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Silniki, pompy i siïowniki

7

W rozdziale 4. rozpoczÚliĂmy eksperymentowanie z silnikami prÈdu staïego. Wiele zagadnieñ zwiÈzanych ze
sterowaniem tego typu silnikami przydaje siÚ podczas sterowania pracÈ innych urzÈdzeñ za pomocÈ pïytek
Arduino i Raspberry Pi.
Na rysunku 7.1 przedstawiono kilka silników prÈdu staïego. Jak widzisz, komponenty te mogÈ mieÊ róĝne ksztaïty
i rozmiary.

Rysunek 7.1. Silniki prÈdu staïego

Silniki stanowiÈ siïÚ napÚdowÈ wielu innych przydatnych urzÈdzeñ wyjĂciowych takich jak pompy i siïowniki
liniowe. W tym rozdziale znajdziesz informacje równieĝ o tych komponentach.
Podczas lektury podrozdziaïu „Eksperyment: sterowanie pracÈ silnika” znajdujÈcego siÚ w rozdziale 4. dowiedziaïeĂ siÚ, ĝe silniki prÈdu staïego muszÈ byÊ zasilane prÈdem wiÚkszym od dostarczanego przez piny pïytek
Raspberry Pi i Arduino, dlatego w celu ich wïÈczania i wyïÈczania naleĝy korzystaÊ z tranzystorów.
W tym rozdziale dowiesz siÚ, jak moĝna sterowaÊ prÚdkoĂciÈ obrotowÈ silników prÈdu staïego.
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Dziaïanie silników prÈdu staïego
Silniki prÈdu staïego skïadajÈ siÚ z trzech gïównych
elementów konstrukcyjnych (rysunek 7.2): magnesów
stacjonarnych (statorów) znajdujÈcych siÚ na zewnÈtrz
silnika, a takĝe wirników (ruchomych elementów
silnika) i komutatorów.
Wokóï wirnika nawiniÚte sÈ zwoje drutu. Na rysunku
7.2 widaÊ trzy uzwojenia nawiniÚte na poszczególne
gaïÚzie wirnika. Uzwojenia te sÈ podïÈczone do komutatora, który zasila cewki prÈdem o odpowiedniej
polaryzacji we wïaĂciwym czasie. Silnik obraca siÚ
dziÚki temu, ĝe cewki odpychajÈ siÚ we wïaĂciwym
momencie od magnesów staïych tworzÈcych stator.

Komutator skïada siÚ z pierĂcienia podzielonego
na segmenty (na rysunku 7.2 widaÊ trzy segmenty)
i ze szczotek stykajÈcych siÚ z kolejnymi segmentami podczas obracania siÚ wirnika silnika.
WiÚkszoĂÊ maïych silników prÈdu staïego (przykïadowe urzÈdzenia pokazano na rysunku 7.1) skïada
siÚ z trzech uzwojeñ.
PrzydatnÈ cechÈ silnika prÈdu staïego jest to, ĝe po
zmianie polaryzacji dostarczanego do niego prÈdu
silnik obraca siÚ w przeciwnym kierunku.

Rysunek 7.2. Elementy konstrukcyjne silnika prÈdu staïego

Sterowanie prÚdkoĂciÈ obrotowÈ (PWM)
W rozdziale 6., w podrozdziale „Eksperyment: mieszanie kolorów”, korzystaïeĂ z modulacji czasu trwania impulsu (patrz ramka „Modulacja czasu trwania impulsu” w rozdziale 6), aby regulowaÊ jasnoĂÊ diody LED.
Technologia ta moĝe byÊ uĝyta równieĝ do sterowania prÚdkoĂciÈ obrotowÈ silnika.

96
Kup książkę

7. Silniki, pompy i siïowniki
Poleć książkę

Eksperyment: sterowanie prÚdkoĂciÈ obrotowÈ silnika
prÈdu staïego
W tym eksperymencie bÚdziemy korzystaÊ z tego samego obwodu, którego uĝywaliĂmy w podrozdziale
„Eksperyment: sterowanie pracÈ silnika” w rozdziale 4., ale zamiast tylko wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ silnik bÚdziemy
sterowaÊ jego prÚdkoĂciÈ obrotowÈ.

Obwód
Jeĝeli jeszcze tego nie zrobiïeĂ, wykonaj obwód opisany w rozdziale 4., w podrozdziale „Eksperyment: sterowanie
pracÈ silnika”. Dla przypomnienia przedstawiam schemat tego obwodu na rysunku 7.3.

Rysunek 7.3. Schemat wykonawczy obwodu sterujÈcego pracÈ silnika

PodïÈczanie obwodu do Arduino
PodïÈcz Arduino do pïytki obwodu zgodnie z rysunkiem 7.4. PoïÈcz masÚ pïytki prototypowej z pinem GND
pïytki Arduino, a przewód sygnaïu sterujÈcego podïÈcz do pinu oznaczonego etykietÈ D9.

Kod Arduino
Szkic Arduino sterujÈcy pracÈ tego obwodu jest w folderze arduino\eksperymenty\pwm_silnik (w miejscu,
w którym rozpakowaïeĂ archiwum z kodem). WiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 2., w podrozdziale „Instalowanie szkiców opisanych w tej ksiÈĝce”.
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Rysunek 7.4. Obwód podïÈczony do pïytki Arduino

Szkic pozwala na definiowanie cyklu roboczego za pomocÈ monitora portu szeregowego. Czas przeanalizowaÊ
ten kod:
const int controlPin = 9;
void setup() {
//
pinMode(controlPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Zdefiniuj cykl roboczy (0-100)");
}
void loop() {
//
if (Serial.available()) {
//
int duty = Serial.parseInt();
if (duty < 0 || duty > 100) { //
Serial.println("Od 0 do 100");
}
else {
int pwm = duty * 255 / 100;
analogWrite(controlPin, pwm);
Serial.print("Aktualny cykl roboczy ");
Serial.println(duty);
}
}
}

Funkcja setup definiuje pin sterujÈcy (controlPin) oraz tryb jego pracy (wyjĂcie), a takĝe uruchamia
szeregowÈ transmisjÚ danych za pomocÈ polecenia Serial.begin. Transmisja danych pozwoli na definiowanie cyklu roboczego za pomocÈ komputera podïÈczonego do pïytki Arduino.
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Funkcja loop() przy uĝyciu instrukcji Serial.available sprawdza, czy do Arduino dotarïy za poĂrednictwem interfejsu USB dane czekajÈce na przetworzenie.
Jeĝeli przesïane dane majÈ formÚ liczby, to liczba ta jest odczytywana z ïañcucha znaków i przeksztaïcana na wartoĂÊ caïkowitÈ liczbowÈ (int) za pomocÈ funkcji parseInt.
Program sprawdza, czy wartoĂÊ mieĂci siÚ w zakresie od 0 do 100. Jeĝeli siÚ nie mieĂci, uĝytkownik
zobaczy komunikat przypominajÈcy o tym zakresie w oknie monitora portu szeregowego.

Tekst i liczby
Bardzo czÚsto w projektach opisanych w tej ksiÈĝce
bÚdziesz wczytywaÊ liczby wprowadzone na monitorze szeregowym do szkiców Arduino za pomocÈ
powyĝszej techniki. W zwiÈzku z tym warto, abyĂ
wiedziaï, jak dziaïa funkcja parseInt i jak przebiega
przesyïanie wiadomoĂci do pïytki Arduino za pomocÈ
interfejsu USB.
W sekcji „Szeregowa transmisja danych” w rozdziale 5. pisaïem o tym, ĝe komunikacjÚ z pïytkÈ
Arduino (a takĝe z pïytkÈ Raspberry Pi) moĝna nawiÈzaÊ za pomocÈ interfejsu szeregowego. Interfejs
szeregowy pïytki Arduino Uno jest poïÈczony z pinami cyfrowymi oznaczonymi etykietami D0 i D1. Pinów
tych nie naleĝy uĝywaÊ w charakterze standardowych zïÈczy wejĂcia-wyjĂcia, poniewaĝ sÈ poïÈczone z szeregowym interfejsem uĝywanym przez
pïytkÚ Arduino do komunikacji z komputerem za
poĂrednictwem kontrolera USB, który poĂredniczy
w wymianie danych pomiÚdzy interfejsem USB a bezpoĂrednim interfejsem szeregowym obsïugiwanym
przez ukïad Arduino.
Po wpisaniu wiadomoĂci w oknie monitora szeregowego i wysïaniu jej do Arduino wpisany przez

Ciebie tekst jest zamieniany na ciÈg bitów (wysokich
i niskich impulsów), które odebrane przez Arduino
sÈ ïÈczone w ciÈgi oĂmiu impulsów, czyli bajtów.
Kaĝdy z tych bajtów jest kodem numerycznym litery alfabetu ïaciñskiego. Wszystkim cyfrom i literom
przypisany jest unikalny kod zdefiniowany przez
standard ASCII (ang. American Standard Code for
Information Interchange).
Szkic Arduino, odebrawszy dane przesïane za pomocÈ interfejsu szeregowego, moĝe odczytywaÊ
je po jednym bajcie (literze) lub skorzystaÊ z funkcji
parseInt, która odczytuje znaki w formie cyfr,
a nastÚpnie tworzy z nich liczbÚ. Na przykïad liczba
154 zostanie przesïana jako trzy kolejne znaki: 1,
5 i 4. Funkcja parseInt przerywa wczytywanie
znaków, gdy trafi na znak koñca wiersza, spacjÚ
lub znak, który nie jest cyfrÈ, i po odczytaniu trzech
powyĝszych znaków zwraca wartoĂÊ 154 jako
dane typu int. Funkcja parseInt przerywa wczytywanie znaków równieĝ wtedy, gdy po odczytaniu
ostatniej liczby nastÈpi krótka przerwa w transmisji danych.

Jeĝeli wprowadzona liczba znajduje siÚ w zakresie od 0 do 100, jest konwertowana na wartoĂÊ z zakresu od
0 do 255, a nastÚpnie kierowana do funkcji analogWrite(), która konfiguruje sygnaï PWM. RozwiÈzanie
to zastosowano, poniewaĝ funkcja analogWrite() przyjmuje wartoĂci definiujÈce cykl roboczy w zakresie
od 0 do 255, gdzie wartoĂÊ 0 to 0%, a wartoĂÊ 255 to 100 % cyklu roboczego.

Eksperymentowanie z Arduino
PodïÈcz Arduino do komputera, uruchom Ărodowisko programistyczne tej pïytki i kliknij ikonÚ z lupÈ (Monitor
szeregowy) znajdujÈcÈ siÚ w prawym górnym rogu okna (ikonÚ tÚ wyróĝniono na rysunku 7.5).
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Rysunek 7.5. Sterowanie prÚdkoĂciÈ obrotowÈ silnika za pomocÈ okna monitora szeregowego

Zostaniesz poproszony o zdefiniowanie cyklu roboczego, czyli podanie wartoĂci z zakresu od 0 do 100. Poeksperymentuj, wprowadzajÈc róĝne wartoĂci, i zobacz, jak wpïywajÈ na prÚdkoĂÊ obrotowÈ silnika.
Wprowadzanie niskich wartoĂci takich jak 10 czy 20 moĝe sprawiÊ, ĝe wirnik silnika przestanie siÚ obracaÊ,
a silnik zacznie wydawaÊ charakterystyczny terkot ĂwiadczÈcy o tym, ĝe dopïywa do niego zbyt maïo mocy,
aby pokonaÊ wewnÚtrzne siïy tarcia i wprawiÊ go w ruch.
Jeĝeli planujesz zastosowanie silnika do czegoĂ praktycznego, zaprezentowany szkic pozwoli Ci okreĂliÊ minimalnÈ wartoĂÊ cyklu roboczego pracy silnika.
W celu przerwania pracy silnika zdefiniuj zerowÈ wartoĂÊ cyklu roboczego.

PodïÈczanie obwodu do Raspberry Pi
PodïÈcz pïytkÚ obwodu do Raspberry Pi zgodnie z rysunkiem 7.6. Skorzystaj z przewodów poïÈczeniowych,
które z jednej strony sÈ zakoñczone wtykami mÚskimi, a z drugiej ĝeñskimi, i poïÈcz masÚ pïytki z jednym z pinów
oznaczonych etykietÈ GND, a przewód sygnaïu sterujÈcego podïÈcz do pinu nr 18.
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Rysunek 7.6. Obwód podïÈczony do pïytki Raspberry Pi

Kod Raspberry Pi
Konstrukcja kodu wykonywanego przez pïytkÚ Raspberry Pi przypomina konstrukcjÚ szkicu Arduino. W przypadku
pïytki Raspberry Pi program poprosi CiÚ o podanie wartoĂci cyklu roboczego, zgodnie z którÈ bÚdzie sterowaï
pinem nr 18.
Program napisany w Pythonie sterujÈcy pracÈ tego obwodu jest w pliku pwm_silnik.py umieszczonym w folderze
python\eksperymenty. Informacje dotyczÈce instalowania programów w Pythonie wykorzystywanych w projektach opisanych w tej ksiÈĝce znajdziesz w rozdziale 3., w podrozdziale „Kod zaprezentowany w tej ksiÈĝce”.
Czas przeanalizowaÊ kod:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
control_pin = 18

#

GPIO.setup(control_pin, GPIO.OUT)
motor_pwm = GPIO.PWM(control_pin, 500)
motor_pwm.start(0)

#
#

try:
while True:
#
duty = input('Zdefiniuj cykl roboczy (0-100): ')
if duty < 0 or duty > 100:
print('Od 0 do 100')
else:
motor_pwm.ChangeDutyCycle(duty)
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finally:
print("Czyszczenie")
GPIO.cleanup()

Pierwsza czÚĂÊ kodu jest taka sama jak poczÈtek programu opisanego w podrozdziale „Eksperyment:
sterowanie pracÈ silnika” (rozdziaï 4.).
W tej linii pin jest przeïÈczany w tryb pracy wyjĂcia PWM. Biblioteka RPi.GPIO pozwala na uĝycie
kaĝdego z pinów gniazda GPIO jako wyjĂcia PWM. Parametr 500 okreĂla czÚstotliwoĂÊ pracy ukïadu
PWM równÈ 500 Hz (impulsów na sekundÚ).
Sygnaï PWM nie jest generowany aĝ do momentu wywoïania polecenia start. Parametr tego polecenia
okreĂla poczÈtkowÈ wartoĂÊ cyklu roboczego. PrzypisaliĂmy mu wartoĂÊ równÈ 0, poniewaĝ chcemy,
aby nasz silnik na poczÈtku byï wyïÈczony.
W gïównej pÚtli program prosi uĝytkownika o zdefiniowanie wartoĂci cyklu roboczego (duty) za pomocÈ
polecenia input, a nastÚpnie sprawdza, czy wprowadzona wartoĂÊ mieĂci siÚ w zakresie od 0 do 100.
Jeĝeli warunek ten jest speïniony, wartoĂÊ jest przekazywana do funkcji ChangeDutyCycle.

Eksperymentowanie z Raspberry Pi
Uruchom program z uprawnieniami administratora i skorzystaj z polecenia sudo, ĝeby poeksperymentowaÊ
z róĝnymi wartoĂciami cyklu roboczego. Program powinien zmieniaÊ prÚdkoĂÊ obrotowÈ silnika, tak jak to
miaïo miejsce w przypadku szkicu Arduino:
pi@raspberrypi
Zdefiniuj cykl
Zdefiniuj cykl
Zdefiniuj cykl
Zdefiniuj cykl
Zdefiniuj cykl

~/ python/eksperymenty $ sudo python pwm_silnik.py
roboczy (0-100): 50
roboczy (0-100): 10
roboczy (0-100): 100
roboczy (0-100): 0
roboczy (0-100):

Sterowanie silnikami prÈdu staïego
za pomocÈ przekaěników
Jeĝeli pïytka Arduino lub Raspberry Pi ma tylko okazjonalnie wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ silnik, moĝesz skorzystaÊ
z przekaěnika. Co prawda rozwiÈzanie to uwaĝane jest za staromodne, ale ma wiele zalet:
x Jest proste i wymaga tylko kilku komponentów.
x Pozwala na solidne odizolowanie silników generujÈcych zakïócenia od delikatnej elektroniki sterujÈcej pïytek Arduino i Raspberry Pi.
x Daje moĝliwoĂÊ sterowania przepïywem prÈdu o wysokim natÚĝeniu (w przypadku zastosowania odpowiedniego przekaěnika).
x Umoĝliwia korzystanie z gotowych moduïów przekaěników przygotowanych z myĂlÈ o pracy z Raspberry Pi
lub Arduino.
Oto wybrane wady zastosowania przekaěnika lub moduïu z przekaěnikami:
x Przekaěniki sÈ doĂÊ duĝe.
x RozwiÈzanie to pozwala tylko na wïÈczanie i wyïÈczanie silnika, a nie na sterowanie jego prÚdkoĂciÈ obrotowÈ.
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x Przekaěniki sÈ urzÈdzeniami elektromechanicznymi zaprojektowanymi zwykle z myĂlÈ o przepracowaniu
10 000 000 operacji przeïÈczania. Póěniej mogÈ ulec uszkodzeniu.

Przekaěnik elektromechaniczny
Na rysunku 7.7 przedstawiono najpopularniejszy typ
przekaěnika — tak zwanÈ kostkÚ (ksztaït tego przekaěnika jest zbliĝony do kostki cukru, ale zwykle ma
czarny kolor).
Ogólna zasada dziaïania przekaěnika elektromagnetycznego polega na tym, ĝe gdy przez jego cewkÚ

pïynie prÈd (o natÚĝeniu okoïo 50 mA), cewka ta
dziaïa jak elektromagnes i zwiera dwa metalowe styki dziaïajÈce jak wïÈcznik. Przez te styki moĝe pïynÈÊ prÈd o znacznie wiÚkszym napiÚciu i natÚĝeniu
(nawet dziesiÈtek amperów).

Rysunek 7.7. Przekaěniki

W tym rozdziale skorzystamy z przekaěnika w celu wïÈczania i wyïÈczania silnika, ale tak naprawdÚ przekaěnik
moĝe byÊ uĝyty do sterowania pracÈ dowolnego urzÈdzenia elektrycznego.
Przekaěniki tego typu okreĂla siÚ mianem przekaěników przeïÈczajÈcych jeden biegun (SPCO). SÈ wyposaĝone
w trzy, a nie w dwa zaciski: zacisk wspólny (zwykle oznaczony etykietÈ COM), zacisk normalnie otwarty
(NO) i zacisk normalnie zamkniÚty (NC). Termin „normalnie” oznacza „bez dopïywu prÈdu do cewki przekaěnika”,
a wiÚc styki NO i COM bÚdÈ otwarte (rozwarte) aĝ do podïÈczenia cewki przekaěnika do prÈdu. Zacisk NC
dziaïa odwrotnie, co oznacza, ĝe zaciski NC i COM bÚdÈ normalnie poïÈczone, ale po podïÈczeniu cewki przekaěnika do prÈdu zostanÈ rozwarte.
Ogólnie rzecz biorÈc, w celu wïÈczania i wyïÈczania urzÈdzeñ korzysta siÚ tylko z zacisków NO i COM.

Sterowanie pracÈ przekaěnika za pomocÈ pïytek Arduino i Raspberry Pi
Z pïytkami Arduino i Raspberry Pi mogÈ wspóïpracowaÊ przekaěniki, których cewki sÈ przeznaczone do
uĝywania pod napiÚciem 5 V. Aby moĝna byïo podïÈczyÊ cewki przekaěników pobierajÈcych zbyt duĝo prÈdu
(okoïo 50 mA) bezpoĂrednio do pinów pïytki Arduino lub Raspberry Pi, a wiÚc w celu sterowania pracÈ przekaěnika, naleĝy skorzystaÊ z tranzystora.
Na rysunku 7.8 przedstawiono schemat ideowy obwodu sterujÈcego pracÈ przekaěnika.
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Rysunek 7.8. Sterowanie pracÈ przekaěnika za poĂrednictwem maïego tranzystora

Cewka przekaěnika przystosowana do pracy pod napiÚciem 5 V pobiera prÈd o natÚĝeniu 50 mA. To nieco
przerasta moĝliwoĂci pinów GPIO pïytek Arduino i Raspberry Pi. W zwiÈzku z tym, podobnie jak w podrozdziale
„Eksperyment: sterowanie pracÈ silnika” (rozdziaï 4.), skorzystasz z poĂrednictwa maïego tranzystora (tym razem
odbiornikiem podïÈczonym do tranzystora bÚdzie przekaěnik, a nie silnik).
Takie rozwiÈzanie ma sens tylko wtedy, gdy silnik (lub inny odbiornik, którego pracÈ chcesz sterowaÊ) charakteryzuje siÚ poborem tak duĝego prÈdu, ĝe nie moĝna sterowaÊ nim bezpoĂrednio za pomocÈ tranzystora.
Cewka przekaěnika podczas wïÈczania i wyïÈczania moĝe generowaÊ impulsy napiÚcia, podobnie jak ma to
miejsce w przypadku silnika, a wiÚc na schemacie obwodu ponownie znalazïa siÚ dioda.
Ze schematu przedstawionego na rysunku 7.8 wynika, ĝe obwód, którego pracÈ steruje przekaěnik, jest caïkowicie odizolowany galwanicznie od cewki. W zwiÈzku z tym odbiornik podïÈczony do przekaěnika bÚdzie w mniejszym stopniu zakïócaï pracÚ pïytki Arduino i Raspberry Pi.
Cewka przekaěnika pobiera prÈd o natÚĝeniu zaledwie 50 mA, a wiÚc moĝemy jÈ z powodzeniem podïÈczyÊ
do prostego tranzystora 2N3904, który kosztuje zaledwie kilkadziesiÈt groszy.

Moduïy przekaěników
Jeĝeli w swoim projekcie chcesz sterowaÊ pracÈ kilku urzÈdzeñ i moĝe to ograniczyÊ siÚ tylko do wïÈczania
i wyïÈczania, to warto, abyĂ rozwaĝyï zakup moduïu przekaěników (rysunek 7.9).
Moduïy tego typu znajdziesz w popularnych internetowych serwisach aukcyjnych i w sklepach. SÈ tanie i zawierajÈ przekaěniki oraz tranzystory, a takĝe maïe diody LED sygnalizujÈce pracÚ poszczególnych przekaěników.
W zwiÈzku z tym moduïy takie mogÈ byÊ podïÈczone bezpoĂrednio do pïytki Raspberry Pi lub Arduino.
Nie musisz korzystaÊ ze wszystkich przekaěników znajdujÈcych siÚ w module. W razie potrzeby z pewnoĂciÈ
znajdziesz moduïy zawierajÈce wiÚcej niĝ 8 przekaěników.
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Rysunek 7.9. Moduï przekaěników z 8 kanaïami

Moduïy te sÈ zwykle wyposaĝone w nastÚpujÈce zïÈcza:
x GND (masa).
x VCC lub 5V — pin ten naleĝy poïÈczyÊ z wyjĂciem napiÚcia 5 V pïytki Arduino lub Raspberry Pi. ZïÈcze to
zasila cewki aktywowanych przekaěników.
x Data — zïÈcza oznaczone tÈ etykietÈ sïuĝÈ do sterowania pracÈ poszczególnych przekaěników. Czasami
sÈ dodatkowo oznaczone etykietÈ active high, która Ăwiadczy o tym, ĝe cewki przekaěników sÈ wïÈczane
po podaniu wysokiego sygnaïu. Etykieta active low oznacza, ĝe cewki przekaěników sÈ wïÈczane po podaniu niskiego sygnaïu.
Moduïy przekaěników zawierajÈ ponadto rzÈd zacisków Ărubowych, które sÈ poïÈczone bezpoĂrednio ze stykami
przekaěników.

Eksperyment: sterowanie pracÈ silnika elektrycznego
za poĂrednictwem moduïu przekaěników
W tym eksperymencie bÚdziesz wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ silnik elektryczny za poĂrednictwem przekaěnika.
W projekcie bÚdziemy korzystaÊ z jednego przekaěnika, a wiÚc moĝesz kupiÊ moduï mniejszy od mojego (pracowaïem z moduïem, na którym znajduje siÚ 8 przekaěników).

Lista elementów
Oto lista elementów, które sÈ niezbÚdne do przeprowadzenia tego eksperymentu, niezaleĝnie od tego czy
korzystasz z Arduino, Raspberry Pi, czy masz obie te pïytki:
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Element

½ródïo

Maïy silnik prÈdu staïego przystosowany do pracy pod
napiÚciem 6 V

Adafruit: 711

Moduï przekaěników

Allegro

Koszyk na 4 baterie AA (6 V)

Adafruit: 830

Przewody poïÈczeniowe pasujÈce do wybranego
moduïu przekaěników

Patrz dodatek A

Niektóre moduïy przekaěników sÈ wyposaĝone w piny, a niektóre w gniazda poïÈczeniowe. W celu podïÈczenia
moduïu z mÚskimi pinami do pïytki Arduino bÚdziesz potrzebowaï przewodów z jednej strony zakoñczonych
koñcówkami ĝeñskimi, a z drugiej mÚskimi (Adafruit: 826), aby poïÈczyÊ taki moduï z Raspberry Pi, powinieneĂ uĝyÊ przewodów z koñcówkami ĝeñskimi (Adafruit 266).

Èczenie obwodu
Schemat ideowy tego obwodu umieĂciïem na rysunku 7.10.

Rysunek 7.10. Schemat ideowy obwodu sterujÈcego pracÈ silnika prÈdu staïego
za pomocÈ moduïu przekaěników

Styki wewnÈtrz przeïÈcznika dziaïajÈ jak przeïÈcznik, który moĝe znajdowaÊ siÚ w jednym z dwóch poïoĝeñ.
Przekaěnik jest wyposaĝony w zïÈcze normalnie otwarte (NO) i normalnie zamkniÚte (NC). Gdy do cewki nie
dopïywa prÈd, zacisk wspólny (COM) jest poïÈczony z zaciskiem normalnie zamkniÚtym. Podczas przepïywu
prÈdu przez cewkÚ przekaěnika przeïÈcznik zostaje przestawiony w drugie poïoĝenie, a zacisk wspólny jest
wtedy poïÈczony z zaciskiem normalnie otwartym.
Kod uruchomiony na Arduino i Raspberry Pi jest prawie identyczny jak przedstawiony w podrozdziale „Eksperyment: sterowanie pracÈ silnika” (rozdziaï 4.). RóĝnicÚ w dziaïaniu programów zauwaĝysz tylko wtedy, jeĝeli
Twój moduï podobnie jak mój aktywuje przekaěniki przy niskim sygnale.
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Kod Arduino
Szkic Arduino sterujÈcy pracÈ tego projektu jest w folderze arduino\eksperymenty\przekaznik (w miejscu, w którym rozpakowaïeĂ archiwum z kodem). WiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 2., w podrozdziale
„Instalowanie szkiców opisanych w tej ksiÈĝce”.
Szkic wïÈcza przekaěnik (a wiÚc i silnik) na 5 sekund, wyïÈcza go na kolejne 2 sekundy i powtarza te operacje.
Przeanalizuj kod tego programu:
const int controlPin = 9;
void setup() {
pinMode(controlPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(controlPin, LOW);
delay(5000);
digitalWrite(controlPin, HIGH);
delay(2000);
}

//

Kod jest praktycznie taki sam jak w podrozdziale „Eksperyment: sterowanie diodÈ LED” (rozdziaï 4.).
JedynÈ róĝnicÚ stanowi to, ĝe parametry LOW i HIGH sÈ przekazywane do funkcji digitalWrite w sposób
odwrotny. Jeĝeli po uruchomieniu programu zauwaĝysz, ĝe silnik jest wïÈczany na 2 sekundy i wyïÈczany
na 5 sekund, to znaczy, ĝe Twój moduï aktywuje przekaěniki przy wysokim sygnale i powinieneĂ zamieniÊ
parametry LOW i HIGH (tak jak byïy uĝywane w podrozdziale „Eksperyment: sterowanie diodÈ LED”).

Kod Raspberry Pi
Program napisany w Pythonie sterujÈcy pracÈ tego ukïadu znajdziesz w pliku przekaznik.py umieszczonym
w folderze python\eksperymenty (szukaj go w miejscu, w którym rozpakowaïeĂ archiwum z kodem).
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
control_pin = 18
GPIO.setup(control_pin, GPIO.OUT)
try:
while True:
GPIO.output(control_pin, False)
time.sleep(5)
GPIO.output(control_pin, True)
time.sleep(2)
finally:
print("Czyszczenie")
GPIO.cleanup()

Eksperyment: sterowanie pracÈ silnika elektrycznego za poĂrednictwem moduïu przekaěników
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Wybieranie wïaĂciwego silnika
Silniki prÈdu staïego majÈ róĝne ksztaïty i rozmiary. WybierajÈc silnik do swojego projektu, musisz znaleěÊ model
o odpowiedniej mocy. Dwa najwaĝniejsze parametry, które naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ, decydujÈc siÚ na zakup
silnika, to siïa, jakÈ moĝe on wygenerowaÊ (jego moment obrotowy), i jego maksymalna prÚdkoĂÊ obrotowa.
Jeĝeli silnik obraca siÚ szybciej, niĝ tego potrzebujesz, ale generuje za maïy moment obrotowy, moĝesz rozwiÈzaÊ ten problem za pomocÈ przekïadni.

Moment obrotowy
Moment obrotowy okreĂla siïÚ generowanÈ przez silnik. Im wyĝsza wartoĂÊ momentu, tym wiÚksza siïa generowana przez obracajÈcy siÚ waï silnika.
Moment obrotowy to iloczyn siïy i odlegïoĂci. Siïa jest mierzona w niutonach (N), a odlegïoĂÊ w metrach (m).
Siïa momentu obrotowego jest czÚsto definiowana jako siïa wymagana do podniesienia pewnej masy.
OdlegïoĂÊ jest brana pod uwagÚ, poniewaĝ im dalej od waïu silnika, tym mniej siïy silnik moĝe wygenerowaÊ. Jeĝeli
silnik charakteryzuje siÚ na przykïad momentem obrotowym 1 Nm (niuton · metr), to bÚdzie w stanie utrzymaÊ
masÚ 1 kg (co odpowiada sile 10 N) w odlegïoĂci 0,1 m od Ărodka waïu. Silnik nie bÚdzie w stanie podnieĂÊ tej
masy na wiÚkszÈ wysokoĂÊ, ale jednoczeĂnie masa ta nie bÚdzie spadaÊ. Ten sam silnik przy dziesiÚciokrotnie
wiÚkszej odlegïoĂci masy od osi bÚdzie w stanie utrzymaÊ dziesiÚciokrotnie mniejszÈ masÚ.
Na rysunku 7.11 pokazano zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy masÈ i odlegïoĂciÈ od osi silnika.

Rysunek 7.11. Moment obrotowy (w skrócie)
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PrÚdkoĂÊ obrotowa
Silniki prÈdu staïego osiÈgajÈ doĂÊ wysokie prÚdkoĂci obrotowe. W zwiÈzku z tym bardzo czÚsto paruje siÚ je
z przekïadniami (silniki z wbudowanymi przekïadniami okreĂlamy mianem silników przekïadniowych, opiszÚ je
w kolejnych sekcjach). Standardowy waï silnika zasilanego prÈdem staïym o niskim napiÚciu obraca siÚ z prÚdkoĂciÈ 10 000 obrotów na minutÚ. Waï takiego silnika obraca siÚ okoïo 166 razy w ciÈgu sekundy.
Podczas lektury tej ksiÈĝki poznaïeĂ juĝ sposoby zmniejszania prÚdkoĂci obrotowej silnika elektrycznego, ale techniki te wpïywajÈ równieĝ na energiÚ dostarczanÈ do silnika, co zmniejsza generowany przez niego moment
obrotowy.

Przekïadnie
Przekïadnie pozwalajÈ na zwiÚkszenie momentu obrotowego przy zmniejszeniu prÚdkoĂci obrotowej. Jeĝeli skorzystaïbyĂ z przekïadni dajÈcej przeïoĝenie 5:1 (zobacz rysunek 7.12), w której jedna zÚbatka miaïaby 50 zÚbów,
a druga 10 zÚbów, to na kaĝde piÚÊ obrotów silnika przypadaïby tylko jeden obrót wyjĂciowego waïu przekïadni,
ale moment obrotowy na wyjĂciu przekïadni byïby dziesiÚciokrotnie wiÚkszy od dostÚpnego bezpoĂrednio
na silniku.

Rysunek 7.12. Koïa zÚbate przekïadni

Silniki przekïadniowe
Silniki sÈ w praktyce tak czÚsto parowane z przekïadniami, ĝe rozsÈdnym rozwiÈzaniem jest zakup silnika
przekïadniowego, czyli silnika zamkniÚtego we wspólnej obudowie z przekïadniÈ.
Firma Pololu (http://www.pololu.com) ma w swojej ofercie szeroki wybór silników przekïadniowych.
Jeĝeli chcesz zaoszczÚdziÊ na zakupie takiego silnika, rozwaĝ model z plastikowymi koïami zÚbatymi, które sÈ co
prawda mniej wytrzymaïe od kóï wykonanych z metalu, ale generujÈ taki sam moment obrotowy.

Wybieranie wïaĂciwego silnika
Kup książkę

109
Poleć książkę

Pompy
WewnÈtrz pompy znajduje siÚ zwykle silnik prÈdu staïego lub bezszczotkowy silnik prÈdu staïego (wiÚcej informacji na temat tego komponentu znajdziesz w rozdziale 10., w podrozdziale „Bezszczotkowy silnik prÈdu staïego”)
napÚdzajÈcy mechanizm przeganiajÈcy ciecz z miejsca na miejsce.
Do najpopularniejszych pomp uĝywanych przez majsterkowiczów naleĝÈ pompa przewodowa (perystaltyczna)
i pompa wirowa. Porównano je na rysunku 7.13 (pompa przewodowa znajduje siÚ po lewej stronie).

Rysunek 7.13. Pompa przewodowa (po lewej) i pompa wirowa (po prawej)

Obie pompy sÈ wyposaĝone w silniki prÈdu staïego, ale pracujÈ w inny sposób. Pompy przewodowe stosuje
siÚ wtedy, gdy potrzebny jest powolny i miarowy przepïyw. Pompy wirowe uĝywane sÈ, gdy waĝna jest prÚdkoĂÊ przepompowywania cieczy.

Pompy przewodowe
Pompy perystaltyczne sÈ zaprojektowane z myĂlÈ o miarowym poruszaniu cieczami. W praktyce stosuje siÚ je
czÚsto w urzÈdzeniach medycznych i badawczych w celu poruszania doĂÊ precyzyjnie odmierzonymi objÚtoĂciami cieczy. Aby zwiÚkszyÊ precyzjÚ pracy tych pomp, do ich napÚdzania stosuje siÚ silniki krokowe (zobacz
rozdziaï 10.).
Na rysunku 7.14 przedstawiono dziaïanie pompy przewodowej.
WewnÈtrz takiej pompy znajduje siÚ silnik przekïadniowy obracajÈcy rolki ĂciskajÈce giÚtki wÈĝ, w wyniku czego dochodzi do przemieszczania siÚ pïynu wewnÈtrz wÚĝa. Nie powinno nikogo dziwiÊ, ĝe rurka w wyniku
ciÈgïego Ăciskania w koñcu siÚ zuĝyje i bÚdzie wymagaÊ wymiany. Pompy przewodowe sÈ zwykle skonstruowane tak, aby umoĝliwiÊ wymianÚ tego elementu.
Po podïÈczeniu silnika przekïadniowego pompy przewodowej do wyjĂcia obsïugujÈcego technologiÚ PWM i mostka H (ten komponent zostanie opisany w rozdziale 8.) bÚdziesz mógï sterowaÊ iloĂciÈ przepompowywanej
cieczy, a takĝe kierunkiem jej przepïywu.
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Rysunek 7.14. Dziaïanie pompy przewodowej

Pompa przewodowa nie wymaga dodatkowego odpowietrzania podczas rozruchu: jeĝeli zostanie umieszczona
nieco wyĝej od zasobnika z cieczÈ, wytwarzane przez niÈ podciĂnienie bÚdzie w stanie zassaÊ wodÚ do
pompy i uruchomiÊ proces pompowania.

ObjÚtoĂciowe natÚĝenie przepïywu
ObjÚtoĂciowe natÚĝenie przepïywu okreĂla objÚtoĂÊ cieczy, która moĝe zostaÊ przepompowana przez
pompÚ w jednostce czasu. ObjÚtoĂÊ cieczy i czas mogÈ byÊ zdefiniowane w kilku róĝnych jednostkach.
Maïa pompa przewodowa moĝe charakteryzowaÊ siÚ objÚtoĂciowym natÚĝeniem przepïywu na poziomie
50 ml/min (milimetrów/minutÚ). Pompa wirowa przeznaczona do podlewania ogrodu — objÚtoĂciowym
natÚĝeniem przepïywu na poziomie 5 l/min (litrów/minutÚ).

Pompa wirowa
Jeĝeli bardziej zaleĝy Ci na szybkim przepompowaniu cieczy, to lepiej, abyĂ zamiast pompy przewodowej
zastosowaï pompÚ wirowÈ. Na rysunku 7.15 przedstawiono dziaïanie najpopularniejszego rodzaju pompy
wirowej, czyli pompy odĂrodkowej.
Ciecz jest zasysana do pompy przez otwór znajdujÈcy siÚ z przodu (rysunek 7.15) na osi silnika napÚdzajÈcego
wirnik. Wirnik generuje siïÚ odĂrodkowÈ, w wyniku czego ciecz wyrzucana jest na zewnÈtrz, na obudowÚ pompy (jest kierowana do wylotu).
Pompy wirowe nie potrafiÈ odpowietrzyÊ siÚ samodzielnie: podczas rozruchu ciecz musi znajdowaÊ siÚ na
wysokoĂci wlotu. W przeciwieñstwie do pomp przewodowych pompy wirowe umoĝliwiajÈ przepïyw cieczy,
gdy sÈ wyïÈczone. Niektóre z tego typu pomp sÈ przeznaczone do ogrodowych sadzawek lub akwariów i mogÈ
zostaÊ caïkowicie zanurzone w wodzie.
W przeciwieñstwie do pomp przewodowych pompy wirowe nie mogÈ odwracaÊ kierunku przepïywu pompowanej cieczy. Niektóre z nich sÈ wyposaĝone w bezszczotkowy silnik prÈdu staïego i elektronikÚ sterujÈcÈ jego
pracÈ zamkniÚtÈ w tej samej obudowie, dziÚki czemu moĝliwe jest osiÈgniÚcie maksymalnej mocy przy maïych
wymiarach urzÈdzenia.
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Rysunek 7.15. Dziaïanie pompy wirowej

Projekt: podlewanie roĂlin przy uĝyciu Arduino
Ten prosty projekt sterowany za pomocÈ Arduino (zobacz rysunek 7.16) sïuĝy do codziennego podlewania roĂliny
okreĂlonÈ iloĂciÈ wody, która jest dostarczana za poĂrednictwem pompy przewodowej (przyda siÚ wszystkim
wyjeĝdĝajÈcym na wakacje).

Rysunek 7.16. UrzÈdzenie podlewajÈce domowe kwiaty
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W projekcie opisanym w tym podrozdziale nie wykorzystano ukïadu mierzÈcego czas. Zamiast niego zastosowano
ukïad mierzÈcy natÚĝenie Ăwiatïa: roĂliny sÈ podlewane, gdy siÚ Ăciemnia.

Zaïoĝenia projektowe
Na rysunku 7.17 pokazano schemat ideowy tego projektu.

Rysunek 7.17. Schemat ideowy urzÈdzenia podlewajÈcego domowe kwiaty

Pïytka Arduino wïÈcza i wyïÈcza silnik pompy za poĂrednictwem tranzystora MPSA14. Dioda D1 chroni pïytkÚ
przed skokami napiÚcia.
Po lewej stronie schematu znajdujÈ siÚ fotorezystor i standardowy rezystor, które tworzÈ dzielnik napiÚcia
umoĝliwiajÈcy pomiar natÚĝenia Ăwiatïa na zïÈczu analogowym A0 pïytki Arduino.
Im wiÚcej Ăwiatïa pada na fotorezystor, tym mniejsza jest jego rezystancja, co powoduje zbliĝanie siÚ napiÚcia
odbieranego przez pin A0 do poziomu 5 V.
Obwód jest doĂÊ prosty do zbudowania. NajtrudniejszÈ rzeczÈ bÚdzie przylutowanie przewodów do zacisków
silnika pompy (wiÚkszoĂÊ pomp nie jest wyposaĝona w przewody poïÈczeniowe).

Projekt: podlewanie roĂlin przy uĝyciu Arduino
Kup książkę
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Lista elementów
Oto lista elementów, które sÈ niezbÚdne do wykonania tego projektu:
Symbol

Element

½ródïo

Pïytka Arduino Uno
T1

Tranzystor MPSA14 w ukïadzie Darlingtona

Mouser: 833-MPSA14-AP

R1, R3

Rezystory 1 k:

Mouser: 291-1k-RC

R3

Fotorezystor (1 k:)

Adafruit: 161
Sparkfun: SEN-09088

D1

Dioda 1N4001

Adafruit: 755
Sparkfun: COM-08589
Mouser: 512-1N4001

Pompa perystaltyczna (przewodowa) 12 V

Allegro

Bezstykowa pïytka prototypowa (400 otworów montaĝowych)

Adafruit: 64

Przewody poïÈczeniowe obustronnie zakoñczone wtykami mÚskimi
(tylko pïytka Arduino)

Adafruit: 758

Rurka pasujÈca do pompy o dïugoĂci okoïo 1m

Sklep budowlany

Zasilacz dostarczajÈcy prÈd o napiÚciu 12 V i natÚĝeniu 1 A
z wtykiem pasujÈcym do pïytki Arduino

Botland: ZAS-05045

Duĝy pojemnik na wodÚ
Drut poïÈczeniowy o Ărednicy 0,6 mm (do przylutowania do zacisków
silnika pompy)

Adafruit: 1311

W tym projekcie zdecydowaïem siÚ na zastosowanie pompy przewodowej przeznaczonej do uĝycia w akwariach,
która jest tania, a jej zakup nie powinien sprawiaÊ problemów.
Rurki, z których korzystaïem, pochodzÈ z zestawu do podlewania znalezionego w markecie budowlanym.
Do rurek doïÈczone byïy plastikowe zïÈczki, które doskonale sprawdziïy siÚ podczas ïÈczenia rurek wychodzÈcych
z pompy z rurkami stanowiÈcymi ich przedïuĝenie. PoïÈczenia muszÈ byÊ szczelne. W przeciwnym wypadku
pompa nie bÚdzie dziaïaÊ.

Budowa projektu
Projekt wymaga wykonania prostych prac zwiÈzanych z przygotowaniem pïytki obwodu, a takĝe pomajsterkowania w celu przystosowania zbiornika na wodÚ.

Krok 1: Przylutuj przewody do silnika
Przylutuj przewody do zacisków silnika pompy (oczywiĂcie czynnoĂÊ tÚ wykonaj, jeĝeli pompa nie zostaïa
wyposaĝona w fabryczne przewody zasilajÈce). Przewody muszÈ byÊ na tyle dïugie, aby poïÈczyÊ pompÚ z pïytkÈ
prototypowÈ i Arduino. Przyjmij, ĝe odpowiedniÈ dïugoĂciÈ bÚdzie 0,5 m.
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Krok 2: PoïÈcz obwód na pïytce prototypowej
Zamontuj komponenty obwodu na pïytce prototypowej, korzystajÈc ze schematu wykonawczego przedstawionego na rysunku 7.18.

Rysunek 7.18. Schemat wykonawczy obwodu sterujÈcego procesem podlewania kwiatów

Upewnij siÚ, ĝe tranzystor i dioda sÈ zwrócone we wïaĂciwym kierunku.

Krok 3: Przyczep rurki do pompy
Potrzebujesz dwóch rurek. Jedna z nich powinna siÚgaÊ od pojemnika z wodÈ do wlotu pompy (rurkÚ tÚ naleĝy
wprowadziÊ do pojemnika z wodÈ od góry, tak aby siÚgaïa dna). Druga rurka musi poïÈczyÊ wylot pompy z roĂlinÈ, którÈ chcesz podlewaÊ. Na rysunku 7.19 pokazano pompÚ z doczepionymi rurkami.

Rysunek 7.19. Pompa, do której podïÈczono rurki

Projekt: podlewanie roĂlin przy uĝyciu Arduino
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Zwykle na obudowie pompy nie znajdujÈ siÚ ĝadne etykiety oznaczajÈce wlot i wylot, ale kierunek pracy
pomp przewodowych jest odwracalny, wiÚc jeĝeli okaĝe siÚ, ĝe Twoja pompa zasysa, a nie podlewa, to zamiast
zamieniaÊ ze sobÈ rurki moĝesz zamieniÊ ze sobÈ przewody zasilajÈce.

Krok 4: Wykonaj pozostaïe prace
Podczas pracy nad projektem odkryïem, ĝe wygodnym rozwiÈzaniem jest zamontowanie pompy na górze
zbiornika z wodÈ, tak aby gïowica pompy byïa wciĂniÚta w jego otwór (silnik bÚdzie wtedy zwrócony ku
górze, rurka zasysajÈca wodÚ zwrócona w dóï, a rurka, którÈ woda ma pïynÈÊ do roĂliny, bÚdzie zwrócona
w bok). W celu zamontowania pompy w ten sposób musiaïem naciÈÊ nieco szyjkÚ pojemnika na mleko, którego uĝyïem w charakterze zbiornika z wodÈ.
Na rysunku 7.16 pokazano mojÈ wersjÚ tego projektu. Jeĝeli chcesz, moĝesz zamontowaÊ pompÚ u doïu, obok
pïytki z obwodem, ale wtedy bÚdziesz musiaï przyczepiÊ do niej dïuĝszÈ rurkÚ.

Kod Arduino
Szkic Arduino sterujÈcy pracÈ tego obwodu znajdziesz w folderze arduino\projekty\podlewanie (w miejscu,
w którym rozpakowaïeĂ archiwum z kodem). W folderze projekty umieszczono równieĝ szkic podlewanie_test
pozwalajÈcy na wykalibrowanie czujnika Ăwiatïa.
const int motorPin = 9;
const int lightPin = A0;

//

const long onTime = 10 * 1000; // 60 sekund
const int dayThreshold = 200;
//
const int nightThreshold = 70;
boolean isDay = true;

//

void setup() {
pinMode(motorPin, OUTPUT);
}
void loop() {
//
int lightReading = analogRead(lightPin);
if (isDay && lightReading < nightThreshold) { // ĝciemniáo siĊ.
pump();
isDay = false;
}
if (!isDay && lightReading > dayThreshold) { //
isDay = true;
}
}
void pump() { //
digitalWrite(motorPin, HIGH);
delay(onTime);
digitalWrite(motorPin, LOW);
}

Na poczÈtku szkicu znajdujÈ siÚ definicje dwóch pinów Arduino, z których korzystamy: pinu sterujÈcego
pracÈ silnika i wejĂcia analogowego fotorezystora mierzÈcego natÚĝenie Ăwiatïa (lightPin).
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Staïa onTime okreĂla czas pracy pompy wïÈczanej co wieczór. Podczas testowania projektu pompa nie
powinna pracowaÊ zbyt dïugo, dziÚki czemu nie bÚdziesz musiaï czekaÊ na zakoñczenie caïego procesu.
NajciekawszÈ czÚĂciÈ szkicu jest kod wykrywajÈcy zmierzch. Pïytka Arduino nie ma wbudowanego
zegara czasu rzeczywistego, wiÚc jeĝeli nie podïÈczysz do niej takiego zegara w formie zewnÚtrznego
moduïu, to mikrokontroler nie bÚdzie wiedziaï, która jest godzina. W tym projekcie chcemy, aby roĂlina
byïa podlewana raz dziennie, dlatego wykrycie zmierzchu jest dobrym czynnikiem uruchamiajÈcym
proces podlewania. Po podlaniu roĂliny mikrokontroler powinien odczekaÊ kolejny dzieñ (przeczekaÊ
dïugi okres jasnoĂci).
W celu odróĝnienia dnia od nocy zdefiniowano dwie staïe: dayThreshold i nightThreshold.
Prawdopodobnie bÚdziesz musiaï zmieniÊ te wartoĂci i dostosowaÊ je do warunków panujÈcych w miejscu,
w którym znajduje siÚ Twoja roĂlina, oraz do czuïoĂci fotorezystora. Ogólnie rzecz biorÈc, mikrokontroler
rozpoznaje dzieñ po tym, ĝe natÚĝenie Ăwiatïa jest wiÚksze od wartoĂci progowej dayThreshold.
Noc jest rozpoznawana po natÚĝeniu Ăwiatïa mniejszym od nightThreshold. Dlaczego zastosowano
dwa progi, a nie jeden? Poniewaĝ o zmierzchu, gdy zaczyna robiÊ siÚ ciemno, natÚĝenie Ăwiatïa moĝe
oscylowaÊ przez chwilÚ w okolicy wartoĂci dayThreshold, co mogïoby wywoïaÊ wielokrotnÈ aktywacjÚ
procesu podlewania.
Zmiennej logicznej isDay przypisywana jest wartoĂÊ okreĂlajÈca, czy jest dzieñ. Jeĝeli zmiennej przypisana jest wartoĂÊ true, szkic zakïada, ĝe jest dzieñ.
W funkcji loop znajduje siÚ kod logiki okreĂlajÈcej koniecznoĂÊ podlania roĂliny. Kod ten na poczÈtku
odczytuje natÚĝenie Ăwiatïa.
Jeĝeli obecnie jest dzieñ, ale poziom natÚĝenia Ăwiatïa spadï poniĝej progu nightThreshold, to wïaĂnie
siÚ Ăciemniïo, a wiÚc kod wywoïuje funkcjÚ sterujÈcÈ pompÈ w celu podlania roĂliny. NastÚpnie zmiennej isDay przypisywana jest wartoĂÊ false w celu okreĂlenia tego, ĝe jest noc i na razie roĂlina nie
powinna byÊ powtórnie podlana.
Drugie polecenie if znajdujÈce siÚ w funkcji loop sprawdza, czy jest noc (!isDay) i czy poziom natÚĝenia
Ăwiatïa jest wiÚkszy od progu dayThreshold. Gdy oba warunki sÈ speïnione, zmiennej isDay przypisywana jest wartoĂÊ logiczna true.
Funkcja pump wïÈcza pompÚ, odczekuje czas okreĂlony przez wartoĂÊ zmiennej onTime i przerywa proces pompowania.

Korzystanie z projektu
Zanim uruchomisz wïaĂciwy szkic, do pamiÚci Arduino zaïaduj program testowy podlewanie_test.ino. Pozwoli
to na ustalenie wïaĂciwych wartoĂci dayThreshold i nightThreshold. Zaïaduj szkic do pamiÚci Arduino
i otwórz okno monitora szeregowego.
Na ekranie powinieneĂ zobaczyÊ seriÚ wartoĂci bÚdÈcych bieĝÈcymi odczytami z czujnika Ăwiatïa. Zapisz wartoĂci odczytywane w dzieñ, gdy pogoda jest doĂÊ pochmurna. Do zmiennej dayThreshold przypisz poïowÚ tej
wartoĂci, projekt bÚdzie dziÚki temu pracowaï poprawnie nawet w maïo sïoneczne dni.
Poczekaj, aĝ siÚ Ăciemni, i dokonaj ponownego pomiaru natÚĝenia Ăwiatïa padajÈcego na miejsce, w którym
znajduje siÚ roĂlina. WartoĂÊ tÚ moĝesz ustaliÊ równieĝ przez zasïoniÚcie czujnika Ăwiatïa palcem. Zmiennej
nightThreshold przypisz dwukrotnoĂÊ tej wartoĂci. PamiÚtaj o tym, ĝe wartoĂÊ zmiennej nightThreshold
powinna byÊ znacznie mniejsza od wartoĂci zmiennej dayThreshold. W zwiÈzku z tym byÊ moĝe bÚdziesz
musiaï dojĂÊ do pewnego kompromisu podczas ustalania tych dwóch wartoĂci.
Projekt: podlewanie roĂlin przy uĝyciu Arduino
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Teraz moĝesz zdefiniowaÊ wartoĂci zmiennych dayThreshold i nightThreshold we wïaĂciwym programie
(podlewanie.ino) i zaïadowaÊ go do pamiÚci Arduino.
Zmrok moĝesz symulowaÊ, zasïaniajÈc fotorezystor palcem. Powinno to powodowaÊ wïÈczenie pompy.
Pompa zastosowana w mojej wersji projektu pompowaïa okoïo 90 ml cieczy na minutÚ. W celu okreĂlenia czasu
pracy pompy moĝesz skorzystaÊ z kubka z miarkÈ i okreĂliÊ objÚtoĂciowe natÚĝenie przepïywu pompy, a nastÚpnie przypisaÊ zmiennej onTime wartoĂÊ pozwalajÈcÈ na przepompowanie odpowiedniej iloĂci wody.

Siïowniki liniowe
Siïowniki liniowe zamieniajÈ ruch obrotowy silnika prÈdu staïego na ruch liniowy. SÈ czÚsto uĝywane do otwierania
i zamykania drzwi lub okien.
Siïowniki liniowe sÈ wyposaĝone w nagwintowany waï napÚdowy i coĂ, co jest tak naprawdÚ nakrÚtkÈ, która
nie moĝe siÚ obracaÊ wokóï wïasnej osi, ale moĝe przemieszczaÊ siÚ wzdïuĝ nagwintowanego waïu, poruszajÈc
koñcówkÈ siïownika do Ărodka lub na zewnÈtrz. Dziaïanie takiego siïownika przedstawiono na rysunku 7.20,
a na rysunku 7.21 pokazano przykïad typowego siïownika liniowego.

Rysunek 7.20. Dziaïanie siïownika liniowego

Popychacze wyjĂciowe siïowników liniowych poruszajÈ siÚ doĂÊ wolno, poniewaĝ dïugi nagwintowany waï
i znajdujÈca siÚ na nim nakrÚtka dziaïajÈ jak przekïadnia redukcyjna, a ponadto siïowniki tego typu sÈ wyposaĝone w standardowÈ przekïadniÚ znajdujÈcÈ siÚ bezpoĂrednio przy silniku. Maïa prÚdkoĂÊ i mocne silniki
sprawiajÈ, ĝe siïowniki liniowe generujÈ doĂÊ duĝÈ siïÚ ciÈgnÈcÈ lub rozpychajÈcÈ. Siïownik pokazany na rysunku 7.21 generuje siïÚ ciÈgnÈcÈ lub pchajÈcÈ na poziomie 1500 N (niutonów), która pozwala na podniesienie masy 150 kg. Silnik siïownika liniowego pracujÈcego z peïnÈ mocÈ moĝe z ïatwoĂciÈ pobieraÊ prÈd o natÚĝeniu 5 A przy napiÚciu 12 V.
Zwykle silnikiem siïownika liniowego steruje siÚ za pomocÈ mostka H mogÈcego dostarczyÊ prÈd o maksymalnym natÚĝeniu przynajmniej 5 A, co pozwala na poruszanie siïownikiem w obu kierunkach. Na koñcach
wiÚkszoĂci siïowników znajdujÈ siÚ czujniki automatycznie odcinajÈce dopïyw prÈdu do silnika w skrajnych poïoĝeniach popychacza, co zapobiega powstawaniu uszkodzeñ mechanizmu przekïadniowego. RozwiÈzanie to
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Rysunek 7.21. Siïownik liniowy

uïatwia sterowanie pracÈ silnika, poniewaĝ zaprogramowanie mostka H wystarcza wtedy do zasilania silnika
w jednym kierunku przez okreĂlony czas, który powinien byÊ na tyle dïugi, aby popychacz siïownika mógï zostaÊ
w peïni wyciÈgniÚty.
W rozdziale 8., w podrozdziale „Projekt: zgniatarka do puszek sterowana za pomocÈ Arduino”, zastosowaïem
w praktyce siïownik pokazany na rysunku 7.21.

Solenoidy
Solenoidy sÈ uĝywane w zamkach do drzwi i w zaworach. WykonujÈ ruch liniowy podobny do ruchu siïowników liniowych, ale sÈ o wiele prostszymi urzÈdzeniami. To tak naprawdÚ elektromagnesy poruszajÈce twornikiem, który jest wypychany na zewnÈtrz lub wciÈgany do Ărodka. Zakres jego ruchu jest niewielki: zwykle to
kilka milimetrów. Dziaïanie solenoidu pokazano na rysunku 7.22, a na rysunku 7.23 przedstawiono elektrozawór
sterowany prÈdem o napiÚciu 12 V, w którym zastosowano solenoid.

Rysunek 7.22. Dziaïanie solenoidu

Po podïÈczeniu cewki do prÈdu ruchomy trzpieñ zostanie wciÈgniÚty do jej wnÚtrza (siïa wygenerowana przez
cewkÚ bÚdzie wiÚksza od siïy sprÚĝyny). Po odïÈczeniu prÈdu ruchomy trzpieñ zostanie wysuniÚty z cewki i znajdzie siÚ w poïoĝeniu poczÈtkowym.

Solenoidy
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Rysunek 7.23. Zawór wodny sterowany prÈdem o napiÚciu 12 V

Zawór wodny pokazany na rysunku 7.23 jest zaprojektowany z myĂlÈ o sterowaniu przepïywem wody pod
ciĂnieniem w domowej instalacji hydraulicznej. Zawór blokuje przepïyw wody, gdy nie jest zasilany. Po podïÈczeniu cewki zaworu do prÈdu ruchomy trzpieñ przesuwa siÚ, pozwalajÈc na przepïyw wody przez zawór aĝ do
momentu odïÈczenia cewki od prÈdu.
Zaprezentowany zawór jest przeznaczony do sterowania prÈdem o napiÚciu 12 V. Tego typu zawory moĝna znaleěÊ w pralkach. W sklepach dostÚpne sÈ zawory przystosowane do sieciowego prÈdu przemiennego o napiÚciu
230 V, ale woda i tak wysokie napiÚcie to doĂÊ niebezpieczne poïÈczenie, dlatego radzÚ Ci, abyĂ w swoich
projektach stosowaï zawory i pompy sterowane prÈdem o napiÚciu 12 V.
Solenoidy sÈ uĝywane równieĝ w elektrycznych zatrzaskach do drzwi.

Podsumowanie
W tym rozdziale dowiedziaïeĂ siÚ, jak dziaïajÈ silniki prÈdu staïego. Ponadto nauczyïeĂ siÚ wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ takie
silniki za pomocÈ pïytek Arduino i Raspberry Pi, a takĝe sterowaÊ ich prÚdkoĂciÈ obrotowÈ.
W kolejnym rozdziale dowiesz siÚ, jak zmieniaÊ kierunek obrotów waïu silnika za pomocÈ mostka H.
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