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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος 
που με την χρήση μικροελεγκτών μπορεί να παρακολουθεί τις φυσικές 
παραμέτρους ενός θερμοκηπίου όπως η θερμοκρασία η υγρασία και η υγρασία 
του εδάφους και με βάση προκαθορισμένα σενάρια, να είναι ικανό να ελέγχει 
κάποιες από τις παραμέτρους αυτές. Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τρία 
κυκλώματα συνολικά, ένα κεντρικό με μικροελεγκτή τον ATmega2561 της 
εταιρίας Atmel το οποίο δέχεται όλα τα δεδομένα μέσω RF από το κύκλωμα 
συλλογής δεδομένων που ενσωματώνει τους αισθητήρες και έχει ως κεντρική 
μονάδα επεξεργασίας τον ΑΤmega328p της εταιρίας Atmel και πάλι. Στην 
συνέχεια, το κεντρικό κύκλωμα, επικοινωνεί μέσω μιας TCP επαφής και 
αποστέλλει τα δεδομένα σε έναν server για να έχουμε την ικανότητα να 
παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή το περιβάλλον του θερμοκηπίου. Έπειτα 
συγκρίνει τις τιμές των φυσικών παραμέτρων που έλαβε από τους αισθητήρες 
με προκαθορισμένες τιμές που του έχει δώσει ο χρήστης και σε περίπτωση που 
οι τιμές που έλαβε δεν βρίσκονται μέσα στο πεδίο τιμών που έχουμε καθορίσει, 
επικοινωνεί με το τρίτο κύκλωμα της κατασκευής που ενσωματώνει ένα ρελε 
στην διάταξη του και ανάλογα του δίνει εντολή να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει το ρελε και αντίστοιχα και την συσκευή που είναι 
συνδεδεμένη σε αυτό. Το τρίτο κύκλωμα της κατασκευής μας χρησιμοποιεί και 
αυτό τον μικροελεγκτή ATmega328p και επικοινωνεί με το κεντρικό μέσω Rf 
ζεύξης. 

 

Abstract 
The aim of this diploma thesis is to implement a system that by using 

microcontrollers can monitor the physical parameters of a greenhouse such as 

temperature, humidity and soil moisture and based on predefined scenarios, be able 

to control some of these parameters. More specifically, three circuits were 

implemented in total. The main one with the ATmega2561 microcontroller from 

Atmel, receives all data via RF communication from the data acquisition circuit which 

is connected to the sensors and has as a central processing unit the ATmega328p 

microcontroller which belongs to Atmel as well. After the data acquisition, the main 

circuit communicates through TCP and sends the data to a server in order to have the 

ability to monitor the greenhouse environment at any time. Afterwards compares the 

values of the physical parameters received by the sensors with predefined values 

given by the user and in case the received values are not within the range the user has 

requested to be located, it communicates with the third circuit of the construction 

which incorporates a relay in its configuration and accordingly, commands it to 

activate or deactivate the relay and respectively the device connected to it. The third 

circuit of our construction also uses the ATmega328p microcontroller and 

communicates with the central via Rf link. 
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