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MOTYWY POWSTANIA PROJEKTU

Głównym motywem do stworzenia tego projektu, było stworzenie sterownika, który byłby łatwy w użytku, 

żeby każdy jego użytkownik mógłby dostosować sterownik dla własnych zastosowań. Dodatkowo dzięki temu,

że sterownik bazuje na popularnej platformie Raspberry Pi, użytkownicy będą w stanie sami wykonywać różne modyfikacje

lub tworzyć własne moduły rozszerzające. Oznacza to że użytkownicy nie będą uzależnieni tylko od osoby, która stworzyła 

Sterownik, a sami będą mogli wprowadzać modyfikacje sprzętowe lub programowe. 



Pierwsze podejście do sterownika, 
czyli wersja pierwsza sterownika

To nie jest moje pierwsze podejście, do tego projektu ponieważ obecna wersja tego projektu to wersja druga tego projektu. Sam

projekt rozpocząłem 3 lata temu podczas pandemii Covida-19, gdy wszystko było uziemione przez lockdown, zacząłem wtedy 

poznawanie sterowników PLC, zaczynałem od sterownika firmy Siemens z serii LOGO, seria ta jest głównie do zastosowań 

domowych, już zaraz przy rozpoczęciu pracy ze sterownikami PLC, miałem myśli że mogę zrobić to wszystko co wykonuje 

sterownik PLC, ale za pomocą mikrokontrolerów, wtedy też narodził się pomysł „A może bym tak samemu skonstruował 

sterownik”. Byłem zadowolony z rezultatów mojej pracy, jednak podczas tworzenia sterownika pojawiło się kilka problemów. 

Pierwszym z nich był problem związany z programowaniem tego sterownia, ze względu na zastosowania budowy złożonej z 2 

układów mikroprocesorowych, sposób programowania tego sterownika nie był w ogóle podobny do znanych nam sposobów 

programowania sterowników tego typu. Drugim problemem było nie zachowaniem norm dla tego typu urządzeń, chodzi mi tutaj o 

to że zazwyczaj stan wysoki dla sterowników jest przedział napięcia od 18V-24V, w przypadku mojego sterownika było inaczej, 

ponieważ zakres ten wynosił 3.3V-5V, czyli o 4.8 razy mniejszy niż występuje to zazwyczaj. To jest dość spory problem w tym 

urządzeniu, ponieważ różne urządzeniu typu czujniki mogłyby być niekompatybilne z moim sterownikiem.





Co zostało poprawione w 
stosunku do poprzedniej wersji

W danej wersji sterownika, poprawie uległa jego wydajność. Zamiast stosować dwa mikrokontrolery taktowane 16MHz oraz 

80MHz, zastosowałem cztero-rdzeniowy procesor o architekturze ARM taktowany 1GHz, jest to o ponad 10 razy szybszy procesor 

niż w poprzednim sterowniku. Ustandaryzowałem ten sterownik, czyli teraz stan wysoki na sterowniku zamiast 5V jest 24V, czyli

tak jak bazowo posiada większość sterowników. Możliwość skonfigurowania sterownika pod siebie, czyli możemy korzystać na 

tym sterowniku z dowolnych oprogramowań, np.: OpenPLC oraz Domoticz, pierwszy z nich symuluje nam działanie sterownika 

PLC i umożliwia nam programowanie go poprzez 5 dostępnych języków dla sterowników, opisanych w normie IEC 61131 (ST, IL, 

FBD, LD, SFC), program piszemy za pomocą programu OpenPLC Editor. Środowisko Domoticz umożliwi nam sterownanie

różnych urządzeń domowych, czy np. tworzenie harmonogramu włączania wbudowanych przekaźników, które później mogą 

wykonywać odpowiednie zadania. Jest możliwość żeby również, zaprogramować dany sterownik samemu za pomocą języków 

takich jak: python, java, C++. Dodatkowo pracuję nad własnym programem, który umożliwi nam jeszcze prostszą obsługę 

urządzenia, bo w aktualnym rozwiązaniu jednak jest wymagana początkująca wiedza informatyczna.





Dla kogo właściwie jest ten sterownik

Sterownik ten znajdzie, głównie zastosowanie w naszych domach, ze względu że wspiera on takie oprogramowania jak Domoticz

(czy nawet Home Assistant), dzięki niemu będziemy mieli dobry zestaw startowy dla osób, które będą chciały zacząć przygodę z 

przykładowo inteligentnym domem. Nie oznacza to jednak że sterownik kieruję tylko dla zastosowań domowych wręcz 

przeciwnie. Dzięki możliwości dopasowywania sterownika do swoich możliwość, może on idealnie nadać się do prostych, a 

nawet nieco wymagających sytuacjach w różnych zakładach, lecz jednak już wtedy wymagana jest większa wiedza informatyczna. 

Takie oprogramowanie jak OpenPLC, umożliwi nam symulować działanie jak i programowanie sterownika PLC, co może oznaczać 

że te urządzenie ma naprawdę dużo możliwość, można powiedzieć że w tym wypadku ograniczają nas tylko nasza wiedzą na 

temat programowania, czy zastosowanie w jakim celu chcemy użyć sterownika.



Schemat ideowy budowy sterownika



Jak można zauważyć, urządzenie ma prostą konstrukcję, wykorzystałem tutaj przetwornice typu step-down, ze względu na 

znacznie niższe straty mocy, niż w stabilizatorach napięcia, które wykorzystałem w pierwszej wersji tego sterownika. Wbudowana 

przetwornica w Raspberry Pi generuje również napięcie o wartości 3.3V, na do trzeba zwrócić również uwagę, ponieważ 

większość układów działa w logice 5V, w tym przypadku jest inaczej i główna logika procesora to 3.3V. Cewki również zostały 

galwaniczne odizolowane od główniej jednostki sterownika, więc gdy dojdzie do jakiegoś uszkodzenia fizycznego przekaźnika to 

naszemu sterownikowi nic się nie stanie. Dodając że sam przekaźnik elektromagnetyczny zapewnia izolację galwaniczą układu. 

Wyświetlacz OLED o przekątnej 0.97cala, służy do wyświetlania temperatury, oraz czasu sterownika, jednak to już użytkownik 

może sam dostosować. Zegar RTC jest obecny, gdyby urządzenie nie miało pracować podłączane do sieci i nie miało skąd 

synchronizować czasu. Za pomocą konwerterów stanów logicznych, sprawiłem że dla sterownika stan wysoki to dopiero 24V.


