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Conceitos Preliminares
(https://www.arduino.cc)

Introdução
A plataforma Arduino possibilita que projetos de hardware baseados em
microcontroladores possam ser simplificados, visto que ela agrega os detalhes
técnicos de programação (muitas vezes complexos) desses componentes em um
pacote easy-to-use (fácil de utilizar). Tal característica oferece uma grande
vantagem a professores, estudantes e desenvolvedores interessados em sistemas
de hardware. Ela torna os computadores capazes de detectar e controlar
elementos do mundo físico, permitindo o desenvolvimento de objetos autônomos
e/ou iterativos através da utilização de uma grande variedade de sensores
trabalhando como dispositivos de entradas e influenciam diretamente o controle
de componentes eletrônicos como LEDs, servo-motores e relés. Além disso, por se
tratar de uma plataforma de computação open-source, baseada num
microcontrolador acoplado a um circuito eletrônico relativamente simples, as
placas Arduino possuem um custo relativamente baixo se comparadas com outras
plataformas também baseadas em microcontroladores. A plataforma Arduino
possui, também, um ambiente de desenvolvimento integrado livre (IDE - Sketch).

Ambiente de Desenvolvimento
Sketch
A IDE para programação do Arduino utiliza uma linguagem de programação
modelada a partir da linguagem Wiring. Ao efetuarmos o upload do código escrito
para a placa, ele é traduzido para a linguagem C e repassado ao compilador
avr-gcc, que realiza a tradução dos comandos para uma linguagem que pode ser
compreendida pelo microcontrolador. A IDE de programação é gratuita e pode ser
obtida na página web do projeto Arduino. Nela é possível escolher a versão da IDE
e a plataforma (Linux, Windows) para a qual desejamos obter o software.
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Link para download: https://www.arduino.cc/en/software

Quando a IDE é aberta a seguinte tela é exibida:
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Estrutura Inicial da Codificação
Ao criarmos uma nova aplicação, utilizando a IDE Sketch, temos como resultado a
apresentação de um arquivo .ino contendo duas funções iniciais: setup() e loop().
Na função setup() são colocadas as instruções (códigos) que devem ser
executadas uma única vez, e tem por objetivo efetuar uma configuração inicial,
necessária para correta execução da aplicação. Na função loop() são colocadas as
instruções (códigos) que serão executadas repetidamente, e que implementam
a(s) funcionalidade(s) da aplicação em si.

Seleção da Placa Arduino
O primeiro procedimento que deve ser efetuado quando iniciamos a IDE de
programação é definir a placa Arduino com a qual iremos trabalhar. Isso pode ser
feito acessando os menus: “Ferramentas” (Tools) => “Placa” (Board) => “Placas
Arduino AVR” (Arduino AVR Boards). Considerando que estamos trabalhando
com o Arduino Uno nesse minicurso teríamos como resultado a imagem
apresentada a seguir:
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Monitor Serial
O Arduino Uno, assim como vários outros modelos de Arduino, é capaz de se
comunicar com o computador através da porta USB, via comunicação serial. Essa
comunicação permite enviar e receber dados da placa, e pode ser acessada
através de um Monitor Serial disponível na IDE de programação. Para abrir o
Monitor Serial utilizamos o menu “Ferramentas” (Tools) => “Monitor Serial”
(Serial Monitor).

Placa Arduino UNO - Pinos e Componentes

Referência:
https://www.professorakeila.com.br/2017/04/04-principais-componentes-do-arduino-uno.html
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➢ Alimentação: pode ser feita tanto via USB (Conector USB), quanto por uma
fonte externa (Conector de Alimentação / Jack);

➢ Pinos de Alimentação: servem para alimentar componentes e circuitos
eletrônicos externos, como leds, sensores e shields.

○ IOREF: fornece uma tensão de referência para que shields, que
funcionam com placas Arduino alimentadas com 3,3V, possam ser
adaptados para serem utilizados em placas alimentadas com 5V, e
vice-versa;

○ RESET: utilizado para um reset externo da placa Arduino;
○ 3,3V: fornece tensão de 3,3V (com corrente máxima de 50 mA) para

alimentação de shields e circuitos externos;
○ 5V: fornece tensão de 5V para alimentação de shields e circuitos

externos;
○ GND: pinos de referencia, terra (ground);
○ VIN: pino para alimentar a placa através de shield ou bateria externa.

Quando a placa é alimentada através do conector Jack a tensão da
fonte estará nesse pino.

➢ Portas Analógicas: a placa Arduino Uno possui seis portas analógicas que
podem ser utilizadas como entrada ou saída conforme a necessidade do
projeto que está sendo desenvolvido. Essa definição pode ser obtida através
da função pinMode(). O envio de dados (saída) para uma porta analógica ou
recebimento de dados (entrada) de uma porta analógica pode ser efetuado
através das funções analogWrite() e analogRead(), respectivamente. Nas
portas analógicas (A0 - A5) podem ser feitas conversões sobre valor de
entrada com uma resolução de 10 bits, ou seja, o valor pode ser convertido
entre 0 e 1023.

➢ Portas Digitais: a placa Arduino Uno possui dezoito portas digitais que
podem ser utilizadas como entrada ou saída conforme a necessidade do
projeto que está sendo desenvolvido. Essa definição pode ser obtida através
da função pinMode(). O envio de dados (saída) para uma porta digital ou
recebimento de dados (entrada) de uma porta digital pode ser efetuado
através das funções digitalWrite() e digitalRead(), respectivamente. Os
pinos operam com tensão de 5V e podem fornecer ou drenar até 40mA.
Cada pino possui um resistor de pull-up/pull-down interno, que pode ser
habilitado por software, ele serve para garantir que o sinal (a tensão dele),
fique em um valor conhecido enquanto o pino não recebe nenhuma tensão.
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Protoboard - Utilização
Uma protoboard (placa de prototipagem) é utilizada para fazer montagens
provisórias e testes de projetos de circuitos eletrônicos. Ela é composta por uma
camada plástica que contém inúmeros furos destinados à inserção de terminais de
componentes eletrônicos. Internamente existem ligações que interconectam esses
furos, permitindo a montagem de circuitos eletrônicos sem a utilização de solda. A
A grande vantagem da protoboard é que os componentes podem ser facilmente
retirados e reutilizados posteriormente em novos protótipos.

A figura a seguir apresenta uma protoboard de 400 pontos:

Comandos de Entrada e Saída - Plataforma Arduino
Os dois principais comandos de entrada, para a plataforma Arduino, são

digitalRead() e analogRead(), onde é possível, respectivamente, efetuar a leitura

de uma dado no formato digital e efetuar a leitura de um dado no formato

analógico. Exemplos de uso:
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○ digitalRead(pino);

○ analogRead(pino);

Os dois principais comandos de saída, para a plataforma Arduino, são

digitalWrite() e analogWrite(), onde é possível, respectivamente, utilizar uma

porta/pino como saída para o envio de um dado no formato digital e utilizar uma

porta/pino como saída para o envio de um dado no formato analógico. Exemplos

de uso:

○ digitalWrite(pino, valor); [valor = HIGH ou LOW]

○ analogWrite(pino, valor);

Obs.: o comando analogWrite() permite enviar valores analógicos (PWM) para
um determinado pino da placa. Ele pode ser usado para acender um led variando
sua intensidade ou para variar a velocidade de operação de um motor. Após
invocarmos a função analogWrite(), o pino especificado gera uma onda retangular
constante até a uma nova chamada de função para este mesmo pino.

Seção Prática – Simulador Online (Wokwi)
https://wokwi.com/

Novo Projeto - Arduino Uno (https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno)

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Paranaguá
Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453 - Porto Seguro, Paranaguá - PR | 83215-750 – Brasil 7

https://wokwi.com/
https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno


Primeiro Código: “Hello World"

void setup() {

// Configura a porta serial - taxa de comunicação "9600"

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Exibe a mensagem "Olá Mundo" no Monitor Serial

Serial.println("Olá Mundo");

// Aguarda (para a execução) por dois segundos

delay(2000);

}
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Resultado da execução do código anterior

OPERADORES MATEMÁTICOS

Código-fonte

// Declara Variáveis globais

int v1 = 100;

int v2 = 1;

int result;

void setup() {

// Configura a porta serial - taxa de comunicação "9600"

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Efetua a Soma

result = v1 + v2;

// Exibe o Resultado

Serial.print("Soma = ");

Serial.println(result);

// Efetua a Subtração

result = v1 - v2;

// Exibe o Resultado

Serial.print("Subtração = ");

Serial.println(result);

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Paranaguá
Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453 - Porto Seguro, Paranaguá - PR | 83215-750 – Brasil 9



// Efetua a Multiplicação

result = v1 * v2;

// Exibe o Resultado

Serial.print("Mutiplicação = ");

Serial.println(result);

// Efetua a Divisão

result = v1 / v2;

// Exibe o Resultado

Serial.print("Divisão = ");

Serial.println(result);

// Efetua Resto da Divisão

result = v1 % v2;

// Exibe o Resultado

Serial.print("Resto = ");

Serial.println(result);

// Incrementa o valor de "v2" em 1

v2++;

// Aguarda (para a execução) por um segundo

delay(1000);

}

Resultado da execução do código anterior

ENTRADA DE DADO DIGITAL / DIGITALREAD() / PUSHBUTTON

Código-fonte

// Declara a variável global (int) "pinoBotao" e atribui valor "2"

int pinoBotao = 2;
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void setup() {

// Configura a porta serial - taxa de comunicação "9600"

Serial.begin(9600);

// Define a porta "pinoBotao (2)" como entrada de dado

pinMode (pinoBotao , INPUT);

}

void loop() {

// Declara a Variável local (int) apertou

int apertou;

// Efetua a leitura digital da porta "pinoBotao" - Armazena em apertou

apertou = digitalRead (pinoBotao);

// Exibe o valor armazenado na variável "apertou" no Monitor Serial

Serial.println(apertou);

// Aguarda (para a execução) por um segundo

delay(1000);

}

Esquema de Montagem
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{

"version": 1,

"author": "Anonymous maker",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{ "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": -57, "left": 66.6,

"attrs": {} },

{

"type": "wokwi-pushbutton",

"id": "btn1",

"top": 179,

"left": 67.2,

"attrs": { "color": "red", "bounce": "0" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r1",

"top": 202.2,

"left": 163.2,

"attrs": { "value": "1000" }

}

],

"connections": [

[ "r1:1", "btn1:2.r", "green", [ "v0" ] ],

[ "btn1:1.l", "uno:5V", "red", [ "v-28.8", "h197.8" ] ],

[ "uno:GND.2", "r1:2", "black", [ "v0" ] ],

[ "btn1:2.r", "uno:2", "green", [ "v19.4", "h211.4", "v-298", "h-42.5"

] ]

]

}
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Resultado da execução do código anterior

SAÍDA DE DADO DIGITAL / DIGITALWRITE() / LED

Código-fonte

// Declara a variável global (int) "pinoBotao" e atribui valor "2"

int pinoBotao = 2;

int pinoLed = 3;

void setup() {

// Configura a porta serial - taxa de comunicação "9600"

Serial.begin(9600);

// Define a porta "pinoBotao (2)" como entrada de dado

pinMode (pinoBotao , INPUT);

// Define a porta "pinoLed (3)" como saída de dado

pinMode (pinoLed , OUTPUT);

}

void loop() {

// Declara a Variável local (int) apertou

int apertou;

// Efetua a leitura digital da porta "pinoBotao" - Armazena em apertou

apertou = digitalRead (pinoBotao);

// Efetua a escrita digital da porta "pinoLed"

digitalWrite(pinoLed, apertou);

// Aguarda (para a execução) por um segundo

delay(1000);

}

Esquema de Montagem
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{

"version": 1,

"author": "Anonymous maker",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{ "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": -57, "left": 66.6,

"attrs": {} },

{

"type": "wokwi-pushbutton",

"id": "btn1",

"top": 179,

"left": 67.2,

"attrs": { "color": "red", "bounce": "0" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r1",

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Paranaguá
Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453 - Porto Seguro, Paranaguá - PR | 83215-750 – Brasil 14



"top": 202.2,

"left": 163.2,

"attrs": { "value": "1000" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r2",

"top": -95.4,

"left": 192,

"attrs": { "value": "1000" }

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led1",

"top": -128.4,

"left": 253.4,

"attrs": { "color": "green" }

}

],

"connections": [

[ "r1:1", "btn1:2.r", "green", [ "v0" ] ],

[ "btn1:1.l", "uno:5V", "red", [ "v-28.8", "h197.8" ] ],

[ "uno:GND.2", "r1:2", "black", [ "v0" ] ],

[ "btn1:2.r", "uno:2", "green", [ "v9.8", "h211.4", "v-288", "h-42.5" ]

],

[ "r2:1", "uno:GND.1", "green", [ "h-9.6", "v38.4" ] ],

[ "led1:C", "r2:2", "green", [ "v0" ] ],

[ "led1:A", "uno:3", "green", [ "h19.2", "v38.4" ] ]

]

}

COMANDO IF / ELSE-IF / ELSE - ENTRADA DIGITAL

Código-fonte

// Declara a variável global (int) "pinoBotao" e atribui valor "2"
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int pinoBotao = 2;

// Declara a variável global (int) "idade" e atribui valor "0"

int idade = 0;

// Declara a variável global (String) "texto" e atribui valor ""

String texto = "";

void setup() {

// Configura a porta serial - taxa de comunicação "9600"

Serial.begin(9600);

// Define a porta "pinoBotao (2)" como entrada de dado

pinMode (pinoBotao , INPUT);

}

void loop() {

// Verifica se o botão foi pressionado

if(digitalRead(pinoBotao) == HIGH) {

// Incrementa a variável "idade" em 1

idade++;

// Verifica SE a Idade é menor que ou igual a "2"

if(idade <= 2) {

texto = "Bebê: ";

}

// SENÃO Verifica SE a Idade é menor que ou igual a "12"

else if(idade <= 12) {

texto = "Criança: ";

}

// SENÃO Verifica SE a Idade é menor que ou igual a "17"

else if(idade <= 17) {

texto = "Adolescente: ";

}

// SENÃO Verifica SE a Idade é menor que ou igual a "59"

else if(idade <= 59) {

texto = "Adulto: ";

}

// SENÃO

else {

texto = "Idoso: ";
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}

Serial.print(texto);

Serial.println(idade);

}

// Aguarda (para a execução) por meio segundo

delay(500);

}

Esquema de Montagem

{

"version": 1,

"author": "Anonymous maker",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{ "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": -57, "left": 66.6,

"attrs": {} },
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{

"type": "wokwi-pushbutton",

"id": "btn1",

"top": 179,

"left": 67.2,

"attrs": { "color": "red", "bounce": "0" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r1",

"top": 202.2,

"left": 163.2,

"attrs": { "value": "1000" }

}

],

"connections": [

[ "r1:1", "btn1:2.r", "green", [ "v0" ] ],

[ "btn1:1.l", "uno:5V", "red", [ "v-28.8", "h197.8" ] ],

[ "uno:GND.2", "r1:2", "black", [ "v0" ] ],

[ "btn1:2.r", "uno:2", "green", [ "v9.8", "h211.4", "v-288", "h-42.5" ]

]

]

}

COMANDO IF / ELSE - ENTRADA E SAÍDA DIGITAL

Código-fonte

// Declara a variável global (int) "pinoBotao" e atribui valor "2"

int pinoBotao = 2;

int pinoLedVerde = 3;

int pinoLedVerme = 4;

int acendeVerde = LOW;

int acendeVerme = HIGH;

// Declara a variável global "apertou" e atrivou nível lógico baixo
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int apertou;

void setup() {

// Configura a porta serial - taxa de comunicação "9600"

Serial.begin(9600);

// Define a porta "pinoBotao (2)" como entrada de dado

pinMode (pinoBotao , INPUT);

// Define a porta "pinoLedVerde (3)" como saída de dado

pinMode (pinoLedVerde , OUTPUT);

// Define a porta "pinoLedVerme (4)" como saída de dado

pinMode (pinoLedVerme , OUTPUT);

}

void loop() {

// Verifica se o botão foi pressionado

if(digitalRead(pinoBotao) == HIGH) {

// Inverte nível lógico da variável "apertou"

acendeVerde = HIGH;

acendeVerme = LOW;

}

else {

acendeVerde = LOW;

acendeVerme = HIGH;

}

// Efetua a escrita digital da porta "pinoLedVerde"

digitalWrite(pinoLedVerde, acendeVerde);

// Efetua a escrita digital da porta "pinoLedVermelho"

digitalWrite(pinoLedVerme, acendeVerme);

// Aguarda (para a execução) por meio segundo

delay(500);

}

Esquema de Montagem
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{

"version": 1,

"author": "Anonymous maker",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{ "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": -57, "left": 66.6,

"attrs": {} },

{

"type": "wokwi-pushbutton",

"id": "btn1",

"top": 179,

"left": 67.2,

"attrs": { "color": "red", "bounce": "0" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r1",
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"top": 202.2,

"left": 163.2,

"attrs": { "value": "1000" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r2",

"top": -128.75,

"left": 181.99,

"attrs": { "value": "1000" }

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led1",

"top": -144.97,

"left": 265.4,

"attrs": { "color": "green" }

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led2",

"top": -162.83,

"left": 229.49,

"attrs": { "color": "red" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r3",

"top": -111.42,

"left": 184.64,

"attrs": { "value": "1000" }

}

],

"connections": [

[ "r1:1", "btn1:2.r", "green", [ "v0" ] ],

[ "btn1:1.l", "uno:5V", "red", [ "v-28.8", "h197.8" ] ],

[ "uno:GND.2", "r1:2", "black", [ "v0" ] ],
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[ "btn1:2.r", "uno:2", "green", [ "v9.8", "h211.4", "v-288", "h-42.5" ]

],

[ "r2:2", "led2:C", "green", [ "v0" ] ],

[ "r3:2", "led1:C", "black", [ "v0" ] ],

[ "led1:A", "uno:3", "green", [ "v0" ] ],

[ "led2:A", "uno:4", "red", [ "v45.79", "h30.28" ] ],

[ "r3:1", "uno:GND.1", "black", [ "v0" ] ],

[ "r2:1", "uno:GND.1", "black", [ "v0" ] ]

]

}

VETOR - ENTRADA E SAÍDA DIGITAL

Código-fonte

// Declara o vetor "pinos" que contém o número dos pinos de entrada

int pinos[4] = {2, 3, 4, 5};

// Declara o vetor "pinos" que contém o número dos pinos de saída

int pinosL[4] = {6, 7, 8, 9};

// Declara o vetor "status" que armazena o status dos pinos de entrada

boolean status[4] = {false, false, false, false};

void setup() {

// Configura a porta serial - taxa de comunicação "9600"

Serial.begin(9600);

// Define as portas (2, 3, 4, 5) como entrada de dados

// Define as portas (6, 7, 8, 9) como saída de dados

for(int a=0; a<4; a++) {

pinMode (pinos[a] , INPUT);

pinMode (pinosL[a] , OUTPUT);

}

}

void loop() {

// Declara uma variável "flag" usada para sinalizar mudança no status

int flag = 0;

// Verifica se os botões foram pressionado
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for(int a=0; a<4; a++) {

if(digitalRead(pinos[a]) == HIGH) {

status[a] = !status[a];

flag = 1;

}

}

if(flag == 1) {

// Acende os Leds indicando uma mudança

for(int a=0; a<4; a++) {

digitalWrite(pinosL[a], status[a]);

}

}

// Aguarda (para a execução) 200 milisegundos

delay(200);

}

Esquema de Montagem
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{

"version": 1,

"author": "Gil Eduardo de Andrade",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{ "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": -57, "left": 66.6,

"attrs": {} },

{

"type": "wokwi-pushbutton",

"id": "btn1",

"top": 175.27,

"left": 138.1,

"attrs": { "color": "red", "bounce": "0" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r1",

"top": 198.47,
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"left": 240.63,

"attrs": { "value": "1000" }

},

{

"type": "wokwi-pushbutton",

"id": "btn2",

"top": 231.39,

"left": 139.18,

"attrs": { "color": "green", "bounce": "0" }

},

{

"type": "wokwi-pushbutton",

"id": "btn3",

"top": 287.37,

"left": 140.11,

"attrs": { "color": "blue", "bounce": "0" }

},

{

"type": "wokwi-pushbutton",

"id": "btn4",

"top": 344.28,

"left": 141.04,

"attrs": { "color": "yellow", "bounce": "0" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r2",

"top": 253.66,

"left": 241.71,

"attrs": { "value": "1000" }

},

{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r3",

"top": 309.78,

"left": 244.65,

"attrs": { "value": "1000" }

},
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{

"type": "wokwi-resistor",

"id": "r4",

"top": 365.9,

"left": 242.93,

"attrs": { "value": "1000" }

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led1",

"top": -132.6,

"left": 225.76,

"attrs": { "color": "red" }

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led2",

"top": -132.01,

"left": 203.57,

"attrs": { "color": "green" }

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led3",

"top": -132.37,

"left": 182.33,

"attrs": { "color": "blue" }

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led4",

"top": -131.78,

"left": 159.19,

"attrs": { "color": "yellow" }

}

],

"connections": [

[ "r1:1", "btn1:2.r", "green", [ "v0" ] ],
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[ "btn1:1.l", "uno:5V", "red", [ "v-28.8", "h197.8" ] ],

[ "uno:GND.2", "r1:2", "black", [ "v20.63", "h95.42", "v52.34" ] ],

[ "btn1:2.r", "uno:2", "green", [ "v14.1", "h140.41", "v-285.48",

"h-42.41" ] ],

[ "uno:GND.2", "r2:2", "black", [ "v20.63", "h95.42", "v89.8" ] ],

[ "btn2:2.r", "r2:1", "green", [ "h0" ] ],

[ "btn2:2.r", "uno:3", "green", [ "v15.43", "h144.93", "v-348.92",

"h-57.51" ] ],

[ "uno:5V", "btn2:1.l", "red", [ "v24.9", "h-96.6", "v84.99" ] ],

[ "uno:5V", "btn3:1.l", "red", [ "v24.9", "h-104.99", "v140.97" ] ],

[ "uno:5V", "btn4:1.l", "red", [ "v24.9", "h-112.46", "v197.88" ] ],

[ "r3:1", "btn3:2.r", "green", [ "v0" ] ],

[ "uno:GND.2", "r3:2", "black", [ "v20.24", "h95.42", "v163.11" ] ],

[ "btn3:2.r", "uno:4", "green", [ "v18.22", "h150.53", "v-414.22",

"h-73.54" ] ],

[ "r4:1", "btn4:2.r", "green", [ "v0" ] ],

[ "r4:2", "uno:GND.2", "black", [ "h30.72", "v-220.16", "h-96.35" ] ],

[ "btn4:2.r", "uno:5", "green", [ "v14.49", "h156.13", "v-473.93",

"h-89.57" ] ],

[ "led1:A", "uno:6", "green", [ "v11.55", "h38.06" ] ],

[ "led2:A", "uno:7", "green", [ "v17.61", "h27.03" ] ],

[ "led3:A", "uno:8", "green", [ "v22.71", "h34.17" ] ],

[ "led4:A", "uno:9", "green", [ "v29.71", "h45.41" ] ],

[ "uno:GND.1", "led4:C", "black", [ "v-12.07", "h-23.55", "v-29.71" ]

],

[ "led3:C", "uno:GND.1", "black", [ "h-38.78", "v31.25", "h23.55" ] ],

[ "uno:GND.1", "led2:C", "black", [ "v-11.12", "h-23.55", "v-30.89" ]

],

[ "led1:C", "uno:GND.1", "black", [ "h-82.21", "v29.59", "h23.55" ] ]

]

}
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