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Arduino 
 

A legelterjedtebb az Arduino Uno panel. Ez az Atmel AVR ATMega328-as 
mikrovezérlőre épül. Az ATMega328-as egy 28 lábú mikrovezérlő, ami 20db 
felhasználható I/O lábbal rendelkezik. Ebből a 20-ból 6db használható analóg 
bemenetnek, 6db használható PWM kimenetnek és két láb használható külső 
megszakításokhoz. Az Arduino panel a számítógéphez egy USB kábellel 
csatlakoztatható. Ezen keresztül történik a panel tápellátása, a mikrovezérlő 
programozása és a PC-vel történő kommunikáció.  

 
forrás: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 

 
Több, gyári panelt (shield) ültethetünk az alappanelre. Az így kapott "toronnyal" 
már egész számítógépet kiváltó egységet készíthetünk. 
 

 
Arduino "torony" 

 



Fejlesztő környezet 
 

Az Arduino nemcsak a hardvert takarja, hanem az egész fejlesztőkörnyezetet is 
magában foglalja. A PC-n futó ingyenesen letölthető Arduino [1] nevű programmal 
könnyen írható a mikrovezérlőre kód, ami lefordítás után az USB kábelen keresztül 
az Arduino panelre tölthető. A fejlesztőkörnyezet által használt Arduino 
programnyelv a C++ egy egyszerűsített változata, amely rengeteg beépített 
könyvtárat tartalmaz, de sok ingyenes könyvtár is letölthető. Ezek a bonyolultabb 
programozási feladatokat nagymértékben leegyszerűsítik.  
 

 
Arduino fejlesztő környezet 

 



LabVIEW toolkit 
 

Egy másik programozási lehetőség a National Instruments által kifejlesztett 
LabVIEW program Arduino toolkitje. [2] (A program diákigazolvánnyal rendelkező 
tanulók számára kedvezményesen, 3500 Ft körüli összegért elérhető, sőt 6 hónapra 
ingyenes licensz igényelhető, a toolkit ingyenesen letölthető. (forrás: 
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610) 

 
LabVIEW toolkit (forrás: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/hu/nid/209835) 

 
Az Arduino panelt mint mérőeszközt használhatjuk. Ekkor az Arduino Uno 
segítségével 6 analóg bemenet és 13 digitális ki és bemenet áll rendelkezésre. Itt a 
toolkit korlátait figyelembe kell venni, például, ha számlálót készítünk, akkor csak 
byte típusként, 255-ig tudunk számlálni. 
A másik lehetőség, hogy az Arduinon futó program soros kommunikációval küldi 
az adatokat a LabVIEW (vagy más soros adatokat feldolgozni képes program) 
számára. Ezt programból egyszerű lekezelni, járhatóbb út, nagyobb szabadságot 
biztosít. Sajnos, a két lehetőség nem kombinálható. Egyedüli veszélyforrás, hogy a 
LabVIEW melyik virtuális portra teszi a gépre dugott Arduinot. Előfordulhat az 
"egyik gépen fut, a másikon hibával kiakad" effektus. Ezt a programból kell 
lekezelni (bármit is csinálunk, előtte válasszuk ki a megfelelő portot).     
 

Szenzorok 
 

A méréshez LM35DZ típusu hőmérséklet - feszültség átalakítót használunk. Ez a 
szenzor a Celsiusban mért hőmérséklettel arányos feszültséget szolgáltat mV-ban. 

 
LM35DZ szenzor 

 



Mérés 
 

Határozzuk meg különböző anyagból készült poharak hővezető képességét! 
 

 
A mérés kellékei 

 
A konkrét méréshez két szenzort használunk. Két különböző hőmérsékletű 
folyadék (víz) hőmérsékletváltozását mérjük az idő függvényében. A mért értékeket 
LabVIEW-ban írt program dolgozza fel. 
Hőtani méréseknél fontos a környezettel való hőcsere meggátolása, ezért a kísérleti 
összeállítást egy hőszigetelt edényben állítottuk össze. Az egyik folyadék (2 
tömegegységnyi) egy porcelán bögrében van, a másik (egy tömegegységnyi) 
különböző poharakban. Erre a célra műanyag, üveg és porcelánpoharakat 
használunk. A kiinduló hőmérsékletek is egyformák (ennek garantálásához a 
csapból folyó hideg és meleg vizet használjuk. 
 
 

 
Mérési elrendezés és a program mérés közben 

 



A mérések kiértékelése során megállapítható, hogy a termikus egyensúly beálltáig 

(mindhárom esetben 25 °C) eltelt idő műanyag pohár esetében 600 s, üveg pohár 
esetében 1690 s, porcelán pohár esetében 950 s volt. Legjobb hőszigetelő tehát az 
üvegpohár. 

 

 
Az eredmény kiértékelése 

 
 

Összegzés 
 

A bemutatott mérés a konyhában megtalálható eszközökkel könnyen kivitelezhető. 
A kiértékelő program megírása igényel némi programozói tudást, de a grafikus 
programnyelv könnyen tanulható. Az Arduino és a szenzorok olcsón 
beszerezhetőek, az otthoni kísérletezésre alkalmasak. 

 
Felhasznált irodalom 

 
[1] http://arduino.cc/en/Main/Software 
[2] https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610 
 


