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Changing Climate Mission
Εγχειρίδιο Εργασιών
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Το παρόν Εγχειρίδιο Εργασιών ανήκει στον/στην:

Όνομα:

Αριθμός κινητού:

* Παρακαλώ διαβάστε στην πολιτική δεδομένων μας, που είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα μας: www.growobservtaory.org/about
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Γεια σας φίλοι του GROW!
Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί έναν
μικρό, χρήσιμο βοηθό για τα
πειράματα εξωτερικών μετρήσεων
που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε στο
πλαίσιο αυτής της Αποστολής του GROW.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε
στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο.
Εδώ θα βρείτε ορισμένες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο παροχής
δεδομένων εδάφους στο Παρατηρητήριο GROW μέσω του δικού σας
αισθητήρα Flower Power. Θα εργαστείτε στην περιοχή σας και θα γίνετε
μέλος ενός αναπτυσσόμενου δικτύου πολιτών-επιστημόνων σε πολλές
χώρες σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό το εγχειρίδιο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:
Η Ενότητα 1 περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την ονομασία των
αισθητήρων σας.
Η Ενότητα 2 επεξηγεί τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσετε ώστε να
τοποθετήσετε τους αισθητήρες σας και να τους συνδέσετε με το τηλέφωνό
σας.
Η Ενότητα 3 παρουσιάζει τον τρόπο συλλογής και καταγραφής των
πληροφοριών σχετικά με τον χώρο καλλιέργειάς σας καθώς και τον τρόπο
της αποστολής αυτών από τον αισθητήρα σας.
Η Ενότητα 4 περιλαμβάνει ορισμένες επιπλέον σελίδες για σημειώσεις που
ενδεχομένως μπορεί να θέλετε να καταγράψετε.
Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο, σάς συνιστούμε να
διαβάσετε το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο.
Θυμηθείτε να κοινοποιήσετε τις μετρήσεις της έρευνας γης και
εδάφους, αποστέλλοντας τα αποτελέσματα μέσω της εφαρμογής
GROW!
Με μεγάλη μας χαρά σάς καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!
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Εξοπλισμός
Πριν βγείτε στο ύπαιθρο, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας όλα τα
απαραίτητα!
-

Τους αισθητήρες

-

Ένα smartphone με κάμερα ή ένα tablet

-

Εφαρμογή Parrot Flower Power και εφαρμογή GROW εγκατεστημένη

-

Χρονόμετρο (ή εφαρμογή χρονομέτρου στο κινητό σας τηλέφωνο)

-

Γυάλινο βάζο με καπάκι (ύψος 13 cm, διάμετρος 8-9 cm)

-

Φτυάρι ή/και μυστρί για σκάψιμο και ξύσιμο

-

Κόσκινο (2 mm)

-

Λεπτό, ανεξίτηλο μαρκαδόρο

-

Φύλλο χαρτί

-

Ένα κουταλάκι Εξαμεταφωσφορικό Νάτριο (Sodium 			
Hexametaphosphate-SHMP)

-

Νερό για να γεμίσετε το βάζο

-

Μετροταινία ή χάρακας για τις μετρήσεις

-

Κονίαμα (χρήσιμο αν έχετε αργιλώδη εδάφη μεγάλου βάρους)
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Ενότητα 1

Οι αισθητήρες μου
Ονομάστε τον αισθητήρα σας: Ο τοπικός Επικεφαλής
Κοινότητας θα σας δώσει έναν κωδικό για να ονομάσετε
τους αισθητήρες σας. Καταγράψτε τα ονόματα στον
παρακάτω πίνακα.
Αριθμός ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΟΝΟΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Τι όνομα δώσατε στον αισθητήρα σας;

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 1
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 2
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 3
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 4
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 5
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 6
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 7
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 8
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 9
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 10
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Ενότητα 2

Εγκατάσταση του αισθητήρα σας
10 κορυφαίες συμβουλές για την επιλογή
κατάλληλης τοποθεσίας αισθητήρα
Αυτές είναι ορισμένες βασικές, ελάχιστες απαιτήσεις για την εύρεση
κατάλληλης τοποθεσίας αισθητήρα:
1.

Επιλέξτε φυσικό έδαφος: Ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί
σε φυσικό έδαφος, σε εξωτερικό χώρο (όχι σε γλάστρες, όχι σε
υπερυψωμένα παρτέρια, όχι μέσα σε απλά ή τοξωτά θερμοκήπια ή
άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις).

2.

Με εύκολη πρόσβαση: Η τοποθεσία του αισθητήρα θα πρέπει να είναι
εύκολα προσβάσιμη σε ό,τι αφορά το χρόνο και την προσπάθεια που
απαιτείται για την προσέγγισή της.

3.

Αερόβιο (με οξυγόνο), καθαρό χώμα: Το έδαφος στην επιλεγμένη
περιοχή δεν πρέπει να είναι αναερόβιο (χωρίς οξυγόνο), μολυσμένο ή
κορεσμένο με νερό. Οι αισθητήρες δεν είναι 100% αδιάβροχοι!

4.

Επιλέξτε ένα σημείο αντιπροσωπευτικό της γύρω έκτασης:
Η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα πρέπει να είναι σταθερή
και ομοιόμορφη σε ό,τι αφορά την εμφάνιση και τη χρήση, δηλ.
ομοιογενής, με ελάχιστο εμβαδόν καθοριζόμενο από ακτίνα 30 m
γύρω από τον αισθητήρα. Μπορεί να περιλαμβάνει καλλιεργούμενες
εκτάσεις, κήπους ή χώρους πρασίνου με διαφορετικά στοιχεία (π.χ.
δέντρα, γρασίδι, θάμνους, φυτεμένες περιοχές), εφόσον αυτά τα
στοιχεία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλη την επιφάνεια.

5.

Αποφύγετε τις παρυφές χωραφιών: Προσπαθήστε να βρείτε ένα
σημείο όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις παρυφές.

6.

Τηρείτε απόσταση 20 m μεταξύ των αισθητήρων: Οι αισθητήρες
πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 20 m μεταξύ τους.

7.

Επιλέξτε κάποια ασφαλή τοποθεσία: Φροντίστε να τοποθετήσετε
τον αισθητήρα μακριά από την κυκλοφορία ώστε να αποφύγετε
την καταστροφή του από τη διέλευση πεζών, ζώων ή οχημάτων.
Επισημάνετε ή καταγράψτε την επιλεγμένη τοποθεσία έτσι ώστε να
μπορείτε να βρείτε τον αισθητήρα εύκολα.
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8.

Παρακολουθήστε τη διατάραξη του εδάφους: Παρακολουθείστε
οποιεσδήποτε άλλες πιθανές πηγές διατάραξης, οι οποίες μπορεί
να επηρεάσουν τον αισθητήρα σας. Βεβαιωθείτε πως ο αισθητήρας
παραμένει πάντα στην αρχική κατάλληλη τοποθεσία που έχετε
επιλέξει!

9.

Αδιατάρακτο σημείο: Ο χώρος γύρω από τον αισθητήρα μπορεί
να καλλιεργείται, αλλά δε θα πρέπει να υποβάλλεται σε εντατική
εκμετάλλευση. Το έδαφος γύρω από τον αισθητήρα πρέπει να
παραμένει διαρκώς αδιατάρακτο. Να μην σκάψετε το έδαφος ούτε να
ποτίσετε το σημείο, γιατί κάτι τέτοιο θα διαταράξει το έδαφος.

10. Η σταθερότητα είναι σημαντική για την παραγωγή ποιοτικών
δεδομένων: Ο αισθητήρας δεν θα πρέπει να μετακινηθεί σε
διαφορετική θέση σε κανένα στάδιο της αποστολής, ούτε και κατά την
αλλαγή μπαταριών. Ο τρόπος χρήσης της γης γύρω από τον αισθητήρα
θα πρέπει επίσης να παραμείνει σταθερός.

Μπορείτε να δοκιμάσετε το εργαλείο μέτρησης
της εφαρμογής Google Maps για να εκτιμήσετε
την ακτίνα γύρω από ένα πιθανό σημείο:
ΒΗΜΑ 1: Στο Google Maps, κάντε δεξί κλικ στην πιθανή τοποθεσία
αισθητήρα
ΒΗΜΑ 2: Click “Κάντε κλικ στην επιλογή «measure distance» (μέτρηση
απόστασης) και σύρετε την ακτίνα γύρω από το σημείο για να υπολογίσετε
την απόσταση.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσδιορίσετε αρκετά εύκολα αν το
επιλεγμένο σημείο πληροί τις απαιτήσεις περί ομοιογενούς χρήσης γης σε
ελάχιστη ακτίνα 30 μέτρων
.
Είστε πλέον έτοιμοι να συνδέσετε τον αισθητήρα στο κινητό σας
τηλέφωνο!

Συνδέστε τον αισθητήρα στο τηλέφωνό σας μόνο όταν αυτός θα
έχει τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στο έδαφος.
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Βήμα 1: Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής
Flower Power από το Apple App Store ή το κατάστημα
Google Play. Μπορεί να θέλετε να το κάνετε αυτό στο σπίτι
χρησιμοποιώντας τη σύνδεση WiFi αντί για το ύπαιθρο.
Βήμα 2: Δημιουργήστε νέο λογαριασμό στην Parrot με χρήση
της εφαρμογής Flower Power που εγκαταστήσατε στο κινητό σας τηλέφωνο
(μην εγγραφείτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook ή το Google).
Βήμα 3: Ανοίξτε την εφαρμογή και βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή μπορεί
να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου προτού
συγχρονίσετε τον αισθητήρα με την εφαρμογή. Αυτά τα στοιχεία εισόδου
θα σας επιτρέψουν επίσης να εγγραφείτε στο Παρατηρητήριο GROW
(ανατρέξτε στο Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για περισσότερες λεπτομέρειες).
Βήμα 4: Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου
από τον αισθητήρα.
Βήμα 5: Ορίστε την υπηρεσία δεδομένων τοποθεσίας στη θέση «on» στο
smartphone ή το tablet σας.
Βήμα 6: Ορίστε την υπηρεσία Bluetooth στη θέση «on» στο smartphone ή
το tablet σας.
Βήμα 7: Ξεκινήστε την εφαρμογή Parrot Flower Power. Η εφαρμογή θα
σαρώσει αυτόματα την περιοχή για αισθητήρες. Το ψηφίο που βρίσκεται
δίπλα στο εικονίδιο Flower Power υποδεικνύει τον αριθμό διαθέσιμων
αισθητήρων.
Βήμα 8: Ονομάστε τον αισθητήρα σας (σύμφωνα με το όνομα αισθητήρα
που ανατέθηκε και καταγράφηκε στην αρχή του παρόντος εγχειριδίου).
Βήμα 9: Συνδέστε τον αισθητήρα σας στην Πλατφόρμα GROW στη
διεύθυνση https://hub.growobservatory.org/login
Βήμα 10: Συμπληρώστε τη διαδικτυακή φόρμα με τα ίδια προσωπικά
στοιχεία και τα στοιχεία του αισθητήρα που χρησιμοποιήσατε για τη
δημιουργία του λογαριασμού σας στην εφαρμογή Flower Power.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα την ίδια προσωπική
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις δραστηριότητές
σας με το GROW: στον ιστότοπο του GROW, στην εφαρμογή Flower
Power και σε οποιεσδήποτε άλλες ηλεκτρονικές φόρμες του GROW
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Ενότητα 3

Οδηγός εκτέλεσης:
Έρευνα εδάφους
(υφή του εδάφους και περιεκτικότητα σε πέτρες)

Ας μετρήσουμε τώρα την υφή του εδάφους και
την περιεκτικότητα σε πέτρες περιμετρικά του
αισθητήρα σας
Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ: ΤΟ ΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
Η ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ
ΕΝΑΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣΤΑ.
Πριν βγείτε στο ύπαιθρο: Ανατρέξτε στον κατάλογο στην ενότητα
‟Εξοπλισμός” στην αρχή του παρόντος εγχειριδίου και βεβαιωθείτε ότι
έχετε πάρει μαζί σας όλα όσα χρειάζεστε.

Εκτέλεση της έρευνας περιεκτικότητας σε
πέτρες
Πάρτε το δείγμα εδάφους σε απόσταση 15 cm από τον αισθητήρα χωρίς
να διαταράξετε το έδαφος γύρω από τον αισθητήρα.
ΒΗΜΑ 1: Σκάψτε μια τρύπα με διάμετρο περίπου 15-20 cm και βάθος 1015 cm, αφαιρέστε το χώμα και αφήστε το στην άκρη.
ΒΗΜΑ 2: Κόψτε ίσια τη μία πλευρά της τρύπας με το φτυάρι ή το
μυστρί, έτσι ώστε να είναι λεία και ομοιόμορφα κατακόρυφη, όπως ένας
τοίχος.
ΒΗΜΑ 3: Καθαρίστε ομοιόμορφα το τοίχωμα με τα χέρια σας έτσι ώστε
να αποκαλυφθούν τυχόν πέτρες.
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ΒΗΜΑ 4: Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω διαγράμματα για να εκτιμήσετε
οπτικά τον όγκο των πετρών στον λάκκο παρατήρησης που δημιουργήσατε.
Μπορείτε επίσης να εξετάσετε την ποσότητα πετρών στο έδαφος οπτικά
ή μέσω της αφής και αφού κοσκινίσετε το ξηρό χώμα (βλ. επόμενα
βήματα για τη μέτρηση της υφής του εδάφους), κάτι που θα σας δώσει
τη δυνατότητα να διαπιστώσετε καλύτερα την παρουσία πετρών μικρού
μεγέθους. Να θυμάστε ότι αυτές είναι προσεγγιστικές εκτιμήσεις, όχι
ακριβείς μετρήσεις. Αυτό δεν συνιστά πρόβλημα

Εκτέλεση της δοκιμής υφής εδάφους
Διάρκεια: 30 λεπτά για την προετοιμασία και την ξήρανση του
εδάφους (εφόσον απαιτείται), 3 ημέρες για τη διάλυση του εδάφους,
χρόνους κατακάθισης (τουλάχιστον 24 ώρες αλλά μπορεί να είναι και
μεγαλύτεροι ανάλογα με τη σύνθεση του εδάφους)
1. Πάρτε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα εδάφους από το σωρό του χώματος
που έχετε σκάψει, από βάθος μεταξύ 5-15 cm.
2. Εάν χρειάζεται, αποξηράνετε το έδαφος (μπορεί να χρειαστεί λίγος
χρόνος).
3. Βρείτε ένα κατάλληλο γυάλινο βάζο (ελάχ. ύψος 13 cm και
διάμετρος 8-9 cm). Βάλτε ένα σημάδι για το χώμα στα 3 cm από τον
πυθμένα και ένα σημάδι για το νερό στα 13 cm στο πάνω μέρος. Επίσης,
γράψτε πάνω στο βάζο το όνομα του αισθητήρα!
4. Εάν έχετε αργιλώδη εδάφη μεγάλου βάρους, θα χρειαστεί να
χωρίσετε το αποξηραμένο έδαφος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ένα κονίαμα, αλλά να είστε προσεκτικοί! Διαχωρίστε προσεκτικά το
συμπυκνωμένο έδαφος. ΜΗΝ τρίψετε ή συνθλίψετε τις πέτρες και
τα σωματίδια άμμου σε μικρότερα τεμάχια.
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5. Χρησιμοποιήστε κόσκινο με μάτι 2 mm για να απομακρύνετε τα
συντρίμματα και πέτρες μεγέθους μεγαλύτερου των 2 mm από το
ξηρό εδαφικό δείγμα.
6. Γεμίστε το βάζο με το αποξηραμένο έδαφος μέχρι την ένδειξη των
3cm. Βεβαιωθείτε ότι το χώμα είναι πολύ καλά συμπυκνωμένο, ώστε να
μην υπάρχουν θύλακες αέρα.
7. Συμπληρώστε με νερό μέχρι την ένδειξη των 13 m και
χρησιμοποιήστε το κουταλάκι για να ανακατέψετε το διάλυμα
μέχρι να διαλυθεί το χώμα.
8. Προσθέστε ένα κουταλάκι Εξαμεταφωσφορικό Νάτριο (Sodium
Hexametaphosphate-SHMP), κλείστε το βάζο και ανακινήστε καλά.
9. Αν συγκεντρωθούν οργανικά συντρίμματα στην επιφάνεια,
αφαιρέστε τα με το κουταλάκι.
10. Βιδώστε ξανά το καπάκι καλά. Ανακινήστε καλά το βάζο ξανά. Το
χώμα πρέπει να διαλυθεί εντελώς στο νερό.
11. Φέρτε το βάζο σε εσωτερικό χώρο και αφήστε το για 3 ημέρες. Στη
συνέχεια, να το ανακινείτε καλά τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα
(πρωί και βράδυ).
Το επόμενο βήμα είναι να καταγράψετε τις διαφορετικές στρώσεις
υφής εδάφους, οι οποίες, όπως έχετε παρατηρήσει κατά τη διάρκεια
των προηγούμενων ημερών, χρειάζονται διαφορετικό χρόνο για να
κατακαθίσουν. Θα χρειαστούν περίπου:
•
3 λεπτά για να κατακαθίσει η άμμος (πρώτη μέτρηση),
•

5 ώρες για να κατακαθίσει η ιλύς (δεύτερη μέτρηση) και

•

τουλάχιστον 24 ώρες ή μέχρι να καθαρίσει το νερό, για να κατακαθίσει
η άργιλος (τρίτη μέτρηση). Για την τρίτη μέτρηση μπορεί να χρειαστούν
μερικές μέρες.

Ανατρέξτε πάλι στο Εγχειρίδιο Ανίχνευσης για λεπτομερείς οδηγίες
σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης των τελικών βημάτων αυτής
της δοκιμής υφής εδάφους μετά την αναμονή και, στη συνέχεια,
καταγράψτε τα αποτελέσματα για κάθε θέση αισθητήρα μέσω της
εφαρμογής GROW.
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Καταγραφή των
αποτελεσμάτων σας
•

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής GROW. Λεπτομερείς οδηγίες
μπορείτε να βρείτε στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο.

•

Για να υποβάλετε τα αποτελέσματα της έρευνας γης και εδάφους θα
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή GROW. Η διαδικασία είναι εύκολη και
θα σας δοθούν οδηγίες βήμα προς βήμα.

•

Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο στο πεδίο, τα δεδομένα θα
αποθηκεύονται τοπικά στο τηλέφωνό σας και θα υποβάλλονται μόλις
αποκτήσετε πρόσβαση σε δίκτυο WiFi/διαδίκτυο.

•

Η περιοχή περιμετρικά του αισθητήρα θα πρέπει να παραμένει όσο
το δυνατόν πιο αδιατάρακτη. Συμπληρώστε τα αρχεία καταγραφής
δραστηριοτήτων για να καταγράψετε τυχόν δραστηριότητες που
έλαβαν χώρα στην περιοχή, ώστε να μας βοηθήσετε να ερμηνεύσουμε
καλύτερα τα δεδομένα του αισθητήρα.
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Ας ξεκινήσουμε την
ανίχνευση
Πως ανιχνεύουμε σωστά...
Επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά δεδομένα ώστε
να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα επαλήθευσης των δορυφορικών
δεδομένων του Sentinel 1. Αυτό αφορά και τα δεδομένα του αισθητήρα
και τα δεδομένα της έρευνας γης και εδάφους που δεν μπορεί να
καταγράψει ο αισθητήρας. Δείτε ορισμένες οδηγίες που θα βοηθήσουν
να γίνουν όλα σωστά!
1.

Προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι το Παρατηρητήριο GROW θα
λαμβάνει ενημερωμένα δεδομένα, συλλέγετε δεδομένα μία φορά
την εβδομάδα (ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες για περισσότερες
λεπτομέρειες).

2.

Μη μετακινείτε τον αισθητήρα σας από τη στιγμή που αυτός έχει
εγκατασταθεί. Χρειαζόμαστε δεδομένα από τις ίδιες τοποθεσίες για
μεγάλες χρονικές περιόδους (2+ έτη). Αν χρειαστεί να μετακινήσετε
τον αισθητήρα, επικοινωνήστε με τον τοπικό Επικεφαλής Κοινότητας
ή την τεχνική ομάδα στη διεύθυνση technical@growobservatory.org,
δεδομένου ότι η τοποθεσία δεν θα ενημερωθεί αυτόματα.

3.

Αν έχετε προβλήματα σύνδεσης με τον αισθητήρα, επικοινωνήστε με
τον Επικεφαλής Κοινότητας ή στείλτε email στη διεύθυνση technical@
growobservatory.org

4.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα Σημειώσεις, στις επόμενες
σελίδες, προκειμένου να καταγράψετε τυχόν ιδέες, προβλήματα
ή προτάσεις που μπορεί να σκεφτείτε κατά την τοποθέτηση του
αισθητήρα ή τη διεξαγωγή των μετρήσεων στην τοποθεσία σας.
Κοινοποιήστε τα σχόλιά σας στον Επικεφαλής Κοινότητας για να
μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τα υλικά και τον τρόπο με τον οποίο
παρέχουμε υποστήριξη σε εσάς και άλλους πολίτες-επιστήμονες.
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Συλλογή δεδομένων από τον
αισθητήρα σας
Ο αισθητήρας σάς επιτρέπει:
1

2

1. Να μετράτε την ένταση του φωτός ώστε να
διαπιστωθεί ο βαθμός έκθεσης στο ηλιακό φως
2. Να μετράτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες
θερμοκρασίας

3

4

3. Να μετράτε το επίπεδο του λιπάσματος που
απαιτείται βάσει της σύνθεσης του εδάφους
4. Να μετράτε το επίπεδο υγρασίας του εδάφους
ώστε να διαπιστώνετε αν απαιτείται πότισμα
του εδάφους.
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Μπορείτε τώρα να
αρχίσετε να συλλέγετε
δεδομένα από τον
αισθητήρα σας!
1.

Για τη συλλογή των δεδομένων από τον αισθητήρα, ο αισθητήρας
πρέπει να συνδεθεί με την εφαρμογή Flower Power που είναι
εγκατεστημένη σε smartphone ή σε tablet μέσω Bluetooth. Αμέσως
μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, ξεκινά αυτόματα η συλλογή
δεδομένων.

2.

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί θα σταλούν στη συνέχεια στο cloud
(συγχρονισμός δεδομένων). Για αυτό το βήμα απαιτείται σύνδεση στο
Internet (3G ή Wi-Fi).

Σημαντική παρατήρηση: Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με
την τοποθεσία του αισθητήρα παράγονται μόνο την πρώτη φορά που
αποστέλλονται δεδομένα μέσω διαδικτύου από το smartphone σας στο
cloud, είναι σημαντικό να βρίσκεστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους
αισθητήρες, ιδανικά σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, προκειμένου να
καταγράψετε τις συντεταγμένες με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.
Σημειώστε ότι οι αυτόματα αποθηκευμένες συντεταγμένες του αισθητήρα σας είναι πιθανό
ότι θα είναι ανακριβείς Ελέγξτε την τοποθεσία του αισθητήρα σας στην ακόλουθη σελίδα:
https://hub.growobservatory.org/my-data και διορθώστε την, εφόσον χρειάζεται.
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Ενότητα 4

Σημειώσεις
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Get in touch:

growobservatory.org

@GROWobservatory

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon
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