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ELBARRIENTZAKO LAGUNTZAILEA (HELBURUA)
Ikusi dugu pertsona elbarriek laguntza gutxi dauzkatela beraien etxeetan, hori dela eta
pentsatu dugu laguntzaile bat sortzea beraientzat. Auto telegidatu honek eziduak behar
dituen gauzak eramango ditu eta ezinduak kontrolatzeko ahalmena edukiko du. Gauzak
sartzeko plataforma edo leku bat izango du eta hau altxa eta jaitsi ahal izango da beraientzat
erosogoa gerta dadin..

SARRERA
2. ebaluazio honetan Teknologia, Biologia eta Fisika-Kimikako arloetan proiektu batean aritu
gara lanean. Talde bakoitzak proiektu teknologiko edo zientifikoa egin behar zuen. Jarri
ziguten baldintza bakarra honako hau izan zen: proiektua munduko arazoak konpontzeko
baliagarri izatea.
Hainbat idea eduki genituen proiektua egiteko:
-

Ideia asko eduki genituen baina gehien erakarri gintuena kotxe telegidatu bat egitea
izan zen umeek jolastu eta ondo pasa zezaten. Baina proiektuaren baldintza zela eta,
ezin izan genuen egin.

-

Bigarren ideia gure kotxe gidatuak soporte edo plataforma bat edukitzea izan zen.
Gauzak leku batetik bestera eramateko, pertsonei laguntzeko beren etxean.

-

Eta azkeneko ideia elbarrientzat laguntza bat sortzea izan zen, elbarriek beraien
etxeetan ahalik eta gutxien mugitu beharra izateko. Horregatik jarri diogu kotxe
telegidatuari plataforma bat elbarriek gauzak jartzeko eta beste pertsonarengana
eramateko. Medikamentuak eraman ahal izateko, adibidez.
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AUTOA EGITEKO PAUSUAK
MATERIALA:
-

Bi motor
Alimentazio plaka
Kableak arduinoarentzako puntekin
12V bateria (indarra nahikoa edukitzeko)
Arduino Uno
Bluetooth plaka

MUNTAIAREN ESKEMA

Hau da gure autoan erabili dugun diseinua. Diseinu asko egin genituen baina hau da gehien
gustatu zitzaiguna.
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PAUSUAK
1. Lehenik, ideia edo erronka definitu genuen. Ez genuen elbarri batekin hitz egin, gure
ideia izan zen hau egitea.
2. Bigarrenik, autoraren planoa egin genuen eta ideia desberdinak proposatu genituen
gure lantaldean.

3. Ondoren arduinoen inguruko informazioa aztertzen aritu ginen hainbat weborrietan:
arduinoak zer diren, nola funtzionatzen duten...
4. Bateria eta proba ezberdinak egiten aritu ginen kableekin zirkuito elektrikoari gauza
desberdinak gehituz.
5. Autoaren planoak, informazioa, arduinoaren idatziak nolakoak diren, zein diren…
begiratzen aritu ginen.
6. Gero, arduinoa programatu genuen. Idatzi honekin (// “dkjdkjid” dagoenean,
arduinoak bidaltzen duen agindua azaltzen du).
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#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT(4,2); // RX, TX recorder que se cruzan
// Motor 1
int ENA = 10;
int IN1 = 9;
int IN2 = 8;
// Motor 2
int ENB = 5;
int IN3 = 7;
int IN4 = 6;
void setup() {
Serial.begin(9600);
BT.begin(9600);
pinMode (ENA, OUTPUT);
pinMode (ENB, OUTPUT);
pinMode (IN1, OUTPUT);
pinMode (IN2, OUTPUT);
pinMode (IN3, OUTPUT);
pinMode (IN4, OUTPUT);
}
void loop() {
if (BT.available()){
char dato=BT.read();
switch(dato){
case 'a':
Adelante();
break;
case 'r':
Atras();
break;
case 'd':
Derecha();
break;
case 'i':
Izquierda();
break;
case 'p':
Parar();
break;
}
}
}
void Adelante (){
//Dirección motor A
digitalWrite (IN1, LOW);
digitalWrite (IN2, HIGH);
analogWrite (ENA, 255); //Velocidad motor A
//Dirección motor B
digitalWrite (IN3, HIGH);
digitalWrite (IN4, LOW);
analogWrite ENB, 255); //Velocidad motor B
}
void Derecha (){
//Dirección motor A
digitalWrite (IN1, HIGH);
digitalWrite (IN2, LOW);
analogWrite (ENA, 255); //Velocidad motor A
//Dirección motor B
digitalWrite (IN3, HIGH);
digitalWrite (IN4, LOW);
analogWrite (ENB, 255); //Velocidad motor A
}
void Izquierda (){
//Dirección motor A
digitalWrite (IN1, LOW);
digitalWrite (IN2, HIGH);
analogWrite (ENA, 255); //Velocidad motor A
//Dirección motor B
digitalWrite (IN3, LOW);
digitalWrite (IN4, HIGH);
analogWrite (ENB, 255); //Velocidad motor A
}
void Atras (){
//Dirección motor A
digitalWrite (IN1, HIGH);
digitalWrite (IN2, LOW);
analogWrite (ENA, 255); //Velocidad motor A
//Dirección motor B
digitalWrite (IN3, LOW);
digitalWrite (IN4, HIGH);
analogWrite (ENB, 255); //Velocidad motor B
}
void Parar (){
//Dirección motor A
digitalWrite (IN1, LOW);
digitalWrite (IN2, LOW);
analogWrite (ENA, 0); //Velocidad motor A
//Dirección motor B
digitalWrite (IN3, LOW);
digitalWrite (IN4, LOW);
analogWrite (ENB, 0); //Velocidad motor A
}
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7. Bluetooth aplikazioa deskargatu eta konektatzen hasi ginen. Lehenik, Mit App
Inventor programarekin, baina, beste programa errazago bat aurkitu genuen eta
horrekin egin genuen: Arduino Bluetooth Controller.

ARDUINO BLUETOOTH CONTROLLER

8. Bluetootha konektatu genuen.
9. Arazo batzuk arkitu genituen eta haiek konpondu genituen.
10. Plataforma egin genion.
11. Kotxea pixka bat apaindu eta plataforma margotu eta itsatsi genuen.

DENBORA GEHIAGO EDUKI IZAN BAGENU EGINGO
GENITUZKEEN HOBEKUNTZAK
1. Oinarria hidraulikoa izatea, hau da, kontrol bat izatea plataforma gora eta behera
ibiltzeko.
2. Material egokiagoak erabiltzea. Adibidez, egurraz gain metala erabili edo silikona
erabiltzeaz gain beste itsasgarri batzuk erabili…
3. Egonkorragoa izatea (4 gurpilekin lortuko genukeen); ikusi dugun bezala,
bi gurpilekin oso konplexua da oreka ona lortzea eta beti egon behar da pisua jartzen
eta kentzen oreka ona lortzeko.
4. Karkasa bat jarri: autoa bukatzean ez diogu karkasarik jarri, denbora asko beharko
genukeeelako eta kableak eta gauza askoagerian gelditu dira, horregatik itxura hobea
izateko karkasa bat oso ondo etorriko litzateke.
5. Sentsore ultrasonidoak jartzea, objektu baten kontra doanean detektatzeko eta ez
txokatzeko.
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6. Azkeneko hobekuntza, esku robotiko bat jartzea izango litzateke gauzak hartu eta
uzteko. Hori egin ahal izateko denbora asko izan eta gauza berri asko ikasi beharko
genituzke

ARAZOAK
Arazo batzuk eduki ditugu kotxe gidatua egiterakoan baina denak konpondu ahal izan ditugu.
-

1. Oinarria egin genuen eta segidan kableak jarri genituen bluetootha konektatzeko,
programa pasatzeko... Dena bukatu genuenean bluetootharekin konektatu nahi izan
genuen baina konturatu ginen bluetooth plaka gaizki zebilela eta beste bat jarri behar
izan genuen.

-

2. Programa pasatzean arazo asko izan genituen bi programa desberdin eta bi
aplikazio desberdin genituelako. Bi programak nahastu genituen eta horrek arazoa
ekarri zigun. Programa bakarra erabilita akatsa konpondu genuen.

-

3. Azkenean lortu genuen autoak funtzionatzea, baina handik pixka batera konturatu
ginen berriro gaizki zihoala. Proba asko egin genituen gaizki zegoena aurkitu ahal
izateko; bluetooth-a konektatzean zegokion argia pizten zen, beraz, ikusi genuen ez
zela horren akatsa, arduinoarena baizik, funtzio batzuk gaizki bidaltzen zituelako.

-

4. Azkenean arazoak konpontzea lortu genuen eta konexioak eta bluetootha ondo
jarri genituen. Orduan, probatzen hasi eta konturatu ginen gurpil bat bestea baino
azakarrago zihoala, eta horren ondorioz berriz programatu behar izan genuen gurpil
bakoitzaren abiadura.

-

5. Probak egiten hasi ginenean honakoa gertatu zitzaigun:

https://drive.google.com/file/d/1-cjxQoS01gwPOvEHfgjswqrZozXi5uNW/view

IKASITAKOA
-

Arduino bat programatzen
Bluetooth plakak eta alimentazio plakak erabiltzen
Auto telegidatua egiten
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EMAITZA
Emaitza, ona izan da, baina gure hasierako helburu guztiak ez ditugu lortu. Hau izan da
emaitza:
Kotxea, 2 gurpilekin, arduino batekin, plaka bluetooth batekin, bateria batekin, eta
plataforma batekin geratu da. Gure helburua 4 gurpilekin egitea zen, karkasa batekin
estaltzea eta plataforma hidraulikoarekin egitea, baina ez dugu nahikoa denborarik izan. Hala
ere, gure ustez lan ona egin dugu eta kotxea erabilgarria izan daitekeela uste dugu. Hau da
emaitza:
https://drive.google.com/file/d/16OHtw081tUEr6hj_G1e7XSyRw8PASnrf/view?usp=s
haring
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