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Tóm tắt: 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất mô hình sử dụng điện thoại thông minh (ĐTTM) tự 

động giám sát và điều khiển môi trường nhà kính bằng vi điều khiển STM32 và module 

truyền/nhận wifi ESP8266. Phần mềm trên ĐTTM giám sát điều kiện môi trường thông qua 

hệ thống cảm biến và điều khiển điều kiện môi trường bằng hệ thống cơ cấu chấp hành. Hệ 

thống hoạt động ở chế độ tự động và bằng tay thông qua giao diện màn hình LCD hoặc 

ĐTTM. Vì điều khiển STM32 nhận thông tin môi trường từ hệ thống cảm biến, xử lý và tác 

động lên hệ thống cơ cấu chấp hành. Module truyền/nhận wifi ESP8266 nhận và phản hồi 

thông tin từ vi điều khiển STM32 đến ĐTTM. Phần mềm trên ĐTTM cập nhật thông số hệ 

thống cảm biến và trạng thái hệ thống cơ cấu chấp hành thời gian thực, đồng thời điều khiển 

hệ thống cơ cấu chấp hành theo chế độ bằng tay và tự động dựa trên cài đặt thông số môi 

trường.  

         Từ khóa : Nông nghiệp công nghệ cao; Môi trường nhà kính; Điện thoại thông minh; Vi 

điều khiển; Module truyền/nhận wifi. 

Abstract: 

In this paper, we propose using smartphone to monitor and control the greenhouse 

environment by using microcontroller STM32 and module transceiver wifi ESP8266. 

Smartphone software monitors the greenhouse environment via temperature and humidity 

sensor DTH11, light sensor BH1750 and controls the greenhouse environment by pump, fan 

and roof greenhouse. The system can run automatically or manually by LCD screen or 

smartphone software. Microcontroller STM32 receives the environmental information from 

the sensors, processes and acts the actuators Module transceiver wifi ESP8266 receives and 

feedbacks the information from microcontroller STM32 to smartphone. Smartphone 

software updates sensor parameters as well as actuator status and simultaneously controls the 

actuators in automatic or manual mode based on the greenhouse environment. 
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Microcontroller; Module transceiver wifi. 

 


