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Риболовля є популярним хобі на сьогоднішній 

день. Все більше новітніх приладів 

з’являється з часом для комфорту рибалок. 

Я пропоную ще один прилад, який 

відрізнятиметься від аналогів.
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фото з 
[http://ulovmesto.ru/pop
lavok-dlya-rybnoj-lovli/]



Проаналізувавши деякі існуючі прилади для індикації 

кльову, які є досить дорогі та не вигідні , зроблено 

висновок, що існує потреба у створенні власного 

радіоелектронного індикатору клювання для риболовлі 

за доступною ціною та функціональною можливістю 

дистанційної індикації наявності кльову.

3фото з [https://www.yaplakal.com/forum2/topic1338829.html]
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Плата Arduino Pro Mini Акселерометр
ADXL 345

Акумулятор

Радіоприймач
LR43B-433MHz

Світлодіоди

Радіопередатчик
SYN115-433MHz

Вібродвигун Перемикач

(фото з мережі Internet)



5(розроблено автором)
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float x = event.acceleration.x;
float y = event.acceleration.y;
float z = event.acceleration.z.

float g* = sqrt(x*x+y*y+z*z)/9.9f;

digitalWrite(LED_RED,  LOW);
digitalWrite(LED_BLUE, HIGH);

}else{ 

digitalWrite(LED_RED,  HIGH);
digitalWrite(LED_BLUE, LOW);

}
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1) Форма хвилі на поверхні води є далекою від синусоїди.

2) Хвилі схожі між собою характеристиками, але для порівняння 

потрібно здійснити велику кількість вимірювань та записати значну 

кількість даних.

3) Можна використати цифровий фільтр, але коректно реалізувати

взаємодію мікроконтролера та фільтра важко, оскільки мікроконтролер

має обмежені обчислювальні можливості.

4) Під час спостережень з’ясовано, що хвилі на поверхні води вносять 

додаткове прискорення, яке є малим порівняно з прискоренням кльову.
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фото з 
[https://en.ppt-online.org/653335]
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1) #include <Wire.h>

2) #include <Adafruit_Sensor.h>

3) #include <Adafruit_ADXL345_U.h>

4) #include <math.h>

pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);

pinMode(LED_RED, OUTPUT);

if( g>1.2 || g<0.8){

digitalWrite(LED_RED, LOW);

digitalWrite(LED_BLUE, HIGH);

}else{

digitalWrite(LED_RED, HIGH);

digitalWrite(LED_BLUE, LOW);

}

delay(100);

}



Тепер індикатор можна
використовувати не тільки
як поплавок, а також як 
сигналізатор. Він стає
універсальним приладом індикації.

12
фото з 

[https://fishing-trade.com/blog/vybor-tsveta-poplavka.(c)]



1. Розглянуто поплавки для риболовлі, як наслідок, 

виявлено їхні недоліки. 

2. Сформульовані основні вимоги до конструкції та 

елементів пристрою, обрані основні радіоелектронні 

компоненти пристрою. 

3. Розроблені електричні схеми поєднання компонентів.

4. Розроблені алгоритми моніторингу стану поплавка.

5. Розроблені алгоритм сигналізування про наявність кльову.

6. Описаний спосіб світлодіодної індикації клювання.

7. Реалізований алгоритм роботи поплавка.

8. Запропонований алгоритм роботи індикатору клювання з 

відстороюванням від хвиль на поверхні води.

9. Реалізований індикатор кльову з великим функціоналом. 
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