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

περμακούλτουρα, επειδή παρέχει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους

κατανάλωσης νερού και ηλεκτρισμού, καθώς και τη δυνατότητα φυτοπροστασίας

από ασθένειες.

Η σημασία της ανάλυσης υγρασίας εδάφους 

στην περμακουλτούρα



1 Η σημασία της ανάλυσης υγρασίας εδάφους 

στην περμακουλτούρα 
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 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 τη συγκομιδή.

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

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 ότι 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.

Aνάπτυξη συστήματος ανάλυσης υγρασίας 

εδάφους με την χρήση του Arduino



Απαιτούμενο Υλικό 2.1
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



Απαραίτητο Υλικό2.1

Ο Αισθητήρας Υγρασίας Εδάφους είναι υπεύθυνος

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.

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).



Δοκιμαστική εφαρμογή αισθητήρα υγρασίας 

εδάφους
2.2

Με την ανάλυση του αισθητήρα υγρασίας εδάφους, μπορούμε να ελέγξουμε τις ακόλουθες

πληροφορίες:
Όνομα

ακροδέκτη

Περιγραφή

VCC Οι ακροδέκτες vvc 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 κύριοι προμηθευτές έχουν πάντα τις ίδιες ενδείξεις και μέθοδο

υλοποίησης, αλλά συνιστάται πάντα η επαλήθευση του φύλλου δεδομένων.



Συναρμολόγηση 2.3
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



Δοκιμή και εφαρμογή του συστήματος 

ανάλυσης υγρασίας εδάφους 

2.4

Καταχωρήστε τον κώδικα που δίνεται στο φύλλο εργασίας και πραγματοποιήστε την

δοκιμαστική εφαρμογή.
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