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Abstrakt
V tomto elektrotechnickom projekte sme

navrhli  a  skonštruovali  zariadenie  určené
pre automatické riadenie pestovacej stanice.
Zariadenie prostredníctvom senzorov moni-
toruje  okolité  prostredie,  sleduje  aktuálny
čas  a  podľa  týchto  podnetov ovláda  sériu
štyroch  elektromagnetických  relé.  Tie  sú
napájané externým zdrojom a môžu byť po-
užité na ovládanie zavlažovania, osvetlenia,
alebo  ventilácie.  Užívateľ  vidí  všetky  do-
stupné informácie na displeji zariadenia.

Úvod
Zabezpečiť pestrú diétu domácemu zviera-
ťu živiacemu sa bylinnou stravou môže byť
obzvlášť  v  zimných  mesiacoch  prob-
lematické.  Jedným  z  možných  riešení  je
pestovať vybrané druhy rastlín umelo v in-
teriéry. Veľkým zefektívnením takéhoto prí-
stupu  je  využitie  umelých  zdrojov  svetla,
špecifickej ventilácie a rôznych hnojív. Pre
ich  správne  časovanie  a  dávkovanie  je
vhodné využiť inteligentný riadiaci systém.

Materiály a metódy
Zariadenie pozostáva okrem zdroja energie
z riadiacej, senzorovej a akčnej časti. Jeho
blokový diagram je uvedený na obrázku 1. 

Riadiaca jednotka
Ako elektronický mozog zariadenia je po-
užitý  modul  Arduino  Nano  V3.1 s  osa-
deným mikroprocesorom ATmega328P.

Zdroj energie
Elektrické napájanie zariadenia a regulova-
ných  záťaží  zabezpečuje  120W  spínaný
zdroj  o  výstupnom napätí  12V.  Vetvu  5V
stabilizuje  modul  s  DC-DC  konvertorom
LM2596, vetvu 3.3V stabilizuje Arduino.
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Obr. 1: Blokový diagram zariadenia

Elektromagnetické relé
Akčnou časťou zariadenia je modul so štyr-
mi  relé,  ovládaný  digitálnym  signálom  z
MCU. Relé sú napájané priamo zo zdroja a
každé z nich je dimenzované na prúd 10A.
Ich úlohou je zopínanie regulovanej záťaže.

Senzor intenzity svetla
V niektorých aplikáciách môže byť výhod-
né merať intenzitu slnečného žiarenia a spí-
nať podľa neho napríklad umelé osvetlenie.
Ako jeho senzor sme použili modul s polo-
vodičovým senzorom BH1750FVI.

Senzor teploty a vlhkosti
Pre snahu  maximalizovať rast pestovaných
rastlín môže byť zaujímavé poznať aktuálnu
teplotu a vlhkosť v miestnosti. Tieto veliči-
ny meriame pomocou senzoru DHT22.
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Senzor výšky hladiny
Funkcia automatického zavlažovania vyža-
duje  použitie  vodných  púmp.  Tie  bývajú
citlivé na prítomnosť čerpanej tekutiny a pri
jej nedostatku môže dôjsť k ich poškodeniu.
Preto  priebežne  monitorujeme výšku  vod-
nej hladiny v  nádrži pomocou ultrazvuko-
vého senzora vzdialenosti HC-SR04.

Časový modul
Možnosť osobitne nastavovať časy zopnutia
a vypnutia jednotlivých záťaží je základnou
funkciou  každej  riadiacej  jednotky  tohto
použitia. Modul reálneho času so záložným
zdrojom energie  je  preto  nevyhnutnosťou.
My sme sa rozhodli použiť modul DS3231.

Informačný displej
Hlavným komunikačným prostriedkom za-
riadenia  s  užívateľom je  jeho  informačný
displej.  Jedná sa  o 2.42 palcový OLED s
rozlíšením 128x64 pixelov a oranžovou fa-
rebnou schémou. Na obrázku 2 je zachytené
jeho základné rozloženie zobrazovania.

Obr. 2: Informačný displej zariadenia

V ľavej hornej časti vidíme postupne aktu-
álny čas, aktuálnu intenzitu slnečného žia-
renia a jeho nastavený treshold. Pri prekro-
čení  sa  môže vypnúť umelé osvetlenie.  V
pravej hornej časti je uvedená aktuálna tep-
lota a vlhkosť prostredia. Pod nimi sa  zo-
brazuje práve meraný údaj ultrazvukového
senzoru výšky hladiny. V poslednej spodnej
časti  displeja  môžeme  vidieť  nastavené
údaje o automatickom zavlažovaní.  Každý
z  dvoch  riadkov  nesie  informáciu  kedy  a
aké množstvo vody sa použije.  Orientáciu
užívateľa  podporuje  využitie  intuitívnych
symbolov evokujúcich daný jav / veličinu.

Bluetooth modul
Riadiaca jednotka by mohla komunikovať s
užívateľom aj prostredníctvom bezdrôtovej
technológie  Bluetooth.  Zariadenie je vyba-
vené modulom  HC-06 podporujúcim štan-
dard 2.0+EDR.  Jeho funkcionalita však nie
je v aktuálnej verzii softvéru podporovaná.

Výsledky
Výsledná podoba zariadenia je  znázornená
z  profilu  na obrázku  3. Ako hlavnú nosnú
časť sme využili samotný zdroj energie. V
bezpečnej  vzdialenosti  2.5  cm je  na  ňom
upevnená  plastová doska. Na nej je bližšie
k  napájacím  svorkám  zdroja  umiestnený
modul  s  elektromagnetickými  relé.  Na
druhej strane sa nachádza univerzálne kon-
taktné pole so všetkou osadenou elektroni-
kou. Senzor intenzity svetla je umiestnený
na  tvarovateľnom  úchope,  senzor  výšky
hladiny je vyvedený na voľnom vodiči.

Obr. 3: Výsledná realizácia zariadenia

Záver
Realizáciu projektu riadiacej jednotky pes-
tovajec  stanice  hodnotíme  ako  úspešnú.
Podarilo sa nám splniť všetky základné fun-
kcionality  ktoré  očakávame  od  zariadenia
takéhoto  druhu.  Zároveň  sme  si  nechali
priestor na jeho budúce vylepšenia.
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