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Для чого це потрібно?

• Система дозволить в реальному часі слідкувати за показами сенсорів

• Можливість вимірювати найважливіші показники: температура, тиск, 
вологість

• Пристрій буде доступний для моніторингу через всесвітню мережу, що 
підвищить його зручність

• Широкий спектр застосування цієї системи показує актуальність 
проекту



Загальна схема системи
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Raspberry Pi Model B+

• Центральний процесор ARM1176JZF-S 700 МГц

• Графічний процесор Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-
profile decoder

• Оперативна пам’ять 512 Мб



Raspberry Pi Model B+

• 40 пінів GPIO, що суттєво збільшує кількість 
пристроїв, що можна підключити напряму

• 4 USB 2.0 порти

• 3.5 мм аудіо та HDMI роз’єми

• Слот для карти пам’яті microSD

• Роз’єми CSI та DSI для камери та дисплею

• Порт Ethernet RJ45
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Особливості Raspberry Pi Model B+

• Raspberry Pi – це одноплатний комп’ютер, розроблений компанією Raspberry Pi Foundation

• Був розроблений з метою «стимулювання навчання комп’ютерним наукам у школі»

• Ціна варіюється від 5 $ до 35 $

• Існує чимало додаткових модулів, які розширюють можливості комп’ютера

• Дуже просте і інтуїтивне налаштування комп’ютера  для роботи з периферійними частинами

• Базова мова програмування для налаштувань – Python

• Операційна система - Linux



Цифровий датчик температури 
DS18B20 

• Діапазон вимірювання температур -55 .. +125 
градусів Цельсія

•  Роздільна здатність вбудованого АЦП від 9 
до 12 бітів

• Абсолютна похибка 0.5 градусів Цельсія

• Час відновлення датчику при використанні 
12 бітного перетворення 750 мс

• Напруга живлення 3 .. 5 В
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Цифровий датчик температури і 
вологості DHT11

• Діапазон вимірювання вологості 20-95 % з 
точністю 5 %

• Діапазон вимірювання температури 0-50 
градусів Цельсія з точністю 2 град.

•  Час відновлення – 1 с

• Напруга живлення 3.5- 5 В
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Цифровий датчик вимірювання 
температури і тиску BMP280

• Діапазон вимірювання тиску від 30 кПа до 
110 кПа

• Діапазон вимірювання температури -40 .. 85 
градусів Цельсія

• Абсолютна похибка вимірювання тиску 0.1 
кПа

• Похибка вимірювання температури 0.01 
градусів Цельсія

• Мінімальна напруга живлення 1.71 В

Click icon to add picture



Плани на майбутнє

• Створити схему з температурними датчиками та провести тести

• Перевірити стабільність роботи системи при використанні датчиків 
різних типів

• Написати графічний інтерфейс, який дозволить отримувати дані з 
пристрою та виводити на екран у зручному форматі (використовуючи 
Python або Java)
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