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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η παρούσα εργασία εμπνεύστηκε από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής η οποία 

λαμβάνει χώρα στον πλανήτη μας και επηρεάζει την γεωργία. Είναι δε, άμεσα 

εφαρμόσιμη για την βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής σε θερμοκήπια και 

συμβάλει στην επιβράδυνση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής μέσω της 

εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. 

Υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό, μια πλήρης λειτουργική μονάδα παρακολούθησης και 

ελέγχου των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών ενός θερμοκηπίου με τη χρήση 

μικροελεγκτή (Arduino) και ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού.  

Επίσης με την σύνδεση στο διαδίκτυο, μας δίνετε η δυνατότητα απομακρυσμένης 

παρακολούθησης και ελέγχου από μια συσκευή Android ή iOS (ένα κοινό Smartphone ή 

ηλεκτρονικό υπολογιστή), με την χρήση εφαρμογής που δημιουργήθηκε για το σκοπό 

αυτό. 

Αν και δεν υπήρχε στους αρχικούς στόχους της εργασίας, κατά την πορεία επιτεύχθηκε 

η εξαγωγή αυτοματοποιημένων μετρήσεων απόδοσης της καλλιέργειας. Όμως η 

σημαντικότερη προσθήκη, θα ήταν η χρήση μηχανικής μάθησης ώστε η μονάδα συνεχώς 

να βελτιώνει τις ρυθμίσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών, ώστε χωρίς εξωτερική 

παρέμβαση να εφαρμόζονται οι ιδανικές συνθήκες για κάθε τύπο καλλιέργειας και 

εδάφους.  

Το συνολικό κόστος κατασκευής της μονάδας κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, για 

την περίπτωση μας σε μερικές δεκάδες ευρώ.  

 

 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αυτόματος έλεγχος θερμοκηπίου, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, εφαρμογή ελέγχου 

θερμοκηπίου Android, μέτρηση ανάπτυξης αγροτικής παραγωγής.  
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ABSTRACT 

 

This postgraduate thesis was inspired by the effects of climate change taking place on our 

planet and affecting agriculture. It is immediately applicable to the optimization of 

agricultural production in greenhouses and contributes to slowing down the phenomenon 

of climate change through water and energy savings.  

For this purpose, a complete functional unit for monitoring and controlling the internal 

environmental conditions of a greenhouse was implemented using a microcontroller 

(Arduino) and the development of the appropriate software. 

Also with the internet connection you give us the possibility of remote monitoring and 

control from an android or iOS device (a common smartphone or PC), using the 

application created for this purpose.  

Although it did not exist at initial objectives of  thesis, at the process, export of automated 

crop yield measurements was achieved. But the most important addition would be the use 

of machine learning so that the unit can continuously improve the settings of the 

environmental conditions, therefore without external intervention to apply the ideal 

conditions for each type of crop and soil.  

The total construction cost of the unit is very low, in our case a few tens of euros. 

 

 

Keywords  

Automatic greenhouse control, energy and water saving, Android greenhouse control 

application, agricultural production growth measurement. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

1 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα χαρακτηριστικά του κλίματος του 21ου αιώνα συγκαταλέγονται η αύξηση της 

θερμοκρασίας, η ξήρανση περιοχών της Μεσογείου, καθώς και η ενίσχυση των 

κλιματικών ακραίων. Συγκεκριμένα, αναλύοντας τη συχνότητα βροχόπτωσης της 

Λάρισας κατά τις περιόδους 1950-1975 και 1976-2007, παρατηρούμε ελάττωση του 

συνολικού ύψους βροχής, καθώς και υψηλότερες εντάσεις βροχής, δηλαδή περισσότερες  

καταιγίδες (Dalezios, 2011). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης νερού 

στην Ελλάδα πραγματοποιείται από την άρδευση αλλά και ότι τα διαθέσιμα αποθέματα 

νερού μειώνονται, είναι επιτακτική η ανάγκη ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων στη 

γεωργία. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν στο ότι οι λιγότερο ζημιογόνες, άρα 

και συμφέρουσες αγροτικές καλλιέργειες, στο μέλλον θα λαμβάνουν χώρα σε 

προστατευόμενο περιβάλλον, επομένως αναμένεται αύξηση των θερμοκηπίων. 

Ρυθμίζοντας κατάλληλα το εσωτερικό περιβάλλον του θερμοκηπίου, ο παραγωγός 

αποκτά τη δυνατότητα να μεταβάλει την παραγωγή. Η παρούσα διπλωματική εργασία 

αναλύει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ένα σύστημα αυτοματισμού που σχεδιάστηκε 

για να ελέγχει τις περιβαλλοντικές συνθήκες ενός θερμοκηπίου. Εκτός του ελέγχου από 

οποιοδήποτε σημείο (μέσω διαδικτύου) και την εφαρμογή ιδανικών συνθηκών στο χώρο, 

το οποίο σημαίνει αύξηση της γεωργικής παράγωγης, επιτυγχάνουμε παράλληλα 

εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Το κόστος του όλου εγχειρήματος κυμαίνεται σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα. 



Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

2 

1.1 Στόχοι. 

Οι στόχοι που τίθενται προς επίτευξη, με την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι οι εξής: 

i. Εξοικονόμηση νερού μέσω ελεγχόμενης άρδευσης με βάση την υφιστάμενη υγρασία 

του εδάφους και τον ορισμό της επιθυμητής τιμής. 

ii. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ελεγχόμενης θέρμανσης και δροσισμού σε συνδυασμό 

με τις εξωτερικές συνθήκες. 

iii. Παρακολούθηση και απεικόνιση εσωτερικών (θερμοκρασία - υγρασία αέρα, υγρασία 

εδάφους) και εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία - υγρασία 

αέρα) σε πραγματικό χρόνο και σε γράφημα για μια χρονική περίοδο. 

iv. Έλεγχος εσωτερικών συνθηκών (θερμοκηπίου), με επιλογή από τον χρήστη επιθυμητής 

τιμής θερμοκρασίας (θέρμανση) και υγρασίας εδάφους (αυτόματη άρδευση). 

v. Παρακολούθηση και έλεγχος των διεργασιών του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, 

σε οποιαδήποτε τοποθεσία, με την χρήση εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

vi. Πυρανίχνευση - κατάσβεση πυρκαγιάς. 

vii. Ανίχνευση κίνησης στον χώρο (ζημιές από ζώα). 

viii. Μέτρηση ανάπτυξής της παραγωγής (προστέθηκε κατά την περίοδο των δοκιμών). 
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1.2 Καινοτομία. 

Η καινοτομία της μονάδας αυτοματισμού που αναπτύξαμε και αναλύουμε στην παρούσα 

εργασία, έγκειται στα εξής στοιχεία: 

α)  Στο χαμηλό κόστος κατασκευής και χρήσης και στο γεγονός ότι το λογισμικό που 

χρησιμοποιήθηκε είναι ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο. Επίσης, δεν απαιτείται η αγορά 

συγκεκριμένης συσκευής χειρισμού, μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε Smartphone 

(Android ή iOS) ή ηλεκτρονικός υπολογιστής (με τη χρήση Android emulator). 

β)   Στην φιλικότητα και ευκολία χειρισμού του λογισμικού από το χρήστη. 

γ) Στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών του 

θερμοκηπίου από οποιαδήποτε τοποθεσία (με τη χρήση Internet) με κοινή συσκευή 

κινητού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

δ)   Στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. 

ε)   Στο  πλήθος των πληροφοριών που παρέχονται στον χρήστη από μία μόνο μονάδα 

και στην δυνατότητα καταγραφής και ανάκτησης δεδομένων μετρήσεων, για διάστημα 

ενός έτους. 

ζ)  Στη δυνατότητα βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής. Με την παρακολούθηση της 

παραγωγής και τη σύγκριση με τις εσωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορούμε να 

καταλήξουμε στις ιδανικές συνθήκες για κάθε καλλιέργεια. Είναι ένα στοιχείο που 

προστέθηκε κατά την φάση των δοκιμών. 
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 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται θεωρητική ανάλυση των στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της διπλωματικής εργασίας. Παραθέτουμε μια 

σύντομη θεωρητική ανάλυση των βασικών κλιματολογικών συνθηκών που επηρεάζουν 

την θερμοκηπιακή παραγωγή αλλά και τη σύνθεση του υλικού και λογισμικού της 

μονάδας αυτοματισμού. 

 

2.1 Εσωτερικό περιβάλλον των θερμοκηπίων. 

Το θερμοκήπιο είναι ένας χώρος κλειστός και διαφανής, όπου καλλιεργούνται φυτά. Το 

εσωτερικό του περιβάλλον πρέπει να ελέγχεται για να μπορούμε να επιμηκύνουμε την 

περίοδο των καλλιεργειών. Ο έλεγχος του εσωτερικού περιβάλλοντος των θερμοκηπίων, 

δηλαδή της θέρμανσης, της υγρασίας, του αερισμού, o φωτισμός και η προσθήκη CO2 

μπορούν να επεκτείνουν την καλλιεργητική περίοδο στα θερμοκήπια ακόμη και κατά όλο 

το έτος (2013 ASHRAE Handbook - Fundamentals (SI Edition), n.d.). 

Η θερμοκρασία, το νερό, η ηλιακή ακτινοβολία και η ύπαρξη θρεπτικών συστατικών 

είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή. Η 

φωτοσύνθεση είναι η βασικότερη διεργασία των φυτών, αλλά η παραγωγή μεταβάλλεται 

σημαντικά από τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση. Η διάρκειας της βλαστικής περιόδου 

επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Επίσης, η διαθεσιμότητα εδαφικού ύδατος από 

βροχοπτώσεις επηρεάζει τη διάρκεια της ανάπτυξης (Δαλέζιος, 2015). 
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2.1.1 Θερμοκρασία εσωτερικού περιβάλλοντος. 

Η θερμοκρασία επηρεάζει σημαντικά τις βασικές λειτουργίες των φυτών, δηλαδή τη 

φωτοσύνθεση, τη διαπνοή, τη αναπνοή και το μεταβολισμό. Οι ιδανικές συνθήκες 

θερμοκρασίας, για την ανάπτυξη των περισσότερων καλλιεργειών, είναι μεταξύ 100 C 

και 300 C. Η αύξηση πολλών φυτών, καθορίζεται κυρίως από τη διαφορά θερμοκρασίας 

ημέρας και νύχτας (Μαυρογιαννόπουλος, 2005). Στον Πίνακα 2.1  παρουσιάζονται οι 

ιδανικές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας για διάφορα φυτικά είδη (Ολύμπιος, 2001). 

Μέσω της θέρμανσης περιορίζεται η υγρασία στον χώρο η οποία, άνω του 85-90%, 

διευκολύνει την ανάπτυξη ασθενειών των φυτών. 

  Πίνακας 2.1: Βέλτιστες ημερήσιες και νυχτερινές θερμοκρασίες για διάφορες καλλιέργειες. 

 

 

2.1.2  Υγρασία εσωτερικού περιβάλλοντος. 

Κύριος παράγοντας  του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός θερμοκηπίου είναι η υγρασία, 

δηλαδή οι υδρατμοί που περιέχονται στον εσωτερικού αέρα (Πίνακας 2.2). 

Συγκεκριμένα, η υγρασία επηρεάζει την πρόσληψη νερού από τα φυτά, τη μεταφορά 

θερμότητας και την παρουσία ασθενειών. Η εφαρμογή βέλτιστης θερμοκρασίας και 

σχετικής υγρασίας, αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων. 

Ακόμη, μειώνεται το κόστος παραγωγής μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας (Gruda, 

2007). Η σχετική υγρασία στον χώρο του θερμοκηπίου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 85-90%, λόγω φυτοασθενειών. 
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Πίνακας 2.2: Βέλτιστη σχετική υγρασία για διάφορες καλλιέργειες. 

 

 

2.1.3 Εξαερισμός. 

Ο εξαερισμός είναι η μεταφορά αέρα μεταξύ εξωτερικού - εσωτερικού χώρου του 

θερμοκηπίου για την ελάττωση της εσωτερικής θερμοκρασίας - υγρασίας αλλά και την 

εισαγωγή CO2. Ο εξαερισμός μπορεί να επιτευχθεί με συστήματα α) παθητικά, δηλαδή 

ανοίγματα  για την εισαγωγή - εξαγωγή αέρα και β) δυναμικά , οπού ασκείται πίεση ή 

αναρρόφηση αέρα στο θερμοκήπιο. Ο δυναμικός εξαερισμός (ανεμιστήρες) είναι πιο 

αποτελεσματικός από τον παθητικό (Kittas et al., 2005). 

 

2.1.4 Άρδευση. 

Το νερό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη μιας καλλιέργειας. Τα φυτά απορροφούν νερό 

από το έδαφος, μεσώ του ριζικού τους συστήματος, το οποίο αποτελεί μέσο μεταφοράς 

όλων των θρεπτικών συστατικών από το έδαφος. Επίσης, είναι ρυθμιστικός παράγοντας 

θερμοκρασίας για τα φυτά διαμέσου της αποβολής υδρατμών από τα φύλλα (φαινόμενο 

διαπνοής). Μέσω της διαπνοής αποβάλλουν 99,8 % του νερού που προσλαμβάνουν και 

χρησιμοποιούν μόνο 0,2 %. Εφαρμόζοντας ελλιπή άρδευση (σημείο μόνιμης μάρανσης) 

θα έχουμε ως συνέπεια την ξήρανση των φυτών. Εφαρμόζοντας δε, υπερβολική άρδευση 

δημιουργούμε πλήρη κορεσμό των πόρων του εδάφους με νερό, εμποδίζοντας την 

οξυγόνωση των φυτών διάμεσου του ριζικού τους συστήματος, με συνέπεια την 

καταστροφή τους. Η υγρασία του εδάφους, που βρίσκεται πάνω από το σημείο μόνιμης 

μάρανσης και μέχρι την υδατοϊκανότητα (ποσό νερού που παραμένει μετά την στράγγιση 

του κορεσμένου εδάφους), θεωρείται ως διαθέσιμη υγρασία (Εικόνα 2.1). Οι τιμές της 

υδατοϊκανότητας και του σημείου μάρανσης ποικίλουν για διαφορετικές κατηγορίες 

εδαφών όπως παρατηρούμε στον πίνακα 2.3 (Μενέλαος,2012). 
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Εικόνα 2.1: Συνθήκες εδαφικής υγρασίας. 

Πίνακας 2.3: Τιμές υδατοϊκανότητας - σημείου μάρανσης για χαρακτηριστικές κατηγορίες 

εδαφών. 

 

2.2 Υλικό της μονάδας αυτοματισμού (Arduino UNO).  

Η μονάδα αυτοματισμού βασίζεται στην πλακέτα μικροελεκτή Arduino UNO. Το project 

Arduino ξεκίνησε το 2005 στην ιταλική πόλη Ιβρέα, κωμόπολη της επαρχίας Τορίνο, ως 

μια συσκευή για την εκμάθηση και εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού από μαθητές 

με ελάχιστο κόστος. UNO σημαίνει στα ιταλικά ένα και επιλέχθηκε γιατί ήταν η αρχική 

έκδοση του ελεγκτή καθώς και του λειτουργικού προγράμματος Arduino software (IDE). 

To Arduino Uno βασίζεται στον μικροελεγκτή ATmega328P. Το Atmel® ATmega328P 

είναι ένας μικροελεγκτής CMOS 8-bit χαμηλής ισχύος που βασίζεται στην αρχιτεκτονική 

RISC ενισχυμένη με AVR. Εκτελώντας εντολές σε έναν κύκλο ρολογιού, το 

ATmega328P επιτυγχάνει διακυμάνσεις που πλησιάζουν το 1MIPS ανά MHz 
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επιτρέποντας στον σχεδιαστή να βελτιστοποιεί την απόδοση κατανάλωσης - ταχύτητας 

(Εικόνα 2.2). 

 

Εικόνα 2.2: Δομή μικροελεγκτή ATmega328P. 

To Arduino UNO μας παρέχει 14 ψηφιακές εισόδους / εξόδους (Ι.Ο.), οι έξι έξοδοι 

διαθέτουν PWM, έξι αναλογικούς εισόδους, έναν κεραμικό συντονιστή 16 MHz, θύρα 

USB, είσοδο τροφοδοσίας, ICSP και reset (Εικόνα 2.3). 
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Εικόνα 2.3: To ηλεκτρονικό κύκλωμα του Arduino Uno. 

Αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του Arduino είναι: 

Είσοδοι-Έξοδοι: Οι 14 ψηφιακοί Ι.Ο. του Uno μπορούν να οριστούν ως είσοδοι ή 

έξοδοι, με χρήση των συναρτήσεών pinMode (), digitalWrite () και digitalRead (). Η τάση 

τους είναι μέχρι 5 V. Οι Ι.Ο. συνίσταται να λειτουργούν με τιμή έντασης 20 mA, με 

μέγιστη τιμή τα 40mA για την αποφυγή μόνιμης ζημιάς στον μικροελεγκτή.  

Επιπλέον, ορισμένες Ι.Ο. έχουν ειδικές λειτουργίες: 

Ι.Ο: 0 (RX) Λήψη και 1 (TX) μετάδοση TTL (σειριακών δεδομένων). Αυτές οι Ι.Ο. 

επικοινωνούν με τις αντίστοιχες επαφές του Serial chip. 

Ι.Ο: 2 και 3, είναι δυνατό να ρυθμιστούν ώστε να προκαλούν μια διακοπή στις εξής 

περιπτώσεις μιας  τιμής: χαμηλή, σε άνοδο, πτώση ή αλλαγή (συνάρτηση attachInterrupt 

() ). 

Ι.Ο. PWM: Ι.Ο 3, Ι.Ο 5, Ι.Ο 6, Ι.Ο 9, Ι.Ο 10 και Ι.Ο 11. Έξοδοι PWM 8-bit (λειτουργία 

analogWrite ()). 

Ι.Ο. SPI: Ι.Ο 10 (SS), Ι.Ο 11 (MOSI), Ι.Ο 12 (MISO), Ι.Ο 13 (SCK). Αυτές οι Ι.Ο. 

χρησιμοποιούνται για επικοινωνία SPI. 
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On Board LeD: I.O. 13. Υπάρχει ένα ενσωματωμένο LeD τοπ οποίο τροφοδοτείται από 

το Ι.Ο. 13. Όταν το Ι.Ο. έχει υψηλή τιμή, το LeD είναι αναμμένο, όταν το Ι.Ο. έχει 

χαμηλή, είναι σβηστό. 

TWI: Ι.Ο. A4 (SDA) και Ι.Ο. A5 (SCL). Επικοινωνία TWI. 

Αναλογικές εισόδους: Α0 έως Α5, έχουν 10 bit ανάλυσης (δηλ. 1024 διαφορετικές τιμές). 

Το εύρος εισόδου και εξόδου είναι από 0 έως 5 V, όμως μπορεί να τροποποιηθεί το άνω 

άκρο τους με το Ι.Ο. AREF και την analogReference (). 

AREF: Η τάση αναφοράς των αναλογικών εισόδων. Συνάρτηση analogReference (). 

Επαναφορά (Reset): Επανεκκίνηση  μικροελεγκτή.  

Μνήμη: Το ATmega328 έχει 32 KB (0,5 KB καταλαμβάνεται από το bootloader). 

Διαθέτει 2 KB SRAM και 1 KB EEPROM.  

Επικοινωνία: To Arduino Uno μπορεί να επικοινωνήσει με έναν Η/Υ, άλλο Arduino ή 

και άλλους μικροελεγκτές. Το ATmega328 διαθέτει σειριακή επικοινωνία στις ψηφιακές 

Ι.Ο. 0 (RX) και Ι.Ο. 1 (TX). Το ATmega16U2 επικοινωνεί σειριακά μέσω εικονικής USB 

στον υπολογιστή. Το ολοκληρωμένο 16U2 κάνοντας χρήση των συνηθισμένων οδηγών 

λογισμικού για θύρες Usb δεν απαιτεί επιπλέων εγκατάσταση οδηγών, αλλα στα 

Windows είναι απαραίτητο ένας οδηγός (.inf). Το λογισμικό του Arduino (IDE) παρέχει 

μια σειριακή οθόνη (serial monitor) για την επικοινωνία δεδομένων από και προς την 

πλακέτα. Τα Led RX και TX λειτουργούν κατά την μετάδοση δεδομένών στη θύρα USB. 

Τροφοδοσία: Η πλακέτα Arduino Uno τροφοδοτείται μέσω θύρας USB ή από εξωτερική 

τροφοδοσία. Η προέλευση ισχύος γίνεται αυτόματα. Η εξωτερική ισχύς (εκτός USB) 

γίνεται από τροφοδοτικό AC σε DC. Το τροφοδοτικό συνδέεται με βύσμα 2,1 mm στο 

αντίστοιχο της πλακέτας. Δέχεται τάση από 6 έως 20 V. Ωστόσο, εάν λειτουργεί με 

λιγότερο από 7V, το I.O. 5V μπορεί να τροφοδοτήσει λιγότερο από πέντε βολτ και η 

πλακέτα μπορεί να παρουσιάσει αστάθεια. Άνω των 12V, υπάρχει περίπτωση 

υπερθέρμανσης του ρυθμιστή τάσης και βλάβης στο κύκλωμα . Το συνιστάμενο εύρος 

κυμαίνεται από 7 έως 12 βολτ.  

Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας έχουν ως εξής: 

Vin: Τάση εισόδου στην πλακέτα Arduino απο εξωτερική πηγή. 

5V: Παροχή (Έξοδος) 5V από τον ρυθμιστή τάσης.  

3V3: Παροχή 3,3 βολτ από τον ρυθμιστή. Μέγιστη ένταση 50 mA. 
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GND: Ακροδέκτης γείωσης. 

IOREF: Αναφορά τάσης για τον μικροελεγκτή. Η Shield μπορεί με βάση τον IOREF να 

κάνει επιλογή της πηγής τροφοδοσίας ή να ορίσει τις εξόδους να λειτουργήσουν με 5 ή 

3.3V. 

(Arduino Uno Rev3 | Arduino Official Store, 2020). 

 

2.3  Λογισμικό της μονάδας αυτοματισμού (Arduino 

IDE). 

Το Arduino Software IDE (Arduino Integrated Development Environment)  (Εικόνα 2.4) 

αποτελείται από ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για τη σύνταξη κώδικα (Text 

editor), μια περιοχή μηνυμάτων (Message area), μια γραμμή εργαλείων (Tool bar) και το 

μενού (Menu bar). Συνδέεται με το Arduino για να ανεβάσουμε προγράμματα και να 

επικοινωνήσουμε με το υλικό. 

Είναι βασισμένο σε java και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

α)  Ευχρηστό περιβάλλον για την δημιουργία των προγραμμάτων (ονομάζονται sketch). 

β)  Παραδείγματα. 

γ)  Βιβλιοθήκες για επικοινωνία των διαφόρων αισθητήρων και επεκτάσεων. 

δ)  Compiler για την μεταγλώττιση των προγραμματων (sketch). 

ε)  Serial monitor που μας αποστέλλει πληροφορίες από το Arduino μέσω της σειριακής 

ή USB θύρας. 

ζ)  Αποστολή (upload) του προγράμματος (sketch) στο Arduino. 
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Εικόνα 2.4: Arduino GUI. 

 

2.3.1 Βασική δομή του προγράμματος. 

 

Α. Συνάρτηση Setup. 

Η αρχική συνάρτηση σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται μόνο μία φορά.  

Η λειτουργία της συνάρτησης είναι: 

α) Η αρχικοποίηση των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν στο προγράμμα. 

β) Ο ορισμός τιμών και σταθερών στο υλικό. 

 

B. Συνάρτηση Loop. 

Είναι ο κώδικας που εκτελείται συνεχώς στο Arduino, διακόπτεται μονό εαν γίνει Reset  

ή διακοπή τάσης. 

 

2.3.2  Προγραμματιστικές Δομές. 

Παρακάτω παρατίθενται σε πίνακες οι δομές και οι εντολές της γλώσσας 

προγραμματισμού του Arduino.  
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Πίνακας 2.4: Δομές ελέγχου ροής. 

if 
έλεγχος υλοποίησης μιας 

συνθήκης. 

if ... else  έλεγχος υλοποίησης πολλαπλών συνθηκών. 

for 

επαναληπτικός έλεγχος 

συνθήκης με δεδομένο αριθμό 

επαναλήψεων. 

switch case 
συνθήκη επιλογής ανάλογα με 

την τιμή κάποιας μεταβλητής. 

while 

επαναληπτικός έλεγχος 

συνθήκης όσο η μεταβλητή ελέγχου 

παραμένει true. 

do…while 

επαναληπτικός έλεγχος 

συνθήκης όσο η μεταβλητή ελέγχου 

παραμένει true. Ο βρόγχος θα 

εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά. 

break 
Εντολή διακοπής εκτέλεσης μιας 

επαναληπτικής δομής. 

continue 

Εντολή παράκαμψης μιας 

επανάληψης και συνέχιση εκτέλεσης 

της επόμενης. 

return 

Εντολή ολοκλήρωσης μιας 

συνάρτησης κι επιστροφή της τιμής 

που έχει οριστεί. 

go to 

Εντολή μετάβασης της ροής 

εκτέλεσης ενός προγράμματος σε 

κάποιο συγκεκριμένο σημείο του 

κώδικα (η εντολή αυτή αποφεύγεται 
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σε δομημένα προγράμματα). 

 

Πίνακας 2.5: Τύποι, Μεταβλητές και Σταθερές. 

HIGH Υψηλή στάθμη (+5V). 

LOW Χαμηλή στάθμη (0V). 

false Τιμή λογικού 0 (λάθους). 

true Τιμή λογικού 1 (αληθείας). 

INPUT Ορισμός ενός ακροδέκτη ως είσοδο 

OUTPUT Ορισμός ενός ακροδέκτη ως έξοδο 

 

Πίνακας 2.6: Τύποι δεδομένων. 

void 

Ορισμός συνάρτησης που δεν 

επιστρέφει κάποια τιμή. 

Boolean Λογική δυαδική τιμή (true/false).  

Char Προσημασμένος χαρακτήρας 1 byte. 

Unsigned char 
Μη προσημασμένος χαρακτήρας 1 

byte. 

Byte 
Μη προσημασμένος χαρακτήρας 8 

bits. 

Int 
Προσημασμένος ακέραιος αριθμός 2 

bytes. 

Unsigned int 
Μη προσημασμένος ακέραιος αριθμός 2 

bytes. 

Word 
Μη προσημασμένος ακέραιος 

αριθμός 2 bytes. 

Long 
Προσημασμένος ακέραιος αριθμός 4 

bytes. 
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Unsigned long 
Μη προσημασμένος ακέραιος 

αριθμός 4 bytes. 

Short 
Προσημασμένος ακέραιος αριθμός 2 

bytes. 

Float 

Αριθμός κινητής υποδιαστολής 4 

bytes. 

Double 
Αριθμός κινητής υποδιαστολής 4 

bytes. 

String-char array 
Πίνακας προσημασμένων 

χαρακτήρων 1 byte. 

String-object 

Σύνθετη κλάση-δομή πίνακα 

προσημασμένων χαρακτήρων 1 byte 

(καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη). 

array 
Πίνακας (συλλογή μεταβλητών) 

δεδομένων. 

 

Πίνακας 2.7: Συναρτήσεις μετατροπής τύπων. 

Char() 
Μετατροπή μεταβλητής σε δεδομένα 

τύπου char. 

Byte() 
Μετατροπή μεταβλητής σε δεδομένα 

τύπου byte. 

Int() 
Μετατροπή μεταβλητής σε δεδομένα 

τύπου int. 

Word() 
Μετατροπή μεταβλητής σε δεδομένα 

τύπου word. 

Long() 

Μετατροπή μεταβλητής σε δεδομένα 

τύπου long. 

Float() Μετατροπή μεταβλητής σε δεδομένα 
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τύπου float. 

 

Πίνακας 2.8: Μεταβλητό πεδίο δεδομένων. 

static 
Μεταβλητή με ορατότητα στο πλαίσιο 

μιας συνάρτησης. 

volatile 

Μεταβλητή που φορτώνεται 

κατευθείαν από την μνήμη RAM κι όχι 

από κάποιον καταχωρητή 

αποθήκευσης. Στον προγραμματισμό 

του Arduino χρησιμοποιείται για να 

διευθετήσει ρουτίνες διακοπών. 

const 
Μεταβλητή που μπορεί απλά να 

διαβαστεί αλλά όχι να αλλαχθεί. 

 

Πίνακας 2.9: Utilities. 

sizeof() 

Επιστροφή του αριθμού από bytes 

ενός τύπου δεδομένων (μεταβλητής ή 

πίνακα). 

PROGMEM  

 

Αποθήκευση των δεδομένων στην 

μνήμη falsh αντί της SRAM. 

 

Πίνακας 2.10: Δεσμευμένοι τελεστές. 

; Ολοκλήρωση εκτέλεσης μιας εντολής. 

{} 
Δομή εισαγωγής κι εκτέλεσης ενός 

συνόλου εντολών. 

// Σχόλιο μίας μόνο γραμμής. 
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/**/ 
Σχόλια που εκτείνονται σε 

περισσότερες της μίας γραμμής. 

#define 
Ορισμός σταθερών τιμών 

μεταβλητών. 

#include Εισαγωγή βιβλιοθήκης. 

 

Πίνακας 2.11: Αριθμητικοί τελεστές. 

= 
Τελεστής απόδοσης τιμής σε 

μεταβλητή. 

+ Τελεστής πρόσθεσης. 

- Τελεστής αφαίρεσης. 

* Τελεστής πολλαπλασιασμού. 

/ Τελεστής διαίρεσης. 

% 
Τελεστής modulo (υπόλοιπο 

διαίρεσης). 

 

 

Πίνακας 2.12: Τελεστές σύγκρισης. 

== Τελεστής ισότητας. 

!= Τελεστής ανισότητας. 

< Τελεστής μικρότερο από. 

> Τελεστής μεγαλύτερο από. 

<= Τελεστής μικρότερο ή ίσο. 

>= Τελεστής μεγαλύτερο ή ίσο. 
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Πίνακας 2.13: Λογικοί τελεστές. 

&& Τελεστής λογικού AND. 

|| Τελεστής λογικού OR. 

! Τελεστής λογικού NOT. 

 

Πίνακας 2.14: Δυαδικοί (Bitwise) τελεστές. 

& Δυαδικός τελεστής AND. 

| Δυαδικός τελεστής OR. 

^ Δυαδικός τελεστής XOR. 

~ Δυαδικός τελεστής NOT. 

<< Τελεστής αριστερής ολίσθησης. 

>> Τελεστής δεξιάς ολίσθησης. 

 

Πίνακας 2.15: Σύνθετοι τελεστές. 

++ Τελεστής αύξησης κατά 1. 

-- Τελεστής ελάττωσης κατά 1. 

+= 
Τελεστής σύνθετης πρόσθεσης (x+=y 

ισοδυναμεί με x=x+y). 

-= 
Τελεστής σύνθετης αφαίρεσης (x-=y 

ισοδυναμεί με x=x-y). 

*= 

Τελεστής σύνθετου 

πολλαπλασιασμού (x*=y ισοδυναμεί 

με x=x*y). 

/= 
Τελεστής σύνθετης διαίρεσης (x/=y 

ισοδυναμεί με x=x/y). 

%= 
Τελεστής σύνθετου modulo (x%=y 

ισοδυναμεί με x=x%y). 
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&= 
Τελεστής σύνθετου AND (x&=y 

ισοδυναμεί με x=x&y). 

|= 
Τελεστής σύνθετου OR (x|=y 

ισοδυναμεί με x=x|y). 

 

Πίνακας 2.16: Συναρτήσεις ψηφιακών εισόδων-εξόδων I/O. 

analogReference 

Ορισμός του επιπέδου της τάσης 

αναφοράς για τις αναλογικές 

εισόδους. 

analogRead() 
Ανάγνωση της αναλογικής τιμής ενός 

ακροδέκτη εισόδου. 

analogWrite()-PWM 
Εγγραφή μιας αναλογικής τιμής σε 

έναν ακροδέκτη εξόδου. 

 

Πίνακας 2.17: Προηγμένες συναρτήσεις εισόδου-εξόδου I/O. 

tone() 
Δημιουργία ενός τετραγωνικού 

σήματος δεδομένης συχνότητας. 

noTone() 
Διακοπή της παραγωγής 

τετραγωνικών σημάτων. 

shiftOut() 

Ολίσθηση των ψηφίων μιας 

μεταβλητής σε έναν ακροδέκτη 

εξόδου. 

shiftln() 

Ολίσθηση των ψηφίων μιας 

μεταβλητής από έναν ακροδέκτη 

εισόδου. 

pulseln() 
Επιστροφή της διάρκειας ενός 

παλμού (HIGH/LOW) σε μs. 
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Πίνακας 2.18: Συναρτήσεις χρόνου. 

millis() 
Επιστροφή της διάρκειας εκτέλεσης 

του προγράμματος σε ms. 

micros() 
Επιστροφή της διάρκειας εκτέλεσης 

του προγράμματος σε μs. 

delay() 
Καθυστέρηση της εκτέλεσης του 

προγράμματος σε ms. 

delayMicroseconds() 
Καθυστέρηση της εκτέλεσης του 

προγράμματος σε μs. 

 

Πίνακας 2.19: Μαθηματικές συναρτήσεις. 

min() 
Επιστροφή του ελάχιστου ανάμεσα σε 

2 αριθμούς. 

max() 
Επιστροφή του μέγιστου ανάμεσα σε 

2 αριθμούς. 

abs() 
Επιστροφή της απόλυτης τιμής ενός 

αριθμού. 

constrain() 
Περιορισμός του εύρους διακύμανσης 

ενός αριθμού στα επιθυμητά όρια. 

map() 

Μετασχηματισμός ενός αριθμού 

δεδομένου εύρους σε διαφορετικό 

εύρος. 

pow() 
Επιστροφή του αποτελέσματος 

ύψωσης σε δύναμη μιας μεταβλητής. 

sqrt() 
Επιστροφή του αποτελέσματος της 

τετραγωνικής ρίζας μιας μεταβλητής. 



Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

21 

 

Πίνακας 2.20: Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. 

sin() 
Υπολογισμός του ημιτόνου μιας 

μεταβλητής (σε radians). 

cos() 
Υπολογισμός του συνημιτόνου μιας 

μεταβλητής (σε radians). 

tan() 
Υπολογισμός της εφαπτομένης μιας 

μεταβλητής (σε radians). 

 

Πίνακας 2.21: Συναρτήσεις χαρακτήρων. 

sAlphaNumeric() 

Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

είναι λατινικός χαρακτήρας ή 

αριθμός. 

isAlpha() 
Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

είναι λατινικός χαρακτήρας. 

isAscii() 
Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

είναι αριθμός Ascii. 

isWhitespace() 

Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

αποτελεί white space (ένα σύνολο 

χαρακτήρων που απαρτίζουν 

οριζόντια ή κάθετα τον χώρο στην 

τυπογραφία). 

isControl() 
Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

αποτελεί χαρακτήρα ελέγχου. 

isDigit() 
Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

είναι ψηφίο. 

isGraph() Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 
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είναι εκτυπώσιμος. 

isLowerCase() 

Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

είναι γραμμένος με «μικρά» 

γράμματα. 

isPrintable() 

Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

είναι εκτυπώσιμος. 

isPunct() 
Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

είναι σημείο στίξης. 

isSpace() 
Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

αντιστοιχεί στον χαρακτήρα κενού. 

isUpperCase() 

Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

είναι γραμμένος με κεφαλαία 

γράμματα. 

isHexademicalDigit() 
Επιστροφή true αν ένας χαρακτήρας 

αποτελεί έγκυρο δεκαεξαδικό ψηφίο. 

 

Πίνακας 2.22: Συναρτήσεις τυχαίων αριθμών. 

randomSeed() 
Αρχικοποίηση της γεννήτριας ψευδο- 

τυχαίων αριθμών. 

random() 
Υπολογισμός ψευδο-τυχαίων 

αριθμών. 

 

Πίνακας 2.23: Συναρτήσεις επεξεργασίας δυαδικών αριθμών. 

lowByte () 
Επιστροφή του δεξιότερου byte μιας 

μεταβλητής. 

highByte() 
Επιστροφή του αριστερότερου byte 

μιας μεταβλητής. 
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bitRead() 
Ανάγνωση ενός συγκεκριμένου bit 

από έναν αριθμό. 

bitWrite() 
Εγγραφή ενός συγκεκριμένου bit σε 

έναν αριθμό. 

bitSet() 

Εγγραφή λογικού 1 σε ένα 

συγκεκριμένο bit ενός αριθμού. 

bitClear() 
Εγγραφή λογικού 0 σε ένα 

συγκεκριμένο bit ενός αριθμού. 

bit() 

Υπολογισμός της τιμής ενός 

συγκεκριμένου bit (ανάλογα με το 

όρισμα που θα δεχτεί θα υπολογίσει 

την αντίστοιχη δύναμη του 2). 

 

Πίνακας 2.24: Συναρτήσεις ρουτινών εξυπηρέτησης εξωτερικών διακοπών. 

attachInterrupt() 
Ενεργοποίηση μιας ρουτίνας 

εξυπηρέτησης διακοπής. 

detachInterrupt() 
Απενεργοποίηση μιας ρουτίνας 

εξυπηρέτησης διακοπής. 

 

Πίνακας 2.25: Συναρτήσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης διακοπών. 

interrupts() 

Ενεργοποίηση της δυνατότητας 

εμφάνισης διακοπών. 

noInterrupts() 
Απενεργοποίηση της δυνατότητας 

εμφάνισης διακοπών. 
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Πίνακας 2.26: Συναρτήσεις επικοινωνίας. 

Serial() 

Ένα σύνολο χρήσιμων συναρτήσεων 

που επιτρέπουν την σειριακή 

επικοινωνία της πλακέτας. 

Stream() 

Ένα σύνολο συναρτήσεων που ορίζει 

τις συναρτήσεις ανάγνωσης του 

Arduino. 

(Arduino Reference - Arduino Reference, 2020),(Purdum, 2015). 

 

2.3.3 Παράδειγμα προγράμματος Arduino IDE. 

Στο παρακάτω παράδειγμα, το πρόγραμμα διαβάζει μια αναλογική είσοδο στον 

αναλογικό ακροδέκτη 0 και  εκτυπώνει το αποτέλεσμα στο Serial Monitor: 

void setup()   // ορίζουμε σειριακή επικοινωνία στα 9600 bits ανα δευτερόλεπτο: 

  Serial.begin(9600); 

  // η συνάρτηση loop εκτελείτε συνεχώς χωρίς τέλος 

void loop() 

  // διαβάζουμε την είσοδο στο  analog pin 0: 

  int sensorValue = analogRead(A0); 

  // εκτυπώνουμε την τιμή που διαβάσαμε: 

  Serial.println(sensorValue); 

  delay(1);   // καθυστέρηση ανάμεσα στις αναγνώσεις για σταθερότητα  

 

2.4 Η εφαρμογή Blynk για συσκευές με λειτουργικό 

Android , iOS και Windows. 

2.4.1 Τι είναι η εφαρμογη Blynk. 

Η εφαρμογή Blynk σχεδιάστηκε για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Ελέγχει το 

συνδεμένο με την εφαρμογή υλικό απομακρυσμένα, εμφανίζει τιμές αισθητήρων και 
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αποθηκεύει δεδομένα ή τα οπτικοποιεί. Η εφαρμογή προορίζεται για συσκευές με 

λειτουργικό Android και iOS και σε λειτουργικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

όπως Windows, με τη χρήση Android emulator (χρησιμοποιήσαμε το Leapdroid, - 

https://leapdroid.en.softonic.com/). 

Η πλατφόρμα αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία (Εικόνα 2.5): 

1) Blynk App. Η εφαρμογή συσκευών android και iOS για τον έλεγχο του υλικού ( στην  

περίπτωση μας το Arduino). 

2) Blynk Server. Ο διακομιστής για την επικοινωνία μεταξύ smartphone και υλικού.  

3) Οι βιβλιοθήκες Blynk. Είναι ο απαιτούμενος κώδικας για την επικοινωνία μεταξύ του 

διακομιστή και τις πλατφόρμες υλικού. 

 

Εικόνα 2.5: Δομή λειτουργίας του Blynk. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να εκτελείτε ο διακομιστής (Blynk Server) στο τοπικό 

δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να λειτουργούμε την εφαρμογή αν επιθυμούμε 

χωρίς Internet (μόνο εντός τοπικού δικτύου).  

2.4.2 Χρήση του Λογισμικού Blynk, παράδειγμα. 

Αρχικά εγκαθιστούμε στο smartphone την εφαρμογή Blynk (https://blynk.io/). Στη 

συνέχεια δημιουργούμε νέο λογαριασμό χρηστή, νέο project και επιλέγουμε το υλικό 

μας, Arduino Uno (Εικόνα 2.6). 
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Εικόνα 2.6: Δημιουργία α) νέου λογαριασμού, β) project, και γ) επιλογή υλικού. 

Στη συνέχεια επιλέγοντας τον τρόπο σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω της επέκτασης 

(Shield) του Arduino, θα επιλέξουμε να μας σταλεί στο email (το οποίο δηλώσαμε 

προηγουμένως κατά την δημιουργία του λογαριασμού) ένας κωδικός (Auth Token) 

(Εικόνα 2.7), ο οποίος αποτελεί και τη σύνδεση μας με το υλικό όπως θα δούμε και 

παρακάτω. 

   

Εικόνα 2.7: Επιλογή α) συσκευής σύνδεσης Internet, β) κωδικός (Auth Token) και γ) Widget 

Box. 

Κάνοντας δημιουργία του νέου έργου, από την επιλογή + ,εμφανίζουμε το Widget box 

και προσθέτουμε μπουτόν για τον χειρισμό ενός I.O. του Arduino ή led για την ανάγνωση 

ενός I.O. Τελικά μπορούμε να τρέξουμε το πρόγραμμα (Εικόνα 2.8).  
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Εικόνα 2.8: α)Προσθήκη μπουτόν, β) εντολή στο IO D8 του Arduino και γ)εκκίνηση project. 

Από την πλευρά του υλικού πρέπει να έχουμε την παρακάτω ηλεκτρική σύνδεση για το 

Arduino (Εικόνα 2.9), επίσης να έχει συνδεθεί και η Ethernet shield στην βάση του 

Arduino. 

 

Εικόνα 2.9: Ηλεκτρική σύνδεση υλικού για το project. 

Ο προγραμματισμός του Arduino θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη του Βlynk 

(BlynkSimpleEthernet.h) και το πεδίο YourAuthToken να αντικατασταθεί με τον κωδικό 

που λάβαμε μέσω email. Ανεβάζοντας το πρόγραμμα (Εικόνα 2.10) στο Arduino 

μπορούμε πλέον να ελέγχουμε το I.O. D8 ,δηλαδή το led όπως βλέπουμε στην εικόνα 

2.9. 
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Εικόνα 2.10:  Το πρόγραμμα που απαιτείται για τη σύνδεση με το Arduino (led). 

Για τις περιπτώσεις όπου χρειάζονται περισσότερα δεδομένα από ότι αναλύσαμε 

παραπάνω, δηλαδή από το λογικό 0 ή 1, υπάρχουν οι εικονικοί ακροδέκτες (Virtual Pins) 

οι οποίοι δημιουργούνται μέσω λογισμικού για να εκτελέσουν πιο συνθέτες λειτουργίες. 

Έτσι ώστε για έναν εικονικό ακροδέκτη, εφαρμόζουμε τα παρακάτω:  

Για να στείλουμε δεδομένα από την εφαρμογή blynk στο υλικό χρησιμοποιούμε την 

εντολή στο πρόγραμμα του υλικού: 

BLYNK_WRITE(V1) //Button Widget is writing to pin V1 

  int pinData = param.asInt();  

Πατώντας το μπούτον που έχουμε ορίσει η εφαρμογή θα στείλει αρχικά 1 και αν πατηθεί 

πάλι 0 (Εικόνα 2.11,α). Για να λάβουμε δεδομένα από το υλικό στην εφαρμογή blynk 

χρησιμοποιούμε την εντολή στο πρόγραμμα του υλικού: (Εικόνα 2.11,β) 

BLYNK_READ(V5) // Widget in the app READs Virtal Pin V5 with the certain frequency 

  // This command writes Arduino's uptime in seconds to Virtual Pin V5 

  Blynk.virtualWrite(5, millis() / 1000);} 

Από την εικόνα 2.11β παρατηρούμε ότι έχουμε εισάγει στις ιδιότητες της οθόνης ( και 

στον κώδικά) ανανέωση ανάγνωσης της τιμής 1sec ( millis() / 1000 ). 
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Εικόνα 2.11: Διαμόρφωση α) μπουτόν για αποστολή δεδομένων και β) οθόνης για λήψη 

δεδομένων από υλικό. 

Η εφαρμογή Blynk διατίθεται δωρεάν μέχρι ένα όριο widgets (2000 μονάδες) 

(Documentation for Blynk, the most popular IoT platform for businesses, 2020). 

2.5 Επικοινωνία. 

Για την επικοινωνία μεταξύ του Arduino και της εφαρμογής Blynk χρησιμοποιήθηκε η 

σύνδεση με το διαδίκτυο μέσω Ethernet. Το Ethernet είναι ένα τοπικό δίκτυο LAN (Local 

Area Network) και χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TCP / IP (Protocol Control Protocol 

/ Internet Protocol). Η δομή του μηνύματος παρουσιάζεται στην εικόνα 2.12. Ακολουθεί 

μια περιγραφή της αρχικής προδιαγραφής Ethernet Version II όπως κυκλοφόρησε από 

την DEC, την Intel και την Xerox. 

Τα πρώτα έξι bytes ενός πλαισίου Ethernet αποτελούν τη διεύθυνση προορισμού. Η 

διεύθυνση προορισμού καθορίζει σε ποιον προσαρμογέα απευθύνεται το πλαίσιο 

δεδομένων. Η διεύθυνση προορισμού αποστέλλεται και κατόπιν διαβάζεται από όλους 

τους προσαρμογείς Ethernet. Τα πρώτα τρία byte της διεύθυνσης προορισμού 

εκχωρούνται από τον IEEE στον προμηθευτή του προσαρμογέα και είναι ειδικά για τον 

προμηθευτή (Διεύθυνση MAC σύνολο 6 Bytes ή 48 Bits). Η μορφή διεύθυνσης 

προορισμού είναι ίδια σε όλες τις εφαρμογές του Ethernet. 

Τα επόμενα έξι bytes αποτελούν τη διεύθυνση πηγής. Η διεύθυνση προέλευσης καθορίζει 

από ποιον προσαρμογέα προήλθε το μήνυμα. Όπως και η διεύθυνση προορισμού, τα 

πρώτα τρία bytes καθορίζουν τον προμηθευτή της κάρτας. 
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Η μορφή της διεύθυνσης πηγής είναι ίδια σε όλες τις εφαρμογές του Ethernet. Μετά την 

διεύθυνση της πηγής υπάρχει ένα  ένα πεδίο 2 byte που ονομάζεται Ethertype. Το 

Ethertype είναι ανάλογο με τα SAP στο πλαίσιο 802.3, καθώς καθορίζει το buffer μνήμης 

στο οποίο θα τοποθετηθεί αυτό το πλαίσιο. 

Τα τελευταία 4 bytes είναι το Frame Check Sequence ή το CRC. Όταν η τάση στο 

καλώδιο επιστρέψει στο μηδέν, ο προσαρμογέας ελέγχει τα τελευταία 4 bytes που έλαβε 

έναντι ενός αθροίσματος ελέγχου που δημιουργεί μέσω ενός πολύπλοκου πολυωνύμου. 

Εάν το υπολογιζόμενο άθροισμα ελέγχου δεν ταιριάζει με το άθροισμα ελέγχου στο 

πλαίσιο, το πλαίσιο απορρίπτεται (Heywood and Ahmad, 2001). 

 

Εικόνα 2.12:  Δομή μηνυμάτων TCP / IP. 

Μέσω της πλακέτας επέκτασης δικτύου (Ethernet shield) η μονάδα συνδέεται σε έναν 

δρομολογητή με καλώδιο δικτύου στην υποδοχή RJ45 και εκχωρεί μια διεύθυνση IP για 

να διαφοροποιήσει την πλακέτα Arduino από άλλες συνδεδεμένες συσκευές. 



Κεφάλαιο 3. Υλικό 

31 

 3. ΥΛΙΚΟ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας. Παραθέτουμε μια 

σύντομη πρακτική ανάλυση του τρόπου λειτουργίας αλλά και τα κύρια τεχνικά 

χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων. 

 

 

Εικόνα 3.1: To Arduino Uno. 
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3.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Arduino Uno. 

Για το υλικό μέρος της κατασκευής επιλέχτηκε η πλατφόρμα Arduino. Tο Arduino UNO 

(Εικόνα 3.1) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, βασισμένο στον μικροεπεξεργαστή 

ATmega328P. Έχει 14 ψηφιακές εισόδους, έξι αναλογικές I.O, μία σύνδεση USB, 

υποδοχή ισχύος και μπουτόν reset.  

 

Εικόνα 3.2: Είσοδοι-έξοδοι Arduino Uno. 

Η τάση λειτουργίας είναι 5 volt, η τάση εισόδου συνίσταται να είναι από 7 έως 12 volt 

και τα όριά της τάσης εισόδου είναι από 6 έως 20 volt. Μας παρέχει 14 ψηφιακές 

εισόδους και εξόδους (Εικόνα 3.2) που αναγνωρίζουν τις στάθμες 0 ή 5V ,οι 6 παρέχουν 

έξοδο με την τεχνική διαμόρφωσης εύρους παλμού PWM (Pulse Width Modulation) με 

την οποία μπορούν να παραχθούν και ψευδοαναλογικά σήματα. Είναι εφοδιασμένο με  6 

αναλογικές εισόδους (Analog Inputs) για ανάγνωση σημάτων απο 0 έως 5V με 

δυνατότητα μέτρησης σε 1024 τιμές. 

Το ρεύμα ανά έξοδο μπορεί να είναι 20 mΑ για 5 volt και 50 mΑ για 3,3 volt. 

Η μνήμη Flash είναι 32 kB (0,5 kΒ bootloader), η SRAM είναι 2 kB, η EEPROM είναι 1 

kB και  η ταχύτητα είναι 16 MHz (Πίνακας 3.1) (Arduino Uno Rev3 | Arduino Official 

Store, 2020). 
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Πίνακας 3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά του Arduino. 

 

Είναι εύκολα επεκτάσιμο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των shields, δηλαδή 

συμβατών πλακετών για την επέκταση των κυκλωμάτων, που συνδέονται στη βάση του 

Arduino (pin-headers), για σύνδεση σε Ethernet, WiFi, αλλά και διάφορους αισθητήρες 

που μπορούν να αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες του 

Arduino UNO. 

Για την παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ψηφιακοί και 

αναλογικοί έξοδοι - είσοδοι, το οποίο αποτελεί μια πρόκληση όσο αναφορά την 

πολυπλοκότητα του εγχειρήματος και ίσως για προβλήματα που θα συναντήσουμε στην 

πορεία. Στο τρίτο μέρος των παραρτημάτων παρατίθενται αναλυτικά οι συνδέσεις. 
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3.2 Επεκτάσεις-Αισθητήρες. 

3.2.1 Ethernet Shield. 

 

Εικόνα 3.3: To Arduino Ethernet Shield. 

Το Arduino Ethernet Shield 2 (Εικόνα 3.3) δίνει τη δυνατότητα στο Arduino Board να 

συνδεθεί στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιεί το Wiznet W5500 Ethernet chip. Το Wiznet 

W5500 μας παρέχει σύνδεση (IP) για TCP και για UDP. Υποστηρίζει έως και οκτώ 

ταυτόχρονες συνδέσεις υποδοχών. Συμπεριλαμβάνοντας τη βιβλιοθήκη Ethernet στο 

πρόγραμμα μας, μπορούμε να συνδεθούμε στο διαδίκτυο με το Shield. Το Ethernet Shield 

2 συνδέεται με μια πλακέτα Arduino χρησιμοποιώντας ακροδέκτες που εκτείνονται μέσω 

του Shield. Αυτό διατηρεί ανέπαφη τη διάταξη των ακροδεκτών και επιτρέπει να 

στοιβάζεται ένα άλλο Shield πάνω του. Το Ethernet Shield 2 έχει σύνδεση RJ-45 και 

Power Over Ethernet. Διαθέτει μια υποδοχή κάρτας micro-SD, για την αποθήκευση 

αρχείων και για προβολή μέσω δικτύου. Είναι συμβατό με το Arduino Uno και το Mega 

(με τη βιβλιοθήκη Ethernet). Η ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών micro-SD 

είναι προσβάσιμη μέσω της βιβλιοθήκης SD. Η τρέχουσα shield υποστηρίζει μια μονάδα 

Power Over Ethernet (PoE) σχεδιασμένη να τροφοδοτηθεί από καλώδιο Ethernet cat 5. 

Το Arduino επικοινωνεί με την shield W5500 και SD με την χρήση του διαύλου SPI 

(μέσω ICSP). Αυτό ισχύει για τις ψηφιακές ακίδες 10, 11, 12 και 13 στο Uno. Και στις 

δύο πλακέτες, ο Ι.Ο. 10 χρησιμοποιείται για την επιλογή του W5500 και ο Ι.Ο. 4 για την 

SD. Αυτές οι ακίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για I.O. Το Shield παρέχει μια 
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τυπική υποδοχή RJ45 Ethernet. Το κουμπί επαναφοράς στο Shield επαναφέρει τόσο το 

W5500 όσο και το Arduino. 

Το Shield μας εμφανίζει μέσω LED τις παρακάτω πληροφορίες (Εικόνα 3.4): 

ΟΝ: δείχνει ότι η πλακέτα είναι ενεργοποιημένη. 

Το 13 είναι το αρχικό ενσωματωμένο LED του Arduino. 

ACT: αναβοσβήνει όταν υπάρχει δραστηριότητα RX ή TX. 

LINK: υποδηλώνει την παρουσία ενός δικτύου και αναβοσβήνει όταν το Shield μεταδίδει 

ή λαμβάνει δεδομένα (Arduino Ethernet Shield 2 | Arduino Official Store, 2020). 

 

 

Εικόνα 3.4: Οπτικές πληροφορίες του Ethernet Shield. 

 

3.2.2 Arduino 4 Relays Shield. 

Το Arduino 4 Relays Shield (Εικόνα 3.5) είναι μια λύση για την οδήγηση φορτίων 

υψηλής ισχύος που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τα ψηφιακά I.O. του Arduino, 

λόγω των ορίων ρεύματος και τάσης του ελεγκτή. Το Shield διαθέτει τέσσερα ρελέ, κάθε 

ρελέ παρέχει επαφές εναλλαγής 2 πόλων (NO και NC). Προκειμένου να αυξηθεί το 

τρέχον όριο κάθε εξόδου οι 2 επαφές μετάβασης έχουν τοποθετηθεί παράλληλα. Τέσσερα 

LED υποδεικνύουν την κατάσταση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης κάθε ρελέ. 

Το Relays Shield δεν χρειάζεται εξωτερική ισχύ, παρέχεται, μέσω των I.O. 5V και 3.3V 

της πλακέτας Arduino που χρησιμοποιούνται ως βάση. Τα ρελέ ελέγχονται από τις 

ακόλουθες I.O. Arduino: Ρελέ 1 = I.O. Arduino 7 ,Ρελέ 2 = I.O. Arduino 4, Ρελέ 3 = I.O. 

Arduino 5 ,Ρελέ 4 = I.O. Arduino 6. 
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Εικόνα 3.5: Arduino 4 Relays Shield. 

Το Relays Shield διαθέτει πολλές διεπαφές εισόδου / εξόδου και επικοινωνίας TinkerKit. 

Η σύνδεση των μονάδων TinkerKit μπορεί να απλοποιήσει τη δημιουργία ενός έργου ή 

ενός πρωτοτύπου. Οι ενσωματωμένοι σύνδεσμοι είναι: 

2 Είσοδοι TinkerKit: IN2 και IN3 (σε λευκό), αυτοί οι σύνδεσμοι δρομολογούνται στις 

αναλογικές ακίδες εισόδου Arduino A2 και A3. 

2 Έξοδοι TinkerKit: OUT5 και OUT6 (σε πορτοκαλί χρώμα), αυτοί οι σύνδεσμοι 

δρομολογούνται στις εξόδους Arduino PWM στις ακίδες 5 και 6. 

2 TinkerKit TWI: αυτοί οι σύνδεσμοι (4 ακίδων σε λευκό) δρομολογούνται στη διεπαφή 

Arduino TWI, για την σύνδεση συσκευών TWI (Arduino 4 Relays Shield | Arduino 

Official Store, 2020). 

 

3.2.3 Αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας. 

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας DHT11, DHT22 (Εικόνα 3.6) 

χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι συνδυάζουν πολύ χαμηλή τιμή, ακρίβεια και αξιοπιστία. 
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Εικόνα 3.6: Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας DHT11 και DHT 22. 

Η μέτρηση θερμοκρασίας γίνεται με ένα NTC θερμίστορ, το οποίο μειώνει την αντίσταση 

του καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία. Όταν η σχέση ανάμεσα στην αντίσταση και τη 

θερμοκρασία είναι γραμμική, ισχύει: 

ΔR = k ΔΤ 

Όπου ΔR είναι η αλλαγή στην τιμή της αντίστασης, ΔΤ η αλλαγή στην θερμοκρασία και 

k ο θερμικός συντελεστής της αντίστασης (αρνητικός για το NTC) (Swapan Basu 

etal,2019). 

Για τη μέτρηση της υγρασίας, χρησιμοποιείται αισθητήρας ο οποίος έχει δύο ηλεκτρόδια 

με ένα υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας (αγώγιμο πλαστικό πολυμερές) ανάμεσα τους. 

Τα ιόντα απελευθερώνονται από το υπόστρωμα καθώς οι υδρατμοί απορροφώνται από 

αυτό, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την αγωγιμότητα μεταξύ των ηλεκτροδίων. 

Η μεταβολή της αντίστασης στα δύο ηλεκτρόδια είναι ανάλογη με τη σχετική υγρασία. 

Η αντίσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων μειώνεται με υψηλή σχετική υγρασία, ενώ 

αυξάνεται με χαμηλότερη σχετική υγρασία ( Humidity Sensors Principle, 2014). 

Η τροφοδοσία τους είναι 3 έως 5,5 V, η κατανάλωση ρεύματος από 0,2 έως 1 mA και η 

σύνδεση γίνεται με μία αμφίδρομη γραμμή δεδομένων. 

Για την επικοινωνία με τη μονάδα επεξεργασίας, ο αισθητήρας στέλνει 16 bit για την 

υγρασία ,τα επόμενα 16 bit για τη θερμοκρασία και τα επόμενα 8 bit για έλεγχο ισοτιμίας. 

Δηλαδή έχουμε ένα πακέτο 40 bit, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 3.2. 

Πίνακας 3.2: Πακέτο δεομένων απάντησης του DHT. 
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Στο DHT 11 τα 16 bit της υγρασίας αποτελούνται από δύο τμήματα των 8 bit με το 

ψηλότερο να περιέχει την πληροφορία της υγρασίας και το χαμηλότερο να είναι πάντα 

μηδέν. Για την υγρασία το εύρος μέτρησης είναι 0 έως 90%.  

Για το DHT 22 ισχύουν τα ίδια αλλά με διαφορετικό εύρος μέτρησης. Η πληροφορία της 

υγρασίας που περιέχεται στα 16 bit είναι σε δέκατα της μονάδας μέτρησης με το εύρος 

τιμών να είναι από 0 έως 999 το οποίο αντιστοιχεί σε υγρασία 0 έως 99,9%. Στα 16 bit 

της θερμοκρασίας η πληροφορία περιέχεται με διαφορετικό τρόπο γιατί μπορεί να έχουμε 

και αρνητικές τιμές. Το πρόσημο καθορίζεται στο MSB, όπου για 1 έχουμε αρνητική 

θερμοκρασία. Τα υπόλοιπα 15 bit περιέχουν την πληροφορία σε δέκατα της μονάδας 

μέτρησης με εύρος τιμών 0 έως 800 η περιοχή μέτρησης είναι από - 40 έως 80 0C.  

Και στους δύο αισθητήρες τα bit ισοτιμίας υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο, αθροίζοντας 

τα τέσσερα 8 bit μερη. 

Η επικοινωνία με τη μονάδα επεξεργασίας γίνεται ως εξής: 

Αρχικά το DHT βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και παρακολουθεί το δίαυλο, όταν 

υπάρχει αίτημα του επεξεργαστή για επικοινωνία με τον αισθητήρα κατεβάζει το δίαυλο 

για 18 ms σε χαμηλή λογική στάθμη και  στη συνέχεια ανεβάζει σε υψηλή για 40 ms. 

Κατόπιν υπάρχει απάντηση από το DHT κατεβάζοντας το δίαυλο για 54 ms σε χαμηλή 

λογική στάθμη και στη συνέχεια για 80 ms σε υψηλή. Ακολούθως το DHT αποστέλλει 

τα 40 bit που περιέχουν τα δεδομένα της τελευταίας μέτρησης. Από τη διάρκεια της 

υψηλής λογικής των δεδομένων καθορίζεται το 0 ή 1. Οταν έχουμε 70 ms αντιστοιχούν 

σε 1 ενώ όταν έχουμε 24 ms αντιστοιχούν σε 0 και το ενδιάμεσο διάστημα χαμηλής 

λογική στάθμης είναι πάντα 54ms. Στην εικόνα 3.7 παρουσιάζεται γραφικά το 

χρονοδιάγραμμα της επικοινωνίας. Ως πρώτο bit του πακέτου λαμβάνουμε το MSB του 

Humidity High και στη συνέχεια τα υπόλοιπα προς τα δεξιά όπως φαίνεται στον πίνακα 

3.2. 

 

Εικόνα 3.7: Χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας DHT με MCU. 
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Ο αισθητήρας DHT 22 πραγματοποιεί μέτρηση κάθε περίπου 2 δευτερόλεπτα και στον 

ενδιάμεσο χρόνο καταναλώνει χαμηλή ενέργεια 50 μΑ. 

Όταν γίνεται η αρχική τροφοδοσία με τάση πρέπει να δώσουμε χρόνο εκκίνησης στον 

αισθητήρα το λιγότερο 1 s και κατόπιν να έχουμε αίτηση επικοινωνίας. Ακόμη πρέπει να 

έχουμε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 s μεταξύ των δύο αιτημάτων (DHT22, DHT22 

Datasheet, DHT22 PDF - Aosong, 2020), (DHT11, DHT11 Datasheet, DHT11 PDF - D-

Robotics, 2020). 

Πίνακας 3.3: Τεχνικά Χαρακτηριστικά DHT 11  - 12: 

 DHT 11 DHT22 

Τάση λειτουργίας   3.3 – 5.5V 3.3 - 6V 

Ένταση, μέτρηση / αναμονή 0.3mA / 60μΑ 1.5mA / 50μΑ 

Εύρος Θερμοκρασίας / Ακρ. 0 - 50 0C / 2% -40 – 80 0C / 0.5% 

Εύρος Υγρασίας /Ακρίβεια 20 – 90 % / 5% 0 – 100 % / 2-5% 

Συχνότητα δειγματοληψίας 1Hz (1 sec) 0.5Hz (2 sec) 

 

3.2.4 Ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους. 

Ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους αποτελείται από δύο ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται 

για τη μέτρηση της ογκομετρικής περιεκτικότητας του νερού στο έδαφος (Εικόνα 3.8). 

Οι δύο ανιχνευτές επιτρέπουν στο ρεύμα να διέρχεται από το έδαφος και στη συνέχεια 

παίρνει την τιμή αντίστασης για να υπολογίσει την τιμή υγρασίας. Όταν υπάρχει 

περισσότερο νερό στο έδαφος θα υπάρχει λιγότερη αντίσταση. Επομένως, το επίπεδο 

υγρασίας θα είναι υψηλότερο. Όταν θα υπάρχει λιγότερο νερό, θα υπάρχει περισσότερη 

αντίσταση. Επομένως, το επίπεδο υγρασίας θα είναι χαμηλότερο. 

Ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους FC-28 έχει τέσσερις ακίδες (Εικόνα 3.8): 

VCC: Τροφοδοσία 

A0: Αναλογική έξοδος 

D0: Ψηφιακή έξοδος 

GND: Έδαφος 
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Η πλακέτα περιέχει ένα ποτενσιόμετρο με το οποίο θα ορίσουμε την τιμή κατωφλίου και 

στη συνέχεια αυτή η τιμή θα συγκριθεί από το LM393. Το LED εξόδου θα ανάψει 

σύμφωνα με αυτήν την τιμή και η ρύθμιση αυτή αφορά την ψηφιακή έξοδο (Εικόνα3.8). 

 

Εικόνα 3.8: Ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους FC-28. 

Αναλογική λειτουργία - αισθητήρας υγρασίας εδάφους και Arduino. 

Συνδέουμε τον αισθητήρα στην αναλογική λειτουργία, χρησιμοποιώντας την αναλογική 

έξοδο του αισθητήρα. Κατά τη λήψη της αναλογικής εξόδου από τον αισθητήρα υγρασίας 

εδάφους FC-28, ο αισθητήρας μας δίνει την τιμή από 0 - 1023. Η υγρασία εκφράζεται σε 

ποσοστό, οπότε χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση map για αντιστοίχιση των τιμών (FC 28, 

Circuitstoday.com. 2020). 

Πίνακας 3.4: Τεχνικά Χαρακτηριστικά αισθητήρα  υγρασίας εδάφους FC-28. 

Τάση λειτουργίας 3.3 - 5V 

Τάση εξόδου  0 - 4.2V 

Ένταση 35mA 

Σήμα εξόδου  Αναλογικό (0-1023), Ψηφιακό 
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3.2.5 Αισθητήρας κίνησης. 

 

Εικόνα 3.9: Αισθητήρας Κίνησης. 

Ο αισθητήρας κίνησης  PIR (Passive Infra Red) (Εικόνα 3.9,3.10) είναι κατασκευασμένος 

από πυροηλεκτρικό αισθητήρα, ένας επίπεδος πυκνωτής του οποίου το φορτίο Q 

ποικίλλει σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

ΔQ = A  p ·ΔT  

όπου το A είναι η περιοχή του αισθητηρίου στοιχείου και p ο πυροηλεκτρικός 

συντελεστής. Η μεταβολή της θερμοκρασίας ΔT οφείλεται στο απορροφούμενο συμβάν, 

την ακτινοβολία. Μπορεί να ανιχνεύσει επίπεδα υπέρυθρης ακτινοβολίας μήκους 

κύματος απο 8μm εως 14μm, στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Όλα τα αντικείμενα 

εκπέμπουν ακτινοβολία χαμηλού επιπέδου και όσο μεγαλύτερη η θερμοκρασία, τόσο 

περισσότερη η εκπεμπόμενη ακτινοβολία. Ο αισθητήρας στον ανιχνευτή κίνησης 

χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Αυτό γίνεται για την ανίχνευση της κίνησης (αλλαγή). Τα 

δύο μέρη συνδέονται έτσι ώστε να ακυρώνονται μεταξύ τους για να ακυρώνουν σήματα 

που προκαλούνται από κραδασμούς, αλλαγές θερμοκρασίας ή ηλιακό φως. Εάν το ήμισυ 

βλέπει περισσότερο ή λιγότερο ακτινοβολία υπέρυθρων από το άλλο, η έξοδος θα 

ταλαντεύεται ψηλά ή χαμηλά.. Η λειτουργία του βασίζεται στην αντίληψη της διαφοράς 

της υπέρυθρης ακτινοβολίας στη γύρω περιοχή (Pyroelectric InfraRed sensors based 

distance estimation, 2008). 
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Εικόνα 3.10: Πυροηλεκτρικός αισθητήρας. 

Επίσης περιέχει ένα φίλτρο Fresnel για τη διαμόρφωση του οπτικού πεδίου του 

αισθητήρα (διαιρώντας το οπτικό πεδίο σε ξεχωριστούς κώνους), για να καλύψει 

ολόκληρη την περιοχή ενδιαφέροντος και διαμορφώνει την προσπίπτουσα ακτινοβολία 

από τον ανιχνευτή ώστε να είναι ευαίσθητο μόνο στις αλλαγές του πεδίου. Περιέχει 

ακόμη έναν ενισχυτή, ο οποίος συμπεριφέρεται ως ενεργό φίλτρο απορρίπτοντας τον 

θόρυβο υψηλής συχνότητας, ακολουθείται από έναν συγκριτή που ανταποκρίνεται σε 

θετικές και αρνητικές μεταβάσεις από την έξοδο. Έχει δύο μεταβλητές αντιστάσεις 

βαθμονόμησης: η μία είναι για την ρύθμιση του χρόνου που διατηρείται υψηλή η έξοδος 

του, το άλλο είναι για να μεταβάλλεται η απόσταση ανίχνευσης. 

Πίνακας 3.5: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρα Κίνησης. 

Τάση λειτουργίας 5 - 20V 

Κατανάλωση σε ηρεμία 65μΑ 

Τάση Εξόδου 0V / 3.3V 

Ρύθμιση  χρόνου 0.3 – 18 sec 

Ρύθμιση απόστασης  μέχρι 7μ (120ο) 

 

3.2.6 Ανεμιστήρας. 

Ανεμιστήρας (Εικόνα 3.11), χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια την όποια μετατρέπει σε 

κίνηση για την παραγωγή της απαραίτητης πίεσης με την οποία διατηρείται η ροή του 

αέρα. 

 



Κεφάλαιο 3. Υλικό 

43 

 

Εικόνα 3.11: Ανεμιστήρας. 

Πίνακας 3.6: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανεμιστήρα. 

Τάση λειτουργίας 12V 

Ένταση 0.125Α 

Τύπος Axial, brushless DC motor  

 

3.2.7 Βομβητής. 

Ο βομβητής (Εικόνα 3.12) μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα σε ηχητικά. Μια παλλόμενη 

μεμβράνη διεγειρόμενη από ηλεκτρικά σήματα αλλάζει την πίεση του αέρα παράγοντας 

ήχο.  

Ο ήχος είναι μια αίσθηση που παράγεται στο αυτί και στον εγκέφαλο από παραλλαγές 

στην πίεση του αέρα. Αυτές οι παραλλαγές πίεσης μεταφέρουν ενέργεια από μια πηγή 

δόνησης (R. McMullan, 1992).  

 

Εικόνα 3.12: Βομβητής. 

Πίνακας 3.7: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βομβητή. 

Τάση λειτουργίας 4 - 8V 

Ένταση <30mA 
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Συχνότητα 2300 ± 300Hz 

 

3.2.8 Αντλία νερού. 

Η μαγνητική αντλία νερού (Εικόνα 3.13) περιλαμβάνει μια περιστροφική πτερωτή σε 

κλειστή θήκη και οδηγείται από περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο που παράγεται από 

μεμονωμένους μαγνήτες. Η περιστροφή της πτερωτής παράγει μια δύναμη που οδηγεί το 

υγρό μέσα και στη συνέχεια έξω από το περίβλημα της αντλίας. 

 

Εικόνα 3.13: Αντλία Νερού. 

Πίνακας 3.8: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντλίας  Νερού. 

Τάση λειτουργίας 2,5 - 6V 

Ροή 80 – 120l/h 

Διάμετρος εξόδου υγρού 7,5mm 

Τύπος 
brushless continuous current, magnetic 

conduction  

 

3.2.9 Ανιχνευτής αερίων. 

Είναι ένας αισθητήρας αερίου μεταλλικού οξειδίου (MOS) ή Chemiresistors, επειδή η 

ανίχνευση γίνεται λόγω αλλαγής της αντίστασης του υλικού ανίχνευσης όταν έρχεται σε 

επαφή με το αέριο. Με τη χρήση ενός απλού διαχωριστή τάσης, μπορούν να εντοπιστούν 

συγκεντρώσεις αερίου. Ο αισθητήρας αερίου MQ2 λειτουργεί με 5V DC και αντλεί 

περίπου 800mW. Μπορεί να ανιχνεύσει συγκεντρώσεις υγραερίου, καπνού, αλκοόλ, 

προπανίου, υδρογόνου, μεθανίου και μονοξειδίου του άνθρακα οπουδήποτε από 200 έως 

10000ppm. Εσωτερικά ο αισθητήρας είναι κλεισμένος σε δύο στρώσεις λεπτού 

πλέγματος από ανοξείδωτο ατσάλι που ονομάζεται Anti-explosion network. Διασφαλίζει 
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ότι το θερμαντικό στοιχείο μέσα στον αισθητήρα δεν θα προκαλέσει έκρηξη, καθώς 

μετρά εύφλεκτα αέρια.  

 

Εικόνα 3.14: Ανιχνευτής Αερίων. 

Παρέχει επίσης προστασία για τον αισθητήρα και φιλτράρει τα αιωρούμενα σωματίδια 

έτσι ώστε μόνο τα αέρια στοιχεία να μπορούν να περάσουν μέσα στον θάλαμο. Το πλέγμα 

δεσμεύεται στο υπόλοιπο σώμα μέσω ενός δακτυλίου σύσφιξης. 

Στο δεξιό μέρος των εικόνων 3.14 και 3.15 φαίνεται ο αισθητήρας όταν αφαιρείται το 

εξωτερικό πλέγμα. Η δομή σε σχήμα αστεριού σχηματίζεται από το αισθητήριο στοιχείο 

και έξι συνδετικά πόδια που εκτείνονται πέρα από τη βάση του Βακελίτη (Εικόνα 3.14). 

Από τα έξι, δύο (H) είναι υπεύθυνα για τη θέρμανση του αισθητήριου στοιχείου και 

συνδέονται μέσω του πηνίου νικελίου-χρωμίου, γνωστό αγώγιμο κράμα. 

Τα υπόλοιπα τέσσερα πόδια (A & B) είναι υπεύθυνα για σήματα εξόδου, συνδέονται με 

το σώμα του αισθητήριου στοιχείου και μεταφέρουν μικρές αλλαγές στο ρεύμα που 

διέρχεται από το αισθητήριο στοιχείο.  

Το σωληνοειδές αισθητήριο στοιχείο αποτελείται από κεραμικό στοιχείο με οξείδιο του 

αργιλίου (AL2O3) και έχει επίστρωση διοξειδίου του κασσιτέρου (SnO2) Το διοξείδιο 

κασσίτερου είναι το πιο σημαντικό υλικό που είναι ευαίσθητο στα καύσιμα αέρια. 

Ωστόσο, το κεραμικό υπόστρωμα αυξάνει απλώς την απόδοση θέρμανσης και 

διασφαλίζει ότι η περιοχή του αισθητήρα θερμαίνεται συνεχώς σε θερμοκρασία 

λειτουργίας. Έτσι, το κεραμικό νικέλιο-χρώμιο και το κεραμικό με βάση το οξείδιο του 

αργιλίου σχηματίζει ένα σύστημα θέρμανσης, ενώ τα σύρματα από πλατίνα και η 

επικάλυψη διοξειδίου κασσίτερου σχηματίζουν ένα σύστημα ανίχνευσης.  
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Εικόνα 3.15: Αισθητήρας ανιχνευτή αερίων. 

Αν το διοξείδιο του κασσίτερου (σωματίδια ημιαγωγών) θερμανθεί σε υψηλή 

θερμοκρασία, το οξυγόνο απορροφάτε στην επιφάνεια. Σε καθαρό αέρα, τα ηλεκτρόνια 

στο διοξείδιο του κασσίτερου προσελκύονται προς το οξυγόνο που απορροφάτε στην 

επιφάνεια του υλικού ανίχνευσης. Αποτρέπεται έτσι η ροή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Αντίθετα παρουσία αναγωγικών αερίων, η επιφανειακή πυκνότητα του προσροφημένου 

οξυγόνου μειώνεται. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρόνια απελευθερώνονται στο διοξείδιο του 

κασσίτερου, επιτρέποντας στο ρεύμα να ρέει ελεύθερα μέσω του αισθητήρα ( A Mini-

System Integrated with Metal-Oxide-Semiconductor,2018), (In-Depth: How MQ2 

Gas/Smoke Sensor Works? & Interface it with Arduino, 2020). 

Πίνακας 3.9: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανιχνευτή Αερίων. 

Τάση λειτουργίας 5V 

Αντίσταση φορτίου 20 KΩ 

Αντίσταση θερμαντήρα 33Ω ± 5% 

Κατανάλωση θέρμανσης <800mw 

Αντίσταση ανίχνευσης 10 KΩ - 60 KΩ 

Πεδίο συγκέντρωσης 200 - 10000ppm 

Χρόνος προθέρμανσης Πάνω από 24 ώρες 

 

3.2.10 Τροφοδοτικό.  

Το τροφοδοτικό (Εικόνα 3.16) παρέχει την απαραίτητη σταθεροποιημένη συνεχή τάση 

και ένταση για την λειτουργία της μονάδας και των περιφερειακών εξαρτημάτων. 
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Εικόνα 3.16: Τροφοδοτικό. 

Πίνακας 3.10: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τροφοδοτικού. 

Τάση εξόδου 12V 

Εύρος διακύμανσης τάσης εξόδου ± 1% 

Ένταση εξόδου 5A 

Θόρυβος 75mVp-p 

Εσωτερική σταθερότητα ± 0.5% 

Σταθερότητα φορτίου ± 0.5% 

Απόδοση  78% 

 

3.2.11 Αισθητήρας Υπερήχων HC - SR04. 

Υπέρηχοι είναι τα ηχητικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από το όριο του φάσματος 

της ανθρώπινης ακοής. Ο αισθητήρας απόστασης υπερήχων HC-SR04 (Εικόνα 3.17) 

αποτελείται από δύο μεταγωγείς υπερήχων. Ο πομπός μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε 

παλμούς υπερήχων 40 KHz τους οποίους εκπέμπει και ο δέκτης λαμβάνει τους 

μεταδιδόμενους παλμούς που έχουν επιστρέψει. Μόλις γίνει η λήψη, παράγει έναν παλμό 

εξόδου του οποίου το πλάτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της 

απόστασης του διανυθέντος παλμού. 
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Εικόνα 3.17: Αισθητήρας  Υπερήχων. 

Αναλυτικά η λειτουργία του έχει ως εξής : 

Ένας παλμός διάρκειας τουλάχιστον 10 μS εφαρμόζεται στον ακροδέκτη Trigger. 

Κατόπιν ο αισθητήρας εκπέμπει οκτώ παλμούς στα 40 KHz, το οποίο είναι και η 

«υπερηχητική υπογραφή» από τη συσκευή, επιτρέποντας στον δέκτη να διαφοροποιήσει 

το μεταδιδόμενο σήμα από τον περιβαλλοντικό θόρυβο υπερήχων. Οι οκτώ παλμοί 

υπερήχων ταξιδεύουν μέσω του αέρα μακριά από τον πομπό. Εν τω μεταξύ, ο ακροδέκτης 

Echo μεταβαίνει σε υψηλή στάθμη για να αρχίσει να σχηματίζει την αρχή του σήματος 

echo-back. Σε περίπτωση που οι παλμοί δεν επιστρέψουν πίσω τότε το σήμα Echo θα 

λήξει μετά από 38 mS και θα επιστρέψει σε χαμηλή στάθμη. Έτσι, στα 38 mS ο παλμός 

δεν βρίσκει κανένα αντικείμενο στο εύρος μέτρησης του αισθητήρα. 

Αντίθετα, όταν οι παλμοί ανακλώνται πίσω, ο ακροδέκτης Echo μεταβαίνει σε χαμηλή 

στάθμη μόλις ληφθεί το σήμα. Αυτό παράγει έναν παλμό του οποίου το πλάτος 

κυμαίνεται μεταξύ 150 μS έως 25 mS, ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για τη λήψη 

του σήματος (Εικόνα 3.18). 

 

Εικόνα 3.18: Διαμόρφωση παλμών του υπερηχητικού αισθητήρα. 

Το πλάτος του λαμβανόμενου παλμού χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τον υπολογισμό 

της απόστασης από το ανακλώμενο αντικείμενο. Αυτό μπορεί να επιλυθεί 

χρησιμοποιώντας την εξίσωση  

Απόσταση = Ταχύτητα x Χρόνο  
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Η ταχύτητα είναι η ταχύτητα του ήχου 340 m/s και μετατρέποντας την σε cm/μs είναι 

0.034 cm/μs. Ακόμη θα πρέπει να διαιρέσουμε δια δύο το γινόμενο της ταχύτητας επί τον 

χρόνο, διότι ο χρόνος που λαμβάνουμε είναι ο συνολικός που χρειάστηκε ο παλμός για 

να φτάσει στο αντικείμενο και να επιστρέψει, δηλαδή: 

Απόσταση = (0.034 x (Echo time) ) / 2 

Για την βελτίωση των μετρήσεων χρησιμοποιήσαμε τη βιβλιοθήκη NewPing και τη 

λειτουργία που ονομάζεται “iterations” (επαναλήψεις). Η λειτουργία αυτή παίρνει πολλές 

μετρήσεις διάρκειας αντί για μία, απορρίπτει τυχόν μη έγκυρες μετρήσεις και στη 

συνέχεια, εμφανίζει τις υπόλοιπες (How HC-SR04 Ultrasonic Sensor Works & How to 

Interface It With Arduino, 2021), (HC-SR04 User's Manual, 2013). 

Πίνακας 3.11: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αισθητήρα Υπερήχων. 

Τάση λειτουργίας 5V 

Κατανάλωση 15mΑ 

Εύρος μέτρησης  2 - 400 cm 

Γωνία μέτρησης  <150  

Ανάλυση 0.3cm 

3.2.12 Λαμπτήρες (θέρμανση). 

Για τη θέρμανση του χώρου χρησιμοποιήθηκαν δυο λαμπτήρες αυτοκινήτων τύπου 

SV8.5 (Εικόνα 3.19). 

 

Εικόνα 3.19: Λαμπτήρας τύπου SV8.5. 

Πίνακας 3.12: Τεχνικά Χαρακτηριστικά λαμπτήρα τύπου SV8.5. 

Τάση λειτουργίας 12V 

Κατανάλωση 10W 
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 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε για την λειτουργία της μονάδας αυτοματισμού 

χωρίζεται σε δυο μέρη και αναλύεται σε αυτό το κεφάλαιο. Αρχικά, το σημαντικότερο 

μέρος είναι το πρόγραμμα Smart Greenhouse (Arduino) το οποίο εκτελείται στο υλικό, 

είναι ο κώδικας για να ελέγξουμε όλες τις λειτουργίες που θέσαμε ως στόχους της 

εργασίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η διασύνδεση με την εφαρμογή Smart 

Greenhouse (Blynk) για απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση. 

 

4.1 Λογισμικό Smart Greenhouse (Arduino). 

Το πρόγραμμα του Smart Greenhouse (Arduino) υλοποιήθηκε στην έκδοση του Arduino 

IDE 1.8.13 με λειτουργικό Windows 10. Παρακάτω παραθέτουμε τα σημαντικότερα 

μέρη του κώδικα και την ανάλυση τους. Σε ολοκληρωμένη μορφή βρίσκεται στο πρώτο 

παράρτημα της  παρούσας εργασίας. 

 

4.1.1  Αρχικοί ορισμοί.  

Αρχικά ορίζουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για τις προεκτάσεις και τους αισθητήρες 

μας καθώς και την σύνδεση με την εφαρμογή Smart Greenhouse (Blynk): 

include <SPI.h> 

include <Ethernet.h> 

include <BlynkSimpleEthernet.h> 
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include <DHT.h> 

include "NewPing.h" 

Ο κωδικός για την σύνδεση με το Smart Greenhouse (Blynk): 

char auth[ ] = "Kx8yeGE-LTky94qmeAGLHzopN6Llxxxx"; 

Ανάκτηση των τελευταίων τιμών των Sliders: 

  BLYNK_CONNECTED()  

  Blynk.syncVirtual(V1, V7); 

Ορισμός ΙΟ ethernet chip και sd card: 

  define W5100_CS  10 

  define SDCARD_CS 4 

Ορισμός των δυο αισθητήρων θερμοκρασίας στα Ι.Ο. 2 και 3: 

define DHTaPIN 2 

define DHTbPIN 3 

define DHTaTYPE DHT11     

define DHTbTYPE DHT22    

DHT dhta(DHTaPIN, DHTaTYPE);  

DHT dhtb(DHTbPIN, DHTbTYPE);  

Ο αισθητήρας υπερήχων ορίζεται στα Ι.Ο. 8, 9 και καθορισμός παραμέτρων:  

define TRIGGERPIN 9 

define ECHOPIN 8 

define MAXDISTANCE 50 

New Ping sonar (TRIGGER PIN, ECHOPIN, MAXDISTANCE); 

float duration, distance; 

int iterations = 5; 

float soundsp;   

float soundcm; 

Αντιστοίχιση πραγματικών Ι.Ο. εξόδων με Virtual Pins, για την παρακολούθηση των 

εξόδων του Αrduino στην εφαρμογή Βlynk (Leds): 

const int btn2Pin = 7; 

const int btn3Pin = 6; 

const int btn4Pin = 4; 
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const int btn5Pin = 5; 

const int btn6Pin = A2; 

const int btn7Pin = A4; 

WidgetLEDled2(V2); 

WidgetLEDled3(V3); 

WidgetLEDled4(V4); 

WidgetLEDled5(V8); 

WidgetLEDled6(V10); 

WidgetLEDled7(V0); 

Ενδεικτικά μια ρουτίνα για την αντιστοίχιση των πραγματικών εξόδων με εικονικές 

(Virtual Pins): 

boolean btn2State = false; 

void buttonLed2Widget() 

boolean isPressed = (digitalRead(btn2Pin) == HIGH); 

if (isPressed != btn2State)  

if (isPressed)  

led2.on(); 

else  

led2.off(); 

btn2State = isPressed; 

Δήλωση μεταβλητών για αποθήκευση μετρήσεων: 

float temp_internal; 

float hum_internal; 

float temp_external;  

float hum_external;  

int state;                

int valMoisture = 0;     

Δήλωση αρχικών στόχων όταν ξεκινά η συσκευή και δεν έχουν οριστεί από το χρήστη: 

int LimM = 25;       

int LimT = 22;          

float hysteresis = 0.4; (Υστέρηση ± 0,5 βαθμών του στόχου θερμοκρασίας.) 

Ορισμός εξόδων Ι.Ο.: 

int MoisturePin = A0;    
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int Relay4_AirIn = 4;   

int Relay3_AirOut = 5; 

int Relay2_Lamp = 6;  

int Relay1_Water = 7; 

int fire = A4;  

int fire2 = A3;  

int smokeA0 = A5; 

Αποστολή τιμών από το Blynk προς το Arduino: 

Θερμοκρασία εσωτερική: 

BLYNK_WRITE(V1){ 

LimT = param.asInt();} 

Υγρασία εδάφους: 

BLYNK_WRITE(V7){ 

LimM = param.asInt();} 

Αποστολή από το Αrduino προς το Blynk: 

Υγρασία εδάφους: 

void soil() 

{Blynk.virtualWrite(V9, valMoisture);} 

Υγρασία και θερμοκρασία εξωτερική : 

void temp () 

{Blynk.virtualWrite(V11, hum_external); 

Blynk.virtualWrite(V12, temp_external);} 

Ανάγνωση θερμοκρασίας – υγρασίας από το DHT11: 

void sendSensor() 

float h = dhta.readHumidity(); 

float t = dhta.readTemperature(); 

if (isnan(h) || isnan(t))  

Blynk.virtualWrite(V5, h); 

Blynk.virtualWrite(V6, t); 

Ορισμός Ι.Ο. για τον αισθητήρα κίνησης (PIR):  

int led Pin = A2;              



Κεφάλαιο 4. Λογισμικό 

54 

int input Pin = A1;                

int pir State = LOW;             

int val = 0;            

Υπορουτίνα για τον μετρητή υπερήχων: 

void myDistance() 

Blynk.virtualWrite(V13,distance);// virtualpin 13 distance 

 

4.1.2  Ορισμός τιμών και σταθερών, που δεν θα μεταβληθούν στην 

συνέχεια. 

Setup, η αρχική συνάρτηση που εκτελείται μόνο μία φορά:  

void setup() 

Για την παρακολούθηση μηνυμάτων από την σειριακή κονσόλα: 

Serial.begin (9600); 

  Απενεργοποίηση της SD: 

  pinMode (SDCARD_CS, OUTPUT); 

   digitalWrite (SDCARD_CS, HIGH);  

Έναρξη του Blynk: 

Blynk.begin (auth); 

Έναρξη των αισθητήρων θερμοκρασίας – υγρασίας: 

dhta.begin(); 

dhtb.begin(); 

Ορισμός Ι.Ο. του ανιχνευτή αερίων: 

pinMode(smokeA0, INPUT);  

pinMode(fire, OUTPUT); 

pinMode(fire2, OUTPUT); 

digitalWrite(fire, LOW); 

digitalWrite(fire2, LOW); 

Ανανέωση «διαβάσματος» δεδομένων αισθητήρων ανά 1sec: 

timer.setInterval(1000L, sendSensor); 

timer.setInterval(1000L, temp); 
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timer.setInterval(1000L, soil); 

Ανανέωση «διαβάσματος» εξόδων Ι.Ο. ανά 1sec (για τα Led): 

pinMode(btn2Pin, INPUT_PULLUP); 

timer.setInterval(1000L, buttonLed2Widget);  

Ορισμός Ι.Ο. του PIR: 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

pinMode(inputPin, INPUT); 

Ορισμός Ι.Ο. των ρελέ: 

pinMode(Relay4_AirIn, OUTPUT); 

pinMode(Relay3_AirOut, OUTPUT); 

pinMode(Relay2_Lamp, OUTPUT); 

pinMode(Relay1_Water, OUTPUT); 

Ορισμός σε χαμηλή στάθμη (OFF) των ρελέ κατά την εκκίνηση:  

digitalWrite(Relay4_AirIn, LOW); 

digitalWrite(Relay3_AirOut, LOW); 

digitalWrite(Relay2_Lamp, LOW); 

digitalWrite(Relay1_Water, LOW); 

 

4.1.3  Εκτελούμενος κώδικας. 

Loop, κώδικας που εκτελείται συνεχώς: 

void loop() 

Εκκίνηση του Blynk και Timer: 

Blynk.run(); 

timer.run(); 

Λήψη δεδομένων από Ι.Ο. Α0 για τον ανιχνευτή αερίων: 

int analogSensor = analogRead (smokeA0); 

Serial.print ("Pin A5: "); 

Serial.println (analogSensor); 

Ορισμός ορίου ppm για ενεργοποίηση εξόδου πυρκαγιάς (500ppm): 

if (analogSensor >= 500)  
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digitalWrite(fire, HIGH); 

digitalWrite(fire2, HIGH); 

else  

digitalWrite(fire, LOW); 

digitalWrite(fire2, LOW); 

Ανάγνωση δεδομένων από τους αισθητήρες θερμοκρασιας – υγρασιας και αποθήκευση 

των στις αντίστοιχες μεταβλητές που ορίσαμε αρχικά: 

hum_internal = dhta.readHumidity(); 

temp_internal = dhta.readTemperature();   

hum_external = dhtb.readHumidity(); 

temp_external = dhtb.readTemperature(); 

valMoisture = ( analogRead(MoisturePin)); 

valMoisture = map(valMoisture,980,250,0,100);   

Μέτρηση απόστασης με υπερήχους (υπολογισμός θερμοκρασίας – υγρασίας) και 

επεξεργασία από τη βιβλιοθήκη Newping: 

soundsp = 331.4 + (0.606 * temp_internal) + (0.0124 * hum_internal); 

soundcm = soundsp / 10000; 

duration = sonar.ping_median (iterations); 

distance = 13 - (duration / 2) * soundcm; 

Εμφάνιση πληροφοριών στη σειριακή κονσόλα του προγράμματος, όπως βλέπουμε στην 

εικόνα 4.2: 

state = digitalRead (Relay4_AirIn); 

Serial.print ("Air In = "); 

Serial.println (state); 

state = digitalRead (Relay3_AirOut); 

Serial.print ("Air Out = "); 

Serial.println (state); 

state = digitalRead (Relay2_Lamp); 

Serial.print ("Lamp = "); 

Serial.println (state); 

state = digitalRead (Relay1_Water); 

Serial.print ("Water = "); 

Serial.println (state); 
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Serial.println (""); 

Serial.print ("Temperature set = "); 

Serial.println (LimT); 

Serial.print ("Soil humidity set = "); 

Serial.println (LimM); 

Σύγκριση της υγρασίας εδάφους που ορίστηκε με την μετρούμενη, για ενεργοποίηση του 

ρελέ αντλίας νερού: 

Serial.print("Soil: "); 

Serial.println(valMoisture); 

if (valMoisture <= LimM)  

digitalWrite(Relay1_Water, HIGH); 

else  

digitalWrite(Relay1_Water, LOW); 

Σύγκριση μετρούμενων εσωτερικών και εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών με 

αυτές που ορίστηκαν για ενεργοποίηση των ρελέ ανεμιστήρων και λάμπας: 

Α. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία > της τιμής που θέσαμε και εσωτερική > από την 

εξωτερική ,ενεργοποιούνται οι ανεμιστήρες εισόδου - εξόδου αέρα για ψύξη και σβήνει 

η θέρμανση, αν είναι ανοιχτή: 

if (temp_internal > LimT + hysteresis)  

if (temp_internal > temp_external)  

state = digitalRead(Relay4_AirIn); 

if (state == 1)  

else  

digitalWrite(Relay4_AirIn, HIGH); 

state = digitalRead(Relay3_AirOut); 

if (state == 1)  

else  

digitalWrite(Relay3_AirOut, HIGH); 

state = digitalRead(Relay2_Lamp); 

if (state == 0)  

else  

digitalWrite(Relay2_Lamp, LOW); 



Κεφάλαιο 4. Λογισμικό 

58 

Β. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία > από την εσωτερική, η οποία είναι > της τιμής που 

θέσαμε, ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας εξόδου αέρα για ψύξη και σβήνει η θέρμανση αν 

είναι ανοιχτή: 

else  

state = digitalRead(Relay4_AirIn); 

if (state == 0)  

else  

digitalWrite(Relay4_AirIn, LOW); 

state = digitalRead(Relay3_AirOut); 

if (state == 1)  

else  

digitalWrite(Relay3_AirOut, HIGH); 

state = digitalRead(Relay2_Lamp); 

if (state == 0) 

else  

digitalWrite(Relay2_Lamp, LOW); 

Γ. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία < της τιμής που θέσαμε και εσωτερική < από την 

εξωτερική, ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας εισόδου αέρα για θέρμανση και ανάβει η 

θέρμανση: 

if (temp_internal < LimT - hysteresis)  

if (temp_internal < temp_external)  

if (state == 1)  

else  

digitalWrite(Relay4_AirIn, HIGH); 

state = digitalRead(Relay3_AirOut); 

if (state == 0)  

else  

digitalWrite(Relay3_AirOut, LOW); 

state = digitalRead(Relay2_Lamp); 

if (state == 1)  

else  

digitalWrite(Relay2_Lamp, HIGH); 

else  



Κεφάλαιο 4. Λογισμικό 

59 

Δ. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία < της τιμής που θέσαμε και εσωτερική > από την 

εξωτερική, ανάβει μόνο η θέρμανση: 

state = digitalRead(Relay4_AirIn); 

if (state == 0) 

else  

digitalWrite(Relay4_AirIn, LOW); 

state = digitalRead(Relay3_AirOut); 

if (state == 0)  

else  

digitalWrite(Relay3_AirOut, LOW); 

state = digitalRead(Relay2_Lamp); 

if (state == 1) 

else    digitalWrite(Relay2_Lamp, HIGH); 

Κώδικας ανιχνευτή κίνησης: 

val = digitalRead(inputPin);   

if (val == HIGH)        

digitalWrite(ledPin, HIGH);   

if (pirState == LOW) 

pirState = HIGH; 

else  

digitalWrite(ledPin, LOW);  

if (pirState == HIGH) 

pirState = LOW; 

 

Παραδείγματα για την δημιουργία του κώδικά Smart Greenhouse ανακτήθηκαν από 

διάφορα Arduino projects της ιστοσελίδας Hackster.io και τη βάση παραδειγμάτων της 

ιστοσελίδας Blynk (Hackster.io - The community dedicated to learning hardware, 2020), 

(Blynk Example Browser, 2020). Το διάγραμμα ροής ολόκληρου του προγράμματος 

παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα 4.1. 
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Εικόνα 4.1: Διάγραμμα Ροής του Προγράμματος Smart Greenhouse. 

 

 

 

Εικόνα 4.2: Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη παρακολούθησης σειριακής επικοινωνίας. 
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4.2 Παραμετροποίηση της εφαρμογής Smart Greenhouse 

(Blynk). 

Σε αυτή την ενότητα θα παραθέσουμε τις απαιτούμενες ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν για την σύνδεση με την εφαρμογή Smart Greenhouse (Blynk). Όπως 

είδαμε στο παράδειγμα του δευτέρου κεφαλαίου (βλ. 2.4.2) της παρούσας εργασίας 

προχωρούμε έχοντας κάνει εγκατάσταση της εφαρμογής στο smartphone, αλλά και τα 

περαιτέρω βήματα ώστε να βρισκόμαστε στο στάδιο προσθήκης των διαφόρων 

εξαρτημάτων για προβολή ή χειρισμό δεδομένων (Widget box). Από το σημείο αυτό 

προσθέτουμε: 

Α) Μετρητές Θερμοκρασίας και υγρασίας (Gauge) (Εικόνα 4.3) , στους οποίους 

ορίζουμε το εύρος μέτρησης (0 -50 Θερμοκρασία, 0 - 100 Υγρασία) και τον εικονικό 

ακροδέκτη για την σύνδεση με τα δεδομένα μετρήσεων, όπως ενδεικτικά βλέπουμε για 

το πρώτο στην εικόνα 4.3 (V6 Θερμοκρασία, V5 Υγρασία). Επίσης έχουμε την επιλογή 

να επιλέξουμε το χρώμα εμφάνισης του μετρητή το όποιο μπορεί να μεταβάλλεται κατά 

την ελάττωση ή την αύξηση των τιμών. Μπορούμε ακόμη ορίζοντας στο πεδίο label την 

εντολή /pin.#/ να επιλέξουμε την εμφάνιση ενός δεκαδικού στην τιμή της θερμοκρασίας 

ή την εντολή /pin./ για την μη εμφάνιση δεκαδικών (στρογγυλοποίηση) για την τιμή της 

υγρασίας. Στο τέλος της εντολής προσθέτουμε και το σύμβολο που επιθυμούμε να 

εμφανίζεται μαζί με την μετρούμενη τιμή (oC ή %). 

 

Εικόνα 4.3: Ιδιότητες μετρητή θερμοκρασίας (Gauge). 
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Β) Ρυθμιστές (Slider) θερμοκρασίας, υγρασίας, ορίζουμε το εύρος μέτρησης (16 – 25 

Θερμοκρασία, 10 – 90 Υγρασία) και τον εικονικό ακροδέκτη για την σύνδεση με τα 

δεδομένα μετρήσεων, όπως βλέπουμε για το πρώτο στην εικόνα 4.4 (V1 Θερμοκρασία, 

V7 Υγρασία). Εδώ η επιλογή των δεκαδικών γίνεται από κυλιόμενο μενού. 

 

Εικόνα 4.4: Ιδιότητες ρυθμιστή θερμοκρασίας (Slider). 

 

Γ) Ενδεικτικές λυχνίες (led), ορίζουμε τους εικονικούς ακροδέκτες για την σύνδεση με 

τα δεδομένα μετρήσεων και χρώμα εμφάνισης, όπως ενδεικτικά βλέπουμε για το πρώτο 

στην εικόνα 4.5 (V4 Air IN, V8 Air OUT, V3 Heat,V2 Water,V10 PIR,V0 Fire): 

 

Εικόνα 4.5: Ενδεικτικές λυχνίες (led). 
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Δ) Οθόνες απεικόνισης δεδομένων (Labeled Value), ορίζουμε το εύρος μέτρησης, τους 

εικονικούς ακροδέκτες για την σύνδεση με τα δεδομένα μετρήσεων, το χρώμα 

εμφάνισης, τον ορισμό δεκαδικών και συμβόλου εμφάνισης, όπως αναλύσαμε 

προηγουμένως για τα Gauge. Βλέπουμε το πρώτο στην εικόνα 4.6 (V12 temperature 

external, V11 humidity external,V9 Soil humidity): 

 

Εικόνα 4.6: Ιδιότητες οθόνης απεικόνισης  δεδομένων μετρήσεων (Labeled Value). 

 

Ε) Μπάρα απεικόνισης οριζόντια (Level H), στην οποία ορίζουμε το εύρος μέτρησης 

και το χρώμα το όποιο αλλάζει με την αλλαγή των δεδομένων (Εικόνα 4.7). 

 

Εικόνα 4.7: Μπάρα απεικόνισης οριζόντια (level H). 
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Ζ) Γράφημα (Superchart) δεδομένων στο οποίο ορίζουμε τους εικονικούς ακροδέκτες 

για την σύνδεση με τα δεδομένα μετρήσεων και διάφορες ρυθμίσεις για τον τρόπο 

εμφάνισης των δεδομένων του γραφήματος, όπως βλέπουμε στην εικόνα 4.8. Μπορούμε 

να ρυθμίσουμε για κάθε μια από τις τέσσερις εισόδους δεδομένων ξεχωριστά το χρώμα, 

είδος της κυματομορφής, το εύρος μέτρησης και τα δεκαδικά ψηφία. 

  

Εικόνα 4.8: Γράφημα (Superchart) δεδομένων, ενδεικτική ρύθμιση παραμέτρων. 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής μας (Smart Greenhouse) με όλα τα παραπάνω στοιχεία 

και παρουσιάζεται στην εικόνα 4.9. 

 

Εικόνα 4.9: Αρχική οθόνη της εφαρμογής Smart Greenhouse. 
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Επίσης το γράφημα μπορεί να εμφανιστεί και σε πλήρη οθόνη (Εικόνα 4.10), αλλά και 

ανεξαρτήτως της ροής του γραφήματος, με απλή κύλιση του δακτύλου μας δεξιά να 

δούμε προγενέστερες μετρήσεις. Δεδομένα μετρήσεων που έχουν ληφθεί μέχρι το 

χρονικό διάστημα ενός έτους μπορούν να αποθηκευτούν σε αρχείο CSV, χωρίς στο 

διάστημα αυτό να απαιτείται να «τρέχει» η εφαρμογή. Ακόμη έχουμε τη δυνατότητα να 

δούμε το ιστορικό ανά διάφορες χρονικές περιόδους αμέσως, τις οποίες επιλέγουμε στη 

βάση του γραφήματος. Η επιλογή των χρονικών περιόδων που εμφανίζονται και η 

ανάλυση τους, γίνεται από τις ρυθμίσεις. Η χαμηλή ανάλυση για μία ημέρα θα μας δώσει 

24 σημεία (ανά ώρα) ενώ η υψηλή για το ίδιο διάστημα θα μας δώσει 1440 σημεία (ανά 

λεπτό). Μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε όποια ροή 

δεδομένων επιθυμούμε επιλέγοντας τις αντίστοιχες ονομασίες στην αρχή του 

διαγράμματος. Ακόμη με την ρύθμιση του ύψους για κάθε ροή μπορούμε να εμφανίσουμε 

τις κυματομορφές στο ίδιο γράφημα παράλληλα και ανεξάρτητά την μια από την άλλη , 

χωρίς να επικαλύπτονται. Για το δυαδικό γράφημα που επιλέξαμε για την αναπαράσταση 

του χρόνου άρδευσης υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία που πρέπει να οριστούν. Το 

πρώτο ονομάζεται FALSE και δίνουμε την τιμή 0 ώστε να το αντιστοιχήσουμε στην 

αντλία νερού εκτός λειτουργίας (OFF). Το ενδιάμεσο είναι το κατώφλι της τιμής όπου 

από εκεί και πάνω αλλάζει η κατάσταση και γίνεται TRUE, οπότε πρέπει να βάλουμε 

πάλι το 0. Τέλος η τιμή που αντιστοιχεί σε λειτουργία ON είναι το 1.  

 

Εικόνα 4.10: Γράφημα κλιματολογικών συνθηκών σε πλήρη οθόνη. 

Η εφαρμογή Smart Greenhouse μπορεί να αποσταλεί με τη δημιουργία κώδικα QR στην 

καρτέλα Project Settings. Ο νέος χρήστης κατεβάζει την εφαρμογή Blynk από το 

διαδίκτυο, κατόπιν σαρώνει τον κώδικα QR και μπορεί αμέσως να τη χρησιμοποιήσει. 
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 5. ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το παρόν κεφάλαιο αναλύει τα αποτελέσματα των δοκιμών του εγχειρήματος. Αρχικά 

στη μονάδα συνδέθηκαν τα απαραίτητα εξαρτήματα, για την διαπίστωση της ορθής 

λειτουργίας των υλικών και του λογισμικού. Στη συνέχεια σε ολοκληρωμένη ηλεκτρική 

σύνδεση και πραγματική λειτουργία, τοποθετήθηκε σε ένα μίνι θερμοκήπιο, όπου 

διεξήχθησαν πειραματικές καλλιέργειες για την επαλήθευση συμβολής της μονάδας στο 

ρυθμό ανάπτυξης των φυτών. 

5.1 Αρχική επαλήθευση λειτουργίας τής μονάδας και 

βελτιώσεις. 

Η αρχική επαλήθευση λειτουργίας της μονάδας πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρική 

σύνδεση των απαραίτητων εξαρτημάτων. Συνδέθηκαν οι επεκτάσεις (shields) στο 

Arduino και όλοι οι αισθητήρες, ώστε να δοκιμαστούν για την λειτουργικότητα τους 

(Εικόνα 5.1). 

Βελτιώσεις και διορθώσεις έλαβαν χώρα κυρίως στο λογισμικό του προγράμματος αλλά 

και στην πλακέτα Ethernet Shield, η οποία είχε δυο λάθος αντιστάσεις στην είσοδο της 

θύρας Ethernet και δεν συνδεόταν στο δίκτυο. Τελικά βρέθηκε κατόπιν ερευνάς στο 

διαδίκτυο (Ethernet sheild (W5100) not working with Uno - Page 3, 2020) και 

αποκαταστάθηκε (Εικόνα 5.2). Η μονάδα λειτούργησε πλήρως, όπως αναμενόταν και 
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συνδέθηκε με την εφαρμογή Smart Greenhouse (Εικόνα 4.9). Στην πορεία των δοκίμων 

και εφόσον είχε επιτευχθεί σε αρχικό στάδιο η λειτουργία της μονάδας, γεννήθηκε η ιδέα 

της μέτρησης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουμε σε καλλιέργειες όπως επίσης και 

τρόπους μελλοντικής βελτίωσης της μονάδας. Για το λόγο αυτό προστέθηκε ένας 

αισθητήρας υπερήχων με σκοπό την μέτρηση του ύψους της καλλιέργειας, ώστε να 

έχουμε αποτελέσματα, για τα δεδομένα που εισάγουμε κάθε φορά στην μονάδα 

(θερμοκρασία, υγρασία εδάφους). 

 

Εικόνα 5.1: Αρχική ηλεκτρική σύνδεση των επεκτάσεων και αισθητήρων. 

 

Εικόνα 5.2: Αποκατάσταση εσφαλμένων αντιστάσεων στην Ethernet Shield. 

 

5.2 Η μονάδα αυτοματισμού στην πράξη και αρχικά 

προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν. 

Η μονάδα τοποθετήθηκε σε ένα μίνι θερμοκήπιο με διαστάσεις: Πλάτος 45 cm, Βάθος 

22 cm ,Ύψος 35 cm. Το υλικό του σκελετού είναι από ατσάλι και τα διαφανή μέρη από 

πολυστυρενικό πλαστικό (Εικόνα 5.3). 
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Εικόνα 5.3: Μίνι Θερμοκήπιο. 

Τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες, ανεμιστήρες, αντλίες, λυχνίες, καλωδιώσεις και 

πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις. Η κεντρική μονάδα (Arduino 

– shields, τροφοδοσία) εγκαταστάθηκε σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κουτί, εξωτερικά του 

θερμοκηπίου, στο οποίο εισέρχονται οι καλωδιώσεις. Στην πορεία διαπιστωθήκαν 

προβλήματα με την τοποθέτηση των αισθητήρων και του υλικού τα οποία τελικά 

επιλυθήκαν. 

Αρχικά στο Arduino εφαρμόστηκε από την θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας τάση 12V 

όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή, όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα 

υπερθερμάνθηκε ο ρυθμιστής τάσης και καταστράφηκε. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη 

πλακέτα Arduino είναι ένα αντίγραφο της γνήσιας (η τιμή της οποίας είναι δεκαπλάσια 

του αντιγράφου) όπως και ότι η τροφοδοσία ήταν ακριβώς στο ανώτερο όριο εισόδου 

12V (Κεφ. 2.2 Μονάδα αυτοματισμού, όρια τάσης εισόδου 7-12V) , συμπεραίνουμε ότι  

μία ασφαλής τάση είναι 9V ή σταθεροποιημένη τροφοδοσία 5V στην θύρα Usb.  

Στη συνέχεια, υπήρξε λανθασμένη ενεργοποίηση του αισθητήρα υπέρυθρων, από την 

ενεργοποίηση – απενεργοποίηση των λυχνιών αναγνωρίζοντας την υπερβολική 

μεταβολή υπέρυθρης ακτινοβολίας (όπως αναφέραμε στο κεφ. 3.2.5 Αισθητήρας κίνησης 

) λόγω μικρής απόστασης της λυχνίας από τον αισθητήρα. Επιλύθηκε με την προσθήκη 

προστατευτικού καλύμματος πάνω από τον αισθητήρα.  

Κατόπιν κατά την ενεργοποίηση των ανεμιστήρων, ψύχονταν το κεραμικό στοιχείο του 

αισθητήρα αερίων, λόγω της ροής αέρα (Κεφ. 3.2.9. Ανιχνευτής αερίων) και εμφάνιζε 

λανθασμένα υψηλές τιμές εξόδου ενεργοποιώντας το συναγερμό φωτιάς. Επιλύθηκε με 

την προσθήκη προστατευτικού καλύμματος στον αισθητήρα.  

Προβλήματα υπήρξαν με την τροφοδοσία της μονάδας λόγω υψηλής κατανάλωσης των 

λυχνιών, οπότε τοποθετήθηκε τροφοδοσία μεγαλύτερης ισχύος.  
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Κατά την ενεργοποίηση της αντλίας άρδευσης είχαμε διακοπή του εκτελούμενου κώδικα 

και αποσύνδεση της μονάδας από το διαδίκτυο, ακόμη και με ανεξάρτητη τροφοδοσία 

της αντλίας. Επιλύθηκε με την τοποθέτηση ενός πυκνωτή 1000μF/25V  στην τροφοδοσία 

της αντλίας. 

Στη συνέχεια, μετά την πάροδο δεκαπέντε ωρών συνεχούς λειτουργίας, παρατηρήθηκε 

επαναλαμβανόμενα αποσύνδεση της μονάδας από το διαδίκτυο. Αναφέραμε στο 

κεφάλαιο 3.2.1 Ethernet Shield, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το Ι.Ο. 4, το οποίο 

όμως είναι προκαθορισμένο για ενεργοποίηση ενός ρελέ στην επέκταση Relays shield. 

Μετά από σχετική έρευνα σε αναφορές για παρόμοια προβλήματα (Electronics, 2020), 

διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επέκταση για το τοπικό δίκτυο (ethernet shield) μπορεί 

ενίοτε να παρουσιάσει αστάθεια στη σύνδεση με το διαδίκτυο. Η λύση του προβλήματος 

ήταν η απενεργοποίηση, μέσω του εκτελούμενου κώδικα (// Deselect the SD card), της 

ενσωματωμένης υποδοχής για κάρτες SD. Στη συνέχεια, λόγω μίας αποσύνδεσης κατά 

τη διάρκεια πειραματικής καλλιέργειας, τοποθετήθηκε στην τροφοδοσία 5V της 

μονάδας, πυκνωτής 1000μF/16V, για σταθεροποίηση της τάσης. 

 

5.3 Επίτευξη των στόχων τής εργασίας. 

Η μονάδα λειτούργησε κανονικά, δοκιμάστηκαν όλες επιτυχώς οι λειτουργείες που 

αναφέραμε αρχικά στους στόχους της εργασίας, δηλαδή: 

i. Εξοικονόμηση νερού μέσω ελεγχόμενης άρδευσης με βάση την υφιστάμενη υγρασία 

του εδάφους και τον ορισμό της επιθυμητής τιμής. 

Η επιθυμητή τιμή υγρασίας εδάφους εισάγεται από το Slider (Ρύθμιση Υγρασίας 

Εδάφους) στην εφαρμογή Smart Greenhouse (Εικόνα 5.5). Συγκρίνεται συνεχώς με 

την μετρούμενη εδαφική και μόνο όταν η καθορισμένη είναι μεγαλύτερη της 

μετρούμενης, δίνεται εντολή στην αντλία νερού να ξεκινήσει την άρδευση και 

διακόπτει όταν φτάσει στην καθορισμένη τιμή. 

ii. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ελεγχόμενης θέρμανσης και δροσισμού σε συνδυασμό 

με τις εξωτερικές συνθήκες. 

Η επιθυμητή τιμή θέρμανσης εισάγεται από το Slider (Ρύθμιση Θερμοκρασίας) στην 

εφαρμογή Smart Greenhouse (Εικόνα 5.5). Συγκρίνεται συνεχώς με την μετρούμενη 

εσωτερική και εξωτερική και ανάλογα ενεργοποιεί την θέρμανση ή τους ανεμιστήρες 
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ώστε να διατηρεί την θερμοκρασία σταθερή και να εξοικονομεί ενέργεια με βάση τις 

παρακάτω συνθήκες: 

Α. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία > της τιμής που θέσαμε και εσωτερική > από 

την εξωτερική ,ενεργοποιείται οι ανεμιστήρες εισόδου - εξόδου αέρα για ψύξη 

και σβήνει η θέρμανση αν είναι ανοιχτή. 

 Β. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία > από την εσωτερική, η οποία είναι > της τιμής 

που θέσαμε, ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας - εξόδου αέρα για ψύξη και σβήνει η 

θέρμανση αν είναι ανοιχτή. 

Γ. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία < της τιμής που θέσαμε και εσωτερική <από 

την εξωτερική, ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας - εισόδου αέρα για θέρμανση και 

ανάβει η θέρμανση. 

Δ. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία < της τιμής που θέσαμε και εσωτερική > από 

την εξωτερική, ανάβει μόνο η θέρμανση. 

iii. Παρακολούθηση και απεικόνιση εσωτερικών (θερμοκρασία - υγρασία αέρα, υγρασία 

εδάφους) και εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία - υγρασία 

αέρα) σε πραγματικό χρόνο και σε γράφημα για μια χρονική περίοδο. 

Πραγματοποιείται μεσώ της εφαρμογής Smart Greenhouse (Εικόνα 5.5). 

iv. Έλεγχος εσωτερικών συνθηκών (θερμοκηπίου), με επιλογή από τον χρήστη επιθυμητής 

τιμής θερμοκρασίας (θέρμανση) και  υγρασίας εδάφους (αυτόματη άρδευση). 

Πραγματοποιείται από το Slider (Ρύθμιση Θερμοκρασίας) και το Slider (Ρύθμιση 

Υγρασίας Εδάφους) στην εφαρμογή Smart Greenhouse (Εικόνα 5.5). 

v. Παρακολούθηση και έλεγχος των διεργασιών του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, 

σε οποιαδήποτε τοποθεσία ,με την χρήση εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Πραγματοποιείται μεσώ της εφαρμογής Smart Greenhouse σε Android Smartphone και 

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Windows 10) με τη χρήση Android emulator (Leapdroid 

- https://leapdroid.en.softonic.com/) (Εικόνα 5.5). 

vi. Πυρανίχνευση - κατάσβεση πυρκαγιάς. 

Δοκιμάστηκε επιτυχώς. Ενεργοποίηση αντλίας πυρόσβεσης, βομβητή και ειδοποίηση 

στην εφαρμογή Smart Greenhouse (Led FIRE), (Εικόνα 5.4α). 
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Εικόνα 5.4: Ειδοποιήσεις α) Πυρκαγιάς (Led FIRE) και β) Ανίχνευση κίνησης (Led PIR). 

vii. Ανίχνευση κίνησης στον χώρο. 

Δοκιμάστηκε επιτυχώς. Ενεργοποίηση ειδοποίησης στην εφαρμογή Smart 

Greenhouse (Led PIR), (Εικόνα 5.4β). 

  

Εικόνα 5.5: Η εφαρμογή Smart Greenhouse σε α) Android Smartphone και β) Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή με λειτουργικό Windows 10. 

5.4 Πειραματικές καλλιέργειες, μετρήσεις και 

αποτελέσματα. 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω από τους στόχους της εργασίας, πραγματοποιηθήκαν 

πειραματικές καλλιέργειες φακής ώστε να ληφθούν μετρήσεις (Εικόνα 5.6). Επιλέχθηκε 

το συγκεκριμένο φυτό κυρίως λόγω της γρήγορης βλάστησης και ανάπτυξής του. Είναι 

μικρό φυτό με ύψος 15 έως 75 εκ., θαμνώδους εμφανίσεως. Κατάλληλες θερμοκρασίες 

ανάπτυξης του φυτού είναι από 180 C έως 300 C. Στην περίοδο της βλάστησης χρειάζεται 



Κεφάλαιο 5. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

72 

επαρκή υγρασία, η οποία πρέπει να μειώνεται προς την άνθιση. Το pH του εδάφους 

πρέπει να κυμαίνεται από 6 έως 8 (Φακή - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 2021). 

 

Εικόνα 5.6: Πειραματική καλλιέργεια φακής. 

Οι μετρήσεις θα ληφθούν για τις εξής περιπτώσεις:  

Α. Επιθυμητή θερμοκρασία: 200 C Υγρασία εδάφους αρχικά 100%, ρύθμιση 25%. 

Β. Επιθυμητή θερμοκρασία: 220 C Υγρασία εδάφους αρχικά 100%, ρύθμιση 25%. 

Γ. Εκτός Θερμοκηπίου, κλειστός χώρος με μέση θερμοκρασία: 180 C. Υγρασία εδάφους 

αρχικά 100%. 

Δ. Εκτός Θερμοκηπίου, εξωτερικό περιβάλλον, θερμοκρασία: 180 C - 180 C. Υγρασία 

εδάφους αρχικά 100%. 

 

5.4.1 Μεθοδολογία πραγματοποίησης των καλλιεργειών. 

Η μεθοδολογία της πραγματοποίησης των καλλιεργειών που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

Αρχικά τοποθετούμε το χώμα (γεμίζουμε πλήρως) σε μια υποδοχή του σπορείου το οποίο 

θα εισαχθεί στο θερμοκήπιο. Τοποθετούνται στην επιφάνεια 50 σπόροι (Εικόνα 5.7) και  

 

Εικόνα 5.7: Τοποθέτηση σπόρων. 
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καλύπτουμε ξανά με ελάχιστό χώμα τους σπόρους. Το χώμα διαβρέχεται με 15 ml νερού. 

Κατόπιν τοποθετούμε το σπορείο στο θερμοκήπιο, τον αισθητήρα υγρασίας εδάφους και 

ορίζουμε τις συνθήκες που επιθυμούμε κάθε φορά. Οι μετρήσεις και η ρύθμιση των 

συνθηκών γίνονται πλέον χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Παρατηρούμε και καταγράφουμε 

μόνο την χρονολογία της βλάστησης. Για την επανάληψη της καλλιέργειας αφαιρείται το 

χώμα που χρησιμοποιήθηκε και τοποθετείται νέο με την ίδια ακριβώς σύσταση (Εικόνα 

5.8), ποσότητα και ακολουθούμε ξανά την ανωτέρω διαδικασία. Οι δοκιμές θα 

διενεργηθούν σε εσωτερικό χώρο, ώστε να υπάρχει σταθερότητα των εξωτερικών 

συνθηκών ανά καλλιέργεια, οι οποίες διαφορετικά θα επηρέαζαν την μέτρηση της 

κατανάλωσης ενέργειας. Η Δ καλλιέργεια (εκτός θερμοκηπίου), θα πραγματοποιηθεί σε 

εξωτερικό χώρο. 

  

Εικόνα 5.8: Μέτρηση α) θερμοκρασίας και β) ΡΗ εδάφους. 

 

5.4.2 Προβλήματα και παρατηρήσεις κατά την διάρκεια των 

καλλιεργειών. 

Κατά την έναρξη των δοκιμαστικών καλλιεργειών, παρουσιάστηκε το πρόβλημα της 

λανθασμένης μέτρησης του ύψους των φυτών από τον αισθητήρα υπερήχων. Η εξήγηση 

είναι ότι η μικρή επιφάνεια των φυτών, καθ’ ότι δεν υπάρχουν φύλλα και αρκετός όγκος 

του φυτού, δεν επιτρέπει την ορθή ανάκλαση των υπερήχων στον αισθητήρα. Η 

ανάκλαση υπερήχων σε πολύ μικρή και μη επίπεδη επιφάνεια είτε δεν επαρκεί 

(Προτεινόμενη επιφάνεια 0.5 τμ), είτε ανακλάτε σε μεγάλη γωνία (βλ. Πίνακα 3.11. 

ιδανική γωνία < 15ο) ώστε να μην επιστρέφει στον δέκτη (HC-SR04 User's Manual, 

2013). Το πρόβλημα επιχειρήθηκε να επιλυθεί με ένα μηχανισμό αποτελούμενο από ένα 
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διαφανή κυλινδρικό σωλήνα, μέσα στον οποίο υπάρχει ένας επίσης διαφανής κύλινδρος 

με βάση όπως βλέπουμε στην εικόνα 5.9. Η κατασκευή αυτή τοποθετήθηκε πάνω στο 

σπορείο. Κατά την βλάστηση και την ανάπτυξη τους τα φυτά θα ανυψώσουν σταδιακά 

τον εσωτερικό κύλινδρο, ευθύγραμμα εντός του εξωτερικού, ο οποίος διαθέτει ομαλή και 

αρκετή επιφάνεια στη βάση του, για την ορθή μέτρηση από τον αισθητήρα. 

 

Εικόνα 5.9: Αρχική (μη λειτουργική) λύση για τη μέτρηση ύψους καλλιέργειας. 

Μια προσθήκη στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Smart Greenhouse, είναι μια οθόνη 

απεικόνισης δεδομένων (Labeled Value) όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 4.2 παρ. Δ. Η 

οθόνη (Εικόνα 4.6) απεικονίζει τη μέτρηση του αισθητήρα αερίων με την οποία 

μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και να 

ρυθμίσουμε το όριο ανίχνευσης πυρκαγιάς στον κώδικα (βλ. κεφάλαιο 3.2.9).  

Κατά τη διάρκεια της Α καλλιέργειας και συγκεκριμένα στην αρχής της τρίτης ημέρας 

(08/01/21), ξεκίνησε σταδιακά η καταγραφή αυξανόμενων τιμών του ύψους της 

καλλιέργειας. Στην αυτοψία του χώρου που διενεργήθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας, 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει εμφανής βλάστηση, αλλά υπήρχε μικρής κλίμακας 

ανύψωση του εδάφους. Συμπεραίνουμε αρχικά ότι έχει ξεκινήσει η βλάστηση εντός του 

εδάφους, το οποίο προκάλεσε την ανύψωση του κυλίνδρου, αλλά και ότι το πλήθος των 

σπόρων είναι μάλλον υπερβολικό για το διαθέσιμο χώρο (Εικόνα 5.7). Θα θέλαμε να 

τονίσουμε ότι, η λογική της χρησιμοποίησης αρκετών σπόρων, συνίσταται στην αύξηση 

της πιθανότητας ανύψωσής, της κατασκευής για την μέτρηση του ύψους. 

Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα κατά τις πρωινές ώρες ξεκινούν να καταγράφονται 

συνεχόμενες διακυμάνσεις στην υγρασία εδάφους, οι οποίες θα είχαν ως συνέπεια την 

ενεργοποίηση της αντλίας, χωρίς να υφίσταται πραγματική ανάγκη άρδευσης. Η αιτία 

ήταν η διάβρωση των αγώγιμών επαφών του αισθητήρα υγρασίας εδάφους FC 28 (βλ. 
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κεφάλαιο 3.2.4). Η σύντομη διάβρωση των ηλεκτροδίων του αισθητήρα, προκλήθηκε 

από την ηλεκτρόλυση που συντελείται, λόγω της συνεχούς τάσης που παρέχεται σε αυτά 

(Blum and Vinal, 1934). Για το πρόβλημα αυτό, προτείνονται οι παρακάτω λύσεις:  

α)  Χωρητικοί αισθητήρες υγρασίας (αρχή λειτουργίας πυκνωτή) επικαλυμμένοι με υλικό 

ανθεκτικό στην διάβρωση από το έδαφος (Εικόνα 5.10α) . 

β) Για τους αισθητήρες με μέτρηση αντίστασης, αντικατάσταση του υλικού των 

ηλεκτροδίων με ανθεκτικότερα στη διάβρωση όπως ανοξείδωτοι ακροδέκτες (Εικόνα 

5.10β) (εμείς τοποθετήσαμε χαλκό) και παράλληλα τροποποίηση του λογισμικού ώστε η 

εφαρμογή τάσης να συντελείται σε συντομότερη χρονική διάρκεια και σε λιγότερες 

επαναλήψεις. 

 

Εικόνα 5.10: Αισθητήρες υγρασίας εδάφους ανθεκτικοί στη διάβρωση: α) χωρητικού τύπου και 

β) αντίστασης. 

Κατά την έναρξη της Α καλλιέργειας, σε διαφορετική υποδοχή του σπορείου (χωρίς 

προσθήκη σπόρων) τοποθετήσαμε χώμα και χορηγήθηκε η ίδια ποσότητα νερού με την 

υποδοχή φύτευσης σπόρων (Εικόνα 5.7). Παρατηρήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα, σε 

αυτή την υποδοχή, σημαντική μείωση της εδαφικής υγρασίας σε σχέση με την υποδοχή 

φύτευσης σπόρων. Αυτό συνέβη διότι η υποδοχή φύτευσης σπόρων ήταν προστατευμένη 

από τη ροή του αέρα των ανεμιστήρων, με την κατασκευή μέτρησης του ύψους. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι σε πραγματικές συνθήκες θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάλυψη 

του εδάφους, για εξοικονόμηση νερού. 

Την τέταρτη ημέρα (10/01/21), παρατηρήθηκε ότι ο εσωτερικός κύλινδρος της 

κατασκευής μέτρησης ύψους, έχει ανυψωθεί κατά περίπου 1 cm. Όμως, ενώ υπάρχει 

θετική μεταβολή δεν αποτυπώνεται ορθά στις μετρήσεις του ύψους. Αρχικά διορθώθηκε 

στον κώδικα η απόσταση που αφαιρείται από την ανάγνωση ώστε να έχουμε την καθαρή 

τιμή του ύψους. Κατόπιν, για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στην μέτρηση του 

ύψους, προστέθηκαν δυο παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ταχύτητα του ήχου στον 
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αέρα, θερμοκρασία και υγρασία (βλ. πίνακα 5.1) (Panda, Agrawal, Nshimiyimana and 

Hossain, 2016). 

Πίνακας 5.1: Ταχύτητα του ήχου σε συνάρτηση με την θερμοκρασία και σχετική υγρασία του 

αέρα. 

 

Για το λόγο αυτό ορίσαμε στο λογισμικό της μονάδας, αρχικά δυο μεταβλητές 

(δεκαδικοί) soundsp και soundcm, για τον υπολογισμό της ταχύτητας του ήχου και για 

την μετατροπή σε εκατοστά. Στη συνέχεια ο υπολογισμός του ήχου γίνεται με βάση την 

εξίσωση soundsp = 331.4 + (0.606 * temp_internal) + (0.0124 * hum_internal). Τελικά 

γίνεται η μετατροπή σε cm/μs με τη διαίρεση της ταχύτητας του ήχου soundcm = soundsp 

/ 10000 (Q.Hameed, S.Elameer and Abbod, 2019). Δυστυχώς οι εσφαλμένες μετρήσεις 

του ύψους δεν σταμάτησαν. Οι μετρήσεις παρουσίαζαν μια μεγάλη διακύμανση των 

τιμών, το οποίο μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πιθανόν να δημιουργούνται 

ανακλάσεις των κυμάτων υπερήχων στα τοιχώματα του εσωτερικού κυλίνδρου. Συνεπώς, 

ο κύλινδρος σφραγίστηκε και στην κορυφή του, ώστε να ανακλώνται οι υπέρηχοι 

εξωτερικά και να μην εισέρχονται στο εσωτερικό του κυλίνδρου. Τελικά, αυτή ήταν η 

λειτουργική λύση για την μέτρηση του ύψους της καλλιέργειας (Εικόνα 5.11). 

 

Εικόνα 5.11: Λειτουργική λύση για τη μέτρηση ύψους της καλλιέργειας. 

 



Κεφάλαιο 5. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

77 

Παρατηρήθηκε την έκτη ημέρα (12/01/21) της Α καλλιέργειας, κατόπιν διακοπής της 

τάσης του δικτύου, άνοδος της θερμοκρασίας (220C) πάνω από το όριο που θέσαμε 

(200C). Αυτό συνέβη διότι η μονάδα κατά την επανεκκίνηση έλαβε την προκαθορισμένη 

τιμή (220C) από τον κώδικα (βλ κεφαλαίο 4.1.1). Αυτό όμως θα αποτελούσε πρόβλημα 

για τον χρήστη της μονάδας εφόσον δεν επεμβαίνει στο λογισμικό. Η λύση βρέθηκε με 

την χρήση της εντολής Blynk.syncVirtual(V1, V7); (βλ. κεφάλαιο 4.1.2) με την οποία 

γίνεται ανάκτηση των τελευταίων τιμών των Sliders που έχει εισάγει στην εφαρμογή 

Smart Greenhouse ο χρήστης (Θερμοκρασία χώρου – Υγρασία εδάφους). 

Κατά τη διάρκεια των πειραματικών καλλιεργειών, οι τιμές των μετρήσεων 

αποθηκεύονται σε εξυπηρετητή δικτύου (server) της εφαρμογής Blynk. Μας δίνεται η 

δυνατότητα να δούμε το γράφημα των μετρήσεων μέσω της εφαρμογής Smart 

Greenhouse (βλ. κεφάλαιο 4.2 παρ. Ζ), είτε να λάβουμε το αρχείο δεδομένων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για περεταίρω επεξεργασία. Η λήψη των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα αρχεία που απεστάλησαν ήταν 

σε συμπιεσμένη μορφή (.gz) και για την αποσυμπίεση τους χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 

ανοιχτού κώδικα, 7zip για Windows (λήψη από https://www.7-zip.org/). Τα αρχεία ήταν 

της μορφής csv (αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμμα), έγινε η εισαγωγή τους στο 

Excel (MS Office) αλλά η μορφή των τιμών δεν ήταν κατάλληλη για την δημιουργία 

γραφήματος. Η μετρούμενη τιμή της θερμοκρασίας ήταν για παράδειγμα : 

19.696153846153855, 1608921120000, 0. Η πρώτη τιμή αναφέρεται στη μέτρηση της 

θερμοκρασίας, η δεύτερη είναι η χρονική σήμανση σε σύστημα UNIX και η τελευταία 

είναι πάντοτε μηδενική. Για την εξαγωγή της θερμοκρασίας σε γράφημα χρειαζόμαστε 

τα 4 πρώτα ψηφία της πρώτης τιμής (θερμοκρασία). Αυτό κατέστη δυνατό γράφοντας 

την εξίσωση =LEFT(A1;4) στο δεξιό κελί της αρχικής τιμής. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

κάνουμε αντικατάσταση της τελείας με κόμμα στις τιμές που έχουμε εξάγει, με την 

επιλογή «εύρεση και αντικατάσταση».  

Η χρονική σήμανση σε UNIX είναι τα πρώτα 10 ψηφία της δεύτερης τιμής και μας δίνουν 

τον αριθμό των δευτερολέπτων που έχουν παρέλθει από την 1 Ιανουαρίου 1970 (Matthew 

and Stones, 2008). 

Στο γράφημα της εφαρμογής Smart Greenhouse εφόσον προστέθηκε η δυνατότητα 

μέτρησης της παραγωγής, κρίθηκε σκόπιμο να αντικατασταθούν τα δεδομένα εισόδου 

μετρήσεων της εξωτερικής θερμοκρασίας με την υγρασία εδάφους και της άρδευσης (on-

off) με το ύψος καλλιέργειας (βλ. κεφάλαιο 4.2 παρ. Ζ).  
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5.4.3 Αποτελέσματα μετρήσεων πειραματικών καλλιεργειών. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανά καλλιέργεια και 

συγκεντρωτικά στο τέλος (Πίνακας 5.1). 

Α. Επιθυμητή Θερμοκρασία: 200 C. Υγρασία εδάφους αρχικά 100%, ρύθμιση 25%. 

Η σπορά πραγματοποιήθηκε στις 06/01/21. Βλάστηση παρατηρήθηκε στις 09/01/21 (3 

ημέρες). Το ύψος της καλλιέργειας ανήλθε στα 6,5 εκατοστά (μέγιστο 4,7 εκ. με τον 

κύλινδρο) στις 13/01/21 (7 ημέρες). Κατά το διάστημα των επτά ήμερων 

πραγματοποιήθηκε καταγραφή των μετρήσεων (9.797 μετρήσεις για κάθε παράμετρο, 

συνολικά 39.188), τις όποιες διαθέτουμε σε γράφημα στην εφαρμογή Smart Greenhouse 

(Εικόνα 5.12) αλλά και σε δεδομένα όπως αναλύσαμε παραπάνω. Λόγω των 

προβλημάτων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 5.4.2, τα οποία στη Β καλλιέργεια 

επιλύθηκαν, παρατηρούμε διακυμάνσεις των τιμών στην υγρασία εδάφους και στο ύψος 

(Εικόνα 5.11, μπλε και κίτρινη κυματομορφή αντίστοιχα). 

 

Εικόνα 5.12: Γράφημα μετρήσεων μιας εβδομάδας (Α καλλιέργειας) της εφαρμογής Smart 

Greenhouse. 

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, όπως φαίνεται στην εικόνα 

5.13 (κόκκινη κυματομορφή). Η άνοδος της θερμοκρασίας την 6η ημέρα για μερικές ώρες 

στους 220 C, προήλθε απο διακοπή της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου, οπότε έγινε 

επανεκκίνηση της μονάδας και έλαβε την προκαθορισμένη τιμή (220 C) από τον κώδικα. 

Το πρόβλημα λύθηκε στη συνέχεια με την προσθήκη εντολής στον κώδικα του 

λογισμικού, για την ανάκτηση των τελευταίων τιμών των Sliders, που έχει εισάγει στην 

εφαρμογή ο χρήστης (Θερμοκρασία χώρου – Υγρασία εδάφους), (βλ. κεφαλαίο 5.4.2). 
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Εικόνα 5.13: Εσωτερική θερμοκρασία (κόκκινο) και υγρασία (πράσινο) της Α καλλιέργειας 

στο διάστημα μίας εβδομάδας. 

Επειδή οι δοκιμές διενεργήθηκαν σε κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο και η θερμοκρασία 

που θέσαμε ήταν χαμηλή, παρατηρούμε υψηλές τιμές της εσωτερικής υγρασίας (Εικόνα 

5.13). Στη συγκεκριμένη καλλιέργεια εκτός από την αρχική διαβροχή κατά την σπορά, 

δεν είχαμε κατανάλωση νερού. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας ήταν 5,415 kWh.  

Β. Επιθυμητή Θερμοκρασία: 220 C. Υγρασία εδάφους αρχικά 100%, ρύθμιση 25%. 

Η σπορά πραγματοποιήθηκε στις 13/01/21. Βλάστηση παρατηρήθηκε στις 16/01/21 (3 

ημέρες). Το ύψος της καλλιέργειας ανήλθε στα 7,25 εκατοστά (μέγιστο 5.1 εκ. με τον 

κύλινδρο) στις 20/01/21 (7 ημέρες). 

 

Εικόνα 5.14: Γράφημα μετρήσεων μιας εβδομάδας (Β καλλιέργειας) της εφαρμογής Smart 

Greenhouse. 

Κατά το διάστημα των επτά ήμερων πραγματοποιήθηκε καταγραφή των μετρήσεων 

(10.221 μετρήσεις για κάθε παράμετρο, συνολικά 40.884), τις όποιες διαθέτουμε σε 
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γράφημα στην εφαρμογή Smart Greenhouse (Εικόνα 5.14) αλλά και σε δεδομένα (Εικόνα 

5.15). 

 

Εικόνα 5.15: Γράφημα μετρήσεων μιας εβδομάδας (Β καλλιέργειας) από δεδομένα που 

ελήφθησαν (Excel). 

Αυξημένες τιμές εδαφικής υγρασίας παρατηρούνται κατά το διάστημα των επτά ημερών 

(Εικόνα 5.14, 5.15), όπου υπάρχει σφάλμα και οφείλεται στην επισκευή του αισθητήρα 

υγρασίας εδάφους (αλλαγή προκαθορισμένης αντίστασης). Η ρύθμιση της θερμοκρασίας 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.16. Η πτώση της 

θερμοκρασίας για σύντομα χρονικά διαστήματα, προέρχονται από καταστροφή λυχνιών 

και διακοπή της τάσης του δικτύου.  

 

Εικόνα 5.16: Εσωτερική θερμοκρασία (κόκκινο) και υγρασία (πράσινο) της Β καλλιέργειας 

στο διάστημα μίας εβδομάδας. 
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Το διαφορικό ενεργοποίησης των λυχνιών (κώδικας on – off θέρμανσης) είναι 0,20 C, το 

οποίο είναι αρκετά μικρό και ευθύνεται για την καταστροφή τους. Διορθώθηκε με την 

προσθήκη στον κώδικα της παραμέτρου υστέρησης (float hysteresis) για τον ορισμό 

τιμής υστέρησης, η οποία προστίθεται ή αφαιρείται στο επιθυμητό όριο (LimT). 

Παρατηρούμε χαμηλές τιμές της εσωτερικής υγρασίας (Εικόνα 5.16), το οποίο οφείλεται 

στη συνεχόμενη λειτουργεία των λαμπτήρων. 

 

Εικόνα 5.17: Το ύψος της Β καλλιέργειας από την εφαρμογή Smart Greenhouse, στο διάστημα 

μιας εβδομάδας. 

Η αύξηση του ύψους παρουσιάζεται από την εφαρμογή στην εικόνα 5.17 και από τα 

δεδομένα των μετρήσεων στην εικόνα 5.18. 

 

Εικόνα 5.18: Το ύψος της Β καλλιέργειας με βάση τις μετρήσεις που ελήφθησαν (Excel, 

10.221 τιμές σε 7 ημέρες). 
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Στην εικόνα 5.19 βλέπουμε το α) αρχικό και β) τελικό στάδιο ανύψωσης του μηχανισμού 

μέτρησης ύψους. 

  

Εικόνα 5.19: α) αρχικό και β) τελικό στάδιο ανύψωσης του μηχανισμού μέτρησης ύψους. 

Στη συγκεκριμένη καλλιέργεια εκτός από την αρχική διαβροχή κατά την σπορά, δεν 

είχαμε κατανάλωση νερού. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας ήταν 7,130 kWh.  

Γ. Εκτός Θερμοκηπίου, κλειστός χώρος με μέση θερμοκρασία: 180 C. Υγρασία 

εδάφους αρχικά 100%. 

Η σπορά πραγματοποιήθηκε στις 06/01/21. Βλάστηση παρατηρήθηκε στις 10/01/21 (4 

ημέρες). Το ύψος της καλλιέργειας ανήλθε στα 4,5 εκατοστά στις 13/01/21 (7 ημέρες). 

Εκτός από την αρχική διαβροχή κατά την σπορά, δεν είχαμε κατανάλωση νερού. Στην 

επιφάνεια του εδάφους αναπτυχθήκαν μύκητες, το οποίο μάλλον οφείλεται στην υψηλή 

υγρασία του χώρου, η οποία οδηγεί στην εμφάνιση φυτοασθενειών (βλ. κεφαλαίο 2.1.2). 

Δεν υπήρξε κατανάλωση ενέργειας. 

Δ. Εκτός Θερμοκηπίου, εξωτερικό περιβάλλον, θερμοκρασία: - 80 C έως 100 C. 

Υγρασία εδάφους αρχικά 100%. 

Η σπορά πραγματοποιήθηκε στις 13/01/21. Βλάστηση δεν παρατηρήθηκε στο διάστημα 

των επτά ημερών. Εκτός από την αρχική διαβροχή κατά την σπορά, δεν είχαμε 

κατανάλωση νερού. Δεν υπήρξε κατανάλωση ενέργειας.  
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Στον παρακάτω πίνακα 5.2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων  

Πίνακας 5.2: Σύγκριση αποτελεσμάτων μετρήσεων καλλιεργειών. 

Καλλιέργεια 
Α 

(Θερμοκήπιο) 

Β 

(Θερμοκήπιο) 

Γ (Κλειστός 

Χώρος) 

Δ 

(Περιβάλλον) 

Θερμοκρασία  200 C 220 C 180 C  
-80 C έως  

100 C 

Υγρασία εδάφους 

(7η ημέρα) 

43% (βλ. κεφ. 

5.4.2, FC - 28) 

91% 

(βλ.κεφ.5.4.3Β) 
95% 99% 

Ημέρες βλάστησης 3 3 4 - 

Ύψος (7η ημέρα) 6,5 cm  7,25 cm 4,5 cm - 

Ενέργεια  5,415 kWh 7,130 kWh - - 

 

Η διεξαγωγή των πειραματικών καλλιεργειών (Εικόνα 5.20) ολοκληρώθηκε με την 

εφαρμογή βελτιώσεων στο λογισμικό και υλικό της μονάδας. Επίσης βλέπουμε ότι, 

μεταβάλλοντας τις εσωτερικές συνθήκες, μεταβάλουμε τον ρυθμό ανάπτυξης των φυτών. 

 

Εικόνα 5.20: Διεξαγωγή πειραματικής καλλιέργειας. 

Τελικά, καταλήγουμε ότι η μονάδα ανταποκρίνεται στην πράξη, στους στόχους που 

τέθηκαν. 
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5.4.4 Τροποποιήσεις και περαιτέρω χρήσεις της μονάδας 

αυτοματισμού. 

Μια χρήσιμη τροποποίηση της μονάδας με τη χρήση του αισθητήρα αερίου, θα ήταν η 

παρακολούθηση της σύστασης του αέρα στον χώρο του θερμοκηπίου, για τον 

εμπλουτισμό CO όταν είναι απαραίτητο για τα φυτά. 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μέτρηση του ύψους της καλλιέργειας με τη 

χρήση αισθητήρα υπερήχων, για διαφορετικές καλλιέργειες θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε άλλους αισθητήρες όπως μετρητές βάρους. 

Η μονάδα αυτοματισμού, η οποία δημιουργήθηκε για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών 

συνθηκών ενός κλειστού χώρου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί (με κάποιες 

τροποποιήσεις) και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις ελέγχου και παρακολούθησης 

διαφορετικών χώρων όπως: 

α) Έλεγχός και παρακολούθηση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων με εξοικονόμηση 

ενεργείας. Σε συνδυασμό με τον ανιχνευτή κίνησης όταν δεν υπάρχει κίνηση στο χώρο 

για κάποιο διάστημα να μειώνει την κατανάλωση ενεργείας για θέρμανση – ψύξη, 

(αλλαγή επιθυμητών βαθμών 0 C). 

β) Έλεγχός και παρακολούθηση θερμοκρασίας επαγγελματικών ψυγείων, δεξαμενών 

υγρών τροφίμων κ.α. 

γ) Έλεγχός και παρακολούθηση θερμοκρασίας οικιακών χώρων. 

δ) Πυρανίχνευση και πυρόσβεση διαφορών χώρων. Ενημέρωση μέσω εφαρμογής για 

εκδήλωση πυρκαγιάς.  

ε) Πρόληψη φυσικών καταστροφών. Με την επέκταση GSM (χρήση του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας) θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, για 

ενημέρωση συμβάντων όπως πυρκαγιές δασών και παρακολούθηση της στάθμης των 

ποταμών. 
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5.4.5 Κόστος κατασκευής. 

Το κόστος της κατασκευής παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 5.3 (Οι αγορές των 

υλικών πραγματοποιήθηκαν από το εξωτερικό, μέσω διαδικτύου). 

Πίνακας 5.3: Κόστος κατασκευής. 

Υλικό Κόστος Υλικό Κόστος 

Arduino uno 2.56 Blower (2) 1.64 

Arduino Ethernet Shield 3.79 Buzzer 0.5 

Arduino Relays Shield 2.31 Pump (2) 1.48 

Dht11 0.65 MQ2 0.79 

Dht22 2.01 Power Supply 4.47 

FC28 0.56 HC SR04 0.69 

PIR 0.64 Lamp 0.5 

Λάστιχο αντλίας 1.00 Κουτί 20x12 εκ. 10 

Σύνολο 35,57 € 
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 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για την παρούσα εργασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία, μια μονάδα 

αυτοματισμού με σκοπό τον έλεγχο των εσωτερικών συνθηκών ενός θερμοκηπίου και 

παράλληλα την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των 

συνθήκων επιτεύχθηκε τοπικά αλλά και απομακρυσμένα μέσω smartphone και 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης ο έλεγχος των εσωτερικών περιβαλλοντικών 

συνθηκών σε ένα προστατευόμενο χώρο, οδήγησε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

φυτών, όπως παρατηρήσαμε στις πειραματικές καλλιέργειες.  

Πραγματοποιήθηκε μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της πλατφόρμας Arduino 

και διαφόρων τύπων αισθητήρων. Επιλυθήκαν προβλήματα λογισμικού, υλικού και 

παράλληλα αποκτήθηκε γνώση της πλατφόρμας Arduino και των αισθητήρων από την 

παρούσα εργασία. Προσθέτοντας στην μονάδα την μέτρηση απόδοσης της καλλιέργειας, 

μας δόθηκε ένα σημαντικό εργαλείο εκτίμησης των συνθηκών που μεταβάλλουμε κάθε 

φορά. Στο κεφάλαιο 5.4.4 προτείναμε διάφορες τροποποιήσεις και περαιτέρω χρήσεις 

της μονάδας αυτοματισμού. 

Τελικά όσο αναφορά μελλοντικές βελτιώσεις, θα μπορούσαν να υπάρχουν έτοιμα 

προγράμματα για κάθε καλλιέργεια, τα οποία θα επιλέγει ο χρήστης, χωρίς την ανάγκη 

ρυθμίσεων κατά την καλλιεργητική περίοδο. Όμως ίσως το μεγαλύτερο άλμα στο μέλλον 

αυτής της μονάδας θα ήταν η χρήση μηχανικής μάθησης ώστε η μονάδα συνεχώς να 

βελτιώνει τις ρυθμίσεις των συνθηκών και χωρίς εξωτερική παρέμβαση να εφαρμόζονται 

οι ιδανικές συνθήκες για κάθε τύπο καλλιέργειας και εδάφους. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ARDUINO. 

#define BLYNK_PRINT Serial 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include <BlynkSimpleEthernet.h> 

#include <DHT.h> 

#include "NewPing.h" 

// You should get Auth Token in the Blynk App. 

char auth[] = "Kx8yeGE-LTky94qmeAGLHzopN6Lxxxxx"; 

// This function will run every time Blynk connection is established 

BLYNK_CONNECTED() { 

  Blynk.syncVirtual(V1, V7); 

} 

#define W5100_CS  10 

#define SDCARD_CS 4 

#define DHTaPIN 2 

#define DHTbPIN 3 

#define DHTaTYPE DHT11     // DHT 11) 

#define DHTbTYPE DHT22   // DHT 22 (AM2302), AM2321 

DHT dhta(DHTaPIN, DHTaTYPE); // Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino 

DHT dhtb(DHTbPIN, DHTbTYPE); // Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino 

#define TRIGGER_PIN 9 

#define ECHO_PIN 8 

#define MAX_DISTANCE 50 

NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); 

float duration, distance; 

int iterations = 5; 
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float soundsp;  // Stores calculated speed of sound in M/S 

float soundcm;  // Stores calculated speed of sound in cm/ms 

  // Select your pin with physical button-output 

const int btn2Pin = 7; 

const int btn3Pin = 6; 

const int btn4Pin = 4; 

const int btn5Pin = 5; 

const int btn6Pin = A2; 

const int btn7Pin = A4; 

WidgetLED led2(V2); 

WidgetLED led3(V3); 

WidgetLED led4(V4); 

WidgetLED led5(V8); 

WidgetLED led6(V10); 

WidgetLED led7(V0); 

BlynkTimer timer; 

// V2 LED Widget represents the physical button state 

boolean btn2State = false; 

void buttonLed2Widget() 

{ 

  // Read button 

  boolean isPressed = (digitalRead(btn2Pin) == HIGH); 

  // If state has changed... 

  if (isPressed != btn2State) { 

    if (isPressed) { 

      led2.on(); 

    } else { 
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      led2.off(); 

    } 

    btn2State = isPressed; 

  } 

} 

// V3 LED Widget represents the physical button state 

boolean btn3State = false; 

void buttonLed3Widget() 

{ 

  // Read button 

  boolean isPressed = (digitalRead(btn3Pin) == HIGH); 

  // If state has changed... 

  if (isPressed != btn3State) { 

    if (isPressed) { 

      led3.on(); 

    } else { 

      led3.off(); 

    } 

    btn3State = isPressed; 

  } 

} 

 // V4 LED Widget represents the physical button state 

boolean btn4State = false; 

void buttonLed4Widget() 

{ 

  // Read button 

  boolean isPressed = (digitalRead(btn4Pin) == HIGH); 
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  // If state has changed... 

  if (isPressed != btn4State) { 

    if (isPressed) { 

      led4.on(); 

    } else { 

      led4.off(); 

    } 

    btn4State = isPressed; 

  } 

} 

 // V5 LED Widget represents the physical button state 

boolean btn5State = false; 

void buttonLed5Widget() 

{ 

  // Read button 

  boolean isPressed = (digitalRead(btn5Pin) == HIGH); 

  // If state has changed... 

  if (isPressed != btn5State) { 

    if (isPressed) { 

      led5.on(); 

    } else { 

      led5.off(); 

    } 

    btn5State = isPressed; 

  } 

} 

// V6 LED Widget represents the physical button state 
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boolean btn6State = false; 

void buttonLed6Widget() 

{ 

  // Read button 

  boolean isPressed = (digitalRead(btn6Pin) == HIGH); 

  // If state has changed... 

  if (isPressed != btn6State) { 

    if (isPressed) { 

      led6.on(); 

    } else { 

      led6.off(); 

    } 

    btn6State = isPressed; 

  } 

} 

// V7 LED Widget represents the physical button state 

boolean btn7State = false; 

void buttonLed7Widget() 

{ 

  // Read button 

  boolean isPressed = (digitalRead(btn7Pin) == HIGH); 

  // If state has changed... 

  if (isPressed != btn7State) { 

    if (isPressed) { 

      led7.on(); 

    } else { 

      led7.off(); 
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    } 

    btn7State = isPressed; 

  } 

} 

// Variable Definitions 

float temp_internal;    // Stores internal temperature value 

float hum_internal;     // Stores internal humidity value 

float temp_external;    // Stores external temperature value 

float hum_external;     // Stores external humidity value 

int state;              // Condition of pins 

int valMoisture = 0;    // Stores Moisture value 

int LimM = 25;       // Stores value after edit 

int LimT = 23;         // Stores value after edit 

//pin definitions 

int MoisturePin = A0;   // Moisture Analog pin 

int Relay4_AirIn = 4;   // airRelay4 Blower Air Fan IN 

int Relay3_AirOut = 5;  // airRelay3 Blower Air Fan OUT 

int Relay2_Lamp = 6;    // Relay2 Hot Lamp 

int Relay1_Water = 7;   // Relay1 Water Pump 

int fire = A4; //virtual pin for led 

int fire2 = A3; //buzzer,pumb 

int smokeA0 = A5; //analog input 

BLYNK_WRITE(V1){ 

   LimT = param.asInt();   //write temp from slider 

} 

BLYNK_WRITE(V7){ 

   LimM = param.asInt();   //write hum from slider 
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} 

void soil() 

{Blynk.virtualWrite(V9, valMoisture);} 

void temp () 

  {Blynk.virtualWrite(V11, hum_external); 

  Blynk.virtualWrite(V12, temp_external);} 

void sendSensor() 

{ 

  float h = dhta.readHumidity();     //read from DHT11  

  float t = dhta.readTemperature();  

  if (isnan(h) || isnan(t)) { 

    Serial.println("Failed to read from DHT11 sensor!"); 

    return; 

  } 

  Blynk.virtualWrite(V5, h); 

  Blynk.virtualWrite(V6, t); 

} 

/* 

 * PIR sensor  

 */ 

int ledPin = A2;                // choose the pin for the LED 

int inputPin = A1;               // choose the input pin (for PIR sensor) 

int pirState = LOW;             // we start, assuming no motion detected 

int val = 0;                    // variable for reading the pin status 

void myDistance() 

 { 

 Blynk.virtualWrite(V13,distance);// virtualpin 13 distance 



Κεφάλαιο 8. Παραρτήματα 

99 

 } 

void setup() 

{ 

  // Debug console 

  Serial.begin(9600); 

pinMode(SDCARD_CS, OUTPUT); 

 digitalWrite(SDCARD_CS, HIGH); // Deselect the SD card 

  Blynk.begin(auth); 

  dhta.begin(); 

  dhtb.begin(); 

 pinMode(smokeA0, INPUT);  

 pinMode(fire, OUTPUT); 

 pinMode(fire2, OUTPUT); 

 digitalWrite(fire, LOW); 

 digitalWrite(fire2, LOW); 

 // Setup a function to be called every second 

 timer.setInterval(1000L, sendSensor); 

 timer.setInterval(1000L, temp); 

 timer.setInterval(1000L, myDistance); 

  //LEDS 

    pinMode(btn2Pin, INPUT_PULLUP); 

  timer.setInterval(1000L, buttonLed2Widget);  

    pinMode(btn3Pin, INPUT_PULLUP); 

  timer.setInterval(1000L, buttonLed3Widget);   

   pinMode(btn4Pin, INPUT_PULLUP); 

  timer.setInterval(1000L, buttonLed4Widget); 

   pinMode(btn5Pin, INPUT_PULLUP); 
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  timer.setInterval(1000L, buttonLed5Widget); 

   pinMode(btn6Pin, INPUT_PULLUP); 

  timer.setInterval(500L, buttonLed6Widget); 

   pinMode(btn7Pin, INPUT_PULLUP); 

  timer.setInterval(1000L, buttonLed7Widget); 

  timer.setInterval(1000L, soil); 

  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // declare LED as output pir 

  pinMode(inputPin, INPUT);     // declare sensor as input pir 

  // Initialize Relays 

  pinMode(Relay4_AirIn, OUTPUT); 

  pinMode(Relay3_AirOut, OUTPUT); 

  pinMode(Relay2_Lamp, OUTPUT); 

  pinMode(Relay1_Water, OUTPUT); 

  digitalWrite(Relay4_AirIn, LOW); 

  digitalWrite(Relay3_AirOut, LOW); 

  digitalWrite(Relay2_Lamp, LOW); 

  digitalWrite(Relay1_Water, LOW); 

} 

void loop() 

{ 

  Blynk.run(); 

  timer.run(); 

//SMOKE 

  int analogSensor = analogRead(smokeA0); 

  Serial.print("Pin A5: "); 

  Serial.println(analogSensor); 

  // Checks if it has reached the threshold value 
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 if (analogSensor >= 500) { 

    digitalWrite(fire, HIGH); 

    digitalWrite(fire2, HIGH); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(fire, LOW); 

    digitalWrite(fire2, LOW); 

      } 

   // Read data from Sensors 

  // 1. Read data from Internal Sensor and store it to variables temp_internal and 

hum_internal 

  hum_internal = dhta.readHumidity(); 

  temp_internal = dhta.readTemperature(); 

  // 2. Read data from DHT22 and store it to variables hum and temp 

  hum_external = dhtb.readHumidity(); 

  temp_external = dhtb.readTemperature(); 

  valMoisture = ( analogRead(MoisturePin)) ; 

  valMoisture = map(valMoisture,980,250,0,100); //map for % moisture 

//temp and hum add to calculate sound of speed 

  soundsp = 331.4 + (0.606 * temp_internal) + (0.0124 * hum_internal); 

    // Convert to cm/ms 

    soundcm = soundsp / 10000; 

    duration = sonar.ping_median(iterations); 

  // Calculate the distance 

  distance = 13 - (duration / 2) * soundcm; 

 // Print on Serial Window readed values 

  state = digitalRead(Relay4_AirIn); 
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  Serial.print("Air In = "); 

  Serial.println(state); 

  state = digitalRead(Relay3_AirOut); 

  Serial.print("Air Out = "); 

  Serial.println(state); 

  state = digitalRead(Relay2_Lamp); 

  Serial.print("Lamp = "); 

  Serial.println(state); 

  state = digitalRead(Relay1_Water); 

  Serial.print("Water = "); 

  Serial.println(state); 

  Serial.println(""); 

  Serial.print("Temperature set = "); 

  Serial.println(LimT); 

  Serial.print("Soil humidity set = "); 

  Serial.println(LimM); 

  // 1. Check limit value for Moisture Soil Sensor and control Relay1_Water 

  Serial.print("Soil: "); 

  Serial.println(valMoisture); 

  if (valMoisture <= LimM) { 

    digitalWrite(Relay1_Water, HIGH); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(Relay1_Water, LOW); 

      } 

  // 2. Check greenhouse's Internal Condition and control Relays of Fans & Lamp 

  if (temp_internal > LimT + hysteresis) { 
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    if (temp_internal > temp_external) { 

      state = digitalRead(Relay4_AirIn); 

      if (state == 1) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay4_AirIn, HIGH); 

      } 

           state = digitalRead(Relay3_AirOut); 

      if (state == 1) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay3_AirOut, HIGH); 

      } 

      state = digitalRead(Relay2_Lamp); 

      if (state == 0) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay2_Lamp, LOW); 

      } 

    } 

    else { 

      state = digitalRead(Relay4_AirIn); 

      if (state == 0) { 

        // do nothing 
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      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay4_AirIn, LOW); 

      } 

      state = digitalRead(Relay3_AirOut); 

      if (state == 1) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay3_AirOut, HIGH); 

      } 

      state = digitalRead(Relay2_Lamp); 

      if (state == 0) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay2_Lamp, LOW); 

      } 

    } 

  } 

  if (temp_internal < LimT - hysteresis) { 

    if (temp_internal < temp_external) { 

      if (state == 1) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay4_AirIn, HIGH); 
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      } 

      state = digitalRead(Relay3_AirOut); 

      if (state == 0) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay3_AirOut, LOW); 

      } 

      state = digitalRead(Relay2_Lamp); 

      if (state == 1) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay2_Lamp, HIGH); 

      } 

    } 

    else { 

      state = digitalRead(Relay4_AirIn); 

      if (state == 0) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay4_AirIn, LOW); 

      } 

      state = digitalRead(Relay3_AirOut); 

      if (state == 0) { 

        // do nothing 
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      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay3_AirOut, LOW); 

      } 

      state = digitalRead(Relay2_Lamp); 

      if (state == 1) { 

        // do nothing 

      } 

      else { 

        digitalWrite(Relay2_Lamp, HIGH); 

      } 

     } 

    } 

      //pir code 

  { val = digitalRead(inputPin);  // read input value 

  if (val == HIGH) {            // check if the input is HIGH 

    digitalWrite(ledPin, HIGH);  // turn LED ON 

    if (pirState == LOW) { 

    pirState = HIGH; 

    } 

  } else { 

    digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED OFF 

    if (pirState == HIGH){ 

    pirState = LOW;}}} 

 } 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ARDUINO SHIELDS KAI SMART 

GREENHOUSE APP. 

 

Arduino IO 

Blynk 

Virtual 

Σύνδεση  Χρήση 

D2 V5, V6 DHT 11 Είσοδος 

D3 V11, V12 DHT22 Είσοδος 

D4 V4 AIRIN RELAY (SD CARD) Έξοδος 

D5 V8 AIROUT RELAY Έξοδος 

D6 V3 LAMP RELAY Έξοδος 

D7 V2 WATER RELAY Έξοδος 

D8 - TRIGGER HC SRO4 Έξοδος 

D9 - ECHO HC SRO4 Είσοδος 

SOFTWARE V13 DISTANCE Έξοδος 

SOFTWARE V1 SET TEMP SLIDER Είσοδος 

SOFTWARE V7 SET SOIL HUMIDITY SLIDER Είσοδος 

A0 V9 GROUND MOISTURE FC-28 Είσοδος 

A1 - PIR INPUT Είσοδος 

A2 V10 PIR VIRTUAL LED Έξοδος 

A3 - FIRE extra RELAY PUMP, BUZZER Έξοδος 

A4 V0 FIRE VIRTUAL LED Έξοδος 

A5 - SMOKE SENSOR MQ2 Είσοδος 

+5V - +5V Είσοδος -Έξοδος 

GND - GND Είσοδος -Έξοδος 

 


