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ПРОБЛЕМАТИКА

В наш час фермери, як ніколи потребують кращих 

умов для вирощування рослин, адже в нашій країні 

клімат почав змінюватися на більш сухий. Тому 

сільське господарство потребує дієвих методів 

збереження вологи в ґрунті, для повноцінного 

розвитку рослин. Таких методів є декілька, але який з 

них найкращий, невідомо. Для визначення, який з 

методів є кращим, необхідно створити пристрій на 

базі мікроконтролеру, який буде здатний записувати 

інформацію про вологість кожні декілька хвилин.
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Також окрім пристрою, для 

експерименту знадобляться 

піддослідні зразки, 

з різними методами збереження 

вологи. 

ДОСЛІДЖУВАНІ ЗРАЗКИ

Початок експерименту (фото автора)



 Якщо проводити 

експеримент ручним 

вимірювачем, то мені 

знадобиться стояти біля 

горщиків з досліджуваними 

зразками, що найменше 

добу або навіть більше. 

Такий варіант мене не 

влаштовує. Саме тому 

було прийнято рішення 

створити автоматизований 

вимірювач вологи.
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ВАРІАНТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Ручний вимірювач вологості грунту
[https://thermolab.net.ua/p800743395-izmeritel-kislotnosti-

vlazhnosti.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAjw1uiEBhBzEiw

AO9B_HTLzZ5cGZwVCOkDlLISq9s8YdM3FMBnDHMIpeBjz7h5QQrG_j

JwDThoCCXQQAvD_BwE]



 Для проведення експерименту потрібно:

 1) В чотирьох горщиках приготувати ґрунт.

 2) Долити в кожний горщик по склянці води.

 3) Міряти в кожному глечику вологість кожну 

хвилину, протягом кількох діб.

 4) Для оцінки результатів намалювати чотири 

графіки.

 5) Графік який спускатиметься найповільніше 

відповідає глечику, в якому вода випаровується 

найповільніше.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ
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розробити пристрій та 

програмне забезпечення до нього, який 

періодично записуватиме значення вологості 

ґрунту в кількох зразках.

Обрати датчики вологості ґрунту за 

допомогою Arduino.

 - Зібрати пристрій для періодичного запису 

показників з датчиків на SD картку.

 - Написати програмне забезпечення для 

пристрою.



Для створення пристрою необхідно 

мати декілька компонентів, що 

дозволять виконувати всі потрібні 

операції, а саме:

 1) Ємнісні датчики вологості;

 2) Модуль Arduino Nano 3;

 3) Micro-SD картка;

 4) Декілька кнопок.
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КОМПОНЕНТНА СКЛАДОВА ПРИСТРОЮ
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Для того, щоб отримувати інформацію 

від датчиків, вимірювати напругу можна за 

допомогою аналогових входів командами:

void zibrat_dani(){

experiment_time_min++;

vologost0 = analogRead(vologostPin0);

vologost1 = analogRead(vologostPin1);

vologost2 = analogRead(vologostPin2);

vologost3 = analogRead(vologostPin3);

}

ВИМІРЮВАННЯ НАПРУГИ 



 Для максимально точних результатів необхідно робити 

заміри кожну хвилину, цю дію можна реалізувати за 

допомогою команди «delay». Ця команда дозволяє 

зупинити виконання програми на певний проміжок часу 

починаючи від 1 мс до 50 діб, але нам достатньо однієї 

хвилини.

 Реалізовано це було за допомогою наступної частини

коду (код автора):

 for(char t=60; t>0; t--){

 delay(1000);

 }
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ТАЙМЕР



 Для калібрування ємнісних датчиків, до 

пристрою було додано кнопку, для запису 

мінімальних та максимальних показників. 

 Це відбувається наступним чином: Спочатку 

кнопка натискається коли датчик знаходиться в 

повітрі, значення яке буде отриманим 

вважається мінімальним, тобто вологість 

дорівнює 0%,  потім коли данні мінімуму 

записані, датчик опускається в стакан з водою, в 

даному випадку вологість буде дорівнювати 

100%.
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КАЛІБРУВАННЯ ПРИСТРОЮ
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α – датчик у повітрі; β – датчик занурений у воду; u – проміжні показники

КАЛІБРУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Ілюстрація проведення калібрування окремого датчика (розробка автора)



Мікроконтролер щохвилинно знімає напругу з датчиків і перетворює 

їх у числові значення. Результати вимірювання записуються у текстовий 

файл, який розташовується на Micro-SD карті. По завершенню 

експерименту дослідним може скопіювати вміст файлу в табличний 

процесор типу excel і провести порівняльний аналіз.
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ПРИНЦИП РОБОТИ ПРИСТРОЮ

Функціональна схема стенду для проведення дослідів (схема автора)



 Запис на SD card реалізовано в модулях SPI.h та SD.h це

реалізовано наступним кодом: 

myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);

 if (myFile) {

 myFile.print(experiment_time_min); myFile.print("\t");

...

 myFile.close();

 }
В результаті повторення 

void loop() {

 pauza_odna_minuta();

 zibrat_dani();

 zapisit_resultat();

}
програма записує нові показники кожну хвилину.
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ЗАПИС НА SD З ПЕВНОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ



 ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: створено 

пристрій автоматичного фіксування показників 

вологості ґрунту в часі.

 НАУКОВА НОВИЗНА: розглянуто проблему 

визначення швидкості випаровування води з 

ґрунтів в результаті чого розроблено метод для 

побудови статистики зміни вологості ґрунту в 

часі.
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1) Обрані ємнісні датчики не мають контакту із землею

частин із напругою, тому явище ерозії контактів пристрою

не загрожує. Для використання обраних датчиків було

розроблено алгоритм калібрування і реалізовано

калібрування в програмному коді.

2) З метою проведення запису результатів, було обрано

бібліотеку для роботи з SD картками, які можна

використовувати і на персональному ПК. Результати

записуються у текстовому форматі.

3) Створено загальний алгоритм роботи системи, який

реалізовано в програмному коді. В результаті отримано

систему, готову для автономного проведення

експерименту порівняння утримання вологи ґрунтами.
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
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