואם בין  1023-ל 0נציומטר הנע בין פקודה שמעלה ממירה ערך של פוט

    לצורך שימוש בו בעתיד val המוכרים למנוע סרוו( ושומרת ערך זה בתוך המשתנה בשם

  myservo.write(val);                  // (val מגדיר למנוע סרוו את מיקומו )ערך שנשמר במשתנה  

  delay(15);                           //  מילישניות 15המתנה )השהייה( של  

} 

 

 משימת אתגר

 פוטנציומטרים. באמצעותנסו לחבר יותר ממנוע סרוו אחד ולשלוט עליהם 
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 :פתרון לדוגמה

 

: 

#include <Servo.h> 

Servo myservo1;                         

Servo myservo2;  

 

int potpin1 = A0; 

int potpin2 = A1;  

int val;                             

 

void setup() { 

  myservo1.attach(8);  
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  myservo2.attach(9);  

} 

 

void loop() { 

  val = analogRead(potpin1);            

  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);      

  myservo1.write(val);                  

  delay(15);                           

  

 val = analogRead(potpin2);          

  val = map(val, 0, 1023, 0,180);    

  myservo2.write(val);                

  delay(15);                     

} 

 פוטנציומטרים:  6 מנועים ולשלוט עליהם באמצעות 6למתקדמים, נסו לחבר 
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