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Atividade 1 
 

Tarefa 

Monta a tua estação meteorológica com ligação a um microcontrolador Arduino.  

Para esta atividade vamos usar uma estação meteorológica equipada com um 

anemómetro e um pluviómetro.  

A direção do vento será determinada através de um divisor de tensão (um simples 

circuito que transforma uma tensão elevada numa mais reduzida). O sensor de 

direção do vento tem oito interruptores: 4 para o azimute e os 4 para os pontos 

cardeais. O valor de cada direção varia entre 0 e 1023, pelo que este será o valor 

que o microcontrolador irá ler.  

Esta estação meteorológica também exibirá um sistema de precipitação que 

permitirá determinar a pluviosidade que ocorre numa determinada área durante 

um determinado período de tempo.  

 

Montar a estação meterorológica 

Segue estas instruções para montar a estação meteorológica: 

• Monta o braço do sensor de vento no topo do mastro de metal de duas 

peças de forma a sustentar o anemómetro; 

• Liga os dois sensores de vento com um cabo curto; 

• Com presilhas de plástico prende este cabo à parte inferior do braço, de 

modo a que não saia do sítio;  

• Prende os sensores ao braço com os parafusos da estação meteorológica; 

• O pluviómetro pode ser montado em baixo no mastro com o seu próprio 

braço e parafuso, ou pode ser montado de forma independente.  
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Em seguida, liga a estação meteorológica ao Arduino para que comece a 

funcionar e possas obter a velocidade e a direção do vento, e os valores de 

precipitação, que serão exibidos no monitor do ambiente de programação 

Arduino.  

• As ligações do Arduino são as seguintes:  

 

 

Copia o código em baixo: 

// CALIBRATION CONSTANTS 

// 1 rev/second = 1.492 mph = 2.40114125 kph 

#define CTE_CAL_ANEMOMETER 2.4011 

// 1 beat = 0.2794 mm 

#define CTE_CAL_PLUVIOMETER 0.2794 

 

// Period between measures in milliseconds 

#define PERIOD_ANEMOMETER 5000 

#define PERIOD_DIR_WIND 5000 

#define PERIODO_PLUVIOMETER 5000 

 

// Connection pins with Arduino 

#define ANEMOMETER_PIN 2 // Digital 2 

#define PLUVIOMETER_PIN 3 // Digital 3 

#define DIR_WIND_PIN 5 // Analog 5 
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// Variables for incrementation 

volatile int numRevsAnemometer = 0; 

volatile int numBeatsBascule = 0; 

 

// Variables to conduct polling 

unsigned long nextMeasureAnemometer = 0; 

unsigned long nextMeasurePluviometer = 0; 

unsigned long nextMeasureDirWind = 0; 

unsigned long time = 0; 

 

// Wind direction, reading values to differentiate each direction: 

// int adc[8] = {26, 45, 77, 118, 161, 196, 220, 256}; 

int adc[8] = {104, 180, 308, 472, 644, 784, 880, 1024}; 

// Relationship between the read analog values and what they represent 

// To facilitate, you can use String library 

char *directions[8] = {"W","NW","N","SW","NE","S","SE","E"}; 

int direcaoInicial = 0; 

 

void setup() { 

   Serial.begin(9600); 

   pinMode(ANEMOMETRO_PIN, INPUT); 

   pinMode(PLUVIOMETRO_PIN, INPUT); 

   digitalWrite(ANEMOMETRO_PIN, HIGH); 

   digitalWrite(PLUVIOMETRO_PIN, HIGH); 

   attachInterrupt(0, contadorAnemometro, FALLING); 

   attachInterrupt(1, contadorPluviometro, FALLING); 

} 

 

void loop() { 

 // Conducting polling 

 time = millis(); 

 if (time >= nextMeasureAnemometer) { 

 Serial.print("Wind (km/h): ");Serial.println(calcSpeedWind(), 2); 



 

 

5 
 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 

que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 

responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

 nextMeasureAnemometer = time + PERIOD_ANEMOMETER; 

 } 

 if (time >= nextMeasureDirWind) { 

 Serial.print("Direction: ");Serial.println(calcDirectionWind()); 

 nextMeasureDirWind = time + PERIOD_DIR_WIND; 

 } 

 if (time >= nextMeasurePluviometer) { 

 Serial.print("Rain (mm): ");Serial.println(calcAmountRain(), 3); 

 nextMeasurePluviometer = time + PERIOD_PLUVIOMETER; 

 } 

} 

/* 

 

Interrupt callback functions 

*/ 

void counterAnemometer() { 

 numRevsAnemometer++; 

} 

void counterPluviometer() { 

 numBeatsBascule++; 

} 

 

double calcSpeedWind(){ 

 double speedAverage; 

 speedAverage = numRevsAnemometer; 

 speedAverage *= 1000.0*CTE_CAL_ANEMOMETER; 

 speedAverage /= PERIOD_ANEMOMETER; 

 // Resetting anemometer pulse counter  

 numRevsAnemometer = 0; 

 return speedAverage; 

} 

 

char* calcDirectionWind() { 

 int value, x; 

 value = analogRead(DIR_WIND_PIN); 
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 for (x = 0; x < 8; x++) { 

 if (adc[x] >= value) 

 break; 

 } 

 // Ajusting initial direction 

 x = (x + directionInitial) % 8; 

 return directions[x]; 

} 

double calcAmountRain(){ 

 double volumeAverage; 

 volumeAverage = numBeatsBascule; 

 volumeAverage *= 1000.0*CTE_CAL_PLUVIOMETER; 

 volumeAverage /= PERIOD_PLUVIOMETER; 

 numBeatsBascule = 0; 

 return volumeAverage; 

} 

Faz o upload do código para o Arduino ao clicar no ícone realçado:  

 

 

Figura  1 – Fazer o ‘upload’ do código para o Arduino 
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Depois de clicar no botão ‘Upload’, deverá ser possível ao utilizador ver no canto 

inferior direito a barra de progresso.  

 

Figura  2 – Confirmar o estado do ‘upload’d  

 

Depois de programar o nosso sistema, obteremos informação sobre a 

velocidade e direção do vento, e precipitação através do monitor ao clicar na 

lupa, como demonstrado em baixo.  
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