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Porque optar pelo DIY MAKER essential corebundle?

corebundle oferece o conteúdo mínimo de componentes para se iniciar no fascinante
mundo dos microcontroladores. Investindo pouco você leva todo o necessário para
conectar no seu computador e aprender os conceitos mais elementais da eletrônica e da
programação.
No mercado existem kits iniciantes com grande variedade de preços que, geralmente,
são proporcionais à quantidade e qualidade dos componentes oferecidos no pacote. Os
preços variam dentre 80 até uns 400 reais ou mais. Alguns deles são muito bom e
outros são pura fantasia, ou seja, apresentam grande número de peças mas muitas são
fios  jumpers,  resistores,  capacitores  cerâmicos  e  por  aí  vai,  ou  seja,  uns  50
componentes que somados valem 8 reais!!
Em câmbio outros kits possuem sensores e até caras placas com microcontroladores e
conexão  sem  fio  com  possibilidades  até  maiores  que  o  próprio  Arduíno  UNO  que
acompanha o pacote como componente principal.

Agora as perguntas do milhão são: 
1.-preciso comprar todos estes componentes eletrônicos agora mesmo que nada sei de
arduínos, programação e microcontroladores?

2.- será que eu vou gostar tanto como para continuar a aprender e utilizar em algum
momento este monte de sensores, placas e outros componentes?

3.- quanto tempo (anos) levarei para apreender os conceitos como para saber utilizar
cada um dos componentes do meu kit?

Como resposta Artandata desenvolve e oferece seu  DIY MAKER essential  corebundle
focado para aquele público que ainda não sabe quanto pode gostar destas tecnologias.
Junto ao corebundle oferecemos módulos (kits) de expansão e extensão. Estes módulos,
que  são  de  muito  baixo  custo,  habilitam  a  continuar  o  aprendizado  focando  em
diferentes assuntos como mecânica, eletrônica, sensores, programação onde cada kit
traz as peças e acesso a tutoriais sobre a temática em particular. Assim você só
investe nos componentes que vai utilizar e direciona suas pesquisas e aprendizado nas
matérias que mais gosta.(exemplo: Módulo Sinal de Trânsito - shop.artandata.com.br)

Outro aspecto interessante é o fato de que, mesmo que tenha só 18 componentes dá para
aprender muita coisa! Por exemplo utilizando microcontrolador, placa de prototipagem
170 furos, 3 LED, 3 resistores e os jumpers você pode criar um farol de trânsito! Mas
se você gostou da experiência veja que pode aprender muito mais e programar seu
semáforo analisando, por exemplo, os tempos da luz amarela! Como é isso? Imagine que
o seu farol está numa avenida de velocidade 50 km/h, o amarelo nunca poderia durar
acesso 1/2 segundo porque assim haveria batida de carro a toda hora!!
e então: quanto tempo teria que dar ao led amarelo? Aí você já sabe que os carros
estão vindo a uns 50 km/h deveria então pesquisar quantos metros precisa em média um
carro para frear de 50 a 0 km/h. Isso significa pesquisar distâncias e tempos de
frenagem, incluir um fator de segurança e assim determinar o tempo que o LED amarelo
ficará ligado. (caso tenha interesse vai um artigo sobre farois de trânsito )

Ainda mais!
No  Shop.Artandata  nosso  objetivo  empresarial  é:  “ajudar  a  difundir  as  novas
tecnologias diy maker (faça você mesmo) com microcontroladores incentivando o público
a interessar-se nestes assuntos”.
É por isso que adquirindo seu kit na Artandata você ganha a possibilidade de fazer
consultas caso tenha alguma dificuldade com seus projetos. As consultas são feitas
por e-mail ou pelo whatsapp sob a modalidade Artandata/Connect.

Se anime!
Peça hoje seu DIY MAKER essential corebundle e entre num mundo onde o único limite é
a sua imaginação! 

clique aquí e peça hoje o seu!

http://www.pet.coppe.ufrj.br/images/documentos/dissertacoes/2011/Dissertacao_LuizAfonsoPenhadeSousa.pdf
https://shop.artandata.com.br/showProd.php?prodID=131
https://shop.artandata.com.br/showProd.php?prodID=136

