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ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Υλοποίηση µετεωρολογικού σταθµού µε Arduino και Raspberry Pi 
 

 

Ένας µετεωρολογικός σταθµός είναι ένα υποδειγµατικό σύστηµα µετρήσεων που 

καταγράφει δεδοµένα από αισθητήρες που µετρούν φυσικές ποσότητες που σχετίζονται 

µε τις µεταβολές του καιρού. Όπως κάθε ψηφιακό σύστηµα µετρήσεων περιλαµβάνει τα 

αισθητήρια, µετατροπείς αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά, την µονάδα επεξεργασίας, 

µονάδες καταγραφής των µετρήσεων (π.χ. κάρτα SD) και διαύλους µετάδοσης δεδοµένων 

σε άλλα συστήµατα. 

Σ' αυτήν την πτυχιακή εργασία ο φοιτητής θα σχεδιάσει έναν πρότυπο µετεωρολογικό 

σταθµό, που θα µετρά ατµοσφαιρική πίεση, θερµοκρασία (µε δύο τουλάχιστον 

αισθητήρες αναλογικού και ψηφιακού τύπου), υγρασία και ταχύτητα του ανέµου. Οι 

µετρήσεις συλλέγονται από µια εξωτερική µονάδα βασισµένη σε µικροελεγκτή Arduino, 

κλεισµένη σε υδατοστεγές κυτίο, µε αυτόνοµη τροφοδοσία. Οι µετρήσεις µεταφέρονται 

µέσω ασύρµατης σειριακής διασύνδεσης σε εσωτερική µονάδα Raspberry Pi, όπου 

καταγράφονται σε αρχείο ανά ηµέρα, µε τη βοήθεια εφαρµογής γραµµένης σε γλώσσα 

Python. Οι µετρήσεις ανεβαίνουν ανά πέντε λεπτά σε διαδικτυακή βάση δεδοµένων και 

είναι προσβάσιµες από κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη. Τέλος, θα µελετηθεί η δυνατότητα 

της µετάδοσης των µετρήσεων µέσω smartphone. 
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∆ιαδικασία παρακολούθησης της προόδου, την οποία ο φοιτητής αποδέχεται µε την 

αίτησή του να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία: 

1. Ο φοιτητής/τρια πρέπει να έχει πραγµατικό ενδιαφέρον να ασχοληθεί µε εφαρµογές 

ενσωµατωµένων συστηµάτων και ροµποτικής και να µελετήσει ώστε να καλύψει τα κενά 

άµεσα, χωρίς καµία καθυστέρηση.  

2. Η προτεινόµενη εργασία θα πρέπει να εκπονηθεί στο εργαστήριο του Τοµέα ΑΥΒΕ.  

3. Η προτεινόµενη εργασία πρέπει να έχει υλοποιηθεί το αργότερο µέχρι το τέλος του 

έτους 2018. Ο φοιτητής πρέπει να επιδείξει αποτελέσµατα µέσα στους πρώτους δύο 

µήνες από τον ανάληψη του θέµατος.  

4. Με βάση τα παραπάνω ο επιβλέπων κρίνει την πρόοδο και αποφασίζει για την 

συνέχεια της εργασίας. Αν ο επιβλέπων κρίνει στο τέλος του διµήνου ότι δεν υπάρχει η 

αναµενόµενη πρόοδος, ενώ δεν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι ακαδηµαϊκής φύσεως, 

το θέµα αφαιρείται και ανατίθεται εκ νέου, σε άλλον σπουδαστή.  

 


