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Rezumat:
Proiectul îşi propune dezvoltarea si implementarea unui dispozitiv mobil
capabil sa prognozeze o informatie meteo in zonele ce nu dispun de adaposturi
meteorologice. Deplasarea aceastui dispozitiv se face pe baza a doua perechii de roti,
ce ii permite schimbarea locatiei, de unde va culege datele despre vreme.
De asemenea masinuta va dispune de informatii meteo colectate ce vor fi puse
la dispozitia oricarui utilizator licentiat, ce dispune de parola, necesara pentru a se
putea conecta cu un dispozitiv, ce are implementat protocolul TCP/IP. Asadar,
proiectul are in vedere doua principii: control si prognoza meteo.
Control:
Mecanismul ce prevede deplasarea masinutei consta, dintr-o serie de
caractere bine definite, ce sunt receptionate prin intermediul tehnologiei Bluetooth,
de catre un dispozitiv ce dispune de aceeasi tehnologie si aplicatia licentiata,
implementata doar pentru acest tip de dispozitiv.
Prognoza Meteo:
Acest principiu evidentiaza principalul aspect pentru care s-a dorit
implementarea acestui dispozitiv, mai exact capacitatea de a realiza o prognoza
meteo corecta in diverse zone, ce nu prezinta statii meteo. Pentru preconizarea vremii
sunt utilizati doi senzori: un barometru si un senzor de temperatura si umiditate.
Deoarece prognozarea vremii trebuie sa fie un proces care sa nu poata fi oprit,
s-a optat pentru utilizarea acestor doi senzori. In caz de defectare, predictia va fi mai
putin precisa, pana la remedierea modulului defect.
Resurse folosite până la momentul actual
Realizarea acestei masinute a presupus resurse hardware, software si
interactiunea cu o persoana capabila de a le programa.
- Rasperry Pi modul B
- FRDM KL25Z
- Sasiu vehicul, model la scala 1/18
- Două motoare de curent continuu 8.0[V] pentru tracţiune si directie
- Acumulatori
- Baterii alcaline AAA
- Modul bluetooth HC06 pentru comunicaţia cu consola
- Barometru BMP180
- Senzor temperatura si umiditate DHT11

- Camera web Logitech
- Fotodioda
- Adaptor pe USB Ralink 5370 B/G/N

Resurse software:
- Compilator Mbed (din web browser) – pentru programarea platformei FRDMKL25Z;
- Sistem de operare Debian Wheezy – pentru a permite realizarea unui punct de
legatura ( “hot-spot” )
- Server MJSTREAM – pentru dezvoltarea unui server ce sa permita difuzarea
informatiilor citite de la senzori pe o pagina web.
- Librariile: libjpeg8-dev, imagemagick, libv4l-dev – ce mi-au permis configurarea
si accesarea camerei web

Stadiul proiectului la momentul actual:
- Motoare de curent continuu – interfaţat şi calibrat
- Camera – montată şi interfaţată cu sistemul
- Platforma cu driver-e pentru motoare – alimentată de la acumulator, interfaţată cu
motoarele de curent continuu şi platforma auxiliară
- Plaforma auxiliară permite interfaţarea sistemului de control (FRDM-KL25Z) cu
motoare de de curent continuu, modulul Bluetooth si comunicarea cu modulul Raspberry Pi
- Configurare bluetooth – complet şi funcţional
- Citirea senzorilor – pregatita si precisa
- Controlul masinutei prin intermediu tehnologiei Bluetooth – este functionala
- Interfaţa cu utilizatorul printr-un dispozitiv Android– funcţională

