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În cadrul proiectului s-a propus organizarea unui grup de 20 fete, care să determine 

caracteristicile mediului în care își desfășoară activitatea zilnic. Fiind eleve, am ales curtea 

școlii (și zone frecventate de liceeni, aflate în vecinătatea colegiului), am măsurat pe parcursul 

a 10 zile consecutive temperatura, umiditatea, presiunea și intensitatea luminii folosind 

plăcuțele de programare micro:bit și anumiți senzori. 

 

1. Rularea scriptului 

Am folosit Microsoft MakeCode pentru a programa micro: bit-ul. 

La începutul scriptului, am folosit acest bloc pentru a porni sau iniția senzorul BME280 

și a-l pregăti pentru a citi. Când am dorit să măsurăm temperatura, umiditatea sau presiunea, a 

trebuit să avem următorul bloc în secvența noastră de pornire. 



 

Am folosit o variabilă denumită item pentru a urmări datele care sunt afișate pe tabloul 

LED. Dacă item este egal cu 0, arată temperatura; dacă este 1, arată umiditatea; iar dacă este 

2, presiunea. Dacă variabila depășește 2, o resetăm la 0. Variabila se crește apăsând butonul 

A. 

MakeCode nu poate gestiona numere cu cifre zecimale ceea ce poate fi dificil pentru 

BME280 să obțină citiri cu adevărat exacte având un singur bloc variabil. Astfel, am realizat 

anumite calcule matematice pentru a avea valori cât mai exacte: 

 Temperatură (° C) 

Această variabilă returnează un număr pe care trebuie apoi să îl împărțim cu 100 pentru a 

obține temperatura în Celsius. 

 

 Umiditate 

Această variabilă returnează un număr pe care trebuie să îl împărțim cu 1.024 pentru a obține 

umiditatea relativă. 

 



 Presiune 

Această variabilă returnează un număr pe care îl împărțim la 25.600 pentru a obține 

presiunea atmosferică în hPa. 

 

Odată ce codul este încărcat, o să apară numerele defilând pe tabloul LED pe micro: bit, 

începând cu temperatura măsurată în grade Celsius. Apăsând butonul din stânga pe micro: bit, 

numărul se va schimba la măsurarea umidității (în procente) ; apăsăm din nou și va fi 

presiunea. 

Nivelul de lumină 

Citim nivelul luminii din zonă folosind blocul de nivel de lumină și îl stocăm într-o 

variabilă numită lightVal. Aceasta este valoarea pe care o putem compara cu valoarea de 

calibrare pe care am pus-o la începutul scriptului. 

 

 

Ar trebui să vedem LED-ul luminat ca un grafic bazat pe cât de luminos este oriunde 

ne-am afla. Dacă trecem cu mâna peste tablou, observăm că graficul reacționează schimbând 

graficul. 



 

2. Rezultatele observate 

Starea vremii ne influențează starea de spirit mai mult decât credem noi.  Cu toții 

resimțim această influență, unii într-un mod mai puternic, iar alții resimțim această influență 

mai puțin. Se știe că întotdeauna clima și atmosfera influențează într-un mod pozitiv sau 

negativ starea noastră fizică de sănătate sau mentală. Cele mai resimțite schimbări ale stărilor 

de spirit și de sănătate sunt la schimbările anotimpurilor. Oamenii manifestând aceste astenii 

la nivel fizic, dar și mental.  

@HARTA LICEULUI+LOCURILE STABILITE  

@MASURĂTORI 

 În perioada 10-18 octombrie, măsurătorile au fost făcute de 6 echipe în diferite locuri 

atât din curtea liceului, cât și din împrejurimile acestuia. Ca și exemplu, echipa 4 a avut ca și 

locație Statuia lui Grigore Moisil: temperatura a variat între 20°C si 26°C;  umiditatea începe 

de la 30(unitate de măsură), iar cea mai mare valoare înregistrată fiind 43(u.m). De asemenea, 

presiunea era        într-o continuă schimbare, cea mai mică fiind 1024(u.m), iar cea mai mare 

1032. Luminozitatea era de cele mai multe ori egală (55555), uneori scăzând și la 22322. 

Astfel, după toate aceste măsurători, starea de spirit era influențată     într-un mod negativ, 

atunci când valorile erau scăzute, și, într-un mod pozitiv, atunci când valorile erau ridicate. 


