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Opis produktu
ZRÓB TO SAM W ARDUINO
Zaawansowane projekty dla doświadczonych twórców
Informacja o autorze/ redaktorze:
Andrew Warren uzyskał pierwszą licencję radiową w wieku 12 lat i od tego czasu zajmuje się majsterkowaniem. Pracował jako
konsultant techniczny dla kilku ważnych korporacji, w tym Motoroli i GE, a od ponad 30 lat pisze na tematy związane z
elektroniką, m.in. dla EE Times, Electronic Design, Computer Design i RTC Magazine.
Po opanowaniu podstaw, okiełznaniu lutownicy i zaprogramowaniu jakiegoś robota (albo i dwóch), masz już umiejętności,
które pozwolą ci na kolejny krok w używaniu Arduino.
Ale gdzie szukać nowych pomysłów po zrealizowaniu wszystkich pozycji ze swojej listy projektów?
Zrób to sam z Arduino poprzez różne, praktyczne i rozrywkowe, projekty dla średniozaawansowanych pokaże ci, co zrobić, aby
nie zaniedbywać praktyki w majsterkowaniu. Możesz wzbogacić swoje inżynieryjne i elektroniczne know-how, wykonując 10
złożonych projektów:
• Gra z pomiarem czasu reakcji, z wykorzystaniem możliwości pracy Arduino w czasie rzeczywistym
• Przyrząd do wytrawiania własnych płytek drukowanych
• Regulowany zasilacz ze zmiennym napięciem
• Kinetyczny rotomat wystrojony w diody LED
• Asystent parkowania w garażu, sygnalizujący doskonałe zaparkowanie
• Praktyczny i barwny miernik pH
• Chronograf balistyczny, który potrafi mierzyć prędkość wylotową wiatrówek, broni pneumatycznej i śrutowej
• Oszczędzacz akumulatora, który zapobiega przypadkowemu rozładowaniu
• Generator fali kwadratowych
• Termometr pokazujący temperaturę za pomocą sekwencji kolorowych diod LED.
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Każdy projekt zaczyna się od listy wymaganych narzędzi i elementów, a następnie podane są instrukcje, pełny szkic oraz
szablony do wykonania drukowanej płytki, jak również wskazówki dotyczące konstrukcji trwałej obudowy. Znajdziesz tu
również uwagi autora, które z pewnością zainspirują cię do własnych wynalazków.
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