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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: radio, kana% radiowy, konfiguracja, transmisja 

danych
 " Wiedzie#, jakie zastosowania ma modu% radio
 " Umie# konwertowa# typy danych
 " Zna# podstawowe funkcje biblioteki radio
 " Potrafi# przesy%a# i odbiera# dane za pomoc& fal radiowych 

na p%ytce Micro:bit w j$zyku Python
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2QLöEKC�MNWE\QYG�
ĺ radio ĺ kana% radiowy  ĺ konfiguracja  ĺ transmisja danych

%\CU�TGCNK\CELK� 45 min.

/GVQF[�RTCE[�
 " wyk%ad, 
 " dyskusja,
 " #wiczenia praktyczne przy komputerze,
 " szukanie rozwi&za! na postawiony problem
 " prezentowanie efektów pracy.
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Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwi&zywanie problemów. Ucze!:

1) formu%uje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane 
i wyniki) i wyró'nia kroki w algorytmicznym rozwi&zywaniu 
problemów. Stosuje ró'ne sposoby przedstawiania algorytmów, 
w tym w j$zyku naturalnym, w postaci schematów blokowych, 
listy kroków;

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze warto-
(ci logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody 
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomo(# algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystaj&c z pomocy dydaktycznych lub dost$p-
nego oprogramowania do demonstracji dzia%ania algorytmów;
5) prezentuje przyk%ady zastosowa! informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie poj$#, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwi&zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz&dze! cyfrowych. Ucze!:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwi&zywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wej(cia/wyj-
(cia, wyra'enia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie steruj&ce robo-
tem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywisto(ci;
4) zapisuje efekty swojej pracy w ró'nych formatach i przygoto-
wuje wydruki;

III. Pos%ugiwanie si$ komputerem, urz&dzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Ucze!:

2) rozwija umiej$tno(ci korzystania z ró'nych urz&dze! do 
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, d)wi$ków, 
filmów i animacji;
3) poprawnie pos%uguje si$ terminologi& zwi&zan& z informatyk& 
i technologi&.

IV. Rozwijanie kompetencji spo%ecznych. Ucze!:
1) bierze udzia% w ró'nych formach wspó%pracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie ucz&cych si$, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat komunikacji bezprzewodowej. Pytam, jakie urz&dzenia odbieraj& 
informacje bezprzewodowo (np. radio FM), jakie wysy%aj& (nadajnik radiowy, satelitarny), a jakie wykonuj& obie 
te czynno(ci (router bezprzewodowy, CB-radio, telefon komórkowy).
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Dzia%anie programu b$dzie polega%o na wysy%aniu tekstu, liczb lub obrazków z pierwszego urz&dzenia, a na-
st$pnie odebraniu i wy(wietleniu na drugim urz&dzeniu. Uczniowie powinni dobra# si$ w grupy i ustali#, która z 
nich b$dzie nadawa#, a która odbiera# sygna%y.
Do tego celu skorzystamy z modu%u radio i podstawowych funkcji jakie nam oferuje. W kodzie programu sko-
rzystamy z nast$puj&cych funkcji:
• QP
��- w%&cza radio na urz&dzeniu (komponent zwi$ksza zu'ycie pr&du na p%ytce Micro:bit i wykorzystuje 

dodatkow& pami$#);
• QHH
� - wy%&cza radio na urz&dzeniu (zmniejsza zu'ycie pr&du i zwalnia pami$#);
• EQPǣI
� - konfiguruje parametry radia/transmisji (np. kana%y);
• UGPF
� - wysy%a wiadomo(# w postaci ci&gu znaków;
• TGEGKXG
� - odbiera wiadomo(# w postaci ci&gu znaków.
Nauczyciel powinien przydzieli# ka'dej grupie unikatowy kana% (liczba z zakresu 0-83) w celu unikni$cia kon-
fliktów w transmisji danych pomi$dzy grupami. Do skonfigurowania kana%u nale'y u'y# funkcji TCFKQ�EQPǣI
��z 
argumentem EJCPPGN.
Zaczynamy od prostego przyk%adu, tak aby zapozna# si$ z dzia%aniem modu%u radio - przesy%anie tekstu z 
jednego urz&dzenia i odbiór oraz wy(wietlenie tekstu na drugim. Kod nadajnika b$dzie prezentowa% si$ nast$-
puj&co:

Wi$kszo(# programu to realizacja p$tli w ramach której ca%y czas wysy%amy napis *GNNQ�
Z kolei kod odbiornika b$dzie wygl&da nast$puj&co:
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Tutaj podobnie program b$dzie realizowa% przez ca%y czas p$tl$, która b$dzie odbiera%a tekst. Je(li odbiór 
tekstu si$ powiedzie zostanie on wy(wietlony z wykorzystaniem  metody scroll z modu%u FKURNC[. Ca%a komu-
nikacja pomi$dzy nadajnikiem a odbiornikiem w powy'szych przyk%adach odbywa si$ na kanale pierwszym.
W kolejnym przyk%adzie b$dziemy wybiera# liczby z wykorzystaniem przycisku i przesy%a# je na drugie urz&dze-
nie. W tym celu b$dziemy konwertowa# je do postaci tekstu. Poni'ej znajduje si$ kod nadajnika:

G%ównym elementem programu jest p$tla, w której obs%ugujemy zdarzenia naci(ni$cia przycisków A i B. Przy-
cisk A s%u'y do wyboru liczby, natomiast przycisk B s%u'y do wys%ania jej na drugie urz&dzenie. Zastosowana 
metoda TCFKQ�UGPF
� przyjmuje typ danych str (ci&g znaków), dlatego musimy wcze(niej przekonwertowa# 
nasz& liczb$ na ten typ, u'ywaj&c do tego funkcji UVT
�.
Kod odbiornika prezentuje si$ nast$puj&co:

Podobnie jak w przypadku nadajnika g%ówna cz$(# programu opiera si$ o p$tle, w której ca%y czas próbujemy 
odbiera# dane. Je(li 'adne dane nie zosta%y wys%ane przez nadajnik, zmienna�PWODGT przyjmuje warto(# pu-
st& None. Natomiast w momencie pojawienia si$ danych wyra'enie w instrukcji warunkowej KH staje si$ praw-
d& i w efekcie na wy(wietlaczu pokazuje si$ przes%ana liczba.
Po udanym przetestowaniu wcze(niejszych wersji programów przechodzimy do kolejnego etapu, w ramach 
którego b$dziemy wysy%a# obrazki zamiast liczb. Do tego celu wykorzystamy mi$dzy innymi poznan& na jednej 
z wcze(niejszych lekcji list$ obrazków. Poni'ej znajduje si$ kod nadajnika:
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Tutaj podobnie program b$dzie realizowa% przez ca%y czas p$tl$, która b$dzie odbiera%a tekst. Je(li odbiór 
tekstu si$ powiedzie zostanie on wy(wietlony z wykorzystaniem  metody scroll z modu%u FKURNC[. Ca%a komu-
nikacja pomi$dzy nadajnikiem a odbiornikiem w powy'szych przyk%adach odbywa si$ na kanale pierwszym.
W kolejnym przyk%adzie b$dziemy wybiera# liczby z wykorzystaniem przycisku i przesy%a# je na drugie urz&dze-
nie. W tym celu b$dziemy konwertowa# je do postaci tekstu. Poni'ej znajduje si$ kod nadajnika:

Przy pocz&tkowej konfiguracji radia musimy zwi$kszy# maksymaln& d%ugo(# pojedynczej wiadomo(ci w baj-
tach, aby móc wysy%a# obrazki. W tym celu w funkcji TCFKQ�EQPǣI
��ustawiamy parametr NGPIVJ.
Funkcja TGRT
� konwertuje obiekt obrazka do ci&gu znakowego. Przyk%adowo dla +OCIG�*#22; ci&g ten pre-
zentuje si$ w nast$puj&cy sposób: �+OCIG
	������������������������������	��

Taka konwersja jest konieczna, 'eby mo'na by%o skorzysta# z funkcji UGPF
�. 
Modyfikujemy te' nieznacznie kod odbiornika w porównaniu z poprzedni& wersj&:

Otrzymuj&c obrazek w postaci ci&gu znakowego po stronie odbiornika, konwertujemy go ponownie na obiekt 
typu +OCIG przy pomocy funkcji GXCN
�.

2QFUWOQYCPKG�
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Pod koniec lekcji nauczyciel dyskutuje z uczniami, co by%o najtrudniejszym elementem zrealizowanych progra-
mów i komunikacji z u'yciem modu%u radio. Uczniowie prezentuj& efekty swojej pracy.
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Istotnym dodatkiem powy'szego programu, jest zmienna TGEXAOQFG , która okre(la czy urz&dzenie w danej 
chwili pe%ni rol$ nadajnika lub odbiornika. Urz&dzenia na przemian zamieniaj& si$ rolami - w efekcie czat odby-
wa si$ w trybie turowym. Otrzymany obrazek znika po 2.5 sekundy na odbiorniku, który staje si$ nadajnikiem i 
umo'liwia wybranie z przewijanej listy wysy%anego obrazka.

Alternatywa
Bardziej skomplikowana wersja programu zawiera po%&czony kod nadajnika i odbiornika, w wyniku czego 
otrzymujemy prosty czat obrazkowy (dwukierunkowa komunikacja).


