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10. Manažérske zhrnutie:   
 

 krátka anotácia: 

  

Za účelom rozvíjania odborných zručností a kompetencií v oblasti informačných technológií 

sme sa stretli na pedagogickom klube informatikov, kde sme sa oboznámili s  témou z oblasti 

programovania Arduina, ktoré sa na našej škole vyučuje vo viacerých študijnych odboroch 

v rôznom rozsahu. 

 kľúčové slová  - arduino, tinkercad 

 

11. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Úvod a organizačné pokyny: 

 

                  Privítanie účastníkov, prezenčná listina, príprava programu, pripojenie arduina 

 

 Prezentácia: 

 

Hlavným cieľom je zapojenie senzorov, led, tlačitiek a nahratie programu do arduina.  

 

     Postup: 

 

                  Vysvetlenie práce s Arduinom, nastavenia, nahratie programu, ladenie programu.  
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#include "DHT.h" 

  

#define DHTPIN 5     // what pin we're connected to 

  

#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11  

//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302) 

//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301) 

 

// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V 

// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is 

// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND 

// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the 

sensor 

 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);  

  Serial.println("DHTxx test!"); 

   dht.begin(); 

} 

  void loop() { 

  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow 

sensor) 

 float h = dht.readHumidity(); 

 float t = dht.readTemperature(); 

 

 // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then 

something went wrong! 

 if (isnan(t) || isnan(h)) { 

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

 } else { 

   Serial.print("Humidity: ");  

   Serial.print(h); 

   Serial.print(" %\t"); 

   Serial.print("Temperature: ");  

   Serial.print(t); 

   Serial.println(" *C"); 

  } 

} 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Závery a odporúčania: 
 

V ďalšom kurze si ukážeme ďalšie možnosti využitia Arduina a pripojených zariadení  

v inteligentnej domácnosti.  
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