
 

 

 

 

  

  

     

 

Eνότητα 6  
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ARDUINO 



 

1 Σελίδα 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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2 Σελίδα 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
Η ανάλυση της υγρασίας του εδάφους γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στην 

περμακούλτουρα, επειδή παρέχει τη δυνατότητα μείωσης τους κόστους κατανάλωσης νερού 

και ηλεκτρισμού, καθώς και τη δυνατότητα φυτοπροστασίας από ασθένειες. Η δυνατότητα 

πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν τις ποσότητες νερού 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 των 

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.  

Για να καταστεί η περμακουλτούρα πιο αποτελεσματική, ο αγρότης είναι σημαντικό να 

γνωρίζει ότι το νερό δε ρυθμίζει μόνο τα επίπεδα υγρασίας στο έδαφος αλλά και τη 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος μιας καλλιέργειας. Καμία από τις φυσικές διεργασίες στην 

ατμόσφαιρα και το περιβάλλον δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς το νερό εδώ στον 

πλανήτη Γη. Η υγρασία του εδάφους εξαρτάται από την ποσότητα της βροχόπτωσης, την 

υδατοκατανάλωση στα φυτά και τη θερμοκρασία του αέρα, μεταξύ άλλων παραγόντων. Το 

νερό, εκτός από τα προαναφερθέντα, εξυπηρετεί και άλλες λειτουργίες στη φύση, καθώς 

επηρεάζει τη θερμοκρασία του εδάφους και τη θερμοχωρητικότητα, είναι διαλύτης και 

φορέας θρεπτικών ουσιών για την ανάπτυξη των φυτών, αποτρέπει τη διάβρωση του 

εδάφους και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη σπορά, την καλλιέργεια και τη 

συγκομιδή.  

Κατά τη διαδικασία της θερμορύθμισης, το φυτό εξατμίζει μέχρι και το 99% των ποσοτήτων 

νερού που λαμβάνει, χρησιμοποιώντας μόνο το 0,2% - 0,5% για το σχηματισμό της βλαστικής 

μάζας. Ως εκ τούτου, η γνώση του επιπέδου υγρασίας είναι μεγάλης σημασίας για την 

απόδοση των καλλιεργειών, έτσι ώστε τα φυτά να μην αναπτύσσονται σε ανεπαρκείς 

φυσικές συνθήκες. 

Έχοντας στη διάθεσή τους τα δεδομένα υγρασίας του εδάφους, οι αγρότες μπορούν να είναι 

καλύτερα προετοιμασμένοι και να είναι σε θέση να προβλέπουν αποτελεσματικότερα τα 

αναμενόμενα επίπεδα 



 

3 Σελίδα 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

υγρασίας σύμφωνα με τις εποχές, επιτρέποντάς τους έτσι να προγραμματίζουν καλύτερα τις 

γεωργικές τους δραστηριότητες που αφορούν τη φύτευση/σπορά, τη συντήρηση των φυτών, 

την εφαρμογή αγροχημικών ψεκασμών ή λιπασμάτων και την συγκομιδή. Η ποσότητα της 

υγρασίας του εδάφους ανιχνεύεται συνήθως μέσω μιας προκαταρκτικής επιλογής 

δειγμάτων εδάφους, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται απευθείας στο χωράφι ή στο 

εργαστήριο. Για παράδειγμα, τέτοια δεδομένα μπορούν να ληφθούν εύκολα με την 

εγκατάσταση ενός συστήματος ανίχνευσης υγρασίας εδάφους, το οποίο διευκολύνει τις 

μετρήσεις και καθορίζει τις επακόλουθες συνθήκες του εδάφους σε μια υπό 

παρακολούθηση περιοχή.   

Και εδώ είναι το σημείο στο οποίο η δημιουργία ενός συστήματος με τη βοήθεια του 

μικροελεγκτή Arduino μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για την ανίχνευση της 

υγρασίας του εδάφους.  

 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ARDUINO  
 

Η δοκιμαστική εφαρμογή ανίχνευσης υγρασίας του εδάφους με μικροελεγκτή Arduino 

πραγματοποιείται μέσω της λήψης δεδομένων από τρεις λαμπτήρες LED: 

● 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. 

Ταυτόχρονα, θα αποσταλεί ένα μήνυμα κειμένου στη σειριακή οθόνη του Arduino 

ενημερώνοντάς μας για το επίπεδο υγρασίας σύμφωνα με τον αριθμό των λαμπτήρων LED 

που είναι αναμμένοι.  



 

4 Σελίδα 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

2.1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ 

Δεδομένου ότι το σύστημα ανάλυσης υγρασίας του εδάφους έχει σκοπό να παρακολουθεί 

την ποσότητα του νερού που υπάρχει σε μια συγκεκριμένη έκταση εδάφους, πρέπει να 

προγραμματίζεται σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές.    

Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

διαφορετικές ενδείξεις να επισημαίνονται με διαφορετικά χρώματα στους λαμπτήρες LED 

ανάλογα με το αν υπάρχει λίγο ή πολύ νερό, ή ακόμη είναι δυνατό να αποστέλλονται 

μηνύματα κειμένου υπό μορφή προειδοποίησης αναφορικά με το επίπεδο ξηρότητας στο 

έδαφος. Με ένα σωστό προγραμματισμό καθίσταται δυνατή η λήψη σχετικών πληροφοριών 

για τα επίπεδα υγρασίας απευθείας στο τηλέφωνο και ανά πάσα στιγμή, επιτρέποντας 

παράλληλα την ενεργοποίηση ενός αυτόματου συστήματος άρδευσης όποτε, για 

παράδειγμα, το έδαφος πρόκειται να στεγνώσει.  

Ανάλογα με τον προγραμματισμό που απαιτείται, μπορεί να χρειαστεί διαφορετικός 

εξοπλισμός σε κάθε περίπτωση.  

Για την υλοποίηση της δοκιμαστικής εφαρμογής του συστήματος υγρασίας εδάφους 

απαιτείται το ακόλουθο υλικό: 

● Υπολογιστής/ φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο  

● Arduino Uno R3 

● Αισθητήρας υγρασίας εδάφους 

● Πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (breadboard) 

● Καλώδια βραχυκυκλωτήρα 

● 3 αντιστάτες 150Ω (προαιρετικά)  

● 3 λαμπτήρες LED (που να έχουν τα ίδια ή διαφορετικά χρώματα) 

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

Ο μικροελεγκτής Arduino είναι υπεύθυνος για την μέτρηση των τιμών μέσω ενός 

αισθητήρα υγρασίας εδάφους, ο οποίος στη συνέχεια αναλύει τα δεδομένα για να 

εκτελέσει μια προγραμματισμένη ενέργεια (όπως π.χ. την αυτοματοποίηση ενός 

συστήματος άρδευσης). 



 

5 Σελίδα 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Εικόνα 1: Arduino Uno 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Arduino Nano 

 

 

               Εικόνα 3: Αισθητήρας υγρασίας εδάφους 

Όσο για τον Αισθητήρα Υγρασίας Εδάφους, αυτός χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της 

υγρασίας στο έδαφος, όπως υποδηλώνει και το όνομά του. Ο αισθητήρας αυτός μετρά την 

ογκομετρική περιεκτικότητα σε υγρασία μέσα στο έδαφος και μας δίνει το επίπεδο υγρασίας 

ως έξοδο. Η μονάδα διαθέτει ψηφιακές και αναλογικές εξόδους και ένα ποτενσιόμετρο για 

τη ρύθμιση του επιπέδου κατωφλίου. 

Αποτελείται από δύο ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της υγρασίας του 

εδάφους, οι οποίοι είναι επικαλυμμένοι με χρυσό εμβάπτισης που προστατεύει το νικέλιο 

από την οξείδωση. Μέσω αυτών των δύο αισθητήρων το ρεύμα μπορεί να διαπεράσει μέσα 

στο έδαφος και στη συνέχεια ο αισθητήρας διαβάζει την αντίσταση για να πάρει τις τιμές 

υγρασίας. Έτσι, όταν υπάρχει περισσότερο νερό, το έδαφος μεταφέρει περισσότερο 

ηλεκτρισμό, πράγμα 



 

6 Σελίδα 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

που σημαίνει ότι η αντίσταση θα είναι μικρότερη και το επίπεδο υγρασίας θα είναι 

υψηλότερο. Από την άλλη πλευρά, το ξηρό χώμα μειώνει την αγωγιμότητα (λιγότερο νερό) 

που σημαίνει ότι είναι πιο ανθεκτικό, άρα το επίπεδο υγρασίας θα είναι χαμηλότερο. 

Τέλος, τα καλώδια βραχυκυκλωτήρα θα πραγματοποιήσουν τις διασυνδέσεις στο Arduino 

και εντός της πλακέτας διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις. 

 

2.2 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Με την ανάλυση του αισθητήρα υγρασίας εδάφους, μπορούμε να ελέγξουμε τις ακόλουθες 

πληροφορίες:  

Ονομασία 

ακροδέκτη  

Περιγραφή 

 

Ακροδέκτες 

VCC 

Οι ακροδέκτες VCC τροφοδοτούν 

τη μονάδα, συνήθως με +5v DC 

GND Τροφοδοσία Ρεύματος και Γείωση  

DO  Ψηφιακός ακροδέκτης εξόδου για 

ψηφιακή έξοδο 

AO Αναλογικός ακροδέκτης εξόδου για 

αναλογική έξοδο 

Σημειώστε ότι αυτές οι πληροφορίες παρέχονται πάντα από τον κατασκευαστή. Συνήθως, οι 

πλείστοι προμηθευτές έχουν πάντα τις ίδιες ενδείξεις και μέθοδο υλοποίησης, αλλά 

συνιστάται πάντα να συμβουλεύεσθε τον οδηγό χρήσης.  

Συνήθως, ο αισθητήρας υγρασίας διαθέτει δύο ανιχνευτές που μετρούν τον όγκο του νερού 

στο έδαφος. Οι ανιχνευτές δημιουργούν ένα ηλεκτρικό ρεύμα που καθιστά δυνατή τη 

μέτρηση της αντίστασης. Η τιμή της υγρασίας του εδάφους θα υπολογιστεί από την τιμή 

αντίστασης, η οποία κυμαίνεται από το 0 μέχρι 1,023 (μια κλίμακα που χρησιμοποιείται 

στους μικροελεγκτές). Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση που ανιχνεύεται, τόσο λιγότερος 

είναι ο ηλεκτρισμός και τόσο λιγότερο το νερό στο έδαφος. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Η χρήση αυτού του τύπου αισθητήρα υγρασίας μέσω της σύνδεσης σε ένα έξυπνο σύστημα 

μικροελεγκτή παρέχει τη δυνατότητα ενός αποτελεσματικού ελέγχου των επιπέδων 

υγρασίας και, κατ' επέκταση, της αποτελεσματικής διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής 

και της εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

2.3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ  

Συναρμολογήστε το κύκλωμα σύμφωνα με τις ακόλουθες ενώσεις μεταξύ ακροδεκτών: 

● 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  

Στο τέλος, το κύκλωμα θα πρέπει να μοιάζει με το ακόλουθο: 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Κύκλωμα συστήματος υγρασίας εδάφους 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

2.4 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ 
 

Καταχωρήστε τον ακόλουθο κώδικα στο Arduino: 

#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: "); 
  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() 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

  { 
  digitalWrite(LED_1, HIGH); 
  digitalWrite(LED_2, HIGH); 
  digitalWrite(LED_3, HIGH); 
  } 

 
// Closing of the wetsoil function 
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δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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