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Важливу роль під час вирощування рослин у теплицях займає зрошення тепличного ґрунту. Зважаючи на 

значну кількість існуючих систем і методів моніторингу та зрошення ґрунтів у світі майже не існує систем, які 

базуються на нечіткій логіці з обліком фактору періоду вегетації рослини. Отже, постає актуальне наукове 

завдання щодо розробки методу моніторингу вологості тепличного ґрунту з обліком типів і періодів вегетації 

тепличних культур. Метою роботи є розробка методу і реалізація макетного зразка системи моніторингу та 

керування вологістю тепличних ґрунтів на базі правил нечіткої логіки із врахуванням типів і періодів вегетації 

рослин. При виконанні досліджень використано наступні методи: аналіз і систематизація відомих науково-

прикладних результатів, експериментальні випробування засобів комп’ютерно-інтегрованої техніки, синтез і 

тестування комп’ютерних моделей апаратно-програмних засобів систем автоматизації, порівняльний аналіз 

результатів моделювання та експериментальних випробувань. До основних науково-прикладних результатів 

можна віднести: алгоритм і модель оцінки параметрів рослини від її періоду вегетації, математична модель 

динаміки вологи в ґрунті, база правил нечіткого керування вологістю з обліком типів і періодів вегетації 

сільськогосподарських культур, дослідна натурна модель комп’ютерно-інтегрованої системи. Розроблено метод 

комп’ютерно-інтегрованого моніторингу й керування вологістю тепличних ґрунтів на базі нечіткої логіки, який, 

на відміну від відомих, враховує вплив типів і періодів вегетації культур, що дозволяє виконувати прецизійний 

контроль відносної вологості в режимі реального часу. В роботі було отримано математичну модель динаміки 

вологи в ґрунтах, структурну схему та алгоритм роботи системи, базу правил нечіткої логіки, програмний код 

керування системою, дослідний макет системи. Всі ці отримані результати можуть бути масштабовані та 

модифіковані в залежності від типу рослини, типу та об’єму ґрунту, площі засадженої поверхні та потужності 

поливного насосу. 
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Важную роль во время выращивания растений в теплицах занимает орошение тепличного грунта. Учитывая 

значительное количество существующих систем и методов мониторинга и орошения почв в мире, почти не 

существует систем, которые базируются на нечеткой логике с учетом фактора периода вегетации растений. 

Следовательно, возникает актуальная научная задача по разработке метода мониторинга влажности тепличного 

грунта с учетом типов и периодов вегетации тепличных культур. Цель работы – разработка метода и 

реализация макетного образца системы мониторинга и управления влажностью тепличных грунтов на основе 

правил нечеткой логики с учетом типов и периодов вегетации растений. В ходе исследований использованы 

следующие методы: анализ и систематизация известных научно-прикладных результатов, экспериментальные 

испытания средств компьютерно-интегрированной техники, синтез и тестирование компьютерных моделей 

аппаратно-программных средств систем автоматизации, сравнительный анализ результатов моделирования и 

экспериментальных испытаний. К основным научно-прикладным результатам можно отнести: алгоритм и 

модель оценки параметров растения от периода вегетации, математическая модель динамики влаги в почве, 

база правил нечеткого управления влажностью с учетом типов и периодов вегетации сельскохозяйственных 

культур, опытная натурная модель компьютерно-интегрированной системы. Разработан метод компьютерно-

интегрированного мониторинга и управления влажностью тепличных грунтов на базе нечеткой логики, 

который, в отличие от известных, учитывает влияние типов и периодов вегетации культур, что позволяет 

выполнять прецизионный контроль относительной влажности в режиме реального времени. В работе была 

получена математическая модель динамики влаги в почвах, структурная схема и алгоритм работы системы, 

база правил нечеткой логики, программный код управления системой, опытный макет системы. Все эти 

результаты могут быть масштабированы и модифицированы в зависимости от типов растений, типа и объема 

грунта, площади засаженной поверхности и мощности топливного насоса. 

Ключевые слова: компьютерно-интегрированная система, управление, нечеткая логика, теплица, 

влажность почвы. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Поливна вода є 

одним із найважливіших елементів, який потрібен 

для життєдіяльності, зросту та врожайності 

сільськогосподарських культур. Об’єм води та 

частота поливу змінюється в залежності від 

температури, довжини світлового дня, фази 

розвитку рослини та типу ґрунту. Як відомо, 

більшість садівників використовує ручний спосіб 

поливу. Цей підхід є неефективним через те, що під 

час ручного способу поливу вірогідність надмірного 

зволоження, а саме великого відсотку вологи в 

ґрунті (вологості ґрунту), є дуже значною. Надмірна 

вологість ґрунту може призвести до затоплення 

рослин або до загнивання частин рослини. 

Недостатня вологість призводить до повільного 

розвитку рослин, її плодів або навіть до повного 

засихання та загибелі. 

Для того, щоб вирішити цю проблему необхідно 

використовувати автоматичну систему поливу. 

Необхідна така система, яка б була здатна зчитувати 

основні параметри, що впливають на відсоток 

вологості ґрунту в реальному часі та мінімізувала 

показник перерегулювання. Така система повинна 

опитувати датчики та, в залежності від вхідних 

параметрів, обирати найліпший варіант для поливу 

ґрунту. До таких параметрів відносяться: фаза росту 

рослини, поточна вологість ґрунту і тип ґрунту. 

Під час виконання досліджень використано 

наступні методи: аналіз і систематизація відомих 

науково-прикладних результатів, експериментальні 

випробування засобів комп’ютерно-інтегрованої 

техніки, синтез і тестування комп’ютерних моделей 

апаратно-програмних засобів систем автоматизації, 

порівняльний аналіз результатів моделювання та 

експериментальних випробувань. 

Основним методом регулювання вологості 

ґрунту в теплиці, який розглянуто в роботы, є 

крапельний полив. В якості розвитку та оновлення 

основного методу створено систему автоматичного 

моніторингу та варіативного керування 

зволоженням ґрунту в теплиці на базі законів 

нечіткої логіки. Вхідна інформація до системи 

поступає від датчиків вимірювання вологості ґрунту 

на різних глибинах, а вихідна – подається до 

електричного блоку поливного насосу. Окрім цього, 

в програмному забезпеченні системи виконано 

алгоритмізацію математичної моделі залежності 

зволоження ґрунту від дійсного значення вологості, 

а також залежність етапів розвитку рослини від її 

періоду вегетації.  

Основна мета статті полягає в розробці методу і 

реалізації макетного зразка системи моніторингу та 

керування вологістю тепличних ґрунтів на базі 

правил нечіткої логіки із врахуванням типів і 

періодів вегетації рослин. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Дана система базується на двох основних факторах: 

поточна вологість ґрунту та фаза вегетації рослини. 

В різні фази вегетації рослині необхідна різна 

вологість ґрунту, окрім цього, необхідно 

враховувати ріст самої рослини, а саме геометрію її 

кореневої системи. Від самого моменту посадки 

насіння в ґрунт рослина розвивається, та її корінь 

все більше занурюється та займає все більше 

простору в ґрунті. Отже, постає питання в 

надходженні необхідної кількості вологи на певну 

глибину в залежності від етапів розвитку самої 

рослини. Для цього необхідно створити і дослідити  

математичну модель просочування і насичення 

вологи у ґрунті, а також модель співвідношення 

глибини, на якій знаходиться корінь, від фази 

розвитку рослини. 

Аналіз існуючих розробок 

Розробка систем інтелектуалізованого 

зрошування ґрунтів є однією з найбільш 

затребуваних галузей розвитку сільського 

господарства. З початку 2018-го року в цю сферу 

було інвестовано більше двадцяти шести мільйонів 

доларів, основна частина яких припала на США. 

Основна мета створення систем 

інтелектуалізованого зрошування – це збільшення 

ефективності та інвестиційної привабливості 

аграрних виробництв за рахунок економії ресурсів 

води та електроенергії. Системи допомагають 

аграріям контролювати витрати води за рахунок 

аналізу вологості ґрунту, стану росту та розвитку 

рослини. Серед найбільш перспективних розробок у 

цій галузі є розробки: Hortau, Smart Farm Systems, 

Hydro Point Data Systems [1–3]. 

Головним недоліком майже всіх перелічених 

вище розробок є відсутність можливості 

автоматичного керування поливом ґрунтів із обліком 

періоду вегетації сільськогосподарських культур. 

Розглянуті системи виконують багато корисних 

функцій, проте виконують лише допоміжну функцію 

під час вирощування рослин, полив ґрунту можливий 

тільки за командою користувача, керування за 

допомогою нечіткої логіки не використовується 

взагалі. Окрім цього в більшості досліджених систем 

не використовується облік типу рослини та її віку 

(доби) вирощування. Це є значним недоліком, тому 

що від типу рослини і її фази росту залежить потреба 

у волозі та, як наслідок, кінцева якість рослини та 

врожаю в цілому. 

Методи вимірювання вологості в ґрунті 

В сучасному світі апробовано використання 

доволі різних за принципом дії методів і засобів 

вимірювання вологості ґрунту [4–9]. Для 

проведення досліджень та розробки системи було 

обрано діелькометричний метод. Датчики на базі 

цього методу дають змогу вимірювати вологість 

ґрунту у неруйнівному комп’ютеризованому режимі 

онлайн.  

Ємнісні датчики працюють шляхом швидкого 

зарядження і розрядження позитивного і 

негативного електродів (конденсатора) в ґрунті, 

створюючи електромагнітне поле, час заряду якого 

залежить від ємності ґрунту (рис. 1). Ємність 

пов’язана з діелектричною проникністю середовища 

між електродами конденсатора. На діелькометричні 
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датчики впливають вологість ґрунту, температура та 

електропровідність. Частота електричного 

зондуючого сигналу для вимірювання вологості 

ґрунту або масової електропровідності обирається 

на рівні 1 кГц. Основною характерною особливістю 

таких сенсорів є обов’язкове калібрування на місці 

проведення вимірювань для зменшення 

невизначеності вимірювання об’ємного вмісту 

вологи в ґрунті [10–11]. У даній роботі використано 

типову модель ємнісного сенсора вологості  

ґрунту (рис. 1) [12], який конструктивно та 

програмно сумісний із бюджетними 

мікропроцесорними платформами типу Arduino  

[13–15]. Основні характеристики такого сенсора 

наведено в таблиці 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ємнісний датчик вологості ґрунту 

від DF Robot 
 

Таблиця 1 – Характеристики використовуваного 

датчика вологості від DF Robot 

Метод вимірювання 

вологості 
Ємнісний 

Тип виходу Аналоговий 

Напруга живлення від 3,3 В до 5,5 В 

Вихідна напруга від 1,2 В до 2,5 В 

Інтерфейсний роз’єм PH 2.0-3P 

Розмір 98 х 23 мм 

Вага 15 г 
 

Кількість датчиків залежить від площі ґрунту, 

яка зайнята для вирощування рослин. Окрім датчика 

вологості система також складається із 

мікропроцесорного пристрою Arduino UNO, модуля 

реального часу DS3231 і поливного насосу. 

Дослідження розвитку та росту рослин 

У якості досліджуваної рослини було обрано 

доволі популярну в Україні тепличну культуру – 

томат. 

Сорти томатів за характером їх росту можна 

розділити на три групи, які розпізнаються за 

розташуванням та частотою листя і суцвіть на 

стеблі. Фази росту томату, в дуже загальних рисах, 

можна розділити на наступні основні періоди [16]: 

проростання, зріст, цвітіння, дозрівання та 

плодоношення. 

Ці періоди зростання також відображають різні 

потреби рослини в живленні. Тривалість кожної 

стадії може варіюватися залежно від способу 

вирощування, сортових характеристик і 

кліматичних умов, як показано в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Тривалості стадій розвитку томата  

від зерна до стиглого плода 

Стадія зростання 
Тривалість 

етапу (днів) 

Вік рослини 

(днів) 

Посадка 1 1 

Вегетативна 14 15 

Перше цвітіння 15 30 

Перше зав’язування 

плодів 
10 40 

Ріст плодів 20 60 

Збір врожаю 21 – 145 81 – 210 

 

Після зав’язування плоди дозрівають протягом 

45–70 днів, залежно від сорту, клімату і умов 

зростання. Плоди продовжують зростати до стадії 

зеленої стиглості. Визначається три стадії розвитку 

плода [17–18], як показано на рисунку 2. 

 

 

Рисунок 2 – Процес проростання та первинного 

розвитку томату 

 

Методи зрошення 

Томати є досить стійкими до помірної посухи 

сільськогосподарськими культурами. Проте, для 

забезпечення високого врожаю та якості росту, 

необхідне належне керування вологістю ґрунту. 

Потреба у воді томатів, що вирощуються на 

відкритому повітрі, коливається в межах від 

4000 м
3
/га до 6000 м

3
/га. У теплицях потрібно до 

10 тис. м
3
/га води. Більша частина кореневої 

системи тепличних культур (>70 %) знаходяться у 

верхніх 20 см ґрунту. Отже, до використання 

рекомендується крапельна система зрошення, яка 

оснащена пристроєм для фертигації. 

На легких ґрунтах або під час використання 

солоної води необхідно збільшити кількість води на 

показник від 20 % до 30 %. Потреби у воді будуть 

відрізнятися на різних стадіях росту. Потреба 

збільшується від проростання до початку дозрівання 

плодів, досягаючи піку під час розвитку плодів, а 

потім знижується під час дозрівання. 

Алгоритм роботи та структурна схема 

системи контролю вологості тепличних ґрунтів 

Структурна схема досліджуваної системи у 

загальному вигляді побудована із використанням 

загальнонаукових підходів та містить у своєму 

складі серійні компоненті (рис. 3). Під поверхнею 

ґрунту розміщено датчики вологості, які детектують 
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фактичну вологість ґрунту та передають інформацію 

до мікроконтролера. Мікроконтролер Arduino UNO, 

маючи завантажену в собі програму на базі нечіткої 

логіки, опрацьовує інформацію за певним 

алгоритмом і видає керуючий сигнал увімкнення 

насосу на певний час. Час увімкнення насосу 

еквівалентний об’єму води, який необхідно точково 

додати до ґрунту для забезпечення рекомендованого 

відсотка вологості ґрунту з урахуванням періоду 

вегетації (доби) рослини. 

Окрім вхідного сигналу від датчиків вологості, 

вхідними факторами для керування системою є 

період вегетації рослини, її орієнтовна фаза 

розвитку та глибина розташування основної маси 

кореневої системи. 

 

 
Рисунок 3 – Загальна структурна схема системи 

контролю вологості ґрунту 

 

Дослідження та прогнозування глибини росту 

кореня в залежності від періоду вегетації 

Для отримання реальних даних із дослідження 

розвитку кореневої системи рослини в залежності 

від віку, від замочування насіння до готової розсади, 

необхідно провести експериментальні 

випробування. Дослідження було виконано з 

використанням насіння томата сорту «Мобіл – 

середньоранній».  

Пророщене насіння було висаджено в спеціальні 

пластикові касети для розвитку розсади. Касета 

поділяється на комірки з наступними 

геометричними показниками: висота – 70 мм, 

ширина та довжина – 65 мм. 

Отримані результати дослідження наведено в 

таблиці 3 із відповідним співвідношенням віку 

(доби) до довжини кореня. 

Дослідження проводилися в лабораторних 

умовах із кімнатною температурою від 17 ºС до 

20 ºС та відносною вологістю повітря 74 %. Згідно 

до таблиці 3 було сформовано графік глибини росту 

рослини від доби (рис. 4). Дана залежність, в 

подальшому, допоможе розробці математичної 

моделі зрошення ґрунту на різній глибині [19–22]. 

Таблиця 3 – Залежність глибини росту кореня  

від віку (доби) рослини 

Вік 

рослини, 

доба 

Середня 

довжина 

кореня, мм 

Середня 

глибина 

занурення 

кореня, мм 

1-2 0 5 

3-4 1 6 

5-6 5 8 

7-8 10 13 

9-10 20 22 

11-12 30 27 

13-15 38 36 

16-20 45 42 

20-25 65 60 

25-30 78 70 

 

 
Рисунок 4 – Графічне зображення залежності 

глибини росту кореня від періоду вегетації томату 

 

Кількісний аналіз отриманих результатів 

дозволив розробити та дослідити математичну 

модель динаміки вологи в тепличному ґрунті. 

Математична модель динаміки вологості 

ґрунту 

Динаміка поширення вологи в ґрунті залежить 

від різних факторів, які впливають на процес 

просочування і насичення вологою ґрунтів, а саме: 

геометричні параметри ємності, в якій знаходиться 

ґрунт, коефіцієнт поглинання і фактор фільтрації 

вологи ґрунтом. Пошарова динаміка ґрунтової 

вологи описується диференційним рівнянням 

Річардса.  

Опираючись на дисертаційне дослідження [10] 

було створено теоретичну схему динаміки фізичних 

параметрів тепличних ґрунтів (рис. 5) та її 

моделювання у програмному забезпечені Mathcad. 

Як видно зі схеми, розрахунок може проводитись за 

трьома координатами, як разом, так і окремо. В 

залежності від того, скільки осей задіяно в 

розрахунках, модель може бути як одномірною, так і 

дво- або тримірною. 

Д
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Рисунок 5 – Схема динаміки вологи 

 

Побудова моделі виконана в межах від 

мінімальної довжини кореня під час посадки насіння 

в ґрунт, до максимальної довжини кореня 

розвиненої розсади рослини під час пересадження 

окріплої розсади у більшу теплицю чи у відкритий 

ґрунт. Основними вхідними параметрами 

розрахунку даної математичної моделі є: глибина 

занурення кореня, коефіцієнт фільтрації, початкова 

вологість ґрунту на поверхні. 

Модель кінетики вологи ґрунтів описується 

наступним диференційним рівнянням у частинних 

похідних: 
2

Ф 2

dW d W
D

d dz



,            (1) 

де W – вологість ґрунту, %; τ – час, с; DФ – 

коефіцієнт дифузивності вологи, см
2
/c; z – відстань 

від верхньої межі до шару, що зондується, см. 

На підставі інформації, яку представлено в 

таблиці 4, та згідно формули (2) виконано 

розрахунок коефіцієнту дифузивності вологи для 

основних типів ґрунтів, які найчастіше можуть 

використовуватися в розсадних і розсадно-овочевих 

теплицях за різних значень початкової вологості 

верхнього шару ґрунту:   

max

Ф
Ф

K
D

W
 ,    (2) 

де KФ – коефіцієнт фільтрації вологи; Wmax – 

вологість верхнього шару ґрунту. 

 

Таблиця 4 – Оціночні значення параметрів DФ і KФ 

№ з/п Wmax DФ KФ 

1 30 0,82 0,031 

2 60 1,64 0,062 

3 90 2,46 0,092 

 

На підставі цих даних та за допомогою 

спрощеного диференційного рівняння кінетики 

вологи отримано графік моделювання пошарової 

динаміки вологи (рис. 6). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 6 – Результати моделювання динаміки 

вологи в ємності з тепличним ґрунтом: 

а) Wпоч.=30 %; б) Wпоч.=60 %; в) Wпоч.=90 % 

 

Виходячи з аналізу рис. 6 встановлено, що: 

– вимірювання вологості ґрунту необхідно 

проводити не раніше, ніж через 1–2 хвилини після 

зрошення; 

– із використанням підходів до прогнозування 

вологості ґрунту на різних глибинах стає можливою 

оцінка показника ввімкненого стану поливного 

насосу. 

Аналіз отриманих результатів моделювання 

динаміки поширення вологи відображено у 

таблиці 5. 
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Таблиця 5 – Результати моделювання вологості ґрунту на різних глибинах  

Поч. вологість 

(Wпоч.), % 
Глибина (h), см Час, с Залишкова вологість (Wзал.), % 

30 

2 33,4 25 

5 40 19 

7 37,4 15 

60 

2 22,06 54 

5 25,03 49 

7 29,32 44,5 

90 

2 16,3 81 

5 18,5 69 

7 20,48 61,5 

Розрахунок часу вмикання насосу від його 

потужності та початкової вологи ґрунту 

Для оцінки часу, на який необхідно вмикати 

систему поливу, необхідно розрахувати об’єм, який 

є потрібним для насичення ґрунту на певний 

відсоток вологості. Для цього, в першу чергу, 

необхідно визначити, скільки води потрібно додати 

до ґрунту для підвищення вологості останньої на 

1 %. Вміст вологи в ґрунті можна визначити за 

гравіметричним методом [10]: 

100 %в с

с

m m
W  

m


  ,  (3) 

де mв – маса вологого ґрунту, г; mс – маса сухого 

ґрунту, г. 

Для досліджуваної заповненої ґрунтом комірки 

касети з висадженим насінням маса сухого ґрунту 

становить 40 г, а маса повністю вологого ґрунту – 

80 г. Отже, можна зробити висновок що для 

збільшення вологості ґрунту на 1 % необхідно 

додати 1 мл води. 

Наступним етапом розрахунку математичної 

моделі є співвідношення потужності насосу та 

об’єму води, яка необхідна для насичення ґрунту 

вологою на певний відсоток. Перш за все, необхідно 

визначитися з типом насосу, який буде використано 

в системі. В якості досліджуваного насосу було 

використано мембранний насос із продуктивністю 

Pnas – від 1,5 л/хв до 2 л/хв.  

Використовуючи дані, отримані з попередніх 

розрахунків та таблиці 6, оцінено показник 

співвідношення часу роботи та об’єму води з 

урахуванням прогнозування необхідної кількості 

води на різних глибинах (табл. 6). 

Орієнтований час для досягнення необхідного 

рівня вологості може бути розрахований за 

формулою: 

.nas

V
t

P
 ,                (4) 

де V – об’єм ємності, мл; Pnas. – продуктивність 

насосу, мл/с. 

Для створення імітаційної комп’ютерної моделі 

системи контролю вологості тепличних ґрунтів на 

базі нечіткої логіки необхідне використання 

різного програмного забезпечення. Створення 

моделі буде відбуватися поетапно за наступним 

алгоритмом: 

– синтез бази правил нечіткого керування та її 

первинне тестування за допомогою пакету 

програмного забезпечення MATLAB & SIMULINK 

із використанням додатку  Fuzzy Logic Toollbox;  

– розробка і тестування імітаційної комп’ютерної 

моделі в пакеті програм автоматизованого 

проектування PROTEUS; 

– створення і випробування апаратно-

програмних компонент досліджуваного макетного 

зразка системи. 

 

Таблиця 6 – Співвідношення динаміки початкової та залишкової вологості ґрунту на різній глибині  

Необхідна 

вологість 

(Wпоч.), % 

Глибина 

(h), см 

Об’єм води на 100 г 

ґрунту, мл 

Об’єм води на 40 г 

ґрунту, мл 

Час роботи насосу, с 

(при Pnas. =29 мл/с) 

Залишкова 

вологість 

(Wзал.), % 

30 

2 35 14 0,483 29,9 

5 50 20 0,69 29,9 

7 76 30,4 1,048 29,76 

60 

2 66 26,4 0,91 59,8 

5 85 34 1,172 59,9 

7 85 та 30 понад норми 46 1,586 58,9 

90 

2 100 40 1,379 90 

5 100 та 30 понад норми 52 1,793 69 

7 100 та 85 понад норми 74 2,552 90,5 
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Синтез бази правил нечіткої логіки та її 

первинне тестування в ПЗ MATLAB & SIMULINK 

Вхідні блоки даних. Розроблювана система має 

дві вхідні змінні: період вегетації (доба) рослини та 

вологість ґрунту. Отже, перший блок – це вхідні 

дані з датчику вологості в діапазоні вхідного 

сигналу від 30 % до 95 %. Другий блок – це 

завантажена база даних до мікроконтролеру, що 

відповідає за період вегетації рослин, що змінюється 

від 0 до 30 діб. Зовнішній вигляд розробленої моделі 

наведено на рисунку 7. 
 

 

Рисунок 7 – Загальний вигляд програми створення 

бази правил нечіткої логіки 

 

Увесь динамічний діапазон блоку поділено на 

п’ять рівнів (із обліком вимог до прецизійності 

регулювання) від 25 до 95.  

Діапазон відліку часу поділено на 17 рівнів: від 

першого до десятого рівня кожному піддіапазону 

відповідає один день, від одинадцятого до 

п’ятнадцятого рівня – два дні, а шістнадцятий та 

сімнадцятий рівні займають по п’ять днів. Таке 

розподілення пояснюється інтенсивністю росту та 

зануренням кореня рослини до ґрунту. В перші дні 

корінь швидко росте та занурюється до ґрунту.  

В подальшому розвиток кореневої системи 

сповільнюється та заповнює простір комірки з 

ґрунтом, отже, останні два рівні займають по п’ять 

днів. 

Блок вихідних даних. Цей блок складається з 

однієї частини. В ній встановлюються рівні 

керування вихідним сигналом. У розрізі 

досліджуваної системи – це керування часом роботи 

насосу. В залежності від обраного базою правил 

рівня блоку вихідного сигналу змінюється час 

роботи насосу поливу ґрунту. Час роботи поділено 

на дев’ять рівнів, що розміщені в діапазоні від 0 до 3 

у відповідності до необхідного часу роботи насосу з 

додаванням постійної часу на заповнення системи 

водопостачання. 

База правил нечіткої логіки. У редакторі правил 

було синтезовано систему нечітких правил з 

обліком описаної вище логіки роботи системи, як 

показано на рисунку 8. 

 

 

Рисунок 8 – Загальний перелік правил обробки вхідних сигналів та генерації вихідного сигналу 
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Імітаційна комп’ютерна модель контролю 

вологості тепличних ґрунтів 

Після того, як було синтезовано базу правил 

нечіткої логіки, виникає необхідність її тестування в 

програмному забезпеченні MATLAB & SIMULINK. 

Функціональна схема моделі, що тестується, 

наведена на рисунку 9. Для імітації вхідних сигналів 

було використано модулі генераторів випадкового 

сигналу, діапазон яких відповідає вимірюваним 

діапазонам вологості та періоду вегетації рослини.  

 

 

Рисунок 9 – Імітаційна модель системи 

 

Від генераторів випадкового сигналу інформація 

надходить до блоку обробки інформації. До цього 

блоку завантажено файл з базою правил нечіткої 

логіки системи. Сигнали проходять обробку, та в 

залежності від їх значень, блок обробки видає 

відповідний тому чи іншому вихідному сигналу. 

Вихідний сигнал, відповідно, є періодом 

увімкненого стану насосу. 

На виході системи розташовано осцилограф, 

який частково виконує функцію насосу, а саме, 

відображує вихідний сигнал керування. Окрім 

цього, осцилограф відображає вхідні сигнали до 

обробки нечіткою логікою. Це відображення дає 

змогу побачити залежність вихідного сигналу від 

вхідного. На рисунках 10 і 11 наведено осцилограми 

роботи системи. 

На рисунку 9 пронумеровано елементи, які 

складають дану модель, що представлені в табл. 7. 

 

Таблиця 7 – Складові імітаційної моделі 

Номер 

позначення 
Пояснення 

1 
Генератор випадкового сигналу 

(модель датчика вологості) 

2 
Генератор шуму (модель 

випадкової похибки) 

3 
Суматор сигналів (накладає шум на 

сигнал з датчика вологості) 

4 
Генератор випадкового сигналу 

(модель періоду вегетації) 

5 Мультиплексор вхідних сигналів 

6 

Контролер нечіткої логіки, який 

опрацьовує вхідні сигнали та 

генерує сигнал керування 

 

7 

Осцилограф для візуалізації 

залежності сигналів 

функціонування системи 

 

Рисунок 10 – Загальне відображення сигналів  

на осцилограмі 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рисунок 11 – Деталізація інформаційних сигналів 

системи: а) сигнал № 1 – імітаційний сигнал зміни 

вологості ґрунту; б) сигнал № 2 – імітаційний 

сигнал зміни доби росту рослини; в) сигнал №3 – 

імітаційний сигнал часу роботи насосу 

 

Виходячи з аналізу отриманих результатів під 

час тестування імітаційної моделі в програмному 

забезпеченні MATLAB & SIMULINK можна 

зробити висновок, що модель є повністю робочою 

та готовою для подальшого випробовування та 

тестування в програмі Proteus. 

Імітаційна модель апаратно-програмного 

забезпечення в Proteus 

Для реалізації цієї моделі буде використано 

пакет програм Proteus, який дозволяє створити і 
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протестувати апаратно-програмне забезпечення 

досліджуваної системи, як показано на рис. 12. 

Отримані результати моделювання показані на 

рис. 13. 

 

 

Рисунок 12 – Загальний вигляд імітаційної моделі  

в Proteus 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 13 – Результати моделювання системи: 

а) результати з послідовного порту;  

б) осцилограми роботи  

З аналізу результатів роботи імітаційної моделі 

можна зробити висновок, що розроблена система 

працює справно і виконує весь перелік базових 

функцій.  

Макетний зразок системи 

В попередніх розділах роботи було визначено 

елементну базу системи, реалізовано програмне 

забезпечення та протестовано відповідні імітаційні 

моделі. Останнім кроком розробки системи було 

створення дослідної моделі системи. 

Перш за все слід зазначити, що дослідна модель 

була розроблена для однієї комірки з рослиною. 

Окрім цього, в модель було додано світлодіод для 

більш кращого відображення моменту роботи 

насосу. Вмикання і вимикання світлодіоду 

одночасне із пуском насосу. На рисунку 14 

відображено досліджувану модель до підключення 

живлення та у процесі роботи. 

 

 
 

 

Рисунок 14 – Зовнішній вигляд макетного зразка 

 

Результати роботи системи детектуються за 

допомогою послідовного порту програми 

Arduino IDE, як показано на рисунку 15. До 

послідовного порту за допомогою попередньо 

прописаних команд в програмному коді системи 

передаються такі значення:  

– поточна дата та час згідно до місцевого часу – 

Today; 

– з датчика вологості – Humidity; 

– період вегетації рослини в днях – Day; 

– час роботи насосу в секундах – Runtime.  
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Рисунок 15 – Результати роботи макетного зразка 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що 

реалізований макет комп’ютерно-інтегрованої 

системи контролю і керування вологістю 

тепличного ґрунту на базі нечіткої логіки, повністю 

відпрацьовує розроблені вище методи і алгоритми. 

Цей макет може бути використаний у якості 

програмно-апаратної бази з досліджень методів 

автоматичного керування режимами зволоження 

ґрунтів промислових теплиць. 

ВИСНОВКИ. У даній статті було досягнуто 

основну мету досліджень, яка полягає в розробці 

методу і реалізації макетного зразка системи 

моніторингу та керування вологістю тепличних 

ґрунтів на базі правил нечіткої логіки із 

врахуванням типів і періодів вегетації рослин. До 

основних результатів статті можуть бути віднесені: 

алгоритм і модель оцінки параметрів рослини від її 

періоду вегетації, математична модель динаміки 

вологи в ґрунті, база правил нечіткого керування 

вологістю з обліком типів і періодів вегетації 

сільськогосподарських культур, дослідна натурна 

модель комп’ютерно-інтегрованої системи.  Наукова 

новизна отриманих результатів полягає в розробці 

методу комп’ютерно-інтегрованого моніторингу й 

керування вологістю тепличних ґрунтів на базі 

нечіткої логіки, який, на відміну від відомих, 

враховує вплив типів і періодів вегетації культур, 

що дозволяє виконувати прецизійний контроль 

відносної вологості в режимі реального часу. 

Практична значимість результатів полягає в тому, 

що було отримано математичну модель динаміки 

вологи в ґрунтах, структурну схему та алгоритм 

роботи системи, базу правил нечіткої логіки, 

програмний код керування системою, дослідний 

макет системи. Всі ці отримані результати можуть 

бути масштабовані та модифіковані в залежності від 

типу рослини, типу та об’єму ґрунту, площі 

засадженої поверхні та потужності поливного 

насосу. 
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SOFTWARE AND HARDWARE OF THE MONITORING  AND CONTROL COMPUTER-INTEGRATED 

SYSTEM OF GREENHOUSE SOIL HUMIDITY BASED ON FUZZY LOGIC 

I. Laktionov, O. Vovna, M. Berezhnyi 
SHEI “Donetsk National Technical University” 

pl. Shibankova, 2, Pokrovsk, 85300, Ukraine. E-mail: ivan.laktionov@donntu.edu.ua 

Relevance. Irrigation of the greenhouse soil plays an important role in the cultivation of greenhouses plants. Given 

the significant number of existing systems and methods on monitoring and irrigation of soil in the world, there are 

almost no systems that are based on fuzzy logic taking into account the growing season plants factor. Consequently, an 

urgent scientific task arises on developing of the monitoring a method of the greenhouse soil moisture content taking 

into account the types and periods of the greenhouse crops growing season. Purpose. Development of the method and 

implementation of the system prototype on monitoring and control of the greenhouse soils moisture content based on 

the fuzzy logic rules taking into account the types and periods of plants vegetation. Methodology. In course of the 

research, the following methods have been used: analysis and systematization of well-known scientific and applied 

results, experimental tests of computer-integrated equipment, synthesis and testing of hardware and software computer 

models on systems automation, comparative analysis of the modeling and experimental tests results. Results. The main 

scientific and applied results include: the algorithm and model for assessing plant parameters from the growing season, 

the mathematical model of the soil moisture dynamics, the fuzzy rules base for moisture control taking into account the 

types and periods of the agricultural crops, an experimental full-scale model of the computer-integrated system. 

Scientific novelty. The method of the computer-integrated monitoring and control of the greenhouse soils moisture 

content based on fuzzy logic has been developed, which, unlike the known ones, takes into account the influence of 

types and periods of growing crops, which allows precision control of relative humidity in real time. Practical 

significance. The mathematical model of the soils moisture dynamics, the structural diagram and algorithm of the 

system’s operation, the fuzzy logic rules base, the program code of the system and experimental model of the system 

have been obtained. All of these results can be scaled and modified depending on plant types, soil type and volume, 

planted surface area and fuel pump capacity. Figures 15, tables 7, references 22. 

Key words: computer-integrated system, control, fuzzy logic, greenhouse, soil moisture. 
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