
Ενότητα 7
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η

δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις

απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.
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Πίνακας Περιεχομένων 

1 Ο ρόλος των μετεωρολογικών σταθμών στην 

περμακουλτούρα

2
Η κατανόηση της λειτουργίας του 2.1

Ανάπτυξη αυτοσχέδιου μετεωρολογικού σταθμού

Δοκιμή και συναρμολόγηση 2.2



Ο ρόλος των μετεωρολογικών σταθμών στην 

περμακουλτούρα

1
Ένας μετεωρολογικός σταθμός είναι μια συσκευή η οποία

αποτελείται από αισθητήρες οι οποίοι παρέχουν τη

δυνατότητα παρακολούθησης δεδομένων σε πραγματικό

χρόνο και σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες που

επικρατούν σε μια περιοχή.

Μερικά από τα είδη πληροφοριών που συλλέγουν

αφορούν το ύψος της βροχόπτωσης, τη θερμοκρασία, την

ταχύτητα του ανέμου και την κατεύθυνσή του, την ηλιακή

ακτινοβολία κτλ.



Ανάπτυξη ενός αυτοσχέδιου μετεωρολογικού 

σταθμού 

2
Ο στόχος του έργου αυτού 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)



Ανάπτυξη ενός αυτοσχέδιου μετεωρολογικού 

σταθμού 

2

Για την υλοποίηση του έργου αυτού θα χρειαστείτε το ακόλουθο υλικό:

• Υπολογιστής/Διαδίκτυο με σύνδεση στο Διαδίκτυο.

• Μετεωρολογικός σταθμός με ανεμόμετρο και βολβόμετρο.

• Καλώδια βραχυκυκλωτήρων

• Πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (breadboard)

• Μικροελεγκτής Arduino + Καλώδιο δεδομένων USB

• Αντιστάτης 10KΩ.



Aνάπτυξη ενός αυτοσχέδιου μετεωρολογικού 

σταθμού 

2

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

και να διαχειρίζεται τις ριπές του ανέμου και τις μέσες ταχύτητες τους, καθώς και την

κατεύθυνσή τους.



Ανάπτυξη ενός αυτοσχέδιου μετεωρολογικού 

σταθμού 

2
Το βροχόμετρο θα χρησιμοποιηθεί για την καταμέτρηση της ποσότητας της

βροχόπτωσης που συγκεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και σε μια δεδομένη

χρονική περίοδο.



Ανάπτυξη ενός αυτοσχέδιου μετεωρολογικού 

σταθμού 

2
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 βροχόπτωσης.

Η τιμές της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου καθώς και της

βροχόπτωσης θα εμφανίζονται στη σειριακή οθόνη του περιβαλλοντικού

προγραμματιστή του Arduinο.



Ανάπτυξη ενός αυτοσχέδιου μετεωρολογικού 

σταθμού 

2
Πραγματοποιήστε τις

κατάλληλες ενώσεις όπως

σας ζητείται στο φύλλο

εργασίας και εισάγετε τον

κώδικα στην πλατφόρμα

του Arduino για να

αποκομίσετε μια

ολοκληρωμένη εμπειρία

της δράσης.
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https://permaveterasmusproject.eu
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