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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Δραστηριότητα 1 
 

Σχετική θεωρία 
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (αγγλικά: Internet of Things/IoT) περιλαμβάνει ένα 

σύνολο τεχνολογιών που συνδέονται μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου, το οποίο 

μπορεί να προτείνει και να εφαρμόζει λύσεις για την ενίσχυση του ευρύτερου 

αγροτικού τομέα. Η τεχνολογία του IoT μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τρία επίπεδα: 

συσκευή, δίκτυο και εφαρμογή.  

Ως εκ τούτου, μέσω του IoT, είναι δυνατό να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες στα 

γεωργικά περιβάλλοντα ή/και να ληφθούν δεδομένα από άλλες υφιστάμενες 

διεργασίες. Για παράδειγμα, ένας αισθητήρας νερού μπορεί να προγραμματιστεί 

με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορεί να αποστέλλει δεδομένα σε ένα smart 

κινητό τηλέφωνο μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth. 

 

Λέξεις κλειδιά 

IoT, τεχνολογία, Bluetooth, αισθητήρας νερού, smart κινητό τηλέφωνο 

 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να πραγματοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα, 

καθώς αυτή μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου.  

 

Διάρκεια 

Περίπου 60 λεπτά. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Μαθησιακοί στόχοι 
● Σχέδιο και δομή εργασιών. 

● Οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν επικοινωνιακή 

ικανότητα ανάλυσης εννοιών και ιδεών με σαφήνεια. 

● Οι μαθητές θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 

επιδεικνύουν αναλυτική σκέψη. 

● Οι μαθητές θα πρέπει να προτείνουν λύσεις σε θέματα επίλυσης 

προβλημάτων. 

● Θα πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητες δημιουργικότητας, αυτονομίας και 

καινοτόμο πνεύμα. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι εκπαιδευόμενοι ΣΕΕΚ θα πρέπει να είναι σε θέση: 

● Να αναγνωρίζουν τους τύπους ασύρματης επικοινωνίας 

● Να κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ασύρματης 

επικοινωνίας, Bluetooth, RFID κ.λπ… 

● Να προσδιορίζουν το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος ασύρματης επικοινωνίας με Bluetooth 

● Να προγραμματίζουν και να διαμορφώνουν ένα σύστημα ασύρματης 

επικοινωνίας με Bluetooth. 

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικό 
● Υπολογιστής/ φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 

● Smart κινητό τηλέφωνο με σύνδεση στο internet 

● Πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (breadboard) 

● Καλώδια βραχυκυκλωτήρα  

● Λαμπτήρες LED 

● Bluetooth HC-05 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Εργασία 
Στη Δραστηριότητα 2 της Ενότητας 4, ένας αισθητήρας νερού προγραμματίστηκε 

για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα της διαθέσιμης υγρασίας 

του εδάφους.   

Στην παρούσα εργασία, θα προγραμματίσουμε τις ίδιες πληροφορίες να 

αποστέλλονται σε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα μέσω του Bluetooth. Με τον 

τρόπο αυτό, είναι δυνατό να ελέγχουμε αν έχουμε υπεραρκετό ή ελάχιστο νερό σε 

πραγματικό χρόνο, ενώ μπορούμε παράλληλα να επαληθεύουμε τις πληροφορίες 

εξ αποστάσεως. 

 

Λύση 
Όταν συναρμολογηθεί πλήρως, το κύκλωμα πρέπει να μοιάζει με την παρακάτω 

εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγραμματισμός του κυκλώματος: 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

const int pinoSensor = A0; // 

const int pinoLED = 13; // 

int var=0; 

 

 

#include<SoftwareSerial.h>  

 

                

SoftwareSerial BT (2,3); 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); // 

    BT.begin(9600); 

   pinMode(pinoSensor, INPUT); //PIN SENSOR 

   pinMode(pinoLED, OUTPUT); //PIN LED 

} 

  

void loop(){ 

  var=analogRead(pinoSensor); 

  Serial.println(var); 

  BT.print(var); 

  if(analogRead(pinoSensor) > 500){  

      digitalWrite(pinoLED, HIGH); //LED ON 

  }else{ //otherwise 

    digitalWrite(pinoLED, LOW); // LED OFF 

  } 

  delay(1000); 

 } 

 

 

 

Για να ολοκληρωθεί το έργο, θα πρέπει να γίνει λήψη της εφαρμογής του 
PermaVET: 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το Bluetooth, εκτελέστε μια δοκιμαστική 

εφαρμογή του συστήματος ανίχνευσης υγρασίας εδάφους (ή μόνο του αισθητήρα 

νερού).  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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