
Matematiikan, fysiikan ja kemian
opettajan kandiohjelma

Arduino fysiikan opetuksessa

Mikä Arduino?
• Yhden kortin erikoiskäyttöinen tietokone

• Prosessorina on mikro-ohjain (mikrokontrolleri) 

• Suunniteltu kommunikoimaan enemmän fyysisen
maailman kuin käyttäjän kanssa

• Tuloja analogisille ja digitaalisille signaaleille 
(0 – 5 V), digitaalisia lähtöjä; ei ”oikeita”
analogialähtöjä, vain PWM

• Lukee erilaisia antureita, ohjaa ledejä, moottoreita, servoja, LCD-näyttöä...

• Ei liitäntöjä näytölle ja näppäimistölle, ei massamuistia, ei varsinaista käyttöjärjestelmää, 
ei varusohjelmia

• Toimintoja voi laajentaa Arduinon päälle kytkettävillä ”kilvillä” (shield)

• Ohjelmat eli ”sketsit” laaditaan ja käännetään tietokoneella Arduino IDE:ssä (Windows, 
Mac, Linux), kielessä C/C++:n syntaksi. Ohjelmat ovat yleensä lyhyitä ja rakenteeltaan 
yksinkertaisia, koska yleisimpiin toimintoihin kuten antureiden lukemiseen on saatavana 
valmiit kirjastot ja funktiot.

• Ohjelmat ladataan Arduinoon USB-liitännän välityksellä 

• Ajaa ohjelmaa itsenäisesti aina kun saa käyttösähköä; haihtumaton ohjelmamuisti 

• Tarkoitettu mikro-ohjaintekniikan ja elektroniikan opiskeluun; voidaan käyttää myös 
kuluttajatuotteiden osana

• Avoin arkkitehtuuri, voi ja saa rakentaa klooneja ja yhteensopivia laitteita

• Arduinon ympärille on kehittynyt aktiivinen käyttäjien ja kehittäjien yhteisö

Lisätietoa projektin kotisivulla ja Wikipediassa.

Arduinoja on useita versioita, jotka eroavat koon, prosessorin nopeuden, muistin määrän, 
liitäntöjen jne suhteen. Tarkastellaan seuraavassa ainoastaan Arduino Uno -versiota, joka tulee 
Starter Kitin mukana.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pulssinleveysmodulaatio
https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/en/Main/Software


Miksi Arduino?
Erilaiset anturit (lämpötila, valaistuksen voimakkuus, etäisyys...) ovat rajapinta elektroniikan ja 
reaalimaailman ilmiöiden, ominaisuuksien ja niitä kuvaavien suureiden välillä. Antureiden avulla 
tutustutaan erilaisiin tapoihin, joilla anturi reagoi sähköisesti fysikaaliseen ominaisuuteen. 
Opitaan myös millainen yhteys on anturilta luetun sähköisen signaalin ja suureen arvon välillä. 
Erityisen opettavaista on laatia mittaussovellus jollekin anturille jolle ei ole valmista 
lukufunktiota, ja jonka antojännitealue täytyy erillisellä kytkennällä sovittaa 0 – 5 V välille. 
Esimerkkinä vanhentuneiden tietokonemittausjärjestelmien anturit.

Kun Arduinolla ohjataan ulkoisia komponentteja, kytkennöissä täytyy ottaa huomioon 
komponenttien sähköiset ominaisuudet. Suurta käyttövirtaa vaativia komponentteja ei voi kytkeä
suoraan Arduinoon, vaan avuksi tarvitaan virtalähteen lisäksi kytkentätransistori tai rele. Kaikki 
tämä opettaa sekä elektroniikan perusasioita että ohjaustoimintojen käytännön toteutuksia.

Ohjelmoinnin syntaksin ja rakenteiden opiskelu on fysiikan kannalta sivuroolissa, mutta 
algoritmien laatimisessa voi hyvinkin joutua soveltamaan fysiikan tietoja. Esimerkiksi, miten 
ultraäänianturin tuottaman jännitepulssin pituudesta (joka kertoo kuinka kauan äänellä kesti 
kulkea anturista kohteeseen ja takaisin) lasketaan kohteen etäisyys tarkemmin kuin minkä 
valmis lukufunktio antaa, ja miten etäisyyksistä edelleen lasketaan nopeus ja kiihtyvyys.

Arduinoon tai vastaavaan tutustuminen voisi olla osa fysiikan opetuksen panostusta 
tietotekniikan, viestintätekniikan ja ohjelmoinnin opetukseen. On myös huomattava että lähes 
kaikki fysiikan opettajat opettavat myös matematiikkaa, jonka opetuksen osaksi ohjelmointi on 
tulossa.

Raapaistaan vähän pintaa...
Tutustutaan seuraavassa hyvin lyhyesti kytkentöjen tekemiseen ja Arduinon ohjelmointiin. 
Käytössä on Arduino Starter Kit komponentteineen ja kytkentäalustoineen.

• Tarkista että Arduino on kytketty USB-johdolla tietokoneeseen

• Käynnistä Arduino IDE

Esimerkki 1: ledin vilkutus

Tutustutaan valmiiseen esimerkkiohjelmaan, joka vilkuttaa Arduinon piirilevyllä olevaa lediä.

• Lataa esimerkkiohjelma: File - Examples – 01 Basics – Blink

• Käännä ja lataa ohjelma Arduinoon: File – Upload (tai ctrl-u, tai klikkaa nuolinappia Editin
alla).

Nyt Arduinon keltaisen ledin pitäisi alkaa vilkkua.

Tarkastellaan ohjelman rakennetta.

kommentteja /*
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
  Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
  pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
  the documentation at http://www.arduino.cc



setup-funktion 
määrittely, pitää 
olla kaikissa 
ohjelmissa

pääsilmukka, pitää 
myös olla kaikissa 
ohjelmissa

  This example code is in the public domain.

  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
 */

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);              // wait for a second
}

Ohjelman alussa tuodaan mahdolliset kirjastot, määritellään vakiot ja muuttujat yms. 

Sitten määritellään funktio setup(), joka on tyyppiä void (ei palauta mitään) ja sisältää kaikki 
”alkutoimet” jotka suoritetaan kerran kun ohjelma käynnistyy. On myös mahdollista määritellä 
omia funktioita (aliohjelmia).

Viimeiseksi määritellään pääsilmukka loop(), jota ajetaan kunnes käyttöjännite katkeaa tai 
Arduinoon ladataan uusi ohjelma. 

Esimerkki 2: kolme lediä

Kytketään Arduinoon kolme ulkoista lediä ja sytytellään niitä vuorotellen. 

Kytkennät on syytä rakentaa niin että Arduinosta on käyttöjännite pois. 

• Irroita USB tietokoneesta. 

Tehdään kuvien mukainen kytkentä. Huomaa sarjavastukset, jotka rajoittavat ledien virran noin 
20 mA:iin. Huomaa myös ledien oikea kytkentäsuunta: katodi eli lyhyt johdin vastuksen kautta 
maahan.

• Kytke johto Arduinon GND- eli maapinnistä kytkentälevyn mustalla raidalla ja miinuksella 
merkittyyn sarakkeeseen.

• Kytke kolme 220 Ω vastusta (punainen-punainen-ruskea) rivien 16, 20 ja 24 ja maa-
sarakkeen välille.



• Kytke punaisen ledin anodi (pitkä johto) riville 17 ja katodi (lyhyt johto) riville 16.

• Kytke vastaavasti keltainen ledi riveille 20 – 21 ja vihreä ledi riveille 24 – 25, lyhyt jalka 
aina samaan riviin vastuksen kanssa.

• Kytke johto Arduinon pinnistä 5 riville 17, eli punaisen ledin anodiin.

• Kytke vastaavasti johdot Arduinon pinnistä 4 riville 21 ja pinnistä 3 riville 25. 

• Tarkista kytkentä!

Seuraavaksi laaditaan ohjelma joka sytyttää kunkin ledeistä vuorotellen. 

• Valitse Arduino IDE:ssä File – New ja kirjoita (tai muokkaa Blink-esimerkistä, tai kopioi-
liitä allaolevasta) seuraava sketsi:

// määritellään ledien ohjauspinnit
#define PUN 5
#define KEL 4
#define VIH 3

//valaisuaika millisekunteina
#define VIIVE 500

void setup() {                
  // alustetaan digitaaliset pinnit lähdöiksi
  pinMode(PUN, OUTPUT);
  pinMode(KEL, OUTPUT);
  pinMode(VIH, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(PUN, HIGH);   // ledi päälle)
  delay(VIIVE);              // valaisee 
  digitalWrite(PUN, LOW);    // ledi pois päältä
  digitalWrite(KEL, HIGH);   
  delay(VIIVE);   
  digitalWrite(KEL, LOW);    
  digitalWrite(VIH, HIGH);   
  delay(VIIVE);  
  digitalWrite(VIH, LOW);   
}

• Kytke Arduino tietokoneeseen USB:llä

• Käännä ja lataa sketsi Arduinoon

Nyt ledien pitäisi syttyä ja sammua järjestyksessä punainen-keltainen-vihreä.

Kokeile muokata sketsiä esimerkiksi:
• Hidasta ja nopeuta valojen vaihtumista
• Muuta sekvenssiä niin että se muistuttaa liikennevaloja: pitkä punainen, lyhyt punainen ja

keltainen, pitkä virheä, lyhyt keltainen

Esimerkki 3: lämpömittari

Laajennetaan esimerkin 2 kytkentää lisäämällä siihen lämpötila-anturi. Laaditaan ohjelma, joka 
sytyttää vihreän, keltaisen tai punaisen ledin riippuen anturin lämpötilasta. Seurataan laitteen 
toimintaa sarjaliitäntä-monitorin avulla. 

• Irroita USB-johto Arduinosta

Täydennetään kytkentä kuvien mukaiseksi.



• Kytke johto Arduinon +5 V pinnistä kytkentälevyn punaisella raidalla ja plussalla 
merkittyyn sarakkeeseen.

• Kytke johto kytkentälevyn +5 V sarakkeesta riville 7.

• Kytke johto kytkentälevyn GND-sarakkeesta riville 9.

• Kytke johto Arduinon A0-pinnistä kytkentälevyn riville 8.

• Kytke lämpötila-anturi TMP36 riveille 7, 8 ja 9 siten, että anturin kupera puoli tulee 
poispäin Arduinosta.

TMP36 tuottaa keskimmäiseen pinniinsä lämpötilasta lineaarisesti riippuvan jännitteen:

U (t)= t
100

V
ºC

+0,5V joten lämpötilan jänniteriippuvuus on t(U)=(U−0,5V)⋅100 ºC
V

. 

Anturin jännite luetaan Arduinon analogiatulolla A0. Arduinossa on 10-bittinen analogia-digitaali 
-muunnin joka pystyy erottamaan 210 jänniteporrasta, joten jännitealue 0 – 5 V kuvautuu 
muuntimen tuottaman datan arvoiksi 0 – 1023. Näin ollen jännitteen riippuvuutta datasta n 

kuvaa funktio U (n)= n
1023

⋅5V . 

Seuraava ohjelma toteuttaa halutut toiminnot. Lämpötilasta riippuvan toiminnon valinta tapahtuu
if..else if..else -rakenteella. Muunnokset data -> jännite -> lämpötila tehdään ohjelmassa 
määritellyillä funktioilla, tällä pyritään selkeään ohjelmointityyliin, vaikka se näin lyhyessä 
ohjelmassa ei olisikaan tarpeen.

//lämpömittari

// ledien ohjauspinnit
#define PUN 5
#define KEL 4
#define VIH 3

//lämpötilarajat
#define KYLMA 22
#define HAALEA 26
#define KUUMA 30

//lämpötila-anturia lukeva pinni
#define T_ANTURI 0

//viive millisekunteina
#define VIIVE 200

//määritellään muuttujia
int n;            //anturilta luettu data, 0 - 1023
float U;          //datasta laskettu jännite, 0 - 5 V

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMP35_36_37.pdf


float t;          //jännitteestä laskettu lämpötila

//määritellään funktio joka laskee anturidatasta jännitteen
float jannite(int data) {
  return (data/1023.0)*5.0;
}

//määritellään funktio joka laskee jännitteestä lämpötilan
float lampotila(float jannite) {
  return (jannite - 0.5)*100;
}

void setup() {                
  // alustetaan ledien ohjauspinnit lähdöiksi
  pinMode(PUN, OUTPUT);
  pinMode(KEL, OUTPUT);
  pinMode(VIH, OUTPUT);  
  //avataan sarjaliikenneportti
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  n = analogRead(T_ANTURI);             //luetaan anturidata
  U = jannite(n);                       //lasketaan siitä jännite
  t = lampotila(U);                     //ja jännitteestä lämpötila
  Serial.print("data: ");               //tulostetaan sarjaporttiin:
  Serial.print(n);                      //data,
  Serial.print("   jannite : ");
  Serial.print(U);                      //jännite
  Serial.print(" V   lampotila: ");
  Serial.print(t);                      //ja lämpötila,
  Serial.println(" C");                 //loppuun rivinvaihto

  if (t < KYLMA) {                      //sytytetään ledejä sen mukaan
    digitalWrite(PUN, LOW);             //millä alueella lämpötila on
    digitalWrite(KEL, LOW);
    digitalWrite(VIH, LOW);
  }
  else if (t < HAALEA) {
    digitalWrite(PUN, LOW);
    digitalWrite(KEL, LOW);
    digitalWrite(VIH, HIGH);
  }
  else if (t < KUUMA) {
    digitalWrite(PUN, LOW);
    digitalWrite(KEL, HIGH);
    digitalWrite(VIH, LOW);
  }
  else {
    digitalWrite(PUN, HIGH);
    digitalWrite(KEL, LOW);
    digitalWrite(VIH, LOW);
  } 
  delay(VIIVE);                         //hidastetaan silmukkaa,
}                                       //että lukemat näkyvät selkeämmin

• Tarkista kytkentä!

• Kytke USB-johto Arduinoon

• Käännä ja lataa ohjelma Arduinoon

• Avaa Arduino IDE:n sarjaliikenne-monitori: Tools – Serial Monitor

Nyt näet lämpötilan sekä karkeasti ledien osoittamana että tarkemmin monitori-ikkunassa. 
Purista anturia sormiesi välissä, tarkkaile ledejä ja monitoria. 

Kokeile muuttaa ohjelmaa ja laitetta:

• Muuta lämpötilarajoja niin että laite reagoi herkemmin lämmittämiseen

• Korvaa lämpötila-anturi 10 kΩ potentiometrillä. Sen voi kytkeä suoraan samoihin riveihin 
kuin anturi, keskimmäinen pinni (liuku) riville 8. Nyt voit simuloida lämpötilan mittausta. 
Huomaa että ohjelman alkuperäinen ledeillä ilmaistava lämpötila-alue vastaa hyvin 



pientä jännitteen muutosta!

Arduinon mahdollisuudet tietokoneavusteisessa 
mittaamisessa
Seuraavassa joitain mahdollisuuksia. 

• Vernierin tms. mittausjärjestelmän apuna: halutaan mitata esim. virtapiirin eri kohdista 
useampia jännitteitä kuin LabQuestissä on analogisia kanavia. Jänniteet ohjataan 
Arduinolla ja I/O Shieldillä vuorotellen yhteen LabQuestin kanavaan. On kokeiltu ja toimii.

• Erilaiset langattomat mittaukset. Reaaliajassa WiFi Shieldin avulla, tai talletus Arduinon 
muistiin ja purku myöhemmin tietokoneeseen. Muistitilan pienuus voi aiheuttaa ongelmia.

• Tutkittavan tapahtuman säätö ja automatisointi. Esimerkiksi vakioimpulssin tuottaminen 
ilmapotkurilla syöttämällä moottorille sähkövirtaa tarkasti tietyn ajan. Lämpötilan vakiointi.

• Äänihälytys kun arvo ylittyy / alittuu / alkaa muuttua / lakkaa muuttumasta. Esimerkiksi 
kun lämpölaajenemisen tutkimuksessa putken lämpötila vakaantuu. Kauan kestävissä 
mittauksissa vapauttaa mittaajan tekemään jotain muuta välillä.

• Hyvin pitkään kestävät mittaukset, joihin ei ole järkevää sitoa tietokonetta tai tallentavaa 
mittausyksikköä. 

Arduino ja Vernierin anturit
Arduinoon on saatavissa Vernier Arduino Interface Shield,
johon voi kytkeä Vernierin analogiset ja digitaaliset anturit
suoraan. Ohjelmakirjasto VernierLib sisältää funktiot
anturien lukemiseksi. Jopa anturin automaattinen tunnistus
toimii. Lisätietoja kts. 
https://www.vernier.com/engineering/arduino/ .

Esimerkkiohjelma, joka tulostaa sarjaliikennemonitoriin
anturin mittaaman suureen arvon yksiköineen. Ohjelma
toimii kaikilla analogisilla antureilla. VernierLib pitää olla asennettuna.

/* VernierLibTutorialAnalogRead (v2017)
 * This sketch reads a data point from a Vernier Analog (BTA) 
 * sensor once every half second and prints the sensor reading 
 * with units to the Serial Monitor.
 * 
 * Plug the sensor into the Analog 1 port on the Vernier Arduino 
 * Interface Shield or into an Analog Protoboard Adapter wired 
 * to Arduino pin A0.
 */

#include "VernierLib.h" //include Vernier functions in this sketch
VernierLib Vernier; //create an instance of the VernierLib library

float sensorReading; //create global variable to store sensor reading
 
void setup() {
  Serial.begin(9600); //setup communication to display
  Vernier.autoID(); //identify the sensor being used
}

void loop() {
  sensorReading = Vernier.readSensor(); //read one data value
  Serial.print(sensorReading); //print data value 
  Serial.print(" "); //print a space
  Serial.println(Vernier.sensorUnits()); //print units and skip to next line
  delay(500); //wait half second
}

https://www.vernier.com/engineering/arduino/
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