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Inspiracja 

 

Pomysł projektu zrodził się na wakacjach w lipcu 2021r. na obozie harcerskim 

w okolicach Poznania. Na jednej z „biesiadnych” chwil – niezbyt usatysfakcjonowani 

smakiem obiadu (oczywiście: harcerz nie narzeka zje wszystko ) na „ruszcie” 

rozmowy pojawił się temat zdrowej żywności. W trakcie rozmowy Karolina 

przytoczyła zdarzenie w którym ze supermarketu zostały wycofane nowalijki – kiełki 

zanieczyszczone szkodliwymi bakteriami. Zadaliśmy sobie pytanie czy sami nie 

możemy uprawiać zdrowych, świeżych nowalijek przez cały rok i je spożywać 

z pożytkiem dla zdrowia. Postanowiliśmy podejść do tego naukowo, połączyć nasze 

zainteresowania: fizyczno-matematyczno-chemiczno-biologiczno-informatyczne 

i stworzyć kapsułę bioniczną do uprawy nowalijek w warunkach pokojowych przez 

cały rok. Ustaliliśmy plan pracy a po powrocie z obozu harcerskiego przystąpiliśmy 

do jego realizacji. 
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Trochę o nas - nasza drużyna: 

 

   
Karol Wieczorek Karolina Błaszczyk Jan Szydłowski 

 

 

Jesteśmy uczniami szkół średnich w Ostrowie Wielkopolskim i tworzymy grupę 

międzyszkolną. Ja uczęszczam do drugiej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Kompałły na kierunku matematyczno-fizycznym, koleżanka Karolina Błaszczyk do pierwszej 

klasy III Liceum Ogólnokształtującego na kierunku biologiczno-chemicznym a kolega Karol 

Wieczorek do drugiej klasy Zespołu Szkół Technicznych na kierunku technik informatyk. 

Nasza znajomość trwa już trzy lata w ramach wspólnego zainteresowania jakim jest 

harcerstwo. Ja z Karolem należę do 58DHS „M.O.S.T i pełnię funkcję druha, Karolina należy 

do 7WDH im. żołnierzy „Żyto 1”. Wybór kierunków szkół wskazuje nasze dodatkowe 

zainteresowania. Z Karoliną mamy jeszcze jedną pasję: „koniki” – uwielbiamy jeździć konno.  
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1. Złożenia i cel projektu. 

 

Bazując na wnioskach z przeprowadzonych badań (optymalizacja wzrostu) stworzenie kapsuły 

bionicznej do domowej (pokojowej) uprawy zdrowych nowalijek, optymalizowanej 

mikroprocesorowo (czujniki (kontrola parametrów uprawy) + automatyka (dozowanie składników 

odżywczych)+ algorytm (program)). 

Założenia: 

Projekt składa się z pięciu etapów:  

1. Przeprowadzenie wstępnych badań porównawczych między uprawą roślin w ziemi i w podłożu 

hydroponicznym w tych samych warunkach temperaturowo-oświetleniowo-wilgotnościowych.  

2. W ramach współpracy z Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, na 

wydziale Nauk Biologicznych (Katedra Botaniki i Ekologii) zbadanie wzrostu roślin w fitotronie.  

3.  Bazując na wnioskach z punktu 1i 2 -stworzenie kapsuły bionicznej do domowej (pokojowej) 

uprawy nowalijek optymalizowanej mikroprocesorowo (czujniki + automatyka + algorytm (program)) 

4. W dalszym etapie po zoptymalizowaniu procesu upraw w kapsule bionicznej przez dobranie 

czasów naświetlania światłem niebieskim, czerwonym i UV, dobranie odpowiedniego stężenia 

wodnego CO2, kontrolowanego napowietrzenia. W dalszym etapie sprawdzenie wpływu muzyki, faz 

księżyca i sąsiedztwa roślin na przyrost upraw.  

5. Etap realizowany na bieżąco z etapami 1-4 jest stworzenie strony internetowej i podzielenie się ze 

wszystkimi z naszych doświadczeń w uprawie zdrowej żywności. Link do zdjęć: 

http://www.salwinia.trym.biz 

 

Beneficjenci projektu: 

Nasz projekt dedykowany jest osobą ceniących sobie zdrową żywność. Może być wykorzystywany 

przez osoby niepełnosprawne ruchowo, dla których wyjście do sklepu jest problemem. Spoglądając 

przyszłościowo w dążeniach ludzkości do kolonizacji kosmosu można stwierdzić,  że podobne 

rozwiązania będą stosowane w celu dostarczenia żywności na przyszłych stacjach kosmicznych. Może 

ktoś z naszej trójki będzie brał udział w takich badaniach – projektach a wtedy na pewno 

wykorzystamy zdobytą wiedzę i doświadczenie. 

Porównanie z istniejącymi produktami o pokrewnym działaniu: 

W literaturze przedmiotu jak również w opracowaniach na rynku nie spotkaliśmy się z tak 

kompleksowym urządzeniem. 

Wpływ na środowisko: 

Urządzenie ma pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ do jego użytkowania nie zużywa się 

nawozów sztucznych.  

http://www.salwinia.trym.biz/
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Miejsce realizacji projektu:  

1. III Liceum Ogólnokształcące ul. Wojska Polskiego 17 63-400 Ostrów Wielkopolski 

2. ZST ul. Poznańska 43 63-400 Ostrów Wielkopolski 

3. I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego; 63-400 Ostrów Wielkopolski  

           ul. Gimnazjalna 9 

 

Harmonogram:  

Tabela 1 Przyjęty harmonogram prac. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

2.  Materiały i przewidziane metody badań. 

2.1.Metoda bezpośredniego pomiaru: 

a. Temperatury podłoża  

b. Wilgotność i temperatura powietrza 

c. Wzrostu roślin w czasie 

d. Pomiar pH podłoża 

 

2.2. Metoda testów praktycznych kapsuły bionicznej - Salwinia: 

 

e. Przeprowadzenie testów generowania komunikatów awaryjnych:  

f. Przeprowadzenie testów podglądu kamery. 

g. Przeprowadzenie testów wilgotności i temperatury. 

Projekt realizowany w okresie od 09.2020 do 04.2021 

Poszczególne działania w 

zakresie realizowanego projektu  

Terminy realizacji 

poszczególnych 

działań 

Osoba lub inny podmiot 

odpowiedzialny za działanie w 

zakresie realizowanego projektu 

 

Przeprowadzenie badań 

biologicznych 

Zakup części na budowę kapsuły 

Budowa prototypu 

Tworzenie oprogramowania 

urządzenia 

Testowanie prototypu 

Stworzenie strony 

 

 

 

Wrzesień 2021- grudzień 

2022r. 

Grudzień 2021 – luty 2022r. 

Grudzień 2021 – luty 2022r. 

 

Wrzesień 2021 – Luty 2022r 

Styczeń 2022r. 

Wrzesień 2021- kwiecień 

2022r. 

 

Koordynator – kierownik projektu:   

Karolina Błaszczyk 

 

Koordynator :   Jan Szydłowski 

 

Koordynator :    Karol Wieczorek 
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h. Przeprowadzenie testów i kalibracji odczytu. 

i. Przeprowadzenie testów działania całego urządzenia. 

2.3.  Badanie wzrostu roślin przy optymalizacji warunków biologicznych z wykorzystaniem 

mikroprocesorowej automatyki w zbudowanej kapsule bionicznej „SALWINIA” 

 

3. Opis badania. 
3.1. Przeprowadzenie wstępnych badań porównawczych między uprawą roślin w ziemi 

i w podłożu hydroponicznym w tych samych warunkach temperaturowo-

oświetleniowo-wilgotnościowych. 

Celem badania był wybór podłoża do „kapsuły bionicznej”. W tym celu dokonano 

sprawdzenia na jakim podłożu w takich samych warunkach środowiskowych następuje 

wzrost wybranych roślin. Do badań wybrano podłoże ziemia1 i woda2. Wyniki porównano 

z uprawą roślin w fitotronie3.  W badaniach uwzględniono następujące parametry 

pomiarowe: 

Tabela 2 Tabela parametrów pomiaru 

 

Źródło: opracowanie własne 

  

                                                           
1 Ziemia zakupiona w sklepie ogrodniczym przeznaczona do sadzonek 
2 Woda ze studni 
3 Badania przeprowadzono we współpracy z Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, na 
wydziale Nauk Biologicznych (Katedra Botaniki i Ekologii) 
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3.1.1. Budowa kapsuły – pierwszy prototyp. 

 

  
Tworzenie pojemnika do wysiewu Sadzenie nasion 

 

 

 
Budowa kapsuły                                                                                            Sadzenie nasion 
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Tworzenie koncepcji działania kapsuły 

 

 
Budowa kapsuły                                                                                            Budowa kapsuły                                                                                            
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Budowa kapsuły – PROTOTYP 1                                                                            Budowa kapsuły – PROTOTYP 1                                                                            

 

 

Budowa kapsuły – PROTOTYP 1                                                                             

 

4. Przeprowadzenie wstępnych badań porównawczych między uprawą roślin w ziemi i w podłożu 

hydroponicznym w tych samych warunkach temperaturowo-oświetleniowo-wilgotnościowych. 
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Wykres 1 Wykres wzrostu kopru na podstawie Tabeli 1 i Tabeli 2 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.2.Zbadanie wzrostu roślin w fitotronie 

 

Celem badania było sprawdzenie wzrostu roślin w fitotronie w stabilnych warunkach otoczenia. 

Badano wzrost kopru i pietruszki. Jako podłoże zastosowano ziemię uniwersalną Kronen . 

Temperatura 22 [ oC ], wilgotność 70 %. Podlewanie 3 razy w tygodniu. Czas ekspozycji świetlnej 16 

godzin na dobę (od 6 rano do 22).  
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Wykres 2 Wzrost roślin w fitotronie na podstawie tabeli 3 i 4 

 

Źródło: Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego wydział Nauk Biologicznych. 

4. Przyjęte rozwiązania. 
Do sterowania całym urządzeniem zastosowano mikrokontroler Arduino Mega a dodatkowym 

modułem sieciowym. Zastosowanie takiego mikrokontrolera wynikało z dużej ilości wejść i wyjść 

analogowych i cyfrowych co na etapie tworzenia prototypu ułatwiło nam konstruowanie – budowę 

kapsuły. Docelowo sterowanie zostanie przekazane do mikrokomputera RasperyPi.  W obecnej 

chwili  mikrokomputer RasperyPi  umożliwia podgląd uprawy w kapsule przez kamerę, W dalszej 

perspektywie przewidujemy analizę obrazu i przez mikrokomputer i  na podstawie tego doboru 

odpowiedniego stężenia preparatów odżywczych dla uprawy w kapsule. Na rozwiązanie hydro-

bioniczne składają się dwie pomy do przepływu substancji medycznych. Są to pompy wolnego 

przepływu. Jedna z pomp służy do przepływu roztworu wodnego przez zbiornik zewnętrzy – rury, 

gdzie znajduje się grzałka i czujnik Ph . Pompa jest włączana do podgrzewania roztworu wodnego 

(przy załączonej grzałce). Zastosowanie obiegu zewnętrznego z podgrzewaniem roztworu wodnego 

i pomiarem Ph związane jest z budowa grzałki i sądy Ph. Są to elementy do użytku w pionie o 

wysokości ok. 20 cm. W przyszłości zastosowane zostanie ogrzewanie płytowe podobne do 

ogrzewania stolika w drukarkach 3d. Do pomiaru poziomu roztworu cieczy zastosowano czujnik 

pomiaru jakości wody. Dzięki temu chcemy przeprowadzić badania czy można ten czujnik 

zastosować do pomiaru stężenia środków odżywczych w naszej kapsule. Do pomiaru wilgotności 

i temperatury wykorzystano czujnik DHT12 a do pomiaru temperatury roztworu czujnik oparty 

o układ DS180. Jako pojemnik do upraw wybrano czarną metalową foremkę do pieczenia. Wybór 

ten został podyktowany koniecznością ograniczenia światła wpadającego do roztworu, gdyż duża 

ilość światła powoduje rozwój glonów co nie jest korzystne. Obudowę wykonano z plesksi 

przezroczystego  i białego. Obudowa została wyłożona folią aluminiową, która ma zapewnić 

odpowiedni dopływ światła do uprawy. Ze względów badawczych folii tej nie zastosowano od 

frontu. W przyszłości przewiduje się jej zastosowanie również od frontu. Do oświetlenia 

wykorzystano światło led o barwie czerwonej, niebieskiej i UV. Program sterujący został napisany 

w j. C dla kompilacji na Arduino (listing programu testującego – załącznik 3). Program został 

stworzony na podstawie algorytmu (załącznik 4 – algorytm pracy kapsuły - testy). Algorytm jest cały 

0
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koper pietruszka
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czas dopracowywany i aktualizowany. Przewiduje się w przyszłości ustawianie parametrów pracy 

zdalnie przez Internet. 

 

 

5. Budowa kapsuły „Salwina” 

Na podstawie badań wstępnych stworzono kapsułę do dalszych badań. 

 

  
Widok zbudowanej kapsuły bionicznej  
Przód kapsuły bionicznej 

Kapsuła bioniczna w czasie naświetlania 
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Kapsuła bioniczna z częscia widocznego 
sterowania – strona lewa 

Kapsuła bioniczna z częscia widocznego sterowania 
– strona prawa 

  
Układ hydroponiczny Układ hydroponiczny 
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Układ sterowania strona prawa Układ sterowania strona lewa 

 

5.1 Układ sterowania 

 

 

Zdjęcie 1 Widok kapsuły bionicznej „Salwina „ od przodu z opisem 
źródło: opracowanie własne 

Legenda: 

1.Folia odblaskowa 

2.  Kamera 

3. Pobór roztworu wodnego do 

cyrkulacji zewnętrznej 

4. Gniazda z roślinami 

5. Pojemnik na roztwór 

6. Powrót roztworu wodnego 

7. Wyświetlacz 

8. Oświetlenie led 

9. Czujnik Wilgotności i 

temperatury powietrza 

10. Czujnik temperatury 

roztworu wodnego 

11. Wejście napowietrzania 

12. Czujnik poziomu roztworu 

wodnego 
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Zdjęcie 2 Układ sterujący – prawa strona kapsuły bionicznej „Salwinia” z opisem urządzeń 
źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Zdjęcie 3 Układ hydroponiczny kapsuły bionicznej „Salwinia” widok z tyłu – opis urządzeń 
źródło: opracowanie własne 

Legenda: 

1. Mikrokontroler Arduino 

Mega 

2.  Mikrokontroler Arduino Uno 

3. Płytka montażowa 

4. Układ zasilania +5V , +9 V 

5. Stabilizatory napięcia +5V, 

+9V 

6. Styczniki 

7. Głośniki 

8. Układ sterujący 

9. Czujnik Ph 

10. Czujnik czujnik poziomu 

roztworu  

Legenda: 

1. Pompa dopływu wody 

2.  Zasilanie oświetlenia led UV 

3. Zasilanie oświetlenia led 

4. Zasilanie grzałki 

5. Zasilanie sprężarki powietrza 

6. Sprężarka powietrza 

7. Trójnik 

8. Czujnik Ph 

9. Zawór zwrotny 

10. Pompa cyrkulacji roztworu 

wodnego 

11. Grzałka i zewnętrzny 

zbiornik 

12. Zbiornik dodatkowy 



19 
 

 

Zdjęcie 4 Układ sterowania kapsuły bionicznej „Salwinia” widok z lewej – opis urządzeń 
źródło: Opracowanie własne 

 

6. Przeprowadzone badania  

 

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem nasion słonecznika. Które cechują się dość szybkim 

kiełkowaniem. W praktyce termin ten wynosił 2-3 dni. Drugim aspektem był niski koszt nasion. 

Do odżywiania roślin wykorzystano płyny 

   

 
 
 Sadzonki do badania: nasiona słonecznika 

Wsiew  

  
Wzrost - kiełkowanie Po czterech dniach 

 

Legenda: 

1. Mikrokomputer RsperyPi 

2. Wiatraki  

3. Zasilanie  

4. Zasilacz 

5. Akces point 

6. Kamera 

7. Kabel światłowodowy8.  
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6.1. Badanie wpływu naświetlania na uprawę 

 
W kapsule wykorzystano światło ledowe niebieskie i czerwone w zakresie barw … Dodatkowo zastosowano światło UV 
w celu wzmocnienia łodyg. Badania przeprowadzono w przedziale tygodniowym stosując różne długości dziennego 
naświetlania roślin . Jako podłoże wykorzystano środek Aqua Vega zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

 
Zdjęcie 5 Zastosowane środki odżywcze do podłoża hydroponicznego kapsuły bionicznej „Saleinia” 

źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 3 Zależność wzrostu od długości naświetlania 

lp. czas naświetlania wysokość łodyg czas badania 

  [godziny] [cm] [dni] 

1 5 4 7 

2 10 6 7 

3 15 7 7 

4 20 8 7 
źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 3 Wykres wzrostu roślin w zależności od długości naświetlania 

źródło: Opracowanie własne 
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Strona internetowa. 

 

Źródło: opracowanie własne 

7. Badania, które będziemy realizować. 

7.1.  Badanie wpływu dokarmiania roślin na wzrost 

7.2.  Badanie wpływu napowietrzania na system korzeniowy 

7.3.  Badanie wpływu ph wody na kondycje roślin 

8. Działanie urządzenia. 

Po włączeniu urządzenia do zasilania wywołana zostaje procedura testująca kapsułę, która jest 

sterowana jest przez mikro sterownik Arduino Mega. Procedura testowania obejmuje: 

uruchomienie napowietrzacza wody, uruchomienie oświetlenia led  UV i barwy czerwono – 

niebieskiej, uruchomienie podglądu kamery realizowanej w oparciu o mikrokomputer RasperyPi, 

odczyt wilgotności i temperatury powietrza w kapsule, odczyt temperatury roztworu wodnego, 

odczyt poziomu roztworu wodnego i jego Ph, załączenie wiatraków. Następuje również włączenie 

głównego obiegu cyrkulacji roztworu wodnego poprzez załączenie pompki cyrkulacyjnej. Po 

przeprowadzeniu testu rozruchowego następuje kalibracja pracy kapsuły. Kalibracja pracy 

kapsuły polega na ustabilizowaniu parametrów kapsuły do zadanych. Kalibracji podlega 
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temperatura roztworu – w przypadku za niskiej następuje załączenie grzałki i obwodu cyrkulacji 

roztworu wodnego do czasu osiągnięcia zadanej wartości (19 OC). Dokonywany jest również 

pomiar temperatury powietrza i wilgotności w kapsule. W przypadku wartości zawyżonych 

następuje załączenie wentylacji ( dwóch wiatraków) i stabilizacji parametrów do oczekiwanej 

wartości. W przypadku za niskiego Ph roztworu wodnego wysyłany jest komunikat o jego zmianie 

( ręcznie dosypanie stabilizatorów). W przypadku stwierdzenia niskiego poziomu roztworu 

wodnego następuje załączenie pompki drugiej i pobranie – uzupełnienie poziomu roztworu 

wodnego z pojemnika dodatkowego. W przyszłości zbiornik ten zostanie doposażony o czujnik 

poziomu cieczy. W tej chwili jest wysyłana informacja o pobraniu wody ze zbiornika. Kapsuła jest 

wyposażona w napowietrzacz wody . Napowietrzacz wody jest sterowany za pomocą algorytmu. 

Kapsuła nie posiada w tej chwili czujnika zawartości tlenu w roztworze. Czujnik ten zostanie 

zainstalowany w następnej wersji kapsuły. Do kontroli jakości upraw zastosowano kamerę 

podłączoną do mikrokomputera RasperyPi. Za jego pomocą i akcespointa można zdalnie 

obserwować jakość upraw. W przyszłości przewiduje się zastosowanie sztucznej inteligencji 

(stworzenie odpowiedniego programu) do analizy obrazu i oceny jakości upraw i generowaniu – 

sterowaniu parametrami kapsuły. Kapsułę wyposażono w możliwość odtwarzania muzyki. 

Rozwiązanie to oparto o mikro sterownik Arduino UNO, procesor dźwięku i dwa głośniki 

połączone równolegle 8 Om co daje impedancje wypadkową 4 Omy. Rozwiązanie to posłuży do 

badania wpływu muzyki poważnej  na uprawiane rośliny w kapsule. Uprawę roślin w kapsule 

można oglądać w Internecie po zastosowaniu zewnętrznych adresów IP.  

9. Wnioski z badań 

Z naszych wstępnych badań wyciągnęliśmy następujące wnioski: 

1. Uprawa roślin na przykładzie (kopru i pietruszki) przebiega w sposób podobny (krzywa 

wzrostu) w pierwszej części wzrostu ze wskazanie – dwu dniowym szybszego wzrostu w 

podłożu ziemnym. Natomiast końcowy wzrost był korzystniejszy dla podłoża wodnego. 

Prawdopodobnie jest to związane z kształtowaniem systemu korzeniowego ( nie podlegało to 

badaniu) 

 

2.  Po dłuższym czasie na glebie zaobserwowano pleśni i grzyby. Nie jest to korzystne dla osób 

alergicznych. Nie zaobserwowano takiego efektu przy podłożu wodnym (podłoże wodne było 

w warunkach ciemności i natleniane).  

3. Ze względu na punkt 1 i 2 we wnioskach wybrano podłoże hydroponiczne w budowie kapsuły. 

4. Zastosowanie światła niebieskiego, czerwonego i UV wpłynęło na lepszy wzrost roślin. 

5. Automatyzacja wpływa na lepszy wzrost roślin. 

6. Ze względów czasowych badanie wpływu faz księżyca na wegetacje nie zostało zakońcone. 

7. Nie zauważyliśmy wpływu muzyki na wzrost roślin – badania będą kontynułowane 

8. Lekki przepływu powietrza wpływał pozytywnie na grubość łodyg. 
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Po wyże badania ze względu na czas wegetacji i jakość nasion wymagają dłuższego okresu 

obserwacji i potwierdzenia w kilku próbach. Badania te będziemy kontynuować. 

10. Wnioski Końcowe 

Przyjęte rozwiązania techniczno – konstrukcyjne prototypu umożliwiają przeprowadzenie szeregu 

ciekawych badań, które założyliśmy. Uzyskane wyniki badań posłużą do opracowania bardziej 

ergonomicznej obudowy i w pełni automatyczne realizowanie upraw. Mamy nadzieję, że nasze 

rozwiązania , które publikujemy na stronie salwinia.trym.pl wzbudzą zainteresowanie czytelników 

a w przyszłości umożliwi nam założenie startup-u i w kooperacji produkcje tych urządzeń. 

Praca sprawiła nam dużo przyjemności i frajdy. Pozwoliła nam poznać świat konstruktorów 

i biznesmenów. Pomimo tego, że praca przy tworzeniu kapsuły zajęła nam sporo czasu i wkładu 

finansowego uważamy, że było warto. 

Trudności jakie napotkaliśmy w trakcie pracy nad projektem 

Każdy nowy pomysł – projekt w trakcie realizacji problemy z którymi należy się zmierzyć. Nie 

inaczej było u nas. Można je przedstawić w kilku punktach: 

1. Nasz projekt jest zespołowy, każdy z nas uczy się w innej szkole a ze względów epidemicznych 

spotkania były wezwaniem. Musieliśmy bazować większości na pracy zdalnej. 

2. Temat projektu był dla nas wezwaniem – nie mieliśmy wystarczającej wiedzy teoretycznej 

i praktycznej – do jego realizacji. Musieliśmy ją zdobyć. 

3. Koszt naszego projektu przekroczył 5000 zł. było to nie lada wyzwaniem - organizacja funduszy 

– ale się udało :) 

4. CZAS – pogodzenie nauki i realizacja projektu ( czyli wkroczenie na ścieżkę nieznaną)  było dla 

nas dość trudne. Ale doświadczenie (kompetencje te twarde i mięknie), które zdobyliśmy na 

pewno zaprocentuje w przyszłości. Mamy nadzieje, że nasz projekt zdobędzie uznanie w ocenie 

jury co zmobilizuje nas do dalszych prac nad nowymi pomysłami. 
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Załącznik 1 Algorytm pracy kapsuły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 Schemat blokowy programu 
źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem programu https://app.diagrams.net/ 
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Załącznik 2 Listing programu do testowania 

#include <SPI.h> 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_GFX.h> 

#include <Adafruit_SSD1306.h> 

#include "dht.h" 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> // dolaczenie pobranej biblioteki I2C dla LCD 

#include <OneWire.h> 

#include <DS18B20.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 3);  // Ustawienie adresu ukladu na 0x27 

Adafruit_SSD1306 display(4); 

dht DHT22; 

// Definicja pinów 

  #define DHT22PIN 38    //przypisanie pinu 2 Arduino jako odczyt z sensora 

// Numer pinu do którego podłaczasz czujnik ds 

#define ONEWIRE_PIN 48 

// Adres czujnika 

byte address[8] = {0x28, 0xFF, 0x22, 0x7A, 0x80, 0x16, 0x4, 0xC5}; 

OneWire onewire(ONEWIRE_PIN); 

DS18B20 sensors(&onewire); 

//FUNKCJE 

void ole(float i1, float i2, float i3) 

  { 

    display.clearDisplay(); 

    display.setTextSize(1); 

    display.setTextColor(WHITE);  

    display.setCursor(4,4); 

    display.print("n1= "); 

    display.println(i1 ,2); 

    display.display(); 

    display.setCursor(4,15); 

    display.print("n2= "); 
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    display.println(i2, 2); 

    display.display(); 

    display.setCursor(4,25); 

    display.print("n4= "); 

    display.println(i3, 2); 

    display.display(); 

    delay(3000);  

  } 

void w_lcd(int x, int y, String text ) 

{ 

lcd.setCursor(x,y); 

lcd.print(text) ; 

//  lcd.backlight(); // zalaczenie podswietlenia 

//  delay(5000); 

//  lcd.noBacklight(); // wylaczenie podswietlenia 

//  delay(5000); 

return 0; 

} 

void T_DS18B20 () 

{ 

   float temperature = sensors.readTemperature(address); 

   w_lcd(0,2,"Temp. Roz: "); 

   w_lcd(11,2,String(temperature)); 

   // Serial.print(temperature); 

   // Serial.println(F(" 'C")); 

} 

void dht22() 

{ 

  int chk = DHT22.read(DHT22PIN);         //sprawdzenie stanu sensora, a następnie wyświetlenie 
komunikatu na monitorze szeregowym 

  Serial.print("Stan sensora: "); 

  switch (chk) 

  { 
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    case DHTLIB_OK:  

    Serial.print("OKt");  

    break; 

    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:  

    Serial.println("Błąd sumy kontrolnej");  

    break; 

    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:  

    Serial.println("Koniec czasu oczekiwania - brak odpowiedzi");  

    break; 

    default:  

    Serial.println("Nieznany błąd");  

    break; 

  } 

 Serial.print("Wilgotnosc (%): ");  //wyświetlenie wartości wilgotności 

 Serial.print((float)DHT22.humidity, 2); 

 Serial.print("tt"); 

 Serial.print("Temperatura (C): ");           //wyświetlenie temperatury 

 Serial.println((float)DHT22.temperature, 2); 

 delay(1000);  //opóźnienie między kolejnymi odczytami - 1 s 

 ole(DHT22.humidity,DHT22.temperature,0); 

  w_lcd(0,0,"Wilgotnosc Pow:"); 

  w_lcd(15,0,String(DHT22.humidity)); 

  w_lcd(0,1,"Temp. Pow: "); 

  w_lcd(11,1,String(DHT22.temperature)); 

} 

 

 void test_stycznikow(int stan,int czas) 

  // piny 22,24,26,28,29,30,32,34,36 

  { 

    for(int i=22; i<=36; i=i+2) 

    { 

    ole(i,i,i); 

    digitalWrite(i, 0);  
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    delay(czas); 

    digitalWrite(i, 1);  

    delay(czas);  

    } 

  } 

  

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C); 

 

display.clearDisplay(); 

// sterowanie - przekazniki 

pinMode(22, OUTPUT); //grzałka 

digitalWrite(22, 1); // wyłączenie stycznika 

pinMode(24, OUTPUT); // led 

digitalWrite(24, 1); // wyłączenie stycznika 

pinMode(26, OUTPUT);  // uv 

digitalWrite(26, 1); // wyłączenie stycznika 

pinMode(28, OUTPUT);  

digitalWrite(28, 1);  // wyłączenie stycznika 

pinMode(30, OUTPUT); // pompa 1 

digitalWrite(30, 1); // wyłączenie stycznika 

pinMode(32, OUTPUT); // pompa 2 

digitalWrite(32, 1); // wyłączenie stycznika 

pinMode(34, OUTPUT); // wentylatory 

digitalWrite(34, 1); // wyłączenie stycznika 

pinMode(36, OUTPUT); 

digitalWrite(36, 1); // wyłączenie stycznika 

Serial.begin(9600);                    //inicjalizacja monitora szeregowego 

lcd.begin();   // Inicjalizacja LCD  

lcd.backlight(); // zalaczenie podwietlenia 

// sensor tem ds 

  sensors.begin(); 
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  sensors.request(address); 

} 

void loop() { 

 

ole(1,2,3); 

test_stycznikow(34,100); 

digitalWrite(22, 0);  

digitalWrite(24, 0);  

digitalWrite(34, 0); 

delay(1000); 

digitalWrite(4, 1);  

delay(1000); 

dht22(); // pomiar temperatury i wilgotnosci 

T_DS18B20 (); // pomiar temperatury roztworu 

} 
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Załącznik 3 Preliminarz kosztów zawierający materiały i/lub usługi 

 
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

Rodzaj kosztów Il
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Koszt 

całkowity 

(w zł) 

Przewody połączeniowe  3 6,00 zł Szt. 18,00 zł 

Lampa uv 1 100,00 zł Szt. 100,00 zł 

Lampa naświetleniowa 1 120,00 zł Szt. 120,00 zł 

Obudowa 1 300,00 zł Szt. 300,00 zł 

Miernik Ph w wodzie 1 120,00 zł Szt. 120,00 zł 

Miernik zawartości tlenu w wodzie 1 800,00 zł Szt. 800,00 zł 

Pompka napowietrzająca 1 120,00 zł Szt. 120,00 zł 

Sterownik mikroprocesorowy 1 50,00 zł Szt. 50,00 zł 

Moduł kanałowy przekaźnikowy 1 30,00 zł Szt. 30,00 zł 

Moduł Bluetooth 1 13,00 zł Szt. 8,00 zł 

Czujnik wilgotności i temperatury 1 35,00 zł Szt. 35,00 zł 

Przekaźnik moduł 4-kanałowy 1 10,00 zł Szt. 10,00 zł 

Pompka pompa do wody cieczy 2 35,00 zł Szt. 70,00 zł 

Zasilacz wtyczkowy 1 25,00 zł Szt. 25,00 zł 

Czujnik wilgotności gleby + przekaźnik 1 17,00 zł Szt. 17,00 zł 

Cyfrowy barometr, czujnik ciśnienia i temperatury 1 10,00 zł Szt. 10,00 zł 
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Wyświetlacz  1 25,00 zł Szt. 25,00 zł 

Woltomierz Amperomierz 1 20,00 zł Szt. 20,00 zł 

Kabel USB 1 5,00 zł Szt. 5,00 zł 

Moduł WiFi 1 10,00 zł Szt. 10,00 zł 

Moduł łączności 1 60,00 zł Szt. 60,00 zł 

Czujnik temperatury wodoodporny 1 28,00 zł Szt. 28,00 zł 

MODUŁ CZUJNIKA ŚWIATŁA UV 1 50,00 zł Szt. 50,00 zł 

Moduł Przekaźnik 6-Kanałowy 1 30,00 zł Szt. 30,00 zł 

Elektrozawór 2 35,00 zł Szt. 70,00 zł 

GOLDPIN CZARNA WTYCZKA SZPILKOWA 2 4,00 zł Szt. 8,00 zł 

Płytka PCB 3 8,00 zł Szt. 24,00 zł 

Płytka stykowa prototypowa 1 10,00 zł Szt. 10,00 zł 

Kamera  VGA 1 80,00 zł Szt. 80,00 zł 

Termometr i higrometr z wyświetlaczem 1 17,00 zł Szt. 40,00 zł 

Moduł zegara czasu rzeczywistego 1 20,00 zł Szt. 20,00 zł 

Czujnik natężenia światła 1 19,00 zł Szt. 19,00 zł 

Czujnik Poziomu Wody 1 15,00 zł Szt. 15,00 zł 

Moduł GSM 1 95,00 zł Szt. 95,00 zł 

Wentylator x2 podwójny 1 40,00 zł Szt. 40,00 zł 
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Sterownik mikroprocesorowy 
1 200,00 zł Szt. 200,00 zł 

główny 

Sterownik mikroprocesorowy pomocniczy 1 90,00 zł Szt. 90,00 zł 

Miernik  1 120,00 zł Szt. 120,00 zł 

Materiały instalacyjne 1 200,00 zł Szt. 200,00 zł 

Drukarka 3D 1 1 100,00 zł Szt. 1 100,00 zł 

Filament 1 150,00 zł Komp. 150,00 zł 

Materiały eksploatacyjne 1 50,00 zł Szt. 50,00 zł 

 Inne koszty 1 200,00 zł Szt. 200,00 zł 

Wykonanie prototypu (montaż, oprogramowanie, 

testowania) 
1 3 000,00 zł Szt. 3 000,00 zł 

Koszty obsługi
 
zadania, w tym koszty 

administracyjne  

1 50,00 zł Szt. 50,00 zł 

1) Koszty wysyłek 

  

Ogółem:   8 222,00 zł Szt. 8 342,00 zł 
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Załącznik 4. Zdjęcia z wykonanych prac 

1. Badania wzrostu w fitotronie 

    

   

 

    

 

2. Badania podłoża  
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3. Budowa kapsuły 
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4. Proces badawczy 
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5. Strona internetowa  

 

 
 

 

 

 


