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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
Σχετική θεωρία 
Η ανάλυση της υγρασίας του εδάφους γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στην 

περμακούλτουρα, επειδή παρέχει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους κατανάλωσης 

του νερού και ηλεκτρισμού, καθώς και τη δυνατότητα φυτοπροστασίας από ασθένειες. 
Η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν τις ποσότητες νερού που 

υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή εντός του αγροτεμαχίου μπορούν να 
βοηθήσουν τον αγρότη να εφαρμόσει ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τις αρδευτικές 
ανάγκες των καλλιεργειών του. Με τα δεδομένα αυτά, οι αγρότες είναι επίσης σε θέση 
να γνωρίζουν ποιες περιοχές εντός του αγροτεμαχίου τους παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
ευκολία ή μεγαλύτερη δυσκολία στη συγκράτηση υδάτινων πόρων. Η πρόσβαση σε 
τέτοιου είδους πληροφορίες, όπως τα επίπεδα υγρασίας στο έδαφος, αποτελεί 
ρυθμιστικό παράγοντα για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση των 
καλλιεργειών. 

Και εδώ είναι το σημείο στο οποίο η δημιουργία ενός συστήματος με μικροελεγκτή 
Arduino για την ανίχνευση της υγρασίας στο έδαφος μπορεί να φανεί ιδιαίτερα 
επωφελής.  

Λέξεις-Κλειδιά 

Αισθητήρες, Υγρασία εδάφους, Arduino, Μικροελεγκτές, Ανάλυση 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να υλοποιήσετε αυτήν τη δραστηριότητα, καθώς 

μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

Διάρκεια 
60 λεπτά. 
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Μαθησιακοί στόχοι 
● Σχέδιο και δομή εργασιών. 

● Οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν επικοινωνιακή 

ικανότητα στην ανάλυση εννοιών και ιδεών με σαφήνεια. 

● Οι μαθητές θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να επιδεικνύουν 

αναλυτική σκέψη. 

● Οι μαθητές θα πρέπει να προτείνουν λύσεις σε θέματα επίλυσης 

προβλημάτων. 

● Θα πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητες δημιουργικότητας, αυτονομίας και 

καινοτόμο πνεύμα. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
Οι εκπαιδευόμενοι ΣΕΕΚ θα πρέπει: 

● Nα κατανοούν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την ανάπτυξη 

ενός συστήματος ανάλυσης της υγρασίας του εδάφους. 

● Να αναγνωρίζουν τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος ανάλυσης της υγρασίας του εδάφους. 

● Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την 

ανάπτυξη ενός συστήματος ανάλυσης υγρασίας εδάφους. 

● Να είναι σε θέση να προγραμματίζουν και να διαμορφώνουν το σύστημα 

ανάλυσης υγρασίας εδάφους. 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά 
● Arduino Uno R3 

● Αισθητήρας υγρασίας εδάφους (FC-28) 
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● Υπολογιστής/ φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 

● Καλώδια βραχυκυκλωτήρα 

● Ένα κόκκινος, κίτρινος και πράσινος λάμπτήρας LED 

● Πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (breadboard) 

● Χώμα (μπορεί να είναι σε βάζο ή ποτήρι) και νερό 

 

Εργασίες 
1. Συναρμολογήστε το κύκλωμα σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: 

● GND Arduino –> αισθητήρας υγρασίας GND –> GND των 3 λαμπτήρων LED 

● 5V Arduino –> VCC αισθητήρας υγρασίας 

● A0 Arduino –> Αισθητήρας υγρασίας A0 (αναλογική είσοδος) 

● D3 Arduino –> άνοδος του λαμπτήρα LED 1  

● D4 Arduino –> άνοδος του λαμπτήρα LED 2  

● D5 Arduino –> άνοδος του λαμπτήρα LED 3  

2. Το κύκλωμα πρέπει να έχει ως εξής: 
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3. Καταχωρήστε τον ακόλουθο κώδικα στο Arduino για την ενημέρωση του 
συστήματος και εκτελέστε το έργο: 

 

#define sensor A0 
#define LED_1 3 
#define LED_2 4 
#define LED_3 5 
  
int signal; 
  
void setup() 
 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(sensor, INPUT); 
  pinMode(LED_1, OUTPUT); 
  pinMode(LED_2, OUTPUT); 
  pinMode(LED_3, OUTPUT); 
} 
  
void loop() 
{ 
  signal = analogRead(sensor); 
  Serial.print("Signal: "); 
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  Serial.print(signal); 
  Serial.print("; "); 
  if (signal >= 0 && signal < 300) 
  { 
    Serial.println(" Status: Dry Soil "); 
    drysoil();  
  } 
  else if (signal >= 300 && signal < 500) 
  { 
    Serial.println(" Status: Moisture OK! "); 
    soilok(); 
  } 
  else if (signal >= 500 && signal < 1024) 
  { 
    Serial.println(" Status: Wet Soil "); 
    wetsoil(); 
  } 
   
  delay(1000); 
} 
  
void drysoil() 
  { 
  digitalWrite(LED_1, HIGH); 
  digitalWrite(LED_2, LOW); 
  digitalWrite(LED_3, LOW); 
  } 
  void soilok() 
  { 
  digitalWrite(LED_1, HIGH); 
  digitalWrite(LED_2, HIGH); 
  digitalWrite(LED_3, LOW); 
  } 
 
  void wetsoil() 
  { 
  digitalWrite(LED_1, HIGH); 
  digitalWrite(LED_2, HIGH); 
  digitalWrite(LED_3, HIGH); 
  } 

 
 

 

4. Τοποθετήστε τον αισθητήρα ανίχνευσης υγρασίας του εδάφους σε ένα βάζο (ή 

ποτήρι) με χώμα και διαβάστε την τιμή υγρασίας. 

 

5. Προσθέστε/αφαιρέστε νερό στο έδαφος και παρατηρήστε το μήνυμα κειμένου 

που θα εμφανιστεί στην σειριακή οθόνη σύμφωνα με τον αριθμό των 

λαμπτήρων LED που είναι αναμμένοι. Οι λαμπτήρες LED θα ανάψουν ανάλογα 

με την υγρασία που υπάρχει στο έδαφος. Πιο συγκεκριμένα:  
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● Ένας αναμμένος λαμπτήρας LED υποδεικνύει ότι το έδαφος είναι στεγνό 

και πρέπει να υγρανθεί. 

● Όταν δύο λαμπτήρες LED είναι αναμμένοι, τότε αυτό υποδεικνύει ότι το 

έδαφος βρίσκεται σε καλά επίπεδα υγρασίας στα περισσότερα φυτά. 

● Όταν και οι τρεις λαμπτήρες LED είναι αναμμένοι, τότε αυτό υποδεικνύει 

ότι το έδαφος είναι υγρό και ότι μπορεί να είναι επιβλαβές για ορισμένα 

φυτά. 
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