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WPROWADZENIE

MeatCheck+ jest urządzeniem wykrywającym stopień zepsucia się różnych produktów

mięsnych, przede wszystkim wędlin, produktów i przetworów rybnych, a także

produktów z mięsa wołowego, wieprzowego i kurczaka.

Urządzenie to powstaje dla osób, które ze względu na różne przypadłości zdrowotne

nie posiadają zmysłu węchu, a także dla ludzi potrzebujących sprawdzić, jak świeże

jest dane mięso bez potrzeby używania drogiej aparatury badawczej, a wszelkie

reakcje chemiczne zachodzące w psującym się mięsie nie są jeszcze wyczuwalne przez

ludzki zmysł węchu.



FUNKCJE URZĄDZENIA

1. Pomiar na żywo:

Urządzenie na bieżąco stanu czujnika, a następnie na bieżąco wyświetla i aktualizuje

wynik w formie tekstu (a także w obecnej wersji paska prostokątnego), które to

reaguje na jakość produktu od ‚świeżego” do ‚zepsutego”.

2. Wybór mięs:

Z menu głównego należy wybrać dany rodzaj mięsa, a następnie jego rodzaj (na

przykład ‚Kurczak > Filet”). Po wyborze jest wykonywany pomiar trwający do

kilkunastu sekund. Po jego zakończeniu ukazuje się wynik bez dynamicznej

aktualizacji, po czym następuje powrót do menu głównego.



KOMPONENTY DRUGIEJ WERSJI URZĄDZENIA

W obecnym prototypie urządzenia zastosowano poniższe kluczowe elementy:

1. Mikrokontroler ESP-12E odpowiadający za kontrolę wszystkich funkcji urządzenia

oraz umożliwiający komunikację Wi-Fi.

2. Czujnik SGP 30: Cyfrowy czujnik z wbudowanym mikroprocesorem reagujący na

będące w powietrzu związki organiczne wytwarzane przez psujące się mięso i inne

produkty spożywcze;

3. Wyświetlacz monochromatyczny OLED 128x64px SSD1306 wraz do rysowania

funkcji, wykresów oraz menu urządzenia;

4. Cyfrowy czujnik temperatury BMP280 do pomiaru temperatury otoczenia.

Zasilanie urządzenia zostało oparte na baterii LiPol wraz z układem ładującym

bazującym na komponencie DIO5158 oraz układem konwertującym napięcie z baterii

na 3.3 wolta.



KOSZT WYKONANIA DRUGIEJ WERSJI URZĄDZENIA

Komponenty podobnie jak w pierwszej wersji urządzenia zostały dobrane

w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć koszty.

Cena wszystkich elementów urządzenia (zakupionych latem 2022 roku)

zmieściła się w przedziale 200 złotych, co po uwzględnieniu inflacji

powoduje, że obecnie urządzenie jest szybsze i bardziej wydajne za

mniejszą cenę, w porównaniu do pierwszej wersji urządzenia kosztującej

w grudniu 2021 roku 210 złotych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Link do repozytorium GitHub: 

https://github.com/Metisek/MeatCheckPlus

https://github.com/Metisek/MeatCheckPlus

