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AURKIBIDEA:

● Sarrera …………...….…………2. orr.

● Arazoa …………….....…………3. orr.

● Proposamena ……….…………3. orr.

● Pausoak ………….….…………4-7. orr.

● Emaitza ………………………...8. orr.

● Ondorioak ………..….…………8. orr.

SARRERA

Gure proiektua entzumen arazoak dituzten pertsonei laguntzeko da audifono

merkeagoak eginez, eta horrela diru gutxi duten eta gaizki entzuten duten pertsonek

audifono eskuragarriak izateko.

Audifonoak normalean oso garestiak direnez, ez daude guztien eskura. Orduan,

audifono merkeagoak behar dituzte, hobeto entzuteko aukera izango dute,

ordaintzeko arazorik eduki gabe. Edozein lekutan aurki daitezke audifonoak, arazoa

da oso garestiak direla , izan ere batzuk 3.000€-tara irits daitezke. Datu horiek

aztertu eta gero, kontuan hartuta gure audifonoa egitea 20€ kostatu zaigula,

pentsatu dugu 25€-tara saltzea.
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ARAZOA:

Munduko %5 pertsona baino gehiagok entzumen-urritasun bat du, hau da, 466 milioi

pertsonek ezin dute oso ondo entzun. Horietatik 432 milioi helduak eta 34 milioi

haurrak dira. Horietako pertsona askok ez dute dirurik arazoa, hau da, audifonorik

erosteko.

OME-k (Osasunaren Mundu Erakundea), zenbakiek igotzen jarraitzen badute,

2050-erako 900 milioi pertsona baino gehiagok, edo hamarretik bat, entzumen

arazoak izango dituztela estimatzen du. Egia da arazo honentzako konponbide bat

badagoela, belarrian jartzen diren audifono txiki-txikiak, baina, lehen esan dugun

bezala, horiek oso garestiak dira.

PROPOSAMENA:

Hasieran, proiektua definitu behar genuenean, ideia batzuk geneuzkan buruan,

adibidez; beso mekaniko bat, beso bakar bat duten pertsonei laguntzeko. Gero,

bibratzen duen kasko bat, estres-a daukazunean buruan jartzeko eta bibrazioen

bidez lasaitzen dizuna. Baina idea horiek sakonago ikertutakoan konturatu ginen

oso zaila zirela aurrera eramateko. Horregatik, irakaslearen laguntzarekin, erabaki

genuen audifono bat egitea.

Arazoa konpontzeko ideia nagusi bat pentsatu dugu, material merkeekin audifono

bat egitea. Horrela, proiektua ondo ateratzen bada, ekonomia eta entzumen arazoak

dituzten pertsona guztiek ondo entzutea lortuko dute.
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PAUSOAK:

Lehenik eta behin, nola egiten diren esplikatzen duten hainbat bideo ikusi genituen,

eta haietako bat hartu genuen erreferentzia moduan, 40 minutuko iraupena eta

urratsez-urrats azaltzen zuen bideo bat. Deskribapenean, zirkuitoaren planoaren

esteka jarrita zegoen eta hori erabili genuen hobeto jarraitu ahal izateko eta zer

osagai behar ziren jakiteko. Bi klase pasatu genituen bideoa eta planoa ikusten eta

ulertzen saiatzen, baina osagai batzuen funtzioak ez genituenez guztiz ulertzen,

gure irakasleari, Asierri, laguntza eskatu genion eta azaldu zigun. Dena ulertu

ondoren, hurrengo pausora abiatu ginen.

Bigarren pausoan, materialak lortu behar genituen ezer montatu aurretik. Donostiako

denda batera deitu genuen, IDM atomatismos-era, eta Juanjo dendariari egin genion

eskaria. Ikusita guztien balioa gutxi zela eta kontuan hartuta ikastetxera ekarriko

zituela, osagai batzuen kantitatea hirukoiztu genuen. Materialak lortzeko zailtasunak

eduki genituen batzuetan, dendariak lanpetuta zegoelako eta ezin genuelako

berarekin hitz egin. Gainera, ez zuten eskuragarri behar genuen guztia eta

horregatik eskolako robotikako irakasle batengana, Txominengana, hurbildu ginen.

Hark, falta zitzaizkigun osagaiak eman zizkigun eta material guztiak genituenez,

montatzen hasi gintezkeen.

4



Ondoren, arduino batean zirkuitoa montatzea pentsatu genuen prototipo bezala eta

era horretara dena ulergarriagoa izango zen egiterako orduan. Gure kabuz zirkuitoa

montatzen saiatu ginen baina ez genekien nola irakurri planoa eta nola funtzionatzen

zuen eta hainbat momentuetan dudak eduki genituen. Asierri galdetu genion nola

hasi gintezkeen jakiteko eta betetzen dituen funtzioak esplikatu zizkigun. Azalpenak

ulertu ondoren, montatzen hasi ginen eta ez genuen zailtasun askorik izan

erdialdera iritsi arte.

Planoko zirkuitoaren muntaia hasieran erraza izan zen baina azkeneko zatian

zailtasun maila igotzen hasi zen eta asko nabaritzen zen, batez ere osagaiak

erabiltzeko zailagoak zirelako. Bada ez bada Txominek laguntza proportzionatu

zigun materialak ez ondatzeko, ez genekielako betetzen zituzten funtzioak. Hobetu

montatu genezakeela esan zigun eta gauza gehienak berriz egin behar izan

genituen. Hiru egunetan prototipoa bukatuta geneukan eta momentu batean

audifonoa zegoen bezala uztea eta prototipoa aukeztea erabaki genuen.
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Azkenean, aurrera jarraitu genuen eta mekanismo guztia plaka batera pasatu

genuen. Estainazioaren prozesu guztia hasieran funtzionatzen zuen, baina gero ez

zen entzuten eta Txominekin arazoa non zegoen ikusten saiatu ginen. Ez genuenez

aurkitzen, beste prototipo berri bat egin behar izan genuen eta horrek ere ez zuen

funtzionatzen.
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Hirugarren bat egin behar izan genuen eta zirkuitoaren osagai batzuk aldatu egin

genituen. Honekin, arduinoan egin genuen zirkuitoarekin baino dexente gehiago

entzuten zen, eta kaxa batean sartzea erabaki genuen. Kaxan sartzerakoan,

palanka bat jarri genion piztu eta itzali ahal izateko.
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EMAITZA:

Emaitza espero genuena izan da. Ondo funtzionatzen zuela frogatzeko, Magale

ikastetxeko irakasle baten senarrarekin kontaktuan jarri ginen eta bere baietza lortu

genuen.

Gure proiektua benetan funtzionatu zezakeen baieztatzeko, Arrate irakaslearen

senarrak probatu zuen, gorra delako. Ondo entzuten zela esan zuen, egokia izan

zitekeela kaletik eramateko eta egunerokoan erabiltzeko hobekuntza batzuk eginez

gero . Hala ere, proba gehiago egin behar genituzke ondo baieztatzeko benetan

erabili daitekeen.

ONDORIOAK:

Proiektua berriro egingo bagenu, hasieratik planifikazioa erabiliko genuke eta

gauzak hobeto planifikatuko genituzke. proiektuaren mekanismoa ere hobetuko

genuke material garestiagoak eta kalitate hobeagokoak erosiz , kaxa txikiago

baterabiliz, aurikularrak desentsufatzeko aukera izatea bete gauzen artean. Eta

azkenik, kaxaren kalitatea hobetuko genuke, adibidez, kaxa margotu mekanismoa

ez ikusteko.
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