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1. Rezumat, resurse materiale, timp/atributii echipa

Rezumat:

Proiectul isi propune implementarea unui dispozitiv care permite controlarea intensitatii 

luminoase a unui bec cu incadescenta de pe orice dispozitiv (prin intermediul serverului 

web).

Resurse: FRDM KL25Z, 2 module bluetooth, Raspberry Pi 2, bec 100W.

Atributii: Antoci Ciprian: partea hardware (3-4 h/sapt)

 Gaciu Maria Manuela: partea software (3-4 h/sapt)

2. Raport sintetic; alternative solutie si ciorne

Raport sintetic: 

Pentru serverul web cel mai probabil vom folosi Apache fiindca reprezinta o solutie sigura si

eficienta.

Alternative solutie:

In ceea ce priveste serverul web,solutia ar fi serverul ReST API.

Ca alternative pentru Raspberry puteam folosi gama Intel (Edison, Galileo) insa nu le-am ales 

pentru ca detineam deja Raspberry si pentru ca ofera conditiile necesare dezvoltarii proiectului. 



Am ales varianta cu optocuplor pentru a proteja placa FRDM. Am pus o punte redresoare pentru a 

converti din AC in DC. Optocuplorul deschide tranzistorul Q1 permitand curentului sa treaca prin 

lampa.

3. Descriere activitati implementare, secventa test

Așa cum am spus și mai sus, ne-am propus implementarea unui sistem care permite 

controlarea intensității luminoase a unui bec cu incadescență (100W).

Plăcile de dezvoltare alese de noi sunt: FRDM KL25Z și Raspberry Pi 2. 

Comunicația între cele două plăci a fost realizată prin intermediul modulelor Bluetooth. 

Pe Raspberry am configurat serverul web Apache, iar pentru FRDM am implementat 

schema prezentată mai sus ca ciornă soluție.

Seria de fișiere care duce la trimiterea valorii intensității prin Raspberry este:

→ index.html

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css">

<script src="jquery-1.11.3.min.js"></script>

<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

<script language="javascript">

       function check()



       {

               var buttonValue = document.getElementById("switch").checked;

               //alert(buttonValue)

               if(buttonValue == true)

               {

                       document.getElementById("sliderForm").style.visibility="visible"

               }

               else

               {

                       document.getElementById("sliderForm").style.visibility="hidden"

               }

       }

</script>

<?php

if($_GET['run']) {

       echo $_POST["points"];

}

?>

</head>

<body>

<div data-role="page">

 <div data-role="header">

   <h1>Proiect SI</h1>

 </div>

 <div data-role="main" class="ui-content">

   <form method="post" id="onoff" action="welcome_get.php">

     <label for="switch">ON/OFF</label>

       <input type="checkbox" data-role="flipswitch" name="showhide" id="switch" 

onchange="check()" checked="true">



       <br>

       <br>

       <br>

   </form>

   <form id="sliderForm" action="welcome_get.php" method="post"">

     <label="points2">Intensitatea Luminii:</label>

     <input type="range" name="points" id="points" value="50" min="0" max="100" data-

highlight="true" >

        <label for="switch">Apasa OK pentru a salva setarile.</label>

       <input type="submit"  name="showhide2" id="switch2" value = "OK">

       <br>

       <br>

       <br>

   </form>

 </div>

</div>

</body>

</html>

→ welcome_get.php

<html>

<body>

<?php

       echo "Light value is:";

       echo $_POST["points"];

       echo shell_exec('sudo ./send.exe '.$_POST["points"]);

       header("Location: /var/www/html/index.html");

?>

</body>

</html>



→ send.c

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <errno.h>

#include <wiringSerial.h>

int i;

int main (int argc, char *argv[])

{

 int fd ;

// printf("There are %d arguments and %s was passed.\n", argc, argv[1]);

if(argc==2)

{

   int k = strlen(argv[1]);

   fd= serialOpen("/dev/ttyAMA0",115200);

   if(fd<0)

       {

               printf("Here's an error!\n");

               printf("%d\n",fd);

       }

   serialPutchar (fd, '<') ;

   usleep(500000);   // secunde

   for(i=0;i<k;i++)

       {

               printf("%c",argv[1][i]);

               serialPutchar(fd,argv[1][i]);

               usleep(500000);

       }

   usleep(500000);

   serialPutchar(fd,'>');

   serialClose(fd);

   return 0;

}

else

{



 printf("ERROR: no value was specified. Ex: ./name value\n\r");

 return -1;

}

}

Ce se întâmplă practic? Prin fișierul html construim pagina web - aceasta conține un switch, un 

slider și un buton și ori de câte ori alegem configurațiile dorite ( exemplu becul aprins cu 

intensitatea de 40 și ok) se apelează cel de-al doilea fișier. Acest fișier execută fișierul C ( și ultimul 

dintre ele) cu argumentul dat de valoarea intensității sliderului. Fișierul C se ocupă de trimiterea 

valorii prin bluetooth către FRDM, valoare încadrată de paranteze unghiulare < > pentru a fi mai 

ușor de prelucrat.

FRDM-ul primește caractere, se fac conversii pentru a lua valoarea reprezentând intensitatea trimisă

apoi prin întreg circuitul electric până ce becul se aprinde conform cu aceasta.

):#include "mbed.h"

#include "TSISensor.h"

#define MEASURE_ERROR 0.2

//USBTX,USBRX

int main(void) {

  PwmOut powerOut(PTD4);

  powerOut.period(0.005);

  DigitalOut led(LED1);

  

  

  Serial bluetooth(PTC4,PTC3);

  Serial PC(USBTX,USBRX);

  bluetooth.baud( 115200);

  PC.baud(115200);

  int current_value=0;

  char current_char;

   led=1;

   PC.printf(" Starting the program!\n \r");

  while (true) {

   

      if(bluetooth.readable())



      {

           led=0;

          current_char=bluetooth.getc();

          if(current_char=='<')

          {

              current_value=0;   

             PC.printf(" Setting PWM...\n \r");

              

              while(current_char!='>')

              {

                   if(bluetooth.readable())

                  {

                      current_char=bluetooth.getc();

                      if(current_char >='0' && current_char<='9')

                      {

                         PC.printf(" Char detected: %c \n \r",current_char);

                          current_value+=(current_char-'0');   

                          current_value*=10;

                       PC.printf(" Current_value: %D \n \r",current_value);

                      }

                  }   

                  wait(0.1);

              }    

          }   

          //PC.printf("PWM values is: 0.%d \n\r", current_value);

             

      }

      //bluetooth.printf("%d \n\r", current_value);    

       powerOut=((float)current_value/1000);  

      // led=current_value;

       wait(0.1);

  }

}

Schema electrică conține un optocuplor care primește de la FRDM un PWM. Optocuplorul se 

deschide la lumină și lasă curentul să treacă. Optucuplorul deschide tranzistorul permițând 

curentului să treacă în lampă. Transformarea din AC în DC se face prin diode (punte redresoare). 



Pentru menținerea unui voltaj constant în baza tranzistorului am modelat un filtru trece-jos.

4. Raport final/ prezentare

Proiectul a fost finalizat cu succes și testat în cadrul laboratorului de SI atât de colegi, cât și de 

domnul profesor îndrumător.


