Elektronikk, sensorer og
Arduino
Torfinn Sæbø
Foreløpig versjon 28.05.2020

2020

1

Innholdsfortegnelse
Introduksjon..................................................................................................................................................... 5
Grunnleggende elektroteknikk og elektronikk ................................................................................................. 8
Ohms lov, Kirchoffs lov m.m. .............................................................................................................................. 9
Elektronikkomponenter ................................................................................................................................. 13
Resistorer (faste) ............................................................................................................................................... 14
Variable resistorer ............................................................................................................................................ 16
Dioder ............................................................................................................................................................... 17
Lysdioder – LED ................................................................................................................................................. 20
Fotomotstand – LDR (Light Dependent Resistor) .............................................................................................. 22
Kondensatorer .................................................................................................................................................. 23
Transistoren - En aktiv komponent ................................................................................................................... 25
Transistoren som forsterker .............................................................................................................................. 29
Energi og effekt .............................................................................................................................................. 33
Likeretting og spenningsforsyning .................................................................................................................. 34
Operasjonsforsterkeren ................................................................................................................................. 41
Komparatoren ................................................................................................................................................... 43
Målesystem med Wheatstones målebru og instrumenteringsforsterker ......................................................... 47
Digital elektronikk – Grunnleggende ..................................................................Feil! Bokmerke er ikke definert.
Porter ................................................................................................................................................................ 53
Kombinatoriske kretser ..................................................................................................................................... 56
Vipper ............................................................................................................................................................... 57
Sekvensielle kretser ........................................................................................................................................... 64
Tellere ............................................................................................................................................................... 65
Skiftregistere ..................................................................................................................................................... 69
Systemer for måling og styring ..................................................................................................................... 70
Arduino .......................................................................................................................................................... 71
Kopling på koplingsbrett ................................................................................................................................... 72
Det første programmet – «Hello World»! ......................................................................................................... 74
Variable/datatyper ........................................................................................................................................... 75
For - loop ........................................................................................................................................................... 76
While - loop ....................................................................................................................................................... 78

2

Funksjoner......................................................................................................................................................... 79
Bryter - digitalRead og if-then-else ................................................................................................................... 81
Pull-up- og pull-down resistor ........................................................................................................................... 83
Mer om bryter - holdefunksjon ......................................................................................................................... 84
Analog input – styring av tid ............................................................................................................................. 86
Trafikklys If – then betingelse og analogRead ................................................................................................ 87
RGB-LED - analogWrite .................................................................................................................................... 88
Alarm - digitalRead ........................................................................................................................................... 89
Analog til digital omforming - ADC ................................................................................................................. 94
Digitalvoltmeter ................................................................................................................................................ 96
Sensor for måling av lysintensitet ..................................................................................................................... 98
Skumringsbryter – basisversjon ...................................................................................................................... 100
Digital til analog omforming – DAC .............................................................................................................. 103
Pulsbreddemodulasjon – PWM ....................................................................................................................... 104
Motorstyring ................................................................................................................................................... 105
Flere programmer og prosjekter .................................................................................................................. 111
Servostyring – første møte med servoen! ....................................................................................................... 112
Avstandsmåling – ultralydsensor .................................................................................................................... 114
Parallelt LCD-display ....................................................................................................................................... 117
Serielt LCD display ........................................................................................................................................... 119
Omdreiningsteller - måling av turtall – rpm ................................................................................................... 120
Kommunikasjon med busser ........................................................................................................................ 130
1-Wire ............................................................................................................................................................. 131
I2C ("Two Wire") ............................................................................................................................................. 132
SPI ................................................................................................................................................................... 134
Sensorer og aktuatorer ................................................................................................................................ 135
Effektstyring – styring av store effekter ....................................................................................................... 139
Oppgaver med løsninger/fasit ...................................................................................................................... 143
Delspenninger – Beregning - Oppgaver .......................................................................................................... 143
Delspenninger – Beregning – Løsninger/fasit ................................................................................................. 144
LED – Beregning - Oppgaver ........................................................................................................................... 145
LED – Beregning - Løsninger/fasit ................................................................................................................... 146

3

Appendix ...................................................................................................................................................... 147
Fargekode for resistorer: ................................................................................................................................ 147

4

Introduksjon
Elektronikken omgir oss på alle kanter, og det skjer en svært rask utvikling. Du bruker sikkert
daglig produkter som inneholder ganske avansert elektronikk: Mobiltelefon, PC,
musikkanlegg, TV, pulsklokke, sykkelcomputer etc. etc.
Elektronikk, sensorer og programmering er aktuelt innen alle tekniske og naturvitenskapelige
fagområder, i ulik grad. Det brukes og utvikles svært avansert elektronikk innen medisin og
fysikk. Også i biologi og kjemi. Moderne elektronikk er kommet eller er på fullfart inn på
svært mange områder. Kraftproduksjon, miljøovervåking, smarthus, biler, motorsykler,
musikk, lysstyring, signalanlegg, informasjonssystemer osv. osv.
Programmering vil alle komme borti senere ved videre studier innen teknisknaturvitenskapelige fag. Det er mange ulike programmeringsspråk, men de fleste har mye
felles og bygger på den samme grunnstrukturen.

I dette kurset vil du lære om elektronikk, sensorer og programmering. Meningen er at du skal
kunne:
•

Forstå

•

Bruke kunnskapen

•

Bygge videre på kunnskapen ved senere studier/arbeid
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Analog og digital elektronikk

Vi ser umiddelbart at analoge signaler har alle mulige verdier, mens digitale signaler har kun
to verdier 1 og 0 (representert f.eks. ved 5V og 0V).

Produkter som i hovedsak er analoge er:
Forsterkere, høyttalere, FM-radio, batteriladere, analog telefon, FM-radio, platespiller,
båndopptaker, forsterkere til mikrofon og elgitar
Produkter som i hovedsak er digitale er:
PC, mobiltelefon, DAB-radio, digital TV, digitalkamera, klokker, digitale lydopptakere,
videokamera, måleinstrumenter, styringssystemer, mp3-spillere
Vi ser at mange av de analoge produktene enten er så godt som borte eller er i ferd med å bli
overtatt av digitale (hvilke?).
En av mange fordeler med digital elektronikk er at vi kan overføre, kopiere og lagre
informasjon uten tap. Slik at vi kan få en 100% identisk kopi. Det er andre fordeler også, bl.a.
at digitale produkter ofte er integrert med programvare, som kan oppdateres og endres, og at
vi kan ha langt flere radio og TV-kanaler enn vi kan analogt.
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Kvaliteten på digitalisert informasjon er ikke nødvendigvis bedre enn digital. Mange vil med
autoritet hevde at FM-radio har bedre lydkvalitet enn DAB-radio. Kvaliteten henger bl.a.
sammen med grad av komprimering (.mp3, .jpg og .mpeg er komprimerte formater for hhv.
Lyd, bilde og video) og hvordan analoge signaler omgjøres til digitale og omvendt (AD- og
DA-konvertering, som du skal få lære mer om senere).
Uansett er virkeligheten analog… så på en eller annen måte må vi få informasjonen inn i
datamaskinen som enere og nuller. Her kommer bl.a. sensorene inn i bildet!

7

Grunnleggende elektroteknikk og elektronikk
For å kunne forstå sensorer og elektroniske systemer trengs en viss grunnleggende kunnskap
om elektro. De mest sentrale begrepene (størrelsene) er:

Spenning

som måles i Volt

V

Strøm

som måles i Ampere A

Resistans

som måles i Ohm



Effekt

som måles i Watt

W

Frekvens

som måles i Hertz

Hz

Strøm og spenning brukes i dagligtalen ofte om hverandre. Men det er spenningen som er
230V i stikkontakten eller 12V i et batteri. Strømmen er rett og slett hvor mange elektroner
som passerer per sekund gjennom en ledning (1 Ampere er 6,24.1018 elektroner per sekund,
dvs. 1 Coulomb per sekund).

For å presse strømmen gjennom en leder trengs en spenning. Resistans i ledningen vil
redusere strømmen eller kreve en høyere spenning for å oppnå den samme strømmen. Denne
sammenhengen gir oss Ohms lov.
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Ohms lov, Kirchoffs lov m.m.

Ohms lov: U = R.I
U er spenningen i Volt (V)
I er strømmen i Ampere (A)
R er resistansen (motstanden) i Ohm ()

Strømmen blir større med større trykk (spenning) og mindre med større motstand: I = U/R
som vi ordner til:
U = RI

To forskjellige analogier for å illustrere sammenhengen:
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Effektloven: P = U.I
Effekt, P, er energi per tidsenhet. SI-enheten er Watt, der 1W er 1 Joule per sekund
En varmeovn kan f.eks. være 1000W, en lyspære 60W.Ut fra U = RI og P=UI kan vi utlede
totalt 12 uttrykk for sammenhengene mellom U, R, I og P:
.

Oppgaver – Ohms lov og effektloven
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Kirchoffs spenningslov:
U = U1 + U2 + U3 + … + UN når vi har N delspenninger
U = U1 + U2

når vi har 2 delspenninger

Summen av delspenningene er hele spenningen

Har vi to delspenninger er hele spenningen summen av disse. En analogi er at hvis vi skal
klatre 12 meter opp langs en fjellvegg og har klatret 7 meter først, så har vi 5 meter igjen….
Ganske banal regel, men uhyre viktig!

Seriekopling av resistanser
Rtotal = R1 + R2 + … + RN

Totalresistansen er summen av alle resistansene vi har koplet i serie
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Delspenninger – beregning
Når vi har to (eller flere) resistanser i serie vil spenningen fordele seg over hver av
resistansene. Jo større resistans, jo større delspenning.

Metode 1 – Beregne delspenning ved først å finne strømmen. Deretter bruker vi ohms
lov for hver av resistansene

I=

U
Rtot

U 1 = R1  I

U 2 = R2  I eller U 2 = U − U1 (Kirchoffs lov)

Metode 2 – Det er samme brøkdelen av R1 i forhold til den totale resistansen som U1 i
forhold til U.

U1 =

R1
U
Rtot

Dersom en resistans er f.eks. 20% av totalresistansen er delspenningen over resistansen 20%
av totalspenningen (hele spenningen)

Oppgaver – Delspenninger
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Elektronikkomponenter

Det finnes et utall ulike elektronikkomponenter. De er byggesteiner i ethvert
elektronikkprodukt. Likevel er det kun noen grunnleggende komponenter:
•

Resistor (motstand)

•

Kondensator

•

Spole

•

Diode

•

Transistor

De fleste andre komponenter kan plasseres i en av disse fem kategoriene. Vi skal bruke ulike
komponenter gjennom dette kurset. Alle komponenter har et symbol, som du vil bli vant til
etterhvert. Noen ganger brukes også flere ulike symboler for samme komponent.
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Resistorer (faste)

Resistorer brukes til å begrense strøm eller til å dele spenning. Resistorer er tradisjonelt den
komponenten det er flest av i et elektronisk apparat.
Resistorer kan være laget av ulike materieler: grafitt (karbon), metallfilm, trådviklet med
motstandstråd og flere materialer.
Verdien på resistorer angis ofte med en fargekode (se appendix).

14
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Variable resistorer
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Dioder
En diode er en komponent som leder strøm kun i én retning. Dioder er laget av
halvledermaterialer, vanligvis silisium.
Bildet under viser symbolet for en diode, samt hvordan dioder kan se ut i virkeligheten.

Dioder brukes bl.a. til likeretting – å gjøre om fra vekselspenning til likespenning. Det finnes
en rekke typer dioder, deriblant lysdioder, LED.
En vanlig silisiumdiode vil trenge en spenning, UF, på ca. 0,7 for å lede. Vi «mister» dermed
ca. 0,7V over en diode (dette spenningstapet er og opphavet til et effekttap, varme, ved at
PDIODE = UF .I ).
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Hvis vi går litt mer i detalj, ser vi på grafen under at dioden begynner å lede så vidt ved 0,5V
og leder godt ved 0,7V. Spenningen over dioden øker også noe med strømmen, så f.eks. 3A
gjennom en likeretterdiode kan føre til at det ligger rundt 1V over dioden.

http://people.seas.harvard.edu/~jones/es154/lectures/lecture_2/diode_characteristics/iv_charac_3.jpg
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Lysdioder – LED
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LED brukes mye, og de er i ferd med å ta over for vanlige glødelamper til belysning. De har
en langt større virkningsgrad enn glødelamper. Det vil si at de «gir mer lys per Watt». Led
brukes til alt mulig fra små røde, grønne eller blå indikatorer som viser at et apparat er på til
svære lyskastere.
En vanlig indikatorled vil ha en spenning i lederetning på ca. 2V (varierer noe fra farge til
farge), og den skal ha en strøm på 10 – 20 mA for å lyse godt. NB! En LED er en diode.
Strømmen går kun en vei gjennom den. Derfor må den koples med riktig polaritet.

Vi ser at det ligger 7V over resistansen og 2V over LED. Enkelt sagt i følge Kirchoffs lov:
LED tar 2V, og da er det igjen 7V spenning over resistansen. Vi kan da beregne R for f.eks.
20 mA:

R =

UR
7V
=
= 350
I
0,02 A

Oppgaver – Dioder og LED
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Fotomotstand – LDR (Light Dependent Resistor)

IEC-symbol:

LDR er en lysfølsom resistans. Den er billig og mye brukt til lysstyring av utelys etc.
Resistansen variere fra 101 – 106  avhengig av lysstyrke. Større lysintensitet gir lavere
resistans. Materialet de er laget av varierer, og kan være bl.a kadmiumsulfid (CdS). LDR
bruker noe tid på å endre resistans, gjerne 10 ms.

22

Kondensatorer

En kondensator har den egenskapen at den kan lades opp og holde på ladningen. I prinsippet
(og ofte i virkeligheten) består den av to metallplater med en viss avstand i mellom.
Kapasitansen, hvor mye ladning kondensatoren kan holde på (ved en viss spenning),
bestemmes av arealet av platene, A avstanden imellom, d samt materialet som måtte være
imellom platene ε = permittiviteten til isolasjonsmaterialet.
Permittiviteten, ε utgjøres av ε0. εr
(ε0 er permittiviteten i vakuum og εr er den relative permittiviteten til isolasjonsmaterialet).
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Kapasiteten måles/angis i Farad, F. Farad er en meget stor enhet, og ofte brukes heller mF,
F, nF og pF.

Kapasiteten er gitt ved:

C =  0 r

Ladningen er gitt ved:

A
d

Q = CU

(= 

A
)
d

der Q er ladningen i Coulomb, C er kapasitansen i

Farad og U er spenningen i V

1
Energien er gitt ved: E = CU 2
2

Det finnes ulike typer kondensatorer:
Keramisk kondensator

Lav kapasitans, gode høyfrekvensegenskaper

Plastfoliekondensator

Middels kapasitans

Elektrolytisk kondensator

Høy kapasitans, polariserte, dårlige
høyfrekvensegenskaper

24

Transistoren - En aktiv komponent

Transistoren er grunnlaget for all moderne elektronikk. Den ble først laget rundt 1948
(23.12.1947)
Før dette brukte man elektronrør eller radiorør som de også kalles. De var store, dyre og
brukte mye energi. De var også ømtålige for mekaniske påkjenninger. I tillegg krevde de høy
spenning, gjerne 150-300 Volt.
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Transistoren er en halvleder. Dagens transistorer er laget av silisium. Transistorene som var i
bruk fram til 70-tallet var laget av germanium. Silisium er et ikke-metall i samme gruppe som
karbon, med 4 elektroner i ytterste skall. Rent silisium blir "dopet" med fremmedatomer med
3 og 5 elektroner i ytterste skall, slik at vi får N-ledere med overskudd av elektroner og Pledere med underskudd av elektroner.
Transistoren brukes enten som bryter eller forsterker. Det er skrevet tykke bøker om
transistorer og deres fysikk, kjemi og elektriske egenskaper.

For å bruke en transistor må vi heldigvis ikke sette oss inn i alt dette. Det grunnleggende vi
trenger å vite om en vanlig, "bipolar", transistor er:

•

Med en transistor kan vi styre en stor strøm med en liten strøm
"Forsterkningsfaktoren" (som kalles hFE) kan være et sted mellom 20 og 1000

avhengig av

hvilken

type transistor vi bruker. Vanlig er mellom 100 og 500 for små

transistorer.

Videre trenger vi å vite:
•

Det er ca. 0,7 V mellom basis ("styreinngangen") og emitter når transistoren leder.
Vi kan da betrakte transistoren som en bryter som er PÅ
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På figuren under ser vi to ekvivalente kretser: Et batteri, en lyspære og en bryter. I kretsen til
høyre utgjør transistoren bryteren.

For å tenne lampa til høyre må vi sende inn en liten «styrestrøm», IB, til transistorens basis,
B. Basisstrømmen styrer kollektorstrømmen. Et regneeksempel: Dersom pæra er 90, vil
strømmen med 9V batteri bli:

IK =

U
9V
=
= 100mA
R 90

Dersom transistorens strømforsterkning, hFE, er 100, trenger vi styrestrømmen:

IB =

IK
100 mA
=
= 1mA
hFE
100

27

For å tenne lampa. Vi kan gjerne ha 2-3 eller flere ganger mer basisstrøm for å være sikker på
å dekke behovet (også om vi setter inn en pære som trekker mere strøm).
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Transistoren som forsterker
En forsterker forsterker spenning ("signal") og kan levere stor (alt er relativt...) strøm og
effekt til en høyttaler. Høyttalere er vanligvis 4 eller 8 .
Hvorfor vi trenger en forsterker til 4 eller 8  høyttaler når vi bruker Arduino
En arduinoutgang er 5V når den er HØY og kan levere maksimalt 40 mA.
(et lydsignal fra Arduin er en "firkantpuls"/"firkantsignal". Det betyr at den skrur av og på 5V
med en frekvens som tilsvarer lyfrekvensen).

Regneeksempel med Arduino uten forsterker
Arduino kan levere 5V og 40 mA.
Til 4 Ohm høyttaler; I = U/R = 5V/4  = 1,25 A

Det går ikke med Arduino!

Til 8 Ohm høyttaler; I = U/R = 5V/8  = 625 mA Det går heller ikke med Arduino!
Minste høyttalerresistans vi kan ha: R = U/I = 5V/40 mA = 125 
(maks effekt: P = UI = 5V.40mA = 200 mW)
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Transistorforsterker

En transistorforsterker er basert på transistorens egenskaper ved at vi kan styre en stor strøm
med en liten strøm. Vi bruker ofte transistoren som bryter. Hvis vi skal skru PÅ en lampe på
100 mA og transistoren har en strømforsterkning, hFE, på 100, trenger vi en basisstrøm
("styrestrøm") på (minst) 1 mA.

Figuren over viser transistoren som bryter, der en liten strøm styrer ("skrur PÅ") en stor
strøm. Når bryteren er PÅ ligger (nesten) hele spenningen over lampa og (ca.) 0V over
transistoren.
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Dersom vi kun bruker 0,5 mA basisstrøm vil transistoren hverken være AV eller PÅ. Den vil
være halvveis på eller halvåpen! Det vil da ligge 6V over Høyttaleren og 6V over transistoren.
Figuren på forrige side viser dette.
Dersom vi øker eller minker "styrestrømmen" (basisstrømmen) vil "hovedtrømmen"
(kollektorstrømmen) øke og minke i takt med basisstrømmen, men være 100 ganger større
(eller hva nå den spesielle transistoren man bruker har av strømforsterkning).
Med transistoren halvåpen vil halve spenningen ligge over kollektorresistansen (høyttaleren)
og halve spenningen over transistoren.
Dersom vi "dytter inn" litt ekstra basissrøm fra mikrofonen, vil kollektorstrømmen øke, og
dersom vi trekker ut litt av basisstrømmen vil kollektrorstrømmen minke (mikrofonen lager
vekselstrøm ved lyd mot den, og strømmen går da vekselvis den ene og den andre veien; altså
inn i transistorens basis eller at det går strøm ut fra transistorens basis). Hensikten med
kondensatoren er at det ikke skal passere likestrøm gjennom den.

Når kollektorstrømmen endres i takt med basisstrømmen (og musikken..) endres også
spenningen over høyttaleren (eller kollektorresistansen som vi skal se i neste eksempel).

31

Dersom vi skal ha en brukbar forsterker kan vi kople den slik figuren over viser. Det er ikke
så hensiktsmessig at det hele tiden ligger DC-spenning over høyttaleren. Resistoren er koplet
litt annerledes for å stabilisere forsterkeren (dette kalles en parallellmotkoplet forsterker. Mer
om dette andre steder!).
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Energi og effekt
Energi måles i Joule, J (uttales "jul"). Dette er SI-enheten, en internasjonal standard for
måleenheter. Joule er en meget liten enhet.
Det brukes en rekke andre enheter for energi. Deriblant kalorier, kilokalorier, kilojoule. Når
du betaler for strømmen betaler du per kilowattime (kWh). En kilowattime er 3,6 millioner
Joule, dvs. 3,6 MJ.

En Joule er gitt ved effekten 1W i ett sekund. Altså er energi effekt ganger tid.

E = P .t

Likeledes er effekt definert som:

P = E/t

Noen regneeksempler:
En 10 W lyspære står på i 24 timer:
E = P . t = 10 W . 24. 60 . 60 s = 864 000 J = 864 kJ
Mer nyttig er det å bruke enheten kWh her:
E = P.t = 10 W . 24 h = 240 Wh = 0,24 kWh
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Likeretting og spenningsforsyning
Enveis likeretter
Hvis vi bruker kun én enkelt diode til likeretting, slipper vi gjennom bare de positive
halvperiodene av vekselstrømmen. Vi får dermed likespenning (DC) ut. Dette er imidlertid en
svært ujevn DC. Den går opp og ned i spenning, og halve tiden er det overhodet ingen strøm
eller spenning. En slik likeretter kan f.eks. brukes som batterilader.
Dersom vi setter en diode i serie med en vanlig 230V glødelampe, vil den lyse med omtrent
halv effekt. En enkelt diode i serie med et varmeelement brukes også til å ha to trinn i
varmeeffekt på enkelte hårfønere. Figuren under viser hvordan spenningen ser ut før og etter
enveis likeretteren.

Figurene under viser noen ulike likeretterdioder. Den fysiske størrelsen avhenger av hvor stor
strøm de tåler (den minste er egentlig ingen likeretterdiode, men en signaldiode)
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Brulikeretter - Graetzbru
En Graetzbru vil sørge for at vi får med både positiv og negativ halvperiode i den likerettede
spenningen. Den er svært mye brukt. Figurene under viser noen ulike likeretterbruer. Den
fysiske størrelsen avhenger av hvor stor strøm de tåler.

Figurene under viser spenningen før og etter likeretting:
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En komplett spenningsforsyning
I en spenningsforsyning, som f.eks. skal gi 12V til en radio, trenger vi en jevnere likespenning
(DC). Vi trenger i tillegg en transformator for å transformere ned spenningen fra 230V som vi
har i stikkontakten.
Spenningsforsyninger kalles også strømforsyninger og kraftforsyninger. På engelsk
effektforsyning (PSU = Power Supply Unit) En komplett spenningsforsyning kan se slik ut:

Her sørger kondensatoren for at spenningen holdes oppe ved at den er lades opp til
toppverdien og kun lades ut litt mellom hver topp. Den variasjonen vi får kalles
rippelspenning, og den minker med økende størrelse på kondensatoren mens den øker med
strømmen vi trekker. Det brukes ofte en stor kondensator, gjerne 1000 F eller mer.
Kondensatoren er alltid av typen elektrolyt. Den er polarisert. Vi må passe på at vi ikke
overstiger kondensatorens merkespenning (typisk 6,3V, 16V, 25V, 35V, 50V).
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På figuren under ser vi den likerettede spenningen uten kondensator (svart), med kondensator,
men uten last (rød), samt med kondensator og med last.

Vi legger merke til at den likerettede spenningen legger seg på toppverdien og blir derfor
større enn effektivverdien av vekselspenningen.
I virkeligheten synker hele kurven med rippel (den blå). Dette kan tydelig observeres på
oscilloskop. Dette skyldes den indre motstanden i spenningsforsyningen. Først og fremst
resistansen i koppertråden i transformatoren. Dette er akkurat samme situasjon som med 230
v og kabelresistans eller et batteri med indre resistans.
En større kondensator gir mindre rippel og en større belastning (mer strøm, altså mindre
lastresistans) gir mer rippel. At spenningen synker ved belastning pga. indre resistans kan kun
en regulator bøte på.
Vi legger også merke til at den likerettede spenningen har dobbelt så høy frekvens som
vekselspenningen. Dette fordi de to halvperiodene i en periode blir til to like perioder etter
likeretting.
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Regneeksempel med spenningsfall pga. indre resistans
Figuren under viser et batteri (eller en strømforsyning) med en indre resistans Ri og en ytre
resistans Ry. Batteri er greit som eksempel. For en PSU er situasjonen eksakt den samme.

U = 12V, Ri = 0,031 , Ry = 4,3 .

a) Beregning av klemmespenningen (spenningen på batteriets poler), Uy

Her er det en enkel spenningsdeling der vi har at:

I = U/Rtot = U/(Ri + Ry) = 12 V/4,331  = 2,771 A
Uy = Ry . I = 4,3  . 2,771 A = 11,91 V

b) Beregning av kortslutningsstrømmen og kortslutningseffekten

Ved kortslutning går strømmen kun gjennom Ri og den blir stor:
I = U/Ri = 12 V/0,031  = 387 A

Effekten (varmeeffekten inne i batteriet eller strømforsyningen!) blir:
P = U . I = 12 V . 387 A = 4,64 kW
38

.

Regulert spenningsforsyning
Noen ganger er ikke rippelspenningen akseptabel, og vi kan bruke en regulator som gir
konstant spenning ut. Regulatoren i eksempelet under kalles en serieregulator. Fordi
regulatoren består av en elektronisk kontrollert resistans (transistor) i serie med lasten. Altså
en spenningsdeler. Resistansen inne i regulatoren har alltid en verdi som gjør at spenningen
deles slik at vi får en fast spenning på utgangen.

En regulator av typen 7812 gir 12V. En 7805 gir 5V, og kan brukes til Arduino og alt som
skal lades med USB-kabel/lader. Negative spenninger får vi fra 79-serien. F.eks. gir 7912 ut 12V. Den må da selvsagt ha negativ spenning inn.
Regulatoren må vanligvis ha 2-3 V høyere spenning inn en det den kan levere. Er det stor
forskjell på spenningen inn og ut, kan vi få et betydelig effekttap i form av varmeeffekt i
regulatoren:

Pregulator = Uregulator . I

Løsningen på dette er å bruke en såkalt svitsjet regulator som baserer seg på
pulsbreddemodulasjon, PWM. De fleste strømforsyninger nå for tiden er svitsjede.
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Operasjonsforsterkeren

En operasjonsforsterker («OPAMP») er en integrert krets, som brukes i svært mange ulike
sammenhenger. Den ble opprinnelig utviklet for å gjøre regneoperasjoner, derav navnet.
Analoge computere er nå helt overtatt av digitale computere (PC-er etc.), så nå brukes
operasjonsforsterkeren som en komponent i generell elektronikk. Og den brukes til svært mye
forskjellig!
Operasjonsforsterkeren har tre grunnleggende egenskaper. Disse egenskapene karakteriserer
operasjonsforsterkeren og medfører at det er meget enkelt å gjøre temmelig nøyaktige
beregninger med den.
Råforsterkning (open loop), FU:
Operasjonsforsterkeren forsterker spenningsforskjellen mellom de to inngangene med en
svært høy faktor.
Inngangsimpedans, Zin:
Svært høy
Utgangsimpedans, Zout:
Lav
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Egenskap

Virkelig

Ideell

Råforsterkning, FO

20 000 – 200 000 typisk

∞

Inngangsimpedans

100 M – 2 T typisk

∞

Utgangsimpedans

20  – 100  typisk

0

Operasjonsforsterkeren brukes alltid på én av to måter:
•

Som komparator (sammenlikner)

•

Som forsterker
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Komparatoren

En komparator sammenlikner spenningen mellom de to inngangene. Dersom +inngangen
er størst blir utgangen HØY. Ellers er den LAV.

Dette er den meget enkle, men også kraftfulle og anvendelige egenskapen. Det er nok med
under en mV forskjell mellom de to inngangene for at utgangen enten går HØY eller LAV
(dette pga. den høye råforsterkningen). I figuren over vil utgangen gå HØY og leden vil tenne
når inngangsspenningen går over 6V.
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Eksempel på komparatorkrets – fotoelektrisk bryter:

Hvis vi ser på blokkdiagrammet over ser vi at når spenningen fra sensoren passerer
referansespenningen på 6V, vil utgangen gå høy og leden vil tenne. Vi kan videre kople til en
effektstyrekrets, f.eks. relé (med transistor) eller elektronisk relé og styre store effekter med
230V, f.eks. et kraftig utelys som tenner når det blir mørkt. Koplingsskjemaet er vist under:
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Timerkrets og tidskonstanten  = R.C
Dersom vi lader opp en kondensator gjennom en resistor er tiden det tar for å nå ca. 63,2 % av
spenningen  = R.C. Vi kaller  for en tidskonstant (for spesielt interesserte: 63,2%
fremkommer av løsningen til differensiallikningen for oppladning av en kondensator: 1-1/e,
der e er eulers tall, 2,71828…)
I kretsen under har vi 63 % av spenningen på –inngangen. Når spenningen på +inngangen blir
høyere enn spenningen på –inngangen blir jo utgangen HØY, og LED tenner. 100F og 100
k gir oss  = R.C = 10 s.

Figuren under viser hvordan utgangen skifter når +inngangen får høyere spenning enn –
inngangen. Dette skjer ved 1, altså etter tiden R. C.
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Den matematiske sammenhengen for oppladningskurven til en kondensator er:

U C = U  (1 − e −t / RC )

U er spenningen over RC-leddet, f.eks. 5V
UC er spenningen over kondensatoren
t er oppladningstiden (fra utladet kondensator)
R er resistansen i 
C er kapasitansen i F
(e er eulers tall, 2,71828..)

Vi kan meget vel kople til en alarmklokke, et relé til styring av en eggekoker, stor motor,
lampe eller hva ellers vi måtte ønske på utgangen. Det kan jo da være praktisk å bytte om
+inngangen og –inngangen, slik at apparatet er på en viss tid, og så slår seg av selv (se
forøvrig monostabil vippe i kapittelet om digital elektronikk).
Komparatoren er ellers brukt i et utall andre kretser. Voltmeter med LED-søyle, Flash ADomformer (en svært rask AD-omformer!), VU-meter til miksebord, alarmer, diverse typer
sensorer og lydstyrt lys er bare noen eksempler.
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Målesystem med Wheatstones målebru og instrumenteringsforsterker

Wheatstones målebru (Wheatstones bridge) er et gammelt prinsipp som ble forbedret av Sir
Charles Wheatstone allerede i 1843.

Den opprinnelige bruken var å måle en ukjent resistans, RX.
R1 og R2 var gjerne like og delte spenningen slik det alltid var ½ U i punkt C.
R3 var en variabel resistor, der en kunne vri på et ratt og lese av motstandsverdien på en skala:

Strømmen ble målt mellom punkt C og D. R3 ble stilt inn slik at strømmen var 0. Da visste en
at RX = R3, og kunne lese av verdien for R3 (og RX). Enkelt og genialt i sin enkelhet!
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I stedet for å balansere brua til 0 V eller 0 A mellom greinene kan en i stedet måle
differansespenningen.
I utgangspunktet er forholdet mellom resistansene i de to greinene like. Det betyr at Punkt C
og D har samme spenning, og det er ingen spenningsforskjell mellom dem. Når resistansen i
sensoren, RX, endres vil spenningen i punkt D endres.
Spenningsendringen er en tilnærmet lineær funksjon av resistansendringen ved små endringer
(under 1%). Vi får derfor ganske små signaler ut av en Wheatstones målebru, og vi må som
regel forsterke dem. Vi kan enkelt vise at sammenhengen mellom verdien på RX og
utspenningen fra målebrua (differansen i spenning mellom punkt C og D) er:

𝑈𝐶𝐷 = 𝑈𝐷 − 𝑈𝐶

1
𝑈𝐶𝐷 = 𝑈𝐷 − 𝑈
2

𝑈𝐶𝐷 =

𝑅𝑋
1
∙𝑈− ∙𝑈
𝑅𝑋 + 𝑅3
2

𝑈𝐶𝐷 = (

𝑅𝑋
1
− )∙𝑈
𝑅𝑋 + 𝑅3 2
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Moderne bruk av Wheatstones målebru
Wheatstones målebru og varianter av den er standard i instrumentering for svært mange
målesystemer. Vi balanserer som nevnt ikke nødvendigvis differansespenningen til 0 V, men
måler i stedet de små endringene i spenningen sensoren gir.
Mange sensorer er resistive, og endrer resistansen ved påvirkning av f.eks. kraft, trykk, strekk,
temperatur, lys etc. (en kan også bruke prinsippet med differensialspenning på ikke-resistive
sensorer).
Vi ønsker å konvertere endringen i resistans til en spenningsendring. Dette er kjent som
spenningsdeling med en meget enkel sammenheng mellom resistans og spenning:

𝑈1 =

𝑅1
𝑅1 +𝑅2

∙𝑈

𝑑𝑣𝑠.

𝑈1 =

𝑅1
𝑅𝑡𝑜𝑡

∙𝑈

, der Rtot = R1 + R2 (Rtot står for Rtotal)

I denne koplingen kan U1 hverken nå U eller 0 V (jord/Gnd). I tillegg har vi (og ønsker) ofte
ganske små endringer i U1. Vi gjør derfor to utvidelser:

•

Vi måler U1 ikke i forhold til jord, men i forhold til en referansespenning vi lager med
en annen spenningsdeler. Vi får dermed en differansespenning mellom U1 og
referansespenningen. Vi stiller gjerne inn (kalibrerer) denne referansespenningen slik
at vi f.eks. får 0 V ved 0 C i et temperaturmålesystem. Dette er Wheatstones målebru
i den enkleste versjonen. En såkalt kvartbru (det brukes også halv- og helbruker, med
hhv. To og fire sensorer).
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•

Vi forsterker i tillegg opp denne differansespenningen med en
instrumenteringsforsterker. Dette for å få et signal f.eks. i området 0 til 5V til en
analog inngang på en Arduino eller en annen analog-digital omformer (ADC). En
instrumenteringsforsterker er en differensialforsterker med svært høy
inngangsresistans. Dette for ikke å belaste kretsen en måler på.

En annen fremstilling av prinsippet er vist på figuren under. Forklart med en analogi: hvis vi
skal måle små variasjoner i høyde på et sted ca. 500 meter over havet er det bedre å bruke
denne høyden over havet som referanse enn 0 meter. Det er lettere å måle en endring på 4 cm
nøyaktig fra 502,67 m enn fra havoverflaten.
Dersom vi har en sensor der spenningen varierer fra 2,5 – 2,6V, legger vi gjerne referansen et
sted nær 2,5V. Prinsippet er jo så enkelt som at vi måler spenningsforskjellen mellom en
referansespenning (den en greina i brua) og en sensor (den andre greina). Siden dette oftest er
små spenningsforskjeller forsterker vi som nevnt opp signalet.
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Operasjonsforsterkeren som forsterker
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Digital elektronikk – Grunnleggende
Digital elektronikk er den delen av elektronikken hvor det er en rivende utvikling mot mindre,
billigere og mer avanserte enheter. Eksempler på produkter som i hovedsak er digitale er: PC,
mobiltelefon, digital klokke, GPS, DAB-radio, digital TV osv. osv.
Analog elektronikk (f.eks. FM-radio, forsterkere, strømforsyninger, dimmere, front end
elektronikk i sensorer etc.) vil alltid være der, og være viktig og nødvendig. Men den rivende
utviklingen skjer på det digitale området
Digital elektronikk er basert på binære verdier (totallsystemet). Vi har enten HØY eller LAV
(1 eller 0, 5V eller 0V, Lys eller ikke lys osv. osv.).
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Porter

Mye av digital logikk/elektronikk er bygd opp av porter eller basert på portenes logikk i f.eks.
programmering av mikrokontrollere. Vi skal her se på de grunnleggende portene.
En port har egenskapen at den kan være åpen eller lukket, avhengig av inngangsverdiene. De
mest grunnleggende portene er: ELLER-, OG- og IKKE-porten.
Vi har også inverterte utgaver (der utgangssignalet er invertert): NELLER og NOG. Eksklusiv
ELLER-port og den inverterte (eksklusiv NELLER-port) regnes her også med til de
grunnleggende portene.
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ELLER-porten
En ELLER-port har egenskapen at dersom en eller flere av inngangene er høye (1) blir
utgangen HØY (1). EN ELLER-port kan ha to eller flere innganger.

Symbol (IEC – Europeisk):

Symbol (USA):

Ekvivalent elektrisk krets:

Likning:
F=A+B

Sannhetstabell (funksjonstabell):
A

B

F

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1
54

Ved å studere sannhetstabellene under ser du hvilken funksjon de ulike portene har. Du ser
også hvordan vi kan skrive den samme logiske funksjonen som en (boolsk) likning.

Vi kan sette portenes sannhetstabeller inn i en felles tabell slik at vi enklere ser likheter og
ulikheter (hva er f.eks. forskjellen mellom ELLER og eksklusiv ELLLER/XOR?).
Innganger
A

B

Utgang
F

F

ELLER

F

F

F

F

NELLER OG

NOG

XOR

XNOR

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

1
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Kombinatoriske kretser
I en kombinatorisk krets er utgangssignalet gitt som en funksjon av inngangssignalene. Her er
ett eksempel, en enkel styringskrets til en maskin:

For at motoren skal gå må temperaturen og trykket være PÅ (HØY), en av startknappene må
være PÅ og nødstoppknappen må ikke være trykket inn. I programmet DigitalWorks kan en
tegne og simulere digitale kretser. Programmet er nå gratis og et relativt kraftig verktøy til
digital simulering.
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Vipper

Vipper er kretselementer som kan ha en utgang som er enten HØY eller LAV. Vipper er
sekvensielle kretselementer. Det betyr at tiden, og hva som tidligere er skjedd med vippa har
betydning for utgangen.

Det er tre hovedtyper av vipper:
Astabil vippe

Vipper fram og tilbake med en gitt frekvens uten å trenge ytre
påvirkning. Eksempler er blinklys, og klokkefrekvensgenerator.

Bistabil vippe

Har to stabile tilstander. Vi kan vippe den til den ene (HØY) eller den
andre siden (LAV), og der blir den stående inntil vi vipper den tilbake.
En maskin med en grønn startknapp og en rød stoppknapp er et
eksempel på en bistabil funksjon.

Monostabil vippe

Har én stabil tilstand. Dersom vi vipper den over til den andre tilstanden
(f.eks. HØY) vil den vippe tilbake av seg selv etter en viss tid. En timer
eller lys som skrur seg av selv er eksempler fra hverdagen.

Det er den bistabile vippa som er mest aktuell og også anvendt i størst utstrekning. Med den
bistabile vippa kan vi også konstruere astabile- og monostabile vipper.
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SR-vippa – den grunnleggende bistabile vippa (SR står for SET – RESET)

Dersom vi tenker på en maskin der vi starter den med en grønn startknapp og stopper den med
en rød stoppknapp har vi funksjonen til SR-vippa. SR-vippa har vanligvis også en invertert
utgang som alltid er den inverterte (motsatte) av den ordinære utgangen, Q. Kretssymbol og
funksjonstabellen bør da være lett å forstå i denne sammenhengen:

SR-vipper kan lages med porter på ulike måter. Her er en mulighet med to NELLER-porter
(NOR gates):
58

Programmet DigitalWorks har ferdigkoplete SR-vipper i menyen. Sjekk spesielt hva som
skjer om du har S=R=1 med både den ferdigkoplede og den du selv kan kople med to
NELLER-porter.

Monostabil vippe

Vi kan enkelt lage en monostabil vippe med en SR-vippe. Dersom vi et øyeblikk trykker inn S
vil vippa "settes" og utgangen gå HØY. Da vil kondensatoren lades opp til vippa resettes.
Tiden dette tar er gitt ved t = k . RC, der k er en konstant med størrelse avhengig av hvor
mange prosent av verdien for HØY (5V i vårt eksempel) som trengs for å resette vippa.
R (R1 i vårt eksempel) er resistansen i RC-leddet, og C er kapasitansen i RC-leddet. Dersom
det trengs 63% er k=1 (jfr. Kondensatorens oppladningskurve og RC-ledd).
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Astabil vippe
På figuren under ser vi hvordan en astabil vippe kan koples. Hvis du ser litt på den skjønner
du sikkert hvordan den arbeider (ett spørsmål er hva som skjer idet den starter opp. Vil den
starte med HØY eller LAV utgang? Det vet vi faktisk ikke før vi har prøvd!)

En enklere måte å lage en astabil vippe er ved å bruke en inverter*. Når utgangen er høy vil
den lade opp kondensatoren til inngangen blir HØY, og da blir utgangen LAV. Så vil
kondensatoren lades ut til inngangen er LAV, og utgangen vil igjen bli HØY.
Og slik fortsetter den! En slik krets kalles også en oscillator eller en pulsgenerator. Den lager
firkantpulser ved å sette utgangen HØY og LAV. VI kan oppnå frekvenser opp til flere MHz
med en vanlig CMOS digital IC, f.eks. HEF4093. VI kan også oppnå svært lave frekvenser
om vi velger store verdier for R og C. Frekvensen er gitt ved k/RC. k er av størrelsesorden 1
(eller 100 om vi vil være strengt matematisk formelle).
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*) vi må bruke en såkalt Schmitt trigger inverter (IKKE-port) til kretsen. Den har hysterese
hvilket betyr at grensa for omslag er ulik om vi går fra LAV til HØY eller om vi går fra HØY
til LAV. Tenk litt igjennom selv hvordan det ville fungert uten hysterese.
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JK-vippe

En JK-vippe er spesielt interessant. Den har i tillegg til J og K (som tilsvarer S og R) også en
klokkeinngang. Utgangen på vippa skifter først når vi har mottatt en puls på klokkeinngangen.
JK-vippa skifter (trigger) på enten positiv eller negativ flanke:

Det mest interessante er når J=K=1. Det er ikke "forbudt" som i SR-vippa. I denne modusen
vil utgangen skifte hver gang vi mottar en klokkepuls. Enten skifter den på positiv eller på
negativ flanke. I figuren og på funksjonstabellen over skifter den på positiv flanke.
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Sekvensielle kretser

På figuren under vises et sekvensdiagram for en JK-vippe koplet som en T-vippe (J=K=1). VI
ser tydelig at frekvensen på klokkepulsene er halveres på utgangen Q. Vi har tiden i x-retning
og spenning (HØY og LAV) i y-retning. Vi ser at vippa skifter eller trigger på positiv flanke.

Vi kan bruke T-vipper (JK-vipper med J = K = 1) for å dele ned frekvenser. En digital klokke
med sekunder som minste enhet styres av en kvartskrystalloscillator som svinger med en
frekvens på 32 768 Hz. Deler vi på 2 mange nok ganger kommer vi ned til 1 Hz. Dersom vi
har hundredels sekunder er frekvensen på krystallet 3,2768 MHz, og vi oppnår 100 Hz ved å
dele på 2 tilsvarende antall ganger.
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Vi kan også bruke T-vipper til tellere og klokker. En klokke er jo en teller som teller sekunder
og viser verdiene som sekunder, minutter og timer.
Tellere

Dersom vi kopler flere T-vipper etter hverandre får vi tellere. Under vises en såkalt asynkron
teller på 2 bit. Den kan følgelig telle fra 0 til 3. Den er koplet i DigitalWorks. Vi får ikke
speilvendt vippene i DigitalWorks, så ledningene fra utgangene må krysse hverandre. Vi
skriver jo binærtall med LSB (Least Significant Bit) til høyre. Når vi ser på
sekvensdiagrammet ser vi at vippene trigger på negativ flanke.
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Sekvensdiagram og tabell for verdiene:
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BCD-teller
En BCD-teller er en 4 bits teller som teller fra 0 til 9 i stedet for fra 0 til 15. BCD står for
Binary Coded Decimal. Vi foretrekker jo å lese desimaltall og ikke binærtall eller
heksadesimaltall på et display!
Vi kan kople en BCD-teller ved å nullstille (resette) en 4 bits binærteller på tallet 10. Da går
den fra 0 til 9 og tilbake til 0 i stedet for til 10, 11, 12.... Dette gjør vi ved å la "toeren" og"
åtteren" gå inn i en OG-port, og kople utgangen på OG-porten til alle resetinngangene på
vippene. I DigitalWorks er pinnene under til venstre RESET (de til høyre er PRESET).
RESET på JK-vipper er asynkron. Det innebærer at reset skjer momentant og uavhengig av
klokkepulser.
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Skiftregistere

Et register eller skiftregister brukes til å mellomlagre verdier. De blir liggende der til vi bytter
dem ut. Taster vi inn et tall på en kalkulator, ligger det i et register til vi f.eks. multipliserer
det med et annet tall i et register, og vi får et svar som blir liggende i et tredje register. Når vi
taster inn nye tall forsvinner de gamle.
I skiftregistere kan vi legge inn data serielt eller parallelt, og vi kan lese dem serielt eller
parallelt. Vi har dermed ulike typer registere:

SISO

Serielt inn, serielt ut

SIPO

Serielt inn, parallelt ut

PISO

Parallelt inn, serielt ut

PIPO

Parallelt inn, parallelt ut

Universalregister

Der en kan velge mellom serielt og parallelt for både data inn og data
ut.
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Systemer for måling og styring
Modell for et system
Et system for måling eller styring kan være så mangt. I tillegg til målings- og
styringssystemer kan vi legge til: regulerings-, automatisering- og informasjonssystemer.
Et alarmsystem er ett eksempel. Et multimeter eller et digitalt termometer er et annet. En PC
med periferienheter er et tredje.
Alle disse kan fremstilles med en enkel modell:

Innenheter er det som sender informasjon til sentralenheten. For en PC er dette f.eks. mus og
tastatur. For Arduino ulike typer sensorer, brytere etc. For et brannalarmsystem f.eks.
røykvarsler.
Utenheter er enheter som utfører noe. For en PC bl.a. skjermen og høyttaler. For Arduino en
LED, et LCD-display, en motor, en høyttaler etc. For alarmsystemet et alarmhorn, lampe eller
telefonoppringning.
Sentralenheten behandler informasjonen fra innenheten(e) og avgjør hva som skal utføres.
Den sender så informasjon til utenheten(e). Sentralenheten kan ofte programmeres. Selv et lite
termometer kan gjerne programmeres til å vise temperaturen i Fahrenheit i stedet for Celsius.
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Arduino
Arduino ble utviklet på et universitet i Italia i 2005. Arduino brukes av millioner av
mennesker i hele verden og er et kraftig, fleksibelt og billig verktøy. I tillegg er det enkelt å
lære!
Arduino består både av software og hardware. Softwaren er det vi kaller Arduino IDE
(Integrated Development Enviroment). Hardwaren er et kretskort som bl.a. inneholder en
programmerbar mikrokontroller. Det finnes mange ulike versjoner av Arduino, svært små
kort, kort med mange innganger, meget kraftige kort etc. Den vanligste er den som kalles
Arduino UNO.

Noen ulike arduinokort:
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Kopling på koplingsbrett
Koplingsbrettet (kalles ofte breadboard) er svært nyttig. Vi kan raskt kople opp kretser med
ledninger og komponenter uten å lodde. Komponentene kan brukes igjen og igjen.
På figuren under ser vi at det er forbindelse (grønt) mellom de horisontale linjene på 5
punkter, samt de lange vertikale linjene. De vertikale linjene er nyttige for tilkopling av
positiv forsyningsspenning (rød: 5V i arduinosammenheng) og jord (svart: GND, OV. Kalles
jord på norsk).
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Bildet under viser hvordan vi kopler en LED i serie med en resistans på koplingsbrettet. Vi
kopler +5V og GND fra Arduino. NB! Det lange beinet på lysdioden er anode (+).

Bildet under viser koplingsskjemaet med symboler for samme kopling:
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Det første programmet – «Hello World»!
Det første programmet - vi får en lysdiode til å blinke med korte glimt!

Koplingen ser du på bildet under. Pass på at LED har riktig polaritet!

(tegnet med "Fritzing" fra www.fritzing.org)

Oppgaver:

1. Endre tiden for LED på og av

2. Bruk LED på pin 12 i stedet for

pin 10
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Variable/datatyper
Vi bruker variable for led, tid på og tid av. Variablene er av typen int (for integer = heltall)
Det finnes flere typer variable (vi kaller dem datatyper: float, char, double, boolean etc.).
Dette programmer fungerer helt likt som det første programmet, men vi innfører nå
variable/datatyper.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

boolean (8 bit) - simple logical true/false
byte (8 bit) - unsigned number from 0-255
char (8 bit) - signed number from -128 to 127. The compiler will attempt to interpret this data type as a
character in some circumstances, which may yield unexpected results
unsigned char (8 bit) - same as ‘byte’; if this is what you’re after, you should use ‘byte’ instead, for
reasons of clarity
word (16 bit) - unsigned number from 0-65535
unsigned int (16 bit)- the same as ‘word’. Use ‘word’ instead for clarity and brevity
int (16 bit) - signed number from -32768 to 32767. This is most commonly what you see used for
general purpose variables in Arduino example code provided with the IDE
unsigned long (32 bit) - unsigned number from 0-4,294,967,295. The most common usage of this is to
store the result of the millis() function, which returns the number of milliseconds the current code has
been running
long (32 bit) - signed number from -2,147,483,648 to 2,147,483,647
float (32 bit) - signed number from -3.4028235E38 to 3.4028235E38. Floating point on the Arduino is
not native; the compiler has to jump through hoops to make it work. If you can avoid it, you should.
We’ll touch on this later.
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(fra https://learn.sparkfun.com/tutorials/data-types-in-arduino)

For - loop
for-loop er mye brukt til å kontrollere hvor mange ganger vi utfører noe ("loop control").
for (int i=1; i<=10; i++) betyr at vi utfører det som kommer etterpå (mellom de to
«krøllparentesene») 10 ganger. i starter på 1 og øker med 1 for hver gang, helt til vi når 10 (i
stedet for i++ kan vi skrive i = i+1. Dette leses som at vi tilordner variabelen i en ny verdi
som er 1 større).
Vi kan kalle variabelen i for-loopen hva vi vil, f.eks. teller, LED_teller osv. Men i er mye
brukt som variabelnavn i for-loop på samme måte som x er mye brukt i matematikk.
I programmet under vil LED blinke 5 ganger, deretter ta en pause, og så blinke 5 ganger
igjen!
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LED-rekke: for - loop igjen
Her tenner og slukker vi 4 LED i en rekke. Vi teller opp med variabelen i fra 10 til 13. Vi
tenner samtidig LED med samme verdi. Slik at når i=10 tennes LED på pin 10 osv.

Oppgaver:
1. Få ledrekka til å tenne den andre veien!
2. Prøv med flere LED i rekka!

77

While - loop
While (egentlig while-do) er en annen nyttig og mye brukt for å kontrollere løkker. En handling
utføres så lenge en betingelse er oppfylt. "do" ligger implisitt/innebygget i while
Under er eksempelet fra for-loop skrevet ved bruk av while-loop i stedet. For enkelhetens skyld er
programmet uten variable, og det er brukt PIN13, som også er koplet til en led på arduinokortet. Du
kan dermed teste programmet uten å kople til noen led.
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Funksjoner
I dette programmet tar vi i bruk funksjoner. Dette er meget nyttig, nødvendig og effektivt i
programmering. Vi kan skrive deler av et program som en funksjon, og siden kalle på funksjonen i
hovedprogrammet.
Slik sett kan selve programmet bestå av kun noen få linjer med funksjonskall, og funksjonene er
deklarert hver for seg et annet sted i fila.
Programmet er identisk med det foregående programmet for 5 blink
, bortsett fra at vi har laget en funksjon vi kaller BLINK_5, som vi kaller på i loop().
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Funksjoner med parametere
Den første funksjonen vår var "tom". Vi kan også ha funksjoner med parametere (jfr. en
funksjon f(x) eller f(x,y,z) i matematikk).
Programmet i eksempelet som følger er en funksjon med tre parametere. Det er en funksjon
for å la en LED blinke, og parametrene er antall blink, tiden PÅ samt tiden AV.
I eksempelet har vi 5 blink, påtiden er 30 ms og avtiden er 200 ms. Et delay på 2 sekunder
kommer etter funksjonen.
Funksjoner med parametere er meget kraftfulle verktøy. Husk at f.eks. sin(x) er en funksjon
(som allerede finnes i Arduino/C++)
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Bryter - digitalRead og if-then-else

Her skal vi bruke en bryter. Vi tenner en LED når bryteren er på. Vi bruker digitalRead, som
leser enten høy (5V) eller lav (0V) på en inngang.
If-then-else er enkel å forstå i dette eksempelet. Hvis bryteren er på, skal LED tenne. Ellers
skal den være av.
If-then-else møter du flere ganger i dette heftet.
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Kopling på breadboard:

Kretsskjema:
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Pull-up- og pull-down resistor

Når bryteren ikke er trykket inn står arduinoiinngangen "åpen". Den kan da virke som en
antenne og fange inn støy. Særlig dersom vi har ledninger av litt lengde. Vi risikerer da at
inngangen skifter mellom HØY og LAV helt på egen hånd.
For å sikre oss mot dette bruker vi en "Pull-down resistor". Denne sørger for at inngangen er
LAV ("trukket ned til jord", derav "Pull-down) helt til vi trykker inn bryteren.
Tilsvarende kan vi bruke "Pull-up", med en resistor koplet til 5V. Dette dersom vi ønsker at
bryteren gir LAV når vi trykker den inn. Dette kalles forøvrig "Aktiv LAV" i
digitalteknikkens verden.
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Mer om bryter - holdefunksjon

Flere ganger har vi behov for en bryter/knapp med ulike funksjoner i prosjekter. Dette er enkelt å
realisere, men en må ha ”tunga litt rett i munnen” for logikken i programmet.
Her er et eksempel på enbryter med holdefunksjon, slik at når du trykker en gang på knappen går
lyset på, og neste gang du trykker går det av. Osv. Vi bruker datatypen boolean forvariable som har
PÅ/AV funksjon(kan også benevnes SANN/FALSK, HIGH/LOW eller 1/0).
I eksempelet på neste side er det brukt ”#define” i stedet for ”int” eller” constint”. #define
(ellerconstint) er bedre forverdier som aldri skal endres når programmet kjøres. Både for å forsikre
seg om at de ikke kan endres ved et uhell i programmet, og for å spare minne. Men det går greit også
å skrive
”int KnappInn =4;
Legg merke til at vi hverken bruker ”=” eller ”;” for #define.
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Analog input – styring av tid

Vi styrer på- og avtid med et potensiometer. Potensiometeret (en variabel
resistans/spenningsdeler) gir mellom 0 og 5V til inngangen sensorPin på Arduino.
Når vi skrur potmeteret opp (med klokka) øker spenningen mot 5V, og dermed tiden(fra 0 til
1023 ms). Hvis vi vil ha det motsatt bytter vi 5V og Gnd tilkoplingen.

86

Trafikklys If – then betingelse og analogRead
if – then er en av flere betingelser (eller "loop control") vi kan bruke i programmering. Vi kan
også bruke if – then – else slik at vi definerer hva som skal skje om betingelsen ikke er
oppfylt. Mere komplekse betingelser flere if og then og if-betingelser inne i en annen ifbetingelse osv.
then ligger implisitt, så vi skriver ikke «then». Then utgjøres av det som følger etter if (flere
linjer mellom to krøllparenteser eller kun en enkelt linje)
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RGB-LED - analogWrite
Her er det flere nye elementer! Men de er enkle å forstå i programmet.
analogWrite gir et ”analogt” signal mellom 0 og 5V for verdier fra 0-255 (dvs. 8 bit).. Husk
at mens digitalWrite gir enten 0 (LOW) eller 5V (HIGH) gir analogWrite "alle mulige" (256)
verdier mellom 0 og 5V (verdiene er snittverdier – se kapittelet om pulsbreddemodulasjon –
PWM).
while (egentlig while – do) er en løkke som går så lenge en betingelse er oppfylt (brightness
<=255).
Increment har vi prøvd før. brightness = brightness++; betyr at vi øker brightness med 1 for
hver runde i en løkke (loop). Vi kan også skrive brightness=brightness+1; eller
brightness+=1;
Funksjoner har vi også vært borte i før. Vi gjør et funksjonskall i void loop(). Dette er meget
nyttig og effektivt ved programmering. void loop() blir kort og oversiktlig. Vi kan ha flere
ulike funksjoner i et program.
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Alarm - digitalRead
Dette er en enkel alarm med én bevegelsesdetektor (PIR). Vi har en «prealarm», der alarmen
kan resettes (med resetknapp på arduinobrettet eller en egen bryter) før selve alarmen går.
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Flytskjema (flow chart) for alarm:
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Mer avansert alarm
Denne alarmen har reset og enable. I tillegg kan den ha to (eller evt. flere) detektorer. Hvis
alarmen ikke er aktivert («enable»), vil prealarmen gå ved utløsning av detektorer, men ikke
selve alarmen.
Ved reset må alarmen settes til aktiv modus med enableknappen igjen.
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Analog til digital omforming - ADC

Når vi sender et signal inn på en analoge inngang gjøres dette om til en tallverdi. Spenningene
Arduino kan lese på inngangen er mellom 0V og 5V.
0V representeres av tallet 0, mens 5 V representeres av tallet 1023. Sammenhengen er lineær.
Så dersom vi har f.eks. 3,5 V på inngangen vil tallet bli 716.
I vårt tilfelle er oppløsningen på 10 bit (10 bit = innebærer 210 = 1024 ulike tallverdier eller
trinn). Antall bit forteller altså hvor stor oppløsningen er. Målenøyaktigheten er begrenset av
oppløsningen, men også av f.eks. ulinearitet i en sensor.
010 = 000000002
71610 = 10110010102
102310 = 11111111112
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Digitalvoltmeter

Programmet under er et voltmeter som viser spenningen på den analoge inngangen A0.
Inngangsspenningen må være fra 0 til 5V. Spenningen vises på skjermen (seriell overvåker i
verktøy-menyen).
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Måling av spenninger større enn 5V
Dersom en ønsker et måleområde opp til f.eks. 20V, gjøres dette enkelt ved å dele
inngangsspenningen slik at 20V vil gi 5V på A0. Dette gjøres ved to resistanser. Eksempelvis
én resistor på 100 k og én på 300 k.

I tillegg må vi endre programlinja: spenning = innVerdi *(5.0/1023);
til:

spenning = innVerdi *(20.0/1023);
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Sensor for måling av lysintensitet

Koplingsskjemaet over viser en enkel sensor for måling av lysintesitet. En LDR (Light
Dependent Resistor) er en resistor der resistansen minker når lysintensiteten øker.
Lysintensitet måles i Lux, og vi kan om vi trenger det kalibrere med et dataprogram (f.eks
Arduino) slik at vi får verdier i Lux ut direkte på et display eller en skjerm. Sensoren kan også
brukes til automatisk tenning av utelys eller gatelys om kvelden.
Vi vet at:

U sensor =

R
Rtot

U

U sensor =

R
RLDR + R

 5V

Når lysintensiteten øker, minker resistansen i LDR. Vi ser da at R utgjør en større brøkdel av
Rtot, og dermed vil spenningen fra sensoren, Usensor øke.

Programmet på neste side måler lysintensitet og oppgir verdien både som et tall mellom 0 og
1023 (dvs. 10 bit) og som en spenning mellom 0 og 5 V.
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Skumringsbryter – basisversjon
I denne koplingen bruker vi en enkel sensor bestående av en LDR og en fast resistans i serie.
Resistansen i LDR øker ved lavere lysintensitet. Det betyr at spenningen over LDR stiger når
det blir mørkere. Dermed synker spenningen over den faste resistoren og på den analoge
inngangen A0 når det blir mørkere.
I programmet sammenlikner vi to verdier: én verdi fra sensoren (0-5V, representert ved
tallene 0-1023) og én verdi vi bestemmer selv, f.eks. 400.
Dersom «Inngangsverdi» er mindre enn 400, tenner en LED. Vi kan også bruke denne
utgangen til å styre 230V lamper. Vi kunne også brukt en temperaturfølsom resistor, NTC
eller PTC, i stedet for LDR. Da kunne vi automatisk styrt en vifte eller en varmeovn.
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Eksperimenter med å endre verdien (400) «Inngangsverdi» sammenliknes med
Eksperimenter med å la R og LDR bytte plas (du må da gjøre en endring i en linje i
programmet
Eksperimenter med å endre verdien til R3 (prøv eventuelt også en variabel resistor;
potensiometer)
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Skumringsbryter #2 – Skrive til skjerm (Serial.print)

Her skriver vi verdien til inngangssignalet til skjermen. Bruk Seriell overvåker under
verktøy i Arduino IDE når du har lastet opp programmet.

Forskjellen på Serial.print og Serial.println er at Serial.println medfører et linjeskift.
1. Skriv kode slik at verdien også blir skrevet på skjermen som %. samt som spenning
(0-5V)
2. Skriv en kode som gjør at «Lampe tennes» skrives på skjermen når inngangsverdien er
over den satte verdien
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Digital til analog omforming – DAC
Ved en digital-analog omforming sender vi et tall inn i en AD-omformer og får en spenning ut. I
Arduino er AD-omformeren 8 bit, dvs. at vi bruker verdiene 0 – 255 for 0 – 5 V ut. Vi kan dermed
styre lysstyrken i en lampe eller hastigheten til en motor med et tall!
(det er ikke en ekte analog spenning vi får ut av Arduino. Se neste kapittel om
pulsbreddemodulasjon!)
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Pulsbreddemodulasjon – PWM
En Arduinoenhet gir ikke en ekte analog spenning ut. Den gir et såkalt pulsbreddemodulert
signal.
Prinsippet for pulsbreddemodulasjon (PWM) er meget enkelt: Dersom vi vil ha halv effekt/
lysstyrke i en pære, kan vi la pæra blinke slik at den er på halve tiden og av halve tiden. Skjer
dette f.eks. 1000 ganger i sekundet vil vi heller ikke se at den blinker.
PWM har en fast frekvens , f.eks. 1 kHz, og en varierende pulsbredde (tiden utgangen er PÅ
eller HØY som vi sier). En frekvens på 1 kHz innebærer en periodetid (tiden mellom de
grønne vertikale linjene) på 1 ms. PWM er et moderne prinsipp for effektstyring. Det brukes
bl.a. til å styre motorhastighet, lys og også til lyd/audioforsterkere (kalles da forsterker klasse
D). Laderen til PC-en din bruker også dette prinsippet.
Vi skal se hvordan vi enkelt kan bruke PWM i neste eksempel om motorstyring. Figuren
under viser tydelig prinsippet:
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Motorstyring
Vi styrer her motorhastigheten med en spenning fra 0 til 5V på den analoge inngangen A0. Vi
bruker en variabel resistor, også kalt potensiometer, som spenningsdeler. Ved å flytte
glideren kan vi få fra 0 til 5V inn på A0.
Analog ut (egentlig PWM) er på 8 bit, dvs. 256 trinn. Vi må derfor dividere « Inngangsverdi «
med 4, slik at 0 – 1023 på inngangen (10 bit) tilsvarer 0 – 255 på utgangen (8 bit).
Utgangene til Arduino kan ikke levere nok strøm til motoren (maks 40 mA). Vi bruker derfor
en transistor som bryter for å kunne drive motoren (mer enn 100 mA).
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Bruk av "map".
Ved å bruke "mapfunksjonen" endrer vi området fra 0 – 1023 (10 bit) som vi har på
analogWrite til området 0 – 255(8 bit) som vi har med analogWrite. Loopen gjør det samme,
men map er en meget nyttig funksjon i flere sammenhenger, og en mere elegant måte å endre
området på.
void loop()
{
Inngangsverdi = analogRead(A0);
Inngangsverdi = map(Inngangsverdi, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(vifte, Inngangsverdi);
}
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Motorstyring v2 – Informasjon på skjerm

Her skriver vi litt informasjon på skjermen:
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Styring av 12V vifte – vi ser på pulser med oscilloskop!
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Flere programmer og prosjekter
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Servostyring – første møte med servoen!

En servo er en ofte liten, men kraftig motor som kan styres til en bestemt posisjon, vanligvis
mellom 0 og 180 grader. Vi vil her styre servoen med en innspenning til Arduino (PIN A0)
på 0 – 5V. Vi oppnår denne spenningen ved å bruke en variabel resistor, også kalt
potensiometer, som spenningsdeler:
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Avstandsmåling – ultralydsensor

Ultralydsensoren sender ut ultralyd i pulser og måler tiden før lyden er reflektert tilbake.
Ut fra dette kan vi beregne avstanden til et objekt når vi vet at lydhastigheten i luft er ca. 344
m/s.

s = v t
Siden lyden må gå både til objektet og tilbake blir avstanden til objektet halvparten av
distansen lyden går:

1
avstand = v  t
2
Vi regner om til cm/s fordi Arduino her måler tiden i mikrosekunder og vi ønsker avstanden
presentert som centimeter:
344 m/s = 34400 cm/s = 0,0344 cm/s

Vi har da at avstanden som funksjon av tiden er:

s(cm) = 0,0172  t (s)
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Avstandsmåling – med skriving til skjerm - Serial.print
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Avstandsmåling – med LCD (display)
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Parallelt LCD-display
Displayet koples slik figuren under viser. Potensiometeret brukes til å stille kontrasten på
displayet. Resistoren bestemmer hvor sterk bakgrunnsbelysningen er. Du kan eksperimentere
med ulike verdier her.
fra: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
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Dette lille programmet (fra arduino.cc) kan brukes til å tese displayet:
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Serielt LCD display

Et parallelt LCD-diplay har mange tilkoplinger. Et serielt har kun 4, men trenger en
«libraryfil» for å fungere. NewliquidCrystal_1.3.4 er en fil som fungerer godt. Her er et lite
program for å teste displayet:

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // NewliquidCrystal_1.3.4
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
void setup()
{
lcd.begin(16, 2);
}
void loop()
{
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Linje 1 ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Linje 2");
}
Tilkoplingene er +5V, GND, SCL og SCA (SCL og SDA er på hjørnet av arduinokortet ved
siden av AREF og GND)
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Omdreiningsteller - måling av turtall – rpm

Kretsen er basert på en IR-lysbarriere (940nm bølgelengde).
Barrieren/R-lysstrålen brytes av bladene på en vifte, vindmølle eller lignende. Antall blader
på propellen/vifta kan stilles med et potensiometer.
Omdreiningshastigheten skrives både til skjerm og et LCD-display. «TRT» på displayet står
for turtall (omdreiningshastighet), «BL» står for antall blader og «DC» står for Duty Cycle.
.
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Sensoren – Infrarød lysbarriere
Når barrieren er åpen, treffer lyset fra IR-dioden fototransistoren, og resistansen i
fototransistoren er lav. Mesteparten av spenningen vil derfor ligge over resistoren på 220 k .
Signal ut er nær 0V («LOW»).
Når barrieren er brutt, f.eks. bladene på en vifte, er resistansen svært høy i fototransistoren.
Mesteparten av spenningen vil dermed ligge over fototransistoren. Signal ut er nær 5V
(«HIGH»).

Dette gir oss signaler vi kan sende inn på en (digital) inngang på Arduinokortet.
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Bildet over viser sensoren med ubrutt lysstråle. Den grønne lysdioden har ingen funksjon
utover å indikere at det er spenning på sensoren.
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Måling av periodetid
En enkel metode for å måle frekvens eller omdreininger per minutt, rpm, er å telle pulser i et
visst tidsintervall, f.eks. 1 sekund (og så multiplisere med 60 for å få rpm). Dette vil imidlertid
gi en viss unøyaktighet, særlig ved lave frekvenser.
En bedre måte er å måle tidsintervallet mellom to pulser, altså periodetiden. Dette kan gjøres
ved å måle tiden signalet er lavt, og addere med tiden signalet er høyt.
Vi har da at periodetiden er:
t = tLAV + tHØY

Frekvensen er den inverse av periodetiden:
f = 1/t
Omdreininger per sekund, rps, vil være frekvensen dividert med antall blader:
rps = f/n

eller

rps = 1/(t*n)

Omdreininger per minutt, rpm, vil da endelig bli:
rpm = 60/(t*n)
Et begrep som er brukt i forbindelse med pulser er «duty cycle». Dette betyr kort og greit hvor
mange prosent av periodetiden signalet er HØYT:
duty cycle = tHØY/t
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Arduinoprogrammet
Vi vil gjerne kunne bruke systemet på vindmøller med både tre og fire blader... Derfor er det
en funksjon i programmet som setter antall blader, n. Dette gjøres ved å gi en spenning
mellom 0 og 5V inn på en ananlog inngang, og så definere antall blader etter
inngangsspenningen. Dermed kan vi vri en (potensiometer-) knott og stille inn antall blader!
Vi bruker funksjonen pulseIn i Arduino, og måler tiden i mikrosekunder. Vi skriver
resultatene både til skjermen og til et LCD-display.

Programmet består av en loop med 5 funksjoner:

Vi leser en analog spenning fra 0 – 5V på inngang A0. Antall blader gis av verdien på
inngangssignalet:
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pulseIn-funksjonen gir tiden for hhv. HØY og LAV i én puls:

Vi gjør beregninger ut fra verdiene:

Vi skriver resultatene til skjermen:

Vi skriver også resultatene til et LCD-display:
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Test av systemet
IR-barrieren ble koplet til et oscilloskop. En PC-vifte ble plassert i IR-barrieren.

Resultatene for måling på sensorutgangen med oscilloskop:

Resultatene for måling med Arduino:
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Hele programmet som tekst:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int sensor_inn=7;
int u, antall_blader;
double duration_HIGH, duration_LOW, frekvens, periodetid, duty_cycle, rpm;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
pinMode(sensor_inn, INPUT);
}
void loop()
{
sett_bladantall();
get_duration();
beregninger();
skriv_til_skjerm();
skriv_til_LCD();
}
void sett_bladantall()
{
u=analogRead(A0);
if (u<= 100) antall_blader=1;
else if (u<= 200) antall_blader=2;
else if (u<= 300) antall_blader=3;
else if (u<= 400) antall_blader=4;
else if (u<= 500) antall_blader=5;
else if (u<= 600) antall_blader=6;
else if (u<= 700) antall_blader=7;
else if (u<= 800) antall_blader=8;
else if (u<= 900) antall_blader=9;
else if (u<= 1023) antall_blader=10;
}
void get_duration()
{
duration_HIGH = pulseIn(sensor_inn, HIGH);
duration_LOW = pulseIn(sensor_inn, LOW);
}
void beregninger()
{
periodetid = duration_HIGH + duration_LOW;
frekvens = (1000000/periodetid);
duty_cycle =(100*(duration_HIGH/periodetid));
}
void skriv_til_skjerm()
{
Serial.print("
Frekvens: ");
Serial.print(frekvens,1);
Serial.print(" Hz");
Serial.print("
Speed: ");
Serial.print((frekvens*60/antall_blader),1);
Serial.print(" rpm");
Serial.print("
Duty Cycle: ");
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Serial.print(duty_cycle,1);
Serial.print("%");
Serial.print(" n=");
Serial.println(antall_blader);
delay(1000);
}
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void skriv_til_LCD()
{
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("TRT ");
lcd.print((frekvens*60/antall_blader),1);
lcd.print(" rpm
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("BL ");
lcd.print(antall_blader);
lcd.print("
DC ");
lcd.print(duty_cycle,1);
lcd.print("%
");
delay(100);
//lcd.clear();
}
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Kommunikasjon med busser
Bilde
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1-Wire

1-Wire er en "bus standard" skapt av Dallas Semiconductor. Det brukes kun én leder til data.
1-Wire brukes mest til enheter fra Dallas Semiconductor og Maxim. Det kan koples flere
enheter, f.eks. temperaturenheter til bussen. I så fall må enhetene ha ulike adresser.
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I2C ("Two Wire")
I2C eller mer korrekt I2C («Inter-Integrated Circuit») er en protokoll som i
arduinosammenheng brukes til å kommunisere mellom en Arduino og en eller flere enheter
(f.eks. LCD og en rekke ulike sensorer. I2C er svært utbredt. Fordi det er en svært god
løsning).
Ved en I2C forbindelse trenger vi 4 tilkoplingsledninger: SDA, SCL, VCC og GND.

•

SDA, Serial Data, koples til SDA eller A4 på Arduino UNO

•

SCL, Serial Clock, koples til SCL eller A5 på Arduino UNO

•

VCC koples til +5V på Arduino

•

GND koples til GND på Arduino

Figuren over: noen bilder sakset fra Internett
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Litt mer i dybden
I2C tillater en rekke slaver (sensorer etc.) å være koplet til en arduino via samme databuss. En
kan også ha flere mastere (arduinoer).

I2C har en heksadesimaladresse med to siffer (f.eks. 3F16 (heksadesimalt) = 6110
(titallsystemet) eller 2716 = 3210). Vi kan teoretisk ha opptil 128 enheter koplet på samme
databuss. Enhetene må ha ulik adresse (0016 – 7F16).
I arduinosammenheng er hastigheten default på 100 KHz.

Vil du enda mer i dybden finnes det mye god informasjon på Internett!
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SPI
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Sensorer og aktuatorer
Sensorer
Sensorer omgjør fra en (annen) fysisk størrelse til en elektrisk størrelse. En lyssensor kan
f.eks. gi en spenning mellom 0 og 5V som endres med lysintensiteten.
Sensorer sender signal til inngangen på en sentralenhet (Arduino) i et system.
Det finnes sensorer for ethvert tenkelig målebehov, og i alle pris- og kvalitetsklasser. Vi har
sensorer for trykk, temperatur, hastighet, fuktighet, posisjon, fart, akselerasjon, lyd, avstand,
radioaktivitet, flow i rør, hjertefrekvens osv. osv.

Lineær posisjonssensor

http://www.directindustry.com/prod/mts-sensor-technologie/product-16777-487772.html

Trykksensor

https://measurementsensors.honeywell.com/news/pressreleases/Pages/IPSeriesIndustrialPressureSensors.aspx
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Pulssensor

http://pulsesensor.com/

Gassensor

https://www.parallax.com/product/27983
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Aktuatorer

Aktuatorer omgjøren elektrisk størrelse til en annen fysisk størrelse. Eksempler er motorer,
servoer, høyttalere, døråpnere, ventiler osv. osv.
Aktuaktorer mottar signaler fra utgangen på en sentralenhet (Arduino) i et system.

http://www.robotshop.com/en/actuators.html

Lineær akttuator

http://www.jena-tec.com/linear-actuators.php
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Magnetventil

https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSydafWpufLOY5SL2xpivxfIOg9E7DYzaa7NYNEDahBKwuKPRwV

http://www.tradekorea.com/product/detail/P280577/SR-Magnetic-solenoid-valves.html
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Effektstyring – styring av store effekter
En utgang på Arduino kan gi 5V DC og maks 40 mA. Det er nok til et par små lysdioder.
Hvis vi vil styre en større LED, lampe eller f.eks. en motor trenger vi en effektstyrekrets.
Hvilke enheter/komponenter vi bruker avhenger av hvor stor effekt vi vil styre, om det er
likespenning eller vekselspenning, og av hvor stor spenning motoren eller lampa skal ha.

Transistor
Skal vi styre en liten 5V DC-motor greier vi oss med en liten transistor og
forsyningsspenningen på 5V som går fra PC-en til Arduinokortet:

Skal vi styre en 12V vifte må vi ha en 12V forsyningsspenning i stedet:
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(i praksis setter vi også en diode i parallell med motoren for å beskytte transistoren mot
induksjonsspenninger. Dioden står i sperreretning)
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Relé
Den tradisjonelle måten å kople inn 230V på er å bruke en transistor og et relé. Et relé er en
elektrisk styrt bryter som består av en elektromagnet og en bryter med et anker som beveger
seg når det er magnetfelt. Når det er spenning på spolen (elektromagneten) trekker den til seg
ankeret, og bryteren går på. Det finnes mange varianter av reléer. Elektromagneten trekker
såpass mye strøm at vi ikke kan bruke den direkte på arduinoutgangen, men vi bruker en
transistor som bryter i stedet:

(i praksis setter vi også en diode i parallell med reléet for å beskytte transistoren mot
induksjonsspenninger. Dioden står i sperreretning)
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Ulempen med reléet er at det har bevegelige deler, bruker relativt mye strøm og har en viss
forsinkelse.
Elektronisk relé (solid state relay)
Dersom vi skal skru av og på en 230V lampe eller annet (varmeovn etc.) kan vi enten bruke et
relé eller en TRIAC. Et såkalt elektronisk relé (solid state relay) kan brukes i stedet for triac.
Det er en billig og effektiv enhet som kan styre flere ampere 230 V med 5V fra en
arduinoutgang. Elektroniske reléer består bl.a. av en triac.

Andre komponenter til effektstyring
Det finnes en del andre komponenter til effektstyring, deriblant tyristorer (DC, store strømmer
og spenninger ) og Power mosfet transistorer (DC, store strømmer, svært lite varmetap).
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Oppgaver med løsninger/fasit
Delspenninger – Beregning - Oppgaver

1.

R1 = 6 , R2 = 6 , U = 12V

Beregn U1 og U2

2.

R1 = 1 , R2 = 11 , U = 12V

Beregn U1 og U2

3.

R1 = 10 , R2 = 500 , U = 20V

Beregn U1 og U2

4.

R1 = 10 , R2 = 10 k, U = 50V

Beregn U1 og U2

5.

R1 = 1 k, R2 = 2 M, U = 50V

Beregn U1 og U2

6.

R1 = 10 , U1 = 5V U = 50V

Beregn R2 og U2

7.

R1 = 15 , R2 = 50 , U1 = 50V

Beregn U2

8.

R1 = 10 , U2 = 50V, U = 56V

Beregn R2
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Delspenninger – Beregning – Løsninger/fasit
1.

Rtot = R1 + R2 = 12 
I = U/Rtot = 12V/12 = 1A
U1 = R1. I = 6  . 1A

U 1 = 6V

U2 = R2. I = 6  . 1A

U 2 = 6V

Alternativ metode:

U1 =

R1
U
Rtot

U1 =

U2 = U – U1 = 12V – 6V

6
 12V
12

U 1 = 6V

U 2 = 6V

2.

Samme metode som i oppgave 1 gir:

U1 = 1V, U2 = 11V

3.

Samme metode som i oppgave 1 gir:

U1 = 0,39V, U2 = 19,61V

4.

Samme metode som i oppgave 1 gir:

U1 = 0,050V, U2 = 49,95V

5.

Samme metode som i oppgave 1 gir:

U1 = 0,025V, U2 = 49,975V

6.

I = U1/R1 = 0,5A

U2 = U – U1 = 50V – 5V = 45V

R2 = U2/I = 45V/0,5A = 90 
7.

I = U1/R1 = 50V/15 = 3,33A

8.

U1 = U – U2 = 56V – 50V = 6V

U2 = R2.I = 50 . 3,33A U2 = 166,7V

I = U1/R1 = 0,6A
R2 = U2/I

R2 = 83,33V
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LED – Beregning - Oppgaver

1. U = 5V, ULED = 2,2V, R = 220 

Beregn strømmen, I

2. U = 12V, ULED = 2,7V, R = 470 

Beregn strømmen, I

3. U = 5V, ULED = 2,4V, I = 20mA

Beregn resistansen, R

4. U = 12 V, ULED = 2,1V, I = 10mA

Beregn resistansen, R
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LED – Beregning - Løsninger/fasit
1. UR = U – ULED = 2,8V

I = UR/R

I = 2,8V/220 

I = 0, 0127A = 12,7 mA

2. UR = U – ULED = 9,3V

I = UR/R

I = 9,3V/470 

I = 0, 0198A = 19,8 mA

3. UR = U – ULED = 5V – 2,4V = 2,6V

R = UR/I = 2,6V/0,02A

R = 130 

4. UR = U – ULED = 12V – 2,1V = 9,9V

R = UR/I = 9,9V/0,01A

R = 990 
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Appendix

Fargekode for resistorer:
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