
Σταθμός μέτρησης υγρασίας 
εδάφους
Οδηγός εγκατάστασης



Σύντομη περιγραφή

• Ο σταθμός μέτρησης υγρασίας εδάφους χαμηλού κόστους σχεδιάστηκε με βάση

ανοιχτές τεχνολογίες τόσο υλικού όσο και λογισμικού.

• Στην αρχική του σχεδίαση πραγματοποιεί τη μέτρηση υγρασίας με στόχο να

γνωρίζει ο χρήστης την κατάσταση των φυτών του και αν χρειάζονται πότισμα.

• Οι τεχνολογίες όμως που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό και την

υλοποίηση δίνουν την ευελιξία για τη δημιουργία πλήθους παραλλαγών όπως:

• Αυτόματη ενεργοποίηση συστήματος ποτίσματος με διάρκεια εξαρτώμενη από την υγρασία

του εδάφους

• Ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα για ένδειξη χαμηλής υγρασίας, κ.λπ.

• Ένδειξη υψηλής υγρασίας και διακοπή ποτίσματος



Υλικά

• Μονάδα επεξεργασίας και επικοινωνίας – οποιοδήποτε διαθέσιμο WEMOS D1 R1 (λειτουργεί με οποιοδήποτε wemos, όπως τα D1 R2, mini, lite)
• Ενδεικτικό σημείο προμήθειας: 

https://www.aliexpress.com/item/32830902829.html?aff_platform=product&sk=YNbEEQv&aff_trace_key=9f632c607c3a4f79bc6904854440b386-1606141923527-
04375-YNbEEQv&terminal_id=56f1e3b0bad648cca097c4acb00e548c

• Ενδεικτική τιμή: 3 ευρώ

• Αισθητήρας μέτρησης υγρασίας – DFROBOT – ANALOG CAPACITIVE SOIL MOISTURE SENSOR – SEN0193
• Ενδεικτικό σημείο προμήθειας: https://eu.mouser.com/ProductDetail/DFRobot/SEN0193?qs=lqAf%2FiVYw9iy10i3jS2DiQ==
• Ενδεικτική τιμή: 7 ευρώ

• Κουτί τοποθέτησης που προστατεύει το σύστημα από τις καιρικές συνθήκες
• Ενδεικτικό σημείο προμήθειας: Υπάρχει διαθέσιμο μοντέλο για εκτύπωση σε 3D printer και βρίσκεται διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://www.urbana.com.gr/wp-

content/uploads/Soil-Sensor-and-Wemos-D1-Mini-Housing.zip. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τοποθετηθεί σε μικρό στεγανό ηλεκτρολογικό κουτί, εναλλακτικά
σε κατασκευές φιλικές προς το περιβάλλον.

• Ενδεικτική τιμή: εξαρτάται από την επιλογή

• Τροφοδοτικό 5V – 1A (οποιοδήποτε τροφοδοτικό κινητού τηλεφώνου με καλώδιο με κατάληξη micro USB)
• Ενδεικτικό σημείο προμήθειας: https://grobotronics.com/power-supply-5v-1a-output-micro-usb.html
• Ενδεικτική τιμή: 7 ευρώ

• Λογισμικό Arduino IDE – ελεύθερο λογισμικό
• Σημείο λήψης: https://www.arduino.cc/en/software

• Λογισμικό για τη ρύθμιση της λειτουργίας του συστήματος μέτρησης υγρασίας – ελεύθερο λογισμικό
• Σημείο λήψης: https://www.urbana.com.gr/wp-content/uploads/Capacitive-Soil-Moisture.zip

https://www.aliexpress.com/item/32830902829.html?aff_platform=product&sk=YNbEEQv&aff_trace_key=9f632c607c3a4f79bc6904854440b386-1606141923527-04375-YNbEEQv&terminal_id=56f1e3b0bad648cca097c4acb00e548c
https://eu.mouser.com/ProductDetail/DFRobot/SEN0193?qs=lqAf/iVYw9iy10i3jS2DiQ==
https://www.urbana.com.gr/wp-content/uploads/Soil-Sensor-and-Wemos-D1-Mini-Housing.zip
https://grobotronics.com/power-supply-5v-1a-output-micro-usb.html
https://www.arduino.cc/en/software
https://www.urbana.com.gr/wp-content/uploads/Capacitive-Soil-Moisture.zip


Διασύνδεση ηλεκτρονικών του σταθμού –
Μονάδα επεξεργασίας WEMOS – Αισθητήρας 
υγρασίας SEN-0193

• Είναι απαραίτητο να γίνει σωστά η διασύνδεση των δύο μονάδων η οποία
επιτυγχάνεται με 3 καλώδια σύνδεσης:

• Από την επαφή Α0 (analog read) του WEMOS στην πρώτη επαφή του
αισθητήρα (μπλε καλώδιο)

• Από την επαφή 3.3V του WEMOS στη δεύτερη επαφή του αισθητήρα
(κόκκινο καλώδιο)

• Από την επαφή GND του του WEMOS στην τρίτη επαφή του αισθητήρα
(μαύρο καλώδιο)

WeMOS

Αισθητήρας υγρασίας εδάφους SEN0193 

Για τη σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο που περιέχεται
στη συσκευασία του αισθητήρα, αφού κοπεί το ένα του άκρο και
συνδεθεί το ελεύθερο στο WEMOS με κολλητήρι. Σε κάθε περίπτωση,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τρόπος σύνδεσης των δύο
συστημάτων ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο στο κουτί.



Εκτύπωση κουτιού και τοποθέτηση 
συστήματος μέτρησης

• Το σύστημα μέτρησης μπορεί να φιλοξενηθεί σε οποιοδήποτε κουτί και από οποιοδήποτε υλικό εκτός μετάλλου. Στόχος της
ύπαρξης του κουτιού είναι αποκλειστικά η προστασία του συστήματος από το νερό του ποτίσματος ή της βροχής.

• Ενδεικτικά προτείνεται το ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο μοντέλο για εκτύπωση σε τρισδιάστατο εκτυπωτή το οποίο μπορεί
να ληφθεί είτε από τον σύνδεσμο https://www.urbana.com.gr/wp-content/uploads/Soil-Sensor-and-Wemos-D1-Mini-Housing.zip
είτε μέσω του Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:3761277). Υπάρχει πιθανότητα μετά την εκτύπωση να χρειαστεί
μικρή παρέμβαση στο κουτί με γυαλόχαρτο ώστε να ταιριάξει ακριβώς ο αισθητήρας μέσα σε αυτό.

https://www.urbana.com.gr/wp-content/uploads/Soil-Sensor-and-Wemos-D1-Mini-Housing.zip
https://www.thingiverse.com/thing:3761277


Ρύθμιση περιβάλλοντος λειτουργίας για 
προγραμματισμό WeMOS

• Για να μπορεί να προγραμματιστεί το σύστημα μέτρησης, χρησιμοποιείται το ελεύθερο
λογισμικό Arduino IDE. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό θα
πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα, ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα
προγραμματισμού συσκευών WEMOS. Η διαδικασία περιγράφεται με τρία απλά
βήματα. Αφού, λοιπόν, έχει εγκατασταθεί το περιβάλλον εργασίας Arduino IDE:

• Βήμα 1: Εκτελείται το Arduino IDE και
στη συνέχεια επιλέγεται από το μενού
το File → Preferences.



Ρύθμιση περιβάλλοντος λειτουργίας για 
προγραμματισμό WeMOS

• Βήμα 2: Στο παράθυρο που ανοίγει, 
εισάγεται η διεύθυνση 
https://arduino.esp8266.com/stable/pack
age_esp8266com_index.json
(copy-paste από εδώ), στο πεδίο 
Additional Boards Manager.

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json


Ρύθμιση περιβάλλοντος λειτουργίας για 
προγραμματισμό WeMOS

• Βήμα 3: Ακολουθείται η επιλογή Tools → Board →
Open Boards Manager. Έπειτα γίνεται αναζήτηση
της πλατφόρμας “esp8266” και επιλέγεται η
εγκατάσταση, “Install”, του αποτελέσματος από το
κάτω δεξί μέρος του παραθύρου. Σημείωση: αφού
ολοκληρωθούν τα παραπάνω, θα πρέπει να
επιλεχθεί από το μενού Tools → Board menu το
LOLIN (Wemos D1 R1).



Ρύθμιση περιβάλλοντος λειτουργίας για 
ασύρματη επικοινωνία με WeMOS

Για να μπορεί να συνδεθεί ο σταθμός
μέτρησης σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο
θα πρέπει να συμπεριληφθεί η βιβλιοθήκη
Διαχείρισης ασύρματων συνδέσεων.

Προσθήκη βιβλιοθήκης Διαχείρισης ασύρματων συνδέσεων:

Μέσω του φυλλομετρητή και από την ιστοσελίδα
https://github.com/tzapu/WiFiManager (ή από το URL
https://www.urbana.com.gr/wp-
content/uploads/WiFiManager-master.zip) επιλέγεται το
Code. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, επιλέγεται το
Download ZIP και έπειτα η αποθήκευσή του στην επιφάνεια
εργασίας.

Στο Arduino IDE επιλέγεται από το μενού Sketch → Include
Library → Add .ZIP Library και από το μενού επιλογής
αρχείων επιλέγεται το .ZIP.

https://github.com/tzapu/WiFiManager
https://www.urbana.com.gr/wp-content/uploads/WiFiManager-master.zip


Προγραμματισμός

• Αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία για το υλικό
του σταθμού μέτρησης, πρέπει να παραμετροποιηθεί και να
προγραμματιστεί το σύστημα μέτρησης.

• Παράμετροι εισόδου:

• AUTHORIZATION KEY: Τυχαίο αλφαριθμητικό
αναγνωριστικό του χρήστη (το επιλέγει ο χρήστης)

• Station_id: Αναγνωριστικό αισθητήρα. Πρέπει να είναι
ίδιο με το authorization key

• Γεωγραφικές συντεταγμένες σταθμού μέτρησης:
βρίσκονται από το Google Maps. Τοποθετείται ο δείκτης
του ποντικιού στο σημείο στον χάρτη και επιλέγεται με
το αριστερό πλήκτρο η θέση στην οποία βρίσκεται ο
αισθητήρας.

• Χρόνος σε λεπτά μεταξύ διαδοχικών μετρήσεων



Προγραμματισμός
• Η λήψη του προγράμματος σταθμού μέτρησης – Capacitive-Soil-

Moisture γίνεται από το https://www.urbana.com.gr/wp-
content/uploads/Capacitive-Soil-Moisture.zip. (Το πρόγραμμα σε
μορφή ZIP περιέχεται σε φάκελο. Ολόκληρος ο φάκελος πρέπει να
αποθηκεύεται χωρίς να αλλάξει το όνομά του.)

• Το πρόγραμμα του σταθμού μέτρησης αποθηκεύεται στον φάκελο
που το ARDUINO IDE αποθηκεύει τα προγράμματα που είναι
φτιαγμένα για αυτό (σε Windows συνήθως
“c:\documents\Arduino\φάκελος προγράμματος”). Αν δεν είναι
γνωστός ο φάκελος, τότε από το περιβάλλον του Arduino IDE
επιλέγεται File → Save As και εμφανίζεται ο σχετικός φάκελος.

• Αφού ο φάκελος του προγράμματος τοποθετηθεί στο κατάλληλο
σημείο για να έχει σε αυτόν πρόσβαση το Arduino IDE, φορτώνεται
στο περιβάλλον εργασίας μέσω του File → Open → Capacitive-Soil-
Moisture → Capacitive-Soil-Moisture.

https://www.urbana.com.gr/wp-content/uploads/Capacitive-Soil-Moisture.zip


Προγραμματισμός

• Παραμετροποίηση προγράμματος:

• Πρέπει να ρυθμιστούν οι τέσσερις παράμετροι: AUTHORIZATION KEY, station_id, Γεωγραφικές
συντεταγμένες σταθμού μέτρησης, Χρόνος σε λεπτά μεταξύ των μετρήσεων.

• Οι παράμετροι αυτοί ρυθμίζονται τροποποιώντας τα κίτρινα σκιασμένα σημεία της εικόνας που
ακολουθεί.

• Το AUTHORIZATION KEY πρέπει να είναι ίδιο με το station_id. Ο χρήστης επιλέγει πώς θα ορίσει
αυτές τις παραμέτρους.

• Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποθηκεύεται το πρόγραμμα μέσω της επιλογής File → Save.



Ανέβασμα προγράμματος στον σταθμό μέτρησης

Το τελευταίο βήμα του προγραμματισμού είναι το

ανέβασμα του προγράμματος στον σταθμό μέτρησης.

• Με το καλώδιο micro USB συνδέεται ο σταθμός

μέτρησης στον υπολογιστή.

• Ελέγχεται ότι το ARDUINO IDE έχει σωστά ρυθμισμένο

τόσο το υλικό όσο και την πόρτα σύνδεσης.



Ανέβασμα προγράμματος στον σταθμό μέτρησης

• Επιλέγεται Sketch → Verify/Compile, ώστε να
ελεγχθεί ότι το πρόγραμμα δεν έχει λάθη. Αν
υπάρχουν λάθη, αυτά εμφανίζονται στο κάτω μέρος
της οθόνης. Στην περίπτωση που απαιτηθεί τεχνική
βοήθεια, αυτή μπορεί να ζητηθεί μέσω αποστολής
email στη διεύθυνση info@urbana.com.gr.

• Στη συνέχεια και αφού στο πλαίσιο ενημέρωσης
εμφανιστεί η ένδειξη Done Compiling, το πρόγραμμα
αποστέλλεται στον σταθμό μέτρησης μέσω του
μενού Sketch → Upload. Η ολοκλήρωση της
διαδικασίας εμφανίζεται στο πλαίσιο ενημέρωσης
στο κάτω μέρος της οθόνης.

mailto:info@urbana.com.gr


Έλεγχος
• Είναι δυνατό η λειτουργία του σταθμού να

ελέγχεται κατά τη φάση του προγραμματισμού
του μέσω του Serial Monitor.

• Πριν την επιλογή Sketch → Upload μπορεί να
ενεργοποιηθεί το παράθυρο serial monitor μέσω
του Tools → Serial Monitor.

• Στο κάτω δεξί μέρος του παραθύρου που ανοίγει
επιλέγεται η ταχύτητα 115200 baud.

• Ακολούθως, επιλέγεται το Sketch → Upload ενώ
διατηρείται το παράθυρο Serial Monitor ως το
επιλεγμένο παράθυρο (ενεργό) στην οθόνη.

• Μόλις διαπιστωθεί ότι το πρόγραμμα ανέβηκε
επιτυχώς, στο serial monitor εμφανίζονται
σημαντικά στοιχεία της δραστηριότητας του
σταθμού.



Τοποθέτηση σταθμού

Αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία εγκατάστασης του
λογισμικού και ο σταθμός
μέτρησης πάρει την τελική του
μορφή, το καλώδιο με το micro
USB συνδέεται στο
τροφοδοτικό και ο αισθητήρας
τοποθετείται στο χώμα με τα
όρια βάθους όπως φαίνονται
στην εικόνα.

Προτεινόμενο βάθος 

Όριο βάθους 

Έδαφος



Ενεργοποίηση επικοινωνίας – αποστολή δεδομένων

• Μόλις ο σταθμός τοποθετηθεί στο χώμα και τροφοδοτηθεί με ρεύμα είναι έτοιμος να συνδεθεί στο δίκτυο για να στείλει δεδομένα στην
πλατφόρμα.

• Ο σταθμός μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματα δίκτυα μέσω της παρακάτω διαδικασίας.

• Βήμα 1: Ενεργοποιείται ο σταθμός.

• Βήμα 2: Από ένα κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή με δυνατότητα WiFi γίνεται αναζήτηση ασύρματων δικτύων. Στη λίστα δικτύων της
συσκευής εμφανίζεται ένα δίκτυο με διακριτικό SSID “ESP…”.

• Βήμα 3: Από το κινητό τηλέφωνο επιλέγεται η σύνδεση με το παραπάνω SSID η οποία δεν απαιτεί κωδικό. Δεν ενοχλεί η ένδειξη στο
κινητό without internet connection – χωρίς σύνδεση στο δίκτυο.

• Βήμα 4: Από τον φυλλομετρητή (browser) του κινητού επιλέγεται η σύνδεση στη διεύθυνση 192.168.4.1.

• Βήμα 5: Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγεται το Configure WiFi.

• Βήμα 6: Από τη λίστα των διαθέσιμων δικτυών επιλέγεται το δίκτυο στο οποίο θα συνδέεται ο σταθμός μέτρησης υγρασίας εδάφους για
να στέλνει δεδομένα και στο κάτω μέρος της σελίδας εισάγεται ο κωδικός του ασύρματου δικτύου το οποίο έχει επιλεχθεί.

• Βήμα 7: Μετά την αποθήκευση των ρυθμίσεων ο σταθμός επανεκκινεί και πλέον δεν εμφανίζεται το διακριτικό SSID “ESP…” αλλά τα
δεδομένα αποστέλλονται απευθείας μέσω του δικτύου στην πλατφόρμα.

• Σημείωση: Για να αλλάξει το δίκτυο σύνδεσης του σταθμού ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να κλείσει το ασύρματο δίκτυο στο οποίο
συνδέεται ο σταθμός και να επαναληφθούν τα βήματα 1-7 για άλλο δίκτυο. Στη συνέχεια ενεργοποιείται το παλιό ασύρματο δίκτυο αλλά
ο σταθμός διατηρεί μόνο την τελευταία ρύθμιση.



Σύνδεση αισθητήρα με έργο

• Βήμα 1: Ανοίξτε την εφαρμογή URBANA και συνδεθείτε/εγγραφείτε.

• Βήμα 2: Επιλέξτε τη δημιουργία ενός νέου project.

• Βήμα 3: Στο δεύτερο βήμα της δημιουργίας του έργου εισάγετε στο πεδίο sensor 
access key το station_id (ίδιο με το AUTHORIZATION KEY) που ορίσατε κατά τον 
προγραμματισμό του αισθητήρα (στο Arduino IDE).
Π.χ. σύμφωνα με το παράδειγμα παραπάνω, το station_id και το AUTHORIZATION KEY 
είναι “station 1”, επομένως στο πεδίο sensor access key πρέπει να συμπληρωθεί το 
“station 1”.

• Βήμα 4: Ολοκληρώστε τη διαδικασία και αποθηκεύστε το project.

• Βήμα 5: Παρακολουθείστε τις μετρήσεις του αισθητήρα στην αρχική οθόνη του 
project.


