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ВСТУП 

Широке впровадження у всі сфери діяльності людини комп’ютерної 

техніки відкриває перспективи для поглиблення, розширення, закріплення 

отриманих знань, активізації пізнавальної діяльності, аналізу й узагальнення 

наукових результатів, навчального процесу. 

Мікропроцесори і похідні від них – мікроконтролери – дуже поширені і 

при цьому непомітні елементи інфраструктури сучасного суспільства, 

заснованого на електроніці і комунікаціях. Дослідження, проведені в 2020 

році, показали, що в кожному будинку непомітно для нас існує понад 100 

мікроконтролерів і мікропроцесорів [5]. 

Що року продається близько чотирьох мільярдів подібних виробів, 

призначених для реалізації «серця» різноманітних «розумних» пристроїв, 

починаючи від інтелектуальних таймерів і закінчуючи системами керування 

літаком. Основним завданням мікропроцесорів є забезпечення власне 

обчислювальної потужності, в іншому випадку акцент зміщується в бік 

об'єднання на одному кристалі центрального процесора, пам'яті і пристроїв 

введення/виводу. Така інтегрована обчислювальна система називається мікро 

контролером [2]. 

Світлодіодні матриці широко використовуються в промисловості. Вони  

застосовуються в світлофорах, пристроях побутового освітлення і т.п. Високі 

експлуатаційні параметри світлодіодних матриць – оптична потужність 

випромінювання, коефіцієнт перетворення електричної енергії в світлову, 

висока надійність і низька собівартість роблять ці джерела світла дуже 

перспективними. 

Питанням застосування ІКТ в навчально-дослідницькій діяльності, 

теорію і досвід розробки педагогічних програмних засобів та впровадження їх 

у навчальний процес, принципи та методи комп’ютерно-орієнтованого 

навчання розглядають В.Ю. Биков, Ю.О. Жук, В.В. Лапінський, Н.В. Морзе, 

С.А. Раков, Ю.С. Рамський, С.О. Семеріков, О.В. Співаковський, О.М. Спірін, 

І.О. Теплицький, Ю.В. Триус, М.І. Шкіль та інші. 
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На сьогоднішній день Arduino є найпопулярнішою апаратною 

платформою для навчання мікропроцесорної техніки в системах управління, 

прототипування і створення різного роду проектів. Arduino має просту мову 

програмування високого рівня і прозорий спосіб завантаження програм. 

Програмована платформа з відкритим кодом, призначена для створення 

електронних пристроїв, основними компонентами якої є плата введення-

виведення і середовище розробки на основі мови програмування. Arduino 

може використовуватися як для створення автономних інтерактивних об'єктів, 

так і підключатися до програмного забезпечення, що виконується на 

комп'ютері. Цей пристрій відноситься до одноплатних комп'ютерів та 

орієнтований на тісну взаємодію з навколишнім світом, тому ця платформа є 

одним із найзручніших засобів вивчення мікропроцесорної техніки в системах 

управління. 

Об'єкт дослідження: процес розробки адресної світлодіодної матриці 

майбутніми інженерами педагогами комп’ютерного профілю у ЗВО. 

Предмет дослідження: формування професійних навичок здобувачів 

вищої освіти в процесі розробки адресної світлодіодної матриці. 

Мета дослідження: розробка засобу навчання дисципліни 

мікропроцесорна техніка в системах управління на основі адресної 

світлодіодної матриці під управлінням Bluetooth модуля. 

Відповідно до поставленої мети було визначено такі основні завдання 

проекту: 

1. Проаналізувати загальні принципи роботи пристроїв на 

мікроконтролерах, середовища програмування Arduino, принцип дії матриць 

на основі світлодіодів; 

2. Зробити опис основних компонентів і їх характеристик, які будуть 

використані при створенні засобу навчання; 

3. Розробити програмну і функціональну схеми пристрою керування 

адресною світлодіодною матрицею з використанням мікроконтролера Arduino 

і Bluetooth модуля. 
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4. Експерементальними методами перевірити ефективність 

впровадження, пристроїв на мікроконтролерах середовища програмування 

Arduino у якості засобу навчання при вивченні дисципліни «Мікропроцесорна 

техніка в системах управління». 

Практичне значення дослідження полягає в розробці і впровадженні в 

навчальний процес програмної і функціональної схеми пристрою керування 

адресною світлодіодною матрицею з використанням мікроконтролера Arduino 

і Bluetooth модуля. 

Теоретичне значення полягає у інтеграції знань з різних предметних 

галузей для розробки засобу навчання, що полягає у розробці підходів до 

використання принципів роботи пристроїв на мікроконтролерах та 

середовища програмування Arduino протягом вивчення дисципліни 

«Мікропроцесорна техніка в системах управління». 
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РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ  

СВІТЛОДІОДНОЇ МАТРИЦІ НА БАЗІ ПРОГРАМНО АПАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСУ ARDUINO 

 

1.1 Використання плат і середовища програмування Arduino 

 

Сьогодні платформа Arduino отримала велику популярність у всьому 

світу, в якості бази для навчання та для використання контролерів та 

проектування готових пристроїв. Має широку реалізацію в якості 

некомерційних проектів різної складності, які щорічно поповнюються новими. 

Також постійно оновлюються інформаційно навчальні матеріали і 

створюються нові апаратні модулі для платформи Arduino.  

Розвитку і впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчальний процес присвячені праці таких науковців, як: В.Ю. Бикова, В.П. 

Вембер, М.І. Жалдака, Л.М. Забродської, Ю.О. Жука, Н.В. Морзе, А.Ю. 

Пилипчука, С.А. Ракова та інших. Педагоги й науковці пов’язують з 

програмними засобами навчального призначення значні перспективи у 

підвищенні якості освіти. 

Програми для Arduino розробляються на мові C ++, доповнені простими 

і зрозумілими функціями для керування введенням / виведенням на контактах. 

Для зручності роботи з Arduino існує безкоштовне офіційне середовище 

програмування «Arduino IDE», що працює під Windows, Mac OS і Linux. За  

його допомогою виконується завантаження нової програми в Arduino для 

цього потрібно лише підключити плату до комп'ютера через USB [1]. 

Для створення необхідних механізмів не потрібне спеціальне 

обладнання. Повноцінні пристрою можна збирати, використовуючи 

спеціальну макетну дошку, перемички і дроти. 

Ще однією відмінною особливістю Arduino є наявність плат 

розширення, так званих shields або просто «Шілд». Це додаткові плати, які 

ставляться  поверх Arduino, щоб дати йому нові можливості.  
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Arduino – це електронний конструктор і зручна платформа швидкої 

розробки електронних пристроїв для новачків і професіоналів. Платформа 

користується величезною популярністю в усьому світі завдяки зручності і 

простоті мови програмування, а також відкритій архітектурі і програмного 

коду. Плата Arduino складається з мікроконтролера Atmel AVR і елементів 

обов’язкових для програмування і інтеграції з іншими схемами. На багатьох 

платах присутній лінійний стабілізатор напруги +5 В або +3,3 В. 

Використовуються тактові частоти 16 або 8 МГц, які задаються кварцовим 

резонатором (в деяких версіях – керамічним резонатором). У мікроконтролер 

попередньо прошивається завантажувач Boot-Loader, тому зовнішній 

програматор не потрібен. Пристрій програмуєтеся через USB без 

використання програматорів[4]. 

Існує кілька версій платформ Arduino. Версія Leonardo базується на 

мікроконтролері ATmega32u4. Uno, Nano, Duemilanove побудовані на 

мікроконтролері Atmel ATmega328. Більш ранні версії платформи Diecimila і 

перша робоча Duemilanoves були розроблені на основі Atmel ATmega168. 

Arduino Mega2560, в свою чергу, побудована на мікроконтролері ATmega2560. 

А самі останні версії Arduino Due – на базі мікропроцесора Cortex. Версія UNO 

(додаток А, рис. А.1) є однією з найбільш популярних і широко 

використовується для невеликих проектів. 

– Мікроконтролер – для виконання програми; 

– Кнопка скидання – здійснює скидання мікроконтролері і повторний 

запуск програми; 

– Порт USB – забезпечує зв’язок із ПК, програмування та живлення 

пристрою; 

– Світлодіод (13 пін) – світлодіод, з’єднаний із цифровим виходом №13; 

– Живлення +9В – живлення від зовнішнього джерела (батарея, блок 

живлення). 

Характеристики плати Arduino UNO показані в табл. 1.1.[5] 
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Таблиця 1.1 

Мікроконтролер  ATmega328 

Робоча напруга  5 В 

Напруга живлення 

(рекомендований)  

7-12 В 

Напруга живлення (граничне)  6-20 В 

Цифрові входи / виходи  14 (з них 6 можуть використовуватися в 

якості ШІМ-виходів) 

Аналогові входи  6 

Максимальний струм одного 

виведення  

40 мА 

Максимальний вихідний струм 

виводу  

3.3 В 50 мА 

Flash-пам'ять  32 КБ (ATmega328), з яких 

0,5 КБ використовуються загружчиком 

SRAM  2 КБ (ATmega328) 

EEPROM  1 КБ (ATmega328) 

 

Кожен з 14 цифрових виводів може працювати в якості входу або 

виходу. Рівень напруги на виводі обмежений 5 В. Максимальний струм, який 

може віддавати або споживати один вивід, становить 40 мА. Всі виводи 

пов'язані з внутрішніми підтягуються резисторами (за замовчуванням 

відключеними) номіналом 20-50 кОм. Крім цього, деякі виводи Arduino 

можуть виконувати додаткові функції:  

 послідовний інтерфейс: виводи 0 (RX) і 1 (TX);  

 зовнішні переривання: виводи 2 і 3;  

 ШІМ: виводи 3, 5, 6, 9, 10 і 11 можуть виводити 8-бітові аналогові 

значення в вигляді ШІМ-сигналу;  

 інтерфейс SPI: виводи 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK);  

 світлодіод: 13. Вбудований світлодіод, приєднаний до виводу 13. 
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У Arduino Uno є 6 аналогових входів (A0-A5), кожен з яких може надати 

аналогову напругу у вигляді 10-бітного числа (1024 різних значення). За 

замовчуванням вимір напруги здійснюється щодо діапазону від 0 до 5 В. Проте 

верхню межу цього діапазону можна змінити, використовуючи вивід AREF і 

функцію analogReference . 

В Arduino Uno є відновлюючи запобіжники, що захищають USB-порт 

комп'ютера від коротких замикань і перевантажень. Незважаючи на те що 

більшість комп'ютерів мають власний захист, такі запобіжники забезпечують 

додатковий рівень захисту. Якщо від USB-порту споживається струм більше 

500 мА, запобіжник автоматично розірве з'єднання до усунення причин 

короткого замикання або перевантаження. 

 

1.2 Використання та виникнення світлодіодної матриці 

Ще в 1907 році було вперше відзначено слабке світло, що випускається 

карбі-кремнієвими кристалами внаслідок невідомих тоді електронних 

перетворень. У 1923 році наш співвітчизник О.В. Лосев відзначав це явище під 

час проведених ним радіотехнічних досліджень з напівпровідниковими 

детекторами, однак інтенсивність випромінювання яка перебувала під 

наглядом була настільки незначною, що наукова громадськість всерйоз не 

цікавилася цим феноменом. Тільки в 1962 році група інженерів під 

керівництвом Генрі Холоньяка з General Electric продемонструвала роботу 

першого світлодіода, а через шість років червоні світлодіоди з'явилися на 

ринку[8]. 

Світлодіод - це напівпровідниковий прилад з p-n переходом, який 

випромінює фотони при прямому зміщенні. Ефект випромінювання світла 

називається інжектована електролюмінесценція і відбувається, коли неосновні 

носії заряду рекомбінують з носіями протилежного типу в забороненій зоні. 

Довжина хвилі випромінюваного світла визначається в основному вибором 

використовуваних напівпровідникових матеріалів. 
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Не всі інжектовані неосновні носії рекомбінують з випромінюванням 

кванта світла навіть в ідеальному p-n переході. Без випромінювальна 

рекомбінація, викликана дефектами і дислокаціями в напівпровіднику, може 

дати збільшення різниці з корисною ємністю в практично ідентичних 

світлодіодах. На практиці це означає те, що випущена партія світлодіодів 

сортується і розділяється по групах в залежності від інтенсивності 

випромінювання і інших параметрів. Світлодіодні чіпи вирощуються подібно 

кремнієвим інтегральних мікросхем і розрізають на кристали[6]. Розмір 

кристала для світлодіодів лежить в діапазоні від 0,18 до 1 мм (додаток А, рис. 

А.2) 

Базова структура світлодіодного індикатора складається з 

напівпровідникового кристала, рамки з зовнішніми виводами, на якій 

розміщений кристал, і герметизуючої епоксидної смоли, яка оточує і захищає 

кристал, а також розсіює світло (формує діаграму спрямованості) (додаток А, 

рис. А.3). Кристал приклеюється струмопровідною епоксидною смолою на 

дно рамки, званої лункою. Лунка є первинною оптичною системою для 

кристала і узгоджує розподіл світлового потоку від його граней, з подальшим 

заломленням лінзи з епоксидної смоли. Верхній контакт кристала з'єднаний 

проводом з іншим виводом рамки. 

Механічна конструкція світлодіода визначає розподіл світла і діаграму 

спрямованості випромінювання в просторі. Вузька діаграма спрямованості 

(додаток А, рис. А.4) забезпечує більшу силу світла в осьовому напрямку, але 

невеликий кут огляду. Той же кристал може бути змонтований так, щоб 

отримати широкий кут огляду, але інтенсивність в осьовому напрямку буде 

нижче пропорційна куту випромінювання. Над яскраві світлодіоди з кутом 

огляду від 15° до 30° за рівнем 0,5 застосовуються для інформаційних панелей, 

розташованих прямо перед спостерігачем, а світлодіоди з широким кутом 

огляду застосовуються в індикаторах для широкого огляду або панелях 

приладів. 
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Відомий 7-сегментний цифровий індикатор в дійсності є 8-сегментним 

індикатором, так як включає в себе десяткову точку. Менш відомі «зіркові» 

алфавітно-цифрові індикатори таким же чином позначаються, як 14-сегментні 

із 16-поділок вказує, знову не враховуючи десяткову точку. Ці індикатори 

забезпечують економічне рішення для відображення 26 букв латинського 

алфавіту в верхньому регістрі, а також цифр від 0 до 9. Різниця між 14-

сегментними і 16-сегментними індикаторами лише в тому, що у 16-

сегментного індикатора верхній і нижній сегмент розбиті на два , покращуючи 

зовнішній вигляд деяких букв (додаток А, рис. А.5) 

Світлодіодна матриця 5х7 є ще більш універсальною, дозволяючи 

відображати латинський алфавіт в верхньому і нижньому регістрі, а також 

безліч символів. Різниця в якості відображення показано на (додаток А, рис. 

А.6), де порівнюються символи, які відображаються матрицею 5х7 і 16-

сегментним індикатором[3]. 

Більшість світлодіодних цифрових і буквено-цифрових індикаторів в 

дійсності є гібридними, поєднуючи безліч світлодіодних індикаторів в одному 

корпусі. Деякі дуже маленькі цифрові дисплеї є дійсно монолітними 

(наприклад калькулятори з дуже маленькими цифрами і Лінзочки, які були 

популярними в 70-х). У будь-якому з двох випадків, контур кожного сегмента 

формується рефлектором і світловою трубкою, а не самим світлодіодним 

кристалом. Невеликі дисплеї використовують один кристал на сегмент, в той 

час як великі дисплеї використовують 2 або більше кристалів на сегмент, 

ефективно випромінюючи світло і забезпечуючи прийнятну однорідність 

яскравості по всьому сегменту. 

У процесі розробки, кристали монтуються або на рамку, або на друковану 

плату і з'єднуються проводами з зовнішніми виводами. Кристали монтуються 

із застосуванням струмопровідної  пасти, так як підкладка є одним з двох 

виводів діода (додаток А, рис. А.7). Внутрішня розводка індикаторів зазвичай 

об'єднує або катоди, або аноди кристалів разом, зменшуючи число зовнішніх 
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виводів. В результаті індикатори поділяються на індикатори із загальним 

анодом і індикатори із загальним катодом (додаток А, рис. А.8). 

Метод монтажу кристалів на рамці подібний до того, який 

використовується при розробці інтегральних схем. Рамка виконана з 

посрібленої сталі, забезпечує хороший тепловідвід і світло відображення. 

Рефлекторний канал, який формує світлову трубку для кожного сегмента, 

заповнений епоксидною смолою, забезпечуючи механічну міцність і захист 

від навколишнього середовища. 

Більш дешевий метод використовує друковану підкладку замість рамки. 

Індикатори, виконані за таким методом, використовуються зазвичай для 

виробництва багато розрядних дисплеїв, наприклад для годинників. При 

використанні цього методу, індикатор не заповнюється епоксидною смолою, 

що зменшує вартість, але призводить до деградації, викликаної забрудненням. 

Електричні характеристики світлодіодів подібні до інших 

напівпровідникових діодів. Пряма напруга світлодіодів різна для різних 

структур p-n переходів, що використовуються для отримання випромінювання 

різних кольорів (додаток А, рис. А.9). Пряма напруга світлодіода обернено 

пропорційна зростанню температури навколишнього середовища. Подібно до 

всіх напівпровідникових приладів, номінальні характеристики світлодіодів 

повинні бути знижені при високих робочих температурах[8]. 

Оптичні характеристики світлодіода також сильно залежать від 

температури. По-перше, світловий потік, що випромінюється світлодіодом, 

падає при підвищенні температури p-n переходу. Це відбувається через 

зростання ймовірності безвипромінювальної рекомбінації дірок і електронів, 

яка не  випромінює світла. Крім того, довжина хвилі випромінюваного світла 

також змінюється з температурою, в основному через зміни ширини 

забороненої зони. 

Найпростіший спосіб управління світлодіодами сегментів індикатора - 

управляти кожним світлодіодом, використовуючи окремий резистор або 

керуючи прямим струмом. Ця техніка управління називається статичною, так 
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як струм, що протікає через світлодіод, безперервний. Статичне управління 

застосовується в основному для невеликого числа світлодіодів, наприклад для 

2-х 7-сегментних цифр. Високо економічні світлодіоди можуть управлятися 

струмом в 2 мА, який може бути взятий з вихідних портів мікроконтролерів. 

Якщо необхідно управляти безліччю сегментів, статичне управління стає 

неекономічним - 1 драйвер на 1 світлодіод. Мультиплексне або імпульсне 

управління знижує число керуючих з'єднань, використовуючи стропування 

невеликого числа сегментів (зазвичай одну цифру). Стропування відбувається 

з великою частотою, так що людське око сприймає зображення як безперервне. 

Однак при цьому методі управління світлодіодом потрібен більший струм для 

компенсації робочого циклу (збереження яскравості). 

Перевагою імпульсного управління є те, що людське око поводиться, 

подекуди, як інтегруючий фотометр, а подекуди як піковий фотометр. В 

результаті людське око сприймає швидко пульсуюче світло десь між піком і 

середнім значенням яскравості.  
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РОЗДІЛ ІІ  МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ПРОГРАМНО АПАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСУ АДРЕСНОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ МАТРИЦІ НА БАЗІ 

ARDUINO 

 

2.1 Опис необхідних компонентів для створення пристрою 

 

Створення пристрою починається з вибору всіх компонентів які будуть 

необхідні у ході роботи над проектом.  Перш за все це – адресна світлодіодна 

стрічка (стрічка з адресних світлодіодів). Розглянемо відмінності від інших 

типів світлодіодних стрічок, особливості та тонкощі підключення, а також 

управління за допомогою Arduino. 

Звичайна світлодіодна стрічка представляє собою стрічку з запаяними 

світлодіодами і резисторами, на живлення має два дроти: плюс і мінус. 

Напруга буває різна: 5 і 12 вольт постійна і 220 змінний струм. Так, в розетку. 

Для 5 та 12 вольтових стрічок потрібно використовувати блоки живлення. 

Світить така стрічка одним кольором, яким це залежить від світлодіодів. 

(додаток Б, рис. Б.1). 

RGB світлодіодна стрічка. На цій стрічці стоять RGB світлодіоди. Такий 

світлодіод має вже 4 виходи, один загальний +12 (анод), і три мінуса (катода) 

на кожен колір, тобто всередині одного світлодіода знаходиться три 

світлодіода різних кольорів. Відповідно такі ж виходи має і стрічка: 12, G, R, 

B. Подаючи живлення на загальний 12 і будь-який з інших кольорів, ми 

включаємо цей колір. Подаємо на всі три - отримаємо білий, зелений і 

червоний дадуть жовтий, і так далі. Для таких стрічок існують контролери з 

пультами, типовий контролер є три польових транзистора на кожен колір і 

мікроконтролер, який керує транзисторами, таким чином даючи можливість 

включити будь-який колір, керувати такою стрічкою з Arduino дуже просто 

(додаток Б, рис. Б.2). 

Адресна світлодіодна стрічка, вершина еволюції стрічок. Являє собою 

стрічку з адресних діодів, один такий світлодіод складається з RGB 

file:///C:/Users/Denko/Downloads/Telegram%20Desktop/ЗМІСТ.docx%23_Toc500276410
file:///C:/Users/Denko/Downloads/Telegram%20Desktop/ЗМІСТ.docx%23_Toc500276410
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світлодіода і контролера. Усередині світлодіода вже знаходиться контролер з 

трьома транзисторними виходами. Завдяки такій комплектації у нас є 

можливість управляти кольором (яскравістю rgb) будь-якого світлодіода в 

стрічці і створювати приголомшливі ефекти. Адресна стрічка може мати 3-4 

контакти для підключення, два з них завжди живлення (5V і GND наприклад), 

і інші (один або два) - логічні, для управління (додаток Б, рис. Б.3). 

У ході створення приладу нам знадобляться наступні компоненти: 

 Arduino NANO  

 Bluetooth HC-06  

 Резистори (220R) 

 Блок живлення на 5 Вольт  

Arduino Nano — це повнофункціональний мініатюрний пристрій на базі 

мікроконтролера ATmega328 (Arduino Nano 3.0) або ATmega168 (Arduino 

Nano 2.x), адаптований для використання з макетної плати. За 

функціональністю пристрій схожий на Arduino Duemilanove, і відрізняється 

від нього розмірами, відсутністю роз'єму живлення, а також іншим типом 

(Mini-B) USB-кабелю. Arduino Nano розроблено і випускається фірмою 

Gravitech. 

Arduino Nano може живитися через кабель Mini-B USB, від зовнішнього 

джерела живлення з нестабілізованою напругою 6-20В (через вивід 30) або із 

стабілізованою напругою 5В (через вивід 27). Пристрій автоматично вибирає 

джерело живлення з більшою напругою. 

Напруга на мікросхему FTDI FT232RL подається тільки в разі живлення 

Arduino Nano через USB. Тому при живленні пристрою від інших зовнішніх 

джерел (НЕ USB), вихід 3.3В (формований мікросхемою FTDI) буде 

неактивний, в результаті чого світлодіоди RX і TX можуть мерехтіти при 

наявності високого рівня сигналу на виводах 0 і 1. 

Bluetooth HC-06 модуль дозволяє підключати модулі Arduino до 

телефонів, PDA, смартфонів, ноутбуків, і будь-яких інших пристроїв, які 
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мають Bluetooth, що працює в режимі master. Дозволяє передавати дані на 

Arduino контролер через стандартний інтерфейс RS-232. 

Для використання Bluetooth модуля потрібно спочатку на його основі 

зібрати прототип: підключити живлення, контролер, пристрій з master 

Bluetooth. Потім потрібно записати в Arduino контролер спеціальну програму. 

Потім на комп'ютері потрібно створити COM порт через Bluetooth з'єднання. 

Після цього знадобиться програма-термінал для відправки даних через COM 

порт через Bluetooth з'єднання, наприклад, безкоштовна Termite. Потім 

потрібно провести настройку і тестування модуля за допомогою AT-команд і 

починати роботу. Також є можливість підключення до Linux і Android. При 

підключенні до модуля живлення, на корпусі повинен спалахнути червоний 

світлодіод. Корпус модуля обтягнутий плівкою для захисту від статичної 

електрики і забруднення. 

Управління Bluetooth модулем здійснюється з пристрою master Bluetooth 

(телефон, PDA, ноутбук та ін.). Дані передаються по стандарту UART, який 

вшитий в більшості вбудованих систем (цей порт є майже у всіх 

мікроконтролерах, або легко організовується програмно). Також можливо 

управління за допомогою AT-команд. 

Bluetooth модуль з антеною має один 4-х піновий штирьовий інтерфейс. 

Позначення контактів: 

– VCC (напруга живлення); 

– GND (загальний контакт); 

– RXD (прийняті дані); 

– TXD (передані дані). 

Також на корпусі є дві клеми, які за умовчанням не задіяні, але можуть 

використовуватися: 

STATE - сюди дублюється сигнал з вбудованого світлодіода, коли модуль 

активний світлодіод блимає, коли зв'язок встановлено - горить; 
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EN - включення / вимикання, якщо подати на цей контакт логічну 

одиницю (5 В), то модуль вимкнеться, якщо логічний нуль (або пін буде не 

задіяний), то модуль буде працювати. 

Резистори (220R) 

Резистор - пасивний елемент електричних ланцюгів, що має постійне або 

змінне значення електричного опору, призначений для лінійного перетворення 

сили струму в напругу і напруги в силу струму, обмеження струму, 

поглинання електричної енергії та ін. Компонент який широко 

використовується практично у всіх електричних і електронних пристроях. 

Схема заміщення резистора найчастіше має вигляд паралельно з'єднаних 

опору і ємності. Іноді на високих частотах послідовно з цим ланцюгом 

включають індуктивність. У схемі заміщення опір - основний параметр 

резистора, ємність і індуктивність - паразитні параметри. 

Мікросхема в світлодіодах передає інформацію один одному. Це дозволяє 

запалити будь-який світлодіод на стрічці одним з 16 000 000 кольорів і 

відтінків. І найголовніше, що все це управляється по одному дроту. Стрічка 

управляється за допомогою мікроконтролера. 

Матриця (додаток Б, рис. Б.4) надає дуже великі можливості по 

створенню різних піксельних ефектів, виводу картинок і гіфок (gif), створення 

класичних ігор та інших цікавих речей. 

Управляти можна зі смартфона по bluetooth. Тобто смартфон передає по 

bluetooth якісь команди, модуль їх приймає і передає на arduino. А arduino в 

свою чергу виводить дані на матрицю. 

 

2.2 Розробка та налагодження апаратних засобів 

 

Технологія проектування контролерів цілком відповідає принципу 

нерозривного проектування і налагодження апаратних і програмних засобів, 

прийнятих в мікропроцесорній техніці. Це означає, що перед розробником 

такого роду МПС стоїть завдання реалізації повного циклу проектування, 
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починаючи від розробки алгоритму функціонування і закінчуючи 

комплексними випробуваннями в складі виробу, а, можливо, і супроводом при 

виробництві. 

При розробці типу мікроконтролера враховуються такі основні 

характеристики: 

– розрядність; 

– швидкодія; 

– набір команд і способів адресації; 

– вимоги до джерела живлення і споживана потужність в різних 

режимах; 

– обсяг ПЗУ програм і ОЗУ даних; 

– можливості розширення пам'яті програм і даних; 

– можливість перепрограмування в складі пристрою; 

– наявність і надійність засобів захисту внутрішньої інформації; 

– вартість в різних варіантах виконання; 

– наявність повної документації; 

– наявність і доступність ефективних засобів програмування і 

налагодження МК; 

– кількість і доступність каналів поставки, можливість заміни виробами 

інших фірм. 

Матрицю можна склеїти самому, для цього знадобиться адресна 

світлодіодна стрічка, наприклад найпопулярніша на чіпах WS2812b. 

Доцільно брати стрічку з щільністю пікселів 60 світлодіодів на метр для 

маленьких матриць (осередок 1.7 × 1.7 см) і 30 світлодіодів на метр для 

великих матриць (осередок 3.3 × 3.3 см). 

1.  Чим більше матриця, тим більше місця займає прошивка в пам'яті. 

Для прошивки GyverMatrixOS: 

2. В Arduino Nano / UNO / Pro Mini при використанні всіх ефектів і 

режимів дуже впритул вміщається матриця 16х16 (256 діодів), можливі 

зависання і перебої в роботі; 
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В Arduino Leonardo / Micro / Pro Micro вміщається близько 400 

світлодіодів (матриця 20 × 20); 

В Arduino Mega вміщається близько 1700 світлодіодів (матриця 40 × 42) 

У ESP8266 / NodeMCU / Wemos вміщається набагато більше світлодіодів, 

але потрібно розуміти, що швидкість відновлення стрічки залежить від 

кількості світлодіодів, і при 500 діодах буде 60 кадрів в секунду (fps), при 1000 

буде 30 fps, при 2000 буде 15 fps, тобто відчутні збої в швидких ефектах. 

Почнемо з типів з'єднання матриці, їх всього два: послідовний і 

паралельний, так само є поєднаний варіант по живленню. Для великих 

матриць краще використовувати паралельний тип, так набагато краще 

організовується живлення. (додаток Б, рис. Б.5). 

Команди в стрічці передаються від діода до діода, паровозиком. У стрічки 

є початок і кінець, напрямок рух команд на деяких моделях зазначено 

стрілочками. Для прикладу розглянемо ws2812b, у неї три контакти. Два на 

харчування, а ось третій на початку стрічки називається DI (digital input), а в 

кінці - DO (digital output). Стрічка бере команди в контакт DI. Контакт DO 

потрібен для підключення додаткових шматків стрічки або з'єднання матриць. 

Цифровий вхід стрічки йде безпосередньо на вхід мікроконтролера всередині 

діода, тому між ним і керуючим піном Arduino потрібен струмо обмежуючий  

резистор з номіналом 200-500 Ом. Без нього є великий шанс вигоряння піна 

Arduino або першого світлодіода в стрічці. Цифровий сигнал ходить по двох 

проводах, тому для його передачі одного проводу від Arduino мало. 

Один колір одного світлодіода при максимальній яскравості споживає 20 

міліампер. В одному Світлодіоді три кольори, разом 60 мА на діод. Нехай у 

вас є метр стрічки з щільністю 60 діод / метр, тоді 60 * 60 = 3.6 Ампера при 

максимальній яскравості (білий колір), відповідно потрібно брати блок 

живлення, який з цим впорається. Шар міді на стрічці не дуже товстий, тому 

від точки підключення живлення уздовж стрічки напруга починає падати, чим 

більше яскравість, тим більше просадка. Якщо потрібно зробити великий і 
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яскравий шматок стрічки, то живлення потрібно дублювати мідним дротом 1.5 

(або більше, треба експериментувати) квадрата через кожен метр. 

Найпростіший і зрозумілий варіант - потужний блок живлення на 5 Вольт. 

Згідно документації на WS2812b світлодіод буде працювати від напруги 3.5-

5.5 Вольт, власне як і сама Arduino. Пам'ятаємо, що при живленні стрічки від 

напруги нижче 5 Вольт буде зменшуватися максимальна яскравість. Звідси 

маємо наступні варіанти: 

Батарейки - звичайні АА батарейки, 3 штуки повністю заряджені (дадуть 

4,5 Вольт), або 4 штуки трохи розряджених (дадуть 5.5 Вольт). Ємність 

батарейок дуже невелика. Зі струму можна зняти 1-2 Ампера (алкалін, літій. 

сольові використовувати не доцільно) 

Нікелеві акумулятори - мають напругу ~ 1.4В після зарядки, можна 

використати 4 штуки (~ 5.5 Вольт). Ємність збірки досить гідна (до 2700 мА / 

ч), через струм можна зняти 2-3 Ампера 

Літієві акумулятори - напруга в процесі розряду змінюється з 4.2 до 3.0 

Вольт, значить стрічку можна живити, але світити буде на 10-30% менше 

яскраво.  

Важливі моменти. 

Логічний пін Arduino з'єднаний з піном DIN стрічки (матриці) через 

резистор з номіналом 220 Ом (можна брати будь-який в діапазоні 100 Ом - 1 

кОм). Потрібен для захисту Піна Ардуіно від перевантаження, тобто обмежити 

струм в ланцюзі (див. закон Ома); 

GND (земля, мінус) стрічки обов'язково з'єднується з піном GND Arduino 

навіть при роздільному живленні; 

Електролітичний конденсатор з живленням Arduino потрібен для 

фільтрації різких перепадів напруги, які створює стрічка при зміні кольорів. 

Напруга конденсатора від 6.3V (чим більше, тим більший і дорожчий 

конденсатор), ємність - в районі 470 мкФ, можна більше, менше не 

рекомендується. 
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Конденсатор з живлення стрічки потрібен для полегшення роботи блоку 

живлення при різких змінах яскравості матриці. 

Потужність блоку живлення вибирається виходячи з розміру матриці і 

режимів, в яких вона буде працювати. 

 

2.3 Розробка та налагодження програмних засобів  

 

Зміст етапів розробки програмного забезпечення, його трансляції та 

налагодження на моделях істотно залежить від використовуваних системних 

засобів. 

Для перевірки і налагодження програмного забезпечення 

використовуються так звані програмні симулятори, надають користувачеві 

можливість виконувати розроблену програму на програмно-логічної моделі 

мікроконтролера. 

Завантаживши програму в симулятор, користувач має можливість 

запускати її в покроковому або безперервному режимах, задавати умовні або 

безумовні точки зупинки, контролювати і вільно модифікувати вміст комірок 

пам'яті і регістрів мікроконтролера. 

Давайте уявимо, що наша світлодіодна матриця - це двомірний масив 

розмірністю I на J, що збігається з розмірністю нашої матриці. У нашому 

випадку це 8 на 8 пікселів. Отже, є двомірний масив типу boolean. Наприклад: 

boolean A [8] [8] = 

{0,0,1,1,1,1,0,0, 

 0,1,0,0,0,0,1,0, 

 0,1,0,0,0,0,1,0, 

 0,1,0,0,0,0,1,0, 

 0,1,1,1,1,1,1,0, 

 0,1,0,0,0,0,1,0, 

 0,1,0,0,0,0,1,0, 

 0,1,0,0,0,0,1,0} 
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У циклі ми перевіряємо, якщо елемент масиву A [i] [j] = 1, тоді включаємо 

світлодіод на матриці, що знаходиться в позиції (I; J), робимо паузу на 

відображення світлодіода і вимикаємо світлодіод в позиції (I; J). В результаті 

роботи програми за таким алгоритмом на екрані матриці виведеться символ 

«А» (в двовимірному масиві саме цей символ відображений). Назвемо цей 

алгоритм «Висновок на екран».  

Прокрутка інформації на екрані 

Виводити на екран нерухому інформацію можливо, але було б цікавіше 

«оживити» її - змусити пересуватися. Розглянемо алгоритм переміщення 

інформації: 

У нескінченному циклі виконуємо: 

1. Викликаємо алгоритм «Вивід на екран». 

2. Беремо 1й стовпець матриці А і записуємо його в буфер (двомірний 

масив BUFFER [8] [1]). 

3. Записуємо вміст матриці з позиції A [i] [j + 1] в позицію A [i] [j]. Тобто 

ми по суті «зрушили» матрицю вліво на один стовпець. 

4. Записуємо в останній стовпець матриці А (в вільний, так як ми зрушили 

матрицю вліво на один стовпець) зміст буфера BUFFER. Назвемо цей 

алгоритм «Прокрутка інформації». 

Функція pinMode () 

Встановлює режим роботи заданого вхід / виходу (pin) як входу або як 

виходу. 

pinMode (pin, mode), де pin: номер вхід / виходу (pin), який Ви хочете 

встановити; mode: режим одне з двох значення - INPUT або OUTPUT, 

встановлює на вхід або вихід відповідно. 

Функція digitalWrite () 

Подає HIGH або LOW значення на цифровий вхід / вихід (pin). 

digitalWrite (pin, value), де pin: номер вхід / виходу (pin); value: значення 

HIGH або LOW 

Функція delayMicroseconds () 
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Зупиняє виконання програми на заданий в параметрі кількість 

мікросекунд (1 000 000 мікросекунд в 1 секунді). 

delayMicroseconds (us), де us: кількість мікросекунд, на яке припиняється 

виконання програми. (Unsigned int) 

Структура будь-якої програми (скетчу, так як в середовищі розробки 

Ардуіно програми називаються саме так) має наступний вигляд: 

void setup()  

{ …  

} 

 void loop()  

{ …  

} 

У функції setup () виробляються настройки портів введення / виводу МК, 

настройка підключених пристроїв до МК, периферії МК, а так само 

виконується все те, що потрібно виконати один раз. 

У функції loop () пишеться тіло програми, яке буде виконуватися 

циклічно, поки мікроконтролер включений. 

Насамперед потрібно буде налаштувати в скетчі розміри матриці, точку 

підключення і напрямок першого відрізка стрічки. (додаток Б, рис. Б.6). 

Система має велику кількість налаштувань, але є важливі налаштування, 

без правильного налаштування яких система буде працювати некоректно. 

CURRENT_LIMIT - ліміт по струму в міліампер. Система може 

розраховувати струм споживання матриці на основі аналізу кольору і 

яскравості кожного світлодіода і автоматично зменшувати загальну яскравість 

(тобто споживання матриці), щоб струм не виходив за вказаний ліміт. Таким 

чином можна живити матрицю навіть від слабкого блоку живлення і не 

боятися за нього. Функція працює дуже чітко. 

MATRIX_TYPE, CONNECTION_ANGLE і STRIP_DIRECTION задають 

тип з'єднання матриці, її становище і точку підключення.. 
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WIDTH і HEIGHT - ширина і висота матриці в кількості світлодіодів. 

Примітка: чим більша матриця, тим більше місця займає прошивка в пам'яті. 

MCU_TYPE - тип мікроконтролера. повністю оптимізований для роботи 

на AVR (Arduino Nano / Uno / Mini / Micro / Mega), esp8266 (generic esp8266, 

NodeMCU, Wemos) і STM32 (STM32F103 "Arduino" Blue Pill). 

В системі можливо підключати і відключати "модулі" для економії 

пам'яті. Пам'яті два типи: Flash (сам програмний код скетчу) і SRAM 

(оперативна пам'ять, змінні). SRAM пам'ять бажано не забивати більше ніж на 

90%, інакше можливі неполадки. 

На самому початку прошивки містяться настройки типу матриці і її 

підключення, тип підключення визначається стоячи обличчям до матриці. 

Налаштування матриці: (додаток Б, рис. Б.7) 

#define LED_PIN 6 // пін стрічки 

#define BRIGHTNESS 60 // стандартна максимальна яскравість (0-255) 

#define WIDTH 16 // ширина матриці 

#define HEIGHT 16 // висота матриці 

#define MATRIX_TYPE 0 // тип матриці: 0 - зігзаг, 1 - послідовна 

#define CONNECTION_ANGLE 0 // кут підклчення: 0 - лівий нижній, 1 - лівий 

верхній, 2 - правий верхній, 3 - правий нижній 

#define STRIP_DIRECTION 0 // напрямок стрічки з кута: 0 - вправо, 1 - вгору, 

2 - ліворуч, 3 – вниз 

#define BALLS_AMOUNT 3     

#define CLEAR_PATH 1 

       

2.4. Методика використання програмно апаратного комплексу 

Аrduino при вивчені дисципліни «Мікропроцесорна техніка в системах 

управління» 

 

Дисципліна «Мікропроцесорна техніка в системах управління» є 

невід'ємною частиною програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 015 
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Професійна освіта (Цифрові технології). Ця дисципліна закладає 

фундаментальну базу знань, необхідних до освоєння і подальшого 

застосування протягом всього періоду навчання. 

Традиційна навчальна програма охоплює великі теоретичний і 

практичний блоки, присвячені оволодінню професійними компетентностями з 

проблеми побудови цифрових систем, методів програмування і 

безпосередньої роботи з PIC, AVR і ARM мікроконтролерами. Існує перелік 

мінімальних результатів навчання якими має оволодіти здобувач вищої освіти 

і які гарантують успішне засвоєння матеріалів дисципліни. Зокрема, студенти 

повинні знати основні закони фізики, частина блоку вищої математики, основи 

схемотехніки та програмування на мові С. І якщо перші три пункти могли бути 

повністю пройдені в старшій школі, то основні проблеми, які відчувають 

студентами, якраз пов'язані з останнім пунктом, а саме програмуванням на 

мові С. 

Оскільки основою будь-якої плати Arduino є мікроконтролер ATmega 

сімейства Atmel AVR, то його використання при вивченні дисципліни 

дозволяє розв’язувати різноманітні практико-орієнтовані завдання. Такі 

завдання мають практичну спрямованість і полягають у розробці систем 

управління з використанням мікропроцесорів. 

Існує думка, що програмно апаратний комплекс Arduino – це 

конструктор, з використанням якого не можливо підготувати кваліфікованих 

фахівців. Однак, коли мова йде про використання Arduino в ЗВО необхідно 

враховувати специфіку і характер занять, а також розуміти, що використання 

саме Arduino має пропедевтичний характер. На відміну від школи, тут 

обов'язкова наявність чіткого структурованого навчального плану, проведення 

занять з акцентом на дослідний аспект, а також присутність навчального 

обладнання, що дозволяє продемонструвати можливості платформи, реальні 

передові проекти, де головну роботу виконує програмований мікроконтролер 

в зв'язці з пристроями периферії. 
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При побудові робочої програми навчальної дисципліни необхідно також 

спиратися на основні принципи методики, суть яких відображається у вигляді 

трьох питань - «Що вчити?», «Чому навчати?» і «Як вчити?». 

Розглянемо специфіку формування змістового компоненту методики 

(«Що вчити?»). Цей компонент доцільно вибудувати на основі навчальних 

матеріалів, розміщених в мережі Інтернет, спираючись при цьому на 

офіційний ресурс Arduino. Цей ресурс містить навчальні матеріали з усіх 

операторів і функцій які використовується в Arduino IDE та мові C. Підібраний 

навчальний матеріал містити необхідний теоретичний і практичний мінімуми, 

тісно пов’язані із суміжними дисциплінами. 

Формування професійних компетентностей («Чому навчати?») має 

спиратися на формування вміння грамотного проектування. Це пов'язано з 

тим, що платформа Arduino – це програмно-апаратний комплекс, а не простий 

набір деталей. Узгодження роботи програмної і апаратної частин - головне 

завдання студентів. За допомогою ситуаційних завдань та обмежень, що 

накладаються викладачем на використання конкретної кількості деталей і 

програмних конструкцій (в коді), має відбуватися формування критичного і 

логічного мислення, яке, в кінцевому рахунку, дозволить зібрати готовий 

проект. У підсумку, робота з платформою Arduino вводить студента в 

прикладне програмування і в перспективі дозволяє більш  якісно підходити до 

подальшого планування і проектування як курсових проектів, випускної 

кваліфікаційної роботи, так і до вирішення реальних виробничих завдань. 

Кожне заняття по роботі з Arduino має проводитися у вигляді 

фронтальної лабораторної роботи, де діє режим «викладач говорить - студент 

робить». Такий метод («Як вчити?») ефективний з практичної точки зору – 

виданий теоретичний матеріал відразу ж підкріплюється практикою, але 

найчастіше виконання дій носить механічний характер і лише частина 

матеріалу засвоюється в потрібному ключі. Однак, згодом, накопичена 

інформація зможе забезпечити перехід знань і умінь в нову якість. 
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Можливе проведення інтерактивних лабораторних робіт, де в ролі 

«інтерактивності» виступають візуальні матеріали (відеоролики з Youtube), 

що наочно показують принцип роботи конкретних пристроїв або готових 

проектів. Викладач може включати відеоролик на початку заняття для 

постановки проблеми, визначення цілей і завдань, або в кінці для демонстрації 

реального робочого проекту, який студенти мали створити. 

У зв’язку з тим, що теоретична база дисципліни «Мікропроцесорна 

техніка в системах управління» тісно пов'язана з іншими предметами 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта 

(Цифрові технології) рекомендується використовувати додаткову навчальну 

літературу або посилання на інтернет-ресурси, які містять вже вивчені теми, а 

також акцентування уваги студентів на міжпредметних зв’язках з іншими 

дисциплінами практичної та професійної підготовки. 

Необхідно пам'ятати, що змістовний модуль присвячений вивченню 

роботи з платформою Arduino - лише пропедевтична частина в світ 

програмування мікроконтролерів. Він носить освітній характер, знижує поріг 

входження в дисципліну за рахунок спрощеної структури середовища 

програмування, а також за рахунок використання готових плат і доступних 

модулів. 

По завершенні вивчення змістовного модуля присвяченого Arduino 

викладач має провести актуалізацію знань та вмінь студентів, поставити 

завдання, з якого студенти можуть зрозуміли, що ресурсів платформи або 

недостатньо, або необхідна наявність безпосередньо контролера ATmega328 

на платі великій кількості. Тим самим викладач підводить студентів до 

усвідомлення потреби переходу на більш низький рівень програмування - 

мову, наближену до машинного коду. 

Таким чином, буде здійснено перехід на більш високий рівень 

використання мови програмування С або на мову асемблера. Необхідно 

зазначити, важливий момент, який також варто врахувати - при вивченні 

нового матеріалу викладач повинен проводити паралелі між програмним 
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кодом з безпосередньою демонстрацією того, як би виглядала програма на 

мові С і тим, як вона виглядає на мові асемблера. Даний прийом полегшить 

розуміння навчального матеріалу і дозволить плавно відійти від найпростіших 

навчальних проектів до більш серйозних. 

 

Рис. 2.1. Компоненти методики навчання дисципліни «Мікропроцесорна 

техніка в системах управління» 

Як показує результат впровадження методики, все, що може бути 

застосовано для Arduino, можна застосувати і для будь-якої платформи на 

контролері ATmega. Тому лабораторні роботи з програмування AVR 

мікроконтролерів на мові С може дублювати початкові проекти. Тим самим 

буде досягнута мета виділення принципових подібностей і відмінностей 

різних середовищ розробки і використовуваних платформ. 

 

2.5 Результати експериментального дослідження з вивчення 

мікропроцесорної техніки в системах управління 

 

Впровадження технологій мікропроцесорної техніки в системах 

управління у підготовку майбутніх інженерів педагогів передбачає 

проведення експериментального дослідження. Мета педагогічного 

експерименту полягає у перевірці гіпотези дослідження: використання 

мікропроцесорної техніки в системах управління майбутніми інженерами 



29 

 

педагогами буде сприяти підвищенню рівня засвоєння знань та сформованості 

умінь в галузі мікропроцесорної техніки. 

Запропонований методичний підхід до використання мікропроцесорної 

техніки в системах управління майбутніми інженерами-педагогами має 

забезпечити розв’язання наступних завдань:  

- застосування плат і середовища програмування Arduino для організації 

навчального процесу; 

- систематичне розв’язання задач налагодження світлодіодної матриці 

на базі програмно апаратного комплексу Аrduino 

- збільшення навчального часу для роботи з налагодження світлодіодної 

матриці на базі програмно апаратного комплексу Аrduino. 

Для проведення експерименту були залучені студенти Бердянського 

державного педагогічного університету, які навчаються за спеціальностями 

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) та 015 Професійна освіта 

(Цифрові технології). План проведення експерименту передбачав створення 

контрольної та експериментальної груп. Експериментальна група складалася з 

35 студентів, контрольна група з 39 студентів. Відбір до контрольної та 

експериментальної груп проводився безпосередньо перед вивченням 

дисципліни «Мікропроцесорна техніка в системах управління».  

Заняття в контрольній групі проводилися з використанням традиційних 

методів навчання. Методика проведення занять у цій групі передбачала 

організацію доступу студентів до устаткування за розкладом та демонстрацію 

використання матеріалів викладачем.  

Організація освітнього процесу в експериментальній групі передбачала 

застосування плат і середовища програмування Arduino і студенти мали 

можливість самостійно налагоджувати пристрої.  

Успішність педагогічного експерименту забезпечувалась використанням 

таких методів дослідження, які гарантують отримання достовірного 

результату. Були обрані наступні методи педагогічного дослідження: 

педагогічне спостереження на всіх етапах експерименту, контрольні роботи, 
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аналіз виконання лабораторних робіт, аналіз результатів заліку в 

експериментальній та контрольній групах. 

В ході експерименту була вивчена динаміка рівня засвоєння знань та 

сформованості умінь в галузі мікропроцесорної техніки. Експериментальна 

методика передбачала застосування плат і середовища програмування Arduino 

на всіх етапах навчання:  

– при вивченні нового матеріалу, як система демонстрації особливостей 

налаштування; 

– при закріпленні вивченого, як засіб для формування вмінь в галузі 

мікропроцесорної техніки; 

– у самостійній роботі, як середовище виконання професійно-

орієнтованого проекту з налаштування плат і середовища програмування 

Arduino. 

Для перевірки ефективності впровадження технології Arduino були 

проведені дві контрольні роботи. Перша контрольна проводилася на початку 

вивчення дисципліни. Мета цієї контрольної роботи – визначення готовність 

студентів контрольної та експериментальної груп до вивчення 

мікропроцесорної техніки в системах управління і охоплювали питання 

встановлення, налаштування та запуску пристроїв. Контрольна робота 

складалася з чотирнадцяти завдань базового рівня та трьох підвищеної 

складності.  

Друга контрольна робота була проведена при завершенні вивчення 

дисципліни «Мікропроцесорна техніка в системах управління». Вона 

складалася з десяти завдань базового рівня і п’яти завдань підвищеної 

складності. 

Порівняння рівня засвоєння знань та сформованості умінь студентів в 

галузі мікропроцесорної техніки в системах управління на початку вивчення 

дисципліни виявило схожість рівнів засвоєння знань та сформованості умінь 

студентів в контрольній та експериментальній групах. 

Порівняння результатів отриманих після вивчення дисципліни 
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«Мікропроцесорна техніка в системах управління» виявило розбіжності між 

рівнями засвоєння знань та сформованості умінь в контрольні та 

експериментальній групах. 

В таблиці 1 наведені результати виконання контрольних робіт на початку 

та по завершенні експерименту в контрольній та експериментальній групах.  

 

Таблиця 1 – Результати виконання контрольних робіт на початку та після 

експерименту 

 До експерименту  Після 

експерименту 

КГ  ЕГ  КГ  ЕГ  

Контрольна робота в цілому 

Справилися з контрольною роботою (%): 

в тому числі виконали 

 понад 90% від загального обсягу роботи 

 від 75 до 90% від загального обсягу 

роботи  

 від 50 до 75% від загального обсягу 

роботи  

 менш 50% від загального обсягу роботи  

90  

  

5  

13  

 

62  

 

10  

94  

  

9  

20  

 

65  

 

6  

90  

  

10  

18  

 

67  

 

10  

94  

  

14  

34  

 

46  

 

6  

Завдання підвищеного рівня складності 

Частка студентів, які виконали: 

 більше 50% завдань підвищеного рівня 

складності 

 менше 50% завдань підвищеного рівня 

складності 

 не приступили до вирішення завдань 

підвищеного рівня складності 

 

5  

 

13  

 

82  

 

14  

 

17  

 

79  

 

5  

 

26  

 

69  

 

54  

 

29  

 

17  

 

Порівняльний аналіз результаті виконання контрольних робіт дозволяє 

зробити висновок про позитивну динаміку рівня засвоєння знань та 

сформованості умінь в галузі мікропроцесорної техніки в обох групах. В 

експериментальній групі динаміка більш виражена: на 14% збільшилася 

частка студентів, які справилися з завданням від 75 до 90% від загального 

обсягу (на 5% в контрольній групі), зменшилася на 19% частка студентів, які 

справилися з завданнями від 50 до 75% від загального обсягу завдань (в 
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контрольній групі збільшилася на 5%). На 40% збільшилася частка студентів 

в експериментальній групі, які справилися більше ніж з 50% завдань 

підвищеного рівня (в контрольній групі показник не змінився). Статистичні 

параметри результатів експерименту наведені у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Статистичні параметри рівнів засвоєння знань та сформованості 

умінь з мікропроцесорної техніки в системах управління в контрольної та 

експериментальної групи до та після експерименту 

Параметр

и 

Контрольна 

група до 

початку 

експерименту 

Контрольна 

група після 

закінчення 

експерименту 

Експерименталь

на група до 

початку 

експерименту 

Експериментальна 

група після 

закінчення 

експерименту 

Обсяг 

вибірки 

39  39  35  35  

Середнє 12,85 13,46  13,70  15,03  

Медіана 12  13  13  15  

 

Аналіз даних таблиці 2 дозволяє стверджувати про позитивну динаміку 

в обох групах, але в експериментальній групі динаміка більш виражена: 

середній бал за виконання контрольної роботи виріс на 1,57 (у контрольній 

групі на 0,85). В Експериментальній групі відбулося зростання медіани 

вибірки на 2 бали. У контрольній групі в медіана збільшилися лише на 1 бал. 

Перевіримо гіпотезу про нормальний розподіл вибірок. Застосуємо для 

цього критерій Пірсона. Сформулюємо робочі гіпотези: 

 H0 - емпіричний розподіл підпорядковується нормальному закону 

розподілу, 

 H1 - емпіричний розподіл підпорядковується іншому закону розподілу. 

Результати перевірки гіпотез наведені в таблиці 3. 
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Таблиця 3 - Результати перевірки гіпотези про нормальність розподілу вибірок 

 До експерименту  Після експерименту 

КГ  χ2 

емпіричне  

χ2 

критичне  

гіпотеза, яка 

приймається  

χ2емпіричне  χ2 

критичне  

гіпотеза, яка 

приймається  

16,64  19,68  H0  12,56  18,3  H0  

ЕГ  χ2 

емпіричне  

χ2 

критичне  

гіпотеза, яка 

приймається  

χ2 емпіричне  χ2 

критичне  

гіпотеза, яка 

приймається  

17,6  18,3  H0  9,96  19,68  H0  

 

Оскільки встановлено, що всі розподіли підкоряються нормальному закону, то 

для подальшого порівняння вибірок був обраний критерій Стьюдента (таблиця 

4). Це дозволить з’ясувати чи відрізняються рівень засвоєння знань та 

сформованості умінь в галузі мікропроцесорної техніки в контрольній та 

експериментальній групах. Для цього були сформульовані робочі гіпотези: 

 Н0 - рівні засвоєння знань та сформованості умінь в галузі 

мікропроцесорної техніки в двох групах не відрізняються. 

 Н1 - рівні засвоєння знань та сформованості умінь в галузі 

мікропроцесорної техніки в двох групах різні. 

Таблиця 4 - Результати статистичної перевірки гіпотез 

 До експерименту   Після експерименту 

t 

емпіричне  

t критичне  гіпотеза, яка 

приймається 

t емпіричне  t критичне  гіпотеза, яка 

приймається 

0,8  1,99  H0 2,3  1,99  H1  

 

Отримані результати свідчать про те, що на рівні значущості α = 0,05 

рівні засвоєння знань та сформованості умінь в контрольній та 

експериментальній групі до початку експерименту збігаються і відрізняються 

після проведення експерименту. 

Таким чином, отримані результати проведеного педагогічного 

експерименту свідчать про те, що гіпотеза дослідження підтвердилася, а саме, 
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використання та розробка адресної світлодіодної матриці майбутніми 

інженерами-педагогами сприяє підвищенню рівня засвоєння знань та 

сформованості умінь в галузі мікропроцесорної техніки в системах 

управління. 
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ВИСНОВКИ 

Відповідно до визначених завдань були отримані наступні результати: 

– Проаналізовано загальні принципи роботи пристроїв на 

мікроконтролерах, середовища програмування Arduino, принцип дії матриць 

на основі світлодіодів; 

– Проведено опис основних компонентів і їх характеристик, які були 

використані при створенні світлодіодної матриці; 

– Розроблено програмну і функціональну схеми пристрою керування 

адресною світлодіодною матрицею з використанням мікроконтролера Arduino 

і Bluetooth модуля. 

– Експериментальними методами перевірено ефективність 

впровадження пристроїв на мікроконтролерах як засобу навчання, при 

вивченні дисципліни Мікропроцесорна техніка в системах управління». 
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