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TEMA PROIECTULUI

Statie meteo mobila

INTRODUCERE. REZUMAT

În lucrare se propune măsurarea la o stație meteo a temperaturii şi umidității, utilizând 3 mijloace: utilizând 

Raspberry Pi, un modul LCD și un senzor digital inteligent (tip DHT11). Cu ajutorul acestor senzori se poate 

face conversia liniara temperatură-tensiune. Raspberry Pi este o platformă de procesare open-source, 

bazată pe software și hardware flexibil și simplu de folosit. Raspberry Pi este o serie de SBC (Single-board 

computer) de dimensiunile unui card de credit. Este inspirat de BBC Micro și produs în UK de către 

Raspberry Pi Foundation. Scopul a fost acela de a crea un dispozitiv cu costuri reduse care să 

îmbunătățească abilitățile de programare și înțelegerea hardware la nivel preuniversitar. Raspberry Pi este 

mai lent decât un laptop sau PC, dar care poate oferi majoritatea aplicațiilor acestora precum conectare la 

internet, procesare de text, redare de conținut video/audio, jocuri video, la un nivel de consum redus de 

energie. În plus, Raspberry Pi are o caracteristică specială pe care computerele nu o folosesc: port generic 

de intrare/ieșire (General-Purpose Input/Output)(GPIO). Acesta oferă posibilitatea de a conecta diverse 

componente electronice specifice sistemelor înglobate: senzori, butoane, ecran LCD, relee, și crearea de noi

proiecte electronice. DHT11 este un senzor digital de temperatură și umiditate, care are încorporat un senzor

de umiditate capacitiv și un termistor, pentru a măsura aerul din jur și dă un semnal digital pe pinul de date. 

Acesta măsoară umiditatea relativă analizând vaporii de apă prin măsurarea rezistenței electrice dintre doi 

electrozi.

 

EXPLORARE DOCUMENTARE ASUPRA TEMEI



Această lucrare urmărește facilitarea măsurării temperaturii și a umidității, în cadrul unei stații meteorologice,

cu ajutorul unor senzori foarte sensibili și, totodată, robuști, dar și prin folosirea unor plăci de dezvoltare 

Raspberry Pi. Microcontrolerele constituie în această perioadă un domeniu deosebit de dinamic. Acestea se 

impun din ce în ce mai mult în aplicațiile industriale. Acestea pot fi găsite în componența oricărui tip de 

echipamente electrice. Orice aparat care măsoară, stochează, comandă, calculează sau afișează informații 

este o potențială gazdă pentru un microcontroler. Datorită dimensiunilor reduse a componentelor, utilizarea 

acestora în practică este facilitată, spațiul de acționare a acestora nereprezentând o problemă, și totodată, 

împreună cu dimensiunile reduse intervine reducerea costurilor de fabricare a acestora, fiind o industrie în 

continua dezvoltare, și cu o accesibilitate a prețurilor acceptabilă, și o varietate mare de produse.

 

PREZENTARE CIORNA SOLUTIE. ELEMENTE COMPONENTE. IMPLEMENTARE SOLUTIE

Măsurarea realizată în continuare, se bazează pe senzorii analizați, citirile fiind eventual efectuate de către 

placa Raspberry Pi, și transmise către un LCD pentru afișarea măsurătorilor. Denumirea Raspberry Pi este 

formată din cuvintele raspberry (zmeură) și Python interpreter, limbajul de programare inițial al proiectului. 

Zmeura are legătură cu tradiția numirii computerelor cu nume de fructe, cum ar fi Apple, Acorn, Tangerine 

Computer Systems, Apricot Computers. Logo-ul a fost selectat într-o competiție publică și reprezintă o 

zmeură stilizată. În 2006, conceptele incipiente ale Raspberry Pi erau bazate pe un microcontroler Atmel 

ATmega644. Dispunerea PCB-ului și schema electronică sunt disponibile pentru descărcare. Reprezentantul

fundației Raspberry Pi, Eben Upton, a strâns un grup de profesori, academicieni și pasionați de computere 

cu scopul de a concepe un computer pentru a inspira copiii. Computerul a fost inspirat de BBC Micro lansat 

de Acorn în 1981. Primul prototip de computer bazat pe un procesor ARM a fost ambalat într-o carcasă de 

dimensiunea unui stick USB de memorie. Avea la un capăt un port USB și la capătul celălalt un port HDMI. 

În 2012 apare modelul Raspberry Pi Model B, care s-a vândut în peste două milioane de unități în primii doi 

ani.

  

Senzor de umiditate si temperatura



DHT11 este un senzor digital de temperatură și umiditate, care are încorporat un senzor de umiditate 

capacitiv și un termistor, pentru a măsura aerul din jur și dă un semnal digital pe pinul de date.

Acesta măsoară umiditatea relativă analizând vaporii de apă prin măsurarea rezistenței electrice dintre doi 

electrozi.

• Pin-ul VCC al DHT11 a fost conectat la pin-ul de pe placa Raspberry Pi de 5V;

• Pin-ul GND al DHT11 a fost conectat la pin-ul GND de pe placa Raspberry Pi;

• Pin-ul DATA al DHT11 a fost conectat la pin-ul digital 4 al plăcii Raspberry Pi.

Fiecare senzor DHT11 este strict calibrat în laborator și este extrem de precis în calibrarea umidității. 

Coeficienții de calibrare sunt stocați ca programe în memoria OTP, care sunt utilizate de procesul de 

detectare a semnalului intern al senzorului. Interfața serială cu un singur fir face integrarea rapidă și ușoară a

sistemului. Dimensiuni mici, consum redus de energie și până la 20 de metri transmisia semnalului, ceea ce 

îl face cea mai bună alegere pentru diverse aplicații, inclusiv pentru cele mai exigente. Componenta este un 

pachet cu 4 pini pentru un singur rând. Este foarte convenabil ca și conectare și pachetele speciale pot fi 

furnizate în funcție de solicitarea utilizatorilor.

  

 

Liquid Crystal Display

Ecranul LCD utilizat este dedicat afișării textului. Poate afișa un text format din 32 de caractere, câte 16 pe 

fiecare dintre cele două rânduri disponibile. Fiecare caracter este de fapt o matrice de 5x8 puncte.

LCD-urile nu emit lumină directă, ci folosesc o lumină de fundal sau un reflector pentru a produce imagini 

color sau monocrom. Ecranele LCD sunt disponibile pentru a afișa imagini arbitrare (ca pe un afișaj general 

al computerului) sau imagini fixe cu conținut redus de informații, care pot fi afișate sau ascunse, cum ar fi 



cuvintele presetate, cifre și afișaje pe șapte segmente, ca într-un ceas digital. Aceștia utilizează aceeași 

tehnologie de bază, cu excepția faptului că imaginile arbitrare sunt alcătuite dintr-un număr mare de pixeli 

mici, în timp ce alte afișaje au elemente mai mari. Ecranele LCD pot fi în mod normal on (pozitiv) sau pe off 

(negativ), în funcție de aranjamentul polarizatorului. De exemplu, un LCD cu caractere pozitive cu iluminare 

din spate va avea inscripții negre pe un fundal care este culoarea luminii de fundal, iar un LCD negativ de 

caractere va avea un fundal negru, literele fiind de aceeași culoare ca luminile de fundal. Filtrele optice sunt 

adăugate la alb pe ecranele albastre pentru a le oferi aspectul lor caracteristic.

 

Programare

 



 

   

 

CONCLUZII

Un microcontroler este un microcircuit programabil care încorporează o unitate centrală (CPU) şi o memorie 

împreună cu resurse care-i permit interacţiunea cu mediul exterior. Sistemele cu microcontroler sunt din ce 

în ce mai mult folosite în procesele de control automat, atât datorită costurilor mici pe care le oferă această 

tehnologie în momentul de față, cât mai ales înaltei flexibilități aplicative. Prin utilizarea senzorilor analogici 



cu ajutorul unor formule de calcul se pot măsura corect unele mărimi neelectrice (temperatură și umiditate). 

Senzorii digitali, care trimit informația în format binar, permit realizarea unor programe mai mici. În aplicațiile 

practice este mult mai ușor să se utilizeze module (Shield) LCD care se pot conecta direct pe modulele 

Raspberry Pi, comparativ cu display-urile LCD simple care necesită mai multe conductoare de legătură.
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