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ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σχεδίαση και υλοποίηση συστήµατος πρόσκτησης δεδοµένων  

µε Raspberry Pi και Arduino 
 

 

Στα συστήµατα µετρήσεων και ελέγχου είναι απαραίτητο να µετρούµε αναλογικές και 

ψηφιακές εισόδους και να παράγουµε κατάλληλα σήµατα σε επενεργητές, όπως µοτέρ, 

ηλεκτρονόµους κλπ. Επίσης, είναι επιθυµητό να έχουµε τη δυνατότητα της επεξεργασίας 

των µετρήσεων, της αποθήκευσής τους, της αποστολής τους µέσω δικτύου σε βάσεις 

δεδοµένων, της ασύρµατης µετάδοσής τους σε σταθµούς βάσης κλπ. Με την εξέλιξη των 

ενσωµατωµένων συστηµάτων είναι δυνατό να χρησιµοποιήσουµε φθηνούς µικροελεγκτές 

και µικρά υπολογιστικά συστήµατα, όπως ο Arduino και το Raspberry Pi, για να 

υλοποιήσουµε τέτοιου είδους εφαρµογές. Μάλιστα, είναι δυνατό να συνδυάσουµε τον 

Arduino και το Raspberry Pi, συνδέοντάς τα µεταξύ τους σειριακά και να 

δηµιουργήσουµε έναν αυτόνοµο σταθµό µετρήσεων, µε σηµαντικές δυνατότητες 

πρόσκτησης και επεξεργασίας δεδοµένων. Τέλος, µια τέτοια διαµόρφωση αποκτά 

αυξηµένες δυνατότητες, καθώς εκµεταλλεύεται τις υπάρχουσες βιβλιοθήκες ελεύθερου 

λογισµικού, που έχουν γραφεί για αµφότερα τα συστήµατα. 

Στην προτεινόµενη πτυχιακή εργασία ο φοιτητής/φοιτήτρια θα µελετήσει και θα 

σχεδιάσει ένα σύστηµα πρόσκτησης, απεικόνισης, καταγραφής και επεξεργασίας 

δεδοµένων, που βασίζεται στη σύνδεση του Arduino µε το Raspberry Pi. Οι µετρήσεις θα 

περιλαµβάνουν αναλογικά µεγέθη, όπως θερµοκρασία και φωτεινή στάθµη που θα 

προέρχονται από αναλογικούς αισθητήρες, καθώς και ψηφιακά σήµατα, από ψηφιακούς 

αισθητήρες τύπου I2C και 1-wire. Τα δεδοµένα θα καταγράφονται σε αρχεία και θα 

αποθηκεύονται σε κάρτα microSD. Θα µελετηθεί η απεικόνισή τους σε διαγράµµατα, η 

επεξεργασία τους µέσω κατάλληλων βιβλιοθηκών και η αποστολή τους µέσω δικτύου σε 

άλλα υπολογιστικά συστήµατα. Η γλώσσα προγραµµατισµού που προτείνεται είναι η 



Python για το Raspberry Pi και η wiring, που µοιάζει µε τη C, για το περιβάλλον Arduino 

IDE. 

 

Αριθµός σπουδαστών:    1  

 

∆ιαδικασία παρακολούθησης της προόδου, την οποία ο φοιτητής αποδέχεται µε την 

αίτησή του να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία: 

1. Ο φοιτητής πρέπει να έχει πραγµατικό ενδιαφέρον να ασχοληθεί µε εφαρµογές 

ενσωµατωµένων συστηµάτων και να µελετήσει, ώστε να καλύψει τα κενά άµεσα, χωρίς 

καµία καθυστέρηση.  

2. Η προτεινόµενη εργασία θα πρέπει να εκπονηθεί σε κάποιο βαθµό στο εργαστήριο του 

Τοµέα ΑΥΒΕ, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της παρακολούθησης της εργασίας του 

φοιτητή.  

3. Ο φοιτητής πρέπει να επιδείξει αποτελέσµατα µέσα στους πρώτους δύο µήνες από τον 

ανάληψη του θέµατος. Η προτεινόµενη εργασία πρέπει να έχει υλοποιηθεί το αργότερο 

µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2018.  

3. Με βάση τα παραπάνω, ο επιβλέπων κρίνει την πρόοδο και αποφασίζει για την 

συνέχεια της εργασίας. Αν ο επιβλέπων κρίνει στο τέλος του διµήνου ότι δεν υπάρχει η 

αναµενόµενη πρόοδος, ενώ δεν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι ακαδηµαϊκής φύσεως, 

το θέµα µπορεί να αφαιρεθεί και να ανατεθεί εκ νέου, σε άλλον φοιτητή.  
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