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Wprowadzenie
J AK KORZYS TAĆ Z
TE GO ZAS OBU

Niniejsze zajęcia Master Class to zajęcia typu „on-campus” i zajęcia
wprowadzające dla uczniów szkół średnich, łączące wizyty w
pracowniach komputerowych z informacyjnymi, interaktywnymi
wykładami na tematy naukowe związane z programowaniem
komputerowym i Robotyką. Należy je planować w taki sposób, aby
odbywały się na uniwersytecie i wykorzystywały dostępne pracownie
oraz inny sprzęt.
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Koncepcja aktywności i plan zajęć

TEMATYKA ZAJĘĆ

POZIOM
TRUDNOŚCI / WIEK
UCZNIÓW

W YM AG AN A
WCZEŚNIEJSZA
WIEDZA

CZ AS W YM AG ANY
N A RE ALI Z ACJĘ

P ROW ADZ ĄCY

UZYS K AN A W IE DZ A
I ROZWINIĘTE
KOMPETENCJE UCZNIOWIE

Tematem szkolenia jest: Wprowadzenie do systemów Arduino i
programowanie systemu wbudowanego w moduły Arduino. Podejście
to jest oparte na wykorzystaniu gotowego projektu, który jest wstępnie
przedstawiany uczniom, wraz z informacjami o podstawowych
konstrukcjach programistycznych języka programowania. Za prostymi
paradygmatami i prymitywami programowania skrywa złożoność
tradycyjnego programowania w zakresie systemów wbudowanych i
mikrosterowników, sprawiając, że programowanie staje się proste i
odpowiednie dla początkujących. Dodatkowo, wstępna prezentacja
zawiera informacje o systemach wbudowanych, a także o
programowaniu - przerwaniach, zdarzeniach, funkcjach wywołania
zwrotnego, pętlach zdarzeń itp. Programowanie oparte na zdarzeniach
i przerwaniach to podstawowy model programowania stosowany we
wszystkich nowoczesnych systemach sterowania. Powiązany jest
również z zarządzaniem danymi wejściowymi z urządzeń zdalnych, jak
i urządzeń I/O podłączonych do sterownika. Po prezentacji wstępnej,
uczniowie oraz uczestniczący nauczyciele zapraszani są do pracy nad
możliwymi rozszerzeniami do projektu inteligentnej stacji pogodowej.
Zajęcia Master Class przeznaczone są dla uczniów szkół średnich,
którzy już posiadają pewne doświadczenie w programowaniu i wiedzę
z zakresu obwodów i schematów elektrycznych. Taka wcześniejsza
wiedza pozwoliłaby im łatwiej zrozumieć podstawy programowania w
Arduino.
Uczniowie powinni posiadać wcześniejsze doświadczenie w
stosowaniu zmiennych, stwierdzeń if-then-else (jeśli-to-lub), pętli oraz
funkcji w dowolnym języku programowania, aby mogli łatwo
zrozumieć jak język Processing wspiera te koncepcje programowe.
2 lub 3 godziny astronomiczne

Studenci lub nauczyciele uniwersyteccy mający doświadczenie w
nauczaniu podstaw programowania (najlepiej przy użyciu języka
programowania C/C++) i w prowadzeniu zajęć związanych ze
schematami elektrycznymi.
Ogólne zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu programowania w
języku Processing (C/C++):
•

zmienne boolean, integrer i łańcuchowe

•

zmienne lokalne i globalne

•

rejestry i struktury
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•

wyrażenia boolean i arytmetyczne

•

funkcje

•

obiekty i metody

Ogólne zrozumienie koncepcji
zdarzeniach i przerwaniach:

UZYS K AN A W IE DZ A
I ROZWINIĘTE
KOMPETENCJE N AUCZYCIE LE

UZYS K AN A W IE DZ A
I ROZWINIĘTE
KOMPETENCJE P R ACOW NI CY LUB
STUDENCI
UNIWERSYTECCY

M ATE RI AŁY
NIEZBĘDNE DO
RE ALIZ ACJI
DZI AŁ AŃ

programowania

•

Przerwania

•

Czasomierze

•

Zdarzenia i wywołania zwrotne

•

Pętla zdarzeń

opartych

na

Zakładając, że nauczyciele towarzyszący to nauczyciele informatyki,
którzy już uczą programowania, posiądą wiedzę na temat reguł
składniowych C/C++ wspierających programowanie proceduralne, jak
i paradygmatów programowania obiektowego opartego na zdarzeniach
i przerwaniach. Towarzyszący nauczyciele nauczą się również jak
stosować platformę Arduino IDE do późniejszego wykorzystania na
swoich zajęciach.
Zaangażowani pracownicy lub studenci uniwersyteccy będą rozwijać
umiejętności przekazywania wiedzy naukowej - w szczególności
kompetencje nauczania i wyjaśniania działania urządzeń Arduino mniej
zaawansowanym słuchaczom oraz pokazywania, jak można je
wykorzystać w samodzielnych projektach z zakresu automatyki
domowej.
- Tablica (przydatne może być wyjaśnienie przedstawianego kodu za
pomocą schematów)
- Projektor i komputer podłączony do Internetu, aby pokazać
uczestnikom odczyty ze stacji pogodowej wykorzystanej w zajęciach
Master Class.
- Komputery podłączone do Internetu, na których uczestnicy mogą
pracować w grupach, wykorzystując i zmieniając zaprezentowany kod.
Uczniowie
stosować
będą
platformę
Arduino
IDE
(http://www.arduino.cc), która stanowi darmowe środowisko
programowania mikrosterowników. Zasadniczo, Arduino to
elektroniczna
platforma
open-source
do
programowania
prototypowego, oparta na elastycznym i prostym w użyciu sprzęcie i
oprogramowaniu
- Systemy wbudowane komunikują się ze środowiskiem odbierając
sygnały z wielu czujników i współpracując z nim, sterując
oświetleniem, wyświetlaczami, silnikami i innymi urządzeniami. Na
przykład, jeśli chcemy stworzyć „domową stację pogodową”,
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będziemy musieli stworzyć rozwiązanie sprzętowe i napisać
odpowiednie oprogramowanie. W zakresie sprzętu potrzebujemy
mikrosterownika (który w rzeczywistości jest minikomputerem) oraz
peryferiów. W przypadku najprostszej domowej stacji pogodowej
potrzebować będziemy czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia
barometrycznego,
pyłu,
dymu,
gazu
itp.
PODZI AŁ DZI AŁ AŃ

Niniejsze zajęcia Master Class podzielone są na 3 części:
1. Wykład informacyjny: Ta część powinna odbywać się w sali
wykładowej lub auli uniwersytetu prowadzącego. Rozpoczyna się od
powitania i krótkiego „przełamania lodów”, skupionego na omówieniu
wcześniejszych doświadczeń uczniów w zakresie programowania i
elektroniki. Następnie, prowadzący przedstawia opracowaną domową
stację pogodową, wykorzystane elementy elektroniczne oraz napisany
kod.
2. Działania praktyczne / wizyta w pracowni: Ta część powinna
odbywać się w pracowni komputerowej. Etapy drugiej części są
następujące:
Etap 1 - Uczniowie i towarzyszący im nauczyciele przechodzą do
pracowni komputerowej, gdzie odbędzie się część laboratoryjna.
Etap 2 - Uczniowie dzieleni są na grupy składające się 2-4 osób (w
zależności od liczby dostępnych komputerów i liczby uczniów).
Etap 3 – Grupy proszone są o wprowadzenie pewnych zmian w
kodzie stacji pogodowej. Mogą stworzyć swoje własne zmiany lub
wykonać konkretne zadania określone przez organizatorów.
Etap 4 – Pracownicy lub studenci uniwersyteccy zaangażowani w
zajęcia Master Class pełnią rolę koordynatorów, pomagających
uczniom w opracowywaniu wybranych zmian/remiksów.
3. Autorefleksja uczniów: Ta część powinna odbywać się w sali
wykładowej lub auli. Grupy dzielone, jak w części 2. Uczniowie są w
szczególności proszeni o zgłoszenie napotkanych trudności i
podzielenie się rozwiązaniami wszelkich problemów. Po prezentacjach
uczniów, organizatorzy kończą spotkanie i udostępniają dodatkowe
linki oraz informacje dla osób, które chcą nauczyć się więcej w zakresie
tematów z zajęć Master Class.

P RZYD ATNE LI NKI
DO ZAS OBÓW

https://learn.sparkfun.com/tutorials/weather-station-wirelesslyconnected-to-wunderground
http://cactus.io/projects/weather/arduino-weather-station
https://circuitdigest.com/arduino-projects
https://howtomechatronics.com/arduino-projects/
https://www.electronicshub.org/arduino-project-ideas/
https://www.hackster.io/arduino/projects?sort=trending&page=3
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https://create.arduino.cc/projecthub?page=1&sort=trending
S UGE ROW ANE
D ALS ZE
OP R ACOW ANI A

ŹRÓDŁA
S TOSOW ANE DO
ROZW IJ ANI A
Z AS OBU

Więcej informacji na temat Arduino oraz wprowadzające zasoby
naukowe
o
programach
Arduino
https://www.arduino.cc/en/Main/Education
Zasób ten oparty jest na informacjach o Arduino i projektach
orientacyjnych dostępnych pod adresem:
https://www.arduino.cc/en/Main/Education
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Arkusz wiedzy dotychczasowej

RE DAKTORZY

W PROW ADZE NIE
DO TEM ATU

ZN ACZE NIE DL A
ŻYCIA
CODZIENNEGO /
GOSPOD ARKI /
SPOŁECZEŃSTWA

SZCZEGÓŁOWE
P RZ E DS T AW I E NI E
TEMATU

Stanimir Yordanov (Politechnika w Gabrovie, Bułgaria)
Większość narzędzi programistycznych w dzisiejszych czasach
wykorzystuje potężne języki do umożliwienia elastycznego
dostosowania i zapewnienia szerokiego, interaktywnego rozwoju treści
przez użytkowników końcowych. Dlatego też, wiedza z zakresu
programowania komputerowego jest niezbędna dla większości
pracowników umysłowych, w tym naukowców i inżynierów. W
rezultacie, wiele wydziałów szkół wyższych dołączyło do swojego
planu zajęć kursy wprowadzające do programowania. Dodatkowo,
wiele krajów rozszerza swoje programy nauczania w szkolnictwie
średnim lub nawet podstawowym o kwestie rozwijania podstawowych
umiejętności
programistycznych.
Znaczenie
programowania
komputerowego jeszcze bardziej stało się wyraźne w wyniku kampanii
promujących kodowanie komputerowe, takich jak Europejski Tydzień
Kodowania. Wiele państw oferuje również możliwości nieformalnego
uczenia się, w następstwie organizacyjnych działań klubów kodowania.
Jednakże w wielu przypadkach, wprowadzające kursy programistyczne
są zgodne z tradycyjnym podejściem przedstawiania cech konkretnego
języka oprogramowania, jedna po drugiej, wraz ze sztucznymi
przykładami i nielicznymi ćwiczeniami programistycznymi.
Alternatywnym, bardziej angażującym sposobem przedstawiania
wprowadzającej wiedzy z zakresu programowania komputerowego jest
wykorzystanie znaczących przykładów i projektów kodowania, takich
jak urządzenia i systemy wbudowane. To właśnie podejście
realizowane jest w trakcie zajęć Master Classes. Dzięki tym zajęciom,
uczestniczący uczniowie będą mieli możliwość zrozumienia
podstawowych metod projektowania, programowania i tworzenia
systemów
wbudowanych.
Platforma Arduino została niedawno wprowadzona do programu
kształcenia zawodowego, jak i nauczania średniego w wielu krajach
europejskich. W konsekwencji popularność systemów opartych na
Arduino rośnie. Tendencja ta współbrzmi z wykorzystaniem modułów
Arduino w systemach wbudowanych na wielu platformach i w wielu
zastosowaniach, jak i jego rosnącą popularnością w automatyce
przemysłowej i domowej oraz Internecie Rzeczy (IoT).
Definicja pojęć
Poniższe pojęcia należy opisać w trakcie zajęć:
- Systemy Arduino
Arduino to mikrosterownik typu open-source, z łatwym w obsłudze
sprzętem i oprogramowaniem (język oprogramowania oraz
Zintegrowane Środowisko Programistyczne - tzw. IDE [en. Integrated
Development Environment]).
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

9

Sterowniki Arduino są względnie niedrogie, a Zintegrowane
Środowisko Programistyczne to darmowy program działający na
systemach Windows, Mac OS X i Linux. Najczęściej, płyty Arduino
oparte są na architekturze Atmel AVR (mikrosterownik ATmega328 z
8-bitowych rdzeniem procesora RISC). Język programowania Arduino
nosi nazwę „Processing” i został konkretnie zaprogramowany do
ułatwienia programowania i jako prosty dla początkujących. Eliminuje
złożoność tradycyjnego programowania systemów wbudowanych oraz
sterowników dzięki wsparciu prostych paradygmatów i prymitywów
oprogramowania. Zamiast programowania w języku C, który jest dużo
bardziej skomplikowany i trudniejszy, użytkownicy tworzą programy w
języku „Processing”, a następnie Zintegrowane Środowisko
Programistyczne (IDE) transferuje (konwertuje) program na język C i
wgrywa go do sterownika za pomocą standardowego kabla USB.
Płytę Arduino można rozbudować montując dodatkowe moduły, tym
samym rozszerzając jej funkcjonalność. Na przykład, można dodać
moduł Ethernet, aby wykorzystywać komunikację w sieci TCP/IP lub
moduł GSM, aby komunikować się za pomocą sieci komórkowej.
- Programowanie oparte na zdarzeniach i przerwaniach
Zdarzenia i przerwania to sygnały, które wskazują na wystąpienie
pewnych warunków w systemie lub uruchomionym programie, które
wymagają interwencji procesora. Wystąpienia te powodują zakończenie
bieżącego zadania przez procesor i przekazanie przetwarzania innej
specjalnej procedurze lub zadaniu. Przerwania mogą występować
losowo. Mogą być sprzętowe (zewnętrzne) lub programowe.
Przerwania zewnętrzne generowane są przez urządzenie peryferyjne,
które wymaga serwisu. Przerwania programowe powodowane są przez
program wywołujący konkretne polecenie lub sam procesor.
Natomiast zdarzenia to wewnętrzne wydarzenia w procesorze, które
wskazują na błąd wykonawczy polecenia: dzielenie przez zero,
naruszenie zasad bezpieczeństwa itp. Zdolność procesora do reakcji
jest osadzona w pętli poleceń, a zdarzenia wymagające uwagi procesora
muszą wysyłać sygnały zwane żądaniami przerwania. Sygnały
zawierające żądania przerwania muszą być zgłaszane do centralnej
jednostki sterującej.
- Systemy wbudowane
Systemy wbudowane są integralną częścią naszego codziennego życia.
Są powszechnie wykorzystywane w branżach telekomunikacji i
elektroniki użytkowej, transporcie i przemyśle. Łączą sprzęt i
oprogramowanie wbudowane w urządzenie. Przykładami systemów
wbudowanych jest pilot telewizora lub pilot klimatyzacji, aparaty,
odtwarzacze MP3, nowoczesne kuchenki, zmywarki, telewizory oraz
różnego rodzaju elektronika użytkowa. To specjalistyczne systemy
komputerowe, które, jak każdy inny komputer, posiadają
mikroprocesor, pamięć i urządzenia peryferyjne sterowane przez
oprogramowanie. Jak inne komputery, systemy wbudowane
programowane są przez inżynierów-informatyków, którzy tworzą kod.
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
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Takich specjalistów
wbudowanych”.

nazywa

się

„inżynierami

ds.

systemów

Zasadniczo zakłada się, że systemy wbudowane są elektronicznymi
systemami cyfrowymi programowanymi do realizacji konkretnych
funkcji w czasie rzeczywistym. W zależności od przeznaczenia,
charakteryzowane są przez różny stopień złożoności - od
podstawowych (z jednym chipem mikrosterownika) do złożonych,
składających się z wielu urządzeń, modułów peryferyjnych i
sieciowych, mocowanych na wspólnej podstawie lub nawet
zintegrowanych w jednej szafie (obudowie). Nowoczesnym trendem w
zakresie ich produkcji jest chęć zminimalizowania rozmiaru, ciężaru,
zużycia energii oraz kosztu, jednocześnie zwiększając niezawodność i
funkcjonalność systemu.
Ważne, aby ułatwić pierwsze kroki uczniom szkół średnich w
programowaniu i tworzeniu urządzeń elektronicznych. Należy to robić
w sposób interesujący, który pomoże uczniom zrozumieć podstawowe
cechy i właściwości tych systemów. Podejście realizowane w trakcie
zajęć Master Class oparte jest na wykorzystaniu prostych urządzeń i
systemów, które można badać, aby zrozumieć proces programowania i
tworzenia systemów wbudowanych wykorzystujących Arduino IDE.
Kod domowej stacji pogodowej stosowanej podczas tych zajęć Master
Class dostępny jest pod adresem:
http://aiut.tugab.bg/Project/meteostation/meteostation.rar
Pod tym linkiem możliwe jest również pobranie kodu w każdej
przeglądarce internetowej. Na podstawie powyższego kodu wstępnego,
możliwe jest opracowanie wielu rozszerzeń. Rozszerzenia orientacyjne
będą sugerowane uczestnikom.
Kod pokazuje większość podstawowych cech programowania
Arduino:
• Instalowanie i wykorzystanie bibliotek
• Stosowanie komentarzy w kodzie programu.
• Następującą definicję funkcji:
void setup () - pierwsza funkcja realizowana po włączeniu sterownika.
Dzięki niej programista zapisuje kod inicjalizacji zacisków
peryferyjnych sterownika.
void loop () - funkcja ta uruchamiana jest natychmiast po zakończeniu
funkcji setup (). Zapisuje rzeczywisty kod programu sterującego. Po
zakończeniu kodu, funkcja ta jest automatycznie restartowana.
Kod realizujący definicje setup (konfiguracji) i loop (pętli) w C/C++
jest następujący:
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pinMode () - ten bezpiecznik inicjuje wtyk jak wejście lub wyjście
digitalRead () - funkcja ta odczytuje stan wejścia cyfrowego
digitalWrite () - funkcja ta odczytuje stan wyjścia cyfrowego
analogRead () - funkcja ta odczytuje stan wejścia analogowego
digitalWrite () - funkcja ta odczytuje stan wyjścia analogowego (PWM)
Serial.begin (115200) - inicjowanie kanału szeregowego
Serial.print () - wysłanie danych do komputera na interfejsie
szeregowym
Serial.read () - odczytywanie danych uzyskanych z komputera na
interfejsie szeregowym
To niektóre z podstawowych cech wykorzystanych w programie.
Część ta przedstawia również funkcje definiowane przez użytkownika,
realizujące konkretne zadania. Na przykład:
void displayWEB () - funkcja aktualizująca lokalną stronę WWW
odczytami ze strony meteorologicznej
void parserUDP () - odbieranie parametrów UDP z komputera lub
telefonu
bool sendToMySQL () - wysyłanie danych pomiarowych do zdalnego
serwera MySQL.
Na tym etapie należy również zademonstrować wykorzystanie
czasomierzy i przerwań.
Prowadzący mogą pokazać jeden z poniższych projektów Arduino i
omówić z uczniami jego realizację. Mogą odtworzyć filmy na
projektorze lub pokazać opracowany model:
•

Robot: Vorpal the Hexapod
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https://create.arduino.cc/projecthub/vorpal-robotics-llc/robotvorpal-the-hexapod-4f4e90?ref=tag&ref_id=fun&offset=8
•

Sterowanie telewizorem za pomocą potęgi myśli i Arduino

http://www.tinkernut.com/portfolio/homemade-mind-controlled-tvremote/#lightbox[9305]/8/
•

Kostka LED

https://youtu.be/tqWAC4hu7nk
https://youtu.be/2BlVUKW5hL0
https://www.makeuseof.com/tag/how-to-make-a-pulsating-arduinoled-cube-that-looks-like-it-came-from-the-future/
•

Projekt Radar Arduino

https://howtomechatronics.com/projects/arduino-radar-project/
•
Pixel
Chaser
Game
©
GPL3+
https://create.arduino.cc/projecthub/unexpectedmaker/pixel-chasergame-5929cf?ref=tag&ref_id=fun&offset=19
•

TOP 10 Projektów Arduino Wszechczasów | 2018

https://youtu.be/-p_8u_0GNZE
https://youtu.be/0XTcJ5-0u00
Więcej szczegółów i wsparcia, patrz Załącznik 1: Źródło Wiedzy.
WYTYCZNE DLA
P ROW ADZ ĄCYCH W
Z AKRE SIE
P RZE K AZYW ANI A
WIEDZY
N AUKOW E J

Wszystkie szczegóły odnośnie do domowej stacji pogodowej, opisane
w powyższej części „Szczegółowe przedstawienie” należy przedstawić
odpowiednio w trakcie sesji wprowadzeniowej (wykład informacyjny)
z perspektywy podkreślającej sposób realizacji kodu. Dodatkowo,
prowadzący powinien najpierw zapytać uczniów o ich dotychczasową
wiedzę programistyczną, aby powiązać nową wiedzę z dotychczasową
wiedzą uczniów. Na przykład, jeśli uczniowie mają doświadczenie w
programowaniu w C/C++, prowadzący powinien opisać
przedstawiany kod poprzez analogie do C/C++.
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Arkusz planowania wykładów

CEL

W ARUNKI

Celem wykładu informacyjnego jest zachęcenie uczniów do uczenia
się o funkcjach i programowaniu systemów wbudowanych i do
zrozumienia kodu stacji pogodowej wykorzystywanej podczas zajęć
Master Class. Uczniowie poproszeni zostaną o zmianę tego kodu w
drugiej części zajęć (działania praktyczne).
Idealna liczba uczestników zależy od drugiej części zajęć Master
Class, która będzie przeprowadzana w pracowni komputerowej. W
trakcie tej drugiej części, uczniowie zostaną podzieleni na grupy.
Nie ma specjalnych wymagań w zakresie organizacji przestrzeni w
trakcie wykładu.

MIEJSCE
W YS TĄP IE NI A/W YK
Ł ADU
MOŻLIWE
Z AANG AŻOW ANI E
STUDENTÓW W
DZI AŁ ANI E

CZ AS I AN ALI Z A

Sala wykładowa lub aula.
Studenci mogą zobowiązać się do przedstawienia kodu, natomiast
pracownicy uniwersyteccy mogą koordynować tę czynność oraz
dyskusję z uczniami. Ich rola jest szczególnie ważna na początku
działań, kiedy uczniowie szkół średnich proszeni są o przedstawienie
swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu programowania.
Nr
Opis etapu
etapu

Przeznaczony
czas

1

Powitanie i objaśnienie celu zajęć 2 min
Master Class

2

Przełamanie lodów

3 min

Na przykład, prowadzący może zaprosić uczniów
do pracy w parach i znalezienia 2-3 rzeczy, które
odróżniają programy pracujące w czasie
rzeczywistym od innych; jak wykorzystać
peryferyjne urządzenia 5V do sterowników serii
ESP pracujących przy 3,3 V itp.
3

Wprowadzenie
wbudowanych

do

systemów 10 min

4

Prezentacja domowej stacji pogodowej

5 min

Ochotnicy proszeni są o wykorzystanie aplikacji w
systemie Android do dostępu do odczytów ze stacji
pogodowej.
5

Uczestnicy proszeni są o odpowiedzi na 10 min
następujące pytania:
-

Jak działa ten system?
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6

-

Co dzieje się po naciśnięciu
przycisku
„Restart”
lub
kliknięciu czujnika temperatury?

-

Jak możesz rozwijać ten system
przez
programowanie
lub
wykorzystanie
nowych
czujników sprzętowych, które już
znasz?

Prezentacja kodu stacji pogodowej

25 min

Patrz szczegóły przedstawione w „Arkuszu
Wiedzy Dotychczasowej”. Studenci uczelni
wyższych zgłoszeni na ochotnika mogą przejąć rolę
prowadzącego.
7

Zakończenie i przejście do pracowni
komputerowej

5 min

Prowadzący krótko omawia kolejny etap i rodzaj
zmian, których wprowadzenie zostanie ułatwione
uczniom w trakcie ich zajęć w pracowni
komputerowej.
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Arkusz planowania działań praktycznych / eksperymentów

CEL

W ARUNKI

Celem działań praktycznych jest ułatwienie uczniom rozwijania swojej
własnej wersji stacji pogodowej poprzez wprowadzanie możliwych
zmian i rozszerzeń kodu przedstawionego w trakcie pierwszej części
zajęć Master Class.
Ten etap odbywa się w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie
pracują w grupach składających się z 2-4 osób, w zależności od
dostępnego
miejsca.

MIEJSCE I SPRZĘT

Działania praktyczne zajęć powinny odbywać się w pracowni
komputerowej uniwersytetu. Komputery powinny mieć działające
połączenie z Internetem i zainstalowany Arduino IDE.

MOŻLIWE
Z AANG AŻOW ANI E
STUDENTÓW W
DZI AŁ ANI E

Działanie ma na celu zaangażowanie studentów jako koordynatorów.
Każda taka osoba powinna wspierać maksymalnie 2 grupy uczniów. W
przypadku braku ochotników, role te pełnić mogą pracownicy
uniwersyteccy. Jednakże zaangażowanie studentów jest wysoce
pożądane, ponieważ pomoże uczniom szkół średnich poczuć się
bardziej komfortowo i omówić z nimi kwestie niezwiązane z
programowaniem (np. opcje zatrudnienia, staże w branży, życie
studenckie itp.).

Z AKRE S DZI AŁ AŃ
P R AKTYCZNYCH

W trakcie tych działań, uczniowie szkół średnich zostaną poproszeni o
zmodyfikowanie wcześniej przedstawionego kodu domowej stacji
pogodowej. Otrzymają również kilka pomysłów w zakresie rozszerzeń,
które mogą wdrożyć. Jednakże mogą również zdecydować się na
realizację własnych koncepcji.

CZ AS I AN ALI Z A
DZI AŁ AŃ
P R AKTYCZ NYCH

Nr
etapu

Opis etapu

Przeznaczony
czas

1

Podział na grupy, aby każda z nich była 2-5 min.
zrównoważona pod kątem uczniów z
wcześniejszym doświadczeniem
programistycznym i uczniów, którzy nie
wykazują dużych umiejętności w tym
zakresie.

2

Krótkie wprowadzenie do interfejsu
Arduino IDE

2-5 min.

3

Przedstawienie możliwych rozszerzeń

5-10 min.

4

Uczniowie pracują w grupach,
opracowując swoje rozszerzenia

20-40 min

Zgłoszeni na ochotnika studenci pełnią rolę
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koordynatorów
5

Informacje zwrotne i autorefleksja

30-40 min

Grupy kolejno przedstawiają swoje projekty
i omawiają napotkane problemy oraz ich
rozwiązania. Ten ostatni etap dotyczący
wniosków może odbywać się z powrotem
w sali wykładowej lub auli,
wykorzystywanej do wstępnego wykładu
informacyjnego.
6

Wnioski i pożegnanie

5 min.
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Annex I: Knowledge Resource

Arduino Programming and building of embedded system
Editor: Stanimir Yordanov, Technical University of Gabrovo, Bulgaria
EMBEDDED SYSTEMS

An embedded system is an electronic device that is built into a mechanical or electrical system in
order to extend its functionality by adding new features.
The term "embedded" indicates that the system is an integral part of another larger system or an
integral part of the controlled device. An embedded system may be composed of several smaller
embedded systems.
Oftentimes, the embedded system is a component in any larger system. For example, modern
cars contain many embedded systems. One of these systems controls the vehicle's fuel system,
another controls emissions, and a third displays information on the dashboard. In some cases,
these embedded systems are connected to some kind of communication network.
The first embedded systems appeared after 1971. This is the year when Intel introduced the
world's first microprocessor - the Intel 4004. The emergence of microprocessors resulted in the
rapid development of embedded systems in various areas of human activity, such as space
probes, computerized traffic lights, aircraft flight control systems, bread makers, microwave
ovens, television sets, stereo systems, remote controls, cash registers, credit card readers,
navigation system, etc.
The principle of operation of an embedded system is the follows:
-the system receives information from sensors that monitor the values of certain variables
-based on the monitoring results and the in-built algorithm, the system controls various actuators
-actuators control the mechanical or electrical system.
Unlike software designed for general-purpose computers, embedded software cannot normally be
run on other embedded systems without significant modification. This is mainly due to the
diversity of hardware. The hardware in each embedded system is specifically tailored to the
application for which it was designed in order to maintain low production and operating costs.
All embedded systems contain processor and software. Where software is available, it is also
necessary to ensure that there is a place to store executable code (FLASH and ROM memories),
as well as to temporarily store data during runtime (RAM memory). If only a small amount of
memory is required, it may be contained in the same chip as the processor; otherwise, external
memory chips are required.
All embedded systems contain inputs and outputs. For example, in a microwave oven the inputs
are the buttons on the front panel and the temperature probe, and the outputs are the device
display and the microwave transmitter. The outputs of an embedded system are almost always a
function of its inputs and several other factors (time elapsed, current temperature, etc.). Typical
inputs to the system are sensors and probes, communication signals or control knobs and
buttons. Typical outputs are displays, communication signals, or changes in physical values.
Figure 1 represents a generic diagram of an embedded system. The main elements of an
embedded system are:
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The computing core: It is most often based on a microcontroller, but is can also be based
on a microprocessor, a digital signal processor (DSP), a field-programmable gate array (FPGA)
device or an application-specific integrated circuit (ASIC).

The computing core: It is most often based on a microcontroller, but is can also be based
on a microprocessor, a digital signal processor (DSP), a field-programmable gate array (FPGA)
device or an application-specific integrated circuit (ASIC).

Embedded System

Processor

Outputs

Inputs

RAM
memory

FLASH (ROM)
memory


Memory: it is used to process and store data. Memory also stores the program code.
Depending on the type, the memory is divided into energy-dependent, volatile memory typesRAM, SRAM, DRAM, DDRAM and energy-independent, non-volatile memory types - ROM,
PROM, EPROM, EEPROM, Flash. Each type of memory has its own specifics and application.
Volatile memory is used for data processing. Non-volatile memory is used for storing the
program, as well as storing data that must be retained after the embedded system’s power supply
is disconnected.

Analogue signal processing schemes: These schemes are used to pre-process the signals
coming from the sensors. They are also used for scaling signals, filtering useful signal from
unwanted noise, etc.

Analogue-to-digital and digital-to-analogue circuits. Analogue-to-digital conversion
(ADC) circuits are necessary to process analogue signals from a microcontroller or from another
digital circuit. ADC circuits convert analogue signal voltages into digital formats and they are
mainly used to collect data from sensors that measure values monitored and controlled by the
embedded system. Digital-to-analogue conversion (DAC) schemes, on the other hand, allow the
values of certain variables or parameters of the embedded system software to be converted into
analogue signals, which in turn can be used to control actuators.
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Digital signals in embedded systems. As in most electronic devices, in embedded systems
the digital signals sent to the microcontroller and other integrated circuits most often have a
voltage level of 3.3V or 5V. However, when it is necessary to control external devices, signals
with higher voltage levels are required. In embedded systems, such voltage levels do not cause
problems as electronic components are usually protected, most commonly by galvanic
isolation between low and high voltage signals.

Timers: a timer can be programmed as a counter, which can have an additional
configurable prescaler of its input clock, and the clock source can be selected by the software.
Larger microcontrollers have several timers that can have different bit rates, such as 8- and 16-bit
timers.

Communication interfaces for exchanging data: modern embedded devices contain many
integrated circuits such as memories, analogue-to-digital and digital-to-analogue converters,
sensors in integrated design, etc. These circuits exchange data using digital interfaces, the most
common of which are SPI, I2C and UART interfaces. Built-in devices may also be able to
exchange data with a personal computer using USB, Ethernet, Bluetooth and WiFi interfaces.

Visualization of information: for user convenience, an embedded device usually includes
an indicator that can take different forms, from ordinary LEDs to modern touch-screen displays.
The indicator enables communication with the user and it enables the user to visualize and
change particular parameters in the software program that controls the operation of the
embedded device.

Power supply: the power supply is an extremely important part of an embedded device.
The power supply can be connected to the main electric network or it can be independent of it is
it is based on batteries or a photovoltaic panel. Regardless of the power source, the voltage
regulators in embedded systems ensure that the electronic circuits are supplied appropriate
voltage.

Software: the embedded device would not be able to perform its function without
appropriate software. Therefore, it is important that the operation algorithm of the device is
properly implemented as a software program. Either assembly language (low-level programming
language) or, more commonly, high-level programming language can be used to develop the
software. Depending on the type of embedded system, software development is performed
without the use of an operating system or using an operating system. When an operating system
is used, it is most often a real-time RTOS (Real Time Operating System), characterized by high
reliability and a predictable response time. Embedded software is also known as “firmware”
because it is written to non-volatile memory and ideally will not be modified over the whole
course of system operation, which can last for decades. In many modern systems, programs are
stored in flash memory and can be replaced when modernization is necessary, provided that
security protocols are followed. This enables the modernization of existing and operational
embedded systems but also creates prerequisites for abuse. Among the most popular Operating
Systems (OSs) for embedded systems are QNX4 RIOS, Embedded Linux, Free RTOS, Windows
CE, etc.
The development of embedded systems is directly related to the development of microprocessor
systems. The emergence of novel, high-performance processors and microcontrollers has a great
influence on modern embedded systems that are used in household appliances and a variety of
other devices used in all human activities. The widespread use of the Internet and the
opportunities created by Internet Protocols to remotely connect different devices is a key further
step in the development of embedded systems.
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Trends in embedded systems development suggest that these systems will become ever more
connected to each other through the global network and will increasingly be able to provide
services through the Internet. Technologies that underpin the Internet of Things (IoT) are the
high-speed Ethernet or WiFi networks. Using these technologies, devices are able to access
shared cloud services, where they can store in databases any information necessary for their
operation and read this information from the cloud.
Another emerging trend is the use of Artificial Intelligence. Thanks to Artificial Intelligence,
embedded devices can perform functions that were, until recently, only performed by people.
Through Artificial Intelligence and access to information on the Internet, embedded systems can
perform analyses and autonomously make decisions in during their operation.
THE ARDUI NO PL ATFORM

Arduino is an open-source programmable hardware platform for handling multiple physical
objects. It consists of a microcontroller board and a special Integrated Development
Environment (the Arduino IDE) that is used to develop and code microcontroller software.
Arduino can be used to develop interactive systems controlled by various sensors and switches.
These systems, in turn, can control various indicators, motors and other devices. Arduino
projects can be independent or they can interact with software running on a personal computer
(e.g. Flash, Processing, MaxMSP applications). The platform consists of hardware and software,
both of which are flexible and easy to use.
A simplified version of C++ known as Wiring (http://wiring.org.co/) is used for Arduino
programming. Applications can be developed either by using the free Arduino IDE
(https://www.arduino.cc/en/Main/Software) or by using any C / C ++ IDE. The Arduino IDE
software is easy to understand and simple to use by beginners, while also being flexible enough
for advanced users. It is based on the Processing language and IDE (https://processing.org),
which makes it easy to use in education and training. High school and university students that
have learned how to code in the Processing IDE can easily master Arduino.
The Arduino software is open source, so experienced developers can modify and supplement it.
Arduino language capabilities can also be expanded with C ++ libraries.
Arduino consists of an 8-bit Atmel AVR microcontroller and optional components. An
important aspect of the Arduino platform is the availability of standard connectors that allow
users to connect the CPU board to variety of different interchangeable modules called “shields”.
There are various interchangeable shields available on the market that can be mounted on an
Arduino. Some shields communicate with the Arduino directly through different pin ports.
Thanks to the I2C bus, several shields can be mounted and used at the same time.
Most Arduino platforms operate at 5V operating voltage and feature 14 digital I/O
(Input/Output) ports, 6 analogue inputs, a 16 MHz crystal resonator, four LEDs, a USB
connector, a power connector, a reset button, and an ICSP (in-circuit serial programming)
connector. The Arduino can connect to a computer through a USB cable.
The Arduino microcontroller comes with a bootloader that makes it easy to load programs into
the device's flash memory. This makes using Arduino easy as it allows programming to be
performed using a simple computer.
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There are various versions of the Arduino platform - Arduino Mega, Arduino Uno, Arduino
Nano, Arduino Mini, Arduino Ethernet, Arduino BT, Arduino Leonardo, Arduino Micro,
Arduino Due (http://arduino.cc/).
A number of compatible sensors and actuators have been developed for Arduino. They are used
by reading from or writing directly into Arduino pins. Open source libraries have been developed
for many sensors.
P ROGR AM M ING OF AR DUI NO M ODULES

In terms of programming, all of the boards are programmed in the Arduino IDE, and no
additional components or devices are needed to operate them. Everything is inbuilt into a
development board that makes Arduino devices easy to work with. Arduino enjoys great
community support around the world and a great number of libraries and examples of how to
use the platform already exit. The official site provides detailed information about Arduino, as
well as many sample projects for operating Arduino with peripherals (sensors, actuators, displays,
Arduino Shields, etc.).
As already mentioned above, Arduino developers have also created an Integrated Development
Environment (IDE) that is simple enough to help beginner programmers and powerful enough
to allow experienced users to build more complex projects.
To install the Arduino programming environment, visit the company website
https://www.arduino.cc/en/Main/Software and open a window for downloading the IDE
software.

From the page showed above, the user has to choose the Operating System (OS) on which the
IDE has to be installed in. Clicking on the link with the correct OS will initiate the download of
the installation file.
Once the installation file is downloaded, it must be run. After the arduino-1.6.12-windows.hehe
file is run, a standard license message will appear initially, which must be accepted by pressing the
"I agree" button.
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A new window will pop up, prompting the user to select the desired actions that the installer has
to perform. It is very important to select the "Install USB driver" option as this ensures that the
USB port will be properly configured to work with the Arduino board.

In the next step, the standard window for selecting a directory for installing the IDE will be
displayed. In our example, the default directory is C: \ Program Files (x86) \ Arduino \.
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Once the "Install" button is pressed, the installation of the program will begin. As the installation
progresses, a window will appear asking for permission to install the Arduino USB Driver. In
order to ensure that the USB port will work properly with Arduino, the "Install" option must be
selected.

The installation will complete after this step, and a pop-up window will confirm this. To finish
the installation, the user should press the "Close" button, after which the program can be
launched.
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The next step is to create a new project in the Arduino IDE. The procedure is the same for
Windows and Linux based systems. When the IDE starts, the main window will open. It will
contain two functions: void setup () and void loop (). The generated code will look like this:

Including additional libraries will not be required for this project, but it is important to know how
to include libraries in a project created in the Arduino IDE. This can be done in two ways. One
way is to include external libraries created by someone else. Libraries should be archived as a
RAR file, which has to be included in the Arduino environment through Sketch-> Include
Library-> Add .ZIP Library.
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Another way to include libraries is to create a new folder in the root directory of the Arduino
IDE, which in our example, it is C: \ Program Files (x86) \ Arduino. From there the libraries
folder must be selected. Inside this folder are the libraries divided into different folders.
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When the user starts Arduino for the first time, the IDE will open a window that is ready for
writing a program. When writing a program in the Arduino environment it is important to note
two important functions.
The first important function is void setup (), and the other is void loop (). The setup () function
specifies the role that each controller pin will play and specifies the libraries that will be used.
This part of the program is executed only once. It is followed by the loop () function, which is
repeatedly executed and it must contain within it the actual program for operating the controller.
Once the program is written and ready for compilation, it first needs to be saved to the user’s
computer under a unique name. This is done by selecting the Save as command from the File
menu or by pressing the keyboard shortcut Ctrl + Shift + S. Once saved, the program must be
compiled. This can be done in two ways: one way is to compile without uploading the program
onto the controller and the other is to compile and upload the program into the controller
memory. To compile the program without uploading it onto the controller, the Verify / Compile
option must be selected from the Sketch menu or with the keyboard shortcut Ctrl + R. An
alternative way is to simply click the checkmark button just below the menu bar. The other
compilation method is compilation with uploading into the memory of the controller. This can
be done again via the Sketch menu but this time the Upload option must be selected. It can also
be done by pressing the button depicting an arrow pointing to the right, which is directly next to
the checkmark button, or by pressing the keyboard shortcut Ctrl + U.

For example, we can upload a sample program from the Arduino system. The Arduino
programming environment comes with many examples and we can use one of these programs to
show how to compile and upload a program.
To open a program from the examples available in the IDE, the user has to select File->
Examples-> Basics-> Fade from the menu. This will open a new window in which this program
will be loaded. The user should only compile and upload the program into the controller's
memory.
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To upload the program onto the controller, we first need to connect the Arduino controller to
the IDE. This is done by selecting Tools-> Port from the menu. When the user clicks on the
Port option, another submenu will open in which the user must select the desired port to which
the controller is connected.

Once the controller is connected, the program must be uploaded into its memory. There are two
ways to upload the program. One is by pressing the arrow button, and the other is from the
Sketch-> Upload menu (or by pressing Ctrl + U).
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Once the program has been compiled and uploaded into the controller's memory, “Done
uploading” is displayed below in the message box. This means that the program is fully loaded
into the controller and will run almost immediately.
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Annex II: Model hands-on activity sheet
Development of Esp8266 Microcontroller Home-Made Weather Station
Editor: Stanimir Yordanov, Technical University of Gabrovo, Bulgaria
INTRODUCTION

Over the last decade, we have witnessed intense changes in the behavior of climate processes.
New records are set on fallen rain and atypically high temperatures at different points on Earth
were measured. More and more devastating storms, droughts in many places around the world,
as well as floods as a result of heavy rainfall, are only some of the results of climate change.
According to some observers, it is the result of human activity, while according to others, this is
part of natural cycles on our planet. Only time will show who is right in their claims. But in any
case, atypical and uncharacteristic phenomena increase their frequency and strength and this
directly affects people's lives. It is for this reason that accurate and timely reporting of weather
indicators is extremely important in many aspects of our lives, especially those related to the
microclimate at home or at the workplace.
The weather station is mainly designed for monitoring current temperature, humidity and
atmospheric pressure, dustiness and illumination monitoring. We will develop our weather station
based on ESP8266 and programming in the Arduino IDE environment, but the data will be
displayed on the mobile phone and recorded on a remote server.
Main environmental parameters are:
•
Temperature - characterizes the average kinetic energy of the particles of a macroscopic
system in a state of thermodynamic equilibrium
•

Air humidity –the amount of water vapor in the air.

•
Atmospheric pressure - the pressure exerted by the atmosphere on a unit of earth's
surface
•

Amount of rainfall – the amount of water falling on the ground in the form of rainfall

•
Sun exposure – a physical quantity describing the time the sun shines directly during a
certain time interval
•
Airborne dust - entry of new chemical, mechanical or biological substances that are
uncharacteristic of the air
GUI DELI NES FOR DEVEL OPI NG A HOM E -M AD E W E ATHE R S TATI ON

Appropriate sensors, a microcontroller and management software are required for the
development of a weather station. There are many platforms that can be used to build the station,
but the cheapest and easiest to implement is the Arduino controller application and its
compatible sensors. These sensors are precise enough to capture meteorological data. A 32-bit
ESP8266 processor will be used in the present paper to develop the weather station (Figure 2).
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Figure 2: Description of the Node MCU ESP8266 microcontroller

The NodeMCU is built with ESP8266 based WiFi module ESP-12E. There are 10 GPIO ports,
4MB Flash, two buttons, micro USB connector and built-in PCB antenna. The GPIO ports can
also be used as PWM, 1-Wire and I2C. It has a 48mm x 25mm size, 4 mounting holes, and a
2.54mm (2.54mm) gap between them compatible with Breadboard. It can be powered by a
voltage of USB 5V or by an external power supply of 5V - 12V, connected to a Vin pin. The
operating voltage of the GPIO ports is 3.3V. When connecting to devices and microcontrollers
operating at 5V, it is necessary to use a converter at logical levels. The controller has a Lua
firmware and can be programmed with the Arduino IDE thanks to the CP2102 USB-port serial
converter.
The following meteorological parameters can be monitored with the weather station:
temperature, humidity, dust, atmospheric pressure, altitude, rain, sunshine.
M E AS UREM ENT OF TEM PE R ATURE AND HUM I DI TY

The DHT22 sensor is used to measure temperature and humidity.

Figure 3: Connecting the DHT22 to NodeMCU

The Humidity and Temperature Sensor - DHT22 - measures temperature ranging from - 40° to
80° C, and relative humidity in the range 0% - 99%. It has a pre-calibrated digital output and is
notable for its reliability and stability. The sensor is mounted on a 40mm x 15.4mm board. It has
a triple interface connector and a mounting hole. It is powered by and operates at 3.3V - 5V
voltage.
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The scheme of the sensor connection to the controller is given in Figure 3. In order to read the
data, it is necessary to install the library.
The code for reading the temperature and relative humidity is as follows:
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 13// D7
#define DHTTYPE DHT22
// Sensor initialization
dht.begin();
// Measurement of the temperature and
// relative humidity
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
B AROM E TRI C P RESSURE M E AS UREM ENT

Atmospheric pressure is one of the most important meteorological elements. Torricelli's tubes
were the first instrument used to measure it, and therefore atmospheric pressure is measured in
millimetres of mercury pillar (mmHg). Later, the unit millibar /mb, mbar/ was introduced. When
measuring atmospheric pressure in meteorology, the following types of barometers are usually
used:


liquid barometers /mercury/, operating on hydrostatic basis;



deformation barometers /aneroid/, based on the properties of solid bodies;



gas barometers, based on the properties of gas;


hypsothermometers or thermobarometers, based on the relationship between boiling
point of liquids and external pressure.
In this guide we use the BMP180 sensor manufactured by Bosch. It is designed to connect
directly to a microcontroller or a mobile device via an I2C interface. Atmospheric pressure and
temperature data are compensated by calibration coefficients in the E2PROM sensor memory.
The BMP180 consists of a piezo-resistive element, an analogue digital converter and a control
device with E2PROM memory and a serial I2C interface. The sensor produces uncompensated
pressure and temperature data, so in the E2PROM memory there are 176 bits of calibration
coefficients to compensate for temperature dependence and other sensor parameters. The
microcontroller sends a request for measuring pressure or temperature.

Figure 4: Connecting the BMP180 sensor to NodeMCU
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The SFE_BMP180 library is used to measure atmospheric pressure. Here is an example of how
to use it:
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
// declaration of pressure measurement object
SFE_BMP180 pressure;
// Initialize the measurement
pressure.begin() ;
// Pressure measurement
char status;
double T,P,p0,a;
status = pressure.startPressure(3);
status = pressure.getPressure(P,T);
p0 = pressure.sealevel(P,ALTITUDE);
a
= pressure.altitude(P,p0);
M E AS URING THE RAI NF ALL LEVE L

In meteorology the word rain is defined as both the fallen water and the water condensed on the
earth’s surface and objects. In either case, the water may be in a liquid or solid state. All rainfall is
due to the same reason - the low temperature of the earth’s surface and the lowest layers of air.
The following rainfall characteristics are used in meteorology:

Quantity – the thickness of the water layer (in mm of water column) that can be formed
over a horizontal impermeable surface. This unit of quantity is identical to the litre per square
meter (l / m2) unit which is used in practice.


Intensity – rainfall per unit of time (mm/h)



Duration



Type of rainfall

All kinds of rainfall can be monitored by weather stations. In the case of rainfall originating in
clouds, duration and amount of precipitation for a certain period of time are being measured. For
other types of rainfall (dew, frost, fog) only the time of occurrence is measured.
The rain sensor module MH-RD Flying Fish is an easy tool for detecting rain. It can be used as a
contact when the rain falls on it, as well as to measure the intensity of the falling rain. The
module consists of two boards, one on which the water falls, and another that performs the
measurement, both separated from each other for greater reliability, a LED lamp and a sensitivity
adjustment potentiometer.

Figure 5: Connecting the MH-RD Flying Fish to NodeMCU
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const int sensorMin = 0;
const int sensorMax = 1024;
int sensorReading = analogRead(A0);
// read the sensor on analog A0:
int sensorReading = analogRead(A0);
// map the sensor range (four options):
// ex: 'long int map(long int, long int, long int, long int, long int)'
int range = map(sensorReading, sensorMin, sensorMax, 0, 3);
M E AS UREM ENT OF SUNLI GHT

Solar radiation in weather stations is measured by sunshine duration and intensity of light
indicators. The BH1750FVI Sensor is used in the present paper to monitor sunshine. The
BH1750FVI sensor is a digital ambient light sensor that uses an I2C interface. It reports a wide
range of illuminance levels (1 - 65535 lx). It converts the light readings to a digital code. It
consumes a small amount of electricity. It is not affected by the light source (for example:
fluorescent lamp, mercury lamp, halogen lamp, LED, sunlight), and the influence of infrared light
is very small.

Figure 6: connecting the BH1750 sensor to NodeMCU
The BH1750 library is used in Arduino applications:
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
BH1750 lightMeter; // Declaring the sensor
lightMeter.begin();// Sensor initialization
uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel(); // Measurement
FI NE P ARTI CLE RE ADI N G

Fine dust particles are microscopic solid or liquid substances airborne in the earth’s atmosphere.
Sources of dust particles can be naturally occurring or artificial. Major sources are flowers (pollen
sources), fires, diesel engines, mining, construction (sand and metals) and natural sandstorms.
The DSM501A sensor is used to read fine particles.
A wide-pulse modulation (WPM) signal occurs at the output of the sensor. The size of the
detected particles that can be detected is minimum 0.7 μm. The sensor determined the number of
particles using an optical technology.
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Figure 7: Connecting DSM501 to NodeMCU

Measurement of particulate matter is done with the following code:
int pin = 15;
unsigned long duration;
unsigned long starttime;
unsigned long endtime;
unsigned long sampletime_ms = 30000;
unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
float ratio = 0;
float concentration = 0;
pinMode(15,INPUT);
starttime = millis()
duration = pulseIn(pin, LOW);
lowpulseoccupancy += duration;
endtime = millis();
ratio = (lowpulseoccupancy-endtime+starttime + sampletime_ms)/(sampletime_ms*10.0);
concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62;
INTERNET CONNECTION

The microcontroller allows connection to the Internet through its built-in wireless connection
module - ESP8266. It can be configured as a server and can be accessed through the page it
generates. This page is used to display the measurement data. For this purpose, a dynamic Web
page shown in Figure 8 is built into the controller.
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Figure 8: Web page
D AT AB AS E CONNE CTION

The controller processes and sends a request to a database, creating a table containing ten fields,
which respectively record the IP address of the device that sends the information, the time and
date of the recording, and the measured parameters. The recording is updated every minute. The
saved data can be used to generate statistics, trend calls, forecasts, etc.

Figure 9: Database
S UMM ARY AND TES T

The parameters measured by the device are temperature, humidity, barometric pressure, altitude,
rainfall, illuminance and fine particle count. They can be monitored through the system console,
recorded in a database, and accessed remotely.
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The opportunity to measure atmospheric parameters with the weather station and to monitor and
analyse the results remotely allows for prognosis of changes in these parameters. The system is
fully automated and an algorithm is developed for the conversion of the measured information
into physical quantities.
Test questions
1.

What is the „weather station“?

2.

What are the basic environmental parameters?

3.

What is Arduino?

4.

What are the characteristics of the ESP8266 controller?

5.

Which sensors are used in the developed home-made weather station?

6.

How is the connection to the weather station achieved?
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Annex III: Co-Creation

University Students
Selection
The following university students can be involved in the design and delivery of the activity:
-

Students of Computer Science, Mechatronics or Engineering, in any year of studies, as
long as they are knowledgeable in programming, and have practical experience with
Arduino or embedded systems.
Students should be selected by the faculty member responsible for the activity and
should have worked with this faculty member before (in class or in educational outreach
activities).

Selected students should stand out for their science communication skills rather than their
excellence and academic achievement per se.
Role (in order of relevance)

Guidance

Pedagogical co-designers of learning, teaching
and assessment; facilitators in hands-on and
lab experiments

The selected university students:
- should work together with high school
students during the practical activity and help
them use Arduino to develop the weather
station
- should participate in the assessment of
student performance during the course and in
the evaluation of the effectiveness of the
training
-should also be actively engaged in the selfreflection phase, staying with the student team
in which they worked.

Mentors of SE VET students

The selected university students can be asked
to share their contacts with bright or
motivated high school students who may want
to learn more about Programming or Robotics.
The possibility of involving high school
students in teams working on university
projects or contests in the field of Robotics,
Mechatronics of the development of
embedded systems should be explored.

Consultants in planning and designing the
learning and teaching process

The selected university students should be fully
engaged in the design of the hands-on activity
in order to ensure that the tasks would be
manageable for younger students without prior
experience with programming.
Students can be given the task to prepare the
Power Point presentation for the activity, as
well as any handouts and supporting materials.
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They should, however, do this on the basis of
clear instructions from the faculty member
who will lead the course.
Co-researchers contributing to subject-based
research

The selected university students can be asked
to design detailed guidelines for the
development of the home weather station
during the practical activity. They should be
instructed to keep the level of difficulty close
to the skills and knowledge of high school
students.

High School Teachers (supporting role is suitable for teachers in Computer Science or
Physics)
Consultants in planning and designing the
learning and teaching process

The accompanying teachers should have the
leading role in selecting trainees from among
the students.
They should be approached in advance and
consulted about the relevance of the presented
examples and the level of difficulty of the
theoretical presentation (in view of the
intended group of trainees). Special attention
should be paid to the selection of manageable
practical tasks and the avoidance of tasks that
have no relevance to the compulsory
curriculum.
Teachers should be consulted about the best
way to draw parallels and to link the content of
the course to the compulsory curriculum.

Pedagogical co-designers of learning, teaching
and assessment; facilitators in hands-on and
lab experiments

The accompanying teachers should work
together with high school students during the
practical activity in order to help them develop
the embedded system of the weather station,
as well as provide clarification to those that
have failed to understand the presented
material or apply it in practice.
Most teachers would be in position in which
they themselves will use Arduino for a
complex embedded systems project for the
first time. They should be given the chance to
learn themselves.
High School teachers should be the primary
source of feedback about the effectiveness of
the training. They will also be in the best
position to assess the performance of their
students.
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Teachers should play a central role in
maintaining discipline during the activity.
University-high school partnerships
This course in particular would be a suitable addition to study programs in secondary schools
with a profile in Computer Science, Mathematics, or the Natural Sciences. It can be the beginning
of a series of extra-curricular courses on Engineering and Mechatronics. If there is such an
interest, contact between the accompanying teachers and the university should be made well in
advance and the course should be planned as part of a larger set of topics. The course can be
combined with workshops organized at the school by visiting university lecturers. One particular
high school teacher or administrator and one particular university faculty member should be
tasked with the organization of this Master Class and these people can later act as contact
persons and “boundary spanners” for future collaboration. For further collaboration to be
planned, it is advisable that an educational manager from the school attend (part of) the Master
Class in order to witness the effectiveness of the training. If this is not possible, then a report on
the achieved results and the satisfaction of students should be presented to the school
management, together with a proposal for further collaboration.
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