
Початок експерименту (фото автора) 

САВЧЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ, учень 11 класу комунального закладу 
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної 
ради», місто Кропивницький. 

Науковий керівник: ДРЄЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, доцент кафедри 
кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського 
національного технічного університету, кандидат технічних наук. 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ВОЛОГОСТІ ҐРУНТУ 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: створити пристрій та програмне забезпечення до нього, який періодично 
записуватиме значення вологості ґрунту в кількох зразках. 

 
 

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:  
 обрати датчики вологості ґрунту за допомогою модуля Arduino;  
 зібрати пристрій для періодичного запису показників з датчиків на SD картку;  
 написати програмне забезпечення для пристрою; 
 провести дослідження з використанням створеного пристрою. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: процеси в проведенні досліду 
порівняння методів утримання вологи в ґрунтах. 
 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: методи автоматизації 
проведення експерименту по утриманню вологості в ґрунті. 
 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: аналіз та порівняння для 
визначення апаратної бази пристрою, який розробляється; 
експеримент для визначення характеристик датчиків 
вологості; синтез для розробки структури та порядку дії 
пристрою; математичне моделювання для перетворення 
абстрактних величин, які отримано з аналогово-цифрових 
перетворювачів, в значення вологості ґрунту. 

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 вологості ґрунту в 
часі. 

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА  АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ: 
 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. 

 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. 

 Створено загальний алгоритм роботи системи, який 
реалізовано в програмному коді.  

 В результаті отримано систему, готову для автономного 
проведення експерименту порівняння утримання вологи 
ґрунтами. 

Структура стенду для проведення дослідів (схема автора) 

Функціональна схема стенду для проведення дослідів 
(схема автора)  

Ілюстрація проведення калібрування окремого датчика  
(фото автора): α – датчик у повітрі; β – датчик занурений у воду;  

u – проміжні показники. 


