
Kit zawiera modu³ wyœwietlacza LCD  Arduino-DEM 
oraz  elementy niezbêdne do uruchomienia:

Analizator widma

Program pozwala zobaczyæ 
widmo czêstotliwoœci 
sygna³u akustycznego.

Schematy monta¿owe i programy do pobrania:
           www.blaberk.com.pl/arduino.html

Generator liczb chybi³-trafi³
Program dostarcza liczb do 
gier naszego totalizatora 
krajowego oraz gier ze œwiata: 
Powerball", "SuperEna Max", 
"EuroMillions", "La Primitiva”

Przyrz¹d pomiarowy niezbêdny 
w warsztacie elektronika.

Czêstoœciomierz mierzy 
czêstotliwoœci w zakresie 1Hz - 
1MHz. 

Miernik czêstotliwoœci

Stoper

Prosty program który zamienia
 p³ytkê Arduino-DEM w stoper.

Termometr

Program pokazuj¹cy 
temperaturê zmierzon¹
za pomoc¹ termistora NTC.

Termometr CF
Jest to ten sam uk³ad co wczeœniejszego
termometru - inna jest tylko prezentacja
zmierzonej temperatury. 

Zegar cyfrowy

Prosty program który zamienia
 Arduino-DEM w zegar cyfrowy.
Dok³adnoœæ tego zegara nie 
ustêpuje dok³adnoœci  zegarów
renomowanych marek.
. 

Generator funkcyjny
Ten skecz zamienia p³ytkê 
Arduino w generator funkcyjny. 
Do wyboru generowanych 
sygna³ów mamy : przebieg 
sinusoidalny, prostok¹tny, 
pi³okszta³tny i szum.

Higrometr
Uk³ad mierz¹cy dwa 
parametry pogody: 
temperaturê i wilgotnoœæ. 

Obrotomierz
Urz¹dzenie mierzy obroty do 
4,5 tys. rpm. Prezentacja 
pomiaru odbywa siê dwojako: w 
postaci liczbowej i graficznej. 
Pomiar bezstykowy przy 
pomocy hallotronu i magnesu

Oscyloskop 2 kana³owy
Oscyloskop mierzy czêstotl. w 
zakresie akustycznym i napiêcia 
o amplitudzie do 2,5V. 
Oscyloskop ma 4 zakresy pom. 
czêstotliwoœci, funkcjê ZOOM i 
SHIFT oraz automatyczny 
pomiar amplitudy i sk³adow. DC.

Zegar analogowy

J¹dro programu jest takie samo
jak zegara cyfrowego - inny jest 
tylko sposób prezentacji czasu.
. 

Licznik rowerowy
Urz¹dzenie pokazuje aktualn¹ 
prêdkoœæ roweru w postaci 
graficznej i cyfrowej, aktualnie
przejechan¹ odleg³oœæ i w jakim
czasie, temperaturê oraz
ca³kowity przebieg.

Licznik rowerowy
Urz¹dzenie pokazuje aktualn¹ 
prêdkoœæ roweru w postaci 
graficznej i cyfrowej, aktualnie
przejechan¹ odleg³oœæ i w jakim
czasie, temperaturê oraz
ca³kowity przebieg.

Wieczny kalendarz
Sketch, pracuje jako zwyk³y kalendarz "zrywka" 
- w którym data sama zmienia siê o pó³nocy.
Mo¿na te¿ sprawdziæ, jakie dni tygodnia 
przypada³y na wyd. historyczne, np: daty 

Miernik pojemnoœci 

Przyrz¹d pomiarowy przydatny
ka¿demu  elektronikowi.
Zakres mierzonych pojemnoœci 
kondensatorów: 1pF - 99uF.

urodzin, daty bitew, itp. 
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