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1.- LABURPENA

Sentsore-19 proiektuak bi sistema edo atal desberdinez osatuta dago: alde
batetik, aforo zenbatzailea dago; eta bestetik, CO2 neurgailua. Lehenengo sistema
sakatzaileek eta LED-ekin egindako keinukariak osatzen dute. Bigarren sistema
CO2 -a neurtzen duen sentsoreak, OLED pantailak eta LED batzuk osatzen dute.
Gela batean kokatzeko diseinatuta daude, aforo zenbatzailea atearen ondoan
jartzeko, eta CO2 sentsorea leihoetatik eta atetik urrun jartzeko. Bi sistema hauen
erabilera ikastetxeetan koronabirusaren kutsadura galarazteko pentsatuta daude,
beti ere klaseetan ahalik eta erosotasun handiena mantenduz.

2.- NOLA SORTU ZEN IDEIA EDO ARAZOA

Irailean ikastetxera bueltatu ginenean ikusi genuen Covid-19 saihesteko
neurri guztiak betetzea oso zaila dela. Adibidez, leihoak 20 minuturo ireki behar
izatea eta hau deserosoa da batez ere hotza egiten duelako. Oso zaila da ere
gelatan aforoa kontrolatzea eta distantzia mantentzea. Horregatik Sentsore-19
sortzea pentsatu genuen, birusaren aurkako neurriak hobeto betetzeko eta
klaseetan ahalik eta erosotasun handiena izateko.

2.1. Zer da SARS-CoV-2?

Mota asko daude, eta batzuek gaixotasun infekziosoak eragiten dituzte.
Identifikatu berri den koronabirusak, SARS-CoV-2, arnas sistema erasotzen duen
birus bat da zeinek munduko pandemia eragin du, COVID-19 izenekoa.

SARS-CoV-2 erretrobirusen familiakoa da, ARN nukleotidoa duelako, eta bere
izena bere geruzako proteinen itxura berezitik jasotzen du. Bere genomak, 29891
nukleotido ditu, 9860 aminoazidorentzat kodifikatzen dituztenak. COVID-19-ak,
100-160 nm-ko diametroa duten birus esferikoak dira, glikoproteinaz osatutako
bigeruza lipidiko bilgarriak dituzte eta polaritate positiboko ARN kate sinple bakarrez
osatuta daude. Birusaren genoma material genetikoak, 5 proteina ezberdinez
konposatuta dago: s proteina (spike protein), e proteina (envelope), m proteina
(membrane), n proteina (nucleocapsid) eta HE proteina (hemaglutinina-esterasa).
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Jarduteko mekanismoa zeluletan

1. Birusaren lotura zelulara eta sarrera, mintzen fusioaren eta endozitosiaren
ondorioz gertatzen da.
*S proteinak giltza moduan jarduten du. S proteina hiru unitate berdinek
osatzen dute, zirkulu-forman antolatuak. ACE-2 errezeptoreak giltza gisa
egokitzen dira, eta birusaren mintz-estalkiaren eta infektatzen ari den
zelularen mintzaren arteko fusioa neurtzen dute. S proteina eta ACE-2
hartzailearen arteko loturak markatzen du birusak organismoan duen
helmuga, baina S proteina aktibatzeak irekitzen dizkio zelularen ateak
birusari.

2. Birusaren ARN askatzea.
3. Polimerasa-birala itzultzea.
4. ARN-aren erreplikazioa.
5. RNA subgenomikoaren transkripzioa (proteinekin lotuta).
6. Egitura-proteina biralen itzulpena.
7. S, E eta M proteinak nukleokapsidearekin konbinatzen dira.
8. Birioi helduaren sorkuntza.
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2.2. Transmisioa

SARS-CoV-2, pertsonatik pertsonara, hainbat modu ezberdinetan igaro ahal
da. COVID-19-arekin infektatutako pertsona batek ez-kutsatutako beste pertsona
bati transmititzen dio gaixotasuna.

Pertsonak SARS-CoV-2 birusarekin kutsatzeko modu nagusia (COVID-19
eragiten duen birusa) arnas tantak edo aerosolen bitartezkoa da birus infekziosoa
garraiatzen baidute. Arnas tantak exhalazioan sortzen dira (adibidez, arnas
hartzean, hitz egitean, abestean, eztul egitean, doministiku egitean) eta tamaina
handiko espektro bat hartzen dute. Aerosol horien tamainaren arabera, portaera
aerodinamikoa desberdina da. 100 mikra baino handiagoak lurrera jaitsi, eta
gehienez ere bi metroko tartea egin dezakete. Horregatik, emisio horiek hurbil
dagoen pertsona batengana irits daitezke. 100 mikra baino gutxiagokoak beste
arnas emisio bat ere egiten da aerosol batekin. Aerosola airean esekita geratzen da
denboraz igorgailutik bi metro baino urrunago arnastu daiteke, edo, airean esekita
geratzen bada igorgailua ez dagoenean ere.Tamainaren arabera, aerosolak goiko
arnasbideetara iristen daiteke edo trakea eta bronkioatara, edo albeoloetaraino
iristeko gaitasuna dute.
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2.3. CO2 eta AIREZTAPENA

Aireztapena airea berriztatzea da, barneko airea potentzialki kutsatuta
dagoena birus gabeko kanpo airearekin ordezkatzea. Kutsadura maila aireztapena,
gelaren bolumen, gelan dauden pertsona kopuru, pertsonen adina, egindako
ekintza, ingurunean dauden Covid kasuak eta asumitu nahi den arriskuaren
araberakoa da. Beste modu bat aireztapena neurtzeko, kanpotik sartzen diren aire
litroak pertsona/segunduko neurtzea da. Kutsaketa maila jaisteko bolumen egokia
14 litro pertsona eta segunduko da. Beraz, bien arteko erlazioa:
ACH =(Air Changes per Hour) Pertsona segunduko litroak * pertsona kopurua *
3600 segundu/orduko * 0.001 m3/litroko / gelako bolumena m3etan.

Aireztapena neurtzeko espazio zehatz batean, erabiltzen den metodo bat
CO2ren kontzentrazioa neurtzearena da. Kanpo airean CO2 kontzentrazioak
420ppmkoak dira. Barruan, okupatutako gelatan CO2 mailak igotzen dira bertan
daudenek kanporatutako aireagatik.

Gela batean CO2 kontzentrazioa ezartzeko honako urratsak jarraitu behar
dira:

1.Gelako dimentsioak neurtu: zabalera*luzera*altuera eta kalkulatu bolumena
m3koetan

2.Neurtu CO2kontzentrazioa kanpoan 5 minututan.

3.Estimatu CO2 kontzentrazioa: CO2 ekoizpena= gelakide kopurua* gelakide
bakoitzak askatutako CO2 kopurua (guztiz lotuta dago pertsona bakoitzaren adina,
sexua, pisua eta aktibitate metabolikoarekin). Horretarako datu hauek kontsideratu
daitezke: Nerabeetan: 0,0044 litro/segunduko = 0,264 litro/minutuko nerabeko
Irakaslea (zutik eta hitz egiten; adina 40 urte ing.) 0,00361 litro/segunduko =0,366
litro/min.

4.Kanpo airearen kaudala kalkulatu: ACH* gelako bolumena

5.CO2 kantitatea estimatu horretarako dagoen formula erabiliz.

700 ppm CO2 baliotik gora airea berriztatu behar dela edo gelatik irten beharra
adieraziko lukete.
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3.- ERABILITAKO MATERIALA

Hurrengo taulan agertzen dira proiektuan erabilitako materialak:

Arduino Uno plaka MH-Z19 sentsorea

LED zuriak LED gorriak, horiak eta
berdeak

Erresistentziak OLED pantaila

Kableak Arduino programa

Funda termoretraktilak FreeCad 019 programa

Sakatzaileak 3D inprimagailua

Bakelitazko plaka zulatua Protoboard-a
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4.- AURREKONTUA

Beheko taulan agertzen dira erabilitako materialen balio unitarioa eta guztira
gure prototipoak duen balioa 54,24 €. Aurrekontuan ez da kontutan hartu eskulanak
duen balioa eta beraz komertzializatu nahiko bagenu gehitu beharko genuke balio
osora.

Zbk Osagaia
Kopuru

a
Prezioa

bakoitzako Guztira BEZ Prezio osoa

1
sakatzaile
plakarako 2 0,27 0,54 0,11 0,65

2
pantaila OLED
0,96" 1 8,26 8,26 1,73 9,99

3
MHZ-19B-CO2-
NDIR sentsorea 1 14 14 2,94 16,94

4 led gorri 2 0,16 0,32 0,07 0,39
5 led hori 2 0,16 0,32 0,07 0,39
6 led berde 2 0,16 0,32 0,07 0,39
7 led zuriak 8 0,16 1,28 0,27 1,55

8
plaka arduino
UNO 2 8,26 16,52 3,47 19,99

9

Kable
txirikordatua
8x0,22 1m 0,6 0,6 0,13 0,73

10 Plaka zulatua 0,17 2,89 0,48 0,1 0,58

11
PLA (3D
inprimakiak) 120 gr 18,20€/Kg 2,184 0,46 2,64

Guztira: 54,24€

5.- METODOLOGIA

Proiektu honetan gertuko erronka bati erantzuna ematen saiatu gara.
Horretarako talde kooperatiboan lan egin dugu, gutako bakoitzak rol bat hartuz.
Diziplina desberdinak uztartu ditugu (anatomia, teknologia, ingenieritza
matematika…) pentsamendu kritikoan oinarrituz, denon osasuna hobetzeari eta
segurtasunari  garrantzia emanez.

Proiektu hau aurrera eramateko hauek dira emandako urratsak:
1. Gantt diagramaren bitartez proiektua planifikatu.
2. Gaiari buruzko informazioa bilatu.
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3. Proiektu osoaren diseinu orokorra egin. Talde batek, zirkuituak eta programa
egin eta besteak 3D diseinua.

4. Kutxen eta sakatzaileen diseinua egiteko, FreeCad 019 programa erabili dugu
5. Zirkuituaren programak egiteko Arduino programa erabili dugu.
6. Zirkuitua montatu dugu, lehendabizi protoboard batean eta ondoren

bakelitazko plakan, azken honetan elementuak soldatuz.
7. 3D diseinuko piezak inprimatu ditugu.
8. Azkenik, zirkuituak kutxaren barruan kokatu ditugu, eta gela batean frogatu

dugu.
9. Birika bat eta Sars-Cov-2 baita inprimatu ditugu.

Programa 3D diseinua
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6.- EMAITZA

Bi sistemak egin ondoren, ikusi dugu ondo egiten dituztela neurketak, eta
argiak behar diren momentuan pizten direla, jende gehiago ezin dela sartu CO2

gehiegi dagoela adieraziz. Espero genuen bezala funtzionatzen du eta ez dituzte
arazorik eman.

7.- ONDORIOAK

Gure sistemek ondo funtzionatu arren hobekuntza batzuk egin daitezkela uste
dugu:

Aforo zenbatzailean:

- LED berde bat jarri konprobatzeko piztuta dagoela sakatzaileei hainbat aldiz
eman gabe edo RGB LED-ak jarri, eta hauen kolorea aldatzen joan aforoa
gehitzearekin batera.

- Kutxaren diseinua hobetu daiteke, barruan kolorez aldatzen duten LED-ak
egoteko.

- Sakatzaileak kutxatik kanpo jar daitezke, nahasterik ez egoteko hauei
ematerakoan; hau da, ondo bereizteko zein den sarrerako eta zein irteerakoa.

CO2 sentsorean:

- Hiru kolore ezberdineko “termometroa” egin beharrean CO2 kantitatea
adierazteko, RGB LED-ak erabiltzea.

Bestelakoak;

- Asmoa daukagu DBHko 3. eta 4. ikasleei guk egindako proiektua azaltzeko,
eta ikastetxeko azokan beste talde batzuekin batera parte hartzeko.

Bestalde, proiektu honetan zehar 21. mendeko trebetasunak landu egin ditugu:

● Indagazioa erabili dugu hurbileko erronka bati erantzuna emateko eta
honetarako gure arteko komunikazioa eta kooperazioa oso garrantzitsua izan
da, beste modu batean proiektuak ez lukeelako aurrera egingo.

● Sormena landu egin dugu, bai proiektua diseinatzeko zein martxan jartzeko
orduan.

● Emakumearen eginkizuna zientziaren munduan nabarmena dela ikusi dugu,
gure taldea bakarrik emakumez osatuta baitago, eta hala ere aurrera atera
da. Hau oso garrantzitsua da, modu honetan emakume gehiago motibatu
ditzakegulako zientziarekin lotutako ikasketak egin ditzaten.
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● Azkenik, diziplina desberdinak landu ditugu konpetentzia digitalean oinarrituz
CO2 Sentsore-19 aurrera ateratzeko.
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