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Περίληψη

Στην  παρούσα  εργασία  αναλύεται  η  διαδικασία  σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  ενός

μετεωρολογικού σταθμού για οικιακή χρήση. Ο σταθμός αυτός θα έχει τη δυνατότητα να

στηθεί σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο και το κόστος της κατασκευής θα παραμείνει

χαμηλό.  Η  λειτουργία  του  βασίζεται  στην  τεχνολογία  MQTT  broker,  όπως  αυτή  έχει

αναπτυχθεί από τον Andy Stanford-Clark που διατηρούσε μία ερευνητική ομάδα στην IBM

και το Node RED που είναι ένα εργαλείο προγραμματιστικού περιβάλλοντος ανοιχτού

κώδικα, που αρχικά αναπτύχθηκε από την εταιρεία IBM.

Η διάταξη αποτελείται από ένα υποσύστημα που διαθέτει έναν μικροελεγκτή esp8286

Amica από τα οποία τα ηλεκτρικά σήματα διαβιβάζονται ασύρματα στην κύρια μονάδα η

οποία βασίζεται  στον μικρουπολογιστή  Raspberry  Pi  3.  Ο μικροελεγκτής  αφού λάβει  τα

δεδομένα,  και  τα  επεξεργαστεί,  προβάλλει  τα  αποτελέσματα  σε  json  αρχεια  τα  οποία

προβάλλονται  σε  μια  ιστοσελίδα  για  προβολή  από  το  χρήστη(Graphic  User  Interface).

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα για αποστολή των αποτελεσμάτων σε Η/Υ μέσω

σύνδεσης Universal Serial Bus η οποία διατίθεται στην πλειοψηφία των σημερινών Η/Υ.

Ο σχεδιασμός της διάταξης έχει γίνει με γνώμονα την εύκολη προσαρμογή καθώς οι

απαιτήσεις της εφαρμογής αλλάζουν, ανάλογα με τα δεδομένα που θέλουμε να μετρήσουμε.

Ως εκ τούτου η συσκευή έχει μικρές διαστάσεις και μάζα, πολλαπλές επιλογές τροφοδοσίας,

δυνατότητα  εύκολης  αναβάθμισης  και  τροποποίησης  του  προγράμματος  του

μικροεπεξεργαστή, μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της

μπαταρίας και του ηλιακού πάνελ, ενώ τέλος η δομή της επιτρέπει την χρήση διαφόρων

τύπων ηλεκτροδίων αρκεί να αντικατασταθεί ο αντίστοιχος σένσορας.

Στα  επόμενα  κεφάλαια  παρουσιάζονται  οι  αισθητήρες  που  χρησιμοποιήθηκαν,  ο

τροπος συνδεσμολογιας τους και οι βιβλιοθήκες που αξιοποιήθηκαν για τη διεπαφή τους με

τη  πλακέτα  του  μικροελεγκτή.  Γίνεται  επεξήγηση  της  διαδικασίας  καταγραφής  των

μετεωρολογικών  δεδομένων  του  σταθμού,  και  παρουσιάζονται  τα  προβλήματα  που

εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια των δοκιμών και αναλύονται οι τρόποι αντιμετώπισης τους.

Για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των αισθητήρων καθώς και των μεθόδων καταγραφής που

χρησιμοποιήσαμε γίνεται σύγκριση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με τα αντίστοιχα από

υπάρχον πιστοποιημένο μετεωρολογικό σταθμό της περιοχής, το αποτέλεσμα της οποίας

είναι πολύ ικανοποιητικά.
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Abstract

In this  thesis,  the process of designing and developing a meteorological  station is

analyzed. Its operation is based on MQTT broker technology, as developed by Andy

Stanford- Clark, maintained by a research team at IBM and Node RED which is an open

source programming environment tool originally developed by IBM.

The device consists of a subsystem having an esp8286 Amica microcontroller from

which the electrical signals are transmitted wirelessly to the main unit based on Linux run in

the Raspberry Pi 3 microprocessor. The microcontroller digitizes the input signals and after

filtering  and  processing  the  results  are  sent  wirelessly  to  the  raspberry  pi.  The

microprocessor,  after receiving the data, processes it, displays it in json strings that are

displayed on a web page for user interaction. At the same time, it is possible to send the

results to a PC through a Universal Serial Bus connection available to the majority of current

PCs.

The layout of the circuit  has been made easy to adapt as application requirements

change, depending on the data we want to measure. As a result, the device has relatively

small dimensions and mass, multiple power options, the ability to easily upgrade and modify

the microprocessor program, it can operate autonomously for a long time due to the battery

and  the  solar  panel,  and  finally  its  structure  allows  use  of  different  types  of  electrodes,

provided that the corresponding sensor is replaced.
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