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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 
 

Εργασία 

Συναρμολογήστε τον δικό σας μετεωρολογικό σταθμό με σύνδεση στο 

Μικροελεγκτή Arduino. 

Για τη δραστηριότητα αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε έναν μετεωρολογικό σταθμό ο 

οποίος είναι εξοπλισμένος με ανεμόμετρο και βολτόμετρο. 

Η κατεύθυνση του ανέμου προσδιορίζεται μέσω της χρήσης ενός διαιρέτη τάσης 

(ένα απλό κύκλωμα που μετατρέπει μια μεγάλη τάση σε μικρότερη). Ο αισθητήρας 

κατεύθυνσης του ανέμου έχει 8 διακόπτες: 4 σημεία για το σημείο αζιμουθίου και 

4 σημεία για το σημείο άκρης της πυξίδας. Κάθε ένας από τους 8 διακόπτες έχει 

μια ακριβή τιμή αντίστασης για κάθε κατεύθυνση. Κάθε κατεύθυνση έχει μια τιμή 

από 0 μέχρι 1023, επομένως αυτές είναι οι τιμές που θα διαβάσει ο μικροελεγκτής. 

Ο μετεωρολογικός σταθμός θα εμφανίσει επίσης ένα σύστημα βροχόπτωσης 

που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την ποσότητα της βροχόπτωσης που 

συγκεντρώθηκε σε μια συγκεκριμένη περιοχή και σε μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 

 

 

Συναρμολόγηση του Μετεωρολογικού Σταθμού 

Ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες για τη συναρμολόγηση του μετεωρολογικού 

σταθμού: 

● Τοποθετήστε τον βραχίονα του αισθητήρα ανέμου στην κορυφή του 

μεταλλικού ιστού δύο τεμαχίων για να υποστηρίζει το ανεμόμετρο. 

● Συνδέστε με ένα καλώδιο μικρού μήκους τους δύο αισθητήρες ανέμου. 

● Τα πλαστικά κλιπ στην κάτω πλευρά του βραχίονα συγκρατούν αυτό το 

καλώδιο στη θέση του.  
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απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

● Στερεώστε τους αισθητήρες στο βραχίονα με τις βίδες που παρέχονται στον 

μετεωρολογικό σταθμό. 

● Το βροχόμετρο μπορεί να τοποθετηθεί χαμηλότερα στον ιστό 

χρησιμοποιώντας το δικό του βραχίονα στερέωσης και βίδα ή μπορεί να 

τοποθετηθεί ανεξάρτητα. 

Έπειτα, συνδέσετε τον μετεωρολογικό σταθμό μαζί με το Arduino για δοκιμαστική 

εφαρμογή, για να λάβετε τις τιμές της ταχύτητας και της κατεύθυνση του ανέμου 

και τις τιμές βροχόπτωσης, οι οποίες θα εμφανίζονται στη σειριακή οθόνη του 

περιβαλλοντικού προγραμματισμού του Arduino.  

● Οι ενώσεις στο Arduino έχουν ως εξής:  

 
 

Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα: 

// 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 
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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 
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#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 

 

// 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); 

} 
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void loop() { 

 // Conducting polling 

 time = millis(); 

 if (time >= nextMeasureAnemometer) { 

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

 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; 
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 return speedAverage; 

} 

 

char* calcDirectionWind() { 

 int value, x; 

 value = analogRead(DIR_WIND_PIN); 

 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; 

} 
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Καταχωρήστε τον κώδικα στο Arduino πατώντας το επισημασμένο εικονίδιο:  

  

Εικόνα  1 – Μεταφόρτωση του κώδικα στο Arduino 

 

Αφού κάνουμε κλικ στο κουμπί Μεταφόρτωση, θα πρέπει να δούμε τη γραμμή 

μεταφόρτωσης κάτω δεξιά να γεμίζει: 

 

Εικόνα –  2 Επιβεβαίωση της μεταφόρτωσης  

 

Αφού ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό του συστήματος, τότε θα λάβετε τις τιμές  
της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου καθώς και τις τιμές της ποσότητας της 
βροχόπτωσης στη σειριακή οθόνη, κάνοντας κλικ στον μεγεθυντικό φακό όπως 
φαίνεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  8 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική 

Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές . 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

