
Ostatecznie do obsługi naszego bankomatu zostały napisane trzy programy:
– program główny,
– program do obsługi czytnika RFID,
– program do wykonywania nastaw.
 Każdy z nich realizuje inne zadanie. Poniżej załączono krótki opis i zamieszczono kod każdego z 
programów.

KOD PROGRAMU GŁÓWNEGO

Pierwszy z programów obsługuje całe działanie bankomatu ( obsługa: menu bankomatu, 
wyświetlacza, klawiatury i silników). W programie tym obsługa silników jest oparta na włączaniu 
przekaźnika sterującego na odpowiedni czas, jednakże wynika to z braku silnika wyposażonego w 
enkoder. Gdybyśmy posiadali taki właśnie silnik to wypłacanie banknotów oparte byłoby nie o czas
obrotu silnika, a o jego kąt obrotu. Znając długość banknotu, a także obwód koła, które ma na celu 
wysunięcia banknotu bardzo łatwo obliczyć potrzebny kąt obrotu. Tym samym wystarczyłoby 
zliczać impulsy pochodzące z enkoder do odpowiedniego obrotu silnika.
Poniżej zamieszczam kod głównego programu
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KOD PROGRAMU DO OBSŁUGI CZYTNIKA RFID

Program ten ma na celu wykrywanie, która z kart RFID jest przyłożona do bankomatu. Gdy karta 
zostanie wykryta to informację o niej są przesyłane z Arduino Nano do Arduino MEGA 2560 przy 
pomocy  portu szeregowego (UART). Tak naprawdę kod ten został napisany tylko z powodu tego, 
że posiadane przez nas Arduino MEGA 2560 ma uszkodzona magistralę SPI, w związku z tym nie 
może ono obsługiwać czytnika kart RFID. W przypadku gdybyśmy posiadali w pełni sprawne 
Arduino MEGA 2560, ten kod byłby po prostu częścią kodu głównego.
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KOD PROGRAMU DO WYKONYWANIA NASTAW

Program ten umożliwia zapis do pamięci EEPROM odpowiednich nastaw. Umożliwia on między 
innymi zmianę parametrów, które można zmodyfikować za pomocą menu serwisanta ( modyfikacja
liczby banknotów jaka znajduję się w bankomacie, odblokowywanie kart klientów), ale także tych 
których modyfikacja nie jest możliwa z poziomu menu serwisanta (odblokowywanie karty 
serwisanta, modyfikacja stanu kont klientów).

Napisany przez nas kod jest napisany do obsługi Arduino, zgodnie z tym co zostało przez nas 
napisane w pierwszym raporcie. Nasz program łatwo można wykorzystać do obsługi sterownika 
LEGO. Zgodnie z informacjami znalezionymi w zasobach sieciowych, w bardzo łatwy sposób 
można połączyć Arduino z sterownikiem LEGO przy pomocy magistrali I2C, dlatego też w modelu 
CAD naszego bankomatu oprócz Arduino jest także sterownik LEGO. Według naszego zamysłu 
Arduino MEGA 2560 miałoby obsługiwać czytnik RFID, wyświetlacz oraz klawiaturę, a sterownik 
LEGO miałby za zadanie obsługiwać silniki. Arduino MEGA 2560 przechowywałoby również dane
niezbędne do funkcjonowania bankomatu, w pamięci EEPROM.
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