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Urnietako Magale Ikastetxea DBH 3A:
Fatima Abla, Loren Artola, Mikel Campos eta Jone Izagirre
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1. SARRERA

2.ebaluazioan, proiektu berri bat aurkeztu ziguten, teknologian, fisika eta

kimikan eta biologian egin beharrekoa. Proiektuaren helburua, munduan gaur

egun dagoen arazo bat hautematea eta horri irtenbidea bilatzea da.

Horretarako, ikerketa edo lan teknologiko bat egin behar genuen, gure esku

zegoen zein aukeratu.

Egin beharreko lanak:

- Arazoa definitu

- Informazio bildu

- 10 orriko txostena idatzi

- Aurkezpena prestatu

- Minutu bateko bideoa grabatu



2. LABURPENA

Badakigu pertsona gorrek arazo batzuk dituztela etxean daudenean, adibidez

tinbrea edo telefonoa entzuteko. Horregatik, gure ideia, arduinoen bidez

programa bat egitea izan da. Programa hori erloju edo pultsera batean jarri edo

simulatu nahi dugu. Helburua, pertsona hauen etxean norbaitek tinbrea jotzen

duenean, pultsera horrek bibratzea da, bibrazio horien bidez pertsona gorra

ohartzeko norbait tinbrea jotzen ari dela.

3. ZEHAZTUTAKO ARAZOA

Gorren bizitza ikertu dugu, hau da, beraien egunerokoan dituzten zailtasunak

eta oztopoak hauteman ditugu. Horregatik, gure proiektua, etxeko lanak

egiterakoan edo besterik gabe etxean daudenean, erraztasunak jartzeko da,

bibrazio edo argi bidez erreztasun horiek eskeintzeko asmoz.

3.1. IKERTUTAKOA

Arduinoei buruz ere ikertu dugu, proiektu hau egiteko honek eskaintzen

dizkigun aukerak jakiteko. Arduinoa, periferikoak mikrokontrolagailu baten

sarrera eta irteeretara konektatzeko beharrezko elementu guztiak dituen plaka

da. Guk erabili dugun arduinoan, bat bestearen menpe dago, hau da, bat



agintaria (tinbrean jarriko dena) eta bestea hartzailea (erlojuan jarriko dena)

izango da.

4. MATERIALAK

- Antenak

- Erradio frekuentziak

- Kableak

- Torlojuak

- Pantaila

- Arduinoa

- Bibradorea

5. AURREKONTUA

Guztira gastatutako dirua gutxi gora-behera 100€ izan dira. Diru kopuru hori

hainbat gauza erosteko erabili dira:

- Antenek 12€ balio zuten.

- Arduinoek 20€ balio zuten, eta bi erosi genituenez 40€.

- Base plakak 25€ balio zuten.

- Geratzen diren 23€ rekin, beste material batzuk erosi ditugu: kableak,

zinta aislantea, basea arduinoak jartzeko...

6. METODOLOGIA

6.1. NOLA EGIN DUGU?

Proiektu hau batxillergoko ikasle batzuen laguntzarekin egin dugu. Gure

irakasle batekin kontaktuan jarri ginen eta aukera bat eskaini zigun. Beraiek



klasean arduinoei buruzko proiektuak egiten ari zirenez, gure proiektua lan

moduan aurkeztu zien.

6.2. URRATSAK

1. Hasteko, ideia pentsatzen hasi ginen. Hasieran beste proiektu bat

genuen buruan, baina oso bideragarria ez zela konturatu ginenean,

bukaeran aukeratua izan zen ideia bururatu zitzaigun: gorrentzako erloju

azkarra.

a. Hasierako ideia, ikerketa bat egitea zen. Medikamendu eta

sendagaiei buruzko ikerketa. Gure helburua, informazioa bilatzea

eta emaitza erabilgarriak eskuratzea zen.

2. Ideia buruan genuenean, planifikazioa irakurtzen eta betetzen hasi

ginen. Nahi eta ez eman beharreko pausu batzuk genituelako.

3. Ondoren, hainbat klase igaro genituen arduinoei buruz informazioa

biltzen eta eskolako irakasleekin bilerak egiten.



a. Jone, Koldo Izagirrerekin bildu zen eta proiektuaren laburpentxo

bat egin zuten.

4. Gure irakasle izandako Imanol Andresi proiektuarekin ea lagunduko

zigun galdetu genion. Baina berak arduinoekin esperientziarik ez zuenez,

beste irakasle batengana bideratu gintuen, Lierni Goenaga.

5. Liernirengana joan ginenean, prest agertu zen gu laguntzeko.

Konponbide bat aurkeztu zigun proiektua aurrera eramateko.

6. Konponbidea, batxillergoan arduinoei buruz ikasten ari direnez, gure

proiektua aurkeztea zen. Klase horretako bi pertsona (Julen Pagola eta

Unax Jimenez) bolondres aurkeztu ziren, eta beraien laguntzarekin,

proiektuarekin hasi ginen.

7. Liernirekin, arduinoen funtzioa zehaztu genuen.

a. Lehenik, antenak konektatzen aritu ziren, horretarako antenei

buruz informazioa bilatu beharra izan zuten.



b. Ondoren, elementu gehiago integratzen hasi ziren, adibidez,

argia, errezeptoreak…

7. EMAITZA

Ez dugu proiektua amaitzeko denbora izan. Oraingoz ez dugu lortu arduino

nagusiak seinalea bidali eta beste arduinoak harrapatzea. Arduino nagusiak

seinalea ongi bidaltzen du. Baina antenen bidez egin dugunez, konexio arazoak

eduki ditugu.



Azokarako prest edukitzea aurreikusten dugu, eta kasu hipotetikoren batean

konexio hori lortuko ez bagenu, modu tradizionalean amaituko genuke, hau da,

kable bidez.

Bideragarria dela ikusi dugu. Nahiz eta ez izan guk espero genuena posible da,

eta denbora eta aurrekontu gehiagorekin lortu daiteke. Gure hasierako ideian

erloju batean jarri nahi genuen, baina azkenean simuladore bat balitz bezala

geratu da. Gustura gaude baina hobetuko genuke.

8. ONDORIOA

Berriz egingo bagenu, proiektuaren prozesua gehiago jarraitzea gustatuko

litzaiguke. Batxillergoko ikasleek lagundu digutenez, ez genuen asko

kointziditzen eta horrenbestez, ezin izan dugu asko jarraitu.

Bestalde, proiektuarekin hasi ginenean asko kostatu zitzaigun lanean hastea.

Hasieran, zer egin ez genekienez saio asko igaro genituen informazioa bilatzen,

aurreratu gabe.

Horregatik, hasieratik hasiko bagina, hasieran planifikazio on bat egingo genuke

eta ideia guztiak ondo idatzita jarriko genituzke lanean hasteko eta denbora

aprobetxatzeko.



9. BIBLIOGRAFIA

● Zer da arduinoa eta nola programatzen da?

https://www.bejob.com/que-es-la-programacion-con-arduino-y-para-
que-sirve/#:~:text=El%20arduino%20es%20una%20placa,trav%C3%
A9s%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20serial

● Arduinoen zirkuitoak eraikitzeko beharrezko materialak:

https://programarfacil.com/blog/componentes-para-construir-circuit
os-en-arduino/

● Zer da mikrokontrolagailu bat?

https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador

● Zer osagai ditu?

https://programarfacil.com/blog/componentes-para-construir-circuit
os-en-arduino/

● Pertsona gorren zailtasunak:

https://www.cesya.es/amadis07/Ponencias/Presentaciones/Presenta
cionPabloMalave.pdf

10. ESKERRAK

Eskerrak eman nahi genizkioke gure eskolako irakasle den Lierni Goenagari,

asko lagundu baitigu proiektu hau egiten. Bera izan delako proiektua egiteko

bidea ireki digun pertsona.

Julen Pagola eta Unax Jimenez-i ere eskerrak eman nahi genizkieke, arduinoen

programazioan eta instalazioan laguntzeagatik. Beraiei esker egin dugulako

proiektua.

Koldo Izagirreri eskerrak eman nahi genizkioke ideia garatzen laguntzeagatik.

Gure eskerminak eman nahi dizkiogu Maialen Izagirreri proiektuko idea adosten
eta zehazten laguntzeagatik.
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Azkenik, Imanol Adres ere aipatu nahi dugu, bera izan delako lagundu gaituen
lehenengo irakaslea.


