МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Виготовлення адаптера
для автомодельного симулятора
на базі Arduino

Підготував:
завідувач лабораторією,
керівник гуртка «Автомоделювання»
КЗ «ЗОЦ «НТТУМ «Грані» ЗОР
м. Запоріжжя, 2020 рік

Мураховський А. А.

ЗМІСТ

ВСТУП
І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

3
4

1. Симулятор VRC Pro – що це таке?
2. Історія створення платформи Arduino

4
4

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

6

1. Необхідні компоненти для роботи

6

2. Робота з програмним забезпеченням
3. Збір плати Arduino

6
9

ВИСНОВКИ

12

ЛІТЕРАТУРА

13

2

ВСТУП
Автомоделювання – один із найпопулярніших напрямів технічного
моделювання, що поєднує побудову і конструювання діючих моделей. Під час
занять гуртківці вивчають будову моделей автомобілів, властивості та
технологію обробки матеріалів, основи матеріалознавства, вчаться
користуватися різними вимірювальними приладами. Знання, уміння та навички,
здобуті під час навчання в гуртках допоможуть в майбутньому при виборі
професій інженерно-технічного спрямування.
Метою програми гуртка є формування компетентної особистості в
процесі автомоделювання. Основні завдання полягають у формуванні
компетентностей:
- пізнавальна: оволодіння поняттями, знаннями про моделювання й
конструювання діючих моделей автомобілів;
- практична: формування практичних вмінь і навичок виготовлення
діючих моделей автомобілів, навичок роботи з різними матеріалами та
інструментом на верстатному обладнанні;
- творча: розвиток конструкторських здібностей, навичок практичного
застосування теоретичних знань у самостійній конструкторській діяльності.
З розвитком радіоелектронної техніки у моделюванні починає
формуватися новий вид – радіокеровані автомоделі – один з найбільш цікавих
та захоплюючих. На даний час управління радіокеруючими об’єктами стрімко
набирає популярність. Щоб досягти успіху, необхідно проходити підготовку на
симуляторах. Їх можна замовити в інтернет-магазинах, але ціна є високою і не
кожен ЗПО може дозволити собі придбати ці пристрої. На платформі Arduino
можна створити своїми руками адаптер для автомодельного симулятора, який
буде коштувати в рази менше. Саме це обумовлює актуальність обраної теми.
Метою розробки є формування спеціальних навичок у молоді, в
процесі виготовлення адаптера на платформі Arduino.
Основні завдання полягають у:
 дослідженні історії розвитку новітніх технологій;
 наданні методичних рекомендацій в оволодінні спеціальними знаннями
щодо експлуатації платформи для вивчення електроніки;
 забезпеченні формування практичної компетентності, зміст якої полягає у
вміннях виготовити адаптер для підключення автомодельної апаратури і
використання в якості джойстика для симулятора.
Методична
розробка
розрахована
на
вихованців
гуртків
автомоделювання, основного рівня навчання (13-16 років). Практичну частину
апробовано гуртківцями у домашніх умовах на дистанційному навчанні.
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І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. Симулятор VRC Pro – що це таке?
Симулятор - імітатор (зазвичай механічний або комп'ютерний), завдання
якого полягає в імітації управління будь-яким процесом, апаратом або
транспортним
засобом.
Найчастіше,
зараз
слово
«симулятор»
використовується стосовно до комп'ютерних програм (зазвичай ігор). За
допомогою
комп'ютерно-механічних
симуляторів,
абсолютно
точно
відтворюють інтер'єр кабіни апарату, тренуються пілоти, космонавти,
машиністи
високошвидкісних
поїздів,
автомобілісти.
Симулятор - програмні і апаратні засоби, що створюють враження дійсності,
відображаючи частину реальних явищ і властивостей у віртуальному
середовищі. Ця тема дуже актуальна для нашої країни, так як не в кожному
місті можна знайти гідну трасу, де можна тренуватися, а приїжджаючи на
змагання, не хочеться сісти в калюжу.
VRC Pro симулятор для RC моделей - це комп'ютерний симулятор для
радіокерованих моделей, який почав свою розробку ще у 2012 році, але не
припинив вдосконалення і до цього дня. У різних видах спорту і не тільки
спорту, можна помітити використання симуляторів, починаючи від ралі і
закінчуючи польотами в космос. Так і у випадку з RC, голландська компанія
намагалася створити професійний симулятор для тренування навичок
управління радіокерованою моделлю.
VRC Pro - симулятор автомоделей з використанням сучасної графіки.
Геймерам пропонується покерувати іграшковими автомобілями, а так як гра
розроблялася за підтримки кращих знавців з RC спільноти, то цей процес є
практично стовідсотковою імітацією реальних змагань. Основною ідеєю
симулятора є те, що пілот може робити це не виходячи з дому, використовуючи
свою звичайну апаратуру для управління моделлю, яку він використовує і на
змаганнях.

2. Історія створення платформи Arduino
Як каже Вікіпедія: «Arduino (Ардуіно) — апаратна обчислювальна
платформа для аматорського конструювання, основними компонентами якої є
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плата мікроконтролера з елементами вводу/виводу та середовище розробки
Processing/Wiring на мові програмування, що є підмножиною C/C++.».
У 2002 році програміст Массімо Банц (Massimo Banzi) був прийнятий на
роботу на посаді доцента в Інститут проектування взаємодій міста Ивреа
(Interaction Design Institute Ivrea, IDII) для просування нових способів розробки
інтерактивних проєктів. Однак крихітний бюджет і обмежений час доступу до
лабораторної бази зводили його зусилля практично нанівець.
Массімо зібрав команду однодумців й приступив до справи.
Банц і його співробітники поставили собі за мету створити пристрій, що
представляє собою просту, відкриту і доступну платформу для розробки, з
ціною - не більше 30 доларів прийнятною для студентської кишені. Хотіли вони
і виділити чимось свій пристрій на тлі інших. Тому на противагу іншим
виробникам, що економлять на кількості виходів друкованої плати, вони
вирішили додати їх якомога більше, а також зробили свою плату синього
кольору, на відміну від звичайних зелених плат. Продукт, який створила
команда, складався з дешевих і доступних компонентів - наприклад, базувався
він на мікроконтролері Atmega 328. Але головне завдання полягало в тому, щоб
гарантувати роботу пристрою за принципом plug-and-play, щоб користувач,
діставши плату з коробки і підключивши до комп'ютера, міг негайно
приступити до роботи.
Перший прототип плати був зроблений у 2005 році, вона мала
найпростіший дизайн і ще не називалася Arduino. Трохи пізніше Массімо Банц
придумав назвати її за назвою бару, розташованого в місті Іврея.
Arduino це недорога, доступна для покупки електронна плата з
мікроконтролером та виводами входів-виходів. Вони виробляються в
різноманітних версіях, але підтримують одну і ту ж, просту мову
програмування. Величезний успіх Arduino, з повагою до інших
мікроконтролерів, пов’язаний з тим, що апаратне та програмне забезпечення
були опубліковані у відкритому безкоштовному для загального користування
вигляді: ви можете читати, вивчати і навіть розширювати його можливості як в
плані програмного забезпечення, так і з точки зору апаратних засобів. Уся
інформація доступна під ліцензією "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
License".
Ви можете використовувати Arduino для різноманітних цілей: від
навчання до домашньої автоматики, від наукових цілей до комерційно
доступних пристроїв, а також просто отримувати задоволення (ви будете
здивовані дізнавшись наскільки багато застосувань люди придумують та
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реалізовують для Arduino). Завдяки його дуже простому доступу до портів
вводу / виводу ви можете керувати багатьма різних пристроїв, як дискретними
так і аналоговими.

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1. Необхідні компоненти для роботи
2.
3.
4.
5.

Arduino Pro mini з контактами (не ориґінал);
Дроти для з'єднання Arduino з прийомником;
USB mini для підключення Arduino до ПК;
Прилади для спаювання.

2.Робота з програмним забезпеченням
1. Завантажуємо та встановлюємо додаток Arduino IDE.
Завантажуємо та встановлюємо актуальну версію Arduino IDE з сайту
розробника. Arduino IDE є під Windows (+ версія Windows 10 app), для Mac OS і
для Linux.
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При завантаженні є можливість відмовитись від пожертвування,
нажав JUST DOWNLOAD (тільки скачати). При встановленні Arduino IDE
повинні автоматично встановитися драйвера (якщо з’явиться вікно “Встановити
невідомий драйвер?” натискаємо ТАК, все одно встановити.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
2. Завантажуємо та встановлюємо JRE (Java Runtime Environment) з сайту
розробника. Arduino IDE працює на Java, тобто потрібно завантажити й
встановити безкоштовний пакет, без якого неможлива робота програм,
написаних на Java. https://www.java.com/ru/download/
3. Встановлюємо драйвера
При встановленні Arduio IDE повинні в автоматичному режимі
встановитися необхідні для роботи драйвера. На большості Arduino-плат
китайського виробництва стоїть контролер інтерфейсу USB CH341, для роботи
з ним має бути окремий спеціальний драйвер.
Драйвер для китайського USB перетворювача CH341 для Windows можна
завантажити за посиланням, або самому знайти в мережі Інтернет (ch341
driver). Завантаженний архів потрібно розархівувати й запустити програму для
встановлення. https://alexgyver.ru/arduino/CH341SER.zip

Далі підключаємо Arduino до компьютера, чекаємо, доки Windows її
розпізнає і запам’ятає (перше підключення). P.S. З’явиться вікно, яке інформує,
що пристрій розпізнано і підключено до COM порту з певним номером.
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- Налаштовуємо Arduino IDE;
- Запустити Arduino IDE, отримати інформацію про плату (Інструменти\
отримати інформацію про плату”);
- Вибрати плату (Інструменти\плата\”ваша плата”);
- Вибрати порт: інструменти\порт\”COM відмінний від COM1, наприклад
COM3, COM5…”. Який саме порт ви могли бачити при першому підключенні
Arduino до комп’ютера.

Примітка: якщо у вас тільки СОМ1 – або не стали драйвера, або не працює
плата.
- Готові прошивки
відкриваються (Файл\відкрити) и вибираєте готову
прошивку. Щоб завантажити прошивку, натисніть кнопку ЗАГРУЗИТИ на
верхній панелі інструментів, вона у вигляді стрілки.
УВАГА! На шляху до папки із завантаженними скетчами не повинно бути літер
кирилицею! Створіть в корінні диска папку Arduino і працюйте в ній!
Готовий скетч для виготовлення двоканального та чотириканального
адаптера
за
посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1pOkRAcd_gmHkKgoqo3gVL9v6MjBgYUH
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3. Збір плати Arduino
- Після перевірки плати, припаюємо до Arduino, контактну групу для тестової
збірки плати.
Контакти які будуть задіяні:
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- Після припаювання контактів, підключаємо Arduino до ПК.
- Включаємо програму Arduino IDE та налаштовуємо плату (як описано вище).
- Завантажуємо Скетч та прошиваємо плату.
Готовий скетч для виготовлення двох канального і чотириканального адаптера
за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1pO-kRAcd_gmHkKgoqo3gVL9v6MjBgYUH
- Після завантаження скетча закриваємо програму Arduino IDE та від’єднуємо
наш адаптер від ПК.
- З’єднуємо плату Arduino з прийомником радіоапаратури і підключаємо до
комп’ютера.
- Відтепер плата працює у режимі ігрової приставки.

Необхідно відкалібрувати пристрій, для цього:
Заходимо: Пуск\Панель управління\Прилади та принтери
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Там ми побачимо іконку нашого джойстику
Натискаємо правою кнопкою миші та вибираємо вкладку параметри (як вказано
на скрині)

- Далі натискаємо властивості і у випавшому вікні натискаємо відкалібрувати
та дотримуємось рекомендацій системи.
- Після вдалого калібрування є можливість тренуватися в автомодельному
симуляторі VRC PRO на власній апаратурі.
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ВИСНОВКИ

Arduino - це можливість робити складні і розумні речі просто. Це як
конструктор ЛЕГО -ідеальний варіант для перших кроків початківців технічних
геніїв. Протягом найближчих років, Arduino стрімко увійде в життя школярів
на уроках фізики, інформатики та у системі позашкільної освіти в гуртках
інформаційно-технічного спрямування.
Переваги Arduino:
- це дешево;
- Arduino IDE працює під Windows, Mac OS і Linux
- допомагає зробити перші кроки в електроніці, програмуванні та
робототехніці;
- можливість створити власні проєкти.
Діти (і дорослі) зможуть легко зібрати електронні схеми з готових
конструкторів і наборів, завантажити готову програму, яку можна завантажити
абсолютно безкоштовно і почати використовувати розумний електронний
пристрій.
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