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A R D U I N O F I S I K A E TA K I M I K A
IKASGAIAN
Arduinorekin jardunaldi praktikoak bultzatzen
HITZAURREA
Liburuxka honen helburua Arduinoren bitartez, Fisika eta Kimika ikasgaian
jarduera praktikoak bultzatzea da. Garatuko diren jarduerak Batxilergoko
ikasleei zuzenduta daude. Hala ere, jarduera horiek maila egokituz gero,
DBHko mailetan ere proposa daitezke.
Arduino plataformak arrakasta handia hartu du azkenaldian. Alde batetik,
arduino plakak eta erabiltzen diren osagai elektronikoak oso merkeak direlako
eta bestetik, sarean programa garatuak dohainik aurki ditzakegulako. Horrek
interneten Arduino erabiltzaileen bolumena handiagotzera eraman du.
Horrela,

Arduinoren

automatizazioan,

erabilera

domotikan,

arlo

askotan

efizientzia

zabaldu

energetikoan,

da:

industria-

monitorizazioan,

artean, DIYan (Do It Yourself), hezkuntzan, etab.
Hezkuntzan, ikastetxeetan (Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide
Heziketan) eta unibertsitatean oso indartsu sartu da. Ikastetxeetan Arduino
oso lagungarria bihurtu da teknologia eta zientzia konpetentziak lantzeko eta
tresna pedagogiko moduan.
Lehenengo eta behin, Arduinori buruzko informazioa era laburrean azalduko
da. Gero, Fisika eta Kimika ikasgaian lantzeko zenbait jarduera proposatuko
dira.
Liburuxka honetan agertzen diren praktikek arazo-egoera batekin edo
proiektuarekin osatzeko materiala hornitzen dute. Horrekin batera, praktika
horiek aldi berean, modu inplizitu batean, talde kooperatiboen lana sustatzen
dute.
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Proposatuko diren praktikak Fisika eta Kimika ikasgaian Batxilergoko
Curriculumean lantzen diren zenbait eduki eta ebaluazio-irizpideekin
erlazionatuta

egongo

dira.

Beraz,

irakasleak

proposatutako

unitate

didaktikoekin batera landu ditzake.
Liburuxka honen helburua ez da Arduinori buruzko informazioa azaltzea,
horretarako badaude euskaratutako zenbait erreferentzia bibliografiko eta lan
honetan aipatuko dira, erabiltzaileak gehiago sakontzeko. Baina Arduinoren
sarrera bat emango da eta Arduinoren erabilera praktika bat landuz azalduko
da.
Eskerrak eman nahiko nizkieke lan hau burutzeko konpromisoa musu truk
hartu dutenei: Garikoitz, Juan, Pablo… eta bereziki Asier eta Oier beti hor
egoteagatik.
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1. ARDUINOREN OINARRIAK
Arduino hardware, software eta kode irekiko (open-source) erabilera malgu eta
errazeko

plataforma da. Horren berezitasun eta abantaila garrantzitsuak

egiten du erakargarri hezkuntzan erabiltzeko.
Batetik, hardwarea aztertzen bada, erabiltzen den plaka elektronikoa PCB
(Printed Circuit Board) bat da, non funtzionaltasuna emateko elementu
elektroniko guztiak integratzen diren. Merkatuan ezaugarri ezberdinak
dituzten hainbat Arduino plaka existitzen dira: tamaina fisikoaren arabera,
pin eme kopuruaren arabera, mikrokontrolagailu modeloaren arabera, etab.
Beraz, Arduino plakaz ari garenean, erabiltzen ari garen modeloa adierazi
beharko genuke.
Arduino plakak darabilen mikrokontrolagailua Atmel

markakoa da. Hain

zuzen ere, AVR motako mikrokontrolagailua. Proiektu honetan erabiliko den
Arduino plaka UNO da eta mikrokontrolagailu mota ATMEGA328P-PU.
Bestetik,

softwarea

aztertzen

badugu,

IDE

(Integrated

Development

Environment) garapen-ingurune integratua, dohain, aske eta multiplataforma
da (Linux, MacOS eta Windowsekin funtzionatzen du). Horrek kodea
programatzea ahalbidetzen du. Hau da, softwarea ordenagailuan instalatzen
da eta mikrokontrolagailuaren memorian kodea idatzi, egiaztatu eta kargatu
daiteke. Kode horrek jarduerak egiteko beharrezkoak diren instrukzioak
izango ditu. Arduino plaka ordenadorera konektatzen da, USB kable baten
bitartez.
Arduino plaka programatzeko erabiltzen den lengoaia askea da. Arduino
lengoaian, beste programazio-lengoaietan erabilitako antzeko elementuak
(blokeak, funtzioak) aurki daitezke. Hori Wiring programazio-lengoaian
oinarritzen da. Programatzeko erabiliko diren komandoak Arduino IDEaren
bitartez idatziko dira. IDEa Processing software malguan oinarritzen da.
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Goian aipatu bezala, hardwarearen aldetik, Arduino plaka askea da eta
softwarearen aldetik, programazio-lengoaia eta IDEa ere askeak dira.
Hardwarea ere askea da, eskemen fitxategiak deskargatzeko libre daudelako,
Creative Commons Attribution Share-Alike lizentzia moduan ageri delako.
Beraz, edonork eraiki dezake Arduino plaka. Arrazoi hori dela eta, merkatuan,
Arduino plaken fabrikanteenak ez diren plaka asko eta oso merkeak aurki
daitezke

1. IRUDIA

Open source erakundearen arabera, softwarea askea da. Horrela, edozein
pertsona Arduino komunitatearen partaide bihur daiteke, softwarea hobetuz,
funtzionaltasun-ideia berriak proposatuz, existitzen diren akatsen ebazpenak
partekatuz, etab.
Arduino hardware eta Arduino software askearen helburua da elektronika-,
robotika- eta teknologia-arloak gizarteari era aktibo batean hurbiltzea. Horrek
gizartearen hezkuntza ahalbidetzen du elektronika eta robotika alorrean.
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1.1. ARDUINO UNO PLAKAREN EZAUGARRIAK
Proiektu honetan erabiliko den Arduino plaka, UNO R3 modeloa da. Plakak
daukan mikrokontrolagailua 8biteko ATmega328P Atmel markako modeloa
da.

2. IRUDIA

1.1.1. ELIKADURA
Arduino plakaren funtzionamendu-tentsioa 5 V-ekoa da. Arduino plaka bi
eratan elika daiteke:
- Kanpo-elikaduraren bitartez, 2,2 mm-ko jack konektorea duen AC/DC
egokigailu edo pila batera konektatuta.
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3. IRUDIA

4. IRUDIA

- Ordenagailura USB kable baten bitartez konektatuta.

5. IRUDIA

Arduino plakan, POWER adierazitako aldean, elikadura elektrikoarekin
erlazionatutako pin eme batzuk daude:
GND: Lurrera konektatzen diren pin emeak dira. Horrela, zirkuituko elementu
guztiak lur komun batean zirkuituaren erreferentzia izanik konektatuta
egongo dira.
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Vin: AC/DC egokigailua erabiltzen badugu, Vin pinetik ateratzen den tentsioa,
erabilitako egokigailuarena izango da. Aldiz, Arduino plaka USB bitartez
elikatzen bada, Vin pin horretatik 5 V aterako dira.
5V: elikatzen dugun pin eme honetatik 5 V ateratzen dira eta edozein
konponente elikatzeko erabil daiteke. Pin hori elikadura-sarrera gisa
erabiltzen bada, plaka erre dezake; beraz, kontu handiz erabili behar da pin
hori.
3.3V: pin emeak 3,3 V ematen ditu. Pina erabiltzen da tentsio hori behar duten
konponenteak elikatzeko.
1.1.2. SARRERA ETA IRTEERA DIGITALAK
Arduino plakak 14 pin eme digital ditu, 0tik 13ra zenbakituta. Horiek sarrera
(sentsore) eta irteera (eragingailuak) moduan funtzionatzen dute. Alde batetik,
sentsoreak konektatuko dira, mikrokontroladorak ingurunearen informazioa
jaso

dezan,

eta,

bestetik,

eragingailuak

konektatuko

dira,

mikrokontrolagailuak horiei beharrezkoak diren aginduak bidal diezaien.
Pin emeek 5 V-etan funtzionatzen dute eta gehienez 40 mA-ko korrontea jaso
nahiz eman dezakete.
Arduinori sarrera digitala dela jakinaraziko zaio IDEan digitalRead()
funtzioaren bitartez, eta irteera digitala dela jakinaraziko zaio IDEan
digitalWrite() funtzioa erabiliz.
1.1.3. SARRERA ANALOGIKOAK
Arduino plakak 6 sarrera analogiko ditu ("A0", "A1"..."A5"era arte) eta 0 eta
5 V bitarteko tentsioak jaso ditzakete. Beraz, sentsore analogikoak
konektatzeko erabiliko dira. Baina pin digital guztiak konektatuta baleude,
pin analogiko horiek modu digitalean erabili ahal izango lirateke, 14tik 19ra
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zenbatuz. Pin horiek programatzeko, IDEan analogRead() funtzioa erabiltzen
da.
1.1.4. IRTEERA ANALOGIKOAK, PWM (PULSE-WIDTH MODULATION)
Batzuetan beharrezkoa da eragingailuetara seinale analogikoak bidaltzea;
esate baterako, motor baten abiadura era jarraian aldatzeko, burrunbagailu
batek igorritako soinuaren frekuentzia aldatzeko, edo LED batek argiztatzen
duen intentsitatea aldatzeko. Arduino plakak irteera analogikoak bezala pin
eme digital batzuk erabiltzen ditu eta PWM etiketa daukate. Hain zuzen ere,
3., 5., 6., 9., 10. eta 11. pinak. Beraz, pin horiek irteera analogiko gisa
erabiltzean, analogWrite()funtzioa erabiliko da programatzerakoan, nahiz
eta pin digitalen konektorean aurkitu.
1.1.5. BESTE ERABILERAK PIN EMEREN BITARTEZ
Pin eme digital jakin batzuek, funtzio estandarra ez ezik, beste funtzio
espezializatu batzuk ere badituzte. Adibidez:
- 0. pina (RX) eta 1. pina (TX): pinok baimentzen dute zuzenean datuak serian
jasotzeko (RX pina) edo transmititzeko (TX

pina) Arduino eta pinotan

konektatutako edozein dispositiboaren artean.
- 2. pina eta 3. pina: programazioaren bitartez interrupzioak kudeatzeko erabil
daitezke.
- 10. pina (SS),11. pina (MOSI), 12. pina (MISO) eta 13. pina (SCK): SPI serie
protokoloarekin komunikatzeko erabiltzen dira 4 pin horiek: 10. pinak SS
(Slave Select) seinalea darama eta horren bitartez datuak bidaltzen diren
dispositiboa gaitu egiten du; 11. pinak MOSI (Master Output Slave Input)
seinalea darama eta horren bitartez beste dispositibora bidaltzen dira datuak;
12. pinak MISO (Master Input Slave Output) seinalea darama eta horren
bitartez, beste dispositiboaren datuak jasotzen ditu mikrokontrolagailuak; 13.
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pinak SCK (Serial Clock) seinalea darama, horren bitartez transmititzen diren
biten abiadura gobernatzen da.
- 13. pina: Pin hori zuzenean LED (L etiketa dauka plakan) batera
konektaturik dago eta jasotako tentsio-balioa ALTU(HIGH) bada, LEDa
piztuko da, eta balioa BAXU(LOW) bada, LEDa itzali egingo da. Era horretan,
seinaleak oso erraz detektatzen dira eta Arduino ongi konektaturik dagoen
jakinaraziko du.
- AREF pina: pinaren sarrera analogikoetarako erreferentzi-tentsioa kanpotik
konektatzen da. Beraz, kanpoko erreferentzi-tentsioa konektatzen denean,
Arduino

mikrokontrolagailuari

ohartarazi

beharko

zaio

(LOW)

ezartzen

IDEean

analogReference(EXTERNAL)funtzioa idatziz.
-

RESET

pina:

tentsioa

balio

BAXUan

bada,

mikrokontrolagailua berrasieratuko da eta bootloadera martxan jarriko da.
Funtzio hori egiteko Arduino plakak botoi bat dauka, baina pin horrekin aldi
berean beste plaka batzuk berrasierazteko erabil daiteke.
- IOREF pina: Vin pinaren bikoizketa erregulatua da. Haren funtzioa lantentsioa zein den adieraztea da.
1.2. ARDUINO SOFTWARE (IDE)
Goian aipatu moduan, Arduino programazio-ingurunea IDEa da. IDEak
honelako elementuak ditu: testu-editorea (kodea idazteko), serie-monitorea,
mezu-monitorea, botoiez osatutako erreminta-barra eta menua:
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Menua
Erreminta-barra
Serie-monitorea

Testu-editorea

Mezu-monitorea
6. IRUDIA

1.2.1. MENUA
Menu zabalgarrian hainbat atal aurkitzen dira:
-Fitxategia: Arduino fitxategiarekin ekintzak egiteko aukerak ematen
ditu (fitxategi berria sortu, ireki, gorde, inprimatu...), eskema-bilduma,
adibideak, IDEaren hobespenak, etab.
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7. IRUDIA

-Editatu: leiho horrek testu-editorean aritzeko aukerak ematen ditu
(letraren tamaina, lerrora joan, HTML formatoan kopia, etab.)

8. IRUDIA
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-Eskema: programatzeko aukerak agertzen dira (programa konpilatu,
kargatu, kode binarioa esportatu, erantsi liburutegia, etab.). Erantsi
liburutegiaren aukera programari liburutegi bat gehitzeko erabiltzen da.
Programa-errutinari funtzionalitate berriak ematen dizkio, baina, aldi
berean, haren tamaina handiagotzen du. Liburutegia inportatu
ondoren, kodearen hasieran #include gehitu behar da.

9. IRUDIA

-Tresnak:

menu

horretan

liburutegi

kudeaketa,

serie-monitorea,

plakaren informazioa, plaka konektatutako ataka, bootloadera, etab.
aukerak aurkitzen dira.

10. IRUDIA

-Laguntza: Arduinori buruzko informazioa eskaintzen du.
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11. IRUDIA

1.2.2. ERREMINTA-BARRA
Erraminta-barran ageri diren aukerak programarekin erlazionatuta daude:
- Konpilatu/egiaztatu: Testu-editorean sartutako kodea konpilatu
egiten du eta egiaztatzen du errorerik ez duela. Errorerik balego,
errore-monitorean ageriko da.
-

Bidali: Konpilatutako kodea

mikrokontrolagailuaren

memorian

gordetzen du.
- Berria: Programa berria irekitzen da.
- Ireki: Arduino IDEak bere programa listan duen programa edo beste
memoria batean gordetako programa irekitzeko aukera ematen du.
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- Gorde: Testu-editorean agertzen den programa gordetzen du.

Gorde
Ireki
Berria
Bidali
Konpilatu/Egiaztatu
12. IRUDIA

1.2.3. IDE-N EGITURA
IDEan programatzeko, lehendabizi testu-editorean programa idazten da. Oso
garrantzitsua da programa idatzi ostean beti gordetzea. Behin programa
idatzita dagoela konpilatu egiten da eta azkenik Arduino plakara bidaltzen da.
IDEan idatzitako programei sketchak deritze. Sketch horiek testu-editorean
idazten dira eta .ino luzapenez gordetzen dira.
Sketch bat 3 atalez osaturik dago:
- Aldagai goblalen deklarazio atala
- voidsetup() atala
- voidloop() atala
Adibide baten bitartez azalduko dira sketcharen atalak.
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1.2.3.1. ALDAGAI GLOBALEN DEKLARAZIO ATALA
Sketcharen hasierako atalean kokatzen da. Atal horretan programan zehar
erabiliko diren liburutegiak adierazten dira eta segidan aldagai guztiak
definitzen dira.
Adibide bat erabiliko da atal hau ikusteko. Adibide horretan, LC (Liquid
Crystal) pantaila erabiliko denez, LCaren liburutegia adierazi behar da
(LiquidCrystal.h). Ondoren, pantaila konektatzeko zein pin digital erabiliko
diren definitzen da, LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2). Programa
horretan zehar erabiliko diren aldagai guztiak definitu behar dira atal
horretan. Alde batetik, zein aldagai mota den (int, char, double...) adierazi
behar da eta beste aldetik,

zein pini egiten dion erreferentzia. Adibide

honetan, ura aldagaia, 0 pin analogikoan (A0) konektatzen den sentsoreari
egiten dio erreferentzia. Beraz, ura aldagaiak A0 pinean konektatutako
sentsorearen informazioa jasotzen du. Zenbait aldagai programan zehar
bitartekari bezala erabiliko dira. Aldagai horiek ere definitu behar dira. Alde
batetik, zein aldagai mota den (int, char, double...) adierazi behar da eta
beste aldetik, hasieran hartzen duen balioa adierazi beharko da. Kasu
horretan val eta count aldagaiak zenbaki osoak dira eta 0 balioa daukate.

1. TAULA
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1.2.3.2. VOIDSETUP() ATALA
Giltzen bitartez, ireki eta ixten da atala. Atal horretan idazten diren aginduak
aldi batean (piztean edo berrasieratzean) exekutatzen dira. Atal horretan,
irteera edo sarrera moduan funtzionatzen duten adierazteko erabiliko diren
pinak definitzen dira. Horretarako, pinMode(pina,modua) funtzioa erabiltzen
da. Alde batetik, pina aldagaia zenbaki oso bat da eta erabiltzen den pin
zenbakia adierazten du. Bestetik, modua aldagaia erabiltzen den larako mota,
SARRERA(INPUT) edo IRTEERA(OUTPUT), zein den adierazten du.
Ondorengo adibidean, 13 pin digitalean konektatutako larakoa irteera
moduan funtzionatuko du, pinMode(13,OUTPUT). Aldi batean exekutatuko
diren aginduak ere ageriko dira. Adibide honetan, pantailan mezu hau ageriko
da: "Fiki tailerra Arduino erabiliz" 2000 ms igaro ostean mezua ezabatuko da.

2. TAULA

1.2.3.3. VOIDLOOP() ATALA
Giltzen bitartez, ireki eta ixten da atala. Atal horretan idazten diren aginduak
jarraiki exekutatzen dira plaka itzali edo berrasieratu arte.
Hurrengo adibidean, programa etengabe exekutatuko da Arduino piztuta
dagoen bitartean edo berrasieratu arte. Ura aldagaiak uraren maila jasoko du.
Eragiketa batzuen bitartez, ur-mailaren balioa kalkulatuko da eta pantailan
inprimatuko da. Hori etengabe exekutatuko da. Beraz, ur-maila aldatzen doan
heinean, pantailan ikusiko dugun ur-mailaren balioa aldatzen joango da.
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3. TAULA
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2. FISIKA ETA KIMIKAN LANTZEKO JARDUERAK
Arduinok abantaila handiak ditu Fisika eta Kimika ikasgaia lantzeko.
Arduinori sentsoreak eta eragingailuak konektatzen zaizkio ingurunea
aztertzeko. Horrela, ingurunean gertatzen diren fenomenoak era kuantitatibo
batean jasotzeko sentsoreak erabiliko dira, eta ingurunean zenbait ekintza
egiteko eragingailuak erabiliko dira. Arduinoren laguntzaz, Fisika eta Kimika
ikasgaian ikasitako kontzeptuak era kuantifikatu eta praktiko batean azter
ditzakete ikasleek.
2.1. AIRE-PRESIOA ETA ALTITUDEA NEURTZEN
2.1.1. HELBURUA
Jarduera honetan, airearen presioa eta itsas mailaren altitudea neurtuko dira
barometro digital batekin.
2.1.2. OINARRI TEORIKOA
Aireak

azalera-unitate

bakoitzeko

pisu

bat

eragiten

du,

atmosferan

kokatutako gorputz guztietan. Pisu horri presio atmosferikoa deitzen zaio.
Presio hori eguneroko naturaren fenomenoetan aurki daiteke. Esate baterako,
bentosa bat azalera leun batean itsasten bada, barnean airerik utzi gabe,
presio atmosferikoak bentosa itsatsita mantenduko du, eta ez da bere
pisuaren eraginez eroriko.
Presio atmosferikoa neurtzeko erabiltzen diren tresnak barometroak dira.
Barometro analogikoak (sifoikoa edo kubetakoa eta metalikoa) eta digitalak
daude. Barometro digitalak airearen presioa neurtzen du, baina altimetro
moduan ere erabil daiteke. Presio barometrikoa atmosferako aire-zutabeak
duen pisuaren ondorioz gertatzen da. Presio barometrikoa zenbait faktoreren
menpe dago, bereziki tenperaturaren menpe. Horrek airearen dentsitatean
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eragina dauka, eta ondorioz, aire-zutabearen pisuan. Beste faktore batzuek
ere eragina dute; hezetasunak eta haizeak. Presio barometrikoak airearen
zutabearen altueraren eragina duenez, itsas mailako altitudea estimatzeko ere
erabil daiteke. Presio barometrikoa baldintza klimatologikoen arabera
aldatzen da. Beraz, oso zaila da altitudearen neurketa absolutu zehatza
lortzea. Baina balio konstante bat lortuz, altitudearen neurketa diferentziala
egin daiteke.
Ondorengo jardueretan barometro digitala erabiliko da. Hori Arduino plakara
konektatuko da; eta horrela, airearen presioa neurtuko da, eta itsas mailako
altitudea balioztatuko da.
2.1.3. OINARRI PRAKTIKOA
Jarduera hau lantzeko BMP180 barometro digitala erabili da. Horrek presio
barometrikoaren neurketan tenperaturaren efektuak konpentsatzeko beste
sentsore bat dauka. BMP180 sentsorearen abantaila zehaztasun handikoa
izatea da, eta potentzia txikikoa. Horrela, sentsorea konfiguratu daiteke 0.06
hPa-etan kontsumo baxuan eta 0.02 hPa-etan zehaztasun altuan. Arduino
mikrokontrolagailuarekin I2C bus-protokoloaren bitartez komunikatzen da.
Protokolo horrek datuak era erraz batean lortzea ahalbidetzen du. Sentsore
horren elikadura-tentsioa 1.8 V-3.6 V bitartekoa da.
BMP180

sentsorea

asko

erabiltzen

da

aplikazio

meteorologikoetan.

Domotikan ere erabil daiteke, klimatizazio- edo aireztapen-kontrolerako.
Fisika alorrean elementu baten erorketa-denbora neurtzeko ere erabil daiteke.
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2.1.4. JARDUERAREN GARAPENA
BMP180

sentsorearen

irakurketa

egiteko,

Sparkfunek

garatu

duen

SFE_BMP180.h liburutegia erabiliko da.
Sentsore eta liburutegi berdina erabiliz, jarduera-proposamen ezberdinak
garatuko dira. Horretarako, programen kodea aldatuko da baina prototipoa
berdina izango da jarduera guztietarako.

13. IRUDIA

PROTOTIPOA
Jarduerak egiteko material hauek erabiliko dira:
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4. TAULA

Sentsoreak 5 pin ditu baina hurrengo 4 pinak erabiliko dira, eta era honetan,
konektatuko dira Arduino plakara:
-

Sentsorearen Vin pina Arduino plakaren 5V pinera konektatuko da.

-

Sentsorearen GND pina Arduino plakaren GND pinera konektatuko
da.

-

Sentsorearen SCL pina Arduino plakaren sarrera analogikoen A5
pinera konektatuko da.

-

Sentsorearen SDA pina Arduino plakaren sarrera analogikoen A4
pinera konektatuko da.

Erabili den eskema elektrikoa hau da:

14. IRUDIA

 25

 Arduino Fisika eta Kimika ikasgaian

Prototipoaren muntaia hau da:

15. IRUDIA

ESTAZIO METEOROLOGIKOA EGITEKO KODEA
Jarduera honen helburua estazio meteorologiko bat egitea da. Erabiliko den
liburutegia SFE_BMP180.h da. Horrela, neurtzen ari garen tokiaren presioa
eta tenperatura-datuak neurtuko ditugu. Baldin eta sentsorean arazorik
izango balitz, serieko monitorean “BMP180 hasterakoan errorea” mezua
ageriko

litzateke.

Kasu

horretan

harien

konexioa

aurreko

puntuan

azaldutakorekin bat datorren konprobatuko da, edota Arduino-kodea ondo
kargatu den mikroprozesadorean. Aldiz, sentsorea ondo badabil, serieko
monitorean agertuko den mezua “BMP180 hasi da” izango da eta ondoren,
tenperatura eta presio-balioak ageriko dira. Tenperatura ºC-tan adieraziko da
eta presioa mb-etan.
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16. IRUDIA

Arduino IDE-aren bitartez mikrokontrolagailura kargatuko da kode hau:
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5. TAULA

ITSAS MAILAREKIKO ALTITUDEA KALKULATZEKO KODEA
Jarduera honen helburua, itsas mailarekiko altitudea BMP180 sentsorea
erabiliz balioztatzea da.
Erabiliko den liburutegia aurreko jarduerakoa bera izango da (SFE_BMP180.h)
eta

baita

erabiliko

den

prototipoa

ere.

Itsas

mailarekiko

presioa

erreferentziatzat hartuta eta sentsorea dagoen puntuaren presioa neurtuta,
altitudea balioztatzen da. Baldin eta sentsorean arazorik egongo balitz, serieko
monitorean “BMP180 hasterakoan errorea” mezua ageriko litzateke. Aldiz,
sentsorea ondo badabil, serieko monitorean aurkituko den mezua “BMP180
hasi da” izango da, eta ondoren, tenperatura-, presio- eta altitude-balioak
ageriko dira. Tenperatura ºC-tan adieraziko da, presioa mb-etan eta altitudea
m-tan.
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17. IRUDIA

Kode hau Arduino IDE-aren bitartez mikrokontrolagailura kargatuko da:
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6. TAULA

BI PUNTUREN ARTEKO ALTUERA BALIOZTATZEKO KODEA
Jarduera honen bitartez, bi punturen arteko altuera balioztatuko da.
Erabiliko den liburutegia hau izango da: SFE_BMP180.h. Erreferentzia
moduan altuera h=0 duen puntua hartuko da eta puntu horretan presioa
neurtuko da. Sentsorearen altuera-posizioa aldatuko da eta presio berria
neurtuko da. Horrela, bi puntu horien arteko altuera balioztatuko da.
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7. TAULA
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2.2. PENDULUAREN OSZILAZIO-PERIODOA NEURTZEN

2.2.1. HELBURUA
Jarduera honetan, penduluaren oszilazio periodikoa aztertuko da sentsore
infragorrien

bitartez.

Oszilazio-periodoa

neurtuz,

grabitate-azelerazioa

kalkulatuko da.
2.2.2. OINARRI TEORIKOA
Gure ingurunean fenomeno periodikoak maiz gertatzen dira. Naturan behin
eta berriz gertatzen diren zenbait higidura periodikoak dira: ilargiak lurraren
inguruan egiten duen higidura, korronte elektriko alternoaren polaritatearen
aldaketa, uhin elektromagnetikoak (irrati-uhinak, mikrouhinak...), etab.
Gure ingurunean agertzen diren

zenbait sistema mekanikok ere higidura

periodikoa dute: eztanda motorraren barruko pistoiaren higidura, pendulu
baten higidura, malguki baten higidura, etab.
Higidura

periodikoan

partikularen

posizioa,

abiadura

eta

azelerazioa

denboran zehar errepikatzen da. Horrela, higidura errepikatu arte igarotzen
den denborari periodoa deritzo. Higidura periodikoen kasu berezi bat higidura
oszilakorra da. Kasu horretan, partikulak egindako ibilbidea bi noranzkotakoa
da. Horrela higitzen diren partikulei osziladoreak deritze. Pendulua, hain
zuzen ere, partikula osziladorea da.
Pendulu sinplea partikula bat da l luzeradun hari batetik eskegita dagoena.
Partikularen masa m da eta hariren masa arbuiatzen da. Penduluaren
higidura aztertzean, oszilazio harmonikoaren ekuazioaren soluzioaren bitartez
periodoa ateratzen da:
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𝑙
𝑇 = 2𝜋√
𝑔
1. EKUAZIOA

Periodoa neurtzen badugu, hariaren luzera jakinda, grabitatearen balioa
kalkulatu dezakegu.
𝑔 = (2𝜋)2

𝑙
𝑇2

2. EKUAZIOA

2.2.3. OINARRI PRAKTIKOA
Pendulu

baten

periodoa

neurtzeko,

Arduinori

ate

optiko-sentsorea

konektatuko da. Ate optiko hori, igorle eta hargailu infragorri batez osatuta
dago. Praktika honetan erabiliko diren igorle eta hargailu infragorria 5 mmko LED infragorria (IG) eta fotodiodoa dira, hurrenez hurren.
IG igorlea espektro infragorriko argiaren energia-iturria da. LED diodoak
igortzen duen argia erabiltzen da urruneko kontroladoretik IG seinaleak
transmititzeko. Seinale horiek informazioa eta komandoak garraiatzen dituzte
tresna batetik bestera.
IG hargailua fotodiodo bat da eta IG argia jaso eta seinale elektrikoa bihurtzen
du.
Jarduera honetan, KY-005 IG igorle-sentsorea eta KY-022 IR hargailusentsorea erabili dira.
KY-005 sentsoreak IG argia 38 kHz-ean igortzen du. Modulu bat da eta 5 mmko LED IGa dauka.

 34

 Arduino Fisika eta Kimika ikasgaian

18. IRUDIA

KY-022 sentsoreak 38 kHz-eko IG argiarekin erreakzionatzen du. Modulu bat
da eta 1838 IG hargailuak, 1 kΩ-eko erresistoreak eta LEDak osatzen dute.
KY-005 moduluarekin batera funtzionatzen du.

19. IRUDIA

2.2.4. JARDUERAREN GARAPENA
Jarduera egiteko lehenengo eta behin prototipoa diseinatuko da. Higidura
periodikoa sortzeko masa bat haritik zintzilikatuko da. Masa bi sentsoreen
artean biraka egongo da. Beraz, sentsoreei eta masari eusteko, euskarri
estrukturala diseinatuko da. Jarduera honetan L formako 3 euskarri erabili
dira. Sentsore bakoitza L formako euskarri batean oratuko da, eta altuera
berdinean mantendu eta bata bestearen kontran jarri. Masa hirugarren
euskarritik zintzilikatuko da eta bi sentsoreen artean kokatuko da eta bi
sentsoreak baino apur bat baxuago jarriko da. Horrela, haria sentsoreen
ondotik pasatzean, KY-004 moduluak igorritako IG argia blokeatuko du eta
KY-022 sentsoreak ez du IG argirik jasoko.
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20. IRUDIA

Pendulua oszilazioa bakoitzean birritan pasatzen da bere ibilbidean. Haria
gurutzatzen den bakoitzean, aurreko gurutzaketatik igarotako denbora
neurtzen da. Oszilazio-periodoa ondoz ondoko bi gurutzaketa-denboren
batura izango da (joan eta etorriaren denbora). Kontu handiz ibili behar da
denbora-unitateekin. Mikroprozesadoreak denbora µs-tan hartzen du, eta,
beraz,

106

zenbakiarekin

zatitu

behar

da

segundotara

pasatzeko.

Gomendatzen da serie-monitorean lortutako datuak kalkulu-orri batera
pasatzea eta batez besteko periodoaren balioa zenbait daturekin kalkulatzea.
Erarik errazena da serie-monitorean dauden datuak kopiatu eta kalkuluorrian itsastea. Datuak biltzeko ere hainbat modu daude, adibidez SD txartel
baten bitartez. Era hori aurrerago proposatuko da.
Praktika

honetan

masa

ezberdinak

erabiliko

dira

eta

baita

luzera

ezberdinetako hariak ere, horrela konprobatuko da periodoa ez dela aldatzen
masaren edota hariaren luzera ezberdinak erabilita ere, oinarri teorikoan
azaldu bezala.
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Erabilitako prototipoa hau da:

21. IRUDIA

22. IRUDIA
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JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera honetan, material hauek erabiliko dira:

8. TAULA

KY-005 moduluak 3 pin ditu. Erdiko pina 5V-ra konektatzen da eta (-) pina
Lurrera konektatzen da. (S) pina, aldiz, Arduino UNO plakaren 3. pin
digitalera konektatzen da.
KY-022 modulua aurrekoaren antzera konektatzen da. 3. pinak honela
konektatzen dira: Erdiko pina 5V-ra konektatzen da eta (-) pina Lurrera
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konektatzen da. (S) pina, aldiz, Arduino UNO plakaren 11. pin digitalera
konektatzen da.

23. IRUDIA

24. IRUDIA

Bi sentsoreek elikatzeko tentsio bera erabiltzen dutenez, saiakuntza-plaka
erabiliko da biak elikatzeko. Eskema elektrikoa hau da:

25. IRUDIA

JARDUERAREN ARDUINO KODEA
KY-005 eta KY-022 moduluak erabiltzean, KY-005 irteera digital moduan
erabiliko da eta KY-022 sarrera digital moduan.
KY-022 moduluak, argirik jasotzen ez duenean, ez du elektrizitatea eroaten,
eta, beraz, Arduinok BAXU balioa ikusten du. Fotodiodoak IG argia jasotzen
duenean, Arduinok ALTU ikusten du.
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9. TAULA
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2.3. ABIADURA ANGELUARRA NEURTZEN
2.3.1. HELBURUA
Jarduera honetan ere, aurrekoaren moduan, ate optikoa erabiliko da higidura
zirkularra duen tresna baten abiadura angeluarra kalkulatzeko. Praktika
honetarako, pausoz pausoko motor bat erabiliko da. Abiadura angeluarra bi
eratan adieraziko da: bira minutuko (RPM) eta radian segundoko (rad/s).
2.3.2. OINARRI TEORIKOA
Higidura zirkularra ibilbidetzat zirkunferentzia duen higidura da. Higidura
hori, jolas-parkeetan ibilgailuek deskribatzen duten higidura mota da: noria,
zaldiko-maldikoa eta beste hainbat.
Egun, tresna askok motorrak dituzte integratuta higidura zirkularra sortzeko;
adibidez, jolasean aritzeko autoen gurpilen higidura. Higidura zirkularra
eragiteko, urratsez urratseko motorrak erabiltzen dira.
Gorputz baten ibilbidea zirkunferentzia bat denean, haren higidura zirkularra
da. Zirkunferentzia horretan O jatorria definituta angeluetarako, magnitude
hauek definitzen dira:
2.3.2.1. POSIZIO ANGELUARRA
Gorputz bat P puntuan dagoenean, haren posizio
angeluarra 

angeluarekin adierazten da, betiere

zirkunferentziaren C zentroa eta O jatorriarekin
osatzen denean.

angelu hori radianetan adierazten da eta s arkuaren
26. IRUDIA

luzera eta zirkunferentziaren r erradioaren arteko
zatidura da: =s/r. Posizio angeluarra, beraz, luzera
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biren arteko zatidura da eta hori horrela izanik, ez
dauka dimentsiorik.

2.3.2.2. ABIADURA ANGELUARRA, 
Gorputza t aldiunean

P

posizioan

dago

eta

ondoren, t' aldiunean, beste P' posizio batean dago
(' posizio

angeluarrean).

Orduan

gorputzaren

desplazamendu angeluarra ='- da eta denboratartea t=t'-t.
27. IRUDIA

Desplazamenduaren eta denbora-tartearen arteko zatidura, batez besteko
abiadura angeluarra da:

3. EKUAZIOA

2.3.3. OINARRI PRAKTIKOA
Higidura zirkularra deskribatzen duen elementu baten abiadura angeluarra
kalkulatzeko, urratsez urratseko motorra erabiliko da. Horrek higidura
zirkularra deskribatuko du eta Arduinoren bitartez neurtuko da.
Jarduera honetan erabiliko den urratsez urratseko motorra 28BYJ-48
modeloa da. Motor hori unipolarra da eta bi bobina ditu. Horren abantaila da
bobinek zeharkatzen duten korrontea ez dela inbertitu behar eta beraz
kontroladore sinpleago bat erabil daiteke motorra kontrolatzeko, hori
aurrerago aztertuko da. Motorrak erreduktore integratua dauka; eta, nahiz
eta motorraren ezaugarri elektrikoak apalak izan, osagaia erabilgarriago eta
interesgarriago bihurtzen du.
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28BYJ-48 motorrak urrats batean 5,625º egiten ditu eta bira bakoitzeko 64
urrats egiten ditu. Erreduktore integratuak 1/64 ratioa dauka. Horrek osagai
zehatzagoa egiten du, oso doitasun handikoa izanik; bira bakoitzeko 4096
urrats ditu eta urrats bakoitzak 0,088°. Egia esan, erreduktorearen ratioa ez
da zehazki 1/64-koa, izan ere urrats kopurua 4076 da bira bakoitzeko
(1/63,6875 ratioko erreduktore baten baliokidea).
Motorraren potentzia 5 V-ekoa edo 12 V-ekoa izaten da modeloaren arabera,
5 V-eko modeloa ohikoa da. Bi modelo horiek fisikoki berdinak dira, beraz,
tentsio nominalaren balioa motorraren etiketan begiratu beharra dago.
Erresistentzia eta kontsumo elektrikoa 28BYJ-48 ereduaren arabera alda
daitezke. 5 V modeloetan 60 ohm da, 83 mA-ko kontsumoa da. 12 V-eko
modeloek 130-380 ohmeko erresistentzia dute, eta 71 eta 32 mA bitarteko
kontsumoak.
Kontrolerako ULN2003 plaka integratu bat erabil dezakegu. Haren 28BYJ-48
funtzionamendua taula baten bidez ematen da, eta bi gailuek terminalak
dituzte konexioak errazteko. Kontroladore horrek 7 Darlington transistore
ditu. Darlington transistoreak motorrera heltzen zaion korrontea anplifikatzea
ahalbidetzen du.
Dena edo ezerez kontrola aplikatzen da kontroladore honekin. Horrela, bobina
pizteko edo itzaltzeko, bobinak sekuentzia zuzenean aktibatu behar dira.

28. IRUDIA
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Hainbat sekuentzia daude:
1. FASEKO SEKUENTZIA
1. faseko sekuentzian, bobina bakarra pizten dugu aldi bakoitzean. Horren
konfigurazioa grafiko honetan adierazten da:

29. IRUDIA

1. faseko sekuentzia hau izango da:
urrats

A

B

A'

B'

1

ON

OFF

OFF

OFF

2

OFF

ON

OFF

OFF

3

OFF

OFF

ON

OFF

4

OFF

OFF

OFF

ON

10. TAULA

 44

 Arduino Fisika eta Kimika ikasgaian

2. FASEKO SEKUENTZIA
Modu honetan bi korrelazio-bobinak abiarazten dira fase bakoitzean. Bi
bobinek aldi berean lanean sortzen duten eremu magnetikoa handiagoa da (%
41 handiago), motorrak momentu handiagoa du eta, oro har, errendimendu
hobea du. Alde negatibo gisa, energia-kontsumoa bikoiztuko da. Horren
konfigurazioa grafiko honetan adierazten da:

30. IRUDIA

Sekuentzia honetako konfigurazioa taula honetan adierazten da:
urrats

A

B

A'

B'

1

ON

ON

OFF

OFF

2

OFF

ON

ON

OFF

3

OFF

OFF

ON

ON

4

ON

OFF

OFF

ON

11. TAULA
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URRATS ERDIKO SEKUENTZIA
Urrats erdiko sekuentziaren bitartez bi bobinek txandaka funtzionatzen dute.
Horren konfigurazioa grafiko honetan adierazten da:

31. IRUDIA

Taula honetan urrats erdiko sekuentziaren konfigurazioa adierazten da:
Urrats
erdiko

A

B

A'

B'

1

ON

OFF

OFF

OFF

2

ON

ON

OFF

OFF

3

OFF

ON

OFF

OFF

4

OFF

ON

ON

OFF

5

OFF

OFF

ON

OFF

6

OFF

OFF

ON

ON

7

OFF

OFF

OFF

ON

8

ON

OFF

OFF

ON

12. TAULA
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28BYJ-48 industria aplikazioetan asko erabilitako motor bat da, hala nola
balbula hidrauliko eta pneumatikoen kontrolerako.
Zaletasun arloan 28BYJ-48 motorra erabil dezakegu honetarako: robot
artifizialetarako, robotikako besoetarako, sentsoreen posizioetarako edo
eskanerraren mahaia biratzeko.
2.3.4. JARDUERAREN GARAPENA
Motorraren

abiadura

kalkulatzeko,

aurreko

jardueran

erabilitako

IG

moduluak erabiliko dira. Beraz, Arduinon, alde batetik, pauso pausoko
motorra konektatu behar da eta, bestetik, IG moduluak. Motorraren abiadura
angeluarra kalkulatzeko, motorraren helizea biratzen joango da. Bira
bakoitzeko, helizeak bi bider oztopatuko du fotodiodoari heltzen zaion IG
argia. Horren bitartez, birak zenbatuko dira, eta, abiadura angeluarra neurtu
egingo da.

32. IRUDIA
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JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera honetan, material hauek erabiliko dira:

13. TAULA
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KY-005 moduluak 3 pin ditu. Erdiko pina 5V-ra konektatzen da eta (-) pina
Lurrera konektatzen da. (S) pina, aldiz, Arduino UNO plakaren 3. pin
digitalera konektatzen da.
KY-022 modulua aurrekoaren antzera konektatzen da. 3 pinak honela
konektatzen dira: Erdiko pina 5V-ra konektatzen da eta (-) pina Lurrera
konektatzen da. (S) pina aldiz Arduino UNO plakaren D2 pin digitalera
konektatzen da.

33. IRUDIA

28BYJ-48

34 IRUDIA

urratsez

urratseko

motorra

ULN2003

plaka

integratura

konektatuko da, motorrak duen konektorea kontroladorearen arteka (slot)
zurira sartuz. Kontroladorea ere elikatu behar da 5 V-eko tentsioaren bitartez.
Eta azkenik Arduinoren pin digitalak konektatuko dira kontroladorearen IN
pinetara erlazio honen arabera:
-

Arduinoren D11 pina kontroladorearen IN1 pinera konektatuko da.

-

Arduinoren D10 pina kontroladorearen IN2 pinera konektatuko da.

-

Arduinoren D9 pina kontroladorearen IN3 pinera konektatuko da.

-

Arduinoren D8 pina kontroladorearen IN4 pinera konektatuko da.

-

Kontroladorearen “-“ pina, saiakuntza-plakaren GND-ko tentsiora
konektatuko da.

-

Kontroladorearen “+“ pina, saiakuntza-plakaren 5V-ko tentsiora
konektatuko da.
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ULN2003 kontroladorearen eskema elektrikoa hau da:

35. IRUDIA

Prototipo osoaren eskema elektrikoa ondorengoa da:

36. IRUDIA

JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Jarduera martxan jartzeko, urratsez urratseko motorraren kodea eta
Arduinoren interrupzioen kodea inplementatuz lortu da.
Urratsez urratseko kodea inplementatzeko aurreko puntuan ikusitako urrats
erdiko sekuentzia-taula erabili da.
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Abiadura angeluarra kalkulatzeko, Arduinok duen interrupzio-funtzioa erabili
da. Arduinoren hastapenetan ikusi moduan, 2. pin digitalak interrupzioekin
lan egiteko funtzioa eskaintzen du. IG hartzaileak sortutako seinalea
arduinorentzako

desarra-seinalea

izango

da

interrupzio-funtzioa

exekutatzeko.
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14. TAULA

2.4. EREMU MAGNETIKOA NEURTZEN
2.4.1. HELBURUA
Jarduera honetan Hall-efektuko sentsore batekin eremu magnetikoaren
intentsitatea neurtuko da. Horrek ere polo magnetikoa detektatzen laguntzen
du, iman batean zein solenoide batean.
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2.4.2. OINARRI TEORIKOA
Eremu magnetikoaren erabilera oso integratua dago gure ohiko bizitzan
supereroaleen eta haiekin eraikitako imanen bitartez. Iman horiek, ahalmen
handiko elektroimanak, berez, hainbat alorretan eta helbururekin erabiltzen
dira; esate baterako, partikulen azeleragailuetan, erresonantzia magnetiko
nuklearrean, lebitazio magnetikoko trenetan, energia elektrikoa sortzen, etab.
Korronte elektrikoek edo imanek indar magnetikoak sortzen dituzte. Kasu
bietan higitzen ari diren karga elektrikoek sorturiko indarrak dira. Higitzen
ari den karga elektrikoak sortutako espazioko perturbazioari eremu
magnetikoa deritzo. Eremu magnetikoaren intentsitatea determinatzeko,
⃗ bektorearekin definitzen da.
eremu magnetikoa edo indukzio magnetikoa 𝐵
Espazioko puntu bateko indukzio magnetikoa era honetan definitzen da:
-Norabidea: kargen gainean indar magnetiko nuluari dagokion abiaduraren
norabidea da.
-Noranzkoa: ezker-eskuko arauaren bidez determinatzen da. Arau hori karga
positiboen kasuan aplikatzen da, soilik. Karga negatiboen kasuan, indarrak
norabide berean baina aurkako noranzkoan eragiten du.
-Modulua: Modulua indar magnetiko eta kargaren abiaduraren arteko
zatidura da
𝐵=

𝐹
|𝑞 | 𝑉 sin 𝛼

4. EKUAZIOA
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37. IRUDIA

Hari

batetik

zirkulatzen

duen

karga

elektrikoari

zeharkako

eremu

magnektikoa aplikatzen zaionean Hall-efektua sortzen da. Karga elektrikoan
eragindako indar magnetikoa eremu magnetikoareriko eta abiadurarekiko
perpendikularra denez (Lorentzen indarraren legea), kargak hariaren punta
batean ezartzen dira eta horrela, zeharkako tentsio bat sortzen da, hau da
Hall-tentsioa (VH).
2.4.3. OINARRI PRAKTIKOA
Eremu magnetikoak sortzen duen sentsoreari, Hall-efektuko sentsorea
deritzo.

38. IRUDIA
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Sentsore magnetiko honek honela lan egiten du: lortzen bada korronte
elektriko bat sentsoretik zirkulatzea, eta horri zeharkako eremu-magnetikoa
hurbiltzen bazaio, orduan sentsoreak irteera tentsio bat emango du. Hau
horrela da, sentsoreak duen osagaia Galio Arseniuroa (GaAs) edo Indio
Arseniuroa (InAs) izanik eremu magnetikoen aurrean horrela erreakzionatzen
duelako. Sentsorearen irteerako seinalea tentsio bat da eta horri Hall-tentsioa
deritzo, eta, sentsoretik zirkulatzen duen korronte eta eremu magnetikoaren
indarraren arteko erlazioa da. Horrek esan nahi du, erreguladore batekin
korronte elektrikoa igotzean, Hall-tentsioa ere igoko dela.

39. IRUDIA

Hall-efektuko sentsoreak aplikazio anitzak ditu, normalean zirkuitu batean
agertzen da: batetik, irteerako seinalearen polaritatea kudeatzeko erabiltzen
da; bestetik, anplifikadorearen funtzioa betetzen du, beste zirkuitu batek bere
seinalea interpreta dezan.
Jarduera honetan KY-003 Hall Magnetic-modulua eta KY-035 Analog Hallmodulua erabiliko dira.
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KY-003 moduluak 3144EU Hall-efektuko kommutadorea, erresistentzia eta
LED bat dauka, azken horrek eremu magnetikoaren presentzia adierazten du.
Eremu magnetikorik ez balego, moduluaren seinalean ALTUA (HIGH) ikusiko
litzateke. Aldiz, eremu magnetikorik balego, moduluaren seinalean BAXUA
(LOW)

ikusiko

Kommutazioan

litzateke
eremu

eta

moduluaren

magnetikoaren

LEDa

polaritateak

piztuko
eragina

litzateke.
dauka.

Sentsorearen aurreko aldeak atzeko aldearekin konparatuz, alderantzizko
polarizazioa behar du konmutatzeko. 5V-ra konektatu daiteke (4,5 V-24 V
bitarteko elikadura-tentsioa) eta Arduinoren pin digitalean konektatuko da.

40. IRUDIA

KY-035 moduluak SS49E hall efektuko sentsorea dauka. Hori sentsore lineala
da eta beraz, hautematen dituen eremu magnetikoen aldakuntzak tentsio
bihurtuko ditu. 5V-ra konektatu daiteke (2,5 V-6,5 V bitarteko elikaduratentsioa) eta Arduinoren pin analogikoetan konektatuko da. Sentsorearen
sentsibilitatea 25 ºC-an 1,4 mV/G-takoa da. Espezifikazio teknikoan agertzen
den grafikoa interpolatzen bada, ondorengo. EKUAZIOAak lortzen dira:

𝑉 = 0,001 ∗ 𝐵 + 2,5
5. EKUAZIOA

𝐵 = 666,7 ∗ 𝑉 − 1666,7
6. EKUAZIOA

Lehenengo ekuaziotik eremu magnetikoa emanda sentsorearen irteeratentsioa kalkulatuko da, emaitza mV-etan ematen da eta, aldiz, bigarren
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ekuaziotik sentsoreak emandako irteera-tentsioaren bitartez imanaren eremu
magnetikoa kalkulatuko da, emaitza G-etan ematen da.

41. IRUDIA

1 GRAFIKOA

2.4.4. JARDUERAREN GARAPENA
Eremu magnetikoa kalkulatzeko KY-035 modulua erabiliko da. Lehen aipatu
bezala, KY-035 moduluaren seinalea analogikoa da, eta iman bat hurbiltzen
denean, sentsoreak eremu magnetikoen aldakuntzak tentsio bihurtuko ditu,
eta aurrerago ikusitako formularen arabera, eremu magnetikoa neurtuko da.
Jarduera egiteko imana sentsorearen ondoan pasako da, eta eremu
magnetikoa nola aldatzen den ikusiko da. Sentsorearen Ipar-poloa eta Hegopoloa den ere adieraziko da imanaren alde bat eta bestea pasatzean.

42. IRUDIA
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JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera honetan, material hauek erabiliko dira:

15. TAULA

KY-035 moduluak 3 pin ditu. Erdiko pina 5V-ra konektatzen da eta (-) pina
Lurrera konektatzen da. (S) pina, aldiz, Arduino UNO plakaren 0. pin
analogikora konektatzen da.

43. IRUDIA
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Prototipo osoaren eskema elektrikoa ondorengoa da:

44. IRUDIA

JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Kodea garatzeko lehen ikusitako formula aplikatu da, eta serie-monitorean
sentsoreak ikusitako tentsioa eta eremu magnetikoa ikusiko dira. Hego-poloa
edo Ipar-poloa den ere adieraziko da.

16. TAULA
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2.5. TENTSIO ZATITZAILEA NEURTZEN
2.5.1. HELBURUA
Jarduera honetan potentziometroarekin tentsioa aldatuko da.
2.5.2. OINARRI TEORIKOA
Tentsio zatitzailea zirkuitu elektriko baten konfigurazio bat da, non elikaduraiturriaren

tentsioa

banandu

egiten

duen

seriean

konektatutako

erresistentzien artean. Tentsio zatitzailea oso erabilgarria da zirkuitu
elektrikoetan, erreminta elektriko horrek ahalbidetzen duelako elikaduraiturri bakar bat edukita elikadura-tentsio ezberdina behar duen elementua
elikatzea. Hori eguneroko bizitzan ere aplika daitekeen erreminta da. Arduino
mikrokontrolagailuan oso maiz erabiltzen den erreminta elektrikoa da. Izan
ere, elikatu behar diren sentsoreak 5 V baino gutxiagoko tentsioa behar dute
elikatzeko.

45. IRUDIA

2.5.3. OINARRI PRAKTIKOA
Jarduera praktiko hau egiteko potentziometro baten laguntzaz erresistentzia
aldakor bat erabiliko da.
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Potentziometroa erresistentzia-balio aldakorra duen erresistorea da eta
normalean eskuz doitzen da. Barrutik kontaktu mugikor bat dauka eta pista
erresistibo batean mugitzen da; kontaktua dagoen lekuaren arabera,
erresistentzia

konposatzen

duen

hariaren

luzera

ezberdina

denez,

erresistentzia aldatzen joango da.
Potentziometroak 3 terminal ditu. Muturreko bi pinak pista batekin lotuta
daude, beraz bi mutur horien artean erresistentzia maximoa neurtuko da,
beti. Erdiko pina kontaktu mugikorrarena da. Pin horretatik neurtuko den
erresistentzia aldatzen joango da.
Nahiz eta gero eta ekipo digital gehiago izan, egun ere potentziometroak
eguneroko bizitzako hainbat dispositibotan aurki daitezke; hala nola,
bozgorailuetan, argi-intentsitatea aldatzeko pantailetan...
Potentziometroaren balioa Ω-tan emana dago, eta agertzen den erresistentzia,
erresistentziaren balio maximoari dagokio. Beraz, 10 kΩ-ko potentziometroak
0 Ω-10000 Ω bitarteko balio aldakorra izango du.

46. IRUDIA
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2.5.4. JARDUERAREN GARAPENA
Potentziometroa erabilita, potentziometroaren mutur bateko eta erdiko
pinaren arteko tentsio-diferentzia neurtuko da. Potentziometroa elikatuko da,
eta Arduinoren pin analogikoan konektatuko da. Botoia biratzen denean,
erresistentzia aldatu egingo da.

47. IRUDIA

48. IRUDIA
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JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera hau egiteko material hauek erabiliko dira:

17. TAULA

Potentziometroa saiakuntza-plakan konektatuko da. Horrela kanpoko pinak
GND eta 5V-ra konektatuko dira eta erdiko pina A0 pin analogikora:

49. IRUDIA
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Arduinorekin egindako muntaia hau da:

50. IRUDIA

JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Arduino-kodeak potentziometroaren tentsioa neurtuko du eta bihurketafaktorearen bitartez ohmio bihurtuko du.

18. TAULA
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2.6. ARGIAREN INTENTSITATEA NEURTZEN
2.6.1. HELBURUA
Jarduera honetan LDR (Light-Dependent Resistor) baten bitartez, argiaren
intentsitatea neurtuko da.
2.6.2. OINARRI TEORIKOA
Argia energia elektromagnetikoa da, eta horrek espazioan zehar uhin moduan
bidaiatzen du. Mikrouhin eta X izpiek bezala uhin horiek uhin-luzera eta
frekuentzia bat daukate. Gizakiak 400 nm eta 700 nm bitarteko uhin-luzerak
duen

argi-energia

atzitu

dezake.

Tarte

horri

argi-ikusgaia

deritzo.

Uhin-luzera bakoitzari kolore bat dagokio: 420 nm-ko uhin-luzera duen argia
urdina da; 525 nm-ko uhin-luzerakoa berdea eta 635 nm-ko uhin-luzerakoa
gorria.
Beroa ematen duten argi-iturriek uhin-luzera guztietan erradiatu egiten dute
argia; hori dela eta, igortzen duten argiaren kolorea zuria da. Argiak duen
uhin-luzera

banaketa

iturriaren

tenperaturaren

araberakoa

da.

Iturri batek igorritako argi guztia ez da begietara heltzen; eta, ondorioz,
argiaren pertzepziorik ez da sortzen begian. Era berean, iturri batek
kontsumitutako energia guztia ez du argi bihurtzen. Beraz, hau guztia
azaltzeko, magnitude ezberdinak ageri dira: argi-fluxua, argi-intentsitatea,
luminantzia, argiaren etekina eta argi-kantitatea.
Gizakiaren begiek hautematen duten iturri batek igorritako potentzia (W) argierradiazio formari argi-fluxua deritzo. Bere sinboloa Φ da eta unitatea lumena
(lm).

19. TAULA
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Argi-fluxuak argi-iturri batek emandako argi-kantitatearen ideia ematen du.
Baina argi-iturriaren arabera, argia espazioan zehar norabide ezberdinetan
hedatuko da. Adibidez, argi-iturria bonbilla bat bada, argia espazioko
norabide guztietan hedatuko da. Aldiz, proiektore batean argia norabide
batean bakarrik hedatuko da. Hau horrela izanik, argia espazioan zehar nola
hedatzen den jakitea beharrezkoa da; eta, horregatik, argi-intentsitatea
definitzen da. Argi-intentsitateak norabide jakin batean igorritako argi-fluxua
angelu solido unitateko erlazioa definitzen du. Horren sinboloa I da eta
unitatea kandela (cd).

20. TAULA

51. IRUDIA

Argi-iturri bat enfokatzen denean, azalera batean irudikatzen den argizirkuluaren

tamaina

azalera

eta

argi-iturriaren

arteko

distantziaren

araberakoa da. Iluminantzia azalera batean jasotako argi-fluxuari deritzo.
Sinboloa E da eta unitatea lux (lx), lm/m2.

21. TAULA
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2.6.3. OINARRI PRAKTIKOA
LDR sentsorea erresistentzia bat da, non horri erasotzen dion argikantitatearen arabera erresistentziaren balioa aldatzen den. Argiak LDRan
erasotzen duenean, horren erresistentzia elektrikoaren balioa baxua da
(batzuetan 50 Ω-tara jaitsi daiteke) eta argiak erasotzen ez dionean,
erresistentzia elektrikoaren balioa oso altua da (MΩ ordenetakoa). LDRak
Cadmio Sulfuroa (Cds) duen beira erdieroale sentikor batekin fabrikatzen
diren gelaxkak dira. Horiek sentikorrak dira argi-frekuentzia tarte zabal
batean; hain zuzen ere, argi infragorrietatik argi ultramoreetara doan tartean.
Argiak LDRari erasotzen dionean erresistentziaren aldaketa atzerapenarekin
dator. LDRaren ohiko erantzun-denbora, segundo-hamarreneko da. Beraz,
erresistentziaren balioa jasotzerakoan denbora-tarte bat itxaron beharko da
balioa egonkortu arte.
LDRa sentsorea eta zirkuituen sinboloak hauek dira ondoz ondo:

52. IRUDIA

Matematikoki LDRaren erresistentziak eta luminantziak erlazio potentzial bat
segitzen dute, non Io intentsitateari dagokion erresistentzia Ro den, biak
ezagunak. 𝛾 -konstantea grafiko logaritmikoaren malda da, edo grafiko
logaritmikoan, erresistentzia galera hamarkada bakoitzeko. Bere balioa 0,50,8 bitartekoa da. Daukan erlazio matematikoaren arabera, grafikoa eskala
logaritmikoan adierazten da, horrela grafiko lineala ageri da adierazpen
logaritmikoan.
𝐼
𝑅 −𝛾
=( )
𝐼𝑜
𝑅𝑜
7. EKUAZIOA
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2. GRAFIKOA

Balioak osagaiaren datasheetean agertzen dira. Adibidez, GL55-erresistorefamiliako balio batzuk hauek dira:
Modeloa

Iluntasunean

Gamma

Piko-

Argian

Erantzun-

espektrala

Erresistentzia

(nm)

(KΩ)

GL5516

540

5-10

500

0.5

30

GL5528

540

10-20

1000

0.6

25

denbora

Erresistentzia

(ms)

(KΩ)

22. TAULA

Jarduera honetan KY-018 fotorresistore-modulua erabiliko da. Moduluak
GL5528 modeloko fotorresistorea eta 10 KΩ-eko erresistentzia dauzka.

53. IRUDIA
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Iluminantzia neurtzeko BH1750 luxometroa ere existitzen da. LDRarekin
konparatuz, modulu horren erantzuna zehatzagoa da, baina baita garestiagoa
ere. Beraz, praktika egiteko, iluminantziaren zehaztasunik behar ezean,
nahikoa da LDR eta 10 KΩ-eko erresistentzia edukitzea.
2.6.4. JARDUERAREN GARAPENA
Jarduera

honetan

KY-018

fotorresistore-moduluaren

bitartez

argiaren

intentsitatea neurtuko da. Horretarako intentsitate ezberdineko argi-iturriak
erabil daitezke. Fotorresistoreari argi-iturriak hurbilduko zaizkio, argiaren
intentsitate gehiago jasotzeko. Adibide honetan bi argi-iturri ezberdin erabili
dira, emaitzetan ikusi daitekeen moduan.

54. IRUDIA
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55. IRUDIA

JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera honetan, material hauek erabiliko dira:
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23. TAULA

KY-018 modulua saiakuntza-plakan konektatuko da. Horrela, kanpoko pinak
GND eta 5V-ra konektatuko dira eta erdiko pina A0 pin analogikora:

56. IRUDIA
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Erabilitako eskema elektrikoa argiaren intentsitatea neurtzeko hau da:

57. IRUDIA

JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Jarduera honetan Arduino-kodea garatu da oinarri teorikoan aipatutako
fotorresitorearen

argi-intentsitatearen

teknikoak aplikatuz.
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24. TAULA

2.7. URAREN BEROKETA-KURBA ADIERAZTEN
2.7.1. HELBURUA
Jarduera honetan, tenperatura-sentsore baten bitartez, uraren beroketakurba neurtuko da.
2.7.2. OINARRI TEORIKOA

Materiaren oinarrizko 3 egoerak hauek dira: solidoa, likidoa eta gasa.
Materia tenperatura eta presio jakin batean, egoera horietako batean
aurkituko da.
Presio jakin batean mantentzen bada materia, eta energia bero moduan
xurgatzean (prozesu endotermikoa) edo askatzean (prozesu exotermikoa),
materiaren tenperatura aldatuko da; eta, horrekin batera, bere egoera
aldatzen da edo egoera batetik bestera pasatzerakoan materiaren beroketakurba lortuz, transformazioak gertatzen dira. Beroketa-kurbak materiaren
egoera-aldaketen ezaugarri garrantzitsuenak adierazten ditu.
Egoera-aldaketak materiaren aldaketa fisikoak dira eta horiek ordena
molekularraren

ondorioak

dira.

Egoera

solidoan

dauden

molekulak

ordenatuago daude; aldiz, gas egoeran dauden molekulak desordenatuago.
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58. IRUDIA

SOLIDO-LIKIDO OREKA

Molekulak egoera solidotik egoera likidora pasatzen den prozesuari fusioa
deritzo eta alderantzizko prozesuari solidifikazioa.
Solidoaren fusio-puntua, egoera solidoa eta likidoa aldi berean orekan dagoen
tenperatura da. Kanpo-presioa 1 atm-koa denean, materia egoera solidotik
egoera likidora edota egoera likidotik solidora aldatzen den tenperaturari
fusio-puntu normala esaten zaio. Uraren fusio-puntu normala 0 ºC-koa da.
LIKIDO-GAS OREKA
Molekulak

egoera

likidotik

egoera

solidora

pasatzen

den

prozesuari

baporizazioa deritzo eta alderantzizko prozesuari kondentsazioa.
Likidoaren irakite-puntua, egoera likidoan eta gaseosoan aldi berean orekan
dagoen tenperatura da. Kanpo-presioa 1 atm-koa denean, egoera likidotik
egoera gaseosora edo egoera gaseosotik egoera likidora aldatzen den
tenperaturari materiaren irakite-puntu normala deritzo. Uraren irakite-puntu
normala 100 ºC-koa da.

 74

 Arduino Fisika eta Kimika ikasgaian

SOLIDO-GAS OREKA
Molekulak egoera solidotik egoera gaseosora pasatzen den prozesuari
sublimazioa deritzo eta alderantziko prozesuari kondentsazioa.
BEROKETA-KURBA
Presio jakin batean sustantzia berotzen denean, beroketa-kurba marraztu
daiteke.
Sustantzia solidoa hasierako egoeran presio eta tenperatura jakinean
aurkitzen denean, A puntuan adierazten da. Bero konstantea ematen bazaio
solidoari, sustantzia berotzen den heinean, sustantziaren molekulen energia
zinetikoa handitzen doa, B puntura heldu arte. Puntu horretan, jasotako
energia guztia energia potentziala bihurtzen da, eta energia zinetikoa
konstante mantentzen da, horrela molekulen arteko distantzia handitzean,
sustantzia likido-egoerara bihurtzen da, solidoaren fusioa gertatuz. BC
tartean solido-likidoaren oreka sortzen da, eta tenperatura konstante
mantentzen da, non tenperatura horri, fusio-tenperaturari, Tfus, deritzon.
Tarte horretan xurgatzen den bero-kantitateari fusio-entalpia, ΔHfus, deritzo.

C puntuan molekula guztiak likido egoeran daude eta bero konstantea
aplikatzean, berriz energia zinetikoa handitzen joango da D puntura iritsi arte,
non xurgatutako beroa berriz energia-potentziala bihurtzen den, energia
zinetikoa konstante mantenduz, baporizazioa sortuko da, eta DE tarteko
likido-gasaren oreka-egoera sortuko da. Tarte horretako tenperaturari irakitetenperatura deritzo, Teb, eta xurgatutako bero kantitateari baporizazioentalpia, ΔHira. E puntuan, sustantzia guztia gas egoeran aurkitzen da, bero
konstantea aplikatuz, energia zinetikoa handitzen doa F puntura heldu arte,
gainberotutako gasa.
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59. IRUDIA

2.7.3. OINARRI PRAKTIKOA
Jarduera hori egiteko DS18B20 tenperatura-sentsorea erabili da. DS18B20
sentsoreak 1-wire deituriko komunikazio busa erabiltzen du neurtutako
datuak Arduinori sarrera digital moduan komunikatzeko. Sentsoreak
kapsulatu metaliko bat darama eta neurketak egiteko, likido edo gasetan
zuzenean kontaktuan jartzeko guztiz zigilatuta dago. Neurketa tartea 55 ºC125 ºC-koa da.
1-wire gailuak 3 terminal ditu:
DQ , datuen linea
Vdd, elikadura-linea
GND , lurra-linea
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60. IRUDIA

2.7.4. JARDUERAREN GARAPENA
Jarduera honetan solidoa berotzean, tenperatura era linealean aldatzen dela
egiaztatuko da; eta, horrekin batera, goian aipatutako beroketa grafikoa
gertatzen den egiaztatuko da. Horretarako, izotz puska batzuk hartuko dira
eta berotuko dira. Alde batetik, begiratuko da denboran zehar tenperatura
linealki aldatzen den. Bestetik, fusio- eta irakite-tenperaturak lortzean; dena,
likido eta gas bihurtu arte, tenperatura aldatu barik mantentzen dela ikusiko
da. Hori grafikoki ikusteko, datuak serie-monitoretik kopiatuko dira eta
grafikoa sortuz, kalkulu-orri batean itsatsiko dira.
Adibide honetan gelako tenperaturan dagoen ura berotu da irakite-puntua
lortu arte, praktikaren muntaia eta lortutako emaitzak hauek dira:

61. IRUDIA
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62. IRUDIA

3. GRAFIKOA
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JARDUERAREN PROTOTIPOA

DS18B20 tenperatura-sentsorea erabilita, DQ datuen linearen bitartez
tenperatura datuak lortuko dira. Horrek 4k7-ko pull-up erresistentzia behar
du.
Jarduera honetan, material hauek erabiliko dira:
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25. TAULA

DS18B20 tenperatura-sentsorearen hari horia D5 pin digitalera konektatzen
da eta hari beltza eta gorria, GND-ra eta 5V-ra, hurrenez hurren:

63. IRUDIA

Hau da uraren tenperatura neurtzeko, erabilitako eskema elektrikoa:

64. IRUDIA
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JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Jardueraren Arduino-kodea garatzeko, DS18B20 tenperatura-sentsorearen
liburutegia

eta

tenperatura-datuak

transmititzeko

1-wire

teknologia-

liburutegia erabiliko da. 10 s-ko denbora-tarteetako tenperatura neurtuko da.

26. TAULA

2.8. KONPRESIO ADIABATIKOA NEURTZEN
2.8.1. HELBURUA
Jarduera honetan, konpresio adiabatikoan, barne energiaren handipena, eta
horrekin batera, gasaren tenperaturaren igoera gertatzen dela egiaztatuko da,
tenperatura-sentsore eta sistema adiabatiko baten bitartez.
2.8.2. OINARRI TEORIKOA
Termodinamikaren lehenengo printzipioaren arabera, energia ez da ez sortzen
ez

deuseztatzen;

eta,

beraz,

edozein

prozesu

termodinamikotan,

unibertsoaren energia-kantitate totalak konstante irauten du. Horren
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arabera, sistemak metatzen duen energiaren aldaketa ematen da; hau da,
barne-energiaren

aldaketa

(ΔU),

edozein

prozesutan

sistemaren

eta

ingurunearen artean trukaturiko beroa (Q) gehi sistemak egindako edo
sistemaren gainean egindako lana (W) agertzen denean:
∆𝑈 = 𝑄 + 𝑊
8. EKUAZIOA

Prozesu adiabatikoan, ez

dago bero-transferentziarik (Q=0), baina bai

sistemaren eta ingurunearen arteko lan-trukaketa. Beraz, termodinamikaren
lehen printzipioaren adierazpenetik, prozesu horretan, sistemaren barneenergiaren aldaketa sistemak egindako edo ingurunearen gainean egindako
lana da:

∆𝑈 = 𝑊
9. EKUAZIOA

Prozesu adiabatikoa emateko, bi eratan eman daiteke: material isolatzailez
(adreilua, asbestoa, kortxoa…) egindako pareta adiabatikoak erabiliz, edo
prozesu arinaren bitartez. Azken era horretan, fluxuaren beroak denbora
finitua behar du eta beraz, sistemaren eta ingurunearen arteko egoeraaldaketak beroaren trukaketa baino arinago gertatzen dira.
Prozesu adiabatikoaren adibidea, zilindroaren pareta isolatuetan mugitzen
den pistoiaren kasua da. Zilindroaren barruan dagoen airea arin hedatzen
denean, prozesu adiabatikotzat har daiteke. Gasa hedatzen den heinean,
gasak pistoian lana egiten du eta gasaren barne-energiaren galera gertatzen
da; ondorioz, gasaren tenperatura jaitsi egingo da. Alderantzizko prozesua
gertatzen denean, pistoiak gasean lana egingo du eta gasaren barne-energia
handitu egingo da; eta, ondorioz, gasaren tenperatura handitu egingo da.
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γ gasaren koefiziente adiabatikoa ahalmen kalorifiko molarraren arabera
definitzen da, eta bere balioa desberdina izango da, gasa monoatomikoa edo
diatomikoa den arabera:
𝛾=

𝐶𝑃
𝐶𝑉

10. EKUAZIOA

Gasa monoatomikoaren koefiziente adiabatikoaren balioa:
𝛾=

5
3

Gasa diatomikoaren koefiziente adiabatikoaren balioa:
𝛾=

7
5

Gas idealaren hedapen adiabatikoan, gasaren bolumena handitu egiten da eta
presioa eta tenperatura gutxitu. Beraz, presio, bolumen eta tenperaturaren
artean

erlazio

bat

mantentzen

da, eta

termodinamikaren

lehenengo

printzipioaren arabera, erlazioa honelakoa da:
𝛾

𝛾

𝑃𝑉 𝛾 = 𝑘𝑡𝑒 → 𝑃𝐴 𝑉𝐴 = 𝑃𝐵 𝑉𝐵
11. EKUAZIOA

Gas idealen ekuazioa erabiliz, ekuazio adiabatikoa beste egoera-aldagaien
arabera adieraz daiteke:
1−𝛾

𝑃1−𝛾 𝑇 𝛾 = 𝑘𝑡𝑒 → 𝑃𝐴

𝛾

1−𝛾

𝑇𝐴 = 𝑃𝐵

𝛾

𝑇𝐵

12. EKUAZIOA
𝛾−1

𝑇𝑉 𝛾−1 = 𝑘𝑡𝑒 → 𝑇𝐴 𝑉𝐴

𝛾−1

= 𝑇𝐵 𝑉𝐵

13. EKUAZIOA

Gasak egindako lana bolumenaren funtzioan honela adieraz daiteke:
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𝑉𝐵

𝑉𝐵

𝑊𝐴𝐵 = ∫ 𝑃 𝑑𝑉 = ∫
𝑉𝐴

𝑉𝐴

𝑘𝑡𝑒
1
(𝑃 𝑉 − 𝑃𝐴 𝑉𝐴 )
𝑑𝑉
=
𝑉𝛾
1−𝛾 𝐵 𝐵

14. EKUAZIOA

Gas idealaren adierazpen orokorra erabiliz, barne-energiaren aldakuntza
honelakoa da:
∆𝑈𝐴𝐵 = 𝑛𝐶𝑉 (𝑇𝐵 − 𝑇𝐴 )
15. EKUAZIOA

Gas idealak egindako lana termodinamikaren lehenengo printzipioa erabiliz,
prozesu adiabatikoan honela adierazten da:

𝑄𝐴𝐵 = 𝑊𝐴𝐵 + ∆𝑈𝐴𝐵 → 𝑊𝐴𝐵 = −∆𝑈𝐴𝐵 = −𝑛𝐶𝑉 (𝑇𝐵 − 𝑇𝐴 )
16. EKUAZIOA

Hau da: hedapen adiabatikoan, gasak lana egiten du horren barne-energia
gutxitzearen kontura, eta horrela, gasaren tenperatura gutxitu egingo da.
Alderantzizko prozesuan, gasa konprimatzen da (W<0) eta barne-energia
handitu egiten da.
2.8.3. OINARRI PRAKTIKOA
Jarduera honetan, presioaren handipenak tenperaturaren igoera dakartzala
konprobatuko da.
Erabiliko den tenperatura-sentsorea LM35 motakoa da. Hori sentsore
integratu bat da, eta zirkuitu kontroladorea dauka, non sentsorearen irteera
tenperaturarekiko linealki proportzionala den tentsioa neurtzen den. Gradu
zentigrado bakoitzeko igotzen den tenperatura, tentsioaren balioa 10 mV-etan
handitzen da. Horren neurketa tartea -55 ºC (-550 mV)-150 ºC (1500 mV) da.
Giro-tenperaturan horren doitasuna 0,5 ºC-koa da.
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Tenperatura-sentsorearen pinak honela konfiguratzen dira: kanpoko pinak
elikatzeko

erabiltzen

dira,

eta

erdiko

pinak

10

mV/ºC

bakoitzeko

tenperaturaren neurketa ematen du. Erdiko pina Arduinoren sarrera
analogikoan konektatzen da.

65. IRUDIA

Jarduera honetan 16X2 LCD pantaila erabiliko da eta horrela, datuak
pantailan erakutsiko dira. 16X2 LCD pantailarekin batera PCF8574
egokigailua erabiliko da, horren abantaila da pantaila funtzionatzeko
dakarren linea digital guztiak bi linea digitaletan murrizten dira I2C busaren
bitartez.

66 . IRUDIA
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2.8.4. JARDUERAREN GARAPENA
Jarduera hau praktikan jartzeko xiringa batean tenperatura-sentsorea
sartuko da. Xiringa horma adiabatikoz sortutako sistema da, eta xiringaren
pistoiaren bitartez, barruan dagoen airea hedatzen edo konprimatzen joango
da. Horrela, gasaren tenperatura igo egingo da sistema konprimatzean, eta
tenperatura jaitsiko da airea hedatzean. Sentsoreak tenperaturaren aldaketak
jasotzean, tenperaturaren balioa egonkortzeko denbora-tarte bat behar du.
Beraz, xiringaren enboloa astiro mugituko dugu, eta mugimendu bakoitzean
denbora bat itxiko da; hain zuzen ere, 20 segundo. Baliteke enboloa mugitzean
sentsoreak eragin hori sumatzea, eta ez ohiko neurketak neurtzea. Puntu
horiek baztertu dira emaitzak aztertzean.
Xiringako zulo loditik tenperatura-sentsorea sartuko da eta zulo txikitik
hariak aterako dira, eta airearen galera ekiditeko, zulo txikia zigilatzen da.
Prototipoaren muntaia hau da:

67. IRUDIA
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68. IRUDIA

4. GRAFIKOA
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JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera honetan, material hauek erabiliko dira:

27. TAULA

LM35 sentsorearen kanpoko pinak elikatzen dira. Pinaren aurpegi lauaren
ikuspegitik, ezkerreko kanpoko pina 5V-ra konektatzen da eta eskuineko pina
lurrera. Erdiko pina, sarrera analogiko batean konektatzen da. Kasu horretan
A0 pinean konektatuko da.
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69. IRUDIA

16x2 LCD pantailaren PCF8574 egokigailuak 4 pin ditu, eta honela
konektatuko dira:
-

Pantailaren GND pina saiakuntza-plakaren GND tentsiora.

-

Pantailaren 5V pina saiakuntza-plakaren 5 V tentsiora.

-

Pantailaren SDA pina Arduinoren A4 pinera.

-

Pantailaren SCL pina Arduinoren A5 pinera.

70. IRUDIA
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Hau da erabiliko den zirkuitu elektrikoa:

71. IRUDIA

JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Jarduera honetarako LCD pantailaren I2C liburutegia erabiliko da.
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28. TAULA
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2.9. ERRADIAZIO ELEKTROMAGNETIKOAREN XURGAPENA
NEURTZEN
2.9.1. HELBURUA
Jarduera honetan kolore ezberdinetako azalerek erradiazio ezberdina
xurgatzen dutela egiaztatuko da. Alde batetik, kolore beltza duen azalerak
erradiazioaren parte handiagoa xurgatuko du; eta, bestetik, kolore zuria duen
azalerak erradiazioaren parte txikiagoa xurgatuko du. Horretarako, KY-013
tenperatura-sentsore analogiko bi erabiliko dira, tenperaturan bitartez,
azaleran xurgatutako erradiazioa neurtzeko.
2.9.2. OINARRI TEORIKOA
Denok dakigu udan kolore argiko arropak janzten direla. Horren arrazoia da,
kolore argiek xurgatzen duten baino erradiazio gehiago islatzen dutela; aldiz,
kolore ilunek islatu baino erradiazio gehiago xurgatzen dute.

Erradiazio

gehiago xurgatzean, arinago berotzen da eta tenperatura altuagoa hartzen du;
eta, ondorioz, bero gehiago transferitzen du ingurunera.
Erradiazio

elektromagnetikoaren

xurgapenaren

prozesuan

materiak

erradiazioa atzitzen du. Xurgapena argi-ikusgaiaren tartean gertatzen denean,
horri xurgapen optikoa deritzo. Materiak erradiazioa xurgatzean, materiak
berriro igorri dezake, fluoreszentziaren kasuan edo beste energia mota batean
transforma dezake; adibidez, bero edo energia elektrikoa.
Orokorrean, materia guztiek xurgatzen dute argi-ikusgaiaren frekuentzia
batean. Argi-ikusgaiaren tarte osoa xurgatzen duenari materia opakua
deritzo. Aldiz, argi-ikusgaiaren tarte osoan argia pasatzen uzten bada, horri
materia gardena deritzo. Xurgapenaren, islapenaren eta transmisio prozesuen
bitartez, materiaren kolorea gertatzen da.
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Gizakiaren begiek espektro elektromagnetiko ikusgaia bakarrik hauteman
dezakete. Uhin-luzeraren arabera, begiek argi-ikusgaiaren tartean kolore bat
ikusiko dute:
Argi-ikusgaia mota

Uhin-luzera(nm)

Morea

380-436

Urdina

436-495

Berdea

495-566

Oria

566-589

Laranja

589-627

Gorria

627-770

29. TAULA

72. IRUDIA

Argiak objektuan erasotzen duenean, argi-espektroaren zati bat azalarengatik
xurgatua izango da eta beste zatia islatua. Islatutako argi-espektroaren zatiak
begiek hautematen duten kolorea zehazten du. Horrek espektro-ikusgai guztia
islatzen badu, begiek hautematen duten kolorea zuria da. Aldiz, espektro
guztia xurgatzen badu,

begiek hautematen duten kolorea beltza da. Eta

begiek gorria kolorea hautematen badute, objektuak gorri argia islatzen
duelako da; eta aldi berean, argiaren beste osagaiak xurgatzen duelako. Izan
ere, horri argi urdina proiektatzen bazaio, gorputzak argi urdina xurgatuko
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du eta begiek hautematen duten kolorea beltza izango da. Hori horrela da,
gorputzak argi urdina xurgatzen duelako eta ez duelako argiaren beste
osagairik islatzen. Beraz, batetik, begiek hautematen duten objektuaren
kolorea, horretan proiektatzen den argi motaren araberakoa da; eta, bestetik,
objektuek koloreak islatzeko ahalmenen araberakoa izango da.
Gorputzek

erradiazio

elektromagnetiko

optikoa

ez

ezik,

erradiazio

elektromagnetiko termikoa ere igortzen dute ingurunera. Erradiazio termikoa
tenperaturaren eta gorputzaren konposizioaren arabera aldatzen da. Gorputz
batzuen kasuan, erradiazio termikoa tenperaturaren mendekoa da soilik, eta
horiei

gorputz beltzak deritze. Gorputz beltzaren portaera Planck-en

erradiazio legearen arabera ematen da, eta hori matematikoki ondorengo
grafikoak adierazten du:

73. IRUDIA

Planck-en legetik beste bi lege ondorioztatzen dira:
-

Wien-en desplazamendu legea. Horrek energiaren igorpen maximoa
gertatzen deneko uhin-luzera, λmax, T tenperaturarekiko alderantziz
proportzionala dela adierazten du;
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λ𝑚𝑎𝑥 𝑇 = 2,897755 ∙ 10−3 mK
17. EKUAZIOA

-

Stefan-Boltzmann-en legea. Horrek S gainazalak T tenperaturan
igorritako guztizko potentzia adierazten du; tenperatura handiagoan,
objektuak energia-kantitate handiagoa igortzen du; eta, beraz,
distira handiagoa izango da.

𝑃 = 𝜎𝑇 4 𝑆 𝑛𝑜𝑛 𝜎 = 5,6703 ∙ 108 Wm−2 K −4
18. EKUAZIOA

Jasotako energia-azalera, frekuentzia eta denbora unitateko erradiazioaren
fluxuari dentsitatea deritzo. Astronomoek kontzeptu horri distira edo
intentsitatea deritze. Beraz, edozein frekuentziatan iturri batetik hautematen
den distira, igorritako objektuaren tenperaturarekin erlazionatuta dago.
2.9.3. OINARRI PRAKTIKOA: STEFAN-BOLTZMANN-EN LEGEA
Jarduera honetan tenperatura neurtuz, azaleraren kolorearen arabera
xurgatutako erradiazioa kuantifikatuko da. Horretarako KY-013 tenperatura
analogiko-modulua erabiliko da.
KY-013

modulua

termistore

elementu

elektrikoan

oinarritzen

da.

Termistorean erresistentzia handitzen da inguruko tenperatura aldatzen
denean. Termistoreak bi motakoak izan daitezke:
PTC (Tenperatura positiboaren koefizientea): Erresistentzia tenperatura
igotzean handitzen da.
NTC (Tenperatura negatiboaren koefiziente): Erresistentzia tenperatura
jaistean handitzen da.
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5. GRAFIKOA

Erresistentziaren eta tenperaturaren arteko erlazioa honako hau da:

𝑅 = 𝑅𝑅𝑒𝑓 . 𝑒

1
1
𝛽(𝑇 −𝑇
)
𝑅𝑒𝑓

19. EKUAZIOA

R termistorearen erresistentzia da T tenperaturan (Kelvin unitatean), Rref
materialaren erresistentzia da Tref tenperaturan eta β materialaren konstante
espezifikoa da.
Goiko formulatik tenperatura bakantzean:

1
= 𝐴 + 𝐵. ln 𝑅 + 𝐶[ln 𝑅]3
𝑇
20. EKUAZIOA

Non, A, B eta C parametroak fabrikatzaileak emandakoak diren. Keynes KY013 termistorearen kasuan, balioak hauek dira:
A = 0.001129148
B = 0.000234125
C = 0.0000000876741
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74. IRUDIA

2.9.4. JARDUERAREN GARAPENA
Jarduera honetan azalera berdina duten kolore zuriko zilindroa eta kolore
beltzeko zilindroa erabiliko dira. Horrekin batera, zilindro bakoitzak KY-013
tenperatura-sentsore-modulua inguratuko du eta tenperatura neurtuko da.
Argi-iturri halogeno baten bitartez, espektro-ikusgaian dauden frekuentzia
guztiak igorriko dira. Argi-iturria sentsore bietatik distantziakidea izango da;
horrela, bi sentsoreek argi-iturria igorritako erradiazio elektromagnetiko bera
jasoko dute. Konfigurazio horretan sentsore biek tenperatura bera neurtzen
dutela ziurtatzen da.
Jarduera honetan eraiki diren zilindroak aire freskagarrien tapoiak izan dira.
Goiko aldea zulatu zaie eta zinta isolatzaile zuria eta beltza jarri zaie. Praktika
burutzean KY-013 sentsore bakarra eskuragai dagoenez, argiaren posizioa
aldatu barik lehenengo zilindro beltza egokitu da. Ondoren, tenperatura
egonkortu denean, zilindro zuria egokitu da.
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75. IRUDIA

Ondorengo grafikoan ikusten denez, zilindro biak sartzerakoan tenperatura
jaisten da zinta isolatzailearen ondorioz, baina argi ikusten da zilindro
beltzarekin tenperatura altuagoan egonkortzen dela, 8 ºC-an; zilindro
zuriarekin; aldiz, 4 ºC-an.

6. GRAFIKOA
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JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera hau egiteko material hauek erabiliko dira:

30. TAULA

KY-013 moduluaren erdiko pina 5V-ra konektatzen da eta “-“ pina lurrera. “S”
pina seinalea da eta Arduinoren pin analogikoan konektatzen da. Jarduera
honetan bi modulu erabiltzen direnez, sentsore bakoitza pin analogiko
bakoitzera konektatuko da, A0 eta A1 pinetara, hurrenez hurren.
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76. IRUDIA

77. IRUDIA

Erabiliko den zirkuitu elektrikoa hau da:

78. IRUDIA

JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Jarduera honetan kodea garatzeko bi liburutegi erabili dira, pantailakoa eta
matematikako liburutegia. Azkenengo hori erabili behar da oinarri praktikoan
ikusitako tenperaturaren formula kalkulatzeko. Datuak pantailan eta seriemonitorean adieraziko dira. Serie-monitoreko datuak
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31. TAULA

 101

 Arduino Fisika eta Kimika ikasgaian

2.10. SUAK IGORRITAKO INFRAGORRIAK NEURTZEN
2.10.1. HELBURUA
Jarduera

honetan

infragorrien

sugarrak

igorritako

dagoela

baieztatuko

tartean

erradiazio
da.

elektromagnetikoa

Horretarako

sugarraren

sentsorea erabiliko da.
2.10.2. OINARRI TEORIKOA
Edozein gorputzek erradiazio elektromagnetikoa igortzen du, gorputz beltzak
balira bezala. Sugarra errekuntzari lotutako argia igortzen duen fenomenoa
da. Errekuntza prozesuan bero moduan energia-kantitate handiak askatzen
dira. Erreakzioan argi-igorpenaren bitartez, bitarteko konposatuak askatzen
dira. Sugarraren igorpen-espektroa, errekuntzan parte hartzen duten
elementuen menpekoa da. Oxigenoarekin ikatza erretzen denean, bi piko
bereizgarri identifikatzen dira, bata ultramorean 185 nm-260 nm uhinluzeretan eta bestea infragorrian 4400 nm-4600 nm uhin-luzeretan.
2.10.3. OINARRI PRAKTIKOA
Jarduera honetan erabiliko den sentsorea KY-026 sugar-sentsore optikoa da.
Modulu horrek sugarrak igorritako argiaren bitartez konbustioaren presentzia
hautematea ahalbidetzen du. Moduluak YG1006 eta LM393 konparadorea
dauzka. Sugarra hurbil dagoela aurkitzen duenean, daukan LEDa pizten da.
760 nm eta 110 nm uhin-luzeren artean lan egiten du. Moduluak
potentziometro bat dauka kalibratzeko. Arduinok seinalea sarrera digital (D0
pina) edo sarrera analogiko (A0 pina) moduan atzeman dezake.
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79. IRUDIA

2.10.4. JARDUERAREN GARAPENA
Jarduera honetan seinale infragorri ezberdinak neurtuko dira. Beraz,
infragorri-iturri mota ezberdinak jarriko dira sentsorearen ondoan. Adibide
moduan, pospolo bat erretzean sortzen den sugarra, urrutiko agintea, IG
LEDa, bonbilla… erabiliko dira. KY-016 moduluak emandako seinale
analogikoa tentsio bat da. Balio hori erreferentzia moduan izanda, IG iturri
ezberdinen uhin-luzerak konparatu ahalko dira.

80. IRUDIA
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Ikusiko diren emaitzak interpretatzeko kalkulu-orri baten laguntzaz grafiko
bat sortuko da. Horretarako, serie-monitorean agertzen diren datuak,
kalkulu-orrira kopiatuko dira.
Grafikoan agertzen den moduan, sentsorearen seinale analogikoa balio
baxuagoa izango du iturri infragorriak hurbiltzen badira, horrek esan nahi du
uhin elektromagnetikoaren espektroan uhin-luzera handiagoa izango duela
seinaleak. Zenbat eta balio baxuagoa, hainbat eta uhin-luzera handiagoa
izango du seinaleak.

7. GRAFIKOA

JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera honetan, material hauek erabiliko dira:
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32. TAULA

KY-026 moduluaren erdiko bi pinak, + pina 5V-ra konektatzen da eta G pina
lurrera. A0 pina seinale analogikoa da eta Arduinoren A0 pin analogikoan
konektatuko da. D0 pina Arduinoren D13 pin digitalean konektatuko da.

81. IRUDIA
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Jarduera honetan erabiliko den zirkuitu elektrikoa hau da:

82. IRUDIA

JARDUERAREN ARDUINO KODEA

Jarduera honetan pin analogikoa erabili da, baina pin digitala ere erabil
daiteke; horrela, Arduinok IG seinalea detektatzen duenean LED bat piztu
daiteke.
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33. TAULA

2.11. ULTRASOINUEN BITARTEZ DISTANTZIAK NEURTZEN
2.11.1. HELBURUA
Jarduera

honetan

ultrasoinuen

bitartez

distantziak

neurtuko

dira.

Horretarako, HC SR04 sentsorea erabiliko da.
2.11.2. OINARRI TEORIKOA
Soinu-uhinak uhin mekanikoak dira. Uhin mekanikoetan perturbazio bat
ingurune material elastiko batean hedatzen da; eta horrela, uhinaren energia
mekanikoa transmititu. Soinu-uhinak sortzeko, soinu-iturria behar da (ahotskorda, musika-tresna, etab.) perturbazioa sortzeko. Soinu–iturriak inguruan
dituen aire-partikulak bibratzen jartzen ditu; hau da, aire-partikulak ondoz
ondo konprimatu eta dilatatu egiten dira. Ondoren, ingurunearen bitartez,
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bibrazioa hedatu edo transmititu egiten da aldameneko partikuletara.
Partikula horiek bibrazioaren bitartez energia hartzen dute, bibratzen hasten
dira, eta horrela, higidura bibrakorra sortzen da. Ekintza hau behin eta berriz
errepikatzen da. Beraz, inguruneak presioaren aldaketa periodikoak ditu,
zeinak soinu-iturritik gero eta urrunago hedatzen diren hartzailea (belarria,
sonarra, etab.) aurkitu arte. Hartzaileak soinu-uhinak prozesatzen ditu eta
soinu bihurtu.
Belarriak 20 Hz-20 kHz bitarteko soinu-uhinak entzun ditzake. Badaude
beste frekuentzietako soinu-uhin batzuk belarriak hauteman ezin dituenak,
adibidez, infrasoinuak eta ultrasoinuak:
-

Infrasoinu-uhinak:

Belarriak

entzun

dezakeen

frekuentzia

txikieneko soinu-uhinetik frekuentzia txikiagoko soinu-uhinetara
(20 Hz baino baxuagoak). Adibidez, lurrikaretan sortzen direnak.
-

Ultrasoinu-uhinak:

Belarriak

entzun

dezakeen

frekuentzia

handieneko soinu-uhinetik frekuentzia handiagoko soinu-uhinetara
(20 kHz baino altuagoak). Adibidez, kuartzozko kristal batean eremu
elektriko alternoak induzituriko bibrazioak.
Soinu-uhinak bidean oztopoa aurkitzen badu, soinu-uhina islatu egingo da.
Hau da, hain zuzen ere, ekografietan gertatzen dena. Zunda artikulatuaren
bitartez gorputza gainetik desplazatzen da eta norabide desberdinetan
bidaltzen ditu ultrasoinuak (5 MHz-ekoak baino maiztasun txikiagoak);
ultrasoinu horiek barneko organoetara iritsi eta bertan islatzen dira. Organoehunen gainazalean gertatzen den islapena ia erabatekoa da. Oihartzunak
elektronikoki erregistratzen dira, argi-aztarna bihurtuz; argi-aztarna horien
distira oihartzunaren intentsitatearen araberakoa da, eta horrela, pantaila
batean birsor daiteke organoaren irudia.
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2.11.3. OINARRI PRAKTIKOA.
Jarduera honetan ultrasoinu-sentsorearen bitartez pilota-erdi baten irudia
lortuko da. Erabiliko den ultrasoinu-sentsorea HC-SR04 da. Sentsorearen
funtzionamendua sonarren edo igorritako seinalearen oihartzuna entzuteko
irauten duen denboren neurketan oinarritzen da. Mintz batek ultrasoinua
igortzen du eta bigarren mintz batek oztopoan islatutako oihartzun-seinalea
harrapatzen du.

83 . IRUDIA

84. IRUDIA

Oihartzun-seinaleak bigarren mintzera bueltatzeko beharreko denbora,
formula honen bitartez adierazten da:
𝑇=

2∙𝐷
𝑉

21. EKUAZIOA
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Non,
D=oztopoa dagoen distantzia
V=ultrasoinuaren abiadura
T=desarra-seinaleak joan-etorria egiteko beharreko denbora; joanetorria denez, formulan 2 zenbakiaz biderkatzen da.
Soinuaren abiadura tenperaturaren funtzioan aldatu egiten da formula honen
arabera:
𝑉 = 331,4 + 0,62𝑇
22. EKUAZIOA

Non T neurtutako tenperatura °C-tan eta abiadura m/s-tan adierazten den.
Baldintza estandarretan tenperatura 20 ºC-koa da eta soinuaren abiadura
gutxi gorabehera 340 m/s.
Arduino erabilita denbora µs-tan ematen da eta distantzia zentimetrotan.
Beraz, aurreko formula honela adierazten da:
𝑇=

𝐷
0,017

23. EKUAZIOA

Ultrasoinua luzetarako soinu-uhina da. Uhina luzetarakoa dela esaten da
baldin eta bere hedapen-norabidea perturbaturiko ingurunean sorrarazten
duen oszilazioaren norabidearen paraleloa bada.
Beraz,

oztopoa

sentsorearekiko

paralelo

kokatzen

ez

bada,

seinalea

desbideratuta egon daiteke eta sentsoreak oihartzun-seinalerik ez du
harrapatuko edo sentsoreari heltzen zaion oihartzun-seinalea indargabetua
izango da. Hori dela eta, sentsorea eta oztopoaren artean ezin da egon 30º
baino gehiagoko desbiderapenik seinalearen propagazio-norabidean. Bestela,
lortutako emaitzak gaizki egongo dira. Horrekin batera, kontuan hartu behar
da oztopoaren materiala. Zenbait materialek desarra-seinalea xurgatzeko
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ahalmena dute, eta sentsorean neurtutako oihartzun-seinalea okerra izan
liteke. Oztopoa 300 cm baino urrunago kokatzen bada, lortutako neurriak
okerrak izango dira.

HC-SR4 ultrasoinu-sentsoreak bi mikrofono ditu. Mikrofono bat igorlea da eta
beste hartzailea. Moduluak 4 pin ditu; horien funtzionaltasuna hau da:
- Vcc = + 5 V DC
- Trig = Desarra-seinalea (SARRERA)
- Echo = Oihartzun-seinalea (IRTEERA)
- Gnd = 0 V DC

85. IRUDIA

Moduluak TTL-seinalea onartzen du Trig pinean, eta Echo pinean seinalea
jasotzen da.

Jasotako seinalearen luzera, oztopoaren distantziarekiko

proportzionala da. Trig pina ALTUA (HIGH) balioa duenean, 10 µs-ko
periodoan, moduluak desarra-seinalea igorriko du. Momentu horretan,

10

µs-ko 8 seinale sorta emitituko dira 40 kHz-ean.
2.11.4. JARDUERAREN GARAPENA
Jarduera honetan ultrasoinuen bitartez, kaiku baten distantziak neurtuz,
kaikuaren gainazalaren lerro bat marraztuko da.
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Mahai baten ertzean, ultrasoinua buruz behera finkatuko da, eta kaikua
ertzetik ertzera sentsoretik pasatuko da. Horrela, ultrasoinuak gainazalaren
lerro batean, kaikuaren distantziak neurtuko ditu.

86. IRUDIA

Jarduera honetan SD txartela erabili da datuak gordetzeko. Era berean, seriemonitoretik datuak kopiatu daitezke eta kalkulu-orrian itsatsi. Kaikua
mugitzean, ultrasoinuak batzuetan ezusteko datu puntualak emango ditu.
Datuak analizatzean, puntu horiek kendu beharko dira.
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87. IRUDIA

 113

 Arduino Fisika eta Kimika ikasgaian

8. GRAFIKOA

JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera hau egiteko material hauek erabiliko dira:
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34. TAULA

HC-SR04 sentsorearen kanpoko pinak elikatzen dira. Vcc pina Arduinoko 5V
pinean konektatuko da eta GND pina lurrera konektatuko da. Pinaren aurpegi
lauaren ikuspegitik, ezkerreko kanpoko pina 5V-ra konektatzen da eta
eskuineko pina lurrera konektatzen da. Trig pina D6 pinera konektatzen da
eta Echo pina D5 pinera. SD txartela plakan, pinen konekzioa hau da:

88. IRUDIA
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-

SD tarjetaren GND pina saiakuntza-plakaren GND tentsiora
konektatuko da.

-

SD

tarjetaren

5V

pina

saiakuntza-plakaren

5V

tentsiora

konektatuko da.
-

SD tarjetaren CS pina Arduinoren D4 pinera konektatuko da.

-

SD tarjetaren MOSI pina Arduinoren D11 pinera konektatuko da.

-

SD tarjetaren CSK pina Arduinoren D13 pinera konektatuko da.

-

SD tarjetaren MISO pina Arduinoren D12 pinera konektatuko da.

89. IRUDIA

Erabiliko den zirkuitu elektrikoa hau da:

90. IRUDIA
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JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Jarduera honen kodea garatzeko SD txartelaren komunikazio-artekaren SPI
eta SD liburutegiak erantsiko dira. Ultrasoinu-sentsorea liburutegi barik ere
erabil daiteke, hemen erabili den moduan. Baina badaude liburutegiak kodea
erabiltzeko.

35. TAULA
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2.12. IRRADIANTZIA ETA LAM BERT-EN LEGEA AZTERTZEN
2.12.1. HELBURUA
Jarduera honen helburua da eguzkiaren irradiantzia aztertzea. Horrekin
batera, Lambert-en legea aztertuko da. Horretarako, LDR sentsorearen eta
servo eragingailuren laguntzarekin lan egingo da.

2.12.2. OINARRI TEORIKOA
Badakigu, nahiz eta azalpenak intuiziotik gutxi izan, egunean zehar edo
urtaroetan zehar Eguzkiak gailurretik urrunago berotzen duela. Kausen
artean eragin handiagoa duena Eguzkiaren horizontearekiko altuera da, edo
baliokidea dena, distantzia-segmentua Eguzkitik Zeniteko zuzenerdira
eratzen duen angeluaren balioa. Horrek eragiten du igorritako erradiazio edo
energia kantitate bera azalera ezberdinetan erasotzea. Fenomenoa ikusteko bi
modu daude:

91. IRUDIA

92. IRUDIA

Azalera handiagoa argiztatzen bada, erradiazioa gehiago sakabanatzen da, eta
beraz, azalera-unitate bakoitzeko energia gutxiago jasoko du. Alemaniako
Johann Heinrich Lambert fisikariak, aztertu zuen irradiazio fenomenoa.
Lambert legearen arabera, erasotako energiak plano inklinatuan erlazio honi
segitzen dio:
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𝐸 ′ = 𝐸 cos 𝜃
24. EKUAZIOA

Non,
E=eraso-energia
E’=eraso-energia plano inklinatuan
θ=eraso-angelua

2.12.3. OINARRI PRAKTIKOA
Jarduera honetan Eguzkiaren irradiantzia aztertzeko LDR sentsorea eta
Serbomotorra erabiliko dira.
LDR sentsorea gorago aztertu da jarduera batean. Jarduera honetan ere KY018 fotorresistore-modulua erabiliko da.
Serbomotorra eragingailu bat da eta biraketa-abiadura kontrolatzen duten
beste motorrak ez bezala, serbomotorrak kontrolatzen duen posizioa angeluaz
adierazten da. Normalean, serbomotorrek 0 eta 180º bitarteko mugimendu
sorta dute. Hau da, ezin dute erabat aldatu (mugimenduaren mugak
mugatzen dituzten barne-geltokiak dituzte).
Barruko mekanismoak erreduktorea dauka eta horrek momentu handiagoa
eta doitasun gradu altuagoa eskaintzen ditu. Kontran, bestelako korronte
jarraituko motorrekin konparatuz bira-abiadura txikia da.
Serbomotorrek, 4,8 V-7,2 V bitarteko elikadura-tentsioa onartzen dute, 6 Vetako balioa egokiena izanik.
Barruan

serbomotorrak

korronte

jarraituko

motor

bat

dauka.

Hori

erreduktore bati akoplatzen zaio biraketaren abiadura murrizteko eta,
beharrezko elektronika aplikatuz, posizioa kontrolatzen da. Ardatzaren
posizioa ezagutzeko, motorraren ardatzari potentziometro bat lotuko zaio.
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93. IRUDIA

Serbomotorraren ardatzari atxikitako potentziometro bat besterik ez dago
erabilgarri, eta horri esker, zerbitzariak ardatzaren kokapena ezagutzeko
aukera ematen du. Informazio hori kontroladore integratu batek prozesatzen
du, motorrak egokitzeko nahi den posizioa lortzeko.
Nahi den posizioa komunikatzeko, 20 ms-ko periodoa duen pultsu-seinaleaz
egiten da. Pultsuaren zabalerak serbomotorraren posizioa zehazten du.

94. IRUDIA
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Pultsu-zabalera eta angeluaren arteko erlazio mota modeloaren araberakoa
da. Oro har, eredu guztietan:
-

500-1000 µs bitarteko pultsuari 0º zabal den angelua dagokio.

-

1500 µs-ko pultsuari 90º zabal den angelua (puntu neutroa) dagokio.

-

2000-2500 µs bitarteko pultsuari 180º zabal den angelua dagokio.

Hori dela eta, µs-ko seinalea aldatuz, 0.18-0.36º zabal den angelu tarteko
doitasun teorikoa lor daiteke.

95. IRUDIA

2.12.4. JARDUERAREN GARAPENA
Jarduera honetan oinarri teorikoan aipatutako eraso-angelua eta jasotako
erradiazioaren arteko erlazio matematikoa egiaztatuko da. Horretarako, LED
bat erabiliko da Zenit angelutik (0º) horizonte angelura (90º). Argiaren
intentsitatea eta argi-iturrirako distantzia berdina denez, argiak bakarrik
izango du sentsorearekiko eraso-angeluarekiko menpekotasuna.
Serbomotorrari lotuta hagaxka bat dago eta horren gorengo muturrean LED
bat dago sartuta. Serbomotorraren bitartez, argiaren inklinazioa graduka
aldatzea lortuko da. LDRari kondentsadore bat konektatuko zaio. Horrela,
kondentsadorea kargatuta dagoen denborak LDRaren erresistentziaren
aldaketaren berri ematen du.
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96. IRUDIA

Emaitza hau da: batetik, lerro urdinak denbora horren balioa adierazten du,
eta,

bestetik,

lerro

gorriak

angeluaren

kosinuaren

batez

besteko

funtzioa. LDRren erresistentzia-joerak, gorago aipatu den teoriaren arabera,
kosinuaren balioa emango du.

 122

 Arduino Fisika eta Kimika ikasgaian

9. GRAFIKOA

JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera honetan, material hauek erabiliko dira:
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36. TAULA

Konexio-eskema hau da:

97. IRUDIA
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JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Jarduera honetako kodea garatzeko, serbomotorraren liburutegia erabiliko
da.

37. TAULA
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2.13. BEROTEGI-EFEKTUA AZTERTZEN
2.13.1. HELBURUA
Jarduera honen helburua tenperatura eta hezetasuna neurtuz, berotegiefektua aztertzea izango da.
2.13.2. OINARRI TEORIKOA
Berotze

globala

lurrazaleko,

aireko

eta

ozeanoetako

bataz

besteko

tenperaturaren igoera da eta baita gizakiak eragindako kontrol gabeko
industrializazioren ondorioa ere bada. Azken urteotan kliman ikusitako
aldaketak gehien bat berotze globalaren ondorio dira, hala nola, uriola
handiak, muturreko hotza, ekaitzak, etab.
Berotze prozesu hori, berotegi efektuaren bitartez sortzen da. Atmosfera gasez
estalitako geruza da, eta atmosferan dauden gasek erradiazio ikusgarria
(horia, berdea, urdina…) pasatzen uzten dute eta uhin-luzera handiko
erradiazioa (gorria edo infragorria) xurgatzen dute. Gas horiei berotegi
efektuko gasak deritze eta atmosferan kantitate txikitan agertzen dira (CO2,
CH4, H2O, NOx, O3, CFC). Prozesu industrial, garraioan eta beste ekintza
batzuetan sortutako gas-kopuruek oreka atmosferikoa aldatu egiten dute; eta,
ondorioz, beroketa globala sortzen dute. Gorputzek igortzen duten erradiazio
infragorria, atmosfera zeharkatzen dute eta espaziora irteten da; horrela,
Lurrean tenperatura egonkorra mantenduko da, aterako den erradiazioa eta
sartuko den erradiazioa berdina delako. Aldiz, berotegi-efektuko gasek, lurra
berotuz, erradiazio infragorria xurgatuko dute.
Eguzkiak espektro elektromagnetikoaren erradiazioaren parte bat igortzen du;
hain zuzen ere, infragorria, ikusgarria eta ultramorea. Eguzkiak igortzen duen
erradiazio handiena horia da. Eguzkiaren erradiazioak Lurreko objektu bat
erasotzen duenean, eguzkiaren erradiazioa xurgatuko du eta arinki berotuko
da. Berotzean, gorputzak uhin-luzera handiko erradiazioa igorriko du
(infragorria) eta arinki hoztuko da. Gorputzek xurgatuko duten
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erradiazioa horia izango da eta gorputzek berotzean igorriko duten erradiazioa
infragorria.
2.13.3. OINARRI PRAKTIKOA
Jarduera honetan KY-015 tenperatura- eta hezetasun-modulua erabiliko dira.
Hori DHT11 sentsorean oinarrituta dago, hezetasuna eta tenperatura
detektatzen ditu interfaze digitalaren bidez, beraz ez da sarrera analogikorik
erabili behar. Hezetasunaren sentsorea kapazitiboa da eta tenperaturaren
sentsorea termistore bat. Horrekin batera, 1 kΩ-eko erresistentzia dauka eta
irakurritako datuak seinale digital bihurtzeko txip bat.
Sentsore horren bitartez, inguruneko baldintzak aztertzea ahalbidetzen du,
tenperatura eta hezetasuna medio.

98. IRUDIA

2.13.4. JARDUERAREN GARAPENA
Jarduera honetan plastikozko CD kutxa bat erabiliko da. Esperimentua
eguzkiak ematen duen leihoaren ondoan egingo da. Eguzkirik ez balego,
bonbilla bat erabiliko da. Hasieran, kutxa zabalik dagoela eta argi-izpiak
kutxan zuzenean islatzen direla, tenperatura eta hezetasuna neurtuko dira.
Ondoren kutxa itxiko da eta, tenperatura eta hezetasuna, berriz, neurtuko
dira. Azkenik, ontzi txiki batean, ozpina eta bikarbonatoa nahastuko dira, CO2
askatuz eta ontzia kutxa barrura sartuko da eta itxiko da. Kutxak espazioan
Lurraren baldintzak simulatuko ditu egoera ezberdinetan. CO2 gasa
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askatzean,

berotegi-efektuko

gasa

duen

atmosfera

simulatuko

du.

Tenperaturen grafikoa denboran zehar marraztuko da. Jarduera bera, argirik
gabe errepikatuko da eta tenperaturaren grafikoa ere lortuko da.

99. IRUDIA

Emaitzak irudikatzean, ikusten da tenperatura handitzen doala berotegiefektua dela eta. Kutxa irekita dagoenean, neurtutako tenperatura 21 ºC-koa
da. Kutxa ixtean neurtutako tenperatura 22 ºC-koa da eta CO2 askatzean
neurtzen den tenperatura 23 ºC-ra igotzen da. Beraz, tenperatura 2 ºC-an
igoko da.
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100. IRUDIA
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10. GRAFIKOA

JARDUERAREN PROTOTIPOA
Jarduera honetan, material hauek erabiliko dira:
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38. TAULA

KY-015 modulua saiakuntza-plakan konektatuko da. Horrela, kanpoko pinak
GNDra eta 5V-ra konektatuko dira eta erdiko pina A0 pin analogikora:

101. IRUDIA

Erabilitako eskema elektrikoa argiaren intentsitatea neurtzeko hau da:

102. IRUDIA
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JARDUERAREN ARDUINO KODEA
Jardueraren kodea sortzeko DHT liburutegia erabiliko da. Horretan,
hezetasuna, tenperatura eta bero-indizea kalkulatzeko kodea agertuko da.

39. TAULA
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