
Cambra de germinació



Descripció del repte

Es tracta de simular el funcionament d’una cambra de germinació
industrial, de llavors, per a obtenir el què es coneix com a germinats.

El mètode més habitual d’obtenció dels germinats és a través de cultius
hidropònics. És un mètode de conreu de plantes fent servir solucions
químiques de nutrients minerals dins l'aigua, sense fer servir cap mena
de terra. Per a la producció eficient d’aquest producte cal controlar 2
paràmetres: temperatura i humitat ambiental.

Les funcionalitats del programari que governa la cambra de germinació
són:

- Informació de les dades de control a través d’una pantalla LCD:
temperatura i humitat ambiental.

- Avís, de les necessitats de reg o ventilació del cultiu.
- Simulació de l’activació d’una vàlvula de reg.
- Simulació de l’activació d’un ventilador.

Com a ampliació del projecte podríem:

- afegir cultius de terra, incorporant una tercera variable, la humitat
del substrat.

- O treballar amb la tira de neopixels per indicar de manera lumínica
quina funció del programa s’està realitzant. En aquest projecte,
poso la programació d’aquesta part, tot i que no la puc dur a terme
perquè no sé com connectar més de 3 actuadors a la placa.

Nivell educatiu
2 ESO

Llista d'elements

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

● ESP32 STEAMakers ESP32STEAMAKERS

● Cable de connexió de PC a placa CABLEARDU

● Shield Imagina TDR STEAM RBL0673



● Pantalla LCD1602 KS0061V2

● Cable de pantalla LCD RBLBUSI2C-PN

● 1 servomotor KS0209

● 1 servomotor 360º —- (?)

● 2 Cables de connexió d’entrada

i sortida RBLSENSOR-PN

● Neopixel (ampliació) WS2812B1M60LB30

● Altres elements no electrònics:

- Maqueta d’una cambra estanca de refrigeració. S’ha de
realitzar amb fustes i aïllants.

- Trepant per a fer obertures per posar el cable des de la
placa a l’ordinador.

- Silicona calenta o cola de fuster.0



Pressupost

Anem a confeccionar el pressupost del projecte.

Descripció Unitats Preu
unitari

Preu

ESP32 STEAMakers 1 36,18€ 36,18€

CABLEARDU 1 2,95€ 2,95€

Shield RBL0673 1 19,90€ 19,90€

Servomotor KS0209 1 3,99€ 3,99€

Servomotor 360º 1 3,99€ 3,99€

Pantalla LCD - KS0061V2 1 7,99€ 7,99€

Cable pantalla RBLBUSI2C-PN 2 1,10€ 2,20€

Cable entrada-sortida
RBLSENSOR-PN

2 1,10€ 2,20€

Tira de Neopixels (30 LEDS) 1 14,99€ 14,99€

Material maqueta (aprox.) - 10,00€ 10,00€

Total 104,39€



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,
de la placa Imagina TdR STEAM:

Shield Imagina TdR STEAM

Connexió Sensor/ Actuador Tipus

GND/VCC/SDA/SCL Pantalla LCD Terra/Alimentació/SDA/SCL

D3/VCC/GND SERVOMOTOR 360º Sortida digital/Terra/Alimentació

D5/VCC/GND SERVOMOTOR 1 Sortida digital/Terra/Alimentació

D4 Sensor temperatura i
humitat DHT11

Inserit a la placa Imagina

D01 TX
USB - PC

D00 RX



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

El procés de muntatge és un supòsit, ja que no hi ha hagut temps de
muntar-ho de veritat:

1. Construcció d’una maqueta d’una cambra de germinació. Les mides
han de ser suficients per tal que s’hi pugui encabir a l’interior de la
cambra:

a. Placa ESP32 STEAMakers + Imagina TdR STEAM
b. 2 servomotors
c. Cablejat dels servomotors cap a la placa.

2. S’haurà de fer un forat en un dels costats de la cambra per tal que
surti el cableARDU de la placa cap al PC.

3. S’haurà de fer un forat a la paret del davant per passar el cable de
la pantalla cap a la placa. La pantalla pot anar collada a la paret del
davant, ja que donarà informació del procés de les accions que es
duran a terme per a fer germinar les llavors.

4. Els 2 servomotors, el de Reg i el de Ventilació, també s’hauran
d’instal·lar a l’interior de la cambra, ja que són els actuadors. Els
cables dels servomotors es podran connectar directament a la placa
ja que estan en el mateix espai.

5. Ens hem d’assegurar que cada component funciona correctament.
Això es fa fent petits programes parcials de cadascun dels
components.

Explicació del programa

Iniciem el programa, posant dins d’INICIALITZAR:

- La pantalla LCD, que donarà la informació del procés de germinació
i les dades que controlem, temperatura i humitat.

- Activem l’enviament de les dades a la consola per tal de saber quina
magnitud de les dades està rebent el detector (DTH11).

- Iniciem sempre els 2 servomotors a angle 0º.



Dins del bucle, hi posem:

- L’accionament dels 2 servomotors.
- L’enviament de dades a la consola cada 5000 ms.
- 2 funcions que s’han programat per separat:

- Mesurar la Temperatura i la humitat: Aquesta funció
ens serveix per rebre dades de les 2 variables cada 5000
ms.

- Condicions de germinació: Dins d’aquesta funció
establirem els intervals dels paràmetres que es controlen,
la temperatura i la humitat, i es definirà quina acció cal fer
en cada cas. S’establiran tal com indica la taula de sota.

PROCÉS DE GERMINACIÓ

Temperatura
(ºC)

< 15 15 - 25 25 <

Humitat (%) < 60 60 - 80 80 <

Automatitzaci
ó

Activació del
servomotor que
obre la clau de
pas de l’aigua

Res Activació del
servomotor
que fa girar
el ventilador

Pantalla LCD Regant Optim Ventilant

LED RGB Taronja Verd Vermell



En fer el programa, ens hem adonat que es donava una situació que
no s’havia contemplat, que era, que hi hagués una temperatura
superior a
25ºC (25 <) i una humitat inferior a 80%. En aquestes condicions,
caldria que es regués i es ventilés a la vegada. Per aquest motiu, hem
afegit una altra condició en el procés de germinació:

PROCÉS DE GERMINACIÓ

Estat Sequera Òptim Fongs Sec i Fong

Temperatura
(ºC)

< 15 15 - 25 25 < 25 <

Humitat (%) < 60 60 - 80 80 < < 60

Automatitzaci
ó

Activació del
servomotor
que obre la
clau de pas
de l’aigua

Res Activació del
servomotor

que fa girar el
ventilador

Activació del
revomotor 1
(reg) i del

servomotor 2
(ventilació)

Pantalla LCD Regant Optim Ventilant Reg+
Ventilació

LED RGB Taronja Verd Vermell Lila



Funcions:

Mesurar la temperatura i la humitat:

Les dades de temperatura i humitat es prenen cada 5000 ms, tal com diu
l’ordre de temps (en verd).
S’han establert 2 variables, tipus nombre: temperatura i humitat,
i prendran els valors que rebi el sensor DHT-11 (lila).
A la pantalla, aparaixerà a la primera fila, la dada de
temperatura, mostrada segons “T:” i després, a la columna 9, la
dada humitat, mostrada segons “H:” (verd i turquesa).

Condicions de germinació:

En les condicions de germinació hi ha 2 condicions, la primera, que
organitza les actuacions dels servomotors reg i ventilació segons les
condicions ambientals de la cambra de germinació, marcades per les 3
primeres columnes de la taula PRocés de germinació.
La segona condició és si es dona la situació d’elevada temperatura i
baixa humitat, en la qual, seria necessari activar tant el reg com la
ventilació.
En blau, s’han establert les ordres de lògica, inserint-hi a l’interior les
variables de temperatura i humitat que s’havien creat anteriorment.



En lila, està programat que s’activi el LED RGB, i s’escull el color
desitjat.



Aquesta ordre es trobarà a la categoria TDR STEAM. I finalment, en verd,
es dona l’ordre de que aparegui a la pantalla LCD, una paraula que
resumeixi què és el que està passant a l’interior de la cambra de
germinació:

Optim: quan les condicions de temperatura i humitat
són adequades i no es necessita fer cap intervenció.
Regant: Quan la temperatura és inferior a la necessària o bé,
la humitat està per sota dels valors desitjats
Ventilant: Quan la temperatura o la humitat estan per sobre dels
valors desitjats
Reg+Ventilació: Quan la temperatura estigui per sobre de
la desitjada i la humitat per sota.



Enllaç al programa

http://www.arduinoblocks.com/web/project/897382

Enllaç al vídeo

Cambra de germinació - Projecte de robòtica

Fonts de les imatges

1. <a href='https://www.freepik.es/fotos/remolacha'>Foto de remolacha
creado por pvproductions - www.freepik.es</a>

2. www.tecno-agro.com/servicios/laboratorio/equipos-y-maquinas/germinadora-
d e-semillas-y-planta

3. <a href='https://www.freepik.es/fotos/granos'>Foto de granos creado
por atlascompany - www.freepik.es</a>

http://www.arduinoblocks.com/web/project/897382
https://drive.google.com/file/d/1oT-yypEsmWqQgsVilw1KcKUxnT1NWtoo/view?usp=sharing
http://www.freepik.es/fotos/remolacha%27
http://www.freepik.es/
http://www.tecno-agro.com/servicios/laboratorio/equipos-y-maquinas/germinadora-de-semillas-y-planta
http://www.tecno-agro.com/servicios/laboratorio/equipos-y-maquinas/germinadora-de-semillas-y-planta
http://www.tecno-agro.com/servicios/laboratorio/equipos-y-maquinas/germinadora-de-semillas-y-planta
http://www.freepik.es/fotos/granos%27
http://www.freepik.es/

