
                                                        

 

 
 
 

Εργασία / Arduino QR 9.1: 

     Μέτρηση φορτίου με δυναμοκυψέλη  
 
 
 
 

 
Πληροφορίες 
Για τη μέτρηση φορτίου μέσω δυναμοκυψέλης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ολοκληρωμένο INA 
125 το οποίο είναι ένας ενισχυτής οργανολογίας με καθορισμό κέρδους ώστε το σήμα εξόδου της 
δυναμοκυψέλης να ενισχυθεί ως προς το πλάτος του πριν την είσοδο του στο αναλογικό κανάλι του 
Arduino. Για την ακρίβεια της μέτρησης θα πρέπει ο κώδικας να αποδίδει την τιμή ως μέσο όρο 
τουλάχιστον 10 μετρήσεων. 
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Στη συνέχεια αναπτύξτε και ελέγξτε τον κώδικα για τη μέτρηση της δύναμης και απεικόνισης στην 
σειριακή οθόνη. 

 
int loadCell = A1;           // Χρησιμοποιούμε το αναλογικό κανάλι Α1.  

int analogValue = 0;     // Αρχικοποίηση της τιμής του αναλογικού καναλιού. 

const int numReadings = 10;      // Όρισε τον αριθμό μετρήσεων για τον μέσο όρο. 

int readings[numReadings];      // Όρισε έναν πίνακα που θα αποθηκεύει τις μετρήσεις. 

int index = 0;   // μεταβλητή ως δείκτης του πίνακα μετρήσεων. 

int total = 0;  // Μεταβλητή που θα κρατά το σύνολο των μετρήσεων που έχουν γίνει. 

int  measurementAverage = 0;                   // Μεταβλητή που θα κρατά το μέσο όρο των μετρήσεων. 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600);  

// Μηδένισε όλα τα στοιχεία του πίνακα μετρήσεων. 

 for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++)  

readings[thisReading] = 0; // initialize all the readings in the array to 0 

} 

 

void loop(){ 

analogValue = analogRead(loadCell);  // Διάβασε την τιμή της δυναμοκυψέλης. 

measurementRead(); // Εκτέλεσε τη διαδικασία μετρήσεων. 

Serial.print(analogValue);  // Εμφάνισε την τιμή του αισθητήρα. 

Serial.print(", "); 

Serial.println(measurementAverage);   //  

delay(500); 

} 

 

// Διαδικασία μετρήσεων 

void measurementRead () { 

total= total - readings[index];    // Αφαίρεσε την τελευταία μέτρηση. 

readings[index] = analogRead(loadCell);    // Κάνε ανάγνωση από τον αισθητήρα. 

total= total + readings[index];     // Πρόσθεσε την τιμή που διάβασες στο σύνολο. 

index = index + 1;                     // Πήγαινε στην επόμενη θέση μέσα στον πίνακα. 

if (index >= numReadings) // Αν βρισκόμαστε στο τέλος του πίνακα πήγαινε στην αρχή. 

index = 0;                         // Μηδένισε τον δείκτη. 

measurementAverage = total / numReadings;    

delay(1);                    // Καθυστέρησε μεταξύ των αναγνώσεων για σταθεροποίηση. 

} 


