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Δραστηριότητα 1 
 

Στη δραστηριότητα αυτή, θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση υγρασίας 

εδάφους χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή Arduino. 

  

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 έχει ως εξής: 

 

3. Καταχωρήστε τον ακόλουθο κώδικα στο Arduino για ενημέρωση του 

συστήματος και εκτελέστε το έργο: 
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#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() 
  { 
  digitalWrite(LED_1, HIGH); 
  digitalWrite(LED_2, HIGH); 
  digitalWrite(LED_3, HIGH); 
  } 
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4. Τοποθετήστε την υγρασία του εδάφους σε ένα βάζο με ποτισμένο χώμα (ή 

ένα ποτήρι νερό) και διαβάστε την τιμή υγρασίας. 

 

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

κειμένου της σειριακής οθόνης 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:  

● 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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