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Descripció del repte

El repte consisteix en dissenyar un control automàtic d’un hivernacle.
Aquest compta amb una sèrie de sensors que permeten controlar el
sistema d’il·luminació, ventilació i reg del recinte.

Les funcionalitats inicials del sistema de control de l’hivernacle són les
següents:

· Visualització en una pantalla LCD de les dades de temperatura,
humitat de l’aire, humitat del sòl i nivell de llum captades pels
corresponents sensors.

· Control del sistema d’il·luminació mitjançant un sensor de llum
ambiental que apaga i encèn una tira de 8 leds segons el nivell de llum
captat.

· Control del sistema de ventilació que obre i tanca una finestra
mitjançant un servomotor en funció de la temperatura, així com
l’engegada i apagada d’un ventilador.

· Control del sistema de reg que engega i apaga una bomba d’aigua en
funció de la humitat del sòl.

Com a ampliació del projecte podem afegir al dipòsit d’aigua del sistema
de reg un sensor de nivell d’aigua i un brunzidor. D’aquesta forma, quan
el nivell d’aigua sigui mínim, se’ns avisarà mitjançant una alarma acústica
que cal omplir el dipòsit.

Pel que fa referència a la programació podem fer diferents coses, com
poder comunicar-nos mitjançant Wifi a través d’una pàgina web, per
Bluetooth a través d’una aplicació, etc.
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Llista d'elements

Aquest és un llistat de tots els recursos materials i eines utilitzades:

● 1 ESP32 STEAMakers ESP32STEAMAKERS

● 1 sensor de temperatura i humitat DHT11 KS0034

● 1 sensor de llum ambiental TEMT6000 KS0098

● 1 sensor d’humitat del sòl KS0049

● 1 sensor de nivell d’aigua (ampliació) KS0048

● 2 controlador de motor individual HR1124S KS0347

● 1 servomotor KS0194

● 1 brunzidor (ampliació) KS0019

● 1 LCD 1602 I2C KS0061

● 1 neopixel WS2812B1M60LB30

● Cables Dupont DUP-40x20

● 1 bateria POWERBANK2200

● 1 ventilador 5V DC IN0003

● 1 bomba d’aigua 3-5V DC IN0009

● Altres elements no electrònics:

- Planta dins d’un test

- Dipòsit d’aigua

- Tub silicona Ø7,5 mm

- Silicona calenta

https://wiki.keyestudio.com/Ks0034_keyestudio_DHT11_Temperature_and_Humidity_Sensor
https://wiki.keyestudio.com/Ks0098_keyestudio_TEMT6000_Ambient_Light_Sensor
https://wiki.keyestudio.com/Ks0049_keyestudio_Soil_Humidity_Sensor
https://wiki.keyestudio.com/Ks0048_keyestudio_Water_Sensor
https://wiki.keyestudio.com/KS0347_Keyestudio_130_Motor_DC3-5V_Driving_Module
https://wiki.keyestudio.com/Ks0194_keyestudio_Micro_Servo
https://wiki.keyestudio.com/Ks0019_keyestudio_Passive_Buzzer_module
https://wiki.keyestudio.com/Ks0061_keyestudio_1602_I2C_Module


Pressupost

Anem a confeccionar el pressupost del projecte.

Descripció Unitats Preu
unitari

Preu

ESP32 STEAMakers 1 36,18€ 36,18€

Temperatura i humitat DHT11 1 6,99€ 6,99€

Llum ambiental TEMT6000 1 3,99€ 3,99€

Humitat del sòl 1 3,99€ 3,99€

Controlador de motor individual
HR1124S

2 3,99€ 7,98€

Servomotor 1 3,99€ 3,99€

LCD 1602 I2C 1 7,99€ 7,99€

Neopixel 8 leds 1 4,00€ 4,00€

Cables Dupont 2 3,63€ 7,26€



Bateria 1 9,99€ 9,99€

Ventilador 5V DC 1 1,98€ 1,98€

Bomba d’aigua 3-5V DC 1 4,99€ 4,99€

Tub siliciona Ø7,5 mm 1 1,99€ 1,99€

Total 101,32€

Diagrama de blocs

A continuació, tenim l’esquema d’interconnexions mitjançant un diagrama
de blocs. Això serveix per poder entendre millor com estan connectats
tots els elements:



Taula de connexions

A la taula de connexions següent hi ha l’assignació d’entrades i sortides,
tant digitals com analògiques:

Connexió Sensor/Actuador Tipus

D13 Lliure

D12 Lliure

D11 Controlador de motor
individual HR1124S

Bomba d’aigua

Sortida digital

D10 Sortida digital

D09 Lliure

D08 Lliure

D07 Neopixel 8 leds Sortida digital

D06 Controlador de motor
individual HR1124S

Ventilador

Sortida digital

D05 Sortida digital

D04 Servomotor Sortida digital

D03 Temperatura i humitat DHT11 Entrada digital



D02 Lliure

D01 TX USB PC

D00 RX

A05 SDA

A04 SCL

BUS I2C LCD 1602 I2C

A03 Lliure

A02 Llum ambiental TEMT6000 Entrada analògica

A01 Humitat del sòl Entrada analògica



Esquema electrònic

Aquí es mostra la connexió elèctrica dels diferents elements electrònics.
Està dissenyat amb el programa Fritzing.

Primer distribuirem tots els elements i posteriorment fem les connexions.



Procés de muntatge

A continuació, es mostra tot el procés de muntatge del sistema de control
automàtic d’un hivernacle:

1) Primer, connectem els sensors DHT11, humitat del sòl i nivell de
llum ambiental. Programem i comprovem que rebem les dades en
pantalla.

2) A continuació, connectem la pantalla LCD 1602 I2C. Programem i
comprovem que visualitzem les dades de temperatura, humitat de l’aire,
humitat del sòl i nivell de llum ambiental.

3) Connectem el neopixel de 8 leds.



4) Programem la il·luminació, de forma que mapegem els nivells
rebuts pel sensor al número de leds de la tira. Com més baix sigui el
nivell de llum rebut, major número de leds encesos hi haurà.

5) Connectem el servomotor i el controlador de motor individual
HR1124S. Així mateix, connectem el ventilador al controlador. Programem
i comprovem que quan la temperatura supera els 30ºC, el servo gira 90º
(obre la finestra) i el ventilador s’engega. Esperem que la temperatura
baixi i el servo torni a girar (tanca la finestra) i el ventilador s’apagui.

6) Finalment, connectem el segon controlador de motor individual
HR1124S i, a ell, la bomba d’aigua. Programem i comprovem que quan la
humitat del sòl sigui inferior al 20%, s’activi el reg. Aquest s’ha
programat de forma que la bomba s’engegui durant 5 segons i s’aturi.
Durant 10 segons restarà apagada esperant una nova lectura de la
humitat del sòl. En cas que el nivell d’humitat continuï per sota del 20%,
la bomba d’aigua s’engegarà de nou. Aquest procés s’anirà reproduint
cíclicament fins que el nivell superi el 20%. En aquest moment la bomba
estarà apagada i s’haurà acabat el reg.



Explicació del programa

A Inicialitzar, s'inicia la pantalla LCD 1602 I2C. A més, es reinicien totes
les variables a 0, apaguem tots els leds, ventilador i bomba d’aigua, així
com posem el servomotor en posició de finestra tancada.

En el bucle posem les funcions sensors, il·luminació, ventilació i reg.



Funció sensors: visualització de les dades de temperatura, humitat
de l’aire, humitat del sòl i nivell de llum ambiental.



Funció il·luminació: s’il·luminen de 0 a 8 leds en funció del nivell de llum
ambiental rebut.

Funció ventilació: el servomotor obre la finestra i el ventilador s’engega
quan se superen els 30ºC de temperatura.



Funció reg: la bomba d’aigua s’engega quan la humitat del sòl és
inferior al 20%.



Enllaç al programa

(Per fer públic un projecte heu d’anar a Informació en ArduinoBlocks i
activar el tick que posa Projecte públic).

http://www.arduinoblocks.com/web/project/896209

Enllaç al vídeo

Enllaç.

http://www.arduinoblocks.com/web/project/896209
https://drive.google.com/file/d/1wkfq51z3VheRRz5eD4S_M7_84gqYFEDO/view?usp=sharing

