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Abstract: The aim of this article work is to design and implement an automated irrigation system 

for use in a family house. The proposed system is based on the Raspberry Pi platform and AVR 

microcontroller with the possibility of automatic adaptation to outdoor temperature and humidity 

conditions. The design also includes a web interface using the NodeRED for manual control and 

monitoring of collected data from individual wireless sensor modules 
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1 ÚVOD 

Práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaného zavlažovacího systému pro venkovní použití. 

Zmíněný systém má konkrétní uplatnění v rodinném domě, kde se využívá na zavlažování  

travních ploch i truhlíkových a záhonových rostlin. Systém je navržený pro 9 zavlažovacích okruhů, 

ale je myšleno i na případné rozšíření, kdy do řídící místnosti jsou přivedeny i záložní hadice na 

rozvod vody.   

 

Obrázek 1: Blokové schéma systému 
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Systém je postavený na řídící jednotce Raspberry Pi[1], která svým programem ovládá devět  

zavlažovacích okruhů zahrady. Každý okruh je spínaný prostřednictvím relé a elektromagnetického  

ventilu.  Systém by měl mít i schopnost přizpůsobit se aktuálním podmínkám, díky informacím  

ze dvou modulů s řídícími mikrokontroléry Atmega328P. Svá data budou sbírat pomocí snímačů  

teploty/vlhkosti vzduchu a vlhkosti půdy. Tato data následně budou odeslána řídící jednotce  

bezdrátovou komunikací za pomocí modulu nRF24L01, kde budou uloženy do SQL databáze. Vlh-

kost půdy a teplota se zobrazí ve webovém rozhraní, naprogramovaném v programovacím  

nástroji NodeRED, kde i technicky nezkušený uživatel dokáže ručně nastavit spínání zavlažovacích 

okruhů a dobu zavlažování.  

1.1 BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE  

Pomocí bezdrátové komunikace můžeme změřená data z jednotlivých snímačů poslat do řídící  

jednotky, která je následně vyhodnotí. V této problematice se často setkáváme s pojmem „Internet 

věcí“. Je definován Mezinárodní telekomunikační unií jako globální infrastruktura pro IT společ-

nosti. Definují také rozdíl mezi zařízením a věcí. Zařízení musí být schopno komunikovat s ostatními  

zařízeními a mělo by poskytovat minimálně snímání, sběr dat, ovládání nebo zpracování dat.  

Zástupci těchto technologií jsou například Lora nebo Sigfox.[2][3] 

Můžeme také využít levné a lehce implementované WiFi moduly. Jedním takový zástupcem je 

NRF24L01. Modul komunikuje na frekvenci 2,4 GHz s přenosovou rychlostí od 250 kb/s do 2 Mb/s. 

Dosah se liší v závislosti na modelu a na použité přenosové rychlosti a také na umístění modulu. 

Základní model disponuje integrovanou anténou na desce, která má udávaný dosah výrobcem 100 

metrů ve volném prostoru (v reálných podmínkách se počítá s nižším dosahem). Komunikaci mezi 

řídícím procesorem obstarává sběrnice SPI. Napájecí napětí modulů je 3,6 V. A to konkrétně za po-

moci tužkových lithiových baterií od firmy SAFT. Při plné kapacitě baterie, by měl modul vydržet 

dostatečnou dobu, i s ohledem na to že modul bude pracovat pouze v letním ročním období. Teore-

tické hodnoty výdrže jsou uvedeny níže. V práci byl zvolen modul NRF24L01 s integrovanou anté-

nou z důvodů možnosti volby tří variant a zároveň nízké spotřeby, rozměrům a nízké pořizovací 

ceně.  

1.2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 

Celé zařízení je řízeno jednodeskovým počítačem Raspberry Pi, který byl původně vytvořen pro 

výukové účely. Poslední verze 4 obsahuje 4-jádrovým procesorem ARM Cortex A7 s frekvencí 

900MHz, 1 GB RAM. Pro vytvářenou aplikaci byl vybrán model 2, který dosahuje dostačujícího 

výkonu. 

Jelikož byl pro komunikaci vybrán modul nRF24L01, bude využita HW periférie pro sběrnici SPI, 

spínací relé pro elektromagnetické ventily se jednoduše připojí na GPIO piny a sepnou pomocí napětí 

3,3 V nebo 5 V. Program pro jednotlivé spínací relé bude programován v jazyce Python, který je již 

součástí operačního systému Rasbian. Je založen na tzv. flow based přístupu a pracuje s uzly (nodes), 

z nichž každému lze zadat určitou funkci a postupně tak vytvořit posloupnost, která zpracovává pří-

chozí data a posílá je dále do dalšího uzlu. NodeRed také nabízí webové prostředí, ve kterém můžeme 

zobrazovat data ze snímačů, spínání tlačítek, ventilů a mnoho více. 

Pro sběr dat z jednotlivých senzorů (vlhkost půdy, teplota a vlhkost vzduchu) byly navrženy desky 

plošných spojů s mikrokontroléry ATmega328P[4] a komunikačními moduly NRF24L01. Napájení 

zajišťuje baterie na napětí 3,6V a mikrokontrolér je možné programovat v systému prostřednictvím 

AVR_ISP konektoru. 
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Obrázek 2: Schéma zapojení pro bezdrátové moduly 

1.3 SPÍNACÍ ČÁST 

Spínání jednotlivých okruhů je naplánováno pomocí dvou spínacích součástek, a to pomocí relé a 

elektromagnetických ventilů. Ventily jsou spínány střídavým napětím 19-24 V. Pro buzení relé je 

využit integrovaný obvod ULN2801a, který obsahuje tranzistory v Darligtonově zapojení na jejichž 

vstupy je přivedeno napětí 3,3V z řídící jednotky Raspberry Pi.  

 

Obrázek 1: 3D model desky pro spínací část 

Pro spínání potrubí byly zvoleny elektromagnetické ventily EZP-22-54[5] s regulací průtoku. Jedná 

se o ventil spínaný střídavým napětím 24 V. Přívod vody je možno ručně vypnout/zapnout centrál-

ním ventilem. A zároveň lze každý okruh uzavřít samostatně kulovým ventilem. Celý ventilový sys-

tém je umístěn do vnitřní místnosti, tak aby se k ventilům nedostala vlhkost. Při venkovním uložení 

často dochází k zamrzání, korozi a celkovému poškození systému. Proto je výhodnější  

systém umístit do vnitřního prostoru.  
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2 ZÁVĚR 

V článku byl popsán koncept realizace systému pro automatizovaný zahradní systém s využitím v 

rodinném domě. V současné době jsou vyrobeny desky plošných spojů pro spínací část a bezdrátové 

moduly. V realizované zahradě jsou již kompletně rozvedeny podzemní hadice pro 

zavlažování travních ploch a záhonů a hadice pro zavlažování okenních truhlíků jsou 

zazděné do omítky domu. A každý okruh je ukončen příslušnou technologií zavlažování 

(postřikovače, hadicí s integrovanými kapkovači, nebo kapkovači). Všechny okruhy byly 

přivedeny do řídící místnosti, kde jsou připojeny přes spínací ventily k přívodu vody 

z vodovodního řádu. V práci nyní zbývá dokončit programovou část a její následné ověření v 

reálných podmínkách. 
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