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Sissejuhatus

Käesolev väljaanne töötati välja projekti "Advancing STEM Education with IoT Experiments"
raames, mida kaasrahastas Erasmus+ programm. Projektis käsitleti põhiküsimust, kuidas
kasutada asjade interneti potentsiaali STEM-ainete õpetamisel koolis.

Asjade internet on üks tänapäeva tehnoloogiatest, mis muudab kiiresti maailma, milles me
elame: nutikad autod, nutikad kodud ja nutikad linnad muudavad meie elustiili. Asjade
internet on konkreetne valdkond, kus probleemide terviklikuks lahendamiseks on vaja
STEM-teadmisi, pakkudes seega suurepärast sisu aktiivseks probleemi põhjuseks õppeks,
näiteks õpilaste kaasamine lahenduste kavandamiseks klassiruumi kliimatingimuste
jälgimiseks või kooli jäätmekäitlussüsteemi loomiseks. Sellisel juhul õpivad õpilased
praktiliste  ülesannete kaudu konkreetset teemat eri valdkondade lõikes.

STEMi õpetamine kiire tehnoloogilise arengu ajastul on nõudlik ülesanne. Mitmed uuringud
näitavad, et koolid peavad tegelema mitmete probleemidega, et pakkuda ajakohast ja
huvitavat STEM-õpetust:

❖ Muuta see õpilaste jaoks huvitavamaks, asjakohasemaks ja motiveerivamaks.
❖ Edasiliikumine nende ainete abstraktselt õpetamiselt projektipõhise õppe suunas,

mis tutvustab uusi tehnoloogiaid.
❖ Luua õpikeskkonnad, kus õpilased saavad pädevate õpetajate juhendamisel selliste

tehnoloogiatega eksperimenteerida.
❖ Järgida õppekavavahelist lähenemisviisi, mis ühendab omavahel tihedalt seotud,

kuid tegelikkuses tavaliselt eraldiseisvalt õpetatavaid õppeaineid.

Ülaltoodud probleemid on eriti märgatavad põhi- ja keskkoolides, kus õpilastelt oodatakse
süvendatult STEM-ainete õppimist. Selleks, et paremini mõista praegust õpetamispraktikat
nendel tasanditel, viisime Poolas ja Portugalis läbi uuringu asjaomaste ainete keskkooli
õpetajate seas. Enamik vastanutest oli teadlik integreeritud STEM-õppe kontseptsioonist,
kuid nad mainisid mitmeid tegureid, mis raskendavad selle lähenemisviisi rakendamist
nende õpetamisel. Võtame siinkohal kokku nende vastused, kes kas peavad ainetevahelist
STEM-õpetust võimatuks rakendada või kõhklevad, kas nad suudavad seda teha (loetledes
neid kõige sagedamini või harvemini):

❖ Raskused erinevate õppeainete ühendamisel.
❖ Tähelepanu standardiseeritud testi tulemustele õpetamisel.
❖ Ebapiisav aeg.
❖ Ei ole kindel, milliseid projekte rakendada.
❖ Toetuse puudumine.
❖ Tehnoloogiliste vahendite puudumine koolides.
❖ Ei tunne mõningaid tehnoloogiaid.
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Siiski väljendas enamik küsitletud õpetajatest soovi tutvuda uute probleemipõhiste
õppestsenaariumidega koolide STEM-projektide jaoks.

Seejärel uurisime olukorda teistes riikides, mis on tuntud tehnoloogiliste edusammude
poolest koolihariduses. Selle käigus avastasime Eesti koolide võrgustiku, kes oli juba
katsetanud asjade interneti kasutamist STEMi jaoks
https://www.exu.tlu.ee/rnd-smart-school. Otsekontakt Tallinna Ülikooli võtmetegija, kes
koordineeris seda üleriigilist projekti, aitas meil valida ühe Eesti kooli, kes nõustus meie
algatusega ühinema ja jagama oma kogemusi asjade interneti töötubadest.

Võrreldes ühelt poolt Poola ja Portugali ning teiselt poolt Eesti tulemusi (mis põhinevad
Tallinna Ülikooli teadlaste avaldatud andmetel) jõudsime järeldusele, et peamine takistus
STEM-hariduse laiaulatuslikult rakendamisele on peamiselt ranged õppekavade raamistikud,
mis annavad õpetajatele vähe ruumi ja aega väljuda oma eelnevalt määratletud programmi
piiridest. Siiski tekib selline võimalus koolides korraldatavates täiendavates töötubades kui
erinevates rikastus tegevustes. Seega otsustasime korraldada seminare, et edendada
STEM-haridust meie koolides ja seejärel jagada nende tegevuste kogemusi, et mõjutada
õpetajaid teistes koolides, eriti seal, kus selline lähenemine on uudne.

Projekt, mille tulemusi me käesolevas väljaandes esitleme, hõlmab Eesti, Poola ja Portugali
koole, kellel on eri tasemel kogemused õppekavaväliste STEM-õppekavade valdkonnas.
Sellel on oluline riikidevaheline mõõde, kuna me oleme kasutanud ühiseid õpetamisviise
erinevates haridussüsteemides. Selline võimalus on oluline innovatsiooni mootor, sest see
võimaldab kõigil osalejatel oma tavapäraseid, väljakujunenud tavasid uuest vaatenurgast
vaadata ja üle vaadata.

Käesolev väljaanne sisaldab õpistsenaarium, mis töötati välja asjade interneti õpikodade
jaoks ja mida seejärel jälgiti nende rakendamise käigus meie koolides. See on suunatud
loodusteaduste õpetajatele ja koolitajatele, kes töötavad koolides või mitteformaalse
hariduse organisatsioonides, mis on avatud uuendustele oma õpetamispraktikas, eriti neile,
kes otsivad uusi võimalusi oma programmide laiendamiseks või parandamiseks STEMi
valdkonnas.

Projektipartnerid tegid trükise koostamisel tihedat koostööd. Igas riigis töötasime välja
erinevad õpistsenaariumid erinevates STEM-valdkondades. Riikidevaheline koostöö andis
meile ainulaadse võimaluse saada ülevaateid hariduskontekstidest, mis muidu ei oleks
keelebarjääri ja välisriikide teiste hariduskeskkondade puudumise tõttu kättesaadavad.
Järgnevalt jagame selle koostöö tulemusi. Väljaande koostamisse andsid oma panuse kolm
riigikooli ja üks informaalse õppe pakkuja.

5



Asjade interneti vahendite kasutamine STEM- õppes

Hariduskeskus EST - Wadowice, Poola (projekti koordinaator)

EST on elukestva õppe keskus, mis pakub haridusprogramme noortele eri erialadel ja
täiskasvanutele, kes täiendavad oma kvalifikatsiooni.

Kogu piirkonna kooliõpilastele pakutavad kursused hõlmavad võõrkeelekursusi,
arvutitöökodasid ja kunsti-/kunstikursusi, millest mõned on seotud ettevõtlusalgatustega.
Meie programmides osales sadu noori; keskmiselt 150 noort semestri kohta. Täiskasvanud
osalejate hulka kuuluvad kooliõpetajad, kes on osalenud meie regulaarsetel kursustel (nt
inglise keele sertifitseeritud kursused), meie korraldatud ühekordsetel algatustel
(konverentsid, seminarid, koolitused) ja Euroopa liikuvus üritustel (kohtumised teistes
riikides, vahetused).

2003. aastal töötasime välja oma esimese ELi projekti digitaalse meedia kommunikatsiooni
valdkonnas, mis avas uue Euroopa koostöövaldkonna. Sellest ajast alates oleme osalenud
paljudes Euroopa algatustes, mis hõlmavad täiskasvanuhariduse, kutseõppe ja noorsootöö
valdkondi. Selle tulemusel on meie pakutavad kursused saanud lisaväärtust tänu
lähenemisviiside vahetamisele teiste Euroopa organisatsioonidega ja olulisele
kultuuridevahelisele mõõtmele. Praegu on meie prioriteediks digitaalse loovuse valdkond:
mängude valmistamine, kodeerimine, 3D-disain ja prototüüpimine, robootika ja droonide
ehitamine.

Väljaande väljatöötamisse on kaasatud järgmised meie meeskonna liikmed:

❖ Aleksander Schejbal, projekti koordinaator ja väljaande toimetaja.
❖ Łukasz Putyra, digioskuste koolitaja, väljaande kujundaja.
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Kutse- ja täienduskoolitus Keskus nr 2 - Wadowice, Poland

Keskus loodi 2017. aasta märtsis kahe kutsekooli integreerimise tulemusena ja on sellisena
kahe kooli pikaajalise traditsiooni ja rikkaliku kutse- ja üldhariduse pakkumise pärija, mis
vastab tööandjate ootustele, kes vajavad hästi haritud, kvalifitseeritud ja spetsialiseerunud
töötajaid.

Praegune õpilaste arv on ligikaudu 1100 üliõpilaste 38 filiaal (in szkoła branżowa, technikum,
liceum). Keskuses on 130 töötajat.

Keskuse eesmärk on oma pedagoogide teadmiste ja kogemuste põhjal:

❖ harida noori ja täiskasvanuid;
❖ pakkuda kutsenõustamis ja karjäärinõustamist;
❖ teha koostööd tööandjate ja tööandjate organisatsioonidega;
❖ hoolitseda õpilase igakülgse arengu eest;
❖ toetada perekonna kasvatuslikku rolli;
❖ rakendada ennetusprogramme.

Ajakirja Perspektywy 2018 poolt läbi viidud kesk- ja kutsekoolide pingereas oleme Wadowice
rajoonis (powiat) esimesel kohal, Małopolska piirkonnas 7. kohal ja Poolas 40. kohal.

Meie keskus on turvaline ja õppijasõbralik kool, mis valmistab oma õpilasi usaldusväärselt ja
asjatundlikult ette tulevase karjääri jaoks, vastastikuses sõbralikus ja integreeruvas
õhkkonnas, vastavalt tööturu kaasaegsetele nõuetele ja ootustele. Kool annab reaalseid
võimalusi huvitavaks õppimiseks - mida toetavad õpipoisi- ja praktikakohad - ning töö
leidmiseks pärast selle lõpetamist. Tehnoloogia arenguga sammu pidades kasutame oma
õpilaste õpetamisel uusimat tehnoloogiat ja multimeedia programme, sealhulgas
interaktiivseid tahvleid ja e-õppe vahendeid.

Teeme koostööd kohalike tööandjate ja kohalikku tööturgu oluliselt mõjutavate
institutsioonidega, sealhulgas käsitööliste gildi ja kaubanduskojaga, korraldades õpilaste
praktika kohta, praktilisi töötubasid ja karjäärinõustamist. Samuti tegutseme aktiivselt
kohalikus kogukonnas, tehes koostööd teiste Wadowice piirkonnas tegutsevate
organisatsioonidega. Samuti saame olulist toetust kohalikelt ametiasutustelt. Näiteks juhib
ringkond (Powiat) projekti - Wadowice kutse- ja täiendkoolituskeskus -, mille raames
rahastatakse kooli moderniseerimist, praktikavõimalusi ja õpetajakoolitust.

Väljaande väljatöötamisse kaasatud õpetajad:

❖ Dorota Szemik, kutsenõustaja ja kooli direktori asetäitja
❖ Jarosław Zieliński, IT-õpetaja
❖ Damian Basiura, IT-õpetaja

7

https://ckziuwadowice.pl/


Asjade interneti vahendite kasutamine STEM- õppes

Jorge Augusto Correia kool - Tavira, Portugal

Dr. Jorge Augusto Correia on õppeasutus, mis koosneb koolieelsetest asutustest kuni
keskkoolideni, mis asuvad Taviras.

Koolis töötab umbes 200 spetsialisti, sealhulgas tugipersonal ja haridus- ja koolitus
pakkumiste eest vastutavad spetsialistid. Õpilased on väga erineva sotsiaalse taustaga ja
elavad nii linna-, kalandus- kui ka maapiirkondades. Lisaks sellele on umbes 10% meie
õpilastest pärit välismaa perekondadest. Me oleme avalik-õiguslik asutus, mis töötab
teadmiste alusel ning mida toetatakse ja mis põhineb väärtustel, et edendada meie 1808
õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut, edendades kutseõppe kursus ja edendades
täiendavaid haridusprogramme.

Puuetega, erivajadustega või õpiraskustega lapsed segunevad tavakoolide õpilastega, sest
meie kooli rühmituse eesmärk on kaasav haridus. See on ainus Tavira valla keskkool, kus
käivad õhtuklassides ka üle 18-aastased õpilased.

10.-12. klassi õpilased valivad ühe õppevaldkonna: Loodusteadused ja tehnoloogiad,
sotsiaal- ja majandusteadused, keeled ja humanitaarteadused ning kujutav kunst. Kutsealal
võivad õpilased registreeruda IT-süsteemide ja programmeerimise, spordi, turismi,
kodanikukaitse teenuste, haridustehniku ja kaubandustehniku erialadele.

Kooligrupp pakub erinevat liiki hariduslikku tuge, nimelt: pedagoogiline tugi, õpitoetuskeskus,
õpitoetuskeskus, kooliraamatukogu, psühholoogia- ja nõustamisteenus, õpilasbüroo, klubid
ja projektid, tervisekasvatus, riiklik lugemiskava, koolisport, ökokool, noortekino-kool ja
Erasmus+ projektid.

Mitmed institutsioonid osalevad aktiivselt koos kooliga, et pakkuda meie õpilastele parimat
haridust ja eriteadmisi, sealhulgas Centro Ciência Viva (interaktiivne teaduskeskus), Algarve
ülikool, kohalikud politseinikud ja tuletõrjujad, meditsiiniõed ja arstid tervisekeskusest jt.

Koolihoone on umbes 40 aastat vana, seega ei ole soojusisolatsioon Tavira keskmiste
temperatuuride puhul tõhus. Seepärast tegime ettepaneku, võttes selle projekti konteksti
Tavira kliima omaduste ja meie keskkooli hoone klassiruumide tüübi suhtes, jälgida
temperatuuri ja CO2 taset klassiruumides ning käsitleda teisi meie kogukonda mõjutavaid
igapäevaseid olukordi.

Väljaande väljatöötamisse kaasatud õpetajad:
❖ Cristina Castilho, füüsika ja keemia õpetaja
❖ Anabela Silva, füüsika ja keemia õpetaja
❖ Telma Costa, matemaatikaõpetaja
❖ Cláudia Rosa, matemaatikaõpetaja
❖ Conceição Santos, IT-õpetaja
❖ Hugo Pereira, IT-õpetaja
❖ José Afonso, elektri, elektroonika, automaatika õpetaja
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Valga Gümnaasium - Valga, Eesti

Valga Gümnaasium on riiklik gümnaasium, mida võib pidada piirkonna hariduse Meka. Meie
kool on juba aastaid korraldanud töötubasid kõigile maakonna koolidele. Töötoad ja kõik,
mida seal tehakse ja luuakse, on alati peegeldanud Valga Gümnaasiumi mentaliteeti ja
kaasanud iga õppevaldkonna eripära. Meie koolis on võimalik valida nelja erineva
õppevaldkonna vahel: humanitaarteadused, loodusteadused, majandus ja riigikaitse. Olles
osa UNESCO assotsieerunud koolide projekti võrgustikust ja töötades Mondo maailmakooli
põhimõtete järgi, on meie kohus pakkuda oma õpilastele parimat valikut ja
tulevikuperspektiivi tänapäeva kiiresti muutuvas ühiskonnas.

Valga Gümnaasiumis õpib umbes 177 õpilast kolmes klassis (10.-12. klass) ja 25 õpetajat.
Koolimaja on hiljuti renoveeritud hoone uue mööbli ja varustusega. Valga Gümnaasium
tähistas äsja oma 103. sünnipäeva.

Kiiresti arenev tehnoloogiline maastik esitab haridusasutustele väljakutse uuendada pidevalt
koolide digitaalset infrastruktuuri, et hoida õpilaste huvi selliste keeruliste ainete nagu
teadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika (STEM) õppimise vastu. Asjade internet
on üks sellistest uutest tehnoloogia platvormidest, mis võiks aidata koolidel parandada
õppeprotsesse uuenduslike vahendite abil ja suurendada õpilaste õpimotivatsiooni.

Gümnaasium osales üleriigilises projektis "Innovatorium - nutikas kool asjade interneti
kaudu". Selle projekti raames sai iga kool nutiseadmete kohvri - mis koosnes nutirõivastest,
ruumianduritest, digitaalkunstist, teaduslaborist ja kehatsensoritest - proovimiseks ja
õppematerjalide loomiseks. Seega oleme neid ühe aasta jooksul erinevates tundides
katsetanud. Selle projektiga võitis meie kool iga-aastase haridustehnoloogia auhinna, mis
käsitles järgmisi eesmärke:

❖ Suurendada õpilaste huvi tehnoloogia ja tehnika vastu.
❖ Juhendada õppijaid lahendama elutähtsaid probleeme ümbritsevas keskkonnas.
❖ muuta loodus- ja täppisteaduste õppekava koolides innovaatilisemaks.
❖ Aidata kaasa elukestva õppe tõhususele.
❖ Luua võimalused inseneride loovuse arendamiseks.

Lisaks sellele on üks eesmärk toetada koostööd ning STEAM-õppe õpetajate teadmiste ja
kogemuste jagamist. Projekt aitas kaasa õpetajate ja õppijate digipädevuste arendamisele
asjade interneti tehnoloogiaid kasutades, integreerides samal ajal erinevaid õppeaineid, et
parandada nende analüüsioskusi, st analüüsida tegevuste tulemusi erinevate tarkvarade abil.

Väljaande väljatöötamisse kaasatud õpetajad:

❖ Pille Olesk, kooli projekti- ja karjäärijuht
❖ Meelis Oja, IKT juht
❖ Triinu Ugur, õppejuht
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I peatükk: asjade interneti kasutamine STEM-hariduses

On olemas hulgaliselt tõendusmaterjali selle kohta, kui väärtuslik on loodusteadusliku õppe
kogemusõpe, mis on otseselt seotud tehnoloogiatega, mis muudavad kiiresti maailma,
milles me elame. Sellist õppimist hõlbustava asjade interneti potentsiaali ei ole koolides veel
täielikult avastatud. Enamik meie poolt küsitletud STEM-õpetajatest on selle idee suhtes
tõepoolest uudne. Käesolevas sissejuhatavas peatükis teeme seetõttu ettepaneku käsitleda
seda teadmiste puudujääki ja kirjeldame järgmisi teemasid:

❖ Asjade interneti kontseptsioon ja kuidas see on revolutsiooniliselt muutnud meie
elukeskkonna korraldust.

❖ Näitlikud asjade interneti rakendused hariduses, mis hõlbustavad STEM-õpet
koolides.

❖ Mõned nõuded, mis peavad olema täidetud, et teha asjade interneti eksperimente
õpilastega seoses pedagoogika ja taskukohaste tehnoloogiatega.

Asjade interneti mõiste

Asjade internet on tänapäeval üks esilekerkivaid nähtusi. Uued tehnoloogiad võimaldavad
ühendada peaaegu kõik füüsilised seadmed internetiga, mis võimaldab neid kaugjuhtida ja
töötada nende andmetega. Enamik neist seadmetest on võimelised omavahel suhtlema ja
neid saab otse internetti integreerida. See on asjade interneti (Internet-of-Things, IoT) mõiste
allikas. Selle mõiste all mõistame omavahel ühendatud seadmete ja esemete kogumit, mis
koguvad, vahetavad ja kasutavad teavet sisseehitatud elektrooniliste süsteemide kaudu.

Idee ühendatud kaugseadmete ühendamisest süsteemi turvalisuse suurendamiseks ja selle
toimimise parandamiseks pärineb 1950. aastatest, mil algatati esimesed ühendatud
andurisüsteemide (traadita andurivõrkude) rakendused. Seejärel töötati välja
andurisüsteemid erinevate jälgitavate/detekteeritavate objektide aktiveerimiseks (Wireless
Networks of Sensors and Actuators). Ja lõpuks kasvasid süsteemid vastastikust suhtlemist
võimaldavateks objektide võrkudeks. Neid omavahel ühendatud süsteeme nimetatakse
asjade internetiks.

Tänapäeval on asjade interneti süsteemide areng seotud edusammudega
mikroelektroonikasüsteemide tootmises, mis võimaldavad võimsa andmetöötlussüsteemi
integreerimist ühte vooluahelasse, edusammudega andurite valdkonnas,
kommunikatsioonitehnoloogias ning suurte andmete töötlemisel ja analüüsimisel (Big Data,
Data Mining).
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Nende edusammude tulemusena puudutab asjade internet peaaegu kõiki meie igapäevaseid
tegevusi:

❖ Kodumajapidamiste ja hoonete automatiseerimine
❖ Intelligentsed linnad
❖ Intelligentsed tehased
❖ Autotööstus, transport
❖ Kantav elektroonika
❖ Tervishoid
❖ Täpne põllumajandus
❖ Lõbus elektroonika
❖ Sõjalised rakendused ja palju muud

Seadme kiire ja laialdase arengu tõttu on vaja mitte ainult rääkida asjade interneti
revolutsioonist, vaid ka tutvustada sellega seotud tehnoloogiaid otse koolide loodusteaduste
tundides.

IoT asjade interneti rakendused koolihariduses, mis hõlbustavad STEM-õpet

Hoolimata sellest, et asjade interneti tähtsust tunnustatakse laialdaselt STEM-õpetajate
seas, on selle rakendusi koolihariduses väga vähe dokumenteeritud. Järgnevalt tahame teha
kokkuvõtte kolmest juhtumist väga erinevatest hariduskontekstidest, enne kui jätkame oma
õpistsenaariumite üksikasjalikuma tutvustamisega II peatükis.

Asjade Interneti-rakenduste kavandamine aruka linna jaoks

Alustame lühidalt ühe juhtumi tutvustamisega, kus asjade interneti tutvustamine põhikooli
õpilastele toimus ainult põhiliste, vabalt kättesaadavate vahendite abil. Seda lähenemisviisi
katsetati edukalt Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooni projekti UMI-Si-Ed raames 14-15
aastaste Norra õpilaste klassile, kus olid nii poisid kui ka tüdrukud.

Peamine küsimus, mida selle sekkumise käigus uuriti, oli järgmine: kuidas saab disaini
metoodikat kasutada asjade internetiga mitte kursis olevate noorte õpilaste koolitamiseks?
Küsimus tulenes tõdemusest, et asjade interneti lahenduste kavandamine kasvatab 21.
sajandi oskusi ja võib aidata muuta asjade interneti kavandamisega seotud sümboolsed ja
abstraktsed manipulatsioonid noorte jaoks konkreetsemaks ja käepärasemaks. Seda peeti
oluliseks sammuks edasi, arvestades asjaolu, et enamik asjade interneti kirjanduses
leiduvatest disaini meetoditest on suunatud pigem asjade interneti rakenduste
lõppkasutajatele kui õpilastele, ning seega ei seata nendega hariduslikke eesmärke, eriti
koolide alumise astme õpilaste jaoks. Selle projekti lähenemise tähtsust toetab ka kasvav
vajadus anda asjade interneti rakenduste projekteerijatena tegutsevatele digikodanikele
volitusi, mille eesmärgi saavutamiseks võib korraldada koolides STEM-töötubasid.

UMI-Si-Ed töötubades keskenduti lahenduste kavandamisele aruka jätkusuutliku linna jaoks,
mis on üha populaarsem kontseptsioon tänu selle võimalikele erinevatele eelistele:
keskkonnaalased, füüsilised, sotsiaalsed ja majanduslikud (nt tõhusam liiklusvoog, avalike
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hoonete parem haldamine, avaliku valgustuse kulude vähendamine, parem jäätmekäitlus,
tõhusam politsei ja hädaabiteenuste osutamine jne). Töötoad koosnesid kolmest peamisest
etapist:

❖ Sissejuhatus asjade interneti kui ühe olulisema teema kohta tänapäeval IKT
valdkonnas ja selle erinevate rakenduste kohta, mis hõlmavad paljusid valdkondi,
sealhulgas kodu, linnad ja keskkond.

❖ Disaini väljakutse, mille käigus õpilased töötasid väikestes rühmades koostöös, et
luua asjade internetist inspireeritud disainilahendusi ja esitleda oma ideid kaaslastele
ja juhendajatele.

❖ Õpilaste hindamine viktoriinile vastamise kaudu, mis sisaldas mõningaid
mängupõhiseid elemente, mis võimaldas juhendajatel saada koheselt tagasisidet
kavandatud tegevuste kohta.

Töötubade põhilise disainiosa ajal kasutasid õpilased IoT-toodete ideede genereerimiseks
IoT-toodete kaardipõhist ajurünnaku vahendit Tiles IoT Inventor Toolkit. Tiles on õppevahend,
mis aitab õppida disaini ja asjade interneti tehnoloogiat konkreetsete lahenduste ideede
väljatöötamise kaudu. See sisaldab üle 100 ajurünnaku kaardi, mis pakuvad ressurssi
mängupõhiseks õppimiseks, mis kaasab õpilased erinevatesse disainimõtlemise
tegevustesse koos vahenditega protsessi toetamiseks, kas individuaalse tegevuse või
meeskonna põhise tegevuse käigus isiklike või virtuaalsete töötubade ja häkatonide ajal.

Töötubade ajal töötasid õpilased neljast või viiest inimesest koosnevates rühmades. Nad
väljendasid oma ideid nii kirjalikult, kasutades selleks ettenähtud ruumi Tiles Toolkit Boardis,
kuid neil oli ka võimalus oma ideid iga sessiooni lõpus esitada. Töötubade tulemusena
töötasid õpilased välja ja esitlesid mitmeid erinevaid nutika linna lahendusi:

❖ Nutikas jäätmekäitlus: õpilased pakkusid välja uuendusliku ja keskkonnasõbraliku
lahenduse, milleks on nutikas avalik prügikast jäätmete vähendamiseks.

❖ Arukas transport: see idee hõlmas arukat transpordi allsüsteemi, et parandada
bussijuhi sõidukogemust mitmesuguste teenuste abil (liiklusjärelevalve, kaardid,
avalik veebikaamera, ilmaprognoos).

❖ Nutikas bussipeatus: võimaldab vahetut juurdepääsu mitmesugustele teabele ja
meediale elektroonilisel kujul, nt uudised, asjakohased hoiatused, isikute lähedus jne.

❖ Nutikas ratastool: eakate inimeste liikuvuse parandamine arukas linnas; näiteks on
ratastoolis sisseehitatud andurid ja teenused (nagu GPS ja kaardid), mis arvutavad
marsruudi reaalajas liiklus andmete põhjal ja aitavad seega puudega eakatel
inimestel jõuda õigeaegselt oma kohtumistele.

Hindamistulemuste kohaselt pidasid õpilased töötuba rõõmsaks kogemuseks, mis edendas
aruka linna õppimist, aidates neil mõelda probleemi erinevate aspektide ja erinevate
võimalike asjade interneti lahenduste üle. Õpilastelt kogutud tagasiside näitab, et nad
sooviksid oma ideid edasi arendada ja luua kavandatud lahenduste füüsilisi prototüüpe. See
jäi aga kavandatud töötoa tegevuste raamidest välja.
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Nutikas koolimaja asjade interneti abil

Tallinna Ülikool andis 19 Eesti koolile oskusteavet anduri komplektide rakendamiseks, et
muuta nende "rumal" koolimaja nutikaks. Nende komplektide kasutamise eesmärk õppetöös
oli tõsta õpilaste huvi tehnoloogia, sellega seotud teadmiste ja reaalsete probleemide
lahendamise vastu, muutes seeläbi STEM-õppeainete õppimise kaasahaaravamaks ja maa
lähedasemaks.

Kolmeaastase projekti peamised eesmärgid olid järgmised:

❖ Suurendada õpilaste huvi tehnoloogia ja tehnika vastu.
❖ Juhendada õppijaid lahendama elu tähtsaid probleeme ümbritsevas keskkonnas.
❖ Muuta loodus- ja täppisteaduste õppekava koolides uuenduslikumaks.
❖ Aidata kaasa elukestva õppe tõhususele.
❖ Luua võimalused loovuse arendamiseks.
❖ Toetada koostööd ning STEAM-hariduse õpetajate teadmiste ja kogemuste jagamist.

Projekti eesmärkide saavutamiseks oli üks olulisemaid samme asjade interneti seadmete
hankimine, mille kohta viidi läbi põhjalik uuring. Pärast mitmeid õpetajate intervjuusid ja
fookusgruppe hangiti vajalikud seadmed, mis võimaldasid osalevate koolide õpilastel
projekteerida ja ehitada erinevaid asjade interneti rakendusi järgmiste anduritega:

❖ Ruumiandurid: 45 erinevat andurit - temperatuur, niiskus, mahutavus, kuueteljeline
kiirendusandur, güroskoop, 3-teljeline güroskoop, 3-teljeline kiirendusandur, IR
liikumisandurid jne. LED-komplekt, Raspberry Pi 3 komplektid, Z-Wave.Me RaZberry2
ja tarvikud.

❖ Nutikad riided andurid: Kantavad elektroonilised platvormid Flora ja Gemma, Bluefruit
LE moodul, NeoPixels, jõutundlik takisti, UV indeks, valgus,
kiirendusmõõtur/kompass, GPS, temperatuur, paindumis andur, juhtiv niit, kootud
juhtiv kangas.

❖ Teaduslaborite andurid: Teslong kaasaskantav veekindel USB-mikroskoop 10-200
suurendusega kaamera Android, Mac ja Windows PC jaoks, Open Garden Indoor
Hydroponics komplekt Libeliumilt, Ozobot Bit Coding Robot ja PocketLab Voyager

❖ Kehaandurid: NeuroSky MindWave EEG peakomplekt, MySignals SW Complete Kit
❖ Digitaalne kunst: Actionkaamera Samsung Gear 360°, 3D-printer Prusa i3 MK2S,

fotostuudio komplekt koos pidevvalgustuse softboxidega, päevavalgus komplektid ja
statiivid, Google Home kõlar, nutitelefon Galaxy 6, Wacom Intuos Pro väike graafiline
tahvelarvuti ja VR virtuaalreaalsuse peakomplekt.

Koolidele anti kolm kuud aega, et neid komplekte õppeprotsessis katsetada, mille järel
toimus meeskondade vaheline kohtumine. Selle kohtumise käigus tutvustasid rühmad oma
kasutatavate komplektide positiivseid ja negatiivseid aspekte ning peamiselt
poolstruktureeritud küsimusest koosneva fookusgrupi intervjuu käigus tehti täiendusi ja
parandusi asjade interneti komplektide lõplikuks hankimiseks.

Projekt aitas kaasa õpetajate ja õppijate digipädevuste arendamisele asjade interneti
tehnoloogiaid kasutades, integreerides samal ajal erinevaid õppeaineid, et parandada nende
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analüüsioskusi, st analüüsida tegevuste tulemusi erinevate tarkvarade abil.

Täppispõllumajandus asjade interneti abil

Arvutitehnoloogia Instituut (CTI), mis on Kreeka haridusministeeriumi järelevalve all olev
instituut, mis on IKT-d hariduses toetav tehnoloogia sammas, kavandas ja rakendas
veebipõhiseid kursusi keskkondades, kus oli vajadus rikastada ametlikku kooliprogrammi
asjade interneti tutvustamisega. Veebikursuse moodulitest koosnev formaat ja isetegevuslik
ülesehitus tegid selle ideaalseks õpilastele, kes soovisid oma õpinguid täiendada koolivälise
programmi kaudu. Kursuse viisid läbi KTIga koostööd tegevad õpetajad Patra, Mesologgi ja
Argose kutsekoolis. Ka Patras'i kutsekeskkooli ja Laggouras'i katsekeskkooli õpetajad
rakendasid oma õpilastega teatud tegevusi klassis.

Asjade Interneti põllumajanduses ja täppispõllumajanduses kursus põhineb projekti SKIFF:
Skills for Future Farmers http://future-farmer.eu/ tulemustel. Tänu toodetud materjali
paindlikkusele sobib see ideaalselt kutsehariduse ja -koolituse jaoks kohandamiseks, et
tutvustada õpilastele intelligentsete ruumide ja täppispõllumajanduse tehnoloogiat.
Õppeprogrammid keskendusid Arduino tehnoloogiale, et tutvustada põhioskusi
mikrokontrollerite käsitsemiseks, mida kasutatakse erinevates nutikates interaktiivsetes
seadmetes ja droonides põllumajanduses.

Täppispõllumajandus on integreeritud teabe- ja põllumajandus juhtimissüsteem, mis
põhineb mitmetel tehnilistel vahenditel, nagu globaalne positsioneerimissüsteem,
geograafiline infosüsteem ja kaugseire. Selle eesmärk on suurendada kogu
põllumajandusettevõtte tootmise tõhusust, mis on odav, vältides samal ajal kemikaalide
soovimatuid mõjusid keskkonnale. Täppispõllumajanduse eesmärk on koguda ja analüüsida
teavet mulla- ja põllukultuuride tingimuste muutlikkuse kohta, et maksimeerida
põllukultuuride sisendite tõhusust põllumajandusettevõtte põllu väikestel aladel. Selle
tõhususe eesmärgi saavutamiseks peab põllu sisemine varieeruvus olema kontrollitav.

Praegu on olemas palju andureid, mida kasutatakse andmete kogumiseks või teabe
edastamiseks EV rakendamise raames. On olemas seadmed mulla seisundi hindamiseks,
ilmastiku- või mikrokliima andmete registreerimiseks, põllukultuuride füsioloogilise seisundi
kvantifitseerimiseks ning need põhinevad kaugseire põhimõtetel. Viimasel ajal pööratakse
erilist tähelepanu odavate ja kergete mehitamata õhusõidukite (UAV), üldtuntud kui droonid,
kasutamisele, mis võimaldavad väga kõrge eraldusvõimega põllumajandusettevõtte tasandi
piltide koostamist.

Kursusel osalenud õpilased tutvusid täppispõllumajanduse integreeritud süsteemiga, mis
koosneb 4 etapist (täppispõllumajanduse tsükkel).

❖ Esimeses etapis õppisid nad andmete kogumise protsessi, mida kasutatakse
tootmiskaartide, mulla- ja muude keemiliste analüüside koostamiseks.
Viljelusperioodi jooksul kogutakse rohkem andmeid, nagu näiteks ilmastikuandmed,
taimekaitse ja seemnete töötlemine. Paljusid neist protsessidest saab
automatiseerida asjakohaste asjade interneti süsteemide ja andurite abil.

❖ Teises etapis keskenduti kogutud andmete analüüsile ja täpsustamisele. See, kuidas
iga süsteemi andmeid kombineeritakse, sõltub kultiveerimisest ja kasutatud
algoritmist. Nad õppisid määratlema ja analüüsima majandusvööndite andmeid
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maatükil, mida iseloomustavad ühised mullastiku- või agronoomilised ja
veinitehnoloogilised omadused.

❖ Kolmas etapp hõlmas välitööde ja veinitehniliste sekkumiste teostamist vastavalt
eelmise etapi tulemustele. Selles etapis õppisid õpilased kohandama seadmeid,
mida kasutatakse muutuvate põllukultuuride vajaduste rakendamise toetamiseks
igas põlluharimise vööndis.

❖ Neljandas etapis hinnatakse kasutatud tehnikat, mis aitab kaasa järgmise
põllukultuuriaasta planeerimisele. Tootmise ja muude parameetrite kaardistamine
võib olla lähtepunktiks majandamisvööndite loomisel, kuid võib olla ka eelmise aasta
punktuaalne hindamine.

Oluline osa kursusest oli pühendatud droonide kasutamisele täppispõllumajanduses.
Õpilased õppisid, kuidas tuvastada erinevaid drooni tüüpe, nende peamisi osi ja mõningaid
eeliseid droonide kasutamisel võrreldes mehitatud sõidukite ja satelliitidega.

Pärast kursuse lõpetamist suutsid õpilased:

❖ Mõistma erinevaid täppispõllumajanduse (PA) rakendusi.
❖ Mõista, kuidas andmeid kogutakse PA-rakenduste jaoks.
❖ Uurige taimede tervist põllul.
❖ Mõne põllukultuuri parameetri mõõtmine.
❖ Loetlege aruka põllumajandustootmise eelised.

Eeldused asjade interneti eksperimentide läbiviimiseks koolides

Praeguses etapis tasub kaaluda mõningaid nõudeid, mis peavad olema täidetud, et teha
asjade interneti eksperimente õpilastega seoses pedagoogika ja taskukohaste
tehnoloogiatega. Soovime siinkohal kirjeldada mõningaid kogemusi ja järeldusi, mis on
saadud eespool nimetatud projektidest, samuti meie tähelepanekuid Eestis, Poolas ja
Portugalis korraldatud õpikodadest.

STEM-pedagoogika

Õpetajad ja nende valitud pedagoogika mängivad olulist rolli, kui tegemist on õpilaste huvi
äratamisega loodusainete vastu. On mitmeid selliseid pedagoogikaid, mis on eriti olulised
STEM-hariduse puhul. Me tuvastasime järgmised, mis on eriti olulised: kogemuslik õpe,
probleemipõhine õpe (PBL), uurimuslik õpe (IBL) ja trialoogiline lähenemine. Kõik need
meetodid aitavad õpilastel tegeleda tegeliku uurimistööga nii, nagu seda teevad teadlased, ja
aitavad neil omandada arusaama loodusteaduslikest mõistetest.

❖ Kogemuslik õpe: see on lähenemisviis, mis aitab õpilasi täielikult, avatult ja
eelarvamusteta kaasata uutesse kogemustesse ja seega aidata neil arendada
konkreetseid kogemusi oskusi. Siinkohal peetakse silmas kogemusi, mis toimuvad
reaalses, füüsilises maailmas. Asjade Interneti-töötubade puhul tulenevad
konkreetsed kogemused asjade Interneti-rakenduse projekteerimise koostööst antud
kontekstis ja vajaduste jaoks.
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❖ Probleemipõhine õpe: see on õppemeetod, mis paneb õpilased oma hariduse
eestvedajateks. See kasutab klassiruumi teemana keerulisi, reaalseid probleeme ja
julgustab õpilasi arendama probleemide lahendamise oskusi, kuna nad õpivad
mõisteid, selle asemel et lihtsalt fakte omandada. Näiteks asjade interneti töötubade
käigus esitavad õpilased oma ideid ja loovad lahenduse keskkonnaprobleemile (nt
kuidas minimeerida energiatarbimist või piirata süsiniku jalajälge).

❖ Uurimispõhine õpe: see lähenemisviis julgustab õpilasi uurima teemat iseseisvalt ja
õppima omaenda kogemustest. See soodustab seega nende reflekteerivat
vaatlusvõimet ja abstraktset kontseptualiseerimist. Seadmealgatuse lahenduse
otsimise käigus peavad õpilased mõtlema ideede, tehnikate või lähenemisviiside üle,
mis on nende disainilahenduste jaoks kasulikud, ning mõtlema ja hindama oma
katsete tulemusi erinevatest vaatenurkadest.

❖ Trialoogiline lähenemisviis: see on nn teadmiste loomise lähenemisviis õppimisele,
mis põhineb tegevustel, mille käigus õpilased töötavad ühiselt välja uusi artefakte või
tooteid. Mõiste "trialoogiline" on mõeldud selleks, et eristada seda "monoloogilistest"
õppemudelitest (teadmiste omandamise protsessid inimese mõistes) ja
"dialoogilistest" mudelitest (mis rõhutavad sotsiaalseid praktikaid või interaktsioone).
Trialoogilise lähenemisviisi puhul tõhustatakse õppimist pedagoogiliste korralduste
ja toetava tehnoloogia abil. Selle tulemuseks on konkreetsed tehnoloogilised
lahendused, mida õpilased kavandavad, loovad ja rakendavad, nt CO2-heitmete
seiresüsteem klassiruumis asjade interneti seadmete abil.

IoT-tehnoloogiad koolihariduse jaoks

Arvestades kiirest tehnoloogilisest arengust tulenevaid väljakutseid, peavad koolid pidevalt
uuendama oma digitaalset infrastruktuuri, et tagada õpilaste osalemine STEM-õppeainetes.
Üheks selliseks uueks tehnoloogiaks on asjade internet, mis pakub suurepärast platvormi IT,
matemaatika, füüsika, keemia ja võimaluse korral ka teiste õppeainete (inglise keel,
keskkonnaharidus) õppekava läbivate õpistsenaariumite kavandamiseks. Selleks, et
suurendada õpilaste õpimotivatsiooni innovaatiliste asjade interneti vahendite abil, peavad
õpetajad oskuslikult koostama õpikodade kavasi, võttes arvesse õppekava eesmärke,
seadmete kättesaadavust ja maksumust ning nende taaskasutatavast koolide
STEM-projektide jätkamiseks. Selleks on kindlasti vaja ettevalmistavaid disaini põhiseid
uuringuid, mis keskenduvad asjade interneti seadmete valikule, mis sobivad kasutamiseks
konkreetsete koolide töötubade raames. Järgnevas peatükis, kus tutvustatakse käesoleva
projekti raames rakendatud õpistsenaariume, kirjeldame lühidalt tehnoloogiaid, mida
partnerkoolid oma õpikodades kasutasid. Lisaks anname lõpp-peatükis täpsemalt teada,
kust otsida konkreetseid esemeid asjade interneti projektide rakendamiseks õpilastega.

Siinkohal soovime anda lühiülevaate kolmest eeskujulikust näidis komplektist, mis sobivad
väga hästi koolide asjade interneti projektide jaoks.

Arduino
Arduino on avatud lähtekoodiga elektroonika platvorm, mis põhineb lihtsasti kasutatav
riistvaral ja tarkvaral. Arduino tahvlid suudavad lugeda erinevaid sisendeid, näiteks valgust
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anduril või sõrme nupul, ja muuta need väljundiks, näiteks mootori aktiveerimiseks või LED-i
sisselülitamiseks. Selleks, et öelda Arduino-plaadile, mida teha, saadate selle
mikrokontrollerile juhised, kasutades Arduino programmeerimiskeelt ja Arduino tarkvara
(IDE). Arduino on olnud tuhandete projektide ajuks, alates igapäevastest esemetest kuni
keeruliste teadusinstrumentide. See koondab ülemaailmset tegijate kogukonda, kes on
aidanud kaasa kasvavatele ja kättesaadavatele teadmistele, mis hõlbustavad
mitmesuguseid STEM-projekte.

Arduino pakub Explore IoT Kit'i, mille eesmärk on aidata õpilastel kiiresti ja lihtsalt alustada
ühendatud seadmete loomist. Komplektiga saavad nad juurdepääsu integreeritud
veebiplatvormile Arduino Create, mis võimaldab neil kodeerida, pääseda ligi sisule,
konfigureerida tahvleid ja jagada projekte. Komplekt pakub ka konkreetseid tegevusi, mis on
vajalikud asjade interneti põhitõdede õppimiseks, sealhulgas riistvara, võrkude, algoritmide
ja programmeerimise, turvalisuse ja andmekäitluse tundmaõppimiseks. Tegevused, mis
põhinevad õppimise teel toimuval lähenemisel, õpetavad õpilastele, kuidas koguda ja esitada
andmeid ning kuidas kasutada pakutavaid seadmeid ja teenuseid turvaliselt ja ohutult.
Komplekti abil saavad nad ehitada täisfunktsionaalseid lahendusi, sealhulgas eksperimente,
väljakutseid ja mõtestatud rakenduste ehitamist. Iga Arduino Explore IoT Kit teenindab kuni
kahte õpilast ja sisaldab ühte Arduino MKR 1010 Boardi, ühte MKR IoT Carrier'i, andurite ja
aktuaatorite kogumit, juurdepääsu veebiplatvormile, mis juhatab õpilasi läbi nende esimeste
IoT-katsete, konkreetset veebisisu õpetajatele ning juurdepääsu Arduino Cloudile, et testida
kõiki katseid.

Vernier andmekogujad
See on veebipõhine platvorm, mis on loodud eesmärgiga aidata õpetajatel kaasata õpilasi
interaktiivsetesse ja asjakohastesse STEM-uuringutesse ja -projektidesse. Platvorm pakub
õpetajatele algkoolist kuni kolledžini andmete kogumise tehnoloogiat ja uuenduslikke
katseid, mis hõlbustavad teaduslikku uudishimu, keeruliste teadusmõistete mõistmist ja
konkreetseid uuringuid.

Tehnoloogia osas pakub Vernier põhjalikke ressursse hariduslikel eesmärkidel:

❖ Asjade interneti eksperimentide jaoks sobivad laboriseadmed (nt päikeseenergia
uurimise komplekt).

❖ Andurid (mitmesuguste parameetrite mõõtmiseks: õhu kvaliteet, temperatuur,
gaasirõhk, valgus ja värvus, heli jne).

❖ Laboriraamatud koos juhendatud uuringutega, mis pakuvad stimuleerivat struktuuri
erinevate teaduslike mõistete uurimiseks.

❖ liideseid (nt LabQuest andmekogumisplatvorm, mida õpilased saavad kasutada
andmete kogumiseks ja analüüsiks).

❖ Tarkvara andmete analüüsimiseks (nt graafilise analüüsi rakendused katsete
jälgimiseks, koostööks kaaslastega ja tulemuste jagamiseks internetis).

❖ Paketid tervete eksperimentide jaoks (alates inimese füsioloogiast kuni kliima- ja
meteoroloogia katseteni).
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Konkreetseid ideid STEM-töötubade jaoks pakub Vernier üle 1000 kasutusvalmis
eksperimendi, mis muudavad tema tehnoloogiate rakendamise klassiruumis/laboris
teostatavaks. Loetleme siin vaid mõned neist, mis on asjakohased IoT-kooliprojektide jaoks:

❖ Mikrokliima uurimine: Uurimise käigus valivad õpilased kaks unikaalset kohta ja
võrdlevad nende kahe koha ilmastikutingimusi oma piirkonna kliimatingimustega.

❖ Õhutemperatuuri mõju õhuniiskusele: Selles katses kasutavad õpilased kahte
temperatuuriandurit, et määrata suhtelist õhuniiskust kahes erinevas kohas.

❖ Biofeedback: Selles tegevuses kasutavad õpilased hingamisvööd ja EKG-andurit, et
jälgida katsealuse füsioloogilist seisundit ja tema reaktsiooni.

❖ Klassiruumi müramonitor: Eksperiment nõuab õpilastelt andmete kogumist ja
hinnangute andmist selle kohta, milline müratase on seadistustele sobiv.

Eespool nimetatud Vernier'i tooted on mõeldud spetsiaalselt hariduslikuks kasutamiseks.
Need ei sobi muudeks - tööstuslikeks, meditsiinilisteks või kaubanduslikeks - rakendusteks.

Hardwario
Hardwario pakub koolidele ja huviringidele atraktiivse STEM-hariduse terviklikku süsteemi,
mis põhineb tööl reaalsete asjade interneti projektidega. Süsteemi eelis on see, et see pakub
mitte ainult tehnilisi vahendeid, vaid ka üksikasjalikke STEM-tunde asjade interneti
praktiliseks õppimiseks. Koostöös Soome EDvisori pedagoogika ekspertidega töötasid nad
välja õppetunnid, mis põhinevad teaduspõhisel REALISE-EXPERIMENT-APPLY- REFLECT
pedagoogilisel raamistikul. Raamistik hõlbustab õppetundide sisu ettevalmistamist,
haldamist ja hindamist. Selle õppeprogrammi rakendamisel on Hardwario IoT-komplekt
kasulik abivahend õpilastele IoT-projektide väljatöötamiseks. Kogu protsessi vältel võivad
nad loota õpetajate tehnilisele ja professionaalsele toele üksikasjalike juhiste,
veebiseminaride, seminaride ja veebivestluse vormis.

Tundides käsitletakse teemasid, mis on seotud koolikeskkonnaga või õpilaste praeguste
huvidega, ning need hõlmavad muu hulgas: projektid sisekliima kvaliteedi kohta
klassiruumis, projektid, mis käsitlevad keskkonnaprobleeme, nagu kliimamuutused ja/või
jäätmekäitlus, ning projektid, mis on seotud õpilaste ja õpetajate ohutusega. Peamine
sihtrühm on keskkooliõpilased, kuigi vahendeid saab kasutada nii nooremate kui ka
vanemate õpilaste puhul, sõltuvalt nende huvist ja võimest töötada uute tehnoloogiatega.
Programmi õpiväljundid ulatuvad asjade interneti üldteadmiste omandamisest (asjade
interneti mõiste, selle eelised ja ohud, konkreetsete seadmete funktsioonid) kuni praktiliste
oskusteni lihtsate asjade interneti rakenduste kokkupanekuks ja programmeerimiseks
Hardwario IoT-komplekti abil.

Lisaks valmis IoT-komplektidele on ka nõudlikumad võimalused otsida ja hankida üksikuid
komponente IoT-kooliprojektide jaoks. Seda teed järgisime enamikus õpistsenaariumides,
mida esitame järgmises peatükis inspiratsiooniks teistele õpetajatele oma IoT-katsete
kavandamiseks ja läbiviimiseks koos õpilastega.
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II peatükk: Õpistsenaariumid

Selles väljaande osas tehakse järeldused asjade interneti rakenduste ettevalmistavast
uuringust STEM-hariduses, mille mõned juhtumid on lühidalt kirjeldatud eelmises peatükis,
ning esitatakse hulk uusi originaalseid õppevõimalusi kooliõpilastele. Oma olemuselt
pooldab STEM-lähenemine õppetegevuste kavandamist koostöös erinevate loodusainete
õpetajatega. Seetõttu moodustasime rühma keemia-, füüsika-, matemaatika- ja
IT-õpetajatest, et käsitleda meie koolide konkreetseid õpikeskkondi ja õppekava standardeid,
ning töötasime välja õpistsenaariumite kogumiku õpilastele. Partnerluse koosseis tagab
nende kontekstide mitmekülgsuse, sest meie koolid on erinevad konkreetse
õpetamispraktika ja olemasolevate haridustehnoloogiate poolest. Ometi on õppekavad
võrreldavad ja me tuvastasime standardid ainetes, mida me õpetame, mis on samad või
väga sarnased.

Järgnevad stsenaariumid näitavad erinevaid STEM-õppekava läbivaid õpperadu. Nende
rakendamist hõlbustas koostöö väliste institutsioonidega: Tallinna Ülikool Eestis,
teaduskeskus Portugalis ja tehnoloogiaettevõte Poolas. Kuigi töötoa plaanid pärinevad meie
konkreetsest hariduskontekstist, usume, et neid saab kohandada ja rakendada ka teistes
keskkondades, kus õpetajad seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega ja otsivad uusi viise,
kuidas pakkuda oma õpilastele uute tehnoloogiate valdkonnas huvitavaid õpikogemusi.
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1. Küttesüsteemi juhtimine interneti kaudu Android/iOS rakendusest ja arvutist

See stsenaarium koosneb keskkooli õpilastele mõeldud töötubade sarjast, mis käsitleb
"aruka" küttesüsteemi projekteerimist ja haldamist. Programmi töötasid välja ja rakendasid
asjade interneti projekti kaks Poola partnerorganisatsiooni, EST ja CKZU, koolivälise
õppeprogrammina, mis ühendab mitmeid STEM-õppeaineid. Õpilastele tutvustati
asjakohaseid tehnoloogiaid ja neile anti ülesanne projekteerida oma kooli vanasse hoonesse
"intelligentne" küttesüsteem.

Seos õppekavaga

Matemaatika: arutleda kvantitatiivselt ja kasutada ühikuid probleemide lahendamiseks;
sooritada aritmeetilisi tehteid; arutleda abstraktselt ja kvantitatiivselt; teha kokkuvõtteid,
esitada ja tõlgendada andmeid mõõtmise muutuja kohta; teha järeldusi ja põhjendada
järeldusi näidis katsetest ja vaatlus uuringutest.

Füüsika: kavandada ja teha katseid; väärtustada uurimist kui põhilist teaduslikku protsessi;
määrata kindlaks muutujaid ja kirjeldada nendevahelisi seoseid; kavandada protseduure
muutujate andmete kogumiseks ja nende kontrollimiseks; mõista, kuidas saab kasutada
soojusahelates keerukamaid elektrilisi ja elektroonilisi süsteeme; kavandada lahendus
keerukale reaalsele probleemile, jagades selle väiksemateks, paremini hallatavateks
probleemideks, mida saab lahendada inseneriteaduse abil.

Infotehnoloogia: arendada ja rakendada oma analüütilisi, probleemilahendamise,
projekteerimise ja arvutusliku mõtlemise oskusi; kasutada sihipäraselt tehnoloogiat
digitaalse sisu loomiseks, korrastamiseks, salvestamiseks, manipuleerimiseks ja leidmiseks;
mõista, mis on algoritmid, kuidas neid rakendatakse programmidena digitaalsetes
seadmetes; kujundada funktsionaalseid tooteid, kasutades digitaalseid vahendeid;
rakendada arvutustehnoloogiat ja kasutada elektroonikat, et integreerida intelligentsust
toodetesse, mis reageerivad sisenditele ja kontrollivad väljundeid.

Klass: 9. - 12. klass

Eeldatav aeg: töötatakse välja 4-sessioonile seminarina (võib lühendada või pikendada).

Materjalid ja tehnoloogia

❖ Arvutiklass, kus on vähemalt 1 arvuti paari õpilase kohta.
❖ Juhtmevabad temperatuuriandurid.
❖ Juhtmevabad temperatuuriregulaatorid.
❖ Juhtimisseade, mis teeb koostööd Wi-Fi mooduliga, mis võimaldab muuta

temperatuuri igas kütte tsoonis.
❖ Täiteseadmed: radiaatori ajamid.
❖ IoT platvorm küttesüsteemi juhtmevaba juhtimiseks.
❖ Nutitelefonid, millele on paigaldatud asjakohased asjade interneti rakendused.
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Töökodade läbiviimist hõlbustas tihe koostöö kohaliku ettevõttega Tech Sterowniki, mis on
suur intelligentsete küttesüsteemide kontrollerite tootja. Nad aitasid meil korraldada
praktilisi tegevusi meie õpilastele, pakkudes töötuba, materjale ja tugikoolitajat. Järgnevalt
tutvustame neljaks töötoaks jaotatud õpistsenaariumi nii, nagu me seda tegelikult
rakendasime. Kasutasime vastuvõtva ettevõtte poolt pakutud konkreetseid materjale ja
vahendeid, millega saab lähemalt tutvuda tekstis toodud linkide kaudu. Samasuguseid või
sarnaseid tegevusi võib siiski läbi viia ka teiste tootjate võrreldavate tehnoloogiatega.
Olulised on protsessi tegelikud etapid, mille käigus õpilased õpivad "intelligentse"
küttesüsteemi projekteerimist ja haldamist.

Sessioon 1: Tsoonilise küttesüsteemi tehnoloogia

Selles esimeses töötoas tutvustati õpilastele ettevõtte poolt välja töötatud ja toodetud
tehnoloogiat ning selle erinevaid rakendusi. Eelkõige õppisid nad erinevate tsooniliste
küttesüsteemide põhitõdesid.

a) jagatud juhtimispunkti seisukohalt
❖ asub antud ruumis
❖ kontrollitakse Interneti kaudu

b) jagatud paigaldusmeetodid seisukohalt
❖ traadita (kasutades sidepidamiseks raadiomoodulit 868Mhz)
❖ ühendatud (kasutades sobivat juhtmestikku, 2- või 4-juhtmeline).

Ja eri tüüpi keskküttesüsteemid.

a) põrandaküte
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a) radiaatorküte

b) segaküte
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a) Erilist tähelepanu pöörati interneti kaudu juhitavate tsooni küttesüsteemide
tundmaõppimisele (juhtimissüsteemi moodustavate seadmete tundmaõppimine).

b) näited siseruumides kasutatavate seadmete kohta

SENSOR C8R - temperatuuri andur R8B REGULAATOR - temperatuuri regulator
C8R kasutusjuhend R8B kasutusjuhend

c) M9 juhtseade, mis teeb koostööd L9r juhtseadmega

M9 kasutusjuhend

❖ võimaldab muuta temperatuuri igas tsoonis
❖ omab Wi-Fi moodulit, mis võimaldab kogu süsteemi ühendada internetti.
❖ see tuleb ühendada L9 ribaga, kasutades 4-juhtmelist kaablit, lisaks on vaja 230 V

vooluvõrku.
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d) L9R kontroller

L9R kasutusjuhend

❖ ühendub juhtmevabalt C8R anduriga või R8B regulaatoriga
❖ ühendatakse M9-ga 4-tüvelise kaabli kaudu
❖ võimaldab kütteseadmete juhtmevaba juhtimist

e) stt230 / 2t ajam

❖ Täitev seade (avab/sulgeb soojendatava vooluahela)
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f) ajam stt869

STT869 kasutusjuhend

❖ juhtmevaba ajam, mis juhib kütteseadet

Valmis komplekti ühendusskeem

27

https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/stt-869_2018-10-11.pdf


Asjade interneti vahendite kasutamine STEM- õppes

Näidisküttesüsteemi haldamine, mis on kättesaadav aadressil
https://emodul.pl/web/8623dddc28f834922d97b76f2096873c/home.
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Sessioon 2: Lahendused juhtmevaba küttesüsteemi paremaks haldamiseks

Teises töötoas esitati õpilastele ülesanne kavandada lahendusi traadita küttesüsteemi
paremaks juhtimiseks. Eeldati, et vanas hoones, kus puudub tsooniline kütte
juhtimissüsteem, on 8 iseseisvat ruumi, mis on varustatud radiaatoritega.

❖ Kõigepealt valmisid seadmed:
❖ 8x Regulaator R8B
❖ 1x M9
❖ 1x L9r
❖ 1x stt869

❖ Seejärel ühendasid õpilased kõik elektroonilise paigalduse elemendid.

❖ R8B regulaatorite toiteallikaks on AAA patareid, need on ühendatud L9r ribaga
traadita võrgu kaudu, täpsemalt raadiomooduli abil, mis töötab sagedusel 868Mhz.

❖ Iga regulaator vastutab ühe tsooni eest. Erinevus C8R, R8B vahel on see, et
regulaatoril saame lisaks muuta temperatuuri selle ruumi asukohast, kus me asume.

❖ Seadmeid saab kiiresti ühendada: valige L9 seadmes menüü / tsoonid / tsoon 1..8 /
andur / registreerimine.

❖ Kui seade on registreerimisrežiimis, leiate R8B regulaatori tagaküljel nupu, mida
vajutada. Mõne aja pärast ilmub teade, et seade on edukalt registreeritud. Sama
teeme iga 8 regulaatori/anduri registreerimisel.

❖ Stt230 / 2t ajamid saab ühendada L9r ribaga, millega on ühendatud R8B regulaatorid,
mis sõltuvalt ruumis seatud temperatuurist avanevad / sulguvad. Ühendame ajamid
koos ribaga selleks ettenähtud kohta, kasutades komplektis sisalduvat kaablit.
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❖ Juhtmevaba ajam stt869, tuleb paigaldada radiaatori ventiilile. Paigaldame sellesse
AA-patareid ja seade kalibreerib end ise - selleks kulub umbes 1,5 minutit. Pärast
kalibreerimist vajutame L9r ribal Menu / Strefy / Zone 1..8 / Actuator / register.
Stt869 aktuaatoril on nupp, mida kasutatakse ühendamiseks. Kui vajutate seda ja
seadmed on ühendatud, ilmub L9r-ile teade aktuaator edukalt registreeritud.

❖ Me saame M9 ühendada ettevalmistatud komplekti. M9 kontroller ühendatakse L9r
ribaga 4-juhtmelise kaabliga ja seejärel ühendatakse 230V.

❖ Kui seadmed on õigesti ühendatud, juhivad nad küttesüsteemi maja asukohast, see
on kasulik, kui internetiühendus puudub.

❖ Järgmine samm on M9 mooduli ühendamine internetiga. Seade ühendub Wi-Fi
kaudu. Kui seade on sisse lülitatud, vajutame menüü / Wifi võrk. Valime olemasoleva
hotspot'i, sisestame parooli ja klõpsame nuppu connect.
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Sessioon 3: Iot platvorm küttesüsteemide juhtmevaba juhtimiseks

Kolmandas töötoas tutvusid õpilased vastuvõtva ettevõtte poolt välja töötatud
IoT-platvormiga - emodul.pl. Nad lõid platvormil oma kontod ja laadisid oma
mobiiltelefonidesse kontrollrakendused.

Õpilased registreerisid platvormil, lõid ja aktiveerisid konto. Kuna neil oli platvormil konto,
said nad lisada mooduli koodiga, mis on leitav M9 draiveri seadetest.

EMODULi rakenduse Android-süsteemiga nutitelefonidele saab alla laadida Play Store'ist ja
iOS-süsteemiga mobiilseadmetele App Store'ist.

Vasakul on ekraanipilt Windows-arvutist. Paremal on ekraanipilt Androidiga nutitelefonist.
Mõlemast seadmest saame seadeid muuta, neid uuendatakse iga minut.

Õpilased harjutasid tsooni nime, tsooni ikooni ja - mis kõige tähtsam - seatud temperatuuri
muutmist.

31

https://emodul.pl/login


Asjade interneti vahendite kasutamine STEM- õppes

Sessioon 4: Õige varustuse valimine

Töötoa võõrustajafirma, juhtmevabade kontrollerite tootja, omab oma veebilehel
küttesüsteemi konfiguraatorit: www.techsterowniki.pl/konfigurator-systemow/pl/typ.

Õpilaste ülesanne selle sessionil oli projekteerida oma kooli vana hoone kütteseadmete
juhtmevaba juhtimissüsteem. Nad pidid valima sobiva arvu andureid, regulaatoreid,
juhtimisseadmeid ja ajamit, tuginedes kõigile eelnevatel õppetundidel saadud teadmistele.

Õpiväljundid

Pärast seminari edukat lõpetamist oskasid õpilased:

❖ Selgitage asjade interneti kontseptsiooni ja selle potentsiaali energiasäästuks.
❖ Rakendada õpitoas omandatud teadmisi ja oskusi, et projekteerida terviklik seadme

võrk tsoonilise küttesüsteemi juhtmevaba juhtimiseks.
❖ Rakendada projekt olemasolevas hoones.
❖ Kontrollida temperatuuri oma erinevates tsoonides oma nutitelefonidesse

paigaldatud IoT-rakenduse kaudu.
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2. Kodu videovalvesüsteem

See stsenaarium koosneb keskkooli õpilastele mõeldud töötubade sarjast, mis käsitleb kodu
seiresüsteemi kavandamist ja haldamist. Programmi töötasid välja ja rakendasid asjade
interneti projekti kaks Poola partnerorganisatsiooni EST ja CKZU, mis on kooliväline
õppeprogramm, mis ühendab mitmeid STEM-õppeaineid. Õpilastele tutvustati asjakohaseid
tehnoloogiaid ja neile anti ülesanne projekteerida "intelligentne" seire seadeldis koduhoone
jaoks.

Seos keskkooli õppekavaga

Matemaatika: arutleda kvantitatiivselt ja kasutada ühikuid probleemide lahendamiseks;
sooritada aritmeetilisi tehteid; arutleda abstraktselt ja kvantitatiivselt; teha kokkuvõtteid,
esitada ja tõlgendada andmeid mõõtmise muutuja kohta; teha järeldusi ja põhjendada
järeldusi näidis katsetest ja vaatlus uuringutest.

Füüsika: kavandada ja teha katseid; väärtustada uurimist kui põhilist teaduslikku protsessi;
määrata kindlaks muutujaid ja kirjeldada nendevahelisi seoseid; kavandada protseduure
muutujate andmete kogumiseks ja nende kontrollimiseks; mõista, kuidas keerukamaid
elektri- ja elektroonikasüsteeme saab kasutada vooluahelates; kavandada lahendus
keerulisele reaalsele probleemile, jagades selle väiksemateks, paremini hallatavateks
probleemideks, mida saab lahendada inseneriteaduse abil.

Infotehnoloogia: arendada ja rakendada oma analüütilisi, probleemilahendamise,
projekteerimise ja arvutusliku mõtlemise oskusi; kasutada sihipäraselt tehnoloogiat
digitaalse sisu loomiseks, korrastamiseks, salvestamiseks, manipuleerimiseks ja leidmiseks;
mõista, mis on algoritmid, kuidas neid rakendatakse programmidena digitaalsetes
seadmetes; kujundada funktsionaalseid tooteid, kasutades digitaalseid vahendeid;
rakendada arvutustehnoloogiat ja kasutada elektroonikat, et integreerida intelligentsust
toodetesse, mis reageerivad sisenditele ja kontrollivad väljundeid.

Klass: 9. - 12. klass

Eeldatav aeg: töötatakse välja 4-sessioonile seminarina (võib lühendada või pikendada).

Materjalid ja tehnoloogia

❖ Arvutiklass, kus on vähemalt 1 arvuti paari õpilase kohta
❖ 4-kanaliline IP-salvesti koos PoE-lülitiga
❖ 4x 4Mpx torukaamera (2560x1440 True 2.5k) - IPCAM-B4
❖ Kõvaketas CCTV jaoks (salvestamine 24/7) - Toshiba S300 1TB
❖ UTP keerdpaarkaabel
❖ Liitmike ja pistikute komplekt
❖ IoT platvorm jälgimissüsteemi juhtmevaba juhtimiseks
❖ Nutitelefonid asjakohaste asjade interneti rakenduste paigaldamiseks
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Töökodade läbiviimist hõlbustas tihe koostöö kohaliku ettevõttega Tech Sterowniki, mis on
suur intelligentsete küttesüsteemide kontrollerite tootja. Nad aitasid meil korraldada
praktilisi tegevusi meie õpilastele, pakkudes töötuba, materjale ja tugikoolitajat. Järgnevalt
tutvustame neljaks töötoaks jaotatud õpistsenaariumi nii, nagu me seda tegelikult
rakendasime. Kasutasime konkreetseid materjale ja vahendeid, mida vastuvõttev ettevõte
meile pakkus. Sama või sarnaseid tegevusi võib siiski läbi viia ka teiste tootjate võrreldavate
tehnoloogiatega. Olulised on protsessi tegelikud etapid, mille käigus õpilased õpivad, kuidas
kavandada ja hallata "intelligentset" kodu seiresüsteemi.

Sessioon 1: Koduse jälgimise tehnoloogia

Selles esimeses töötoas tutvustati õpilastele vastavat tehnoloogiat.

Seiresüsteeme saab kontrollida, konfigureerida ja kasutada intuitiivse DMSS
mobiilirakenduse abil nutitelefonidele ja tahvelarvutitele ning SMARTPSS programmi abil
arvutitele. Tänu sellele on kasutajal pidev kontroll ja järelevalve jälgitava ruumi üle ükskõik
millisest kohast maa peal, kus on juurdepääs võrgule. Rakendus ja programm võimaldavad:

❖ pildi eelvaade
❖ salvestuste taasesitus
❖ stsenaariumide ja reeglite loomine liikluse tuvastamiseks
❖ pöörlevate kaamerate juhtimine
❖ saada teateid süsteemis toimuvatest sündmustest

Rakendus kasutab P2P-pilve, tänu millele ei ole vaja, et süsteemil oleks marsruuteril ümber
suunatud pordid.

Erilist tähelepanu pöörati kahe järgmise seiresüsteemi moodustava seadme funktsioonide
tundmaõppimisele.
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a) 4-kanaliline IP-salvesti koos PoE-cat

Õpilased tutvusid selle järgmiste parameetritega:

❖ Salvestamise resolutsioon
❖ Pildi dekodeerimine
❖ Video tihendamine
❖ Võrguprotokollid
❖ Kaugteenindus Hik-Connect rakenduse abil

b) 4Mpx torukaamera (2560x1440 True 2.5k) - IPCAM-B4

Õpilased tutvusid selle järgmiste
parameetritega:

❖ Pildi eraldusvõime
❖ Objektiivi laius
❖ Salvestusnurk
❖ Pildi tihendamine
❖ Dünaamiline ulatus
❖ Infrapuna vahemik
❖ P2P-pilve tugi
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Õpilased õppisid ka seda, kuidas selle diagrammi abil valmis komplekti ühendada:
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Sessioon 2: Videovalve süsteemi võimalused

Õpilased õppisid, kuidas toimib näiteks seiresüsteem, järgides eespool esitatud skeemi.
Esitlus keskendus selle toimimise kolmele aspektile.

a) Resolutsioon 2560x1440p

IPCAM-B4 kaameral on 4Mpx eraldusvõime, mis võimaldab palju täpsemat detailide
registreerimist kui tavalised FullHD mudelid:

❖ A: HD 1280x720p
❖ B: FHD 1920x1080p
❖ C: 3Mpx 2048x1536p
❖ D: 4Mpx 2560x1440p

b) Liikumise tuvastamine

Esitatud mudelil on sisseehitatud liikumistuvastuse algoritm - kui sündmuskohal
tuvastatakse liikuvaid objekte, võib kaamera
saata programmile ja rakendusele häiresignaali.

Veelgi enam, liikumistuvastuse režiimis
salvestades säästab kaamera kõvakettal palju
ruumi, mis mõjutab positiivselt kaamera eluiga.

c) Automaatne öine režiim

IPCAM-B4 kaamera on varustatud automaatse
öörežiimiga - see tähendab, et kui ümbritsev
valgus väheneb, lülitub kaamera mustvalgele
režiimile, mida toetab 30 m ulatusega
infrapunavalgusti. See funktsioon võimaldab
teil salvestada pilte 24/7 mistakes
valgustingimustes.
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Sessioon 3: Salvestaja initsialiseerimine

Kolmandas töötoas anti õpilastele ülesanne seadistada ja initsialiseerida salvesti.
Protseduur järgis valitud 4-kanalilise IP-salvesti ja PoE-lüliti konkreetseid seadistusi, kuid
sarnaseid samme võib järgida ka mõne muu seadme kasutamisel. Seega esitame näite,
mida saab kohandada valitud tehnoloogiale. Illustreeriv ekraanipilt näitab salvestaja
kasutajaliidest, mida õpilased kasutasid seadme konfigureerimiseks.

a) Salasõna seadistamine

Õpilased lõid oma salasõna vastavalt ekraanil näidatud reeglitele.

b) Lukustuse avamise mustri määramine

Iga rühm pidi looma oma avamismustri, et tagada ainult volitatud salvestaja kasutamine.

c) Salasõna meeldetuletuse tööriistad

Soovitasime kasutada e-posti aadressi võimaliku seadme parooli lähtestamiseks. Lisaks on
võimalik seadistada turvaküsimusi.
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d) Võrguseaded

Õpilased õppisid, kuidas muuta seadme võrguseadistusi, muutes menüüs eelpaigaldatud
valikuid ja valides kas automaatsed või manuaalsed võrguseadistused.

e) P2P (ühendus pilvega)

Pärast selle funktsiooni lubamist oli võimalik salvestajaga sidet luua eemalt, kasutades
selleks telefonis olevat rakendust või arvutiprogrammi.

f) Salvestamise ajakava

Lõpuks pidid õpilased konfigureerima salvestusprotsessi: kas salvestamine kogu aeg
(General) või salvestamine pärast liikumise tuvastamist (Motion).
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Sessioon 4: Kogu paigalduse kokkupanek

Seejärel oli õpilastel ülesanne panna kokku kogu seiresüsteem, milleks nad pidid tegema
järgmist:

❖ paigaldada kõvaketas salvestisse
❖ pista sobiv arv RJ45-pistikutega (5 juhtmega) kaableid.
❖ ühendada kogu paigaldus tervikuks (salvestaja - ruuter, salvestaja - kaamerad,

salvestaja - monitor).
❖ lae alla mobiilirakendus Androidile "DMSS" ja konfigureeri see.
❖ laadige alla programm Windowsile "SMARTPSS" ja konfigureerige see.
❖ kaugjuhtimine mobiilseadmetest (otseülekanne, salvestaja kõvakettale salvestatud

pildi eelvaade)

Järgnevalt võtame kokku kõige nõudlikumad sammud.

a) Salvesti ühendamine DMSS-rakendusega

Enne konfigureerimise alustamist
ühendasid õpilased oma telefoni wifi-võrku,
millega diktofon on ühendatud, ning
laadisid alla ja installeerisi DMSS-rakenduse
sellelt lingilt:

https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/DMSS_aplikacja.zip

Seadme lisamiseks P2P-süsteemile pidid nad salvestaja seadetes P2P-variandi sisse
lülitama ja aktiveerima staatuse "online". Samuti pidid nad andma salvestajale nime,
sisestama selle salasõna (mis anti salvestaja esimese aktiveerimise ajal) ja kinnitama
seaded.

b) Salvesti ühendamine SmartPSS programmiga

Enne konfigureerimise alustamist ühendasid
õpilased arvuti võrku, millega diktofon on
traadiga ühendatud, ning laadisid alla ja
installeerisid SmartPSS rakenduse siit lingilt:
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https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/SmartPSS_aplikacja.zip

Salvesti aktiveerimiseks pidid nad skaneerima nimekirjas olevaid seadmeid, valima
asjakohase seadme, sisestama salvesti seadistamisel määratud kasutajanime ja salasõna
ning lubama veebipõhise otseülekande.

Pärast kõigi eespool kirjeldatud sammude järgimist said õpilased katsetada
kaugjuhtimispulti oma mobiilseadmetest, et jälgida paigaldatud kaamerate reaalajas
saadavaid pilte.

Õpiväljundid

Pärast seminari edukat lõpetamist oskasid õpilased:

❖ Selgitage asjade interneti kontseptsiooni ja selle potentsiaali koduse järelevalve
kaugjuhtimiseks.

❖ Rakendada õpitoas omandatud teadmisi ja oskusi täieliku koduse jälgimissüsteemi
projekteerimiseks.

❖ Liikumiste kaugjuhtimine antud ruumis, kasutades mobiilirakendust nutitelefonidele
ja programmi arvutitele.
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3. Nutikas kodu - intelligentne kodu

See õpistsenaarium koosneb keskkooli õpilastele mõeldud töötubade sarjast, mis käsitleb
erinevate "arukate" kodurakenduste kavandamist ja haldamist. Programmi töötasid välja ja
rakendasid asjade interneti projekti kaks Poola partnerorganisatsiooni EST ja CKZU, mis on
kooliväline õppeprogramm, mis ühendab mitmeid STEM-õppeaineid. Õpilastele tutvustati
asjakohaseid tehnoloogiaid ja anti ülesanne projekteerida "intelligentne" kodusüsteem.

Seos keskkooli õppekavaga

Matemaatika: arutleda kvantitatiivselt ja kasutada ühikuid probleemide lahendamiseks;
sooritada aritmeetilisi tehteid; arutleda abstraktselt ja kvantitatiivselt; teha kokkuvõtteid,
esitada ja tõlgendada andmeid mõõtmise muutuja kohta; teha järeldusi ja põhjendada
järeldusi näidis katsetest ja vaatlus uuringutest.

Füüsika: kavandada ja teha katseid; väärtustada uurimist kui põhilist teaduslikku protsessi;
määrata kindlaks muutujaid ja kirjeldada nendevahelisi seoseid; kavandada protseduure
muutujate andmete kogumiseks ja nende kontrollimiseks; mõista, kuidas saab kasutada
soojus ahelates keerukamaid elektrilisi ja elektroonilisi süsteeme; kavandada lahendus
keerukale reaalsele probleemile, jagades selle väiksemateks, paremini hallatavateks
probleemideks, mida saab lahendada inseneriteaduse abil.

Infotehnoloogia: arendada ja rakendada oma analüütilisi, probleemilahendamise,
projekteerimise ja arvutusliku mõtlemise oskusi; kasutada sihipäraselt tehnoloogiat
digitaalse sisu loomiseks, korrastamiseks, salvestamiseks, manipuleerimiseks ja leidmiseks;
mõista, mis on algoritmid, kuidas neid rakendatakse programmidena digitaalsetes
seadmetes; kujundada funktsionaalseid tooteid, kasutades digitaalseid vahendeid;
rakendada arvutustehnoloogiat ja kasutada elektroonikat, et integreerida intelligentsust
toodetesse, mis reageerivad sisenditele ja kontrollivad väljundeid.

Klass: 9. - 12. klass

Hinnanguline aeg: töötatakse välja 6-sessioonilise seminarina (võib lühendada või
pikendada).

Materjalid ja tehnoloogia

❖ Arvutiklass, kus on vähemalt 1 arvuti paari õpilase kohta
❖ 1 android/iOS nutitelefon
❖ 1 keskseade Sinum EH-01
❖ Juhtmevabad juhtimisseadmed (rulood, valgustus, temperatuuriregulaatorid)
❖ 1 traadita liikumisandur
❖ Juhtmevabad ajamid
❖ 1 traadita "nupp"
❖ Platvorm https://sinum.tech/login
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Töökodade läbiviimist hõlbustas tihe koostöö kohaliku ettevõttega Tech Sterowniki, mis on
suur intelligentsete küttesüsteemide kontrollerite tootja. Nad aitasid meil korraldada
praktilisi tegevusi meie õpilastele, pakkudes töötuba, materjale ja tugikoolitajat. Järgnevalt
tutvustame kuueks töötoaks jaotatud õpistsenaariumi sellisena, nagu me seda tegelikult
rakendasime. Kasutasime vastuvõtva ettevõtte poolt pakutud konkreetseid materjale ja
vahendeid, millega saab lähemalt tutvuda tekstis toodud linkide kaudu. Samasuguseid või
sarnaseid tegevusi võib siiski läbi viia ka teiste tootjate võrreldavate tehnoloogiatega.
Olulised on protsessi tegelikud etapid, mille käigus õpilased õpivad "targa" kodu
projekteerimist ja haldamist.

Sessioon 1: Sissejuhatus aruka kodu kontseptsiooni kohta

Targa kodu tehnoloogia integreerib kõik intelligentseks kodu haldamiseks vajalikud
süsteemid. Need süsteemid võimaldavad teil hallata valgustust, elektrivarustust, kütet,
samuti muid seadmeid garaažis või aias. Nutikodu süsteemi juhtimist saab teha interneti
kaudu, kasutades Android/iOS-i ja arvutit.

Esimesel koolitusel tutvustati õpilastele ettevõtte poolt välja töötatud ja toodetud nutikodu
tehnoloogiat ning selle erinevaid rakendusi. Eelkõige tutvusid nad süsteemi võimalustega ja
selle eelistega. Nad õppisid, kuidas saab kasutada ja konditsioneerida nutikodu kasutaja
sobivaid tegevusi, kohandades väljundseadmeid liikumisandurile.
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a) Nutika kodu kõige olulisemad kontrollivaldkonnad:

❖ Küte - vaatamine, temperatuuri tõstmine või langetamine
❖ Valgustus - valguse kontrollimine, sisse- ja väljalülitamine
❖ Välised rulood - ruloode langetamine ja tõstmine
❖ Andurid (suitsu, niiskuse, õhupuhtuse) - tagavad ohutuse kogu päeva jooksul.
❖ Häiresüsteemid ja koduseire

b) Nutika kodu eelised:

❖ Ruumide suurem funktsionaalsus
❖ Kõrgem turvalisuse tase
❖ Suurem elamismugavus
❖ Täielik kasutusmugavus
❖ Tegevuskulude vähendamine
❖ Vähenenud saasteainete heide keskkonda
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Sessioon 2 ja 3: EH-01 kontrolleri käivitamine. Tutvumine kontrolleriga ühilduvate
toodetega ja nende võimalustega.

Nutikodu süsteemi süda on EH-01 kontroller:

See seade saab toidet 24V adapterist ja seda saab ühendada marsruuteriga või
kommutaatoriga Ethernet-kaabli kaudu. Tänu Ethernet-portile või Wifiühendusele saate
kontrolleri ühendada internetti ja juhtida "kogu maja" nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti
kaudu kõikjal maailmas. Interneti puudumisel töötab nutikas kodu ikkagi ja hoiatab
kohalikus internetivõrgus.

EH-01-l on 2 täiendavat MODBUS-sisendit, et juhtida väliseid seadmeid, mis toetavad seda
protokolli.

Kasutades 868Mhz kontrolleri traadita sidet, saame ühendada kõik sisend-väljundseadmed.

Sisendseadmeid saab nimetada järgmiselt:

❖ Termoregulaatorid ja valgustuslülitid - termoregulaatori abil saab reguleerida iga
ruumi temperatuuri, oleku muutus saadetakse juhtpaneelile ja see saadab signaali
täiteseadmetele ning käivitab kütteseadme. Komplekti teine osa võimaldab lülitada
sisse ruumi valgustuse. Saate juhtida 2 vooluahelat (vastavalt 1 ja 3 nuppu) ja
keskmine nupp on nn "mobiil" ja sellele saab määrata lisaülesande (üks ülesanne
võib olla mõlema külgahela sisselülitamine korraga või kõikide ruloode avamine
majas).

45



Asjade interneti vahendite kasutamine STEM- õppes

❖ Ruloode lüliti - nende seadmetega saab juhtida valgustust (2 vooluahelat) ja väliseid
või sisemisi ruloode; ruloodel peab olema elektrimootor.

❖ Nupp - maagiline nupp, mis on kodeeritud juhtpaneelil, millele saab määrata
ülesandeid - käske, ja kõik sõltub sellest, kui kaua te nuppu vajutate või milline
klõpsude jada toimub. Sellele saab määrata mitu tegevust : iga tegevus peab olema
teistest erinev (nt tegevus 1 - üks klõps - lülitab sisse kõik tuled majas, tegevus 2 -
kaks kiiret klõpsu - avab kõik rulood, tegevus 3 - üks klõps 3 sekundi jooksul - sulgeb
kõik rulood majas).
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❖ Liikumisandur - 1,5 V patareidega töötav seade - tänu sellele seadmele saab juhtida
ja määrata erinevaid tegevusi. Seade on ühendatud juhtpaneeliga ja sellele on
määratud funktsioonid, nt kui seade tuvastab pärast kella 6 õhtul liikumist, lülitab
juhtpaneel antud tsoonis valgustuse sisse, peate meeles pidama, et see tuleb välja
lülitada. Seadmele saab määrata ka teise tegevuse, st lülitada valgustus välja, kui
järgneva 5 minuti jooksul ei käi keegi mööda.

❖ Väljundseadmed on spetsiaalsed täidesaatvad moodulid, mida juhitakse
sisendseadmete käskude saatmisega
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Sessioon 4: Elektri- ja elektrooniline paigaldus - ühendamine, skeemid

Iga seade, mis peab täitma oma funktsiooni ja on ühendatud 230-voldise pingega, peab
olema allkirjastatud vastavalt skeemidele. Selleks on vaja asjakohaseid teadmisi
elektroonikast ja elektrist.

Tänu omavahelisele traadita sidepidamisele saab nutikodu kontrollerid paigaldada nii
olemasolevatesse kodudesse kui ka uutesse hoonetesse. Iga õpilane sai
montaažikomplekti. Allpool on näide juhtmestiku skeemist, mida õpilased pidid rangelt
järgima tervisekaitse ja ohutuse huvides:
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Sessioon 5: konto loomine, seadistamine sinum.tech platvormil

Kõikide komponentide õigesti teostatud ühendamine võimaldab teil juba oma kodu juhtida.

1. Oma kodu nutikaks muutmiseks loote konto aadressil http://sinum.tech/login.
2. EH-01 peab olema ühendatud teie koduvõrku Ethernet-kaabli kaudu.
3. Pärast konto seadistamist peate lisama juhtpaneeli oma kontole, EH-01 juhtpaneel

leitakse automaatselt kohalikus võrgus.
4. Oma kontol aadressil http://sinum.tech/login leiate menüü.

+ KOKPIT - vahekaart, kus saate lisada seadmeid ruumidesse, määrata neile funktsioone ja
ülesandeid. Saate lisada lüliteid, regulaatoreid, ruloode, andureid või maagilisi nuppe.

+ KODU - vahekaart, kus jagate oma kodu tsoonideks, kuhu seadmed määratakse. Tsoon on
ruum, kuhu saame määrata mõned seadmed. Näiteks: valguslüliti, rulood,
temperatuuriregulaator.

+ STSEENID - vahekaart, kus saate määrata stseene, nt saate määrata kõikidest tsoonidest
ruloode sulgemise. Nimetame stseeni "Kino" ja määrame sellele kõigi maja ruloode
sulgemise ja valgustuse hämardamise.

+ AUTOMAATIKA - saate määrata seadme automaatika, nt "lülitage välisvalgustus sisse, kui
kell on 19:00".

+ STATISTIKA, sellel vahekaardil esitatakse graafikud, mille abil saame teada, millised on
temperatuurid ruumides, millistel kellaaegadel millistes tsoonides valgus sisse lülitati jne.

+ SETTINGS, koht, kus saab muuta oma konto parooli, uuendada veebipõhist juhtpaneeli,
kontrollida määratud seadmete nimekirja, salvestada andmeid EH-01 juhtpaneeli
mälukaardile.

Targa kodu seadistamine on väga intuitiivne ja sõltub 99% ulatuses kasutajast ning seda
programmeeritakse ainult arvuti ja Sinum.tech platvormi kaudu. Rakenduse saab alla laadida
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Google Play'st ja te logite sisse samade andmetega, mis on teie konto platvormil. Kui soovite
programmeerida või lisada seadmeid oma telefonist, käivitab rakendus teie telefoni brauseri.

Sessioon 6: Intelligentse juhtimise projekteerimine äsja ehitatud ühepereelamu puhul

Ettevõte, kus töötoad toimusid, ja seadmete tootja esitasid paberkandjal kataloogi, mis
sisaldas kõiki saadaolevaid kontrolleri konfiguratsioone.

Üliõpilaste ülesanne oli projekteerida nutikodu süsteem äsja ehitatud ühepereelamusse. Nad
pidid valima igasse ruumi õige arvu juhtimisseadmeid, andureid ja täiturid.
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Õpiväljundid

Pärast seminari edukat lõpetamist oskasid õpilased:

❖ Selgitage asjade interneti kontseptsiooni ja selle potentsiaali energiasäästuks.
❖ Rakendada õpitoas omandatud teadmisi ja oskusi aruka kodu projekteerimiseks.
❖ Asjakohaste seadmete komplekti kokkupanek ja konfigureerimine.
❖ Kontrollida temperatuuri erinevates tsoonides oma nutitelefonidesse paigaldatud

IoT-rakenduse kaudu.
❖ Kontrollida väliskatete toimimist.
❖ Valgustuse juhtimine (nad saavad valgustust sisse ja välja lülitada vastavates

tsoonides).
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4. IoT: Klassiruumis temperatuuri, niiskuse, valgustugevuse ja CO2 mõõtmine

"Õppekava autonoomia" (DAC) on valdkond, mis soodustab interdistsiplinaarset tööd. Selle
rakendamine on suunatud erinevate õppeainete oluliste õpieesmärkide saavutamisele,
edendades projektitööd. Seega käsitlevad siin esitatud õpistsenaariumid projektitööd
matemaatikas, füüsikas ja keemias ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogias.

Esimese töötoa kavandasid Portugalis Taviras Dr. Jorge Augusto Correia kooli õpetajad ja
seda rakendati ametliku õppekava raames kooliajal; seda korraldas ka teadusklubi
koolivälise tegevusena. Töötoa teema tugineb arvukatele uuringutele klassiruumide
füüsiliste tingimuste ja nende mõju kohta õpilaste produktiivsusele. See teema on üsna
asjakohane, sest me peame meeles pidama, et see on otseselt seotud õpilaste
igapäevaeluga Algarve kliimaomaduste ja klassiruumide soojusisolatsiooni puudumise tõttu.

Selle õppetöökoja planeerimine on õpilaskeskne kohe algusest peale (kavandamishetk),
edasi arendusetappi ja lõpuks hindamishetkeni.

Õppekava raamistik (olulised õppe-eesmärgid)

Õpilane peab suutma:

Matemaatika
❖ Kasutage statistilist teavet probleemide lahendamiseks ja teadlike, põhjendatud

otsuste tegemiseks;
❖ Andmete kogumine, korrastamine, esitamine ja esitatud teabe mõistmine;
❖ Kahemõõtmeliste jaotuste graafiline esitamine;
❖ Lahendage probleeme, mis on seotud andmete korraldamise ja töötlemisega

erinevates, tuttavates kontekstides;
❖ Arendada oskust analüüsida oma tööd ja hinnata oma õppimist;
❖ Arendada püsivust, iseseisvust ja kergust matemaatikaga seotud olukordade

lahendamisel.

Füüsika ja keemia
❖ kinnistada, süvendada ja laiendada teadmisi, mõistes mõisteid, seadusi ja teooriaid,

mis kirjeldavad, seletavad ja ennustavad nähtusi ning on aluseks nende kasutamisele
erinevates olukordades ja kontekstides;

❖ Analüüsida ja tõlgendada asjakohastes kontekstides füüsikalisi ja keemilisi nähtusi,
millel on mõju tehnoloogiale, ühiskonnale ja keskkonnale;

❖ kasutada erinevaid audiovisuaalseid vahendeid ja IKT-d nähtuste vaatlemisel ja
kirjeldamisel konkreetsetes kontekstides, teha bibliograafilisi uuringuid, esitada,
küsitleda, põhjendada ja hinnata;

❖ Avalda vastutustundlikkust, täpsust, iseseisvust, teaduspõhist kriitilist mõtlemist,
tugevat koostöövalmidust ja uudishimu.

Arvutiprogrammeerimine (PSI)
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❖ Arendada teadmisi ja oskusi algoritmide; programmeerimiskeelte; komponentide
kasutamise uurimistöö; Arduino paigaldamine ja kokkupanek; ning mobiilseadmete
rakenduste (APP) loomine;

❖ Koostööliste tootmisoskuste suurendamine, keskendudes peamiselt kaasloomisele
ja kaasvastutusele, mis suurendavad avatust muutustele;

❖ Arendada oskusi töötamiseks arvutirakendustega konkreetsete õppe- ja muude
koolitusvaldkondade jaoks;

❖ Luua harjumused ja hoiakud elukestvaks õppeks, mis on oluline tingimus
kohanemiseks uute suhtlemisviisidega, mis laienevad kiiresti.

Klass: 10. - 12.

Hinnanguline aeg: töötatakse välja 4-sessioonilise seminarina.
(Kui need tunnid toimuvad ametliku õppekava alusel, siis võivad mõned tunnid toimuda
samaaegselt)

Materjalid ja tehnoloogia (rühma kohta)

❖ 1 arvuti
❖ 1 Arduino Uno R3 CH340 USB-kaabel
❖ 1 temperatuuri/niiskuse andur
❖ 1 CO2-andur
❖ 1 ümbritseva valguse andur [optiline valgustundlik]
❖ 4 Mini isekleepuv makettplaat
❖ 1Jumper juhtmed M/M 65 erineva värviga pakk
❖ Labor. Materjal (1. sessioon)

Session 1: uurimistöö ja põhimõistete tutvustamine (füüsika ja keemia)

Tunni alguses selgitati, mida on vaja teada, et vastata probleem küsimusele ja luua seos
füüsika ja keemia aine oluliste õppe-eesmärkidega. Probleemküsimus - Kas CO2 tase,
temperatuur, valgustase või valgustatus ja õhuniiskus on klassiruumis mugavust
suurendavates piirides? Teemade uurimine toimus laboratoorsete eksperimentaalsete
tegevuste/ või ajakirjaartikli abil, et edendada arutelu iga käsitletava sisu üle. Juhendatud
dialoogi kaudu loetles õpetaja esitatud ennustused ja alternatiivsed arusaamad. See tegevus
tõhustas olulisi õpieesmärke ja võimaldas seega õpilastel uusi teadmisi omandada.

Süsinikdioksiid, CO2

Tegevus seisnes CO2 tootmises äädikhappe ja söögisooda keemilise reaktsiooni teel. CO2

koguti ristkülikukujulise põhjaga avatud mahutisse. Seejärel lähenesid õpilased aeglaselt
süüdatud tikuga ülevalt alla ja see kustutati põhjas. Pärast 2. õppetundi võib seda tegevust
korrata, kasutades CO2 andurit.

Maa atmosfääris esineb CO2 suhteliselt väikestes kogustes, kuid selle kontsentratsioon
atmosfääris suureneb. Kasvuhoonegaaside (CO, CO2 ja CH4 ) seiret on Portugalis tehtud
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alates 1979. aastast, kusjuures proovid on kogutud Terceira saarelt Assooridel. Need
tasemed on leitavad aadressil
https://www.ipma.pt/pt/oclima/gases.estufa/index.jsp .

Järgnenud arutelu keskendus sellele, mida tehakse ja mida võiks riik eraldi või tervikuna teha
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks.

Ja klassiruumis, mis on peamine tegur, mis vastutab CO2 suurenemise eest? Kuidas me
saame seda mõõta? Millistes ühikutes seda väljendatakse?

Väikese osa lahustunud aineid sisaldavate lahuste kvantitatiivset koostist saab väljendada
ppm-ides. See sissejuhatus on vajalik oluliste õpieesmärkide saavutamiseks, samuti
andurite programmeerimisel ja selle analüüsimisel kasutatavate ühikute jaoks järgmistel
õppesessioonidel.

Temperatuur
Selle teise parameetri tutvustamine algas arutelu Ida-Algarve keskmiste temperatuuride
kohta, mis on leitav aadressil
https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitorizacao/index.jsp?selTipo=g .

Arutelu võimaldas tuvastada alternatiivseid arusaamu soojusest ja temperatuurist. Nende
mõistete väljatöötamiseks viidi läbi eksperimentaalne tegevus, kasutades lihtsaid
laboriseadmeid. Termodünaamika seadused olid aluseks termodünaamiliste süsteemide
vahel toimuvate protsesside ja energia ülekandumise mehhanismide tõlgendamisel.

Ja mis on klassiruumis peamine tegur, mis vastutab temperatuuri tõusu eest? Kuidas me
saame selle mõõtmist teha? Millistes ühikutes seda väljendatakse?

Niiskus
See parameeter ei kuulu oluliste õpieesmärkide hulka, nii et saate edendada arutelu
reaalsete olukordade üle ja argumenteerida teaduslike teadmiste põhjal. Seda arutelu saab
pidada, kasutades artiklit, mis on leitav aadressil: "Niisked ruumid võivad mõjutada kooli
tulemuslikkust", Educare - The Education Portal.

Valguse tase või valgustatus
Nende tegevuste kaudu saavutatakse järgmised olulised õppe-eesmärgid: mõista valguse
emissiooni, kui toimub üleminek kõrgemalt energiatasemelt madalamale elektroonilisele
tasemele; uurida erinevate looduslike ja kunstlike valgusallikate puhul toimuvaid protsesse,
selgitada välja valguse tekkimist põhjustavad vastastikmõjud ja lõpuks edastada saadud
tulemused.
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Sessioon 2: Projekti kavandamine Arduino baasil (Arvutisüsteemide programmeerimine -
10. klass)

Töötoa teise sessiooni arendamiseks kasutati Arduino platvormi, mis on väga kasulik, kui
soovite arendada asjade interneti projekte. Arduino on avatud lähtekoodiga platvorm, mis
sisaldab riist- ja tarkvara komponente koos raamatukogudega, mis aitavad
mikrokontrollereid programmeerida. Arduino - Avaleht.

CO2, temperatuuri, õhuniiskuse ja valgustugevuse mõõtmiseks klassiruumides kasutati
Arduino-plaatidega ühendatud andureid, mis ühendati arvutiga. Ilma Arduino-plaatideta saab
vooluahelat projekteerida, programmeerida ja simuleerida, kasutades selleks tasuta
veebiplatvormi Tinkercad, mis on leitav aadressil https://www.tinkercad.com .

See rakendus on osutunud kasulikuks mitte-kohtumises klassiruumis toimuvas õppetöös.

Õpilastele jagati välja montaažijoonised. Selle ülesande ajakulu ja oodatavad
õppe-eesmärgid on erinevad olenemata sellest, kas valitakse koosteplaani esitamine või
palutakse õpilastel projekti uurida ja joonistada.

Projekti kavandamine. Simulatsiooni olukord.
❖ Simulatsioonisituatsioonis kasutati Tinkercadi, rakendasime vooluahelaid ning

testisime koodi ja komponente.

Riistvaraline ühendus. Virtuaalreaalsuse ühendamine tegelikkusega.
❖ Pidades silmas kavandatud projekti, tehti rakendamine Arduinos, tehes

komponentide ühendused.

Arduino rakenduse paigaldamine arvutisse - Tarkvara | Arduino
❖ Loo kood, mis paneb riistvara tööle.
❖ Või eksportige kood Tinkercadist vooluahelasse. Koodibaas on juba antud, kuid seda

on vaja optimeerida reaalses vooluahelas.

Andurid juba sisaldavad vajalikke andmeid, kuid õpilastel paluti sisestada eelnevalt uuritud
mugavusnäitajad, sest tegemist on interdistsiplinaarse projektiga.

Joonis 1 ja 2 - Õpilased koostavad vooluahelat.
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CO2 Sensor

SGP30_Gas_Sensor-master

Code:
#include "sgp30.h"

s16 error;
u16 tvoc_ppb, co2_eq_ppm;

void setup() {
Serial.begin(9600);

//Init module,Reset all baseline,The initialization takes up to around 15
//seconds, during which all APIs measuring IAQ(Indoor air quality ) output
//will not change.Default value is 400(ppm) for co2,0(ppb) for tvoc
while (sgp_probe() != STATUS_OK) {

Serial.println("SGP failed");
while (1);

}
}

void loop() {
error = sgp_measure_iaq_blocking_read(&tvoc_ppb, &co2_eq_ppm);
if (error == STATUS_OK) {

Serial.print("tVOC: ");
Serial.print(tvoc_ppb);
Serial.println("ppb");

Serial.print("CO2eq: ");
Serial.print(co2_eq_ppm);
Serial.println("ppm");

} else
Serial.println("Error Reading!\n");

delay(1000);
}

Joonis 3 ja 4 - Tinkercad'i elektriskeem ja foto vooluahela koostust (SGP30).
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Temperatuuri ja niiskuse andur

DHT22 Temperatuuri - niiskusandur

Code:

//Módulo DHT22 sensor temperature/humidity
#include <DHTesp.h>
#define sensor 5

//Sensor variable
DHTesp DHT1;
float temperature, humidity;

void setup() {
Serial.begin(9600);
DHT1.setup(sensor, DHTesp::DHT22);

}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
//Reading values
humidity = DHT1.getHumidity();
temperature = DHT1.getTemperature();

//Reading values
humidity = DHT1.getHumidity();
temperature = DHT1.getTemperature();
Serial.print( "Humidity: " );
Serial.println( humidity );
Serial.print( "Temperature: ");
Serial.println( temperature );
delay( 2000 );

}

Joonis 5 ja 6 - Tinkercad'i elektriskeem ja foto vooluahela koostist (DHT22)
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Valguse taseme sensor

LDR - valguse sensor 1M 250mW

Code:
#define pin_LDR A0
double VOLTAGE = 5; //5 volts
double CURRENT;
double RESISTANCE = 10000; //Auxiliary Resistor 10k
double LDR; //LDR sensor readings
double LUX; //LUX sensor readings (light unit per m2)

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
pinMode( pin_LDR, INPUT );

}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
LDR = analogRead( pin_LDR );
delay(2000);

//Aply fórmula LUX = 255,84 * R pow(-10/9)
//General fórmula (V = I * R) <=> (VOLTAGE = CURRENT * RESISTANCE)
VOLTAGE = LDR * 5 / 1023; //1023 maximum value of LDR when at 5 volts

//(LDR = 0 => 0volts; LDR = 1023 => 5volts)
CURRENT = VOLTAGE / 10000; //Auxiliary Resistor 10k
RESISTANCE = (5-VOLTAGE) / CURRENT;

//RESISTANCE = VOLTAGE / CURRENT;

//Serial.println( VOLTAGE );
//Serial.println( CURRENT );
//Serial.println( RESISTANCE );
LUX = 255,84 * pow( RESISTANCE, -10/9 );

Serial.print( LUX );
Serial.print( "  " );
Serial.println( LDR );

}

Joonis 7 ja 8- Tinkercad'i elektriskeem ja foto vooluahela montaažist (LDR)
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Sessioon 3: Andmete töötlemine ja tulemuste analüüs (matemaatika)

See tund algas sellega, et õpilastel paluti hinnata klassiruumi pindala ja ruumala, kus andurid
paigaldatakse. Seejärel seostati andmeid esimeses sessioonis peetud aruteluga. Andurite
abil kogutud andmed (2. sessioonil) korrastati Exceli programmis tabeli kujul. Andmete
graafiliseks esitamiseks kasutati hajuvusdiagramme ja võimalikku korrelatsiooni analüüsiti
intuitiivselt.

Järgmised andmed saadi 21.6.2021 klassiruumis, mille pindala oli 59,3 m2 , ruumala 169 m3

ja kus viibis 26 õpilast. Järgnevatel graafikutel on esitatud vastavalt CO2 kontsentratsiooni,
temperatuuri/niiskuse ja valgustatuse muutumine sõltuvalt ajast.

Märkus: väärtus 400 ppm on keskmine CO2 kontsentratsioon atmosfääris.
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Enne tunni lõpetamist paluti õpilastel kirjutada lõik, milles selgitatakse registreeritud
erinevusi.

Märkus: Kui CO2 või temperatuur on kõrge, kasutatakse selles klassiruumis loomulikku
ristventilatsiooni.
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Sessioon 4: APP (arvutisüsteemide programmeerimine - 12. klass)

Asjade interneti projekti läbiviimiseks loodi informatiivne APP, et analüüsida võrdlusväärtusi.
See loodi MIT APP Inventoriga ja seda saab kasutada mobiilseadmetes (Android).

MIT App Inventor, tuntud ka kui App Inventor for Android, on avatud lähtekoodiga rakendus,
mille on algselt loonud Google ja mida praegu hooldab Massachusettsi Tehnoloogiainstituut.
APPi läbiviimiseks peavad õpilased tundma programmeerimise ja andmebaaside
põhitõdesid. Rakenduse kasutajate vahelise suhtluse sujuvamaks muutmiseks ja tulemuste
kommenteerimiseks loodi rakendusega seotud chat. Samuti loodi Google'i konto
ressursside jagamiseks ja levitamiseks. Enamik ikoone loodi õpilaste poolt Inkscape'is,
rakendades värviteooriat.

Loo / kohandatud logod / ikoonid

Joonis 9 ja 10 - õpilaste loodud kohandatud logod ja ikoonid

Kasutajaliidese disaini kavandamine ja loomine
Värvide sobitamise (värviteooria) uurimine ja selle kasutamine disainis, spetsifikatsioonid,
"prototüüpimine".

Rakendusega seotud e-posti konto loomine; Firebase'i projekti konfigureerimine; Vestluse
loomine
Kasutaja: appchatiot21@gmail.com
PW: appchatescola

Rakenduse kodeerimine MIT App Inventoris (rakendamine): määratletud funktsioonide
tõlkimine programmeerimiskeelde.
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Seansi lõpus viidi läbi rakenduse valideerimise testid.

Õpiväljundid

See kontekstipõhine ja interdistsiplinaarne tegevus võimaldas õpilastel:

❖ arendada enesekindlust oma matemaatiliste oskuste ja teadmiste suhtes;
❖ rakendavad oma teadmisi tegeliku elu kontekstis;
❖ lahendada kavandatud ülesandeid, näidates kriitilist ja loomingulist mõtlemist.
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5. Kas näomaskid mõjutavad sissehingatavate gaaside kontsentratsiooni?

Teise töötoa Taviras kavandasid Dr. Jorge Augusto Correia kooli õpetajad ja seda rakendati
nii ametlikus õppekavas kui ka loodusteadus klubis. Vaja oli odavat ja kättesaadavat
programmeerimise tehnoloogiat. Seetõttu oli Arduino tehnoloogia taas kord meie parim
valik, kuna selle andurite mitmekesisus muudab selle andmete kogumiseks tõhusaks.

Uurimisprobleemi küsimus tulenes kogetud pandeemia olukorrast: "Kas maski kasutamine
mõjutab CO2 ja O2 gaasivahetust ?".

Õppekava raamistik (olulised õppe-eesmärgid)

Õpilane peab suutma:

Matemaatika
❖ Andmete kogumine, korrastamine, esitamine ja teabe esituse mõistmine;
❖ Kahemõõtmeliste jaotuste graafiline esitamine;
❖ Arendada oskust analüüsida oma tööd ja hinnata oma õppimist;
❖ Arendada püsivust, iseseisvust ja kergust matemaatikaga seotud olukordade

lahendamisel.

Keemia
❖ Kinnistada, süvendada ja laiendada teadmisi, mõistes mõisteid, seadusi ja teooriaid,

mis kirjeldavad, seletavad ja ennustavad nähtusi ning on aluseks nende kasutamisele
erinevates olukordades ja kontekstides;

❖ Analüüsida ja tõlgendada asjakohastes kontekstides füüsikalisi ja keemilisi nähtusi,
millel on mõju tehnoloogiale, ühiskonnale ja keskkonnale;

❖ Kasutada erinevaid audiovisuaalseid vahendeid ja IKT-d nähtuste vaatlemisel ja
kirjeldamisel konkreetsetes kontekstides, teha bibliograafilisi uuringuid, esitada,
küsitleda, põhjendada ja hinnata.

❖ Avalda vastutustundlikkust, täpsust, iseseisvust, teaduspõhist kriitilist mõtlemist,
tugevat koostöövalmidust ja uudishimu.

Arvutiprogrammeerimine (PSI)
❖ Arendada teadmisi ja oskusi algoritmide kohta; programmeerimiskeeled; uurimistöö

komponentide kasutamise kohta; Arduino paigaldamine ja montaaž;
❖ Koostööliste tootmisoskuste suurendamine, keskendudes peamiselt kaasloomisele

ja kaasvastutusele, mis suurendavad avatust muutustele;
❖ Arendada oskusi töötamiseks arvuti rakendustega konkreetsete õppe- ja muude

koolitusvaldkondade jaoks;
❖ Luua harjumused ja hoiakud elukestvaks õppeks, mis on oluline tingimus

kohanemiseks uute suhtlemisviisidega, mis laienevad kiiresti.
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Klass: 11.
Arvestuslik aeg: töötatakse välja 2-sessioonile seminari (1 ühine sessioon).

Klass: 12.
Hinnanguline aeg: töötatakse välja 2-sessioonile seminari (1 ühine sessioon).

Materjalid ja tehnoloogia (rühma kohta)
❖ 1 arvuti
❖ 1 Arduino Uno R3 CH340 USB-kaabel
❖ 1 Grove - gaasiandur O2

❖ 1 CO2 andur
❖ 1 temperatuuri/niiskuse andur
❖ 3 Mini isekleepuv makettplaat
❖ 1 Jumper juhtmed M/M 65 erineva värviga pakk

Sessioon 1: Maskide kasutamine ja hingavus
See tund hõlmas tehnoloogiaõpetuse kursuste (CH) õpilasi, keemiat, kuna see vastab nende
olulistele õppeeesmärkidel. Õpilased viisid läbi juhendatud uurimuse CO2 ja O2 gaaside
kinnipidamise kohta, kui nad kannavad koolis näomaske, mis on muutunud kohustuslikuks
COVID-19 leviku vältimiseks.

CO2 ja O2 jälgiti, kuna need on olulised vere puhversüsteemis - vere pH taseme säilitamisel -,
sest väike erinevus vahemikus 7,35-7,45 võib põhjustada rakkude surma, sealhulgas ka
surma.

Joonis 1 - vere pH, kohandatud allikast
https://www.scimed.pt/geral/dieta-alcalina-mitos-e-factos/

CO2 reaktsioon veega oli lähtepunktiks, et uurida vere pH reguleerimist ja järeldada, et seda
teevad mitmed puhversüsteemid, millest kõige olulisem on konjugaatpaar H2 CO3 (aq) /
HCO3

– (aq).
2 𝐶𝑂(𝑔)+ 𝐻2 𝑂(𝑙)⇌𝐻2 𝐶𝑂3 (𝑎𝑞)

2 𝐻𝐶𝑂3 (𝑎𝑞)+ 𝐻2 𝑂(𝑙) ⇌𝐻𝐶𝑂3
− (𝑎𝑞)+ 𝐻3 𝑂+ (𝑎𝑞)
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Le Châtelier' printsiibi analüüsimiseks kasutati uuesti võrrandeid ja kontrolliti, et kui

kopsudes on ülemäärane retention, siis põhjustab see e
vabanemist, põhjustades vere pH väärtuse ebasoovitavat langust.

Olles mõistnud, kuidas need gaasid seonduvad hemoglobiiniga ja kuidas toimub
gaasivahetus protsess veres, käsitleti igapäevaseid olukordi.

❖ Respiratoorne atsidoos - süsihappegaasi liigne kogunemine veres.

ja

❖ Respiratoorne alkaloos - kiirest või sügavast hingamisest põhjustatud madal
süsinikdioksiidi sisaldus veres.

Kas näomaskid on vastutavad CO2 retentsiooni eest, kuna mõned näomaskide kasutamisele
viidatud ja omistatud sümptomid, nagu pearinglus ja peavalu, on ühised atsidoosi
sümptomitega?

Et ennustada, kas CO2 tase suureneb näomaskide kandmisel, keskendusid õpilased oma
uurimistöös näomaskide koostisele, tootmisele ja testimisele, mis on seotud näomaskide
tootmisega. Kasutati B2-tüüpi kirurgilisi maske, kuna neid kannavad meie kooli õpilased ja
õpetajad tavaliselt. Nende maskide koostise ja valmistamise uurimine viidi läbi
Interneti-uuringute abil. Maski koostis on põhiliselt polüpropüleenist ja polüestrist, kusjuures
väliskihiks on hüdrofoobne propüleen.

Joonis 2 - kirurgilise näomaski lõige, millel on näha kolm polüpropüleeni kihti.

Mittekootud polüpropüleen on kangas ja sarnane materjal, mis on valmistatud staapel- ja
pikkadest kiududest ning polümeerist, tavaliselt polüpropüleenist, mis on juhuslikult kokku
pandud ja liimitud kuumuse või surve abil,
Polüpropüleeni sulatamisel on tavapärane mikro- ja nano kiudude valmistamise meetod,
mille puhul polümeeri sulam ekstrudeeritakse läbi väikeste pihustite, mida ümbritseb suure
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kiirusega puhumis gaas. Uuriti ka näomaskide poorsust, mille tulemus väärtused jäid
vahemikku 100 nm kuni 6 µm.

Kuna CO2 (0,33 nm) ja O2 (0,15 nm) keskmine molekulide läbimõõt on palju väiksem kui
näomaskide poorsuse mõõtmed, tekkis veel üks uurimisküsimus: Millised muud tegurid
mängivad rolli hingamis probleemide tekkimisel näomaski kandmisel? Seetõttu uuriti
temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse vahemiku varieerumist näomaski kandmisel või mitte
kandmisel. Näomaskid peavad vastama standardile EN 14683:2019, seega testiti
bakteriaalse filtreerimise tõhusust, näomaskide õhu läbilaskvust ja mikrobioloogilist
koormust
(https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Mascaras+Versus+EPIs/733267cf-4
6d3-c102-bc19-bb5e1b6048a0 ).

Sessioon 2: Seireprototüübi väljatöötamine

Kasutades avatud lähtekoodiga Arduino platvormi, töötasid 11. klassi arvutisüsteemide
programmeerimise õpilased (CP) välja prototüübi, mis võimaldas neil jälgida teatavate
muutujate (O2, CO2, temperatuur ja niiskus) käitumist sõltuvalt sellest, kas nad kannavad
näomaski või mitte. Nad kontrollisid ka nende muutujate mõju näomaski terviklikkusele
pärast soovitatud kasutusaega.

Arduino on avatud lähtekoodiga elektrooniline prototüüpimise platvorm, mis pakub riistvara,
tarkvara ja erinevaid raamatukogusid, mis võimaldavad programmeerida mikrokontrollereid.
Arduino tahvlitega ühendati andurid, millel on seega liides arvutiga muutujate jälgimiseks.

Hapniku muutuja mõõtmiseks kasutati Grove - gaasiandurit O2, nagu on kujutatud järgmisel
joonisel.

.

Joonis 3 - Grove - gaasiandur O2

Sellel anduril on elektrokeemiline element, mille abil saab kontrollida hapniku
kontsentratsiooni õhus, mis ulatub 0% kuni 25%.

CO2 Gaasiandurit kasutati Grove-VOC ja CO2 , mis ulatub 400 ppm kuni 60000 ppm.
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Joonis 4 - Grove-VOC ja CO2 gaasiandur (SGP30)

Temperatuuri ja niiskuse mõõtmiseks kasutati temperatuuri ja niiskuse andurit DHT22. See
andur võimaldab mõõta niiskuse väärtusi vahemikus 0-100%, mõõtemääramatusega 2-5%, ja
temperatuuri väärtusi vahemikus -40°C ja 80°C, mõõtemääramatusega ± 0,5 °C. See andur
võimaldab mõõta niiskuse väärtusi vahemikus -40°C ja 80°C, mõõtemääramatusega ± 0,5
°C.

Joonis 5 - DHT22 temperatuuri-niiskusandur

❖ Raamatukogud on C/C++ koodifailide kogum. Nende sisu võib Arduinos muuta.
❖ Projekti kavandamine.
❖ Simulatsiooni olukord.
❖ Kasutades Tinkercad'i, koostati simulatsioonisituatsioonis vooluahelad ning testiti

koode ja komponente.

Joonis 7 - Tinkercad vooluahela
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Riistvaraline ühendus. Virtuaalreaalsuse ühendamine tegelikkusega.
❖ Pärast projekti kavandamist ühendati komponendid Arduino abil.

Joonis 8 - foto vooluahela koostust

Arduino installimine arvutisse - Tarkvara | Arduino

Hangi Arduino poolt genereeritud kood.

Kood:

#include <DHT.h>
#include <sgp30.h>
#define DHTPIN A1 // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)

s16 error;
u16 tvoc_ppb, co2_eq_ppm;

const float VRefer = 3.3; // voltage of adc reference
const int pinAdc   = A0;
int maxHum = 60;
int maxTemp = 40;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();

while (sgp_probe() != STATUS_OK) {
Serial.println("SGP failed");
while (1);

}
}
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void loop() {
float Vout =0;
Vout = readO2Vout();

// Wait a few seconds between measurements.
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();

// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;

}

error = sgp_measure_iaq_blocking_read(&tvoc_ppb, &co2_eq_ppm);

Serial.print(h);
Serial.print(";");
Serial.print("\t\t");

Serial.print(t);
Serial.print(" C; ");

Serial.print("\t");
Serial.print(readConcentration());
Serial.print(";");

Serial.print("\t\t");
Serial.print(co2_eq_ppm);
Serial.println("ppm;");

delay(100);
}

float readO2Vout(){
long sum = 0;
for(int i=0; i<32; i++) {

sum += analogRead(pinAdc);
}
sum >>= 5;
float MeasuredVout = sum * (VRefer / 1023.0);
return MeasuredVout;

}

float readConcentration(){
// Vout samples are with reference to 3.3V
float MeasuredVout = readO2Vout();

//float Concentration = FmultiMap(MeasuredVout, VoutArray,O2ConArray, 6);
//when its output voltage is 2.0V,
float Concentration = MeasuredVout * 0.21 / 2.0;
float Concentration_Percentage=Concentration*100;
returnConcentration_Percentage;

}
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❖ Või kandke Tinkercad-kood üle vooluahelasse. Kuigi koodibaas on antud, tuleb see
kohandada vooluahelaga.

Andmete kogumine

Joonis 9 ja 10 - fotod andmete kogumisest

Sessioon 3: Andmete töötlemine ja tulemuste analüüs (keemia ja matemaatika)

Andurite poolt 2. tunnis kogutud andmed korrastati Exceli tabelisse ja tehti graafiline esitus.
Õpilased arutasid, millist tüüpi esitusviisi abil saaks kõige paremini vastata
uurimisprobleemi küsimusele, otsustades kasutada hajuvusdiagramme, kus analüüsiti
muutujate muutumist aja jooksul. Saadud andmeid uuritavate muutujate kohta võrreldi
standardiga - näomaskide mittekandmine.

Hapnik - O2

Näomaskide kasutamisel on hapniku kontsentratsioon (protsentides) väiksem. See väärtus
jääb siiski praktiliselt konstantseks kogu selle aja jooksul, mil andmete kogumine toimus.

Süsinikdioksiid - CO2
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Süsihappegaasi kontsentratsioon miljonites osades (ppm) on praktiliselt konstantne, kui
näomaski ei kasutata, mis vastab globaalsele keskmisele atmosfääri süsihappegaasi
sisaldusele. Näomaski kandmise ajal on hingamistsükkel üsna selge. CO2 kontsentratsioon
suureneb väljahingamisel, kuid see väärtus väheneb kiiresti, mis tõestab, et näomaskid
võimaldavad gaasivahetust.

Temperatuur
Keskmiselt on kehatemperatuur näomaski kandmisel kõrgem ja jääb praktiliselt
konstantseks. Esimestel sekunditel tõuseb kehatemperatuur uue näomaski kandmisel, kuid
seejärel stabiliseerub.
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Niiskus
Näomaski kandes saadud väärtused uuritava muutuja niiskuse kohta on üsna erinevad
sellest, kui näomaski ei kanta. Jällegi on graafikul võimalik tuvastada, et niiskus suureneb
väljahingamisel.

Järeldused
Näomaskid võimaldavad hõlpsat gaasivahetust, CO2 kontsentratsioon muutub
hingamistsükli jooksul ja O2 kontsentratsioon püsib konstantne. O2 taseme vähenemine koos
kõrgema õhuniiskuse ja kehatemperatuuriga raskendab aga hingamist.

Õpiväljundid

Edendades õpilaste tegelikkusele ja interdistsiplinaarsele liigendamisele keskendunud
tegevusi, muutis see kindlasti õpilaste õppimise sisukamaks.
Pärast seminari edukat lõpetamist oskasid õpilased:

❖ Selgitage puhversüsteeme ja vere pH reguleerimist.
❖ Arduino paigaldamine ja kokkupanek.
❖ Muutujate jälgimine Arduino abil.
❖ Rakendada õpitoas omandatud teadmisi ja oskusi reaalses olukorras.
❖ Teha kogutud andmete põhjal järeldusi, mis näitavad teaduslikult põhjendatud

kriitilist mõtlemist.
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6. UV-kiirgus, kuidas end kaitsta?

Kui me räägime suvest ja Algarvest Portugalis, siis me kujutame ette päikest, merd, randa ...,
kuid me peame mõtlema ettevaatlikkusele, mida me peame järgima seoses päikese ja
ultraviolettkiirgusega (UV). Dr. Jorge Augusto Correia kooli õpetajate poolt Taviras läbi viidud
kolmanda seminari mõtteraamistik oli ettevaatusabinõud, mida me peaksime võtma, et
kaitsta end UV-kiirguse eest. Peame arvestama, et päikesekiirgus on inimestele kasu, kuid
see põhjustab ka bioloogilisi kahjustusi nahale ja silmadele.

Probleemi küsimus, mis oli lähtepunktiks, oli järgmine: Kas päikeseprillid ja
päikesekaitsekreemid tõesti kaitsevad meie silmi ja nahka UV-kiirguse eest?

Õppekava raamistik (olulised õppe-eesmärgid)

Õpilane peab suutma:

Keemia
❖ kinnistada, süvendada ja laiendada teadmisi, mõistes mõisteid, seadusi ja teooriaid,

mis kirjeldavad, seletavad ja ennustavad nähtusi ning on aluseks nende kasutamisele
erinevates olukordades ja kontekstides;

❖ Analüüsida ja tõlgendada asjakohastes kontekstides füüsikalisi ja keemilisi nähtusi,
millel on mõju tehnoloogiale, ühiskonnale ja keskkonnale;

❖ kasutada erinevaid audiovisuaalseid vahendeid ja IKT-d nähtuste vaatlemisel ja
kirjeldamisel konkreetsetes kontekstides, teha bibliograafilisi uuringuid, esitada,
küsitleda, põhjendada ja hinnata;

❖ Avalda vastutustundlikkust, täpsust, iseseisvust, teaduspõhist kriitilist mõtlemist,
tugevat koostöövalmidust ja uudishimu.

Arvutiprogrammeerimine (PSI)
❖ Arendada teadmisi ja oskusi algoritmide kohta; programmeerimiskeeled; uurimistöö

komponentide kasutamise kohta; Arduino paigaldamine ja montaaž;
❖ Koostööliste tootmisoskuste suurendamine, keskendudes peamiselt kaasloomisele

ja kaasvastutusele, mis suurendavad avatust muutustele;
❖ Arendada oskusi töötamiseks arvuti rakendustega konkreetsete õppe- ja muude

koolitusvaldkondade jaoks;
❖ Luua harjumused ja hoiakud elukestvaks õppeks, mis on oluline tingimus

kohanemiseks uute suhtlemisviisidega, mis laienevad kiiresti.

Klass: 11.
Hinnanguline aeg: töötatakse välja 2 - seansse hõlmava seminarina.

Klassi: 12.
Hinnanguline aeg: töötatakse välja 2 - seansse hõlmava seminarina.
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Materjalid ja tehnoloogia (rühma kohta)
❖ 1 arvuti
❖ 1 Arduino Uno R3 CH340 USB-kaabel
❖ 1 ultraviolettkiirguse (UV) andur
❖ 3 Mini isekleepuv makettplaat
❖ 1Jumper juhtmed M/M 65 erineva värviga pakk
❖ Labor. Materjal (päikesekaitsekreem)

Sessioon 1: Päikesekiirgus

Sellel tunnis osalesid keemia (CH) kursuste õpilased, kuna see sobib nende spetsiifilise
põhiõppega.

10. klassis õpitud füüsika- ja keemia käsitlusi vaadati uuesti üle:

❖ Alavaldkonnas "Elektronide energia aatomites", kus fotoonide energiad on seotud
valguse sagedusega;

❖ Alavaldkonnas "Keemilised muundumised" määratakse valgus fotokeemiliste
reaktsioonide energiaallikana ja ka päikesekiirguse filtrina; osooni roll stratosfääris,
tõlgendades stratosfääri osooni teket ja hävitamist; vabade radikaalide kõrge
reaktiivsus selgitab mõningaid nende mõjusid atmosfäärile ja elusolenditele, üks
neist on vananemine;

❖ Alavaldkonnas "Energia, soojusnähtused ja kiirgus" vaadati uuesti läbi sisu "Kiirgus".

Arutelu päikesekiirguse mõjust inimesele, selle kasulikkusest ja võimalikest ohtudest oli
lähtepunktiks teemat käsitlevatele uuringutele, mis hõlmasid mehaanilisi ja keemilisi
päikesefiltreid, nende toimet ja "päikesekaitseindeksi" tähendust.

Õpilased külastasid IPMA (Portugali mere- ja atmosfääriinstituudi) veebilehte
https://www.ipma.pt ja vaatasid linna kohta päevase UV-indeksi väärtust.

Pärast päikesekaitsekreemide põhimõistete mõistmist tegid õpilased ettepaneku valmistada
füüsiline päikesekaitsekreem.

Kavandatava kreemi valmistamise käigus järgiti õppekava olulist õppeainet "Orgaaniline
keemia", mille käigus õpilased tuvastasid asjaomased orgaanilised ühendid ja igaühe
konkreetse funktsiooni (kõvendaja, niisutaja, emulgaator, kaitsevahend...). Pärast seda, kui
õpilased olid uurinud mitmeid päikesekaitsekreemide protokolle, valisid nad selle
valmistamise, milles kasutati "looduslikke" materjale.
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Pärast kohanduste tegemist aadressilt
https://www.mafaldapintoleite.com/o-blog/protetor-solar-com-zinco sooritasid õpilased
järgmise protokolli:

Kasutatud on mitte-nano tsinki, mis ei tungi nahale ja on füüsilise kaitsja funktsiooniga,
peegeldades UVA- ja UVB-kiirgust.
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Sessioon 2: UV-kiirguse mõõtmine

Et kontrollida, kas 1. õppesessioonil valmistatud kreemil on UV-kaitset, arendasid TGPSI 11.
klassi arvutisüsteemide programmeerimise õpilased avatud lähtekoodiga platvormi Arduino
abil programmi UV-kiirguse mõõtmiseks. Selleks kasutasid nad UV-andurit, mis kasutab
UV-fotodioodi, mis suudab tuvastada kiirgust lainepikkusega 240-370 nm (mis katab UVB ja
suurema osa UVA-spektrist).

Projekti kavandamine. Simulatsiooni olukord..
❖ Kasutades Tinkercad'i, koostati simulatsioonisituatsioonis vooluahelad ning testiti

koode ja komponente.

Joonis 2 - Tinkercad simulatsioon, UV-andurr

❖ Riistvaraline ühendus. Virtuaalreaalsuse ühendamine tegelikkusega.
❖ Pärast projekti kavandamist ühendati komponendid Arduino abil.

Joonis 3 - UV-anduriga kokkupandud vooluahela kujutis
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Arduino installimine arvutisse - Tarkvara | Arduino
❖ Hangi Arduino poolt genereeritud kood

int sensorpin = A0, UVindex = 0;
float sensorValue;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
 // pinMode(sensorpin, INPUT);

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  sensorValue = analogRead(sensorpin);
  // According to the reading defines the corresponding UV index
  if (sensorValue <= 10)                                                     UVindex  = 0;
  else if (sensorValue > 10 && sensorValue <= 46)       UVindex = 1;
  else if (sensorValue > 46 && sensorValue <= 65)       UVindex  = 2;
  else if (sensorValue > 65 && sensorValue <= 83)       UVindex  = 3;
  else if (sensorValue > 83 && sensorValue <= 103)     UVindex  = 4;
  else if (sensorValue > 103 && sensorValue <= 124)   UVindex  = 5;
  else if (sensorValue > 124 && sensorValue <= 142)   UVindex  = 6;
  else if (sensorValue > 142 && sensorValue <= 162)   UVindex  = 7;
  else if (sensorValue > 162 && sensorValue <= 180)   UVindex  = 8;
  else if (sensorValue > 180 && sensorValue <= 200)   UVindex  = 9;
  else if (sensorValue > 200 && sensorValue <= 221)   UVindex  = 10;
  else                                                                                      UVindex  = 11;
 
  Serial.println(UVindex );

delay(1000);
}

❖ Või kandke Tinkercad-kood üle vooluahelasse. Kuigi koodibaas on antud, tuleb see
kohandada vooluahelaga.
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Sessioon 3: Andmete kogumine, analüüs ja järeldused

Selles tunnis tehti pärast andmete kogumist ja nende analüüsi ettevalmistatud töö
kokkuvõte.

Andmete kogumine
UV-sensor paigaldati selle kiirguse jaoks läbipaistmatusse kasti, mille ülemises osas oli
avaus. Kast annab andurile stabiilsuse ja võimaldab kontrollida muutujaid, asendit ja kallet
kiirgusallika (päikese) suhtes. Kasutati ligikaudu 30º kallet, et saavutada risti langus.

Õpilased alustasid andmete kogumist UV-indeksi mõõtmisega:

❖ Otse, ilma filtriteta, mis katab karbiava;
❖ Karbi avause katmine tsellofaan kilega;
❖ Katke karbi avaus tsellofaan kilega, määrige koolis valmistatud kreemiga;
❖ Katke karbi avaus tsellofaan kilega, määrige kaubandusliku kaubamärgi indeks 50

kaitsekreemiga;
❖ Katke karbi avamine mittepolaarsete päikeseprillidega, millel on UVA- ja UVB-kaitse;
❖ Karbi avamise katmine polariseeritud päikeseprillidega.

Joonis 4 - andmete kogumiseks kasutatud materjalid.

Andmete kogumist alustati kell 12:00 ja iga katse puhul oli ekspositsiooniaeg üks minut,
salvestades iga sekund.
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Esitatud tulemused kajastavad kaitseindeksi keskmisi väärtusi.

❖ Otsese mõõtmise korral on keskmine UV-indeks võrdne 10;
❖ Mõõtmine tsellofaankilega, keskmine UV-indeks on võrdne 10;
❖ Mõõtmine, mis katab karbi tsellofaan kilega, mis on kaetud koolis valmistatud

kreemiga, keskmine UV-indeks on võrdne 1;
❖ Mõõtmine, mis katab karbi tsellofaaniga, mis on kaetud kaubandusliku

kaitsekreemiga, keskmine UV-indeks on võrdne 1;
❖ Mõõtmine, mis katab kasti mitte polarisatsiooniaste päikeseprillidega, UVA ja UVB

kaitsega, , keskmine UV-indeks on alla 1;
❖ Mõõtmine, mis katab kasti päikeseprillidega, UVA ja UVB kaitsega, polariseeritud,

keskmine UV-indeks on alla 1;

IPMA veebilehega konsulteerides oli UV-indeksi prognoos andmete kogumise päevaks 8.

Järeldused
Pärast arutelu tehti järgmised järeldused:

❖ Kui UV-indeks on kõrge, on soovitatav kasutada UVA- ja UVB-kaitsega päikeseprille.
Prilliklaaside polarisatsioon ei mõjuta UV-indeksi väärtusi.

❖ Võrreldes koolis valmistatud kreemi ja kaubanduslikku kaitsekreemi, indeks 50
kaitse, on saadud UV-indeksid sarnased.

Kasutati tsellofaan kilet, sest katsetatud materjalidest vähenes UV-indeks kõige vähem ja
kreemi oli kõige lihtsam ühtlase paksuse saavutamiseks laiali kanda.

Õpiväljundid

Kõik õpitoad olid mõeldud selleks, et:
❖ keskenduda õppimisel õpilaste saavutustele ja
❖ edendada interdistsiplinaarset tööd või klassidevahelist tööd, et tõhustada õpilaste

õppimist.

Pärast seminari edukat lõpetamist oskasid õpilased:

❖ Selgitage päikesekaitsevahendite põhimõisteid.
❖ Määrake kindlaks päikesekaitsevahendite orgaaniliste ühendite konkreetne

funktsioon.
❖ Arduino paigaldamine ja kokkupanek.
❖ UV-sensoriga vooluahelate kokkupanek.
❖ UV-kiirguse mõõtmine Arduino programmiga.
❖ Rakendada õpitoas omandatud teadmisi ja oskusi reaalses olukorras.
❖ Teha kogutud andmete põhjal järeldusi, mis näitavad teaduslikult põhjendatud

kriitilist mõtlemist.
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7. Elektroonika, koduseire ja juhtimine

Kursuse eesmärk oli anda õpilastele põhiteadmised elektroonikast. Programmi töötas välja
ja rakendas asjade interneti projekti Eesti partnerkool, Valga Gümnaasium, koolivälise
õppeprogrammina, mis ühendab mitmeid STEM-õppeaineid. Kursuse lõpuks olid õpilased
võimelised ehitama oma "targa maja", kasutades elektroonikavahendeid.

Seos põhikooli ja gümnaasiumi õppekavaga

Tehnoloogia ja innovatsioon
Selle kursuse raames arendatakse loovust, koostööoskust ja algatusvõimet uute
tehnoloogiate rakendamisel erinevates projektides. Töötoad, mida õpilased ise läbi viivad,
panevad õpilasi väärtustama innovatsiooni ja ettevõtlikkust. Samuti arendavad nad juhtimis-
ja organiseerimisoskust.

Matemaatika
Õpilased arendavad üldist probleemide lahendamise oskust, sealhulgas oskust esitada
hüpoteese, leida sobivaid strateegiaid testimiseks, analüüsida lahenduse leidmiseks
vajalikku ideed ja kontrollida, kas tulemused on õiged. Samal ajal parandavad õpilased oma
ruumilist mõtlemist ja oskust kasutada erinevaid mõõteskaalasid ja mõõtühikuid.

Füüsika
Eksperimentide kavandamine ja läbiviimine, kasutades teaduslikku meetodit. Andmete
kogumine ja analüüsimine. Elektriõppes omandatud teadmiste rakendamine probleemide
lahendamisel (elektriskeemide koostamine, pooljuhtide kasutamine, elektriohutus).

Klass: 9. - 12. klass

Arvestuslik aeg: 1 kursus (21 x 75m 5 päeva jooksul)

Materjalid ja tehnoloogia

❖ Arvuti
❖ SparkFun paberi vooluringid
❖ Erinevad Arduino plaadid LilyPad E-Sewing, LilyMini ProtoSnap ja Arduino MEGA

2560
❖ Raspberry Pi (esimene kasutusviis: hiir, klaviatuur ja ekraan), SD-kaart, NodeMCU
❖ Andurid: temperatuur DS18B20, temperatuuri-niiskus DHT22, 1 kanaliline relee.
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Session 1: Põhiteadmised elektroonikast

Esmalt kordavad õpilase üle elektroonika põhitõed ning koostavad lihtsate vahenditega
elektriskeeme. Töövahenditeks on paber, valgusdiood, patarei ning vaskteip (Lessons).
Järgmises etapis kasutame arendusplaati Arduino MEGA2560 ning väikesemõõdulisi
arendusplaate LilyPad E-Sewing ja LilyMini ProtoSnap. Selles etapis koostavad õpilased
samu elektriskeeme, mida esmalt paberile. Nüüd kasutavad nad selleks elektroonika
komponente ning Arduino IDE ja Adfruit Makecode tarkvara. LilyPad E-Sewing ja LilyMini
ProtoSnap on mõeldud õmblemishuvilistele õpilastele nutiriiete valmistamiseks (LilyPad,
programming).

LilyPad E-Sewing and LilyMini ProtoSnap

Lihtsad paberist vooluahelad
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Session 2: Targa maja riistvara ja tarkvara

Kursuse põhiülesandeks on ehitada vabavaraline Targa Maja juhtimissüsteem, mis ei ole
sõltuv tootjast. Esimese ülesandena seadistavad õpilased miniarvuti Raspberry PI. Selleks
installiseerivad SD-kaardile Raspberry PI operatsioonisüsteemi ning häälestava miniarvutis
kaughalduse tarkvara (VNC,SSH). Siis ei ole miniarvuti tööks vaja kuvarit, hiirt ega ka
klaviatuuri (Raspberry PI manual).

Domoticz installeerimine Domoticz tark kodu tarkvara

Kasutades kaughalduse tarkvara installeerisime Raspberry PI’le vabavaralise Targa Maja
tarkvara Domoticz, millega hakkame juhtima ja monitoorima serverit ning erinevaid ruumide
sensoreid (Domoticz manual).

Targa Maja sensorite juhtmevabaks ühendamiseks kasutame NodeMCU ESP8266 WiFi
arendus plaat. See võimaldab meil kohaliku wifi-võrgu raadiuses koguda andmeid ja juhtida
ruumides olevaid seadmeid, näiteks temperatuuri ja niiskuse sensorit ning vajadusel
käivitada relee abil mingi seade (ventilaator või kütteelement). Releede abil on võimalik
juhtida ka valgust ning teisi elektriseadmeid.

Raspberry PI Targa maja server NodeMCU ESP8266 WiFi arendusplaat
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Kursusel kasutatavad sensorid on Raspberry PI monitoorimise töövahendid (manual) ning
relee, temperatuuri sensor DS18B20 ja temperatuuri-niiskuse sensor DHT22.

relee (Manual) Temperatuuri-niiskus
DHT22 Manual

temperatuur DS18B20,
4,7k ohm takisti (Manual)

Session 3: Targa kodu jälgimine ja haldamine

Kursusel kasutatavate sensorite ühendamiseke NodeMCU’ga koostame vastavalt juhenditele
elektroonika skeemi. Sensorite ühendamis juhendid on sensorite manualis.

Traadita andurite skeem Traadita andurid

Peale skeemi koostamist, seadistame Wifi development board programmiga ESPEasy, et
targa maja server saaks suhelda sensoritega juhtmevabalt. Selleks instaliseerime
arendusplaadile NodeMCU ESPEasy tarkvara (ESPEasy manual). .

ESPEasy tarkvara instaliseerimise järel seadistame kõigepealt ühendused targa maja
serveriga (Raspberry PI Domoticz) ning peale ühenduse loomist seadistame sensorite
ühenduse. Ühele wifi development board on võimalik ühendada kuni 15 sensorit.
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Konfigureerige ühendus Smart Home
serveriga

Ühendatud andurid

Järgnevalt seadistame sensorid Targa Maja serveris. Selleks loome programmis hardware
aknas igale sensorile oma kirje, peale mida tekib uus sensor devices aknasse. Viimase
ülesandega peame lõplikult siduma targa maja sensori kirje juhtmevaba sensoriga. Igal
Domoticz devices on oma Idx number, see number tuleb lisada wifi development board
programmis ESPEasy device send to controller Idx väljale. Õige seadistuse korral ilmuvad
sensorite andmed targa maja programmi.

Riistvara (seadmete) lisamine Smart Home'ile Smart Home'i saadaval olevad andurid

Smart Home PC rakenduse armatuurlaud Nutika kodu temperatuuriandurid
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Lihtne plokiline skript Androidi/iOS jälgimine ja juhtimine

Vabavaralise Targa Maja programmiga on võimalik ühendada paljusid erinevate tootjate
sensoreid, andureid, lampe jne. Võimalik on süsteemi automatiseerida kirjutades programmi
skripte. Skripte saab programmeerida erinevates programeerimiskeeltes (Python, Lua,
dzVets, Blocky). (Domoticz wiki)
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Õpiväljundid

❖ Kursuse läbinud õpilased omandasid põhiteadmised elektroonikast ja
prototüüpimisest.

❖ Neil on ülevaade ja oskused, kuidas teha lihtsaid lahendusi Raspberry Pi-le.
❖ Nad saavad luua andmeedastuse nutiseadme ja Targa Maja serveri vahel.
❖ Õpilased näevad võimalust lahendada tehnoloogilisi probleeme ja parandada

igapäevaelu nutika töö ja praktiliste tegevuste kaudu.
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8. Raspberry PI MQTT standardne sõnumite edastamise protokoll ja Unity
Real-Time Development Platform

Kursuse eesmärk on anda õpilastele põhiteadmised elektroonikast. Programmi töötas välja
ja rakendas asjade interneti projekti Eesti partnerkool, Valga Gümnaasium, koolivälise
õppeprogrammina, mis ühendab mitmeid STEM-õppeaineid. Kursuse lõpuks on õpilased
võimelised ehitama oma Unity mängu, mis kasutab reaalajas andmeid.

Seos põhikooli ja gümnaasiumi õppekavaga

Tehnoloogia ja innovatsioon
Selle kursuse raames arendatakse loovust, koostööoskust ja algatusvõimet uute
tehnoloogiate rakendamisel erinevates projektides. Õpilaste endi poolt läbiviidavad õpitoad
panevad õpilasi hindama innovatsiooni ja ettevõtlikkust. Samuti arendavad nad juhtimis- ja
organiseerimisoskusi.

Matemaatika
Õpilased arendavad üldist probleemide lahendamise oskust, sealhulgas oskust esitada
hüpoteese, leida sobivaid strateegiaid testimiseks, analüüsida lahenduse leidmiseks
vajalikku ideed ja kontrollida, kas tulemused on õiged. Samal ajal parandavad õpilased oma
ruumilist mõtlemist ja oskust kasutada erinevaid mõõteskaalasid ja mõõtühikuid.

Füüsika
Eksperimentide kavandamine ja läbiviimine, kasutades teaduslikku meetodit. Andmete
kogumine ja analüüsimine. Elektriõppes omandatud teadmiste rakendamine probleemide
lahendamisel (elektriskeemide koostamine, pooljuhtide kasutamine, elektriohutus).

Klassitase: 9. - 12. klass

Arvestuslik aeg: 1 kursus (21 x 75m 5 päeva jooksul)

Materjalid ja tehnoloogia

❖ Arvuti
❖ Raspberry Pi
❖ NodeMCU ESP8266 WiFi arendusplaat
❖ MQTT serveri tarkvara
❖ Andurid: temperatuur DS18B20, temperatuuri-niiskus DHT22, 1 kanaliline relee.
❖ MQTT Explorer
❖ Unity reaalajas arendusplatvorm
❖ Visual Studio kood
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Sessioon 1: Raspberry PI ja MQTT standardse sõnumite edastamise protokolli
paigaldamine

Raspberry PI paigaldamine
Esimese ülesandena seadistasid õpilased minikompuutri Raspberry PI. Nad paigaldasid
Raspberry PI operatsioonisüsteemi SD-kaardile ja kaugjuhtimise tarkvara (VNC, SSH). Nii ei
vaja minikompuuter töötamiseks monitori, hiirt ega klaviatuuri (Raspberry PI kasutusjuhend).

MQTT standardne sõnumite edastamise protokoll
MQTT on OASISi standardne sõnumite edastamise protokoll asjade interneti jaoks. See on
loodud äärmiselt kerge publish/subscribe-sõnumitranspordi jaoks, mis on ideaalne
kaugseadmete ühendamiseks väikese koodijäljega ja minimaalse võrgulaiusega. MQTT-d
kasutatakse tänapäeval paljudes tööstusharudes, näiteks autotööstuses, tootmises,
telekommunikatsioonis, nafta- ja gaasitööstuses jne.

Enne MQTT-vahendaja paigaldamist meie Raspberry Pi-le peame uuendama
operatsioonisüsteemi.

Terminali käsk: sudo apt update ja sudo apt upgrade

Installige Mosquitto tarkvara. Mosquitto installimiseks koos selle klienditarkvaraga käivitage
järgmine käsk: sudo apt install mosquitto mosquitto-clients.

Nüüd on Mosquitto MQTT-vahendaja seadmes käivitatud ja töötab. Saate kontrollida, et see
on paigaldatud ja töötab, kasutades käsku: sudo systemctl status mosquitto.
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Sessioon 2: NodeMCU ESP8266 WiFi arendusplaat ja andurid

Selles kursuses kasutame järgmisi andureid: DS18B20 ja temperatuuri-niiskusandur DHT22.

1 channel relay (Manual) temperatuuri-niiskus DHT22
kasutusjuhend

temperatuur DS18B20,
4,7k oomi takisti
(kasutusjuhend)

Andurite ühendamiseks kasutasime NodeMCU-plaati ja tegime elektriskeemi vastavalt
andurite kasutusjuhendis toodud juhistele.

Wireless sensors schematic diagram Wireless Sensors

Pärast skeemi koostamist seadistasime WiFi arendusplaadi koos programmiga ESPEasy, et
MQTT server saaks anduritega juhtmevabalt suhelda. Selleks paigaldame arendusplaadile
tarkvara NodeMCU ESPEasy. (ESPEasy kasutusjuhend).

Pärast ESPEasy tarkvara paigaldamist seadistame kõigepealt kõik ühendused MQTT
serveriga ja pärast ühenduste loomist konfigureerime andurite ühendused. Ühe WiFi
arendusplaadiga saab ühendada kuni 15 andurit.

Connect MQTT standard messaging protocol
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Protocol: Select Home Assistant (openHAB)
MQTT,
Controller IP: add Raspberry PI MQTT
server IP address
Controller user: Raspberry PI username
Controller password: Raspberry PI
password
(default raspberry pi username: pi and
password: raspberry)
Enable: make to box

Sensorite lisamine NodeMCU

Lisame sensori Vali millist senorit ühendame (DHT22)
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DHT22 sensori seadistamine Andmeid edastav DHT22 sensor

Meie seadistatud arendusplaadi MQTT serveriga ühenduse kontrollimiseks, laeme alla
programmi MQTT-Explorer (http://mqtt-explorer.com/). Valida on kahe variandi vahel,
instaliseeritava või portable. Meie laeme alla portable versiooni ning käivitame.

Sisesta MQTT server andmed MQTT serveriga ühenduses olevad seaded

Meie lisatud NodeMCU andmed

Kui temperatuuri ja niiskuse andmed kuvatakse korrektselt, on meil õnnestunud DHT22
sensori ühendamine MQTT serveriga. Nüüd lisame veel 1 channel relay and temperature
DS18B20 sensori vastavalt eelpool toodud juhendile.
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Session 3: Unity Real-Time Development Platform

Kõigepealt installeerime oma arvutisse Unity tarkvara. Selleks lähme Unity kodulehele
https://unity.com/ valime menüüst Get Started ning valime omale sobiva tarkvara plaani.
Võimalusi on erinevaid, meeskonnatööks on tasuline version, samas on ka tasuta versioon
individuaalseks kasutamiseks.

Meie valime Individual Personal versiooni ning vajutame Get Started. Järgmises aknast
valime allalaaditava programmi kas Download Hub for Windows Beta või Download for
Windows. Erinevus on selles, et Beta version on veel testimisjärgus. Laeme alla Windows
versiooni. Salvestame oma arvutisse UnityHubSetup.exe ning käivitame programmi.

Et teha tööd Unity programmiga, peame aktiveerima litsentsi. Selleks peame tegema
kasutajakonto. Peale edukat kasutajakonto tegemist ning sisselogimist, saamegi endale
aktiveerida Unity Litsentsi.

Järgnevalt peame installeerima Unity. Selleks valime menüü Install ning vajutame ADD ning
valime omale sobiva versiooni ning installeerime selle arvutisse (võtab aega).

Installeerimise lõppedes valime menüüst Projects ning lisame uue projekti vajutades nuppu
NEW. Valime projekti tüübi näiteks 3D ning anname projektile nime ning asukoha arvutis.

Ning saamegi Unityt kasutada.

Learn Unity - Beginner's Game Development Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=gB1F9G0JXOo

Session 4: MQTT ühendamine Unityga

Järgmine ülesanne on ühendada Unity's tehtud ruumid olemasolevate anduritega. Meie
projektis kasutame 2 andurit ja ühte lülitit (relee).

Selleks, et Unity's tehtud ruum saaks suhelda meie Raspberry Pi serveriga, peame lisama
oma projekti M2Mqtt library (https://github.com/CE-SDV-Unity/M2MqttUnity). Pärast
M2MqttUniti projekti allalaadimist (Download ZIP), pakime .zip faili oma arvutisse välja.

Järgmisena peame lisama oma kataloogi Assets\CE\scripts mängu kaks uut C# skripti:
mqttReceiver.cs ja mqttController.cs.

MqttReceiver.cs skripti lisame eelnevalt lahtipakitud raamatukogu. Faili
M2MqttUnity-master.zip\M2MqttUnity-master\Assets\M2MqttUnity\Examples\Scripts\M2M
qttUnityTest.cs sisu.
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Järgmisena avame tehtud mqttController.cs ja lisame järgmise koodi:

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class mqttController : MonoBehaviour
{

public string nameController = "Controller 1";

public mqttReceiver _eventSender;

void Start()
{
_eventSender.OnMessageArrived += OnMessageArrivedHandler;

}

private void OnMessageArrivedHandler(string newMsg)
{
Debug.Log("Event Fired. The message, from Object " +nameController+" is = " +

newMsg);
}

}

Viimase ülesandena peame näitama NodeMCU andurite andmeid oma mängus. Selleks
lisame GameObject'i TextMeshPro (TMP). TextMeshPro (TMP) on osa Unityst, kuid see tuleb
aktiveerida: paremklõps Hierarchy--> 3D Object --> Text-TextMeshPro. Esimesel korral
palutakse aknas importida TMP Essentials. Avame uuesti skripti mqttController.cs ja lisame
TMPro klassid (kasutades TMPro;) ja OnMessageArrivedHandler funktsiooni
(this.GetComponent<TextMeshPro>().text=newMsg;).

Lõpptulemusena kuvatakse meie 3D-projektis reaalseid temperatuuri ja niiskuse andmeid.

Juhendi järgi ühendame Unity's tehtud 3D-objekti MQTT-serveriga.

MQTT klient Unity's
(https://workshops.cetools.org/codelabs/CASA0019-unity-mqtt/index.html?index=..%2F..ind
ex#5)

Õpiväljundid

❖ Kursuse läbinud õpilastel on põhiteadmised elektroonikast ja prototüüpimisest.

❖ Õpilastel on ülevaade ja oskused, kuidas teha lihtsaid ehitisi Raspberry Pi'ga.

❖ Õpilased oskavad luua andmeedastust nutiseadme ja Smart House'i serveri vahel.

❖ Õpilased näevad võimalust lahendada tehnoloogilisi probleeme ja parandada
igapäevaelu läbi nutika töö ja praktiliste tegevuste.
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9. VR põgenemistuba

Kursuse eesmärk on anda õpilastele põhiteadmised elektroonikast. Programmi töötas välja
ja rakendas asjade interneti projekti Eesti partnerkool, Valga Gümnaasium, koolivälise
õppeprogrammina, mis ühendab mitmeid STEM-õppeaineid. Kursuse lõpuks on õpilased
võimelised ehitama oma Unity mängu, mis kasutab reaalajas andmeid.

Kasuks tuleb, kui olete läbinud Raspberry PI MQTT standardse sõnumite edastamise
protokolli ja Unity Real-Time Development Platformi kursuse.

Seos põhikooli ja gümnaasiumi õppekavaga
Tehnoloogia ja innovatsioon
Selle kursuse raames arendatakse loovust, koostööoskust ja algatusvõimet uute
tehnoloogiate rakendamisel erinevates projektides. Õpilaste endi poolt läbiviidavad õpitoad
panevad õpilasi hindama innovatsiooni ja ettevõtlikkust. Samuti arendavad nad juhtimis- ja
organiseerimisoskusi.

Matemaatika
Õpilased arendavad üldist probleemide lahendamise oskust, sealhulgas oskust esitada
hüpoteese, leida sobivaid strateegiaid testimiseks, analüüsida lahenduse leidmiseks
vajalikku ideed ja kontrollida, kas tulemused on õiged. Samal ajal parandavad õpilased oma
ruumilist mõtlemist ja oskust kasutada erinevaid mõõteskaalasid ja mõõtühikuid.

Füüsika
Eksperimentide kavandamine ja läbiviimine, kasutades teaduslikku meetodit. Andmete
kogumine ja analüüsimine. Elektriõppes omandatud teadmiste rakendamine probleemide
lahendamisel (elektriskeemide koostamine, pooljuhtide kasutamine, elektriohutus).

Klassitase: 9. - 12. klass

Arvestuslik aeg: 1 kursus (21 x 75 min 5 päeva jooksul)

Materjalid ja tehnoloogia
❖ Arvuti
❖ Raspberry Pi, NodeMCU ESP8266 WiFi arendusplaat
❖ Andurid: temperatuur DS18B20, temperatuuri-niiskus DHT22, 1 kanaliline relee.

Tarkvara
❖ Raspberry Pi - Mosquitto MQTT vahendaja tarkvara (https://mosquitto.org/)
❖ PC tarkvara - MQTT Explorer (http://mqtt-explorer.com/)
❖ NodeMCU tarkvara - ESPEasy (https://github.com/letscontrolit/ESPEasy)
❖ PC tarkvara - Unity Real-Time Development Platform (https://unity.com/)
❖ PC tarkvara - Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/)
❖ PC tarkvara - Blender (https://www.blender.org/)
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Session 1: Blender 3D modelleerimine

Töö eesmärgiks on luua virtuaalreaalsuses füüsilises maailmas eksisteerivate ruumidega
võimalikult sarnased ruumid. Objektide loomiseks virtuaalmaailma jaoks on vajalik
detailsem modelleerimine ja suurem sarnasus tegeliku maailmaga, et rakenduse kasutajal
tekiks reaalne tunne nagu ta viibiki tõelises keskkonnas.

Esimese tööna mõõdistame
olemasolevad ruumid. Kui on
olemas õiges mõõtkavas
ruumiplaanid, siis kasutame
neid. Meil on olemas jpg
formaadis ruumiplaanid, mille
peale saame hakata
modelleerima olemas-olevaid
ruume.

Ruumi seinade ehitamiseks kasutame programmis kuubikuid, mida venitades tekitame
seinad. Seinade valmimisel lõikame ukse- ja aknaavad ning värvime ruumid. Järgnevalt
modelleerime ruumidetailid (aknad, uksed, lauad, tooled, tahvlid). Objektide modelleerimise
õpetusvideo https://www.youtube.com/watch?v=sW_NnFgIiso .

Tahvli modulleerimine Akna muduleerimine
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Session 2: Raspberry PI nutika maja Domoticz ja MQTT vahendaja

Võtame seadistatud Raspberry PI, millele on paigaldatud Smart House programm Domoticz.

Järgmisena paigaldame Mosquitto MQTT vahendaja tarkvara Raspberry PI-le ja seadistame
programmi (parool, port, kasutajanimi). Kui kõik on õigesti tehtud, käivitame Mosquitto
MQTT maakleri tarkvara.

Et kõik toimiks, paigaldame arvutisse MQTT Explorer'i. Käivitame programmi ja täidame
väljad. NAME-väljal on vaja ühenduse nime, HOST-väljal on vaja MQTT-vahendusserveri
IP-aadressi, USERNAME-väljal: MQTT maakleri kasutajanimi ja väljale PASSWORD kirjutame
MQTT maakleri parooli.

Seejärel salvestame ja vajutame nupule CONNECT, mis ühendab programmi serveriga.

MQTT Exploreri seadistamine MQTT Explorer töötab
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Session 3: Unity

Pärast Unity käivitamist ja uue projekti loomist seadistame kõigepealt VR Rig and Camera

1. Package Manager(Project Settings)  - - - >  Enable Preview Packages
2. Package Manager  - - - >  XR Interaction Toolkit
3. XR Plug-in Management(Project Setting) - - - > PC( Oculus + Windows Mixed Reality)

+ Android(Oculus)
4. Create Empty Parent Object named - - - VR

Create Empty Object named - - - VR Rig

Add XR Origin.cs

Tracking Origin Mode  - - - Floor

5. Create Empty Parent Object named - - - Camera offset
6. Create camera, name it VR Camera and put it in Camera offset

Set Clipping Planes Near - - - 0.1

Add Tracked Pose Driver component

Set Pose Source Center Eye - HDM Reference

7. Set XR Rig
Camera Floor Offset Object - - - Camera offset

Camera Game Object - - - VR Camera

8. Add Snap Turn Provide (Device-based) for looking around with the controller joystick
Set turn amount  - - - 15 (recommended)

Set activation timeout - - - 0.2 (recommended)

9. Add Teleportation Provider to teleport around
You must add Teleportation Area to any object to make it work

Teleportation Anchor teleport you to the centre of object, but the Area teleport
will teleport you to the place which you currently had your teleportation ray
pointed at.

Käed ja käte kohalolek

1. Create Empty Objects Left Hand and Right hand and drag it to Camera Offset Object
2. Add XR Controller.cs to left and right hand

Set Controller Node for right hand to right hand and same to the left hand

3. Add XR Direct Interactor.cs script
4. Add Sphere Collider component and set its radius to 0.2 to 0.4
5. Create Empty Object Hand Presence (set Transform 0,0,0)

Add HandPresence.cs script, which comes with
HandPresence+LocomotionController.unitypackage
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6. Import VR Controller Model.unitypackage and Oculus Hands.unitypackage
(downloadable from the Web)

7. Drag all controller prefabs to Controller Prefabs in Hand Presence.cs script
8. Oculus Hands >>> Prefabs

Drag Right hand Model to Hand Model Prefab in Hand Presence.cs script

NB! Hand models are purple. To fix this you must create new material (best is grey
colour). Then double-tap the Right Hand Model and drag new material to it.

9. Drag Hand Presence Object to Project Assets and delete one from the scene
10. Duplicate Hand Presence and name one Right Hand Presence and the other one Left

Hand Presence and set Left Hand Presence Hand Model Prefab to Left Hand Model.
11. Set Right Hand Presence Controller Characteristics to Controller+Right and same for

the Left Hand Presence in Hand Presence.cs script
12. Drag Right Hand Presence to Right Hand Model Prefab in XR

Controller(Device-based).cs script and same for the left one.
13. Create Animator Controller and call it Right Hand Animator

Drag it to Animator component, to Controller in Right Hand Model located in Oculus
Hands Prefabs

14. Select created Animator Controller and go to Windows - - - Animation - - - Animator
Click Parameters and create two new float values, one Grip and other one Trigger.

15. Create Blend Tree in Animatorm by right clicking the background and selecting
Create State. Double click it to go inside it.

16. Inside Blend Tree select 2D Freedom Cartesian for Blend Type and make sure that
first parameter is Grip and the second is Trigger

17. Add four Motion Field:
Set first field pos X and Y to 0

Set second field pos X to 0 and Y to 1

Set third field pos X to 1 and Y to 0

Set fourth field pos X and Y to 1

18. Drag Take 001 to first field
Drag r_hand_pinch_animation to second field

Drag r_hand_fist to third field and fourth field

19. Duplicate Right Hand Animator and name second one to Left Hand Animator and
repeat #13.

20. Set Hide Controller on Select in Left and Right hand XR Direct Interactor.cs script to
hide hands when holding something.
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Esemete haaramine

1. Loo mis tahes 3D objekt
Lisa jäik keha komponent

XR Grab Interactable.cs skripti lisamine

99



Asjade interneti vahendite kasutamine STEM- õppes

Session 4: Ühtsuse temperatuuri andur ja relee

Pärast ruumide importimist ja seadistamist ühendame IoT-seadmed Unityga. Selleks, et me
saaksime IoT-seadmeid VR-projektiga ühendada, vajame MQTT Brokerit (server), mille me
seadistasime 2. sessions.

MQTT-vahendajaga ühendumiseks laadime CE-SDV-Unity/M2MqttUnity veebilehelt alla
vajalikud komponendid (https://github.com/CE-SDV-Unity/M2MqttUnity). Pärast seda
pakime lahti MqMqttUnity.zip ja kopeerime kausta M2Mqqtt ja M2MqttUnity meie Unity
projekti kausta nimega Assets.

Selleks, et Smart House'i andmed jõuaksid Unitysse, peame tegema mõned muudatused
skriptis. Skript, mida peame muutma, asub aadressil Assets >MQTT>M2MqttUnity>Scripts>
M2MqttUnityTest.cs.

Kõigepealt lisame read lüliti sisse- ja väljalülitamiseks:

      public void LylitiSisse()
        {
            client.Publish("NodeMCU-2/Relay/gpio/13",
System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes("1"), MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE,
false);
            Debug.Log("Test message published");
            AddUiMessage("Test message published.");
        }

        public void LylitiV2lja()
        {
            client.Publish("NodeMCU-2/Relay/gpio/13",
System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes("0"), MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE,
false);
            Debug.Log("Test message published");
            AddUiMessage("Test message published.");
        }
(NodeMCU-2/Relay/gpio/13 nutika maja relee NodeMCU GPIO väärtus 0-off ja 1-in)

Järgmisena lisame skriptile nutika maja temperatuuri:

   protected override void SubscribeTopics()
        {
            client.Subscribe(new string[] { "M2MQTT_Unity/test" }, new byte[] {
MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE });
            client.Subscribe(new string[] { "NodeMCU-2/DHT22/Temperature" }, new byte[] {
MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE });
        }
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      protected override void DecodeMessage(string topic, byte[] message)
        {
            string msg = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(message);
            Debug.Log("Received: " + msg);
            temperatuurtext(msg);
            StoreMessage(msg);
            if (topic == "M2MQTT_Unity/test")
            {
                if (autoTest)
                {
                    autoTest = false;
                    Disconnect();
                }
            }
        }
(lisame rea temperatuurtext(msg))

Ja viimasena lisame read, mis näitavad VR projekti temperatuuri komponendi GameObject
TextMeshPro.

      public void temperatuurtext(string temp)
        {
            temptekst.GetComponent<TextMeshPro>().text= temp;
            Debug.Log(temp);
        }
       

This is how we can connect different smart house IoT sensors to Unity.

Õpiväljundid

❖ Kursuse läbinud õpilastel on põhiteadmised elektroonikast ja prototüüpimisest;

❖ Neil on ülevaade ja oskused, kuidas teha lihtsaid mastaapseid ehitusi Raspberry
Pi'ga;

❖ Nad oskavad luua andmeedastust nutiseadme ja Smart House'i serveri vahel;

❖ Õpilased näevad võimalust lahendada tehnoloogilisi probleeme ja parandada
igapäevaelu läbi nutika töö ja praktiliste tegevuste.
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III peatükk: Ressursid ja vahendid

Erinevate asjade interneti töötubade stsenaariumide kavandamise ja katsetamise käigus
oleme avastanud mitmeid väärtuslikke ressursse ja vahendeid, mida tasub tutvustada
teistele õpetajatele, kes vajavad konkreetseid ideid, kuidas selles STEM-valdkonnas
tegutseda.

Sellest tulenevalt on käesoleva lõpppeatüki eesmärk hõlbustada asjade interneti õpikodade
rakendamist koolihariduse kontekstis. See läheb eespool esitatud töötoa stsenaariumide
valikust kaugemale, et anda ideid, kust leida muid ressursse ja vahendeid klassiruumi jaoks,
nii konkreetseid haridusliku väärtusega tehnoloogiaid kui ka pedagoogilisi ideid.

IoT tehnoloogia hariduslikel eesmärkidel

❖ LUMA Centre Finland. Available online: https://www.luma.fi/en/centre/ (accessed on
29 June 2022)

❖ NTNU’s Resource Centre for STEM-Education. Available online:
https://www.ntnu.edu/skolelab (accessed on 29 June 2022)

❖ Estonian Centre for Engineering Pedagogy. Available online:
https://www.ttu.ee/en/?id=150200 (accessed on 29 June 2022)

❖ NSTC. Available online: https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc/ (accessed on 29
June 2022)

❖ Labdisc Portable STEM Lab. Available online: https://global.boxlight.com/ (accessed
on 29 June 2022)

❖ LabQuest® 2. Available online: https://www.vernier.com/product/labquest-2/
(accessed on 29 June 2022)

❖ Cooking Hacks by Libelium. Available online:
https://www.cooking-hacks.com/mysignals-sw-ehealth-medical-biometric-complete-
kit (accessed on 29 June 2022)

❖ UMI-Sci-Ed Platform. Available online:
https://umi-sci-ed.cti.gr/umiscied/?q=content/welcome-umi-sci-ed-platform
(accessed on 29 June 2022)
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❖ Tiles IoT Inventor Toolkit. Available online: https://www.tilestoolkit.io/ (accessed on
29 June 2022)

❖ Scimodo – The IoT Platform for Science Education. https://www.scimodo.com/
(accessed on 29 June 2022)

❖ Hardwario Kits. https://www.hardwario.com/ (accessed on 29 June 2022)

❖ Arduino Platform. https://www.arduino.cc (accessed on 29 June 2022)

❖ Innovatoorium. https://sites.google.com/view/innovatoorium/avaleht (accessed on
29 June 2022)
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