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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή
ΠΩΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΡ ΟΝ ΥΛΙ ΚΟ

Αυτό το Εξειδικευμένο Μάθημα είναι μια εμπειρία μάθησης και
προσανατολισμού για μαθητές γυμνασίου, η οποία συνδυάζει επισκέψεις
σε εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με μια ενημερωτική
διαδραστική συζήτηση για επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με τον
προγραμματισμό υπολογιστών και τη ρομποτική. Τα Εξειδικευμένα
Μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να γίνονται στο πανεπιστήμιο και
να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαστήρια ή άλλο εξοπλισμό.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η γενική ιδέα των δραστηριοτήτων και το σχέδιο μαθήματος

ΘΕΜΑ ΤΟΥ
Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

Το θέμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι: Εισαγωγή στα
συστήματα Arduino και προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων
βασισμένων σε Arduinο. Η προσέγγιση βασίζεται στη χρήση ενός
έτοιμου έργου που παρουσιάζεται αρχικά στους μαθητές, μαζί με
πληροφορίες για τις βασικές δομές προγραμματισμού της γλώσσας
προγραμματισμού. Κρύβει την πολυπλοκότητα του παραδοσιακού
προγραμματισμού για ενσωματωμένα συστήματα και μικροελεγκτές πίσω
και από απλά παραδείγματα προγραμμάτων και προγραμματιστικών
προτύπων, καθιστώντας τον προγραμματισμό απλό και κατάλληλο για
αρχάριους. Επιπλέον, η αρχική παρουσίαση περιλαμβάνει πληροφορίες
σχετικά με τα ενσωματωμένα συστήματα και πληροφορίες σχετικά με τον
προγραμματισμό - διακοπές, γεγονότα, λειτουργίες επανάκλησης και
βρόχους συμβάντων κλπ. Ο προγραμματισμός συμβάντων και διακοπών
είναι το υποκείμενο μοντέλο προγραμματισμού που χρησιμοποιείται σε
όλα τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου. Επίσης, σχετίζεται με τη
διαχείριση εισροών από απομακρυσμένες συσκευές καθώς και με
συσκευές εισόδου / εξόδου που είναι συνδεδεμένες σε ένα ελεγκτή. Μετά
την αρχική παρουσίαση, οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί
καλούνται να εργαστούν για πιθανές επεκτάσεις του έργου τους ευφυούς
μετεωρολογικού σταθμού.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΥΣΚΟΛΙ ΑΣ /
ΗΛΙ ΚΙ ΑΣ ΤΩ Ν
Μ ΑΘΗΤΩ Ν

Το Εξειδικευμένο Μάθημα απευθύνεται σε μαθητές της ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη κάποια εμπειρία στον
προγραμματισμό
και γνώση σε ηλεκτρικά κυκλώματα και σχηματικές αναπαραστάσεις
τους. Αυτή η προηγούμενη γνώση θα τους επέτρεπε να κατανοήσουν
εύκολα τις βασικές έννοιες προγραμματισμού του Arduino.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΕ Σ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με τη χρήση
μεταβλητών, if-then-else δηλώσεων, βρόχων και συναρτήσεων σε
οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα
να κατανοήσουν πώς η γλώσσα Processing υποστηρίζει αυτές τις έννοιες
προγραμματισμού.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

2 ή 3 ακαδημαϊκές ώρες

ΔΙΔ ΑΣΚΟΝΤΕΣ

Φοιτητές ή καθηγητές πανεπιστημίου που έχουν εμπειρία στη
διδασκαλία μαθημάτων εισαγωγικού προγραμματισμού (κατά προτίμηση
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού C/C++) και
μαθημάτων που σχετίζονται με ηλεκτρικά σχηματικά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Μ ΑΘΗΤΕ Σ

Γενική κατανόηση βασικών εννοιών προγραμματισμού της γλώσσας
Processing (C/C ++):
• Boolean, ακέραιες και αλφαριθμητικές μεταβλητές
• local και global μεταβλητές
• αρχεία και δομές
• Boolean και αριθμητικές εκφράσεις
• Συναρτήσεις
• αντικείμενα και μεθόδους
Γενική κατανόηση των εννοιών προγραμματισμού συμβάντων και
διακοπών:
• Διακοπες
• Χρονοδιακόπτες
• Συμβάντα και κλήσεις
• Βρόχος συμβάντων

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –
Δ ΑΣΚ ΑΛ ΟΙ

Υποθέτοντας ότι οι συνοδοί δάσκαλοι είναι δάσκαλοι υπολογιστών που
διδάσκουν ήδη προγραμματισμό, θα μάθουν τους συντακτικούς κανόνες
της C/C++ που υποστηρίζουν τον διαδικαστικό προγραμματισμό,
καθώς και τα αντικειμενοστραφή παραδείγματα και τα πρότυπα
προγραμματισμού που βασίζονται σε γεγονότα και διακόπτες. Οι
συνοδοί δάσκαλοι θα μάθουν επίσης πώς να χρησιμοποιούν την
πλατφόρμα Arduino IDE έτσι ώστε να μπορούν αργότερα να την
χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
Π ΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗΜ ΙΟΥ Ή
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι φοιτητές ή και το προσωπικό του πανεπιστημίου θα αναπτύξουν
δεξιότητες επικοινωνίας στον τομέα της επιστήμης - ειδικότερα,
δεξιότητες για τη διδασκαλία και εξήγηση της λειτουργίας των συσκευών
Arduino σε λιγότερο προχωρημένο κοινό και θα αποδείξουν πώς θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη έργων αυτοματισμού
στο σπίτι.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΚΠΕΡ ΑΙ Ω ΣΗ ΤΩ Ν
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

- Ένας ασπροπίνακας (μπορεί να φανεί χρήσιμος για να εξηγήσετε τον
παρουσιαζόμενο κώδικα με σχηματικά διαγράμματα)
- Προβολέας και υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο για να
παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες τις μετρήσεις του οικιακού
μετεωρολογικού σταθμού που χρησιμοποιείται σε αυτό το μάθημα.
- Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο, όπου οι συμμετέχοντες
μπορούν να εργάζονται σε ομάδες για να χρησιμοποιούν
και
να
τροποποιούν
τον
παρουσιαζόμενο
κώδικα.
Οι
μαθητές θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα Arduino IDE
(http://www.arduino.cc), η οποία είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον
προγραμματισμού μικροελεγκτών. Γενικά, το Arduino είναι μια
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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πλατφόρμα ηλεκτρονικών πρωτοτύπων ανοιχτού κώδικα που βασίζεται σε
ευέλικτα και εύχρηστα εργαλεία και λογισμικό.
- Τα ενσωματωμένα συστήματα επικοινωνούν με το περιβάλλον,
λαμβάνουν σήματα από πολλούς αισθητήρες και αλληλεπιδρούν με αυτό,
ελέγχουν τα φώτα, τις και άλλες οθόνες, τους κινητήρες συσκευές. Για
παράδειγμα, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν «μετεωρολογικό
σταθμό», θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε μια λύση υλικού και να
γράψουμε το κατάλληλο λογισμικό. Για το υλικό χρειαζόμαστε ένα
μικροελεγκτή (αυτός είναι στην πραγματικότητα ένα μικρός
υπολογιστής) και κάποια περιφερειακά εξαρτήματα. Για τον απλούστερο
μετεωρολογικό σταθμό, θα χρειαστούμε αισθητήρες για τη θερμοκρασία,
την υγρασία, τη βαρομετρική πίεση, τη σκόνη, τον καπνό κ.λπ.
Κ ΑΤ ΑΝΟΜ Η
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Αυτό το μάθημα χωρίζεται σε 3 μέρη:
1. Ενημερωτική ομιλία / Διάλεξη: Αυτό το μέρος θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί σε αίθουσα διδασκαλίας ή αμφιθέατρο του
πανεπιστημίου. Αυτή ξεκινά με ένα καλωσόρισμα και μια σύντομη
δραστηριότητα για να σπάσει ο πάγος, με σκοπό τη συζήτηση την
προηγούμενη εμπειρία των μαθητών στον προγραμματισμό και τα
ηλεκτρονικά. Μετά από αυτό, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον
ανεπτυγμένο μετεωρολογικό σταθμό, τα ηλεκτρονικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται σε αυτόν και τον ανεπτυγμένο κώδικα.
2. Πρακτική Δραστηριότητα / Εργαστήριο: Αυτό το μέρος πρέπει να
λάβει χώρα σε εργαστήριο υπολογιστών . Τα βήματα του δεύτερου
μέρους είναι τα εξής:
Βήμα 1 - Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές τους μετακινούνται στο
εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου θα πραγματοποιηθεί η
εργαστηριακή συνεδρία.
Βήμα 2 - Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 2-4 ατόμων (ανάλογα με τον
αριθμό των διαθέσιμων υπολογιστών και τον αριθμό των μαθητών).
Βήμα 3 - Οι ομάδες καλούνται να πραγματοποιήσουν ορισμένες αλλαγές
στον κώδικα του μετεωρολογικού σταθμού. Θα μπορούσαν είτε να
αναπτύξουν τις δικές τους τροποποιήσεις είτε να εκτελέσουν
συγκεκριμένες εργασίες που έθεσαν οι διοργανωτές.
Βήμα 4 - Το πανεπιστημιακό προσωπικό ή οι φοιτητές που συμμετέχουν
στο μάθημα παίζουν το ρόλο των διαμεσολαβητών για να βοηθήσουν τις
ομάδες των μαθητών να αναπτύξουν τις επιλεγμένες αλλαγές/
τροποποιήσεις.
3. Αυτοκριτική εκ μέρους των μαθητών: Αυτό το μέρος θα πρέπει να
πραγματοποιείται σε αίθουσα διαλέξεων ή αμφιθέατρο. Κάθε ομάδα
εργασίας, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο Μέρος 2. Οι μαθητές καλούνται
ειδικότερα να αναφέρουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και να
μοιραστούν τον τρόπο με τον οποίο λύθηκαν τα προβλήματα. Μετά τις
παρουσιάσεις των φοιτητών, οι διοργανωτές κλείνουν τη συνάντηση και
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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παρέχουν επιπλέον συνδέσμους και πληροφορίες για όσους θέλουν να
μάθουν περισσότερα για τα θέματα του μαθήματος.
ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΥΛΙΚΟ

https://learn.sparkfun.com/tutorials/weather-station-wirelesslyconnected-to-wunderground
http://cactus.io/projects/weather/arduino-weather-station
https://circuitdigest.com/arduino-projects
https://howtomechatronics.com/arduino-projects/
https://www.electronicshub.org/arduino-project-ideas/
https://www.hackster.io/arduino/projects?sort=trending&page=3
https://create.arduino.cc/projecthub?page=1&sort=trending

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟΓΙΑ
ΠΕΡ ΑΙ ΤΕΡΩ
ΑΝ ΑΓΝΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Arduino και το
εκπαιδευτικό υλικό για τα προγράμματα του Arduino
https://www.arduino.cc/en/Main/Education

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚ ΑΝ ΓΙ Α ΤΗΝ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

Αυτό το υλικό βασίζεται σε πληροφορίες σχετικές με έργα με Arduino
και ενδεικτικά έργα που διατίθενται στη διεύθυνση:
https://www.arduino.cc/en/Main/Education

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο βασικών γνώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Συγγραφέας: Stanimir Yordanov (Technical University of Gabrovo,
Bulgaria)

ΕΙ ΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Τα περισσότερα εργαλεία λογισμικού που είναι διαθέσιμα σήμερα
παρέχουν ισχυρές γλώσσες για την ευέλικτη προσαρμογή και την
ανάπτυξη πλούσιου διαδραστικού περιεχομένου από τους τελικούς
χρήστες. Από αυτή την άποψη, η γνώση των εννοιών προγραμματισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι απαραίτητη για τους περισσότερους
εργάτες της γνώσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων και των
μηχανικών. Κατά συνέπεια, πολλά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
έχουν συμπεριλάβει εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού στα
αναλυτικά προγράμματα σπουδών τους. Επιπλέον, πολλές χώρες
επεκτείνουν τα προγράμματα σπουδών τους στη δευτεροβάθμια ή ακόμη
και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη
βασικών
δεξιοτήτων
προγραμματισμού.
Η
σημασία
του
προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει λάβει ακόμη
μεγαλύτερη προσοχή μέσω εκστρατειών κωδικοποίησης ηλεκτρονικών
υπολογιστών, όπως η εβδομάδα του κώδικα της Ευρώπης. Άτυπες
ευκαιρίες μάθησης προσφέρονται επίσης σε πολλές χώρες, ακολουθώντας
την οργανωτική προσέγγιση των κλαμπ εγγραφής κώδικα. Ωστόσο, σε
πολλές περιπτώσεις, τα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού
ακολουθούν την παραδοσιακή προσέγγιση της παρουσίασης των
χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού ένα
προς ένα, μαζί με τεχνητά παραδείγματα και μικρές ασκήσεις
προγραμματισμού. Ένας εναλλακτικός, πιο ελκυστικός τρόπος για την
προώθηση της εισαγωγικής γνώσης προγραμματισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών είναι μέσω της χρήσης σημαντικών παραδειγμάτων και
κωδικοποίησης έργων όπως το ενσωματωμένο σύστημα και τις
ενσωματωμένες συσκευές. Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθείται σε
αυτό το μάθημα. Ακολουθώντας αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές μεθόδους
σχεδιασμού, προγραμματισμού και κατασκευής ενσωματωμένων
συστημάτων.

ΣΗΜ ΑΝΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝΚ ΑΘΗΜ ΕΡΙ ΝΗ
ΖΩΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
/ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Arduino εισήχθη πρόσφατα σε προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης καθώς και στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κατά συνέπεια, η δημοτικότητα των
συστημάτων που βασίζονται σε Arduino αναπτύσσεται στην εκπαίδευση.
Αυτή η τάση αντανακλά τη χρήση των Arduino ως ενσωματωμένο
σύστημα σε πολλές πλατφόρμες και εφαρμογές καθώς και με την
αυξανόμενη δημοτικότητά του στον τομέα της βιομηχανικής και
οικιακής αυτοματοποίησης και του Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Π ΑΡ ΟΥΣΙ ΑΣΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Ορισμός των όρων
Οι ακόλουθοι όροι πρέπει να καθοριστούν κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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- Συστήματα Arduino
Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής ανοιχτού κώδικα με ένα εύχρηστο
υλικό και λογισμικό (μια γλώσσα προγραμματισμού και ένα
ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης - το λεγόμενο IDE ).
Οι ελεγκτές Arduino είναι σχετικά φθηνοί και το Ολοκληρωμένο
Περιβάλλον Ανάπτυξης είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα που εκτελείται σε
Windows, Mac OS X και Linux. Πιο συχνά, οι πλακέτες Arduino
βασίζονται στην αρχιτεκτονική Atmel AVR (μικροελεγκτής ATmega328
με πυρήνα επεξεργαστή RISC 8bit). Η γλώσσα προγραμματισμού του
Arduino ονομάζεται "Processing" και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να
κάνει τον προγραμματισμό εύκολο και απλό για αρχάριους. Αφαιρεί την
πολυπλοκότητα του παραδοσιακού προγραμματισμού για ενσωματωμένα
συστήματα και μικροελεγκτές με τη βοήθεια απλών παραδειγμάτων και
λογισμικών πρωτότυπων. Αντί οι χρήστες να γράφουν σε C, μια γλώσσα
που είναι πολύ πιο πολύπλοκη και πιο δύσκολη, οι χρήστες γράφουν
προγράμματα στη γλώσσα "Processing" και στη συνέχεια το IDE
(Integrated Development Environment - IDE) μετατρέπει το
πρόγραμμα στη γλώσσα C και το φορτώνει στον ελεγκτή μέσω ενός
τυπικού USB καλώδιου.
Η πλακέτα Arduino μπορεί να επεκταθεί με την τοποθέτηση επιπλέον
μονάδων, διευρύνοντας έτσι τη λειτουργικότητά της. Για παράδειγμα, μια
μονάδα Ethernet μπορεί να προστεθεί προκειμένου να χρησιμοποιήσετε
μια σύνδεση δικτύου βασισμένη στο TCP/IP πρωτόκολλο , ή μπορεί
να προστεθεί μια μονάδα GSM για να επικοινωνήσετε μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
- Προγραμματισμός συμβάντων και διακοπών
Τα συμβάντα και οι διακοπές είναι σήματα που υποδηλώνουν την
εμφάνιση ορισμένων συνθηκών στο σύστημα ή του εκτελούμενου
προγράμματος που απαιτούν την παρέμβαση του επεξεργαστή. Αυτά τα
περιστατικά αναγκάζουν τον επεξεργαστή να τερματίσει την τρέχουσα
εργασία και να παραδώσει την επεξεργασία σε άλλη ειδική διαδικασία ή
εργασία. Διακοπές μπορεί να συμβούν τυχαία. Μπορούν να προκληθούν
από υλικό (εξωτερικό) και λογισμικό. Οι εξωτερικές διακοπές
δημιουργούνται από μια περιφερειακή συσκευή που απαιτεί μια
υπηρεσία. Οι διακοπές λογισμικού προκαλούνται από το πρόγραμμα που
επικαλείται μια συγκεκριμένη οδηγία ή από τον ίδιο τον επεξεργαστή.
Τα γεγονότα από την άλλη πλευρά είναι εσωτερικά περιστατικά των
επεξεργαστών που υποδεικνύουν σφάλματα στην εκτέλεση μιας εντολής:
διαίρεση με μηδέν, παραβίαση κανόνων ασφαλείας κλπ. Η ικανότητα του
επεξεργαστή να ανταποκρίνεται είναι ενσωματωμένη στον βρόχο εντολών
και τα γεγονότα που απαιτούν την προσοχή του επεξεργαστή πρέπει να
στείλουν σήματα που ονομάζονται αιτήματα διακοπής. Τα σήματα που
στέλνουν αιτήματα διακοπής πρέπει να αναφέρονται στην κεντρική
μονάδα ελέγχου.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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- Ενσωματωμένα συστήματα
Τα ενσωματωμένα συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητάς μας. Χρησιμοποιούνται ευρέως στους τομείς των
τηλεπικοινωνιών, των καταναλωτικών ηλεκτρονικών, των μεταφορών και
της βιομηχανίας. Συνδυάζουν υλικό και λογισμικό ενσωματωμένο σε μια
συσκευή. Παραδείγματα ενσωματωμένων συστημάτων είναι το
τηλεχειριστήριο τηλεόρασης ή το τηλεχειριστήριο κλιματισμού, κάμερες,
συσκευές αναπαραγωγής MP3, σύγχρονες σόμπες, πλυντήρια,
τηλεοράσεις και όλα τα είδη ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.
Πρόκειται για εξειδικευμένα συστήματα υπολογιστών και, όπως κάθε
υπολογιστής, διαθέτουν μικροεπεξεργαστή, μνήμη και περιφερειακές
συσκευές που ελέγχονται από το λογισμικό. Όπως κάθε υπολογιστής, τα
ενσωματωμένα συστήματα προγραμματίζονται από έναν μηχανικό
λογισμικού που γράφει τον κώδικα. Αυτοί οι ειδικοί ονομάζονται
«μηχανικοί ενσωματωμένου λογισμικού» .
Τα ενσωματωμένα συστήματα θεωρούνται γενικά ηλεκτρονικά ψηφιακά
συστήματα προγραμματισμένα να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες σε
πραγματικό χρόνο. Ανάλογα με το σκοπό τους, χαρακτηρίζονται από
διαφορετική πολυπλοκότητα - από στοιχειώδη (με ένα
chip
μικροελεγκτή) έως πολύπλοκα συστήματα που αποτελούνται από
πολλαπλές συσκευές, περιφερειακά και δικτυακές μονάδες,
τοποθετημένες σε ένα κοινό πλαίσιο ή ακόμα και ενσωματωμένα σε ένα
ενιαίο περίβλημα. Μια σύγχρονη τάση στην παραγωγή τους είναι η
επιθυμία να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος, η μάζα, η κατανάλωση
ενέργειας και το κόστος, ενώ παράλληλα αυξάνεται η αξιοπιστία και η
λειτουργικότητα του συστήματος.
Είναι σημαντικό να διευκολυνθούν τα πρώτα βήματα των μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και στην ανάπτυξη
ηλεκτρονικών συσκευών. Είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό με τρόπο
που θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τα βασικά
χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων. Η προσέγγιση που υιοθετείται
σε αυτό το μάθημα είναι η χρήση απλών συσκευών και συστημάτων που
μπορούν να εξερευνηθούν για να κατανοηθεί η διαδικασία
προγραμματισμού και κατασκευής ενός ενσωματωμένου συστήματος
χρησιμοποιώντας τον IDE του Arduino.
Ο σύνδεσμος του οικιακού μετεωρολογικού σταθμού
χρησιμοποιείται σε αυτό το μάθημα είναι διαθέσιμος online από:

που

http://aiut.tugab.bg/Project/meteostation/meteostation.rar
Από αυτόν τον σύνδεσμο είναι επίσης δυνατό να κατεβάσετε τον κώδικα
σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Με βάση τον παραπάνω
αρχικό κώδικα, μπορούν να αναπτυχθούν πολλές πιθανές επεκτάσεις.
Ενδεικτικές επεκτάσεις θα προταθούν στους συμμετέχοντες μαθητές.
Ο κώδικας παρουσιάζει τα περισσότερα από τα βασικά χαρακτηριστικά
του προγραμματισμού Arduino:
• Εγκατάσταση και χρήση βιβλιοθηκών

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
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• Χρήση σχολίων στον κώδικα του προγράμματος.
• Ορισμός λειτουργιών ως εξής:
void setup () - αυτή η λειτουργία εκτελείται πρώτα όταν ο ελεγκτής είναι
ενεργοποιημένος. Σε αυτό ο προγραμματιστής γράφει τον κώδικα που
προετοιμάζει τους περιφερειακούς ακροδέκτες του ελεγκτή.
void loop () - αυτή η λειτουργία ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της λειτουργίας setup(). Περιέχει τον κύριο κώδικα του προγράμματος
ελέγχου. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση του κώδικα, η συνάρτηση
επανεκκινείται αυτόματα.
Ο κώδικας που εκτελεί τους ορισμούς της setup() και της loop() στο C /
C ++ έχει ως εξής:

pinMode () - Αυτή η συνάρτηση αρχικοποιεί έναν ακροδέκτη ως είσοδο
ή έξοδο
digitalRead () - Αυτή η συνάρτηση διαβάζει την κατάσταση μιας
ψηφιακής εισόδου
digitalWrite () - Αυτή η συνάρτηση ορίζει την κατάσταση μιας ψηφιακής
εξόδου
analogRead () - Αυτή η συνάρτηση διαβάζει την κατάσταση μιας
αναλογικής εισόδου
analogWrite () - Αυτή η συνάρτηση ορίζει την κατάσταση αναλογικής
εξόδου (PWM)
Serial.begin (115200) - Αρχικοποίηση σειριακού καναλιού
Serial.print () - Στέλνει δεδομένα σε έναν υπολογιστή στη σειριακή
διεπαφή
Serial.read () - Διαβάζει δεδομένα που λαμβάνονται από έναν υπολογιστή
στη σειριακή διεπαφή
Αυτά είναι μερικά από τα τυπικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται
στο πρόγραμμα. Στην ενότητα αυτή θα εμφανίζονται επίσης οι
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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λειτουργίες που ορίζονται από το χρήστη και εκτελούν συγκεκριμένες
εργασίες. Για παράδειγμα:
void displayWEB () - συνάρτηση – διάβασμα μιας τοπικής ιστοσελίδας
με τις μετρήσεις της μετεωρολογικής σελίδας.
void parserUDP () - λήψη παραμέτρων πρωτοκόλλου UDP από
υπολογιστή ή τηλέφωνο
bool sendToMySQL () - στέλνει τα μετρούμένα δεδομένα σε έναν
απομακρυσμένο διακομιστή MySQL.
Η δραστηριότητα θα πρέπει επίσης να καταδεικνύει τη χρήση χρονιστών
και διακοπών.
Οι εκπαιδευτές μπορούν να επιδείξουν ένα από τα παρακάτω
προγράμματα Arduino και να συζητήσουν με τους μαθητές την
εφαρμογή τους. Μπορούν να προβάλουν τα βίντεο αυτών των έργων ή να
παρουσιάσουν ένα αναπτυγμένο μοντέλο:
•

Ρομπότ: Vorpal το εξάποδο

https://create.arduino.cc/projecthub/vorpal-robotics-llc/robotvorpal-the-hexapod-4f4e90?ref=tag&ref_id=fun&offset=8
•
Ελέγχος της τηλεόρασης με τη δύναμη της σκέψης και του
Arduino
http://www.tinkernut.com/portfolio/homemade-mind-controlled-tvremote/#lightbox[9305]/8/
•

LED κύβος

https://youtu.be/tqWAC4hu7nk
https://youtu.be/2BlVUKW5hL0
https://www.makeuseof.com/tag/how-to-make-a-pulsating-arduinoled-cube-that-looks-like-it-came-from-the-future/
•

Arduino Radar Project

https://howtomechatronics.com/projects/arduino-radar-project/
•

Pixel Chaser Game © GPL3+

https://create.arduino.cc/projecthub/unexpectedmaker/pixel-chasergame-5929cf?ref=tag&ref_id=fun&offset=19
•

TOP 10 Arduino Έργα όλων των εποχών | 2018

https://youtu.be/-p_8u_0GNZE
https://youtu.be/0XTcJ5-0u00
Για περισσότερες λεπτομέρειες και υποστήριξη, βλ Annex 1: Knowledge
Resource.
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Κ ΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙ Α
ΤΗ ΔΙΕΞ ΑΓΩ ΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
ΣΕΔΙ ΔΑΣΚΟΝΤΕ Σ

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τον κώδικα του οικιακού
μετεωρολογικού σταθμού που περιγράφονται στο πεδίο 'Λεπτομερής
παρουσίαση' πρέπει να παρουσιάζονται κατάλληλα κατά την εισαγωγική
συνεδρία (ενημερωτική συζήτηση) από μια οπτική γωνία που τονίζει τον
τρόπο εκτέλεσης του κώδικα. Επιπλέον, ο παρουσιαστής θα πρέπει
πρώτα να ρωτήσει τους μαθητές για τις προηγούμενες γνώσεις τους στον
προγραμματισμό, προκειμένου να συνδέσουν τη νέα γνώση με αυτή που
οι μαθητές γνωρίζουν ήδη. Για παράδειγμα, αν οι μαθητές έχουν
εμπειρία στον προγραμματισμό με C/C ++, ο παρουσιαστής θα πρέπει
να περιγράψει τον παρουσιαζόμενο κώδικα κάνοντας αναλογίες με τη
C/C ++.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο σχεδίασης διάλεξης
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της ενημερωτικής ομιλίας είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές
να μάθουν για τη λειτουργία και τον προγραμματισμό των
ενσωματωμένων συστημάτων και να κατανοήσουν τον κώδικα του
μετεωρολογικού σταθμού που χρησιμοποιείται σε αυτό το μάθημα. Οι
μαθητές θα κληθούν να αναθεωρήσουν αυτόν τον κώδικα στο δεύτερο
μέρος του μαθήματος (την πρακτική άσκηση).

ΣΚΗΝΙΚΟ

Ο ιδανικός αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών εξαρτάται από το
δεύτερο μέρος του μαθήματος που θα εφαρμοστεί σε ένα εργαστήριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά στο δεύτερο μέρος, οι μαθητές θα
οργανωθούν σε ομάδες.
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την οργάνωση του χώρου κατά τη
διάρκεια της διάλεξης .

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜ ΙΛΙ ΑΣ / ΔΙ ΑΛ ΕΞΗΣ

Αίθουσα διδασκαλίας ή αμφιθέατρο

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη να παρουσιάσουν τον
κώδικα ενώ το προσωπικό του πανεπιστημίου θα μπορούσε να
συντονίσει τη δραστηριότητα και τη συζήτηση με τους μαθητές. Ο
ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην αρχή της δραστηριότητας,
όταν οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν τις προηγούμενες γνώσεις
τους σχετικά με τον προγραμματισμό των υπολογιστών.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Καλώς όρισμα και επεξήγηση του 2 min
στόχου του μαθήματος

2

Αστείο/Κάτι για να σπάσει ο πάγος

3 min

Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής θα μπορούσε
να καλέσει τους μαθητές να δουλέψουν σε
ζευγάρια για να βρουν 2-3 πράγματα τα οποία
διακρίνουν τα προγράμματα που εκτελούνται
σε λειτουργία σε πραγματικό χρόνο από άλλα.
πώς να χρησιμοποιήσουν 5V περιφερειακές
συσκευές σε ελεγκτές σειράς ESP που
λειτουργούν σε 3.3V, κλπ.
3

Εισαγωγή
στα ενσωματωμένα συστήματα

4

Παρουσίαση
του
κώδικα
μετεωρολογικού σταθμού

10 min
του 5 min

Οι εθελοντές καλούνται να χρησιμοποιήσουν
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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μια εφαρμογή Android για να έχουν πρόσβαση
στις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού.
5

6

Οι συμμετέχοντες μαθητές καλούνται 10 min
να
απαντήσουν
στις
ακόλουθες
ερωτήσεις:
-

Πώς λειτουργεί
σύστημα;

αυτό

το

-

Τι συμβαίνει όταν πατάτε το
κουμπί
"Επανεκκίνηση"
ή πατάτε έναν αισθητήρα
θερμοκρασίας;

-

Πώς
θα
μπορούσατε
να αναπτύξετε αυτό το σύστημα
προγραμματίζοντας
ή
χρησιμοποιώντας
νέους
αισθητήρες υλικού ή αισθητήρες
που ήδη γνωρίζετε;

Παρουσίαση του κώδικα του
μετεωρολογικού σταθμού

25 min

Δείτε τις λεπτομέρειες που παρουσιάζονται
στο «Φύλλο βασικών γνώσεων». Οι εθελοντές
φοιτητές μπορούν να πάρουν το ρόλο του
παρουσιαστή σε αυτό το κομμάτι.
7

Κλείσιμο και μετάβαση στο εργαστήριο
υπολογιστών

5 min

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει συνοπτικά τι θα
ακολουθήσει και τι τύπου τροποποιήσεις θα
γίνουν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας τους στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο πρακτικής δραστηριότητας/σχεδίασης πειράματος
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της πρακτικής άσκησης είναι να διευκολύνει τους μαθητές να
αναπτύξουν τη δική τους εκδοχή του μετεωρολογικού σταθμού,
εφαρμόζοντας πιθανές αναθεωρήσεις και επεκτάσεις του κώδικα που
παρουσιάστηκε κατά το πρώτο μέρος του μαθήματος.

ΣΚΗΝΙΚΟ

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών
υπολογιστών, όπου οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-4
ατόμων
ανά
ομάδα,
ανάλογα
τον
διαθέσιμο
χώρο.

ΤΟΠΟΘΕ ΣΙ Α Κ ΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το πρακτικό μέρος του Δασκάλου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε
εργαστήριο πληροφορικής στο πανεπιστήμιο . Οι υπολογιστές θα πρέπει
να έχουν ενεργή σύνδεση στο Internet και να εγκατεστημένο το IDE του
Arduino .

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να συμπεριλάβει φοιτητές
πανεπιστημίου ως συντονιστές. Ο συντονιστής πρέπει να υποστηρίζει το
πολύ 2 ομάδες μαθητών . Σε περίπτωση έλλειψης εθελοντών, αυτό μπορεί
να γίνει από το πανεπιστημιακό προσωπικό. Εντούτοις, η συμμετοχή των
φοιτητών είναι ιδιαίτερα επιθυμητή καθώς θα βοηθήσει τους μαθητές να
αισθανθούν πιο άνετα να συζητήσουν επιπρόσθετα ζητήματα πέρα από
τον προγραμματισμό (π.χ. επιλογές απασχόλησης, πρακτική εξάσκηση
στη βιομηχανία, φοιτητική ζωή κλπ.) .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κληθούν να τροποποιήσουν τον αρχικό
κώδικα καιρού του οικιακού μετεωρολογικού σταθμού. Θα σας δώσουν
επίσης κάποιες ιδέες για επεκτάσεις που μπορούν να υλοποιήσουν.
Ωστόσο, μπορούν επίσης να επιλέξουν να αναπτύξουν τις δικές τους
ιδέες.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Οργάνωση ομάδων έτσι ώστε σε κάθε
2-5 λεπτά
ομάδα να υπάρχει ισορροπία μεταξύ
των μαθητών που έχουν προηγούμενη
εμπειρία στον προγραμματισμό και των
μαθητών που δεν έχουν ισχυρές
δεξιότητες προγραμματισμού.

2

Σύντομη εισαγωγή στον IDE του
Arduino

2-5 λεπτά.

3

Παρουσίαση πιθανών επεκτάσεων

5-10 λεπτά.

4

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για

20-40 λεπτά

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

16

να αναπτύξουν τις επεκτάσεις τους
Οι εθελοντές φοιτητές παίζουν το ρόλο των
διευκολυντών
5

Ανατροφοδότηση και αυτοκριτική:

30-40 λεπτά

Οι ομάδες παρουσιάζουν με τη σειρά
τους τις δημιουργίες τους και αναφέρουν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και
τις λύσεις που έχουν βρει. Αυτή η τελική
φάση αυτοκριτικής μπορεί να συμβεί στη
αίθουσα διδασκαλίας ή στο αμφιθέατρο
που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική
ενημερωτική συζήτηση.
6

Συμπεράσματα και αποχαιρετισμός

5 λεπτά

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Annex I: Knowledge Resource

Arduino Programming and building of embedded system
Editor: Toshko Nenov, Technical University of Gabrovo, Bulgaria
EMBEDDED SYSTEMS

An embedded system is an electronic device that is built into a mechanical or electrical system in
order to extend its functionality by adding new features.
The term "embedded" indicates that the system is an integral part of another larger system or an
integral part of the controlled device. An embedded system may be composed of several smaller
embedded systems.
Oftentimes, the embedded system is a component in any larger system. For example, modern
cars contain many embedded systems. One of these systems controls the vehicle's fuel system,
another controls emissions, and a third displays information on the dashboard. In some cases,
these embedded systems are connected to some kind of communication network.
The first embedded systems appeared after 1971. This is the year when Intel introduced the
world's first microprocessor - the Intel 4004. The emergence of microprocessors resulted in the
rapid development of embedded systems in various areas of human activity, such as space
probes, computerized traffic lights, aircraft flight control systems, bread makers, microwave
ovens, television sets, stereo systems, remote controls, cash registers, credit card readers,
navigation system, etc.
The principle of operation of an embedded system is the follows:
-the system receives information from sensors that monitor the values of certain variables
-based on the monitoring results and the in-built algorithm, the system controls various actuators
-actuators control the mechanical or electrical system.
Unlike software designed for general-purpose computers, embedded software cannot normally be
run on other embedded systems without significant modification. This is mainly due to the
diversity of hardware. The hardware in each embedded system is specifically tailored to the
application for which it was designed in order to maintain low production and operating costs.
All embedded systems contain processor and software. Where software is available, it is also
necessary to ensure that there is a place to store executable code (FLASH and ROM memories),
as well as to temporarily store data during runtime (RAM memory). If only a small amount of
memory is required, it may be contained in the same chip as the processor; otherwise, external
memory chips are required.
All embedded systems contain inputs and outputs. For example, in a microwave oven the inputs
are the buttons on the front panel and the temperature probe, and the outputs are the device
display and the microwave transmitter. The outputs of an embedded system are almost always a
function of its inputs and several other factors (time elapsed, current temperature, etc.). Typical
inputs to the system are sensors and probes, communication signals or control knobs and
buttons. Typical outputs are displays, communication signals, or changes in physical values.
Figure 1 represents a generic diagram of an embedded system. The main elements of an
embedded system are:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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The computing core: It is most often based on a microcontroller, but is can also be based
on a microprocessor, a digital signal processor (DSP), a field-programmable gate array (FPGA)
device or an application-specific integrated circuit (ASIC).

The computing core: It is most often based on a microcontroller, but is can also be based
on a microprocessor, a digital signal processor (DSP), a field-programmable gate array (FPGA)
device or an application-specific integrated circuit (ASIC).

Embedded System

Processor

Outputs

Inputs

RAM
memory

FLASH (ROM)
memory


Memory: it is used to process and store data. Memory also stores the program code.
Depending on the type, the memory is divided into energy-dependent, volatile memory typesRAM, SRAM, DRAM, DDRAM and energy-independent, non-volatile memory types - ROM,
PROM, EPROM, EEPROM, Flash. Each type of memory has its own specifics and application.
Volatile memory is used for data processing. Non-volatile memory is used for storing the
program, as well as storing data that must be retained after the embedded system’s power supply
is disconnected.

Analogue signal processing schemes: These schemes are used to pre-process the signals
coming from the sensors. They are also used for scaling signals, filtering useful signal from
unwanted noise, etc.

Analogue-to-digital and digital-to-analogue circuits. Analogue-to-digital conversion
(ADC) circuits are necessary to process analogue signals from a microcontroller or from another
digital circuit. ADC circuits convert analogue signal voltages into digital formats and they are
mainly used to collect data from sensors that measure values monitored and controlled by the
embedded system. Digital-to-analogue conversion (DAC) schemes, on the other hand, allow the
values of certain variables or parameters of the embedded system software to be converted into
analogue signals, which in turn can be used to control actuators.

Digital signals in embedded systems. As in most electronic devices, in embedded systems
the digital signals sent to the microcontroller and other integrated circuits most often have a
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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voltage level of 3.3V or 5V. However, when it is necessary to control external devices, signals
with higher voltage levels are required. In embedded systems, such voltage levels do not cause
problems as electronic components are usually protected, most commonly by galvanic
isolation between low and high voltage signals.

Timers: a timer can be programmed as a counter, which can have an additional
configurable prescaler of its input clock, and the clock source can be selected by the software.
Larger microcontrollers have several timers that can have different bit rates, such as 8- and 16-bit
timers.

Communication interfaces for exchanging data: modern embedded devices contain many
integrated circuits such as memories, analogue-to-digital and digital-to-analogue converters,
sensors in integrated design, etc. These circuits exchange data using digital interfaces, the most
common of which are SPI, I2C and UART interfaces. Built-in devices may also be able to
exchange data with a personal computer using USB, Ethernet, Bluetooth and WiFi interfaces.

Visualization of information: for user convenience, an embedded device usually includes
an indicator that can take different forms, from ordinary LEDs to modern touch-screen displays.
The indicator enables communication with the user and it enables the user to visualize and
change particular parameters in the software program that controls the operation of the
embedded device.

Power supply: the power supply is an extremely important part of an embedded device.
The power supply can be connected to the main electric network or it can be independent of it is
it is based on batteries or a photovoltaic panel. Regardless of the power source, the voltage
regulators in embedded systems ensure that the electronic circuits are supplied appropriate
voltage.

Software: the embedded device would not be able to perform its function without
appropriate software. Therefore, it is important that the operation algorithm of the device is
properly implemented as a software program. Either assembly language (low-level programming
language) or, more commonly, high-level programming language can be used to develop the
software. Depending on the type of embedded system, software development is performed
without the use of an operating system or using an operating system. When an operating system
is used, it is most often a real-time RTOS (Real Time Operating System), characterized by high
reliability and a predictable response time. Embedded software is also known as “firmware”
because it is written to non-volatile memory and ideally will not be modified over the whole
course of system operation, which can last for decades. In many modern systems, programs are
stored in flash memory and can be replaced when modernization is necessary, provided that
security protocols are followed. This enables the modernization of existing and operational
embedded systems but also creates prerequisites for abuse. Among the most popular Operating
Systems (OSs) for embedded systems are QNX4 RIOS, Embedded Linux, Free RTOS, Windows
CE, etc.
The development of embedded systems is directly related to the development of microprocessor
systems. The emergence of novel, high-performance processors and microcontrollers has a great
influence on modern embedded systems that are used in household appliances and a variety of
other devices used in all human activities. The widespread use of the Internet and the
opportunities created by Internet Protocols to remotely connect different devices is a key further
step in the development of embedded systems.
Trends in embedded systems development suggest that these systems will become ever more
connected to each other through the global network and will increasingly be able to provide
services through the Internet. Technologies that underpin the Internet of Things (IoT) are the
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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high-speed Ethernet or WiFi networks. Using these technologies, devices are able to access
shared cloud services, where they can store in databases any information necessary for their
operation and read this information from the cloud.
Another emerging trend is the use of Artificial Intelligence. Thanks to Artificial Intelligence,
embedded devices can perform functions that were, until recently, only performed by people.
Through Artificial Intelligence and access to information on the Internet, embedded systems can
perform analyses and autonomously make decisions in during their operation.
THE ARDUI NO PL ATFORM

Arduino is an open-source programmable hardware platform for handling multiple physical
objects. It consists of a microcontroller board and a special Integrated Development
Environment (the Arduino IDE) that is used to develop and code microcontroller software.
Arduino can be used to develop interactive systems controlled by various sensors and switches.
These systems, in turn, can control various indicators, motors and other devices. Arduino
projects can be independent or they can interact with software running on a personal computer
(e.g. Flash, Processing, MaxMSP applications). The platform consists of hardware and software,
both of which are flexible and easy to use.
A simplified version of C++ known as Wiring (http://wiring.org.co/) is used for Arduino
programming. Applications can be developed either by using the free Arduino IDE
(https://www.arduino.cc/en/Main/Software) or by using any C / C ++ IDE. The Arduino IDE
software is easy to understand and simple to use by beginners, while also being flexible enough
for advanced users. It is based on the Processing language and IDE (https://processing.org),
which makes it easy to use in education and training. High school and university students that
have learned how to code in the Processing IDE can easily master Arduino.
The Arduino software is open source, so experienced developers can modify and supplement it.
Arduino language capabilities can also be expanded with C ++ libraries.
Arduino consists of an 8-bit Atmel AVR microcontroller and optional components. An
important aspect of the Arduino platform is the availability of standard connectors that allow
users to connect the CPU board to variety of different interchangeable modules called “shields”.
There are various interchangeable shields available on the market that can be mounted on an
Arduino. Some shields communicate with the Arduino directly through different pin ports.
Thanks to the I2C bus, several shields can be mounted and used at the same time.
Most Arduino platforms operate at 5V operating voltage and feature 14 digital I/O
(Input/Output) ports, 6 analogue inputs, a 16 MHz crystal resonator, four LEDs, a USB
connector, a power connector, a reset button, and an ICSP (in-circuit serial programming)
connector. The Arduino can connect to a computer through a USB cable.
The Arduino microcontroller comes with a bootloader that makes it easy to load programs into
the device's flash memory. This makes using Arduino easy as it allows programming to be
performed using a simple computer.
There are various versions of the Arduino platform - Arduino Mega, Arduino Uno, Arduino
Nano, Arduino Mini, Arduino Ethernet, Arduino BT, Arduino Leonardo, Arduino Micro,
Arduino Due (http://arduino.cc/).
A number of compatible sensors and actuators have been developed for Arduino. They are used
by reading from or writing directly into Arduino pins. Open source libraries have been developed
for many sensors.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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P ROGR AM M ING OF AR DUI NO M ODULES

In terms of programming, all of the boards are programmed in the Arduino IDE, and no
additional components or devices are needed to operate them. Everything is inbuilt into a
development board that makes Arduino devices easy to work with. Arduino enjoys great
community support around the world and a great number of libraries and examples of how to
use the platform already exit. The official site provides detailed information about Arduino, as
well as many sample projects for operating Arduino with peripherals (sensors, actuators, displays,
Arduino Shields, etc.).
As already mentioned above, Arduino developers have also created an Integrated Development
Environment (IDE) that is simple enough to help beginner programmers and powerful enough
to allow experienced users to build more complex projects.
To install the Arduino programming environment, visit the company website
https://www.arduino.cc/en/Main/Software and open a window for downloading the IDE
software.

From the page showed above, the user has to choose the Operating System (OS) on which the
IDE has to be installed in. Clicking on the link with the correct OS will initiate the download of
the installation file.
Once the installation file is downloaded, it must be run. After the arduino-1.6.12-windows.hehe
file is run, a standard license message will appear initially, which must be accepted by pressing the
"I agree" button.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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A new window will pop up, prompting the user to select the desired actions that the installer has
to perform. It is very important to select the "Install USB driver" option as this ensures that the
USB port will be properly configured to work with the Arduino board.

In the next step, the standard window for selecting a directory for installing the IDE will be
displayed. In our example, the default directory is C: \ Program Files (x86) \ Arduino \.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Once the "Install" button is pressed, the installation of the program will begin. As the installation
progresses, a window will appear asking for permission to install the Arduino USB Driver. In
order to ensure that the USB port will work properly with Arduino, the "Install" option must be
selected.

The installation will complete after this step, and a pop-up window will confirm this. To finish
the installation, the user should press the "Close" button, after which the program can be
launched.
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The next step is to create a new project in the Arduino IDE. The procedure is the same for
Windows and Linux based systems. When the IDE starts, the main window will open. It will
contain two functions: void setup () and void loop (). The generated code will look like this:

Including additional libraries will not be required for this project, but it is important to know how
to include libraries in a project created in the Arduino IDE. This can be done in two ways. One
way is to include external libraries created by someone else. Libraries should be archived as a
RAR file, which has to be included in the Arduino environment through Sketch-> Include
Library-> Add .ZIP Library.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Another way to include libraries is to create a new folder in the root directory of the Arduino
IDE, which in our example, it is C: \ Program Files (x86) \ Arduino. From there the libraries
folder must be selected. Inside this folder are the libraries divided into different folders.
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When the user starts Arduino for the first time, the IDE will open a window that is ready for
writing a program. When writing a program in the Arduino environment it is important to note
two important functions.
The first important function is void setup (), and the other is void loop (). The setup () function
specifies the role that each controller pin will play and specifies the libraries that will be used.
This part of the program is executed only once. It is followed by the loop () function, which is
repeatedly executed and it must contain within it the actual program for operating the controller.
Once the program is written and ready for compilation, it first needs to be saved to the user’s
computer under a unique name. This is done by selecting the Save as command from the File
menu or by pressing the keyboard shortcut Ctrl + Shift + S. Once saved, the program must be
compiled. This can be done in two ways: one way is to compile without uploading the program
onto the controller and the other is to compile and upload the program into the controller
memory. To compile the program without uploading it onto the controller, the Verify / Compile
option must be selected from the Sketch menu or with the keyboard shortcut Ctrl + R. An
alternative way is to simply click the checkmark button just below the menu bar. The other
compilation method is compilation with uploading into the memory of the controller. This can
be done again via the Sketch menu but this time the Upload option must be selected. It can also
be done by pressing the button depicting an arrow pointing to the right, which is directly next to
the checkmark button, or by pressing the keyboard shortcut Ctrl + U.

For example, we can upload a sample program from the Arduino system. The Arduino
programming environment comes with many examples and we can use one of these programs to
show how to compile and upload a program.
To open a program from the examples available in the IDE, the user has to select File->
Examples-> Basics-> Fade from the menu. This will open a new window in which this program
will be loaded. The user should only compile and upload the program into the controller's
memory.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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To upload the program onto the controller, we first need to connect the Arduino controller to
the IDE. This is done by selecting Tools-> Port from the menu. When the user clicks on the
Port option, another submenu will open in which the user must select the desired port to which
the controller is connected.

Once the controller is connected, the program must be uploaded into its memory. There are two
ways to upload the program. One is by pressing the arrow button, and the other is from the
Sketch-> Upload menu (or by pressing Ctrl + U).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Once the program has been compiled and uploaded into the controller's memory, “Done
uploading” is displayed below in the message box. This means that the program is fully loaded
into the controller and will run almost immediately.
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Annex II: Model hands-on activity sheet
Development of Esp8266 Microcontroller Home-Made Weather Station
Editor: Stanimir Yordanov, Technical University of Gabrovo, Bulgaria
INTRODUCTION

Over the last decade, we have witnessed intense changes in the behavior of climate processes.
New records are set on fallen rain and atypically high temperatures at different points on Earth
were measured. Increased numbers and strength of the storms, droughts in many places around
the world, as well as unbridled floods as a result of heavy rainfall, are only a small part of the
result of climate change. According to some, it is the result of human activity, and according to
others, this is part of the natural cycles of our planet. Maybe only time will show who is right in
their claims. But in any case, atypical and uncharacteristic phenomena increase their frequency
and strength. And that directly affects people's lives. It is for this reason that accurate and timely
reporting of weather indicators is extremely important in many aspects of our lives, especially
those related to the microclimate at home or at the work place.
The weather station is mainly designed for weather monitoring, current temperature, humidity
and atmospheric pressure, dustiness and illumination monitoring. We will develop our weather
station based on ESP8266 and programming in Arduino IDE environment, but with the data
displayed on the mobile phone and recorded on a remote server.
Main environmental parameters are:
•
Temperature - characterizes the average kinetic energy of the particles of a macroscopic
system in a state of thermodynamic equilibrium
•

Air humidity – a measure of the amount of water vapor in the air.

•
Atmospheric pressure - the pressure exerted by the atmosphere on a unit of earth's
surface
•

Amount of rainfall – the amount of water falling on the ground in the form of rainfall

•
Sun exposure - a quantitative measure that describes the time the sun shines directly at a
certain time interval.
•
Airborne dust - entry of new chemical, mechanical or biological substances
uncharacteristic for the air
GUI DELI NES FOR DEVEL OPI NG A HOM E -M AD E W E ATHE R S TATI ON

Appropriate sensors, microcontroller and management software are required for the
development of the weather station.
There are many platforms that can be used to build the station, but the cheapest and easiest to
implement is the ARDUINO controller application and the sensors compatible with it. These
sensors are precise enough to capture meteorological data. A 32-bit ESP8266 processor will be
used in the present paper to develop the weather station (Figure 2).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Figure 2. Description of the Node MCU ESP8266 microcontroller

The NodeMCU is built with ESP8266 based WiFi module ESP-12E. There are 10 GPIO ports,
4MB Flash, two buttons, micro USB connector and built-in PCB antenna. The GPIO ports can
also be used as PWM, 1-Wire and I2C. It has a 48mm x 25mm size, 4 mounting holes, and a
2.54mm (2.54mm) gap between them compatible with Breadboard. It is powered by a voltage of
USB 5V or an external power supply of 5V - 12V, and connected to a Vin - battery pint, DC
adapter. The operating voltage of the GPIO ports is 3.3V, in conjunction with devices and
microcontrollers operating at 5V, it is necessary to use a converter at logical levels. The controller
is loaded with Lua firmware, and can be programmed with the Arduino IDE, thanks to the
CP2102 USB-port serial converter. [1]
The following meteorological parameters are observed in the weather station: temperature,
humidity, dust, atmospheric pressure, altitude, rain, sunshine.
Measurement of temperature and humidity
The DHT22 sensor is used to measure temperature and humidity.

Figure 3. DHT22 to NodeMCU Connection

Humidity and Temperature Sensor - DHT22, measures a temperature of - 40° to 80° C and
relative humidity in the range 0% - 99%. It has a pre-calibrated digital output and is distinguished
with its great reliability and stability. The sensor is mounted on a 40mm x 15.4mm board. It has a
triple interface connector and a mounting hole. It is powered by and operates at a voltage of 3.3V
- 5V.
The schema of the sensor connection to the controller is given in Figure 3. To read the data it is
necessary to install the library.
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The code for reading the temperature and relative humidity is as follows:
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 13// D7
#define DHTTYPE DHT22
// Sensor initialization
dht.begin();
// Measurement of the temperature and
// relative humidity
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
B AROM E TRI C P RESSURE M E AS UREM ENT

Atmospheric pressure is one of the most important meteorological elements. Torricelli's tubes
were first used to measure the pressure, and therefore it was assumed that the atmospheric
pressure was to be measured in millimetres of mercury pillar (mmHg). Later, the unit - millibar /
mb, mbar / was introduced. When measuring atmospheric pressure in meteorology, the
following types of barometers are mainly used:


liquid barometers /mercury/, operating on hydrostatic basis;



deformation barometers /aneroid/, based on the properties of the solid bodies;



gas barometers based on the properties of gases;


hypsothermometers or thermobarometers based on the boiling point of liquids from
external pressure.
The present paper uses the BMP180 sensor manufactured by Bosch. It is designed to connect
directly to a microcontroller or mobile device via an I2C interface. The pressure and temperature
data are compensated by calibration coefficients in the E2PROM sensor memory. The BMP180
consists of a piezo-resistive element, an analogue digital converter and a control device with
E2PROM memory and a serial I2C interface. The sensor produces uncompensated pressure and
temperature data, so in the E2PROM memory there are 176 bits of calibration coefficients to
compensate for temperature dependence and other sensor parameters. The microcontroller sends
a pressure or temperature readout assignment. The SFE_BMP180 library was used to measure
atmospheric pressure.

Figure 4. BMP180 sensor to NodeMCU connection
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Here's an example of how to use it:
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
// declaration of pressure measurement object
SFE_BMP180 pressure;
// Initialize the measurement
pressure.begin() ;
// Pressure measurement
char status;
double T,P,p0,a;
status = pressure.startPressure(3);
status = pressure.getPressure(P,T);
p0 = pressure.sealevel(P,ALTITUDE);
a
= pressure.altitude(P,p0);
M E AS URING THE RAI NF ALL LEVE L

In meteorology the word rain is defined as both the fallen water and the water degraded
(condensed) on the earth`s surface and objects. [1] In either case, the water may be in a liquid or
solid state. All rainfall is due to the same reason - the low temperature of the earth's surface and
the ground air layers. The following rainfall characteristics are used in meteorology:

Quantity – the thickness of the water layer (in mm of water column) that can be formed
over a horizontal impermeable surface. This unit of quantity is identical to the litre per square
meter (l / m2) unit which is used in the practice.


Intensity – rainfall dropped by unit time (mm/h)



Duration



Type of rainfall

All kinds of rainfall are observed in the weather stations. In regard to rainfall resulting from the
clouds their duration and the amount of precipitation for a certain time are being measured, and
for the other rainfall (dew, frost, fog) only the time of their occurrence.
The rain sensor module MH-RD Flying Fish is an easy tool for detecting rain. It can be used as a
contact when the rain falls on it, as well as to measure the intensity of the falling rain. The
module consists of two boards, one on which the water falls, and another that makes the reading,
both separated from each other for greater reliability, a LED lamp and a sensitivity adjustment
potentiometer.

Figure 5. MH-RD Flying Fish to NodeMCU Connection
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const int sensorMin = 0;
const int sensorMax = 1024;
int sensorReading = analogRead(A0);
// read the sensor on analog A0:
int sensorReading = analogRead(A0);
// map the sensor range (four options):
// ex: 'long int map(long int, long int, long int, long int, long int)'
int range = map(sensorReading, sensorMin, sensorMax, 0, 3);
M E AS UREM ENT OF SUNLI GHT

Solar radiation in weather stations is measured by the sunshine duration and intensity of light
indicators. The BH1750FVI Sensor is used in the present paper to determine the sunshine. The
BH1750FVI sensor is a digital ambient light sensor that uses an I2C interface. It reports a wide
range of illumination (1 - 65535 lx). Converts the light to a digital code. There is a low current
consumption. It is not affected by the light source (for example: fluorescent lamp, mercury lamp,
halogen lamp, LED, sunlight, and the influence of infrared light is very small).

Figure.6 BH1750 sensor to NodeMCU connection
The BH1750 library is used in Arduino applications
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
BH1750 lightMeter; // Declaring the sensor
lightMeter.begin();// Sensor initialization
uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel(); // Measurement

FI NE P ARTI CLE RE ADI N G

Fine dust particles are microscopic solid or liquid substances airborne in the earth's atmosphere.
Sources of dust particles can be natural (naturally occurring) or artificial. Major sources are
flowers (pollen sources), fires, diesel engines, mining, construction (sand and metals) and natural
sandstorms. The DSM501A sensor was used to read fine particles.
The wide-pulse modulation (WPM) signal occurs at the output of the sensor. The size of the
particles detected is limited to a minimum of 0.7 μm and its use for fire-fighting systems is
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prohibited. Quantitatively it measures the particle density with the particle counter principle
based on an optron pair. It can detect particles up to one micron in size.

Figure7. DSM501 to NodeMCU connection

Measurement of particulate matter is done with the following code:
int pin = 15;
unsigned long duration;
unsigned long starttime;
unsigned long endtime;
unsigned long sampletime_ms = 30000;
unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
float ratio = 0;
float concentration = 0;
pinMode(15,INPUT);
starttime = millis()
duration = pulseIn(pin, LOW);
lowpulseoccupancy += duration;
endtime = millis();
ratio = (lowpulseoccupancy-endtime+starttime + sampletime_ms)/(sampletime_ms*10.0);
concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62;
INTERNET CONNECTION

The microcontroller allows connection to the Internet through its built-in wireless connection
module - ESP8266. It can be configured as a server and can be accessed through the page it
generates and which will display information with the measured values. For this purpose, a
dynamic Web page shown in Figure 8 is built into the controller.
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Figure 8. Web page
D AT AB AS E CONNE CTION

The controller processes and sends a request to a database, creating a table containing ten fields,
which respectively records the IP address of the device that sends the information, the time and
date of the recording, and the measured parameters. The recording is updated every minute. Here
the saved data can be used for statistics, trend calls, forecasts and additional processing.

Figure 9. Database
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CONCLUSION

The dimensions measured by the device are: temperature, humidity, barometric pressure, altitude,
rainfall, illumination and fine particle count. Measured parameters can be monitored through the
system console, recorded in a database, and accessed via remote access.
Having the atmospheric dimensions measured by the weather station and their ability to be
monitored and analyzed remotely, would lead to easy readings of changes in atmospheric
processes and the prognosis of change in their time. The system is fully automated and an
algorithm is developed for the necessary conversion of the measured information into readable
physical quantities.
Integrating such devices into certain geographic areas and building systems of measuring stations
at a relatively low cost, would significantly help to analyze the changes in the atmosphere of our
planet. The device can be integrated into a building automation where, thanks to its values, the air
quality and microclimate in the rooms can be controlled.
QUESTIONS FOR SELF-STUDY

1.

What is understood under the term „weather station“?

2.

What are the basic environmental parameters?

3.

What is ARDUINO?

4.

What characterizes the ESP8266 controller?

5.

What sensors are used in the developed home-made weather station project?

6.

How the connection to the weather station is achieved?
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