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Sterowanie
oĂwietleniem
za pomocÈ smartfona
lub tabletu
W tym rozdziale zajmiemy siĊ inną, równie popularną dziedziną automatyki domowej — sterowaniem oĞwietleniem. Na póákach sklepowych znajdziesz mnóstwo gotowych systemów sáuĪących do sterowania urządzeniami domowymi, ale zazwyczaj są one bardzo drogie. I jeĞli nawet
są bezprzewodowe, to na ogóá wymagają od nas uĪywania specjalnego pilota.
My jednak zastosujemy inne podejĂcie i zbudujemy system, dziÚki któremu do sterowania
oĂwietleniem bÚdzie moĝna uĝyÊ komputera, smartfona lub tabletu. Oto krótki opis tego, co
nas czeka:
Q Najpierw zmontujemy sprzÚtowÈ czÚĂÊ projektu, czyli poïÈczymy chip Wi-Fi

z pïytkÈ Arduino i urzÈdzenie sterowane (w tym przypadku zwykïÈ lampÚ)
z moduïem przekaěnika. W naszym projekcie zastosujemy dwa takie moduïy,
ale oczywiĂcie moĝe byÊ ich wiÚcej.
Q NastÚpnie napiszemy kod testujÈcy poszczególne podzespoïy. Sprawdzimy wiÚc,
czy przekaěnik dziaïa poprawnie i czy chip Wi-Fi rzeczywiĂcie ïÈczy siÚ z sieciÈ
domowÈ.
Q Na koniec opracujemy graficzny interfejs, który umoĝliwi sterowanie urzÈdzeniem
nie tylko z poziomu komputera, ale równieĝ smartfona lub tabletu.
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NiezbÚdny sprzÚt i oprogramowanie
Zobaczmy, co konkretnie bÚdzie potrzebne do realizacji tego projektu. Tak jak we wszystkich
projektach opisanych w ksiÈĝce, podstawÈ bÚdzie pïytka Arduino Uno (moĝe byÊ teĝ Arduino
Mega).
Potrzebne bÚdÈ równieĝ moduïy przekaěnikowe jako elementy bezpoĂrednio sterujÈce lampami. Przekaěnik to taki elektromechaniczny wyïÈcznik. Zwykle uĝywa siÚ go, gdy obwód niskonapiÚciowy (np. pïytka Arduino pracujÈca przy napiÚciu 5 V) ma wywoïaÊ zmianÚ w obwodzie o znacznie wyĝszym napiÚciu (np. w lampie podïÈczonej do gniazdka w Ăcianie).
WiÚcej informacji o przekaěnikach znajdziesz pod adresem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przekaěnik.
Ja zastosowaïem moduïy przekaěnikowe marki Pololu przystosowane do przeïÈczania obwodów o napiÚciu do 250 V (mogÈ wiÚc obsïugiwaÊ urzÈdzenia zasilane z sieci zarówno 110 V,
jak 230 V) i natÚĝeniu prÈdu do 10 A. Jeden z nich jest pokazany na rysunku poniĝej.

Jako ĝe chciaïem sterowaÊ dwiema lampami, uĝyïem dwóch takich moduïów. OczywiĂcie nic
nie stoi na przeszkodzie, abyĂ zastosowaï ich wiÚcej albo poprzestaï tylko na jednym.
Nie musisz teĝ szukaÊ dokïadnie takich samych przekaěników jak moje. MogÈ byÊ dowolnej
innej marki, byleby tylko miaïy podobne parametry — po stronie wejĂciowej muszÈ byÊ kompatybilne z obwodami 5 V (jak pïytka Arduino), a po stronie wyjĂciowej muszÈ byÊ przystosowane do napiÚcia i natÚĝenia prÈdu zasilajÈcego urzÈdzenie sterowane. Jak juĝ podawaïem,
przekaěniki uĝyte przeze mnie mogÈ sterowaÊ urzÈdzeniami zasilanymi prÈdem o napiÚciu
nawet 230 V i natÚĝeniu 10 A, czyli majÈcymi moc aĝ 2300 W.
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Poniewaĝ bÚdziemy mieÊ do czynienia z urzÈdzeniami dziaïajÈcymi przy napiÚciu 110 V lub 230 V, musisz zachowaÊ szczególnÈ ostroĝnoĂÊ. Nigdy nie dotykaj przekaěnika podïÈczonego kablem do gniazdka,
a nawet nie zbliĝaj siÚ do niego. JeĂli to moĝliwe, umieĂÊ przekaěnik w jakiejĂ plastikowej obudowie,
aby nikt nie miaï do niego dostÚpu.

Kolejna rzecz, jakiej bÚdziesz potrzebowaï, to moduï Wi-Fi. Kod napisany na potrzeby tego
projektu uwzglÚdnia parametry modelu CC3000, popularnego wĂród uĝytkowników platformy Arduino, wiÚc bez trudu znajdziesz w internecie informacje na jego temat. Jest to pïytka
drukowana (PCB) z interesujÈcym nas chipem i kilkoma elementami niezbÚdnymi dla jego
wïaĂciwego funkcjonowania. Poniĝszy rysunek przedstawia pïytkÚ, której uĝyïem.

Podobnie jak w przypadku przekaěników, pïytka Wi-Fi moĝe pochodziÊ od dowolnego producenta. Musi tylko zawieraÊ chip CC3000 i byÊ dostosowana do zasilania 5 V (wiÚkszoĂÊ pïytek
z chipem CC3000 speïnia ten warunek). Moĝesz uĝyÊ równieĝ nakïadki Arduino zawierajÈcej
wspomniany chip, chociaĝby tej, którÈ oferuje firma Adafruit.
Aby dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej na temat tej pïytki i dziaïania ukïadu CC3000, przejrzyj
dokumentacjÚ i przykïady zastosowañ zamieszczone w internecie pod adresem:
https://github.com/adafruit/Adafruit_CC3000_Library.
Musisz zdobyÊ takĝe pïytkÚ stykowÈ i przewody montaĝowe, aby te wszystkie podzespoïy
poïÈczyÊ.

27

Kup książkę

Poleć książkę

Arduino. Automatyka domowa dla kaĪdego

Oto peïna lista czÚĂci potrzebnych do wykonania systemu sterowania oĂwietleniem:
Q Arduino Uno R3 (http://www.adafruit.com/products/50)1,
Q przekaěnik Pololu 5V (http://www.pololu.com/product/2480) ,
2

Q moduï Wi-Fi CC3000 (http://www.adafruit.com/products/1469)3,
Q pïytka stykowa (http://www.adafruit.com/product/64)4,
Q przewody poïÈczeniowe (http://www.adafruit.com/product/759)5.

Do poïÈczenia lamp z przekaěnikami bÚdziesz potrzebowaï paru przewodów z gniazdkami
i wtyczkami. WiÚcej szczegóïów podam przy omawianiu montaĝu. JeĂli chodzi o oprogramowanie, to bÚdziesz musiaï zainstalowaÊ w swoim komputerze najnowszÈ wersjÚ Ărodowiska
programistycznego Arduino. Potrzebna bÚdzie równieĝ biblioteka aREST. Znajdziesz jÈ pod
adresem:
https://github.com/marcoschwartz/aREST.
Aby pobraÊ repozytorium z serwisu GitHub, po prostu kliknij przycisk Download Zip. Potrzebna bÚdzie teĝ biblioteka chipu CC3000. Znajdziesz jÈ pod adresem:
https://github.com/adafruit/Adafruit_CC3000_Library.
Z kolei bibliotekÚ CC3000_MDNS znajdziesz pod adresem:
https://github.com/adafruit/CC3000_MDNS.
Aby zainstalowaÊ bibliotekÚ, wypakuj wszystkie pliki do folderu /libraries, znajdujÈcego siÚ
w gïównym folderze instalacyjnym aplikacji Arduino. Pod koniec rozdziaïu bÚdziemy tworzyÊ
interfejs sieciowy dla naszego systemu i wtedy niezbÚdny bÚdzie dziaïajÈcy na komputerze
serwer internetowy.

Montaĝ sprzÚtu
Zobaczmy teraz, jak naleĝy te wszystkie komponenty poïÈczyÊ. Zaczniemy od poïÈczenia moduïu przekaěnika i chipu Wi-Fi z pïytkÈ Arduino. Caïy zmontowany ukïad powinien ostatecznie
wyglÈdaÊ mniej wiÚcej tak jak na poniĝszym rysunku.
1

http://botland.com.pl/arduino-moduly-glowne/1060-arduino-uno-r3.html — przyp. tïum.

2

http://www.gotronik.pl/modul-przekaznika-5v-optoizolacja-p-2366.html — przyp. tïum.

3

http://botland.com.pl/moduly-wifi/2276-cc3000-modul-wifi-sparkfun.html (wspóïpracuje z bibliotekÈ
Adafruit, ale dedykowana biblioteka jest dostÚpna pod adresem http://github.com/sparkfun/SFE_CC3000_
Library/archive/master.zip) — przyp. tïum.

4

http://botland.com.pl/plytki-stykowe/56-plytka-stykowa-400-otworow.html — przyp. tïum.

5

http://botland.com.pl/przewody-polaczeniowe/1223-przewody-polaczeniowe-mesko-meskie-20cm-40szt.html
— przyp. tïum.
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Na nastÚpnym rysunku pokazaïem dokïadniej, co z czym naleĝy poïÈczyÊ.

Schemat ten przedstawia poïÈczenia dla systemu w wersji z jednym przekaěnikiem. Zobaczmy, jak to wyglÈda w szczegóïach. Zacznij od umieszczenia wszystkich komponentów jeden
blisko drugiego, po czym umieĂÊ moduï CC3000 na pïytce uniwersalnej. NastÚpnie wykonaj
poïÈczenia zasilajÈce. Pin masy (GND) pïytki Arduino poïÈcz z zaciskiem masy pïytki
CC3000, a zacisk 5V pïytki Arduino — z zaciskiem VIN pïytki CC3000.
Przejděmy teraz do samego chipu CC3000. Jak widaÊ, jego moduï ma caïkiem sporo wyprowadzeñ, wiÚc postÚpuj dokïadnie wedïug moich wskazówek, bo jeĂli siÚ pomylisz, moduï moĝe nie zadziaïaÊ lub bÚdzie dziaïaï niewïaĂciwie. Pin IRQ moduïu CC3000 poïÈcz z pinem
3 pïytki Arduino, VBEN z pinem 5 i CS z pinem 10. NastÚpnie wykonaj poïÈczenie linii interfejsu szeregowego SPI: piny MOSI, MISO i CLK moduïu CC3000 poïÈcz z pinami, odpowiednio, 11, 12 i 13 pïytki Arduino.
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Teraz podïÈcz moduï przekaěnika. Moduï ten ma trzy piny wejĂciowe: dwa zasilajÈce (VCC
i GND) i jeden sygnaïowy (SIG). ÈczÈc go z pïytkÈ Arduino, poïÈcz SIG z pinem 6, GND
z GND i VCC z pinem 5V.
Na koniec wykonaj podïÈczenie lampy do moduïu przekaěnika. Zrób to za pomocÈ dwóch
przewodów: jednego z wtyczkÈ i drugiego z gniazdkiem. Zmontowane poïÈczenie jest pokazane
na rysunku poniĝej.

Zaciski wyjĂciowe przekaěnika to zazwyczaj: COM (wspólny), NC (normalnie zwarty) i NO
(normalnie otwarty). Jeden koniec przewodu zasilajÈcego ma byÊ podïÈczony do zacisku
COM, drugi do zacisku NO, a zacisk NC powinien zostaÊ wolny.
Aby prawidïowo poïÈczyÊ kable zasilajÈce z przekaěnikiem, wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Jeden koniec przewodu z gniazdkiem poïÈcz z zaciskiem COM.
2. Jeden koniec przewodu z wtyczkÈ poïÈcz z zaciskiem ON.
3. Pozostaïe koñce przewodów zïÈcz za pomocÈ zwykïej kostki elektrycznej.
4. Teraz moĝesz podïÈczyÊ lampÚ. PoïÈczenia miÚdzy lampÈ a przekaěnikiem powinny
byÊ zgodne z poniĝszym schematem.
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5. Przewód z wtyczkÈ wïÈcz do gniazdka w Ăcianie, a do przewodu z gniazdkiem
podïÈcz lampÚ. OczywiĂcie caïÈ procedurÚ musisz powtórzyÊ tyle razy,
ile przekaěników zastosujesz. Zasilania kolejnych przekaěników podïÈczaj do linii
+5V i GND na pïytce stykowej, a koñcówki SIG — do niezajÚtych pinów pïytki
Arduino.

Testowanie przekaěników i ïÈcza Wi-Fi
Po zmontowaniu caïego ukïadu moĝemy przystÈpiÊ do pisania kodu, który posïuĝy do przetestowania naszego projektu. Zaczniemy od przygotowania szkicu testujÈcego dziaïanie przekaěnika. Otwórz wiÚc Ărodowisko programistyczne Arduino i przygotuj siÚ do pisania. Szczegóïowo omówiÚ tylko najwaĝniejsze partie kodu, a caïoĂÊ moĝesz pobraÊ z serwera FTP
zawierajÈcego materiaïy dodatkowe do ksiÈĝki.
Najpierw deklarujemy, do którego pinu jest podïÈczony testowany przekaěnik:
const int relay_pin = 6;

Uĝywamy tutaj zmiennej const int — choÊ moglibyĂmy uĝyÊ dyrektywy #define — poniewaĝ
dziÚki temu mamy pewnoĂÊ, ĝe staïa jest odpowiedniego typu. W funkcji setup() musimy zadeklarowaÊ, ĝe jest to wyjĂciowy pin cyfrowy. Posïuĝymy siÚ w tym celu funkcjÈ pinMode():
pinMode(relay_pin,OUTPUT);

W funkcji loop() wïÈczamy przekaěnik, czekamy 5 sekund, wyïÈczamy go, czekamy kolejne
5 sekund i powtarzamy procedurÚ od poczÈtku. Zrobimy to za pomocÈ nastÚpujÈcego kodu:
// Wáącz przekaĨnik
digitalWrite(relay_pin, HIGH);
// Czekaj 5 sekund
delay(5000);
// Wyáącz przekaĨnik
digitalWrite(relay_pin, LOW);
// Czekaj 5 sekund
delay(5000);

Teraz przeĂlij ten kod do pïytki Arduino. JeĂli wszystkie poïÈczenia wykonaïeĂ prawidïowo,
lampa podïÈczona do przekaěnika powinna zapalaÊ siÚ i gasnÈÊ w odstÚpach 5-sekundowych,
a kaĝdej takiej zmianie powinno towarzyszyÊ klikniÚcie styków przekaěnika. JeĂli tak siÚ nie
dzieje, sprawdě poïÈczenia, zwïaszcza te miÚdzy moduïem przekaěnika a pïytkÈ Arduino.
Zanim dotkniesz czegokolwiek w zmontowanym ukïadzie, sprawdě, czy przewód zasilajÈcy
jest odïÈczony od gniazdka w Ăcianie. Nie ryzykuj przypadkowego dotkniÚcia odizolowanego
kabelka, jeĂli urzÈdzenie jest pod napiÚciem, bo to moĝe byÊ niebezpieczne.
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Kod tego szkicu jest dostÚpny w materiaïach dodatkowych do ksiÈĝki zamieszczonych na serwerze FTP:
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ardaud.zip — znajdziesz go w folderze Rozdziaï_02/relay_test.

JeĂli test przekaěnika wypadï pomyĂlnie, moĝesz przejĂÊ do nastÚpnego etapu, polegajÈcego
na napisaniu szkicu sprawdzajÈcego, czy chip CC3000 dziaïa poprawnie i czy moĝliwe jest
sterowanie przekaěnikiem w sposób bezprzewodowy.
Zacznij od zadeklarowania odpowiednich bibliotek:
#include
#include
#include
#include

<Adafruit_CC3000.h>
<SPI.h>
<CC3000_MDNS.h>
<aREST.h>

Zadeklaruj teĝ, do których pinów jest przyïÈczony chip CC3000. JeĂli zmontowaïeĂ ukïad
zgodnie z moimi wskazówkami, nie zmieniaj niczego w poniĝszym zapisie:
#define ADAFRUIT_CC3000_IRQ 3
#define ADAFRUIT_CC3000_VBAT 5
#define ADAFRUIT_CC3000_CS 10

NastÚpnie korzystajÈc z biblioteki CC3000, utwórz instancjÚ chipu CC3000 z podanymi
wczeĂniej pinami:
Adafruit_CC3000 cc3000 = Adafruit_CC3000(ADAFRUIT_CC3000_CS,
ADAFRUIT_CC3000_IRQ, ADAFRUIT_CC3000_VBAT, SPI_CLOCK_DIV2);

Aby chip „wiedziaï”, z którÈ sieciÈ ma siÚ ïÈczyÊ, trzeba odpowiednio ustawiÊ pewne parametry. Przede wszystkim musisz podaÊ identyfikator swojej sieci Wi-Fi (SSID) i hasïo:
#define WLAN_SSID "twójSSID"
#define WLAN_PASS "twojehasïo"
#define WLAN_SECURITY WLAN_SEC_WPA2

JeĂli nie uĝywasz standardu WPA2, bÚdziesz musiaï zmieniÊ ustawienie zwiÈzane z zabezpieczeniem sieci. PeïnÈ listÚ moĝliwych ustawieñ bezpieczeñstwa znajdziesz w przykïadowych
szkicach ilustrujÈcych stosowanie biblioteki CC3000:
// Ustawieniem bezpieczeĔstwa moĪe byü: WLAN_SEC_UNSEC, WLAN_SEC_WEP,
WLAN_SEC_WPA lub WLAN_SEC_WPA2

Podaj teĝ numer portu, na którym komputer bÚdzie odbieraï poïÈczenia przychodzÈce. Ja wybraïem port 80 ze wzglÚdu na wygodÚ — moĝna sterowaÊ pïytkÈ przez wpisywanie poleceñ
bezpoĂrednio w przeglÈdarce:
#define LISTEN_PORT 80

32

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • Sterowanie oĞwietleniem za pomocą smartfona lub tabletu

Kolejna rzecz, jakÈ musisz podaÊ, to serwer dziaïajÈcy na pïytce Arduino i przyjmujÈcy tam
poïÈczenia przychodzÈce:
Adafruit_CC3000_Server restServer(LISTEN_PORT);

NastÚpnie utwórz instancjÚ usïugi mDNS, która umoĝliwi dostÚp do pïytki z pominiÚciem jej
adresu IP:
MDNSResponder mdns;

Nie zapomnij teĝ o utworzeniu instancji biblioteki aREST, aby moĝliwe byïo przyjmowanie ĝÈdañ ze Ăwiata zewnÚtrznego:
aREST rest = aREST();

W funkcji setup() po zainicjalizowaniu ustawieñ pïytki i poïÈczenia z sieciÈ Wi-Fi moĝesz
uruchomiÊ usïugÚ mDNS. Jest to teĝ moment, kiedy musisz przypisaÊ pïytce Arduino jakÈĂ
nazwÚ. Ja nazwaïem jÈ po prostu arduino, a to oznacza, ĝe póěniej aby uzyskaÊ do niej dostÚp,
bÚdÚ musiaï wpisywaÊ w przeglÈdarce nazwÚ arduino.local:
if (!mdns.begin("arduino", cc3000)) {
while(1); }

Moĝe siÚ jednak zdarzyÊ, ĝe serwer mDNS nie zadziaïa na Twoim komputerze — wiÚcej informacji znajdziesz na stronie biblioteki CC3000 mDNS. JeĂli tak siÚ stanie, bÚdziesz musiaï
uzyskaÊ dokïadny adres IP pïytki CC3000. Moĝesz siÚ w tym celu posïuĝyÊ podanÈ niĝej
funkcjÈ, która bÚdzie wyĂwietlaïa ĝÈdany adres przy kaĝdym uruchomieniu pïytki:
while (! displayConnectionDetails()) {
delay(1000); }

Aby zakoñczyÊ fazÚ ustawiania parametrów, musisz jeszcze uruchomiÊ serwer na pïytce Arduino. Zrobisz to za pomocÈ nastÚpujÈcego kodu:
restServer.begin();
Serial.println(F("Nasluchiwanie polaczen..."));

Teraz w funkcji loop() musisz przede wszystkim zaktualizowaÊ usïugÚ mDNS:
mdns.update();

Sprawdě teĝ, czy jakiĂ klient nie chce siÚ poïÈczyÊ z internetowym serwerem Arduino, a jeĂli
coĂ takiego ma miejsce, obsïuĝ klienta, uĝywajÈc biblioteki aREST:
Adafruit_CC3000_ClientRef client = restServer.available();
rest.handle(client);

DziÚki bibliotece aREST nie musisz w tej sprawie robiÊ nic wiÚcej! Teraz moĝesz przesïaÊ kod
na pïytkÚ (upewnij siÚ wczeĂniej, ĝe wpisaïeĂ wïaĂciwy identyfikator SSID i hasïo), a gdy juĝ
to zrobisz, otwórz monitor portu szeregowego. Po kilku sekundach powinieneĂ ujrzeÊ napis:
Nasluchiwanie polaczen...
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JeĂli go widzisz, to znaczy, ĝe pïytka jest poïÈczona z sieciÈ Wi-Fi. Powinien byÊ widoczny
równieĝ adres IP pïytki. Zanotuj go, gdyĝ wkrótce bÚdzie Ci potrzebny.
Zamknij monitor portu szeregowego i otwórz przeglÈdarkÚ internetowÈ. Na poczÈtek musisz
okreĂliÊ jako wyjĂciowe piny, do których podïÈczone sÈ przekaěniki. ZaczynajÈc od pinu nr 6,
wpisz w polu adresowym przeglÈdarki nastÚpujÈcy tekst:
http://arduino.local/mode/6/o

JeĂli wszystko zadziaïa jak naleĝy, powinieneĂ ujrzeÊ potwierdzenie w postaci nastÚpujÈcego
komunikatu:
Setting pin D6 to output

JeĂli jest inaczej, nie wpadaj w panikÚ. Moĝe po prostu biblioteka mDNS jest niekompatybilna z Twoim komputerem. Spróbuj jeszcze raz, ale zamiast aliasu arduino.local uĝyj adresu IP
pïytki CC3000. Wpisz np. coĂ takiego:
http://192.168.0.103/mode/6/o

To samo powtórz dla pinu nr 7, jeĂli do niego podïÈczyïeĂ kolejny przekaěnik. A teraz spróbuj
uaktywniÊ za poĂrednictwem ïÈcza Wi-Fi pierwszy przekaěnik. Wpisz w przeglÈdarce:
http://arduino.local/digital/6/1

Natychmiast powinieneĂ usïyszeÊ klikniÚcie przekaěnika i lampa powinna siÚ zaĂwieciÊ, jeĂli
tylko jest podïÈczona do ukïadu. Natomiast w przeglÈdarce powinien siÚ ukazaÊ komunikat
potwierdzajÈcy ustawienie wysokiego poziomu napiÚcia na wskazanym pinie:
Pin D6 set to 1

To samo moĝesz zrobiÊ z pinem nr 7, po prostu ĝeby sprawdziÊ, czy on teĝ daje siÚ sterowaÊ
za poĂrednictwem Wi-Fi. OczywiĂcie caïÈ tÚ procedurÚ testowÈ powinieneĂ dostosowaÊ do
liczby uĝytych przekaěników i do sposobu, w jaki je poïÈczyïeĂ z pïytkÈ.
Peïny kod potrzebny do przetestowania przekaěników i poïÈczenia Wi-Fi moĝna pobraÊ z serwera FTP:
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ardaud.zip.

Tworzenie interfejsu graficznego
do sterowania przekaěnikami
Do samego testowania ukïadu moĝna posïuĝyÊ siÚ przeglÈdarkÈ internetowÈ, ale uĝywanie jej
na co dzieñ do sterowania lampami byïoby raczej niewygodne. Dlatego zbudujemy specjalny
interfejs, który umoĝliwi wïÈczanie i wyïÈczanie poszczególnych ěródeï Ăwiatïa przez zwykïe
klikanie przycisków.

34

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • Sterowanie oĞwietleniem za pomocą smartfona lub tabletu

DziÚki temu, ĝe korzystamy z technologii internetowych, interfejs ten bÚdzie dostÚpny równieĝ na urzÈdzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, jeĂli tylko bÚdÈ poïÈczone z tÈ
samÈ sieciÈ Wi-Fi co system sterujÈcy.
Podobnie jak w pierwszym rozdziale, przy opracowywaniu interfejsu bÚdziemy uĝywaÊ jÚzyków HTML, CSS, JavaScript i PHP. Zacznijmy od tego, co trzeba napisaÊ w HTML-u. BÚdÈ
to bloki kodu odnoszÈce siÚ do przekaěników. Kaĝdemu z tych urzÈdzeñ przypiszemy dwa
przyciski: jeden do zaïÈczania i drugi do wyïÈczania. Oto kod realizujÈcy tÚ czÚĂÊ interfejsu:
<div class="relayBlock"><span class="relayTitle">Przekaěnik 1</span>
<button class="btn btn-block btn-lg btn-primary" type="button"
id="1" onClick="relayClick(this.id)">Wï</button>
<button class="btn btn-block btn-lg btn-danger" type="button"
id="2" onClick="relayClick(this.id)">Wyï</button>
</div>

¿eby przyciski mogïy robiÊ cokolwiek uĝytecznego, trzeba je powiÈzaÊ z odpowiednim kodem w jÚzyku JavaScript. Wszystko to jest zakodowane w pliku JavaScript. Pobieramy identyfikator (ID) przycisku, który zostaï klikniÚty, i wysyïamy do ukïadu sterujÈcego odpowiednie
dla tego przycisku polecenie. Przykïadowo, jeĂli przycisk o identyfikatorze równym 1 jest
przypisany do przekaěnika poïÈczonego z pinem nr 6 i sïuĝy do wïÈczania tego przekaěnika,
to za obsïugÚ jego klikniÚcia bÚdzie odpowiedzialny nastÚpujÈcy fragment kodu:
if (clicked_id == "1"){
$.get( "update_relay.php", {
command: "/digital/6/1"} );
}

To samo zostaïo zrobione dla pozostaïych przekaěników. OczywiĂcie zawartoĂÊ tego pliku musisz odpowiednio zmodyfikowaÊ w zaleĝnoĂci od sprzÚtowej konfiguracji swojego ukïadu.
Spójrzmy teraz na skrypt PHP, który bÚdzie wywoïywany przy kaĝdym klikniÚciu przycisku.
Wiemy juĝ, ĝe za kaĝdym razem jest wtedy przekazywana do skryptu zmienna o nazwie command
(polecenie). WewnÈtrz skryptu musimy najpierw pobraÊ jej wartoĂÊ:
$command = $_GET['command'];

Skoro mamy juĝ polecenie, które naleĝy wysïaÊ, moĝemy przystÈpiÊ do tworzenia ïañcucha
znakowego zawierajÈcego wïaĂciwy adres URL. Taki wïaĂnie ïañcuch wpisywaliĂmy w przeglÈdarce podczas testowania szkicu realizujÈcego ïÈcznoĂÊ Wi-Fi. Przypominam, ĝe jeĂli usïuga mDNS nie dziaïa na Twoim komputerze, musisz w tym ïañcuchu umieĂciÊ adres IP moduïu CC3000. A oto jak naleĝy utworzyÊ zmiennÈ zawierajÈcÈ stosowny ïañcuch z adresem
URL i poleceniem:
$service_url = 'http://arduino.local'. $command;

Teraz moĝemy zainicjowaÊ usïugÚ cURL. Robimy to w sposób nastÚpujÈcy:
$curl = curl_init($service_url);
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Potem zlecamy wykonanie polecenia:
$curl_response = curl_exec($curl);

A nastÚpnie zamykamy usïugÚ cURL:
$curl_close($curl);

Zauwaĝ, ĝe tym razem nie interesuje nas odpowiedě pïytki Arduino, wiÚc jej nie odbieramy
i nigdzie nie wysyïamy.

Testowanie interfejsu graficznego
Wszystko zmontowane, kod interfejsu napisany, wiÚc czas na generalny sprawdzian. Upewnij
siÚ, ĝe Twój serwer internetowy dziaïa i ĝe w jego gïównym folderze znajdujÈ siÚ wszystkie
pliki interfejsu. Aby to sprawdziÊ, otwórz ten folder (przez wpisanie w przeglÈdarce internetowej adresu localhost). Gdy juĝ siÚ tam dostaniesz, otwórz plik HTML. PowinieneĂ ujrzeÊ
coĂ zbliĝonego do rysunku zamieszczonego poniĝej.

Aby przetestowaÊ interfejs, po prostu klikaj widoczne przyciski. Kaĝde klikniÚcie powinno
spowodowaÊ zmianÚ stanu odpowiedniej lampy. JeĂli jest inaczej, musisz sprawdziÊ kilka rzeczy.
Przede wszystkim upewnij siÚ, ĝe serwer internetowy dziaïa poprawnie. Sprawdě teĝ, czy
w skrypcie PHP wpisaïeĂ wïaĂciwÈ nazwÚ pïytki Arduino (lub adres IP). Na koniec przetestuj
jeszcze raz szkic sterujÈcy dziaïaniem pïytki Arduino, wpisujÈc polecenia bezpoĂrednio
w przeglÈdarce internetowej. Upewnij siÚ teĝ, czy przekaěniki sÈ nadal podïÈczone do pïytki,
tak samo jak byïy podczas pisania wspomnianego szkicu.
Peïny kod interfejsu moĝna pobraÊ z serwera FTP zawierajÈcego materiaïy dodatkowe do
ksiÈĝki.
Opisanego tu interfejsu moĝesz uĝywaÊ równieĝ za poĂrednictwem telefonu komórkowego
lub tabletu — wystarczy, ĝe znajdziesz w sieci nazwÚ swojego komputera. Duĝo zaleĝy od
systemu operacyjnego, ale zwykle znajdziesz jÈ w ustawieniach systemowych pod nagïówkiem Ustawienia sieci lub podobnym. Przykïadowo w systemie OS X mój komputer byï dostÚpny pod nazwÈ macbookpro.local. W systemie Windows znajdziesz odpowiedniÈ opcjÚ,
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wybierajÈc kolejno Panel sterowania/SieÊ i Internet/WyĂwietl stan sieci i zadania. JeĂli uĝywasz
Linuksa, moĝesz po prostu wpisaÊ w terminalu nazwÚ hosta.
Po wskazaniu nazwy komputera w urzÈdzeniu przenoĂnym bÚdziesz mógï przejĂÊ bezpoĂrednio
do folderu z plikami interfejsu. Samo posïugiwanie siÚ nim bÚdzie wyglÈdaïo tak samo jak na
komputerze. Poniĝej zamieĂciïem rysunek pokazujÈcy, jak ten interfejs wyglÈda w smartfonie.

Podsumowanie
Podsumujmy teraz to, co zrobiliĂmy w ramach drugiego projektu. Otóĝ zbudowaliĂmy system
bezprzewodowego sterowania przekaěnikami za pomocÈ komputera lub urzÈdzenia mobilnego. System dziaïa tak samo jak te kupowane w sklepach, ale jego zaletÈ jest to, ĝe w kaĝdej
chwili moĝesz go ïatwo dostosowaÊ do swoich potrzeb. Waĝne jest równieĝ to, ĝe do sterowania
tym systemem nie musisz mieÊ kolejnego pilota — wystarczy, ĝe siÚgniesz po swój smartfon.
Zobaczmy jeszcze raz w skrócie, jak przebiegaïa realizacja tego projektu. Najpierw zgromadziliĂmy komponenty niezbÚdne do zbudowania systemu, w tym moduïy przekaěnikowe potrzebne do wïÈczania i wyïÈczania sterowanych urzÈdzeñ. PrzygotowaliĂmy równieĝ chip Wi-Fi,
aby móc poïÈczyÊ wszystko z lokalnÈ sieciÈ internetowÈ.
NastÚpnie zmontowaliĂmy caïy ukïad sterujÈcy i podïÈczyliĂmy do niego lampÚ biurkowÈ, aby
sterowaÊ niÈ poprzez ïÈcze Wi-Fi.
Potem napisaliĂmy odpowiednie szkice dla platformy Arduino, które umoĝliwiïy nam sprawdzenie poprawnoĂci dziaïania poszczególnych moduïów przekaěnikowych oraz skutecznoĂci
poïÈczenia systemu z sieciÈ Wi-Fi.
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Na koniec zbudowaliĂmy interfejs internetowy w celu uïatwienia sterowania urzÈdzeniami
podïÈczonymi do systemu. Interfejs zostaï zbudowany w oparciu o standardy internetowe,
takie jak HTML czy JavaScript, a zatem moĝna go uĝywaÊ na kaĝdym urzÈdzeniu mogÈcym
siÚ poïÈczyÊ z sieciÈ Wi-Fi i umoĝliwiajÈcym skorzystanie z przeglÈdarki internetowej.
JeĂli chcesz sterowaÊ oĂwietleniem w kilku pokojach, bez problemu moĝesz doïoĝyÊ kolejne
pïytki Arduino, ale kaĝdej z nich bÚdziesz musiaï przypisaÊ innÈ, unikatowÈ nazwÚ, np. arduino1.local, arduino2.local itd. OczywiĂcie bÚdziesz teĝ musiaï odpowiednio przerobiÊ kod
po stronie serwera.
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