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POVZETEK  
Mobilne naprave bodo v prihodnosti postale nepogrešljiv pripomoček pri poučevanju. 

Razvoj novih mobilnih naprav se odvija zelo hitro in učenci imajo dostop do njih. Veliko 

časa preživijo pri njihovi uporabi in naloga učiteljev je, da poizkusimo ta čas preusmeriti 

na aplikacije, ki imajo poučno vsebino.  

V magistrskem delu opisujemo štiri aplikacije, ki smo jih izdelali  za operacijski sistem 

Android. Za izdelavo aplikacij smo uporabili programsko opremo MIT app Inventor, pri 

kateri ni potrebno predhodno znanje računalniškega programiranja. Izdelava  aplikacije 

poteka kot združevanje različnih komponent med seboj.  

Primeri aplikacij, temelječih na z bluetooth povezavi z elektronskim razvojnim okoljem 

Arduino, so prižiganje svetlečih diod, merjenje napetosti na potenciometru, krmiljenje 

kota zasuka servomotorja in merjenje razdalj z Arduino ultrazvočnim senzorjem. Pri 

vseh aplikacijah smo opisali tudi celotni postopek izdelave aplikacij. Aplikacije 

dvosmerno izmenjujejo informacije med mobilno napravo in krmilnikom Arduino.  

Vsako od aplikacij smo umestili v slovenski učni načrt in jo povezali z eksperimentom 

pri naravoslovnih predmetih in tehniki.  

S tem smo želeli slovenskim učiteljem dali možnost, da naredijo za mlade 

naravoslovne predmete in tehniko bolj priljubljeno s pomočjo uporabe novih tehnologij. 

Mobilne naprave, ki jih imajo učenci, bi tako lahko pedagoški delavci uporabili pri raznih 

šolskih projektih, zaključnih nalogah, raziskovalnih nalogah, tekmovanjih itd. 
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ABSTRACT  

DEVELOPMENT OF APPLICATIONS FOR SCHOOL LABORATORY BASED ON 

BLUETOOTH COMMUNICATION BETWEEN SMARTPHONES AND ARDUINO 

In near future, mobile devices will become an indispensable accessories for teaching. 

The development of new devices takes place very quickly and all students have access 

to them. They spend a lot of their time using them, and the task of the teachers is to 

try to redirect them to using their devices for applications that have educational content. 

In my master's thesis, I described four applications that we developed for the Android 

operating system. In order to create these applications, we used the MIT app Inventor 

software, which does not require prior knowledge of computer programming. The 

applications are designed with combining different components with each other. 

Examples of applications based on bluetooth connections with the Arduino electronic 

development environment are: the lighting of the LEDs, the measurement of the 

voltage on the potentiometer, the angle of rotation of the servo motor and the distance 

measurement with the Arduino ultrasonic sensor. We also described the entire 

application development proccess for all the applications. Applications have a two-way 

exchange system of information between the mobile device and the Arduino 

microcontroller. 

Each of the applications was placed in the Slovenian curriculum and connected it with 

an experiment in science subjects and in tehnology. 

With this, we wanted to give Slovenian teachers the opportunity to make science 

subjects and techniques more popular with young people by using new technologies. 

Student's mobile devices could be used by pedagogical workers in various school 

projects, finishing tasks, research tasks, competitions, etc.  
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technology laboratory, Android operating system, smartphones, application 

development
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UVOD 
Mobilne aplikacije so zelo priljubljene pri učencih, tako da je njihova uporaba v porastu. 

Vsi učenci imajo namreč pametne mobilne naprave in jih tudi vsakodnevno uporabljajo. 

Nekatere države po svetu mobilne aplikacije, ki so prilagojene njihovemu šolskemu 

sistemu, že s pridom uporabljajo v svoji pedagoški praksi. Težava pa se pojavi, ker 

njihov način dela ni prenosljiv tudi v našo šolsko prakso. Že v našem diplomskem delu 

smo ugotovili, da na področju naravoslovja in tehnike ni ustreznih aplikacij v 

slovenskem jeziku, ki bi bile prilagojene slovenskim učnim načrtom. Težava je, da so 

vse aplikacije v angleškem jeziku in nimajo možnosti direktne implementacije v pouk. 

Aplikacije bi morali zato nekoliko predelati in jih prilagoditi slovenskemu šolskemu 

sistemu. 

Ustrezne aplikacije, ki bi bile prilagojene slovenskemu šolskemu sistemu, pa je 

mogoče tudi izdelati. V našem magistrskem delu smo za to uporabili program MIT app 

Inventor in s pomočjo tega programa izdelali štiri aplikacije za operacijski sistem 

Android. Aplikacije pa smo tudi povezali s pomočjo bluetooth povezave z elektronskim 

razvojnim okoljem Arduino. V Sloveniji zaenkrat še nimamo opisanega primera dobre 

prakse, kjer bi se pri pouku naravoslovnih predmetov in tehnike uporabljale mobilne 

aplikacije.  

Vse aplikacije smo prilagodili slovenskemu učnemu načrtu in jih povezali z 

naravoslovnimi predmeti in tehniko ter tako omogočili slovenskim pedagoškim 

delavcem, da lahko tudi sami ustvarjajo aplikacije in jih začnejo uporabljati pri svojem 

pedagoškem delu.  
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1 UPORABA APLIKACIJ V ŠOLSTVU 

V tujini nekatere države že vnašajo in tudi uporabljajo mobilne aplikacije pri svojem 

pouku in s tem poizkušajo narediti pouk boljši in privlačnejši za učence. V tujini se je 

praksa uporabe mobilnih aplikacij pri pouku izkazala kot dobra in zato je pomembno, 

da poizkušamo dobre prakse iz tujine prenesti tudi v naš šolski prostor. 

V slovenskem šolstvu je uporaba aplikacij za mobilne naprave pri pouku naravoslovnih 

predmetov in tehnike še v povojih. Težava je v tem, da veliko aplikacij ni primernih in 

prilagojenih slovenskemu šolskemu sistemu. Pomembno je, da tudi v Sloveniji sledimo 

trendom iz tujine in poizkušamo tudi mi v pouk naravoslovnih predmetov in tehnike 

vpeljati uporabo mobilnih aplikacij. V tujini se je taka praksa do sedaj izkazala kot 

dobra.  

V skladu z raziskavo Nielsen se je 35 % odstotkov lastnikov pametnih telefonov 

opredelilo, da odkar so se pametni telefoni tako razvili, skorajda nič več ne uporabljajo 

računalnikov. 75 % vseh pa se je opredelilo, da sedaj uporablja pametne telefone za 

stvari, ki so jih prej uporabljali na računalnikih. Čeprav pametni telefoni še niso dosegli 

zmogljivosti  računalnikov, pa lahko opazimo, da dijaki večino svojega časa preživijo z 

uporabo le-teh. Učitelji bi morali zato to s pridom izkoristiti in tudi pametne telefone 

pripeljati in začeti uporabljati v šoli. [1] 

1.1 PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ TUJINE 

V Indiji so razvili aplikacijo, ki omogoča, da prek bluetooth povezave s krmilnikom 

Arduino upravljajo učilnice. Prižigajo in ugašajo lahko različne žarnice, opravljajo s 

senzorji dima, s senzorji za odpiranje vrat, merijo temperaturo, prižigajo ventilatorje … 

Vse komponente so tudi med seboj povezali znotraj aplikacije. [2] Na drugi univerzi v 

Indiji so razvili pomanjšan avtomobil, ki je temeljil na krmilniku Arduino in se preko 

bluetooth modula povezoval z mobilno aplikacijo. Aplikacijo so razvili tako, da je 

omogočala premikanje avtomobila v vseh smereh, omogočala je tudi razne svetlobne 

učinke na samem avtomobilu in pa tudi zvočne učinke. [3] Na drugi strani pa sta 

Francisco M. Lopez-Rodriguez in Federico Cuesta z učenci izdelala tudi robote, ki so 

bili krmiljeni s pomočjo aplikacije za operacijski sistem Android in povezani z 

elektronskim razvojnim okoljem Arduino. Ti roboti so opravljali različna lažja opravila. 
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Nad projekti, povezanimi z mobilnimi aplikacijami, so bili učenci navdušeni in uporaba 

novih tehnologij pri pouku je po pisanju avtorjev prinesla dodatno motivacijo in 

zagretost za učenje. [4]  

1.2 NEVARNOSTI PRETIRANE UPORABE MOBILNIH NAPRAV 
 

Vsa digitalna tehnologija bogati naše življenje. Pomaga nam pri delu, zabavi in 

komunikaciji. Pretirana uporaba tehnologije pa lahko privede tudi do odvisnosti. Če 

preživimo dlje časa pred tabličnimi računalniki ali mobilnimi telefoni, to še ne pomeni 

odvisnosti. Ta se pokaže šele, ko ima pretirana uporaba tehnologij posledice vidne v 

realnem življenju. [5] 

Zasvojenosti z digitalno tehnologijo pravimo nova zasvojitev. Pred nastankom 

računalnikov o tej zasvojitvi niso vedeli še nič, medtem ko je dandanes to eden glavnih 

problemov razvitih družb. Velik dejavnik tega je tudi čedalje hitrejši tempo življenja. 

Ljudje imamo zelo polne urnike in za reševanje težav se velikokrat uporabljajo 

računalniki in mobilne naprave. Ljudje preživimo čedalje več časa pred modernimi 

tehnologijami. Hitro zato pride do zasvojenosti, posebej še, če tudi svoj prosti čas 

preživimo z uporabo računalnikov in mobilnih naprav. [6] 

1.3 Uporaba mobilnih aplikacij pri poučevanju v Sloveniji 
 

V Sloveniji zaenkrat še nimamo opisane dobre prakse uporabe mobilnih aplikacij pri 

pouku naravoslovnih predmetov in tehnike. Veliko se v zadnjem času pri pouku 

naravoslovnih predmetov in tehnike uporabljajo elektronska razvojna okolja. Predvsem 

prevladuje elektronsko razvojno okolje Arduino. Veliko se to elektronsko razvojno 

okolje uporablja predvsem pri projektih in predmetih, kot so elektronika, mehatronika 

in robotika. Povezave elektronskega razvojnega okolja in mobilne aplikacije pa v 

literaturi ni zaslediti. [7] 

2 OPERACIJSKI SISTEMI ZA MOBILNE 

NAPRAVE 
Za mobilne naprave so trije najpomembnejši operacijski sistemi: IOS, Android in 

Windows. Izmed naštetih operacijskih sistemov, ki jih ponujajo proizvajalci, smo za 

izdelavo aplikacij uporabili operacijski sistem Android. Ta operacijski sistem smo 
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uporabili, ker omogoča najlažje ustvarjanje aplikacij in ga uporablja tudi najširši krog 

ljudi. 

2.1 ANDROID 
 

Android je operacijski sistem, ki se uporablja za različne prenosne naprave. Za razvoj 

tega operacijskega sistema je najbolj zaslužen Google, saj je podjetje Android vzel pod 

svoje okrilje. Podjetje Google in Android sta skupaj razvila operacijski sistem, ki se želi 

čim bolje približati uporabniku. Ena od prednosti Android operacijskega sistema je ta, 

da je odprtokoden in omogoča cenejše in lažje razvijanje programov. Tu pa je ključna 

prednost za uporabnike, saj je zelo veliko programov za ta operacijski sistem 

brezplačnih. Povečal pa se je tudi trg pametnih telefonov, saj proizvajalcem ni potrebno 

več razvijati lastnih operacijskih sistemov, ampak lahko obstoječega le nekoliko 

nadgradijo in prilagodijo svoji napravi. Operacijski sistem Android je enostaven za 

uporabo in omogoča večopravilnost. Zelo dobro se povezuje z vsemi Googlovimi 

storitvami. Skozi leta se je operacijski sistem zelo spreminjal in dobival veliko 

popravkov. Aplikacije za operacijski sistem Android so napisane v programskem jeziku 

Java in  Xml. Aplikacije imajo končnico .apk. Najbolj pomembna aplikacija sistema 

Android je aplikacija Google Play. To je licenčna aplikacija podjetja Google, ki se 

uporablja za prenos in nalaganje aplikacij. Poleg aplikacij pa Google Play vsebuje tudi 

druge vsebine, kot so filmi, glasba, knjige, revije ipd. [8]  

2.2 IOS 
 

IOS je Applov operacijski sistem, ki je bil v osnovi osnovan za iPhone. Danes pa se 

uporablja tudi za druge Applove izdelke (iPad, iPod Touch in Apple TV). IOS je 

enostaven za uporabo in omogoča večopravilnost. Ta operacijski sistem je najbolj 

razširjen v Ameriki, v zadnjem času pa se ga čedalje več uporablja tudi v Evropi. Nima 

enotne aplikacije za nalaganje aplikacij, filmov, revij, knjig ipd. Vse te možnosti so 

porazdeljene v več različnih aplikacij. Za prenos aplikacij ima operacijski sistem IOS 

aplikacijo App Store. V App Store aplikaciji najdemo najrazličnejše aplikacije, ki si jih 

lahko prenesemo na svoj tablični računalnik. Za prenos glasbe ali filmov uporabljamo 

aplikacijo iTunes. Za prenos knjig se uporablja iBook. Operacijski sistem IOS se zelo 

dobro povezuje z vsemi Applovimi proizvodi. [9]   
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2.3 WINDOWS PHONE 
 

Windows Phone je operacijski sistem, ki ga je razvil Microsoft. Skozi leta se je precej 

razvijal in spreminjal. Na začetku je bil operacijski sistem osnovan bolj za dražje 

mobilne telefone, v zadnjih letih pa želijo razširiti krog ponudbe tudi na cenejše 

telefone. Operacijski sistem Windows Phone omogoča večopravilnost in hiter preklop 

med aplikacijami. Za nalaganje aplikacij se uporablja aplikacija Windows Store, na 

kateri si lahko naložimo tako aplikacije kot tudi filme, glasbo, knjige ipd. Količinsko pa 

je manj aplikacij kot na operacijskih sistemih IOS in Android. [10]  

3 ELEKTRONSKA RAZVOJNA OKOLJA 
 

Poznamo veliko elektronskih razvojnih okolij. Nekatera so bolj primerna za uporabo v 

industriji. Ta so po večini dražja in na spletu ne obstaja veliko primerov uporabe. Zato 

je učenje in uporaba tovrstnih elektronskih razvojnih okolij težja. Nekatera druga 

elektronska razvojna okolja, kot sta na primer elektronsko razvojno okolje Arduino in 

Raspberry pie, so cenejša in na spletu lahko najdemo veliko primerov uporabe in 

primerov projektov, iz katerih se lahko naučimo same uporabe elektronskega 

razvojnega okolja.  

V magistrskem delu smo se odločili, da bomo za povezavo z mobilno napravo 

uporabljali elektronsko razvojno okolje Arduino. Zanj smo se odločili, saj je eden izmed 

najbolj uporabljenih elektronskih razvojnih okolij na svetu. Velik dejavnik pri odločitvi 

zanj je tudi cena, in sicer je eden izmed najcenejših tovrstnih elektronskih razvojnih 

okolij. Razvijalci razvojnega okolja Arduino redno posodabljajo sisteme in s tem 

omogočajo uporabnikom še boljšo izkušnjo z okoljem Arduino. Na tržišču je namreč 

veliko različnih dodatnih modulov in komponent, ki uporabo elektronskega razvojnega 

okolja še dodatno popestrijo in izboljšajo. 

3.1 ELEKTRONSKO RAZVOJNO OKOLJE ARDUINO 
 

Krmilnik Arduino je v osnovi mikrokrmilnik na matični plošči, ki je bil zasnovan za lažje 

vstopanje v svet elektronike in projektov, v katere je povezanih več tehniških strok, kot 

na primer strojništvo, elektronika, mehatronika ... Osnova prvih Arduino krmilnikov je 

Atmelov čip ATmega328P. Elektronsko razvojno okolje Arduino je uporabniku zelo 



 

10 
 

dostopno, saj je programska oprema Arduino IDE brezplačna. Programska oprema 

Arduino IDE vsebuje različne že narejene osnovne projekte, ki so uporabniku na voljo 

za vpogled in nadaljnje programiranje. V ozadju programske opreme Arduino IDE je 

obsežna knjižnica različnih programskih možnosti, ki jih uporabnik z lahkoto uporablja 

in so dostopne vsem. To dela izkušnjo z elektronskim razvojnim okoljem Arduino in 

programiranje veliko lažje kot programiranje in učenje programiranja v ostalih razvojnih 

okoljih. [11, 12] 

Poleg krmilnikov Arduino je ponujen tudi širok izbor najrazličnejših dodatkov in 

razširitvenih modulov za Arduino krmilnike. Ti dodatki se zlahka priklapljajo na 

krmilnike Arduino in tudi njihova uporaba je enostavna. Zasnovan je širok sklop 

različnih senzorjev (senzor razdalje, tlaka, temperature, vlažnosti …) in pa različnih 

vrst povezovanja (bluetooth, WIFI …). [10, 11] 

Na voljo je več vrst Arduino krmilnikov. Najbolj razširjen je krmilnik Arduino UNO. Sledi 

mu krmilnik Arduino MEGA. Krmilnik Arduino MEGA se od krmilnika Arduino UNO 

razlikuje predvsem v tem, da omogoča več izhodno vhodnih enot in je zato primeren 

za bolj kompleksne projekte. Tretja možnost pa je še krmilnik Arduino NANO, ki pa je 

najmanjša izvedba krmilnikov Arduino (slika 1). [11, 12] 

 

Slika 1: Krmilniki Arduino  MEGA, UNO in NANO 

Nastavitev programske opreme Arduino IDE je enostavna. Iz uradne spletne strani 

prenesemo RAR datoteko na svojo napravo. V svoji napravi RAR datoteko nato 

razširimo in programska oprema Arduino IDE je pripravljena za uporabo. Za pisanje 

programske kode zaženemo datoteko Arduino.exe in pričnemo s pisanjem programske 

kode. Krmilnik Arduino moramo preko USB kabla povezati  s svojim računalnikom. V 
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programski opremi Arduino IDE pa moramo nastaviti tudi, na katerem priključku imamo 

priklopljen krmilnik Arduino in pa tudi katero izvedenko Arduino krmilnika uporabljamo. 

[11, 12]  

3.2 BLUETOOTH POVEZAVA 
 

Bluetooth povezava je varna in brezžična povezava dveh različnih digitalnih naprav. 

Bluetooth komunikacija je namenjena najrazličnejšemu pošiljanju podatkov iz ene 

naprave v drugo. Bluetooth komunikacija deluje na razmeroma kratkih razdaljah. 

Domet močnejših bluetooth naprav je do nekaj sto metrov. Frekvenčno območje 

delovanja bluetooth naprav je med 2400MHz in 2483.5MHz. [14] 

Bluetooth komunikacijo je razvilo švedsko podjetje Ericsson. Razvili so jo predvsem 

kot nadomestilo za povezavo s kabli na krajših razdaljah. Tehnologija bluetooth 

uporablja princip skakanja iz ene frekvence na drugo. Oddajnik signala zato signal ne 

pošilja le po eni frekvenci, ampak vseskozi frekvenco tudi spreminja. Zaporedje 

spreminjanja frekvence je vnaprej določeno in definirano. Zaradi te lastnosti pa je ta 

tehnologija zelo odporna na najrazličnejše motnje iz okolice. [14]  

4 USTREZNA UČNA STRATEGIJA 

Pri uvajanju aplikacij za mobilne naprave v povezavi z operacijskim sistemom Arduino 

v poučevanje se moramo odločiti tudi za ustrezno učno strategijo. Učnih strategij 

poznamo veliko vrst. Ena izmed najbolj razširjenih na področju raziskovanja je 

projektno učno delo. 

Pri obravnavi nove učne snovi je učitelj samostojen pri izbiri metode dela. Veliko 

učiteljev se še vedno poslužuje tradicionalnih metod dela in frontalnega pouka. Nove 

metode in oblike dela pa pouk dodatno popestrijo in ga naredijo privlačnejšega za 

učence. Z novimi metodami dela učence navajamo tudi k večji samostojnosti. 

Projektno učno delo je eno tistih področij, pri katerem je samostojnost še dodatno 

pomembna. 

4.1 PROJEKTNO UČNO DELO 

Pri pouku naravoslovnih predmetov in tehnike je projektno učno delo zelo pomembno, 

saj s pomočjo projektov v učencih vzbudimo večje zanimanje in jih motiviramo za 
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učenje. Ob skrbno izbranih in načrtovanih projektih učenci pridejo do globljih in 

jasnejših spoznanj. Raziskave kažejo, da  si največ zapomnimo, če nekaj sami 

naredimo, zato je zelo pomembno, da učencem pri pouku omogočimo čim več dela na 

raznih projektih. Projekte, ki jih damo učencem v raziskavo, moramo kot učitelji vnaprej 

zelo dobro pripraviti in predvideti vse situacije, ki bi se lahko tekom projektov naredile. 

Učence moramo vzpodbujati, da sami pridejo do rešitev projektov in jih kot učitelji pri 

tem samo voditi. [15] 

Z delom pri projektih učence učimo, da sodelujejo v skupinah in poizkušajo najti 

najboljše rešitve za projekt in da se medsebojno dopolnjujejo. Tako jih učimo 

analitičnega razmišljanja in timskega dela. S pomočjo takega dela bodo učenci lahko 

tudi na svoji poklicni poti lažje reševali različne težave in naloge, s katerimi se bodo 

srečevali. Znali bodo sodelovati v skupini in skupaj iskati najboljše rešitve. [15]  

Prednosti projektnega učnega dela so: a) povečuje motiviranost za učenje, b) učenci 

razvijajo sposobnosti reševanja težav, ki nastanejo tekom projekta c) oblikuje se 

trajnejše in bolj poglobljeno znanje, d) učenci razvijajo kritično mišljenje, d) otroci 

razvijejo veščine dela v skupini. Projektno učno delo pa ima tudi kar nekaj 

pomanjkljivosti, kot so: a) časovna omejenost, b) veliko priprave in zbranosti, tako s 

strani učitelja kot s strani učenca, c) učitelj potrebuje veliko znanja in pripomočkov. 

[15, 16]  

Dober primer projektnega učnega dela so predstavili na univerzi v Moskvi 

znanstveniki Ilya B. Gartseev, Leng-Feng Lee in Venkat N. Krovi, ki  so s pomočjo 

projektnega učnega dela uspeli povezati iRobot, krmilnik Arduino in MATLAB. Hoteli 

so ustvariti avtonomen vozeči se robot. Pri projektu so združili različne znanstvene 

discipline, in sicer matematiko, robotiko, elektroniko in programiranje. Projekt avtorji 

predstavijo na uvodnih predavanjih pri predmetu mehatronika, ko učenci še nimajo 

veliko predznanja. Kasneje pa ga uporabijo v skupinah z več učenci, da povežejo vse 

pridobljeno znanje med predavanji. [16] 
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5 PROGRAMSKA OPREMA ZA USTVARJANJE MOBILNIH 

APLIKACIJ  

Na spletu obstaja veliko različnih programov za ustvarjanje aplikacij za mobilne 

telefone. Nekateri profesionalni programi so precej dragi in za delo z njimi je potrebno 

imeti veliko programerskega znanja. Ti programi omogočajo izdelavo zelo dobrih 

aplikacij, ki omogočajo različne vrste povezovanja in nadgradenj. Veliko učiteljev pa 

takega zahtevanega programerskega znanja nima. Na spletu so se v zadnjem času 

pojavili tudi programi, ki omogočajo ustvarjanje aplikacij brez programerskega znanja. 

Ti programi omogočajo drugačne načine programiranja. Namesto besednega 

programiranja se pri teh programih uporablja grafično ikonsko programiranje.   

Poklicni programerji mobilne aplikacije za mobilne telefone največkrat izdelujejo v 

programih, ki omogočajo JAVA programski jezik. Primer take aplikacije je 

Andriodstudio. Aplikacija omogoča izdelovanje profesionalnih aplikacij. V porastu pa 

je tudi razvoj programov, ki omogočajo programiranje brez znanja uporabe 

programskih jezikov. Pri večini poteka programiranje po principu grafičnega ikonskega 

programiranja. Primeri takih programov so Mobile Roadie, TheAppBuilder itd. 

Programi so si med seboj zelo podobni, saj vsi vsebujejo širok izbor različnih menijev 

in možnosti oblikovanja. [13] Eden izmed najboljših in največkrat uporabljenih 

programov za izdelovanje mobilnih aplikacij za operacijski sistem Android pa je 

program MIT app Inventor.  Program je brezplačen in namenjen širšemu krogu ljudi, 

saj omogoča programiranje brez znanja programskih jezikov. Tudi v literaturi pogosto 

zasledimo, da se program MIT app Inventor uporablja pri projektih ustvarjanja aplikacij 

za operacijski sistem Android. [16]  Učenje programa pa je mogoče prek veliko spletnih 

primerov, ki jih ponuja program. Za uporabo programa MIT app Inventor v našem 

magistrskem delu smo se odločili, ker je brezplačen in ponuja širok izbor že narejenih 

aplikacij kot zgled. Velika prednost tega programa pa je tudi, da omogoča simulacijo 

in vmesne preglede videza aplikacije. Tako je ustvarjanje aplikacij lažje in hitrejše. 

Program MIT app Inventor omogoča tudi brezžično povezavo preko bluetooth 

komunikacije in wi-fi signala. [17]  
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5.1 PROGRAM MIT APP INVENTOR 
 

Program MIT app Inventor je prosto dostopen na spletu in prijava vanj je mogoča z 

Google računom (slika 2). 

 

Slika 2: Vpis z google računom 

 

 

Na začetku se nam pokaže prva stran programa, kjer lahko manipuliramo s svojimi 

projekti in aplikacijami, ki smo jih že ustvarili. S pritiskom na izbrano aplikacijo pa se 

nam nato odprejo možnosti urejanja aplikacije (slika 3).  

 

Slika 3: Vsi projekti uporabnika 

Ko nam program odpre stran, kjer lahko urejamo aplikacijo, se nam pokaže začetna 

stran urejanja (slika 4).  
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Slika 4: Začetna stran urejanja aplikacije 

Na levi strani se nam odprejo različne možnosti uporabniških vmesnikov. Pod 

zavihkom user interface najdemo različne gumbe, drsnike, okenca za pisanje in 

prikazovanje sporočil, možnosti dodajanja slik in različne vrste izbiranja s seznama. 

Pod drugim zavihkom layouts lahko najdemo različne vrste okvirjev, s katerimi prvotni 

zaslon telefona razdelimo na manjša okenca in manjše dele, v katere nato prenašamo 

stvari iz zavihka user interface. V naslednjih dveh zavihkih drawings and animations in 

sensors najdemo možnost vnašanja grafov in pa senzorjev, ki jih že vsebuje naprava 

sama.  Eden izmed najpomembnejših zavihkov pa je tudi zavihek connectivity, kjer 

lahko izberemo različne vrste povezovanja naprave z bletooth in spletom.  

Na sredini zaslona imamo pokazano obliko mobilne naprave (slika 5). Na tem mestu 

vizualno urejamo aplikacijo in vanjo vnašamo komponente, ki jih bomo naknadno 

programsko povezali v delujočo aplikacijo.  
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Slika 5: Prostor za vizualno urejanje aplikacije 

Na desni strani pa imamo seznam vseh komponent, ki smo jih vnesli v aplikacijo. Vse 

elemente lahko preprosto z gumbom rename preimenujemo, da jih potem lažje 

najdemo, ko elemente povezujemo med seboj. V tem polju lahko elemente tudi 

brišemo, če smo med vnašanjem naredili napake (slika 6). 

 

Slika 6: Seznam vseh komponent 
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Pod seznamom komponent imamo seznam medijskih aktivnosti, ki smo jih uporabili v 

aplikaciji. Seznam slik in zvokov, uporabljenih v celotni aplikaciji. Program si zapomni 

vse slike, ki jih naložimo v program in jih tako kasneje lažje ponovno vnašamo v 

aplikacijo, če to potrebujemo. Na tem mestu lahko tudi dodajamo dodatne slike, ki jih 

bomo uporabili pri delu na aplikaciji (slika 7). 

 

Slika 7: Seznam medijskih aktivnosti 

Čisto na desni strani programa pa se nam kažejo različne možnosti, ki nam jih ponuja 

program, npr. kako lahko uredimo besedilo okenca slike … Vse te elemente lahko 

dodatno oblikujemo na tem delu. Spreminjamo lahko velikost pisave, velikost okvirjev, 

barvo okvirjev, slike in postavitev strani. Vse te funkcije pa so seveda prilagojene 

vsakemu elementu posebej (slika 8). 
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Slika 8: Možnost urejanja komponent, uporabljenih v aplikaciji. 

Na zgornji strani programa imamo tudi možnost, da dodajamo strani na aplikaciji in pa 

možnost, da se med temi stranmi tudi premikamo in jih kasneje lahko popravljamo. 

Vse dodatne strani pa lahko tudi na tem mestu izbrišemo (slika 9). 

 

Slika 9: Manipuliranje s stranmi na aplikaciji 

Na skrajno desni strani programa pa imamo dva gumba, in sicer designer, ki omogoča 

vse zgoraj predstavljene funkcije. Poleg njega pa je gumb blocks, ki nam omogoča 

programiranje aplikacije (slika 10). 

 

Slika 10: Gumb za preklop na blokovno programiranje 
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V zavihku blocks pa imamo na levi strani pod vrstico built-in različne možnosti, s 

katerimi lahko vse komponente med seboj povežemo v delujočo aplikacijo (slika 11). 

Na tem mestu lahko izbiramo pogojne stavke, logične funkcije, matematične funkcije, 

tekstovne izpise iz aplikacije, različne liste, barve in spremenljivke. Spodaj pod temi 

možnostmi pa imamo tudi možnosti, kaj točno naredimo z določeno komponento, ki 

smo jo prej izbrali v zavihku designer. S klikom na različne komponente se nam nato 

odpre cela paleta različnih možnosti, kaj vse lahko naredimo z njimi, in jih med seboj 

povezujemo (slika 12). 

 

Slika 11: Možnosti povezovanja komponent  

                                Slika 12: Dodatne možnosti za manipuliranje s komponentami 

V osrednjem delu je prostor za programsko kodo, ki jo sestavljamo z različnimi bloki, 

ki jih sestavljamo skupaj v celoto. Vse možnosti so napisane v stavkih tako, da je 

sestavljanje zelo intuitivno (slika 13). 
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Slika 13: Sestavljanje programske kode 

Poleg programa MIT app Inventor pa za ustvarjanje dobre aplikacije potrebujemo tudi 

aplikacijo na svoji mobilni napravi, ki nam pomaga pri testiranju in pregledovanju 

videza aplikacije. Ta aplikacija je dostopna samo na trgovina Play. Aplikacija se 

imanuje MIT app Inventor companion (slika 14). 

 

Slika 14: Mobilna aplikacija MIT app Inventor companion 

Aplikacija je zelo enostavna za uporabo. Ko vklopimo aplikacijo, moramo imeti 

povezavo do spleta. V sami aplikaciji imamo 2 vrsti povezave do aplikacije, ki smo jo 
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ustvarili. Prva možnost je, da se z aplikacijo povežemo prek kode, ki nam jo izpiše 

program MIT app inventor, ali pa prek skeniranja QR kode (slika 15). 

 

Slika 15: Začetna stran aplikacije MIT app Inventer companion 

V samem programu MIT app inventor pa imamo različne možnosti, kako dostopamo 

do ustvarjene aplikacije. Med samim ustvarjanjem aplikacije v programu na 

računalniku pod zavihkom connect lahko pod podzavihkom odpremo možnost 

emulator, ki nam omogoča, da na računalniku vidimo in preizkusimo, kako bo izgledala 

naša aplikacija. Naslednja možnost je, da pod zavihkom connect pritisnemo al 

Companion in program nam pokaže QR kodo (sliki16, 17), naslednji korak je, da na 

svoji mobilni napravi odpremo program MIT app inventer companion in pritisnemo 

možnost povezave prek QR kode ali pa prek navadne kode. Ko to naredimo, se nam 

na mobilni napravi prikaže aplikacija. Z vsako spremembo, ki jo naredimo v programu 

MIT app inventer, se ta nato pokaže tudi na vaši mobilni napravi. Tako lahko sproti 

spremljamo in popravljamo vse nepravilnosti, ki so se nam naredile med samim 

ustvarjanjem aplikacije.  
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Slika 16: Izbira možnosti za pregled videza aplikacije  

                                 Slika 17: Povezava z aplikacijo prek QR kode ali pa preo navadne kode 

Končno verzijo aplikacije, ki jo naredimo, pa lahko tudi preprosto prenesemo na svojo 

mobilno napravo ali pa računalnik. To naredimo na zavihku built v programu MIT app 

inventer (slika 18). S pritiskom na prvo možnost aplikacijo prenesemo na napravo prek 

aplikacije MIT app inventer companion s pomočjo QR kode. Aplikacija se nam nato 

prenese na našo mobilno napravo. Ko prenesemo aplikacijo, moramo še potrditi 

prenos in aplikacija se nam nato pokaže na našem začetnem zaslonu med ostalimi 

aplikacijami in je primerna za končno uporabo. Druga možnost pa je, da si aplikacijo 

prenesemo na svoj računalnik kot datoteko s končnico .apk in jo nato prek USB 

povezave povežemo in prenesemo na svojo mobilno napravo.   

 

Slika 18: Prenos aplikacije na mobilno napravo 

 

5.2 POVEZAVA MOBILNE APLIKACIJE Z ELEKTRONSKO RAZVOJNIM 

OKOLJEM ARDUINO 

V naši magistrski nalogi smo naredili štiri primere aplikacij, ki bi jih lahko uporabili pri 

pouku naravoslovnih ali tehniških predmetov. Aplikacije so namenjene naravoslovno 

tehniškim predmetom v osnovnih in srednjih šolah. Vse aplikacije  temeljijo na  

Bluetooth povezavi in povezujejo mobilne naprave z operacijskim sistemom Android s 

krmilnikom Arduino.  
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Za povezavo mobilne naprave in krmilnika Arduino potrebujemo dodatni Arduino 

bluetooth modul HC-05 (sliki 19). Z njim lahko vzpostavimo bluetooth povezavo z 

mobilno napravo.   

 

Slika 19: (levo)Arduino bluetooth modu (desno) Krmilnik Arduino UNO 

Bluetooth HC-05 modul moramo priklopiti na krmilnik Arduino. Na bluetooth modulu 

imamo šest pinov, štiri od njih moramo povezati. En pin je +5V, ta pin priklopimo na 

enosmerno napetost +5V. Naslednji pin je TX, ki ga priklopimo na RX pin na krmilniku 

Arduino, ki se nahaja na pinu številka 0. Naslednji pin na bluetooth modulu je RX pin, 

ki ga priklopimo na TX pin na krmilniku Arduino, ki se nahaja na pinu številka 1. Na 

koncu pa imamo še pin z oznako GND, ki ga priklopimo na GND pin na krmilniku 

Arduino (slika 20). Preostalih dveh pinov na bluetooth modulu ne potrebujemo. 

 

Slika 20: Vezava bluetooth modula na Arduino mikrokrmilniško vezja 
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5.3 PRIMERI APLIKACIJ V PROGRAMU MIT APP INVENTOR 

V tem poglavju so opisane štiri aplikacije za operacijski sistem Android. Pri vseh 

aplikacijah je natančno opisan postopek izdelave in povezava z elektronskim razvojnim 

okoljem Arduino. Vsaka od aplikacij pa je umeščena tudi v slovenski učni načrt. Pri 

vsaki od aplikacij je opisan tudi primer uporabe določene aplikacije pri naravoslovnih 

predmetih in tehniki. 

5.3.1 PRIŽIGANJE SVETLEČIH DIOD 

Aplikacija prižiganje svetlečih diod omogoča, da prek nje prižigamo in ugašamo 

svetleče diode, priklopljene na krmilnik Arduino. Izdelana aplikacija nam omogoča 

prižiganje in ugašanje štirih svetlečih diod.  

5.3.1.1 Umestitev aplikacije v učni načrt 

Tabela 1: UN naravoslovje 7. razred 

Predmet, razred Učni sklop Operativni učni cilji 

Naravoslovje, 7. 

razred 

 

Svetloba in barve Učenci spoznajo, da 

je bela svetloba 

sestavljena iz 

mavričnih barv. [19] 

 

 

5.3.1.2 Potrebščine 

 Svetleče diode (rdeča, zelena, modra), 

 krmilnik Arduino, 

 Arduino bluetooth modul HC-05, 

 trije uporniki (220 Ω), 

 vodniki.  

5.3.1.3 Postopek ustvarjanja aplikacije 

Aplikacija je ustvarjena tako, da z njo lahko prižigamo svetleče diode prek bluetooth 

povezave med mobilno napravo in razvojnim okoljem Arduino. 
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Na začetku začetni zaslon mobilne naprave z razdelkom layouts razdelimo na manjše 

dele, v katere bomo nato dodajali različne gumbe. Na zgornjem delu zaslona mobilne 

naprave z možnostjo layouts naredimo 3 enake kvadratke, v katere bomo nato umestili 

možnosti za povezavo bluetooth, prekinitev bluetooth in povezavo na drugi zaslon. Na 

spodnjem delu pa naredimo štiri malo večje kvadrate za gumbe, s katerimi bomo 

prižigali svetleče diode (slika 21). 

 

Slika 21: Razporeditev prostora na začetnem zaslonu aplikacije 

V prvi kvadrat zgoraj levo dodamo listpicker iz razdelka user interface. Z njim bomo 

izbrali razpoložljiva bluetooth omrežja in se z njimi povezali. Mi smo v naši magistrski 

nalogi na mestu listpickerja dali sliko bluetooth povezave in tako nekoliko izboljšali 

videz aplikacije. Sliko na mesto listpicekrja dodamo tako, da na desni strani pod 

možnostmi urejanja dodamo backgroundimage. Spremenimo pa tudi napis in namesto 

list piceker lahko dodamo poljuben napis. V našem primeru smo dodali napis bluetooth. 

Napisu pa lahko spreminjamo tudi velikost pisave in ga lahko tudi oblikujemo (slika 

22). 

 

Slika 22: Gumb za povezavo bluetooth  
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Poleg list pickerja dodamo button, ki ga izberemo pod razdelkom user interface. 

Spremenimo backgroundimage, v našem primeru smo izbrali sliko, na kateri je 

bluetooth znak prečrtan in tako že sama slika nakazuje namen gumba. Spremenili smo 

tudi napis na sliki v end bluetooth. Ta izbrani gumb bomo uporabili, da bomo prekinili 

povezavo bluetooth (slika 23). 

 

Slika 23: Prekinitev bluetooth povezave 

V tretji prosti kvadrat prav tako damo button iz razdelka user interface. S to možnostjo 

pa se bomo lahko iz izbranega zaslona aplikacije premaknili na drug zaslon aplikacije. 

Mi smo v naši magistrski nalogi tudi temu gumbu spremenili  backgroungimage na sliko 

hiše oziroma domačega zaslona. Spremenili smo tudi besedilo in napisali domov (slika 

24). 

 

Slika 24:Premikanje  med različnimi zasloni aplikacije 

 

V spodnje 4 kvadrate smo v vse tri vstavili možnosti button pod razdelkom user 

interface. Vsem štirim gumbom smo spremenili backgroungimage na slike gumbov in 

jih tudi oštevilčili (slika 25). 
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Slika 25: Gumbi za prižiganje svetleče diode 

V aplikacijo pa moramo dodati tudi možnost bluetooth povezave, ki jo izberemo pod 

razdelkom conectivity in bluetooth modul. Tako izberemo možnost, da se naša 

aplikacija povezuje z bluetooth modulom v mobilni napravi. Bluetooth povezava se 

pokaže pod razdelkom skrite komponente aplikacije (slika 26). 

 

Slika 26: Možnost za povezavo prek bluetooth povezave 

Ko pa imamo zunanji videz aplikacije oblikovan, pa moramo vse elemente aplikacije 

še povezati med seboj. To naredimo pod razdelkom blocks, ki se nahaja v desnem 

zgornjem kotu. Na tem mestu s pomočjo blokovnega programiranja naredimo 

programsko kodo, ki bo delovala v ozadju aplikacije.  

Pri aplikaciji je najbolj pomembna povezava obeh bluetooth naprav. Tista, ki jo imamo 

priklopljeno na arduino mikrokrmilniškem vezju, in tista, ki jo ima vgrajeno mobilna 

naprava. Prvi gumb z napisom bluetooth povežemo z bluetooth modulom, kot kaže 

slika 27. Program je napisan tako, da se nam ob pritisku na gumb bluetooth pokaže 

seznam bluetooth naprav, ki so seznanjene z našo mobilno napravo. Če bluetooth 

modul, povezan na Arduino mikrokrmilniško vezje, še ni seznanjen z mobilno napravo, 

to storimo v nastavitvah bluetooh na mobilni napravi. Ko izberemo bluetooth napravo, 

s katero se želimo povezati, se prične povezava obeh naprav. To naredimo tako, da 

pod razdelkom listpicker (BLUETOOH) izberemo before picking in afterpicking 

možnost. Notranji del zanke pa izberemo pod razdelkom bluetoothClient. Tam nato 
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izberemo možnost set element addresses and names, da nam prikaže seznam naprav 

in izberemo še set and call bluetooth connect address from bluetooth selection. 

Sprogramiramo tudi gumb END_bluetoothn, s katerim ugasnemo bluetooth povezavo 

med napravami (slika 27). Izberemo gumb END_bluetoothn in izberemo možnost 

when END_bluetoothn.click. Notranjost programa pa najdemo pod razdelkom 

Bluetoothclient in izberemo bluetoothclient disconected. Če pa je aplikacija bolj 

kompleksna, potrebujemo tudi gumb, da se vrnemo na začetno stran aplikacije. To 

smo naredili z gumbom DOMOV, ki smo ga sprogramirali, da če ga pritisnemo, se 

vrnemo na začetno stran aplikacije oziroma Screen1. To storimo tako, da pod 

razdelkom gumba DOMOV poiščemo možnost when DOMOV click. Notranjost zanke 

pa najdemo pod razdelkoma control and text. Izberemo možnost open another screen 

scren Name in na koncu dodamo tekst, kateri zaslon želimo odpreti ob pritisku tega 

gumba (slika 27). 

 

 

Slika 27: Blokovni program za manipuliranje z zgornjimi gumbi v aplikaciji 

Sprogramirati pa moramo tudi gumbe, s katerimi bomo prižigali in ugašali svetleče 

diode. Pri vseh treh gumbih LED_1, LED_2 in LED_4 je programska koda enaka. Pod 

razdelkom gumba izberemo možnost when LED is click. S tem določimo, kaj naj se 

zgodi, ko pritisnemo izbrani gumb. Notranjost zanke pa izberemo pod razdelkoma 

BluetoothClient in text. Izberemo call Bluetoothclient sendtext in na koncu pod 

razdelkom text napišemo, kakšno informacijo želimo poslati. Vse te poslane 

informacije se morajo ujemati tudi z informacijami v kodi in v Arduino razvojnem okolju. 

Nekoliko pa se razlikuje koda pri prižigu LED_3, in sicer  je narejena tako, da če držimo 

gumb, bo svetleča dioda prižgana, če pa spustimo gumb, pa se svetleča dioda ugasne. 

Pod razdelkom LED_3 izberemo when LED touchdown in when LED touchup. Nato 

pod razdelkoma bluetoothclient in text izberemo enake možnosti, kot smo jih pri 

LED_1, LED_2 in LED_4 (slika 28). 
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Slika 28: Blokovna shema programa za vzpostavitev bluetooth povezave, za prekinitev bluetooth povezave in za premik med 
zasloni aplikacije 

5.3.1.4 Povezava z elektronskim razvojnim okoljem Arduino 

Da pa bi aplikacija uspešno delovala, moramo narediti tudi projekt v elektronskem 

razvojnem okolju Arduino. Na krmilniku Arduino moramo priklopiti bluetooth modul HC-

05. Poleg bluetooth modula pa priklopimo na krmilnik Arduino tudi štiri svetleče diode. 

Priklopimo jih na štiri izhode krmilnika Arduino. Priklopimo jih na pine sedem, šest, pet 

in štiri. Svetleče diode priklopimo tako, da je pozitivni pol svetleče diode priklopljen na 

izhod krmilnika Arduino. Negativni pol svetleče diode pa priklopimo na GND pin 

krmilnika Arduino. Pred vsako svetlečo diodo pa dodamo tudi še predupor okoli 250 

Ohmov. Z upori preprečimo prevelik tok skozi svetlečo diodo in tako preprečimo 

uničenje svetleče diode (slika 29). 

 

Slika 29: Shema vezave svetlečih diod 

V programski opremi Arduino IDE pa moramo zapisati tudi kodo, ki se bo skladala z 

narejeno aplikacijo. Programsko kodo smo naredili v programu Arduino IDE. Na 
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začetku Arduino IDE kode določimo, na katere izhode krmilnika Arduino bomo priklopili 

svetleče diode. V nadaljevanju pa določimo še spremenljivke, ki jih bomo uporabljali v 

programu (slika 31 levo). Določimo tudi, da bodo vsi naši uporabljeni priključki krmilnika 

Arduino uporabljeni kot izhodne enote (slika 31 desno). 

 

Slika 30: (levo) Določitev uporabljenih priključkov na Arduino mikrokrmilniškem vezju (desno) Določitev izhodnih enot 

V nadaljevanju programa pa bomo krmilnik Arduino uporabljali kot sprejemnik 

bluetooth signala, mobilna naprava pa bo signale in informacije pošiljala. Zato 

nadaljevanje Arduino IDE kode nadaljujemo tako, da naj se zanka začne izvajati, če 

sprejmemo katerikoli signal od bluetooth oddajnika. Vrednost spremenljivke Receive 

nastavimo na vrednost, ki jo sprejmemo od mobilne naprave. In glede na sprejeto 

vrednost se nato izvajajo različne podzanke programa (slika 31). 

 

 

Slika 31: Začetek programa v razvojnem okolju Arduino 

Za manipuliranje s svetlečimi diodami pa uporabljamo štiri podobne podprograme. Za 

svetleče diode ena, dva in tri (slika 32 levo, 32 desno in 33 levo). Uporabljamo 

podprogram, ki se izvede ob dveh izpolnjenih pogojih. Program se orientira na stanje 

izhoda, ki ga uporabljamo, in preverja, ali je stanje v logični 1 ali je v logični 0. Preverja 

pa tudi podatke, ki jih pridobiva od mobilne naprave. V primeru svetleče diode ena 

krmilnik Arduino sprejme signal 1 in če je izhod mikrokrmilnika 7 v stanju logične 0, 

potem spremeni stanje izhoda mikrokrmilnika 7 v logično 1. Če pa je stanje izhoda 
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krmilnika Arduino 7 že v stanju logične 1 in sprejme signal 1, pa krmilnik Arduino 

spremeni stanje na izhodu krmilnika Arduino 7 v stanje logične 0. Zelo podoben princip 

je tudi pri svetleči diodi dva in svetleči diodi tri. Podprogram se v tem primeru odvije, 

če krmilnik Arduino od mobilne naprave sprejme signal a in 2. Razlika je pri svetleči 

diodi 4. V tem primeru pa program v krmilniku Arduino ne preverja stanja na izhodu 

krmilnika Arduino 4, ampak  preverja samo signal, ki ga prejme od mobilne naprave. 

Če sprejme signal 8, potem spremeni stanje na izhodu krmilnika Arduino 4 v stanje 

logične 1. Če pa sprejme signal 9, pa spremeni stanje na izhodu krmilnika Arduino v 

stanje logične 0 (slika 33 desno). 

 

Slika 32 ): (levo) Programska koda za prižig svetlečih diod 1 (desno) Programska koda za prižig svetlečih diod 2 

 

 

Slika 33: (levo) Programska koda za prižig svetlečih diod 3 (desno) Programska koda za prižig svetlečih diod 4 

5.3.1.5 Primer eksperimenta, uporabnega pri pouku 

Nad tri usmerniške svetleče diode rdeče, zelene in modre barve postavimo polovico 

bele ping pong žogice.  

a) Če prižgemo vse tri svetleče diode, se barva žogice ne spremeni. Tako učenci 

ugotovijo, da je mešanice rdeče, zelene in modre svetlobe, svetloba bele barve. 
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b) Če prižgemo rdečo in zeleno svetlečo diodo, se žogica obarva rumeno. Tako 

učenci ugotovijo, da je mešanice rdeče in zelene svetlobe, svetloba rumene 

barve. 

c) Če prižgemo rdečo in modro svetlečo diodo, se žogica obarva magentno. Tako 

učenci ugotovijo, da je mešanice rdeče in zelene svetlobe, svetloba tako 

imenovane magentne barve. 

d) Če prižgemo modro in zeleno svetlečo diodo, se žogica obarva cian. Tako 

učenci ugotovijo, da je mešanice rdeče in zelene svetlobe, svetloba tako 

imenovane cian barve. 

5.3.2 MERJENJE NAPETOSTI NA POTENCIOMETRU 

Aplikacija nam omogoča merjenje napetosti na priključkih potenciometra. Z vrtenjem 

potenciometra se napetost na njegovih priključkih spreminja in aplikacija nam to 

spreminjanje prikaže. 

 

 

 

 

5.3.2.1 Umestitev aplikacije v učni načrt 
Tabela 2: UN fizika 9. razred 

Predmet, razred Učni sklop Operativni učni cilji 

Fizika, 9. razred 

 

Električna napetost  

 

 

 

Zaporedna 

vezava 

porabnikov 

Samostojno izmerijo napetost 

na izviru in napetost na 

porabniku. [20] 

 

S poskusi raziščejo 

zakonitosti porazdelitve 

napetosti na zaporedno 

vezanih 

upornikih. [20] 
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5.3.2.2 Potrebščine 

 Potenciometer, 

 krmilnik Arduino, 

 Arduino bluetooth modul HC-05, 

 vodniki. 

5.3.2.3 Postopek ustvarjanja aplikacije 

V vezju imamo potenciometer, vezan v vezje delilnika napetosti. Aplikacija je bila 

narejena z namenom, da lahko z njeno pomočjo merimo napetost na priključkih 

potenciometra.  

Na začetni zaslon mobilne naprave najprej z razdelkom layouts naredimo osnovni 

videz aplikacije. Na zgornjo stran zaslona mobilne naprave naredimo štiri enake 

kvadrate, namenjene upravljanju z bluetooth komunikacijo. Pod temi štirimi kvadrati 

naredimo večji okvir, namenjen grafu, ki bo prikazoval časovni potek napetosti na 

priključkih potenciometra. Pod grafom naredimo pravokotnik, namenjen napisu, pod 

njim pa še dva manjša kvadrata za izpis napetosti (slika 34). 

 

Slika 34: Razporeditev prostora na začetnem zaslonu aplikacije 

Prvi trije kvadrati na zgornji strani aplikacije so enaki kot pri aplikaciji za prižiganje 

svetlečih diod (slika 22, 23 in 24). V četrti kvadrat pa vnesemo button, ki ga izberemo 
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pod razdelkom user interface. Ta gumb bo namenjen brisanju grafa napetosti v 

odvisnosti od časa. Gumbu tudi spremenimo obliko in ime na desni strani pod 

možnostmi urejanja. V našem primeru smo gumbu dali ime reset (slika 35). 

 

Slika 35: Gumb reset 

V spodnji veliki okvir vstavimo možnost canvas pod razdelkom drawing and animation. 

V tem delu se nam bo prikazoval graf napetosti na priključkih potenciometra v 

odvisnosti od časa. Grafu lahko na desni strani pod možnostmi urejanja spremenimo 

tudi backgroung picture. V našem primeru smo za ta namen dali fotografijo mreže za 

lažje branje grafa (slika 36). 

 

Slika 36: Prostor za izrisovanje grafa 

V vse tri spodnje kvadrate vstavimo label možnost, ki jo izberemo pod razdelkom user 

interface. Zgornji možnosti na desni strani med možnostmi urejanja spremenimo napis 

v vrednost napetosti. Prvi spodnji možnosti prav tako med možnostmi urejanja 

spremenimo napis v 0. 0 možnosti poleg pa spremenimo ime na V (slika 37). 
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Slika 37: Prostor za izpisovanje napetosti 

V aplikacijo pa moramo dodati še tri nevidne komponente, ki jih bomo kasneje uporabili 

pri programiranju aplikacije. Dodati moramo dva elementa clock, ki ju najdemo pod 

razdelkom sensors. Dodati pa moramo tudi bluetoothclient, ki je pod razdelkom 

conectivity (slika 38). 

 

Slika 38: Skrite komponente aplikacije 

Po končanem oblikovanju aplikacije pa moramo vse komponente med sabo tudi 

programsko povezati. To storimo pod razdelkom blocks na zgornji desni strani.  

Prvi gumb zgoraj levo je namenjen povezavi mobilne naprave prek bluetooth povezave 

z Arduino razvojnim okoljem. Drugi gumb poleg njega je namenjen prekinitvi povezave 

bluetooth. Tretji gumb pa je namenjen spremembi zaslona aplikacije na začetno stran. 

Vsi trije gumbi imajo popolnoma isto programsko shemo kot pri aplikaciji prižig 

svetlečih diod (slika 27). 

Četrtemu gumbu pa dodelimo program, ki bo resetiral graf napetosti v odvisnosti od 

časa. Želimo, da se nam graf izbriše, ko pritisnemo na gumb, zato pod možnostmi 

gumba reset poiščemo možnost when reset_graf .click. V to zanko pa nato dodamo 

podenote, in sicer prvo podenoto najdemo pod razdelkom canvas, in sicer izberemo 

možnost call canvas.Clear. S to možnostjo izbrišemo graf, ponastaviti pa moramo še 

spremenljivko, ki nam prikazuje velikost napetosti. Ti dve možnosti pa poiščemo pod 

razdelkom variables in podenoto set global x to in set global x_pred to. Ti dve 

spremenljivki nam prikazujeta velikost napetosti, zato obe nastavimo na vrednost 0. 

Vrednost pa jima nastavimo pod razdelkom math, izberemo možnost vpisa števila 

(slika 39). 
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Slika 39: Reset grafa napetosti v odvisnosti od časa 

V aplikaciji potrebujemo pet spremenljivk. Prva spremenljivka recieved_data je 

spremenljivka, ki jo uporabimo za prikaz napetost na prilključkih potenciometra. 

Spremenljivko definiramo tako, da pod razdelkom variables izberemo initalize global 

možnost in v notranjost napišemo izbrano ime spremenljivke, v našem primeru 

recieved_data. Spremenljivki določimo napis pod razdelkom text. Za napis izberemo 

0.0. Dokler se spremenljivka ne spremeni, bo kazala vrednost 0.0. Ko pa začnemo 

sprejemati vrednosti prek bluetooth komunikacije, pa se bo vrednost spremenljivke 

spremenila na sprejeto vrednost. Definiramo pa tudi vrednosti spremenljivk x, y, 

x_pred, y_pred. Te spremenljivke pa potrebujemo za delovanje grafa napetosti v 

odvisnosti od časa. Vsem spremenljivkam pod razdelkom math nastavimo vrednost 0 

(slika 40). 

 

Slika 40: Definicija spremenljivk 

Prvi časovnik, ki smo ga dali pod skrite komponente, uporabimo za prikaz napetosti v 

spodnjem delu aplikacije. Napetost bo prikazana na eno decimalno mesto natančno, 

to tudi programsko določimo. Pod clock1 poiščemo možnost when clock1.timer, v 

notranjosti zanke dodamo dodatni pogoj za izvajanje, in sicer if stavek, ki mu dodamo 

bluetoothclient1 is connected, ki ga najdemo pod razdelkom bluetoothclient. V 

naslednjem pogojnem stavku dodamo pogoj, da sprejete podatke preko bluetooth 

sprejmemo in nastavimo našo spremenljivko recieved_data na sprejeto vrednost. To 

naredimo z možnostjo set global recieved_data to call bluetoothclient. 
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Recievedunsigned1bytenumber. Ti dve možnosti sta pod razdelkom variables in 

bluetoothclient1. Nato pa sprejeto vrednost zapišemo na mesto, kjer smo pri 

oblikovanju naredili napis 0.0. V našem primeru smo ta element poimenovali 

SPREMENLJIVKA. Vrednosti pa tudi programsko določimo, da naj se zaokroži na eno 

decimalno mesto natančno. Naša mobilna naprava od Arduino razvojnega okolja 

sprejema vrednosti od 0 do 256. To vrednost nato programsko še delimo z 51, da 

dobimo vrednosti napetosti od 0 do 5V. Pod razdelkom SPREMENLJIVKA izberemo 

možnost set SPREMENLJIVKA.text to format as decimal number, ki ga najdemo pod 

razdelkom math. Nadaljujemo z možnostjo deljenja števil, in sicer pod razdelkom math 

izberemo deljenje. V prvo okno deljenja vstavimo spremenljivko recieved_data, v 

drugo pa število 51. V spodnje okno pa vpišemo število decimalnih mest, ki jih želimo 

pri zapisu (slika 41). 

 

Slika 41: Blokovni program za prikaz napetosti 

Drugi časovnik uporabimo za delovanje grafa. Ponovno izberemo prvi dve zanki, when 

clock2.timer in if bluetoothclient1.isconnected. Spremenljivka x nam predstavlja 

časovno os grafa, spremenljivka y pa nam prikazuje vrednost napetosti. V kodi 

programa nastavimo, da se nam spremenljivka x spreminja sorazmerno z delovanjem 

ure in se nam enakomerno povečuje. To nastavimo s set global x to get global x + 1. 

Spremenljivko y pa enačimo z vrednostjo, ki nam jo pošilja Arduino razvojno okolje. To 

je vrednost med 0 in 256. V spodnjem delu pa pod razdelkom canvas1 poiščemo 

možnost call canvas1.drawline. V tem delu določimo, katera spremenljivka bo določala 

katero os grafa (slika 42). 
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Slika 42: Blokovni program za izrisovanje grafa 

5.3.2.4 Povezava z Arduino razvojnim okoljem 

Za delovanje aplikacije potrebujemo povezavo med krmilnikom Arduino in mobilno 

napravo. Za omenjeno povezavo potrebujemo Arduino bluetooth modul HC-05. S 

pomočjo Arduno bletooth modula lahko krmilnik Arduino sprejema in oddaja signale. 

Tx pin modula priklopimo na Rx pin na krmilniku Arduino in Rx pin na krmilniku Arduino 

priključimo na Tx pin na modulu. Priključimo tudi pin +5V na napajanje na krmilniku 

Arduino in GND pin na GND pin na krmilniku Arduino. Ožičimo pa tudi potenciometer. 

Enega od skrajnih priključkov potenciometra priključimo na napajanje na krmilniku 

Arduino, drugi skrajni priključek priključimo na GND pin na krmilniku Arduino. Sredinski 

priključek pa priključimo na analogni vhod 0 krmilnika Arduino (slika 43). 

 

Slika 43: Shema vezave potenciometra 

Za delovanje aplikacije pa je potrebno tudi napisati programsko kodo v Arduino IDE 

programski opremi. Programska koda mora biti takšna, da zajema podatke o napetosti 
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na analognem vhodu krmilnika Arduino in te podatke nato pošlje prek bluetooth 

povezave na mobilno napravo. V prvem delu programske kode definiramo vhod na 

krmilniku Arduino kot analogni vhod, ki ga bomo uporabili za sprejemanje podatkov. 

To je analogni vhod 0. V drugem delu kode pa vse sprejete podatke na analognem 

vhodu pošljemo prek bletooth modula mobilni napravi. V programu je definirano, da 

bluetooth modul pošilja vrednosti med 0 in 256 (slika 44). 

 

Slika 44: Programska koda v Arduino IDE programski opremi  za pošiljanje podatkov o napetosti na priključkih 
potenciometra 

 

5.3.2.5 Primer eksperimenta, uporabnega pri pouku 

Učence naučimo, da je potenciometer električni element, ki pri določeni vezavi deluje 

enako kot zaporedno vezana upornika. V aplikaciji se nam prikazuje napetost na enem 

delu potenciometra, v odvisnosti od upora. Tako učenci ugotovijo, da se napetost z 

večanjem upora povečuje.  

5.3.3 KRMILJENJE KOTA ZASUKA SERVOMOTORJA 

Aplikacija omogoča, da preko gumbov in drsnika spreminjamo kot zasuka 

servomotorja, priklopljenega na krmilnik Arduino. Izbiramo lahko med standardnimi koti 

zasuka na gumbih v aplikaciji ali pa izbiramo med poljubnim kotom s pomočjo drsnika. 
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5.3.3.1  Umestitev aplikacije v učni načrt 
Tabela 3: UN fizika 8. razred 

Predmet, razred Učni sklop Operativni učni cilji 

Fizika, 8. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetloba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci: 

s poskusi raziščejo, kako se 

svetloba odbija od telesa, in 

analizirajo potek svetlobnega 

žarka pri odboju na ravnem 

zrcalu, 

s poskusi raziščejo, kako se 

svetloba lomi na meji dveh 

optično različno gostih snovi 

in analizirajo potek 

svetlobnega žarka pri 

prehodu iz ene snovi v drugo. 

[20] 

 

5.3.3.2 Potrebščine 

 servomotor 

 krmilnik Arduino 

 Arduino bluetooth modul HC-05 

 vodniki 

5.3.3.3 Postopek ustvarjanja aplikacije 

Pri aplikaciji za kontroliranje kota zasuka servomotorja imamo narejeno vezje, v 

katerega imamo priklopljen servomotor. Servomotorju lahko prek aplikacije 

kontroliramo zasuk. V aplikaciji je dodan tudi drsnik, s katerim lahko na stopinjo 

natančno nastavimo kot zasuka servomotorja.  
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V prvi fazi ustvarjanja aplikacije naredimo osnovno podobo le-te. To naredimo z 

možnostjo layouts in razdelimo osnovni zaslon mobilne naprave na šest približno 

enakih delov. Na zgornjem delu naredimo tri enake kvadrate, vanje pa vstavimo 

določene enote. Te enote so enake kot pri aplikaciji prižiganje svetlečih diod (slike 22, 

23 in 24).  

V spodnji pravokotnik nato vstavimo možnost label pod razdelkom user interface. Tej 

možnosti nato spremenimo napis, in sicer napišemo kot zasuka servomotorja. Pod 

napisom v naslednji pravokotnik naredimo pet manjših kvadratov z možnostjo layout. 

V vsakega nato vstavimo button, ki ga najdemo pod razdelkom user interface. Prvemu 

gumbu spremenimo napis na prepoznavne kote od 0 do 180 stopinj. V našem primeru 

smo napisali kote 0, 45, 90, 135 in 180 (slika 45). 

 

Slika 45: Določitev prepoznavnih kotov servomotorja 

V naslednji razdelek nato ponovno dodamo label, ki ga najdemo pod razdelkom user 

interface. Temu delu nato spremenimo napis na napis drsnik za kontrolo kota 

servomotorja. Pod napisom nato dodamo še dve možnosti label. Prvi spremenimo 

napis v 0, drugi pa v kot zasuka. Prva možnost, v katero smo zapisali 0, nam bo služila 

kot prikazovalnik, na katerem kotu se je ustavil naš servomotor (slika 46). 

 

Slika 46: Prikaz točnega kota servomotorja 

V zadnji del aplikacije pa vstavimo še drsnik, s katerim bomo lahko ročno nastavili kot 

zasuka servomotorja. Drsnik najdemo pod razdelkom user interface, in sicer izberemo 

možnost slider (slika 47). 
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Slika 47: Vstavitev drsnika 

Aplikaciji pa dodamo tudi skrite komponente, in sicer v aplikacijo dodamo 

bluetoothclient1, ki ga najdemo pod razdelkom connectivity, in clock1, ki ga pa 

najdemo pod razdelkom sensors (slika 52). 

 

Slika 48: Skrite komponente aplikacije 

Po končanem oblikovanju aplikacije se posvetimo programiranju aplikacije. Blokovno 

programsko shemo aplikacije začnemo sestavljati pod razdelkom blocks na desni 

strani programa.  

Najprej sprogramiramo zgornje tri možnosti za povezavo z bluetooth, za prekinitev 

bluetooth povezave in pa gumb za vrnitev na začetno stran aplikacije. Programska 

shema vseh treh možnosti je enaka kot pri aplikaciji za prižiganje svetlečih diod (slika 

27).  

Nato sprogramiramo vseh pet gumbov, s katerimi bomo določali kot servomotorja. Pri 

vseh petih primerih je blokovna shema zelo podobna. V naši aplikaciji smo vse gumbe 

preimenovali, in sicer v K0, K45, K90, 135 in K180. S tem smo si zagotovili, da gumbov 

med programiranjem ne bomo zamenjali med seboj. Za vseh pet gumbov na levi strani 

med možnostmi gumbov izberemo when K . click. V to zanko pa nato vstavimo 

možnost set KOT_ZASUKA.text to. Na koncu pa pod razdelkom math izberemo 

možnost izbiranja številk in vstavimo kot, na katerega želimo, da se nastavi naš 

servomotor. Pod to pa dodamo še call bluetooth. Send1bytenumber in na koncu zopet 

vstavimo številko pod razdelkom math. Obe številki naj se ujemata. Delovanje gumba 

je sedaj takšno, da ko  pritisnemo na gumb v aplikaciji, se spremeni napis v aplikaciji, 

in sicer se nam izpiše kot zasuka, na katerega želimo prestaviti servomotor in pa 

aplikacija prek bluetooth povezave pošlje podatek Arduino razvojnemu okolju, na kateri 

kot želimo zasukati servomotor (slika 49). 
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Slika 49: Blokovna shema programa za zasuk servomotorja na določene kote 

V zadnjem delu aplikacije pa moramo nastaviti še drsnik, s katerim bomo lahko ročno 

nastavljali kot zasuka servomotorja. Na levi strani pod možnostjo drsnika izberemo 

možnost when DRSNIK. Positionchanged s podrazdelkom trumbPosition. V to 

osnovno zanko nato vstavimo možnost set KOT_ZASUKA.text to in na koncu dodamo 

pod razdelkom drsnika možnost DRSNIK.ThumbPosition. Pod ta del vstavimo 

možnost call.bluetoothclient1.send1bytenumber. To možnost poiščemo pod 

razdelkom bluetoothclient. Na koncu pa zopet vstavimo DRSNIK.thumbposition. Ker 

pa je nastavljanje in izpisovanje pozicije servomotorja lahko v aplikaciji zelo natančno 

tudi na več decimalnih mest,  pred obe možnosti vstavimo še možnost round, ki jo 

izberemo pod možnostjo math (slika 50). 

 

Slika 50: Blokovna shema programa za ročno nastavljanje kota servomotorja 

5.3.3.4 Povezava z Arduino razvojnim okoljem 

Poleg aplikacije pa moramo narediti tudi vezje, ki bo vsebovalo servomotor in 

sprogramirati krmilnik Arduino. Poleg krmilnika Arduino potrebujemo še bluetooth 

modul HC-05 in servomotor. Priklop bluetooth modula je enak kot pri aplikaciji za 

prižiganje svetlečih diod. Priključiti pa moramo še servomotor. Ta ima tri povezave. 

Rdečo žico priklopimo na pozitivno napetost +5V, črno žico priklopimo na GND pin in 
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rumeno žico priključimo na izhod krmilnika Arduino, v našem primeru smo ga priključili 

na izhod krmilnika Arduino, pin 13 (slika 51). 

 

Slika 51: Shema vezave servomotorja na Arduino mikrokrmilniško vezje 

Napisati moramo tudi programsko kodo v programski opremi Arduino IDE in jo prenesti 

na krmilnik Arduino. Program mora prek bluetooth modula sprejemati informacije, 

poslane s strani mobilne naprave, in to informacijo poslati naprej v servomotor, ki mora 

spremeniti svoj položaj glede na pridobljeni podatek.  

V prvem delu programske kode napišemo, da bomo v programski kodi uporabili 

servomotor in zapisati moramo tudi informacijo, v kateri izhodni pin smo ga priklopili. 

V našem primeru je servomotor priključen na izhodni pin 13 (slika 52). 
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Slika 52: Začetek programske kode za kontroliranje servomotorja 

V drugem delu programske kode pa izenačimo vrednosti pridobljene informacije prek 

bluetooth kanala z vrednostjo pozicije servomotorja. V nadaljevanju pa novo vrednost 

pošljemo servomotorju in ta po tem spremeni kot zasuka (slika 53). 

 

Slika 53: Programska izenačitev vrednosti pridobljene prek bluetooth komunikacije in pozicije servomotorja 

5.3.3.5 Primer eksperimenta, uporabnega v šoli 

Servomotor pritrdimo na vrtljivo mizico, ki jo s pomočjo aplikacije vrtimo in tako iščemo 

kot odbojev ali lomov skozi različne snovi, postavljene na vrtljivi mizici. S pomočjo 

aplikacije lahko tako natančnejše in lažje razberemo, pri katerem kotu se je zgodil 

kakšen od optičnih pojavov na vrtljivi mizici. 

5.3.4 MERJENJE RAZDALJE Z ULTRAZVOČNIM SENZORJEM 

S pomočjo te aplikacije lahko merimo razdaljo od objekta do senzorja, pritrjenega na 

krmilnik Arduino. Aplikacija omogoča, da lahko določimo določeno razdaljo, in ko je 

objekt na manjši razdalji, kot smo jo določili, nam aplikacija to sporoči. 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

5.3.4.1 Umestitev aplikacije v učni načrt 
Tabela 4: UN fizika 8. razred 

Predmet, razred Učni sklop Operativni učni cilji 

Fizika, 8. razred 

 

Enakomerno gibanje 

 

Učenci narišejo graf, ki 

prikazuje odvisnost poti od 

časa, z njega preberejo 

podatke, ga razložijo in 

razumejo, katero vrsto 

gibanja predstavlja. [20] 

 

 

5.3.4.2 Potrebščine 

 Arduino ultrazvočni senzor 

 krmilnik Arduino 

 Arduino bluetooth modul HC-05 

 vodniki 

5.3.4.3 Postopek ustvarjanja aplikacije 

Aplikacija za merjenje razdalje je narejena tako, da nam  prikazuje, na kateri razdalji 

od senzorja se nahaja ovira. Drugi del aplikacije pa je narejen tako, da lahko uporabnik 

ročno nastavi vrednost preklopa in aplikacija nas nato opozori, če je vrednost preklopa 

presežena.  

Tako kot pri zgornjih narejenih aplikacijah najprej začetni zaslon razdelimo na manjše 

dele. Za ta namen uporabimo možnost layout in naš zaslon mobilne naprave razdelimo 

na šest enakih delov. V zgornjem delu aplikacije naredimo tri enake kvadrate in vanje 

vstavimo enake možnosti, kot smo jih vstavili pri aplikaciji za prižig svetlečih diod (slike 

22, 23 in 24). Prva možnost je namenjena vzpostavitvi bluetooth povezave, druga je 

namenjena prekinitvi bluetooth povezave in tretja možnost je namenjena spremembi 

strani v aplikaciji ali vrnitvi na začetno stran aplikacije. V drugi razdelek smo vstavili 

možnost label, ki je pod razdelkom user interface, in mu spremenili napis v RAZDALJA. 

Pod tem razdelkom pa smo vstavili še dve možnosti label in jima spremenili napis v 

DETEKTIRANO in NEDETEKTIRANO. Ti dve možnosti bomo uporabili za prikaz, ali 

je nek predmet pred ali za mejno vrednostjo, ki jo nastavimo (slika 54). 
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Slika 54: Razdelek, v katerem bo prikazano, ali je bila mejna vrednost preklopa presežena. 

V nadaljevanju aplikacije vstavimo še možnost slider, ki ga izberemo pod razdelkom 

user interface. Z njim bomo lahko ročno nastavljali mejno vrednost preklopa. Pod 

drsnikom vstavimo še dve možnosti label. Prvi smo v našem primeru spremenili napis 

na 20. To bo začetna mejna vrednost preklopa. Drugemu pa smo spremenili napis na 

MEJNA VREDNOST PREKLOPA (slika 55). 

 

Slika 55: Drsnik za nastavljanje mejne vrednosti preklopa in prostor za izpis mejne vrednosti preklopa 

V spodnjem delu aplikacije pa smo dodali še dve možnosti label, in sicer prvi smo 

spremenili napis v 0.0. Ta možnost nam bo prikazovala razdaljo od senzorja do ovire. 

V drugi možnosti pa smo spremenili napis v cm. To nam bo pa prikazovalo, v kakšni 

enoti je prikazana količina (slika 56). 

 

Slika 56: Prikaz vrednosti razdalje od senzorja do objekta 

Dodati pa moramo še dve nevidni komponenti, in sicer bluetoothclient1, ki ga najdemo 

pod razdelkom connectivity, in clock1, ki ga najdemo pod razdelkom sensors  (slika 

57). 
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Slika 57: Nevidne komponente aplikacije 

V nadaljevanju aplikacije moramo vse elemente povezati v delujočo celoto. To 

naredimo pod razdelkom blocks in z blokovno shemo sprogramiramo aplikacijo.  

Zgornje tri možnosti za vzpostavitev povezave bluetooth in prekinitev povezave 

bluetooth ter sprememba strani na aplikaciji so enake kot pri aplikaciji za prižig 

svetlečih diod. Tudi blokovna shema programske kode je povsem enaka (slika 28). 

Za delovanje aplikacije potrebujemo tudi eno spremenljivko. Spremenljivka bo 

predstavljala razdaljo od objekta do Arduino ultrazvičnega senzorja. Spremenljivko 

definiramo tako, da pod razdelkom variables izberemo možnost initialize global 

spremenljivka to. Na koncu pa dodamo še prazno okno, ki ga izberemo pod razdelkom 

text (slika 58). 

 

Slika 58:Definiranje spremenljivke 

Aktiviramo tudi možnost časovnika, in sicer na levi strani pod možnostmi poiščemo 

zanko when Clock1.Timer. V notranjost te zanke nato vstavimo še podzanko, in sicer 

if bluetoothclient1.is connected call bluetoothclient1.sendtext in na koncu dodamo še 

črko D, ki jo vpišemo v možnost vstavljanja besed. Ko bo povezava bluetooth 

vzpostavljena, bo naš program poslal informacijo v obliki črtke D Arduino razvojnemu 

okolju. Ta pa bo ob sprejeti informaciji poslal  nazaj informacijo o razdalji med objektom 

in senzorjem. V nadaljevanju blokovne sheme kode naredimo novo podzanko. Na 

zgornji del zanke damo pogoj, da če naš bluetooth sprejemnik prejme informacijo, 

nastavi našo spremenljivko na vrednost sprejete informacije. To nastavimo pod 

razdelkom variables, in sicer set global spremenljivka to in na koncu dodamo še 

callbluetoothclient1.RecieveTextnumberofbytes in call 

bluetoothclient1.bytesavailabletorecieve. V nadaljevanju vrednost spremenjivke 

zapišemo na mesto, ki smo ga pri oblikovanju za to predvideli. To naredimo tako, da 

na levi strani poiščemo za to predvideno mesto in izberemo možnost set 0.text to get 
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global spremenljivka. Prikazovanje razdalje imamo sedaj nastavljeno. Nastaviti pa 

moramo še vrednost preklopa. To storimo z novo pogojno zanko If, then in else. Na 

začetek pogojne zanke postavimo pogoj, da če je mejna vrednost nastavljena na 

drsniku večja od naše spremenljivke, naj program izpiše detektirano, drugače pa naj 

izpiše nedetektirano. V zgornjo vrstico zanke nastavimo pod razdelkom math  dve 

možnosti in znak je večje v sredini. V levi kvadrat vstavimo mejna_vrednost.text in na 

desno stran get globalna spremenljivka. V zanki pod razdelek then vstavimo možnost 

set NE_DETEKTIRANO TO.text  in na koncu vstavimo sivo barvo pod razdelkom 

colors, nastavimo še set DETEKTIRANO ter nastavimo modro barvo. V zanki pod 

razdelek else pa vstavimo enako kot prej, le da pod detektirano vstavimo sivo barvo in 

pod nedetektirano vstavimo rdečo bravo (slika 59). 

 

Slika 59: Nastavitev blokovne sheme programa za preklop vrednosti ob prekoračitvi mejne vrednosti 

Sprogramirati moramo še drsnik, in sicer to storimo pod možnostjo drsnika, izberemo 

when DRSNIK.PositionChanged do in vstavimo set mejna_vrednost.text to DRSNIK 

ThumbPostiton. Pod možnostjo drsnika pa nastavimo še thumbPosition (slika 60). 

 

Slika 60:Nastavitev drsnika 
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5.3.4.4 Povezava z Arduino razvojnim okoljem 

Za izdelavo vezja potrebujemo krmilnik Arduino, Arduino bluetooth senzor HC-05 in 

Arduino ultrazvočni senzor. Arduino bluetooth senzor priključimo enako kot pri 

aplikaciji za prižiganje svetlečih diod. Priklopiti pa moramo še arduino ultrazvočni 

senzor. Senzor ima štiri pine. Pin z napisom Ucc priključimo na +5V na krmilnika 

Arduino. Pin GND na senzorju priklljučimo na GND pin krmilnika Arduino. Senzor ima 

še dva pina, in sicer z napisom trig in echo. Pin trig smo v našem primeru priključili na 

pin 8 na krmilniku Arduino in pin echo smo priključili na pin 9 na krmilnik Arduino (slika 

61). 

 

Slika 61: Vezava Arduino ultrazvočnega senzorja 

Narediti pa moramo še programsko kodo v programski opremi Arduino IDE. Krmilnik 

Arduino se mora prek bluetooth komunikacije povezati z mobilno napravo in na 

mobilno napravo pošiljati podatke o razdalji med objektom in senzorjem.  

V prvem delu programske kode najprej definiramo spremenljivke, ki jih bomo 

uporabljali v času nadaljnjega programiranja. Določimo pa tudi, katere izhodne ali 

vhodne enote krmilnika Arduino bomo uporabljali. Pin 8 nastavimo kot izhodno enoto, 

medtem ko pin 9 nastavimo kot vhodno enoto krmilnika Arduino (slika 62). 
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Slika 62:Definicija spremenljivk in določanje vhodnih in izhodnih enot 

V nadaljevanju programa naredimo pogojno zanko, in sicer če bluetooth sprejme črko 

D, potem se v nadaljevanju izvede program. Najprej oddajnik signala pošlje več kratkih 

signalov, ki se odbijejo od ovire in pridejo nazaj na sprejemnik. To vrednost uporabimo 

pod spremenljivko T. Eksperimentalno smo nato določili, kakšna realna vrednost v 

centimetrih pripada kateri vrednosti, dobljeni iz senzorja, in smo na podlagi podatkov 

sestavili enačbo za preračun v centimetre. Nato pa spremenljivko D, ki nam predstavlja 

razdaljo od senzorja do ovire v centimetrski enoti pošljemo mobilni napravi (slika 63). 

 

Slika 63: Delovanje ultrazvočnega senzorja in pošiljanje informacije o razdalji od senzorja do ovire mobilni napravi 
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5.3.4.5 Primer eksperimenta, uporabnega v šoli 

Učenci s pomočjo aplikacije merijo prevoženo pot avtomobilčka, ki se giblje 

enakomerno. Razdaljo odčitajo vsaki 2 sekundi. Ugotovijo, da v enakih časovnih 

obdobjih prevozi enako pot. Iz meritev narišejo graf poti v odvisnosti od časa. 
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DISKUSIJA 

Ugotavljamo, da smo zastavljene cilje dosegli in ustrezno odgovorili na raziskovalno 

vprašanje. Izvedba je odprla tudi nekatere dodatne razmisleke in sprožila možnosti za 

nadaljnje delo na tem področju. 

C1: Na osnovi analize učnih načrtov ugotoviti vsebine, za katere bi lahko pripravili ustrezne 

aplikacije. 

V poglavjih 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.3.1 in 5.3.4.1 smo izpostavili konkretne učne cilje iz učnega 

načrta in na podlagi zastavljenih učnih ciljev smo oblikovali aplikacije, primerne za 

obravnavo določenih učnih ciljev iz učnega načrta. V magistrskem delu smo oblikovali štiri 

aplikacije, ki pokrivajo določene učne cilje iz področja fizike za osnovne šole in naravoslovja 

za osnovne šole.  

C2: Načrtovati, izdelati in vrednotiti primere aplikacij. 

V poglavju 5.3 je napisan postopek izdelave posamezne aplikacije. Vse aplikacije pa smo tudi 

postavili v realen primer eksperimenta, ki bi ga lahko uporabili pri poučevanju naravoslovnih 

predmetov in tehnike. Eksperiment bi uporabili kot pripomoček za lažje razumevanje učne 

snovi, mobilno aplikacijo pa kot pripomoček za demonstracijo eksperimenta ali pa kot zaslon 

za izpisovanje ali pa deljenje informacij.  

C3: Opisati in dokumentirati  postopek izdelave aplikacije po korakih in pripraviti navodila za 

uporabo le-teh. 

V poglavju 5.3 je po poglavjih opisan celotni postopek izdelave posamezne aplikacije po 

korakih. Vsi koraki izdelave aplikacije so natančno opisani in dokumentirani s fotografijami 

za lažjo predstavo in učenje izdelave aplikacij. Primeri izdelave aplikacij si sledijo od lažjih k 

težjim. 

RV1: Ali je mogoče izdelati aplikacije, ki temeljijo na bluetooth povezani med pametnim 

telefonom in razvojnim okoljem Arduino, ki bi bile ustrezno prilagojene učnim načrtom 

naravoslovnih in tehniških vsebin? 

V poglavjih 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 in 5.3.4 je prikazano, da je mogoče izdelati ustrezne aplikacije 

za operacijski sistem Android, ki temeljijo na bluetooth povezavi med pametnim telefonom in 

elektronskim razvojnim okoljem Arduino.  
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Za ustrezno vrednotenje aplikacij pri pouku naravoslovnih predmetov in tehnike pa bi morali 

aplikacije preizkusiti tudi v realnem pedagoškem okolju. Tako bi se najverjetneje pokazale 

tudi napake aplikacij ali pa didaktična slaba zasnova. Aplikacije bi nato morali s temi 

konkretnimi izkušnjami in podatki iz prakse nato ponovno pregledati in napake odpraviti. Pri 

izdelovanju aplikacij imamo vedno možnost izboljšave. 
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ZAKLJUČEK 

Na podlagi magistrskega dela bodo učitelji in mentorji imeli dober zgled, kako se lahko 

mobilne aplikacije koristno uporabi pri pouku naravoslovnih predmetov in tehnike. S 

pomočjo naših konkretnih primerov iz magistrskega dela bodo lahko učitelji in mentorji 

sami začeli ustvarjati mobilne aplikacije, temelječe na bluetooth povezavi z razvojnim 

okoljem Arduino. Učitelji bi lahko po našem zgledu tudi sami začeli ustvarjati aplikacije 

in jih  začeli uporabljati pri projektih znotraj šole in izven nje, zaključnih nalogah, 

projektnih nalogah, projektnem učnem delu …   Z našim magistrskim delom smo želeli 

spodbuditi učitelje, da bi začeli uporabljati mobilne aplikacije kot učni pripomoček in jih 

ne prepoznavati kot nezaželeni del pouka.  

Pri predmetih fizika, kemija in biologija bi lahko uporabili tudi senzorje za temperaturo, 

ki imajo za osnovo izhodno napetost. To pa bi lahko aplikacija preračunavala v 

pripadajočo temperaturo merjenca. V prihodnosti bi lahko ustvarili tudi aplikacije, ki bi 

vrednotile podatke iz najrazličnejših senzorjev, priklopljenih na krmilnik Arduino. 

Podatke bi lahko shranjevali tudi na strežnikih in iz njih nato pri pouku naravoslovnih 

predmetov in tehnike naredili tudi kakšne podrobnejše analize.   
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