
Flex (bend) sensor από χαρτί και μολύβι.
* λειτουργεί και σαν αισθητήρας πίεσης σαν capacitive/sensor - πυκνωτής

Πηγή / ιδέα / papers : http://www.graphene-info.com/researchers-use-pencil-and-paper-create-strain-and-chemical-sensors
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Υλικά:
• χαρτί, ψαλίδι
• μολύβι (τύπου 2B στην δοκιμή μας)
• ταινία αλουμινίου
• 2 καλώδια 10-20 εκ
• αυτοκόλλητη ταινία πλαστική (για το περίβλημα του αισθητήρα)

συνδεσμολογία (voltage divider):

voltage divider  βασικός τύπος : Vout = Vin * (R2 / (R2+R1))  
(για χρήση στο arduino Vin = +5v, Vout = η αναλογική θύρα επιστρέφει τιμές 0-1023 αν δεχθεί τάση 0-5v αντίστοιχα. 
R1 η σταθερή αντίσταση και R2 η μεταβλητή αντίσταση, ο αισθητήρας που κατασκευάσαμε.)

μελέτη   –   απλοποίηση:
Αν R1=R2 τότε V εξόδου = το μισό της εισόδου

Αν R2 είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την R1 η έξοδος θα είναι πολύ κοντά στο Vin αφού πολύ 
λίγο ρεύμα θα ρέει μέσα απο την R1

Αν R1 είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την R2 τότε Vout είναι κοντά στο 0.



Κύκλωμα σε arduino

κώδικας:

int sensorPin = A0;    // pin του αισθητήρα
int sensorValue = 0;   // τιμή, μεταβλητή

void setup() {
    Serial.begin(9600); // σειριακή επικοινωνία
}

void loop() {
  sensorValue = analogRead(sensorPin);  // διάβασμα τιμής από τον αισθητήρα
  Serial.println(sensorValue); // τιμή - εκτύπωση στην σειριακή οθόνη

}

Αρχή λειτουργίας:
Ο γραφίτης και η αγωγιμότητά του. 

http://www.graphene-info.com/researchers-use-pencil-and-paper-create-strain-and-chemical-sensors

Σχεδιάζοντας μια γραμμή σε χαρτί  με μολύβι, το στρώμα γραφίτη που δημιουργείται, αν κάμψω το
χαρτί προς την μία ή άλλη πλευρά, συμπιέζεται, αποσυμπιέζεται (ελαστικότητα), αυξομειώνοντας 
έτσι την αντίσταση του ημιαγωγού που δημιουργείται. Η αλλαγή αυτή είναι μετρήσιμη.



Τρόπος κατασκευής:
https://www.youtube.com/watch?v=1oF6iY-OO4Q

• κόβουμε μια ταινία χαρτί περίπου 2Χ20 εκ (χρησιμοποιήσαμε κοινό χαρτί Α4 φωτοτυπικού)
διπλώνουμε στη μέση την λωρίδα μας

• στο μισό τμήμα, εφαρμόζουμε αρκετά στρώματα γραφίτη με το μολύβι μας.  (ήδη 
δημιουργήσαμε μια αντίσταση)

• κόβουμε 2 μικρές λωρίδες αλουμινίου περίπου 10Χ0.5 εκ και κολλάμε στο χαρτί στο 
“άβαφο” μισό της λωρίδας μας.

• Στο τελείωμα των λωρίδων αλουμινίου κολλάμε τα 2 καλώδια δημιουργώντας ενώσεις.

• Διπλώνουμε στη μέση τον αισθητήρα και κάνουμε απλό περίβλημα με την πλαστική 
αυτοκόλλητη ταινία.

• Ο Αισθητήρας μας είναι έτοιμος. Η χρήση του στο arduino υλοποιείται με χρήση Voltage 
Divider, με αντίσταση R1 (περίπου 10.000ohm. Εξαρτάται από την ποσότητα γραφίτη που 
εφαρμόσαμε στον αισθητήρα μας) 



Υλοποίηση OEM αισθητήρα με αντίσταση 10ΚOmh :
• αν επιθυμούμε να υλοποιήσουμε έναν ολοκληρωμένο αισθητήρα χωρίς να υλοποιούμε 

voltage divider σε breadboard, ακολουθούμε το κύκλωμα της παρακάτω εικόνας.
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