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5 nastavení pinu se provádí 
pomocí funkce pinmode(pin, 

output). první parametr udává 
číslo pinu a druhý říká, zda bude pin 
výstupní (output) nebo vstupní 
(input).

6 Čtení hodnoty 
analogového vstupního pinu 

se provádí funkcí analogread(pin). 
zápis se provádí funkcí 
analogWrite(pin, cislo).

7 Čtení hodnoty digitálního 
vstupního pinu se provádí 

funkcí digitalread(pin). zápis se 
provádí funkcí digitalWrite(pin, 
cislo), kde cislo je konstanta loW 
(0) nebo HigH (255). to znamená, že 
číslo je osmibitové.

8 pokud použijeme funkci 
analogWrite na digitální 

výstupní pin, který podporuje 
pWm, pak je automaticky pWm 
aktivována. zde je potřeba 
upozornit, že pro digitální piny je 
druhý parametr pouze osmibitový, 
tedy čísla od 0 do 255.

4 některé digitální výstupy podporují tzv. 
pWm a jsou označené vlnovkou. pro arduino 

uno to jsou piny s čísly 3, 5, 6, 9, 10 a 11. o pWm jsme si 
již něco prozradili, ale ve zkratce se jedná o možnost 
simulovat analogovou hodnotu, tedy něco mezi 0 a 1. 
tato simulace se provádí velice rychlým střídáním 
0 a 1. podle toho, jak dlouho je která hodnota 
nastavena, je velká průměrná hodnota.

V  minulých dílech jsme si ukázali, že 
Arduino má množství pinů. Většinu 
z nich je možné použít jako vstupy 

i výstupy. Počet záleží na typu Arduina, 
který máte. Uno jich má 18, Arduino Mega 
dokonce 70.

arduino uno

1 základní dělení vstupů a výstupů je 
na analogové a digitální. digitální jsou 

na destičce označené písmenem d a analogové 
písmenem a.

2 analogové vstupy a výstupy obsahují 
desetibitový a/d převodník. to znamená, 

že analogová hodnota je převedena na 2^10 hodnot 
(dílků) neboli číslo od 0 do 1023. maximální hodnota 
přivedená na analogový vstup je +5 v, jeden dílek 
tedy odpovídá zhruba 5 mv (milivoltů).

3 digitální vstupy a výstupy mohou mít 
logickou hodnotu 1 nebo 0, tj. +5 v nebo 0 v, 

nic mezi tím.


