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Σρήκα 13. Αξρηηεθηνληθή Εθαξκνγήο







Τν arduino παίξλεη ηηο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη
θσηεηλόηεηαο ηνπ δσκαηίνπ ηνπ ζπηηηνύ.
Τα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη από ην arduino κέζσ Serial-to-USB Adapter ζην
raspberry pi. (Ο ηξόπνο ζύλδεζεο επηιέρζεθε ώζηε λα κελ ππάξρεη
επηβάξπλζε επηπιένλ θόζηνπο, θαζώο ζα έπξεπε λα πξνβνύκε ζε αγνξά ηεο
πιαθέηαο shield Ethernet/Arduino ηνπ arduino. Ελαιιαθηηθά ε ζύλδεζε ζα
κπνξνύζε λα γίλεη κέζσ Ethernet ή WiFi.)
Τα δεδνκέλα απνζηέιινληαη (POST) ζην web server κέζσ κεζόδνπ JSON
RAW data.
Απνζεθεύνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη δεκνζηεύνληαη ζε έλα δηάγξακκα.

4.4 Συνδεσμολογία

Σρήκα 14. Σπλδεζκνινγία ηειηθήο πιαηθόξκαο

Arduino -Σσνδέζεις
DHT11: Χξεηάδεηαη ζηαζεξή ηάζε ξεύκαηνο από 3.5 – 5 Volt, ζύλδεζε κε γείσζε
θαη ζύλδεζε ηνπ pin (DATA) γηα ηελ απνζηνιή ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ ησλ
κεηξήζεσλ ηνπ αηζζεηήξα. Τν pin DATA ηνπ DHT11 ζπλδέεηαη κε ην pin 2 ηνπ
arduino, ην pin VCC κε ην +5V θαη ην GND κε ηε γείσζε GND.
Photocell LDR: Η κία πιεπξά ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ ηξνθνδνζία ησλ 5V θαη ε άιιε
πιεπξά ηεο κε ηε γείσζε κέζσ κηαο αληίζηαζεο 10kΩ. Τν ζεκείν κεηαμύ ηεο
ζηαζεξήο αληίζηαζεο θαη ηεο κεηαβιεηήο αληίζηαζεο ζπλδέεηαη κε ηελ αλαινγηθή
είζνδν A0 ηνπ Arduino.
Beeper: Σύλδεζε ηνπ αξλεηηθνύ αθξνδέθηε ζηε γείσζε GND θαη ηνπ ζεηηθνύ ζην
pin 3.
Led: Σύλδεζε κέζσ κηαο αληίζηαζεο 470 Ohm ζην pin 9.

Raspberry
Οδεγίεο γηα ηελ ζεηξηαθή επηθνηλσλία ηνπ raspberry κε ην arduino.
Λήςε ηεο βηβιηνζήθεο pyserial-2.5.tar.gz Python
Απνζπκπίεζε αξρείνπ
Σύλδεζε ζην Raspberry κε putty
Μεηαθνξά ηνπ αξρείνπ pyserial ζε έλα θάθειν temp ζην Raspberry
Σύλδεζε κε SSH
Μεηάβαζε ζην temp folder
Εθηέιεζε sudo python setup.py install
Πιεθηξνιόγεζε: sudo usermod -a -G dialout pi γηα ηελ απόθηεζε
πξόζβαζεο ζηε ζεηξηαθή ζύξα
9. Δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ 55-odd.rules ζην /etc/udev/rules.d/ κε ηα εμήο
ζηνηρεία: KERNEL=="ttyACM0", SYMLINK+="ttyS7" (ελέξγεηα πνπ έγηλε
γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ κε ην USB port)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Έιεγρνο αλάγλσζεο δεδνκέλσλ ηνπ raspberry από ην arduino ηξέρνληαο ηελ Python
από ην SSH commandline.
1. type python and press ENTER
2. after the >>> type:
a. import serial
b. ser = serial.Serial(‘/dev/ttyACM0’, 9600)
c. while 1 :
d.
ser.readline()
Πξνζνρή: 4 θελά ζηελ αξρή ζην βήκα 2.d.
Αλ νη παξαπάλσ ελέξγεηεο έρνπλ εθηειεζηεί κε επηηπρία ζα πξνθύςεη ην ίδην output
κε ην Arduino IDE.

Οπηικοποίηζη Δεδομένων (Γραθική Παράζηαζη)
Τν γξαθηθό πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο βαζίδεηαη ζην Bootstrap, ην νπνίν είλαη έλα
Framework αλνηρηνύ θώδηθα γηα ζρεδηαζκό ηζηνζειίδσλ θαη δηαδηθηπαθώλ
εθαξκνγώλ. Η εθαξκνγή πξνβάιεη ηα δηαγξάκκαηα ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο
πγξαζίαο θαη θσηεηλόηεηαο.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα ζηηγκηόηππν ηνπ δηαγξάκκαηνο κε θάπνηεο ελδεηθηηθέο
ηηκέο ησλ ηξηώλ κεγεζώλ πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εζθεκκέλσλ
ζπλζεθώλ, πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην ζύζηεκα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο απόθξηζεο ησλ
αηζζεηήξσλ. Οη απόηνκεο δηαθπκάλζεηο ζηελ πνξηνθαιή θακπύιε πνπ αλαπαξηζηά
ηελ έληαζε ηεο θσηεηλόηεηαο πξνήιζαλ από ηερλεηέο εμσηεξηθέο πεγέο θσηόο, ζην
ρώξν δηεμαγσγήο ησλ κεηξήζεσλ.

Σρήκα 16. Απνκαθξπζκέλνο Έιεγρνο ηεο πιεξνθνξίαο ησλ αηζζεηήξσλ

Γεληθά ζε κηα ζπλλεθηαζκέλε κέξα, ε θσηεηλόηεηα ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ρσξίο
θάπνην ηερλεηό θσηηζκό, κεηξάηαη θνληά ζηα 60-80 lux, ελώ κε ηερλεηό (ιάκπεο)
θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 150-300 lux.

