
SMART AQUARIUM
O NAŠOM PROJEKTE

V našom biologickom laboratóriu chováme korytnačku.

Teplota vzduchu nad ostrovčekom, kde sa korytnačka

vyhrieva by mala byť v čase vyhrievania 35 až 40 °C, čo

udržiavame pomocou špeciálnej UV lampy pre plazy. Hoci

je starostlivosť o tohto vodného plaza jednoduchá, na

problémy narážame v čase prázdnin, voľných dní a

víkendov. Práve preto vznikol nápad vytvorenia “chytrého

akvária”
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Korytnačka má pri akváriu 2 Sonoffy, z ktorých máme

údaje o teplote vody a vzduchu. Pomocou HTTP requestov

tieto údaje získame cez Flask server na webové rozhranie,

kde si ich môže uživateľ prezrieť. Keďže očakávame veľkú

prevádzku, aby server nebol zaťažený, pridali sme

jednoduchú cache funkciu. Pomocou spomínaných

Sonoffov však vieme okolie korytnačky nielen sledovať,

ale aj aktívne sa zapájať do jej životného cyklu. Na ďiaľku

cez webové rozhranie vieme ovládať relé, ktoré majú

Sonoffy zabudované. Na týchto relé máme zapojenú vodnú

pumpu a UV svetlo. Okrem toho máme pri akváriu aj

kameru, z ktorej máme živý prenos alebo fotografiu vo

vysokom rozlíšení. Takto vieme najlepšie povedať, čo

korytnačka potrebuje

AKO TO FUNGUJE?

POSTUP
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software

Tasmota,

configurácia a

zapájanie
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nastavenie

HTTP requestov

na spustenie

spínačov

rozdelenie práce na prvom sretnuti, 

pravidelny meeting a manažovanie kódu cez GitLab
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prijímanie HTTP requestov z webového rozhrania

na Flask server a ich spracovanie

HTTP requesty z Flask servera do Sonoffov 

pravidelné ukladanie fotografie korytnačky

pomocou shell skriptu a CRON jobs

úprava kódu do finálnej podoby bežiacej na

brokeri - deploy.
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Vytvorenie stránky

pomocou HTML,

CSS a JavaScriptu.

Grafické

zobrazenie údajov

zo servera

javascript na

prepisovanie json dát

do webovej stránky
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- rozšírenie našej architektúry o ďalšie komponenty 

  (modul na automatické kŕmenie)

- nové senzory vhodné na kvalitu vody pre 

  korytnačku - pH, amoniak, dusičnany*

- podrobnejšia dátová analýza - korelácie, predikcie

- zautomatizované ovládanie vodného filtra a 

  UV lampy

VÍZIA DO BUDÚCNOSTI
Stránka nám umožňuje starať sa o korytnačku na diaľku:

- keď  má málo kyslíka ⇒ spustenie pumpy

- keď má málo tepla ⇒ zapnutie svetla

- Teplotu vzduchu, vody, ale aj rosný bod sa 

  nám zobrazuje na stránke

- stav korytnačky môžeme sledovať aj vizuálne, pomocou

kamery

VÝSLEDOK
  spektrom rôznych technológií

- práca a orientácia v mori informácií

- spolupráca v tíme

  IoT systému

 

- oboznámenie sa so širokým 

- vytvorenie funkčného kompletného 

ZÁVER


