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Resumo:
O trabalho realizado tinha como objetivo a montagem de uma base meteorológica
usando sensores de UV, temperatura e umidade ambientes, bem como um sensor
que determine a presença de líquido em sua superfície. O desenvolvimento se deu
por meio da plataforma arduino, que é baseada em software e hardware de fácil
utilização.
O software é feito dentro do Arduino IDE, por meio de sketches formados por uma
linguagem de C/C++. A estrutura do código é composta por no mínimo dois blocos,
preparação e execução, denominados por padrão de setup e loop, executados na
placa após seu upload. O hardware utilizado foi a placa Arduino UNO, que foi
conectada com cabos jumper a um protoboard onde diversos sensores foram
colocados. Foi primeiramente executada a experimentação com LED, tendo como
objetivo fazer ela ligar ao atingir parâmetros como tempo ou luz ambiente. O
primeiro sensor a ser montado e ter o seu código terminado para a estação foi o
GYML8511, que tem como função medir a radiação UV do ambiente e foi conectado
às portas A1, A2, 3.3V e GND do Arduino utilizado. O segundo sensor terminado,
que mede ambas a temperatura e a umidade do ambiente é o CNT5, conectado às
entradas 7, 5V e GND do mesmo Arduino. O último sensor a ser usado na estação e
completado é o MH-RD, que tem como função detectar a presença de líquido em
uma superfície e será utilizado para determinar se está chovendo. Cada sensor teve
o seu código produzido separadamente e foi testado sozinho. Após ser determinado
que todos estavam funcionando corretamente seus códigos foram unidos em um
para que funcionem ao mesmo tempo no mesmo Arduino.
O trabalho realizado ajudou a se obter um melhor entendimento de princípios e
métodos utilizados na física, bem como as suas aplicações.
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