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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. 

1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
 

Ο μετεωρολογικός σταθμός αποτελείται από μια συσκευή με κατάλληλο εξοπλισμό που 

μπορεί να συλλέγει δεδομένα σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες σε πραγματικό 

χρόνο. Βασιζόμενος σε αισθητήρες, ο μετεωρολογικός σταθμός μπορεί να ανιχνεύει 

πληροφορίες και στη συνέχεια να τις μετατρέπει σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία εμφανίζει 

στους χρήστες υπό τη μορφή πληροφοριών σύμφωνα με ένα σύνολο προκαθορισμένων 

παραμέτρων. Μερικά από τα είδη πληροφοριών που συλλέγουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί 

είναι η ποσότητα της βροχόπτωσης, η υγρασία, η θερμοκρασία, η ατμοσφαιρική πίεση,  η 

θερμοκρασία του εδάφους, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου, ο θόρυβος, η 

φωτεινότητα, η ηλιακή ακτινοβολία (προσπίπτουσα και ανακλώμενη) κ.λπ.  

Επειδή οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την απόδοση των καλλιεργειών, τέτοια εργαλεία 

καθίστανται ζωτικής σημασίας στη γεωργία. Ωστόσο, οι επαγγελματικοί μετεωρολογικοί 

σταθμοί είναι δαπανηροί και η πολυπλοκότητά τους απαιτεί ειδική τεχνογνωσία, ωστόσο 

υπάρχουν και οι μικρότερου μεγέθους, προσωπικής χρήσης μετεωρολογικοί σταθμοί οι 

οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά το έργο των γεωργών στον ευρύτερο αγροτικό 

τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της περμακουλτούρας. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί 

με σχετικά χαμηλό κόστος να κατασκευάσει ο ίδιος έναν φορητό μετεωρολογικό σταθμό και 

να τον εξοπλίσει κατάλληλα ούτως ώστε να του παρέχει τη δυνατότητα να μετρήσει την 

κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου, καθώς και την ποσότητα της βροχόπτωσης. 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός φορητού μετεωρολογικού σταθμού 

ικανού να παρέχει μετρήσεις σχετικά με ένα σύνολο μετεωρολογικών δεδομένων, 

χρησιμοποιώντας ανεμόμετρο, βολτόμετρο και μικροελεγκτή για τη μέτρηση της ταχύτητας 

και της κατεύθυνσης του ανέμου (ανεμόμετρο).  

2.1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  

Κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή, θα χρησιμοποιηθεί ένα ανεμόμετρο ικανό να ελέγχει και να 

διαχειρίζεται τις ριπές του ανέμου και τις μέσες ταχύτητές τους, καθώς και την κατεύθυνσή 

τους.  
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Το ανεμόμετρο καθιστά δυνατή την παροχή εκτιμήσεων του αιολικού δυναμικού μιας 

δεδομένης περιοχής, αποτρέποντας έτσι τυχόν φυσικές απώλειες στις καλλιέργειες εξαιτίας 

του ανέμου και οικονομικές ζημιές. 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 στο μέρος 

του αζιμουθίου και 4 σημεία στο μέρος της άκρης της πυξίδας. Κάθε ένας από τους 8 

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

τιμή από 0 έως 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. Για να γίνει αυτό, ο 

μετεωρολογικός σταθμός πρέπει να είναι εξοπλισμένος με ένα βολτόμετρο/βροχόμετρο, το 

οποίο είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας της 

βροχόπτωσης σε χιλιοστά (mm), σε ένα συγκεκριμένο σημείο.  

Στην περίπτωση αυτή, το βροχόμετρο έχει την ιδιότητα να αδειάζει από μόνο του. Κάθε 

0,011” (0,2794 mm) βροχής προκαλεί ένα στιγμιαίο κλείσιμο εξ επαφής που μπορεί να 

καταγραφεί με έναν ψηφιακό μετρητή ή μια είσοδο διακόπτη ενός μικροελεγκτή. Ο 

διακόπτης του μετρητή συνδέεται με τους δύο κεντρικούς αγωγούς του καλωδίου σύνδεσης 

με τερματικό RJ11. 

Αυτά τα δεδομένα θα σταλούν στον υπολογιστή και ο χρήστης μπορεί να τα παρακολουθεί 

σε πραγματικό χρόνο. 
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Εικόνα 1: Εξάρτημα ανεμόμετρου για 
την ταχύτητα του ανέμου 

Εικόνα 2: Εξάρτημα ανεμόμετρου για 
την κατεύθυνση του ανέμου 

Εικόνα 3:Βροχόμετρο 

                

2.2 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ  

Για να συναρμολογηθούν τα στοιχεία που θα απαρτίζουν τον μετεωρολογικό σταθμό και να 

επιτρέπουν τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τον άνεμο (την ταχύτητα και την κατεύθυνσή 

του) και την ποσότητα βροχόπτωσης, θα χρειαστεί το ακόλουθο υλικό: 

Για την δοκιμαστική εφαρμογή θα χρειαστείτε το ακόλουθο υλικό: 

● Υπολογιστής/Διαδίκτυο με σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

● Μετεωρολογικός σταθμός με ανεμόμετρο και βολτόμετρο. 

● Καλώδια βραχυκυκλωτήρα 

● Πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (breadboard) 

● Μικροελεγκτής Arduino + Καλώδιο USB 

● Αντιστάτης 10KΩ. 

 

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.  

● 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 κατεύθυνσης του ανέμου, καθώς 

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

περιβάλλοντος προγραμματισμού Arduino.  

Οι ενώσεις στο Arduino έχουν ως εξής:  
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Εικόνα 4: Μετεωρολογικός σταθμός με κύκλωμα Arduino 

 

 

Αφού συνδέσετε τον μετεωρολογικό σταθμό στο Arduino, αντιγράψτε και επικολλήστε τον 

κώδικα στο Arduino: 

// 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 

// Variables for incrementation 
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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 directionInitial = 0; 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(ANEMOMETER_PIN, INPUT); 

 pinMode(PLUVIOMETER_PIN, INPUT); 

 digitalWrite(ANEMOMETER_PIN, HIGH); 

 digitalWrite(PLUVIOMETER_PIN, HIGH); 

 attachInterrupt(0, counterAnemometer, FALLING); 

 attachInterrupt(1, counterPluviometer, FALLING); 

} 

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; 

 } 
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 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); 

 for (x = 0; x < 8; x++) { 

 if (adc[x] >= value) 

 break; 

 } 

 // Ajusting initial direction 

 x = (x + directionInitial) % 8; 

 return directions[x]; 

} 
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double calcAmountRain(){ 

 double volumeAverage; 

 volumeAverage = numBeatsBascule; 

 volumeAverage *= 1000.0*CTE_CAL_PLUVIOMETER; 

 volumeAverage /= PERIOD_PLUVIOMETER; 

 numBeatsBascule = 0; 

 return volumeAverage; 

} 

 

Αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου και οι 

πληροφορίες αναφορικά με την ποσότητα της βροχόπτωσης θα εμφανιστούν στη σειριακή 

οθόνη κάνοντας κλικ στον μεγεθυντικό φακό, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Εικόνα 5: Εμφάνιση των τιμών του μετεωρολογικού σταθμού 
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