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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Посилення антропогенного впливу на природні
об'єкти та скорочення площ природних ландшафтів актуалізує проблему
збереження та збільшення ботанічного різноманіття в умовах штучних
екосистем, до яких відносять промислові теплиці. З огляду сформованих
обставин особливого значення набувають питання вивчення впливу фізичних
параметрів закритих ґрунтів на показники акліматизації та селекції тепличних
культур, що сприяє виробленню наукового підходу до обґрунтування
агротехнічних прийомів щодо догляду за флорою і, як наслідок, покращенню
врожайності промислових теплиць. Наявні методи, способи і засоби
вимірювання інформативних ґрунтових характеристик не забезпечують
достатній рівень точності вимірювань у виробничих умовах теплиць, а також не
дозволяють отримувати комплексну інформацію щодо динаміки параметрів
тепличних ґрунтів з компенсацією впливів дестабілізуючих факторів, що
призводить до низьких показників ефективності серійних вимірювачів та, як
наслідок, до недостатньої продуктивності українських тепличних комплексів
порівняно з провідними світовими підприємствами аграрного сектору.

У роботі проведено дослідження на предмет розробки способів і засобів
підвищення точності комп'ютеризованих вимірювань комплексу фізичних
характеристик (вологості, кислотності та температури) закритих ґрунтів з
компенсацією взаємних дестабілізуючих впливів для виробничих умов
тепличних господарств, що визначає актуальність цієї дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконувалося в рамках держбюджетних науково-
дослідних тем ДВНЗ «ДонНТУ» Н–11–11 «Підвищення ефективності
електронних приладів та систем» (№ держреєстрації 0111U007025), Н–9–14
«Розробка інтелектуальних вимірювальних модулів електронних систем
контролю параметрів фізичних середовищ» (№ держреєстрації 0114U003414).

Мета і задачі дослідження. Удосконалення інформаційно-
вимірювальних систем комплексу фізичних параметрів ґрунтів промислових
теплиць шляхом підвищення точності вимірювань їх вологості, кислотності та
температури за рахунок розробки способів і засобів компенсації впливів
дестабілізуючих факторів.

Для реалізації зазначеної мети сформульовано та вирішено такі задачі:
- аналіз способів і засобів вимірювання вологості, кислотності та

температури закритих ґрунтів у виробничих умовах тепличних господарств з
точки зору підвищення показників їх врожайності;

- розробка і дослідження математичних моделей вимірювальних каналів
вологості та кислотності з урахуванням впливу основних дестабілізуючих
факторів на метрологічні характеристики вимірювальної системи;

- розробка способів і засобів компенсації дестабілізуючих факторів, які
домінують, на результати комп'ютеризованих вимірювань вологості та
кислотності ґрунтів у виробничих умовах промислових теплиць;

- обґрунтування структури та алгоритмів синхронізованого
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функціонування вимірювальних каналів комп'ютеризованої інформаційно-
вимірювальної системи фізичних характеристик тепличних ґрунтів;

- розробка методик проведення експериментальних досліджень
макетного зразка вимірювальної системи фізичних параметрів закритих ґрунтів
з метою оцінки адекватності розроблених математичних моделей вимірювача;

- технічна реалізація та експериментальні дослідження макетного зразка
вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів для оцінки метрологічних
характеристик вимірювальних каналів системи, що розробляється.

Об'єкт дослідження: процеси, що протікають у вимірювальних каналах
вологості, кислотності та температури ґрунтів в умовах промислових теплиць.

Предмет дослідження: способи і засоби підвищення точності
комп'ютеризованих комплексних вимірювань фізичних параметрів закритих
ґрунтів у виробничих умовах промислових теплиць.

Методи дослідження базуються на сучасних досягненнях теорії похибок
та концепції невизначеності, теорії інформаційно-вимірювальних систем,
теорій фізичного та математичного моделювання, теорії випадкових процесів,
теорії ймовірності й математичної статистики, концепцій електрофізичного й
електрохімічного аналізу багатофазних дисперсних середовищ, а також
на експериментальних методах дослідження макетного зразка багатоканального
вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вирішено актуальну
науково-технічну задачу побудови комп'ютеризованих інформаційно-
вимірювальних систем фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з
компенсацією дестабілізуючих впливів. Це полягає в тому, що:

1. Отримав подальший розвиток кондуктометричний спосіб пошарового
вимірювання вологості тепличних ґрунтів, який, на відміну від наявних, під час
використання змінного електромагнітного поля враховує основні
дестабілізуючі впливи, що дозволило забезпечити значення похибки не більше
±2,7 %, порівняно з припустимим ±5 %, у діапазоні вимірювань від 30 до 90 %.

2. Удосконалено спосіб вимірювання кислотності закритих ґрунтів, який,
на відміну від існуючих, під час використання скляного комбінованого
pH-електроду враховує вплив рівня наявної зволоженості ґрунтів, що дозволило
здійснювати вимірювання показника кислотності в умовах теплиць з
припустимою ДСТУ похибкою, не більше ±0,15 од., у діапазоні від 5 до 8 од.

3. Здобула подальший розвиток математична модель вимірювального
каналу вологості тепличних ґрунтів на основі теорії електропровідності
багатофазних дисперсних середовищ, яка, на відміну від існуючих, враховує
емпіричні залежності щодо впливу зміни концентрації розчинених солей у
ґрунті та температури на чутливість вимірювача, що дозволило отримати
характеристики перетворення і оцінити метрологічні показники вимірювача.

4. Уперше розроблено спосіб підвищення точності комплексного
вимірювання вологості та кислотності тепличних ґрунтів, який, на відміну від
наявних, враховує взаємні дестабілізуючі впливи зазначених параметрів один
на одного, що дозволило покращити метрологічні показники інформаційно-
вимірювальної системи в цілому на 20 – 30 % за робочих умов експлуатації.
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5. Уперше розроблено структурно-алгоритмічну організацію
комп'ютеризованої ІВС фізичних параметрів тепличних ґрунтів на основі
обґрунтування та синтезу функціонального забезпечення її підсистем, яка, на
відміну від існуючих, реалізує комплексні вимірювання вологості, кислотності
й температури з компенсацією взаємних дестабілізуючих впливів, що дозволяє
використовувати її в складі комплексів автоматизації промислових теплиць.

Практичне значення одержаних результатів:
1. Розроблено практичні основи методики інженерного проектування і

конструювання вимірювальних каналів системи визначення фізичних
параметрів закритих ґрунтів для виробничих умов промислових теплиць.

2. Розроблено і реалізовано макетний зразок вимірювача фізичних
параметрів тепличних ґрунтів, який містить апаратні реалізації вимірювальних
каналів вологості, кислотності й температури та програмне забезпечення в
середовищі NI LabView для цифрової обробки вимірювальної інформації.

3. Розроблено програму і методику метрологічної атестації макетного
зразка багатоканального вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів, як
нестандартизованого засобу вимірювання, для оцінки чутливості, основних та
додаткових похибок вимірювальних каналів системи.

4. Обґрунтовано методику проведення лабораторних випробувань
макетного зразка комп'ютеризованої ІВС фізичних параметрів тепличних
ґрунтів в умовах виробничо-технологічної лабораторії, що дозволило оцінити її
основні метрологічні характеристики.

5. Результати теоретичних і експериментальних досліджень впроваджено
у виробничі умови ТОВ «ФІДЛАЙФ» під час проектування та розробки
автоматизованої системи крапельного поливу для тепличних умов і
ПАТ «АКХЗ» у процесі створення бази інтродукованих рослин.

6. Результати наукових і практичних досліджень дисертації впроваджено
в навчальний процес кафедр електронної техніки і гірничої електротехніки та
автоматики ім. Р.М. Лейбова ДВНЗ «ДонНТУ» під час підготовки бакалаврів за
напрямками «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»,
«Електронні пристрої та системи» та «Приладобудування».

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати
дисертаційної роботи отримано автором самостійно. Дисертантом особисто
розроблено: основні положення щодо вдосконалення способу пошарового
вимірювання вологості тепличних ґрунтів у змінному електромагнітному полі;
спосіб прямої потенціометрії вимірювання pH ґрунтів з наявним рівнем
вологості у виробничих умовах теплиць; математичну модель вимірювача
вологості ґрунтів з урахуванням впливу дестабілізуючих факторів; спосіб
компенсації взаємного впливу вологості та кислотності закритих ґрунтів на
результати вимірювання їх поточного фізичного стану; структурно-
алгоритмічну організацію комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної
системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів; макетний зразок вимірювача
та методику його метрологічної атестації.

Апробація результатів роботи. Основні розділи дослідження пройшли
апробацію на таких наукових конференціях: I Всеукраїнська науково-технічна
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конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні тенденції
розвитку приладобудування» (м. Луганськ, 19.11.2012 р.); Регіональна
міжвузівська науково-технічна конференція для молодих вчених «Young
scientists' researches and achievements in science» (м. Донецьк, 18.04.2013 р.); XII
Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і
перспективи» (м. Київ, 23.04.2013 р.); II Міжнародна наукова конференція
«Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС–2013)»
(м. Вінниця, 29.10.2013 р.); XIV Міжнародна науково-технічна конференція
аспірантів і студентів «Автоматизація технологічних об'єктів і процесів. Пошук
молодих» (м. Донецьк, 22.04.2014 р.); XII Міжнародна конференція «Контроль і
управління в складних системах (КУСС–2014)» (м. Вінниця, 14.10.2014 р.); XIV
Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і
перспективи» (м. Київ, 22.04.2015 р.); I Всеукраїнська науково-технічна
конференція «Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей і рішень»
(м. Красноармійськ, 26.05.2015 р.), а також на семінарах ДВНЗ «ДонНТУ».

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано
15 друкованих праць: 6 публікацій у наукових фахових виданнях МОН
України, які включено до наукометричних баз Copernicus і РІНЦ; 1 публікація в
фаховому закордонному виданні, що включена до баз даних ВІНІТІ,
Ulrich's Periodicals Directory і РІНЦ; 8 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Структуру дисертації
визначено загальною схемою наукового дослідження, метою та способами її
досягнення. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів,
основних висновків, списку використаної літератури та 5 додатків. Загальний
обсяг роботи містить 225 сторінок машинописного тексту, у тому числі 154
сторінки основного тексту, 58 рисунків, 16 таблиць, список використаних
джерел зі 141 найменуванням та 5 додатків на 56 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність, мету і задачі дисертації, викладено
наукову новизну і практичну значущість отриманих результатів, наведено дані
щодо публікацій, апробації та впровадження результатів.

У першому розділі «Аналіз та сучасний стан вимірювальних систем
фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць» здійснено аналіз
функціональних можливостей наявних систем комплексної автоматизації
теплиць. Встановлено факт часткової або повної відсутності процедур
вимірювання параметрів ґрунтів, що є їх суттєвим недоліком. З урахуванням
умов вирощування культур у теплицях визначено сукупність фізичних
параметрів ґрунтів, від яких найбільше залежить їх врожайність: вологість,
кислотність і температура. Під час аналізу результатів досліджень щодо
можливих шляхів підвищення врожайності тепличних культур встановлено, що
між показниками точності вимірювань фізичних параметрів і приростом
врожайності (ΔCY) є прямолінійний корелятивний зв'язок, який встановлюється
на підставі відповідних коефіцієнтів чутливості: ∂CY/∂W= CY

WS ;  ∂CY/∂pH= CY
pHS ;
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∂CY/∂t= CY
tS . Необхідною умовою задля використання розроблюваного

вимірювача в складі АСУ технологічними процесами теплиць є можливість
комп'ютеризованих вимірювань з регламентованими періодами опитування
вимірювальних каналів: вологості (не більше 3 год.); кислотності (не більше
4 год.); температури (не більше 1 год.). Отже, комплексний вплив зменшення
похибок вимірювань заявлених фізичних параметрів тепличних ґрунтів на
приріст врожайності (ΔCY) при довірчій імовірності (P) до регламентованих
значень (ΔW,  ΔpH,  Δt) відносно показників наявних вимірювачів
(ΔW*, ΔpH*, Δt*) визначається за наступною формулою:

( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] .
2*2*2* ttSpHpHSWWSPkCY CY

t
CY
pH

CY
W D-D×+D-D×+D-D××=D (1)

Проведений аналіз метрологічних показників наявних інструментальних
однокомпонентних вимірювачів заявлених фізичних параметрів довів, що їх
похибки вимірювання не відповідають вимогам ДСТУ ( 5±£D SW  %;

2,0±£D SpH  од.; 3,0±£D St  °С). Цей факт обумовлено частковою або повною
відсутністю компенсації дестабілізуючих факторів на результати вимірювання:
вологості (зміна температури та вмісту солей у йонній формі, частотні
властивості електропровідності ґрунтів); кислотності (температурна
нестабільність вихідної напруги сенсора pH, рівень наявної вологи в ґрунті,
концентрація конкуруючих іонів). Зазначені недоліки існуючих вимірювачів
призводять до недостатньої ефективності процесу вимірювань параметрів
закритих ґрунтів і, як наслідок, низької врожайності українських теплиць.

Напрямком покращення метрологічних характеристик інформаційно-
вимірювальної системи (ІВС) фізичних параметрів тепличних ґрунтів і, як
результат, урожайності теплиць є розробка способів і реалізація засобів
компенсації взаємних дестабілізуючих впливів вимірюваних параметрів один
на одного. Для цього запропоновано використовувати ІВС, фрагмент якої
наведено на рис. 1. Ця система реалізує пошарові вимірювання вологості Wi(zj),
кислотності pHi(zj) та температури ti(zj) відповідно до вимог порядку відбирання
зразків ґрунту для агрохімічного аналізу за методикою конверту (заштриховані
поверхні на рис. 1) на фіксованих глибинах zj від 10 до 50 см, що відповідають
місцям залягання основної маси кореневої системи тепличних рослин.

Y min
=1

0м

Рис. 1.Фрагмент структури ІВС
параметрів тепличних ґрунтів

Відповідно до зазначеної методики
вимірювань усереднення результатів
здійснюється за площею на фіксованих
глибинах, на якій розміщено по 5 груп
сенсорів на кожні 100 м2:
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Проведений у цьому розділі аналіз дає змогу сформулювати мету і задачі
подальших теоретичних та експериментальних досліджень щодо обґрунтування
наукових основ побудови комп'ютеризованої ІВС фізичних параметрів ґрунтів
промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів.

У другому розділі «Математична модель інформаційно-вимірювальної
системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів» розроблено математичну
модель вимірювального каналу (ВК) вологості закритих ґрунтів. Вона базується
на кондуктометричному способі аналізу в змінному електромагнітному полі й
враховує негативні впливи зміни температури і кислотності ґрунтів, частотні
властивості провідності ґрунтів та нестабільність геометричних і технічних
показників вимірювача (див. рис. 2), що дозволило оцінити точність цього ВК.

Рис. 2. Узагальнена структурна схема процесу вимірювання вологості ґрунтів
Вимірювання вологості ґрунту (W) здійснюється опосередкованим

методом на підставі вимірювальної інформації щодо питомого електричного
опору (ПЕО) ґрунту (ρ), температури (t) та концентрації солей ґрунтового
розчину в іонній формі (Cіон.). Результат вимірювання ПЕО ґрунту також
визначається опосередковано на основі прямих вимірювань падінь напруги на
живильних (UAB) і прийомних (UMN) електродах комірки з урахуванням е.р.с.
джерела сигналу (EГ) і його внутрішнього опору (Rвн.) за формулою:

( ) KUE
RU

ABГ

внMN

×-
×

= .r ,

де p21111
úû
ù

êë
é

÷
ø
öç

è
æ --÷

ø
öç

è
æ -=

BNANBMAM llllK  – конструктивний параметр, 1/м.

Під час проведення експериментальних досліджень встановлено, що
зразок ґрунту між електродами А і B є однорідним провідником
( MNMNABAB lUlU ×= ). У зв’язку з цим отримано загальний вигляд залежності
між ваговою вологістю та безпосередньо вимірюваними параметрами з
урахуванням комплексного впливу зміни зазначених дестабілізуючих факторів:

( ) ( ).2
.

2
2

. ,, іонвн
MN

AB

MN

Г
іон CtbR

l
l

U
EKCtaW +÷÷

ø

ö
çç
è

æ
-××= . (2)

Регресійний аналіз власних та запозичених із наукових джерел
експериментальних даних дозволив визначити коефіцієнти апроксимації (2) за
нормальних умов: a(20 °C; 7 од.)=38340 Ом2·м2·%; b(20 °C; 7 од.)=23,393 %.
С.к.в. похибки апроксимації в абсолютних одиницях, не більше 1,6±0,7 %.

Проведено дослідження з обґрунтування геометричних параметрів
кондуктометричної комірки шляхом моделювання розподілення потенціалів φA
і φB від дії живильних електродів (див. рис. 3). Значення параметра lAB
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обґрунтовано на підставі критерію максимальної однорідності
електромагнітного поля від дії точкових джерел енергії (живильні електроди А і
В) та складає 25 см. Параметр lMN обрано виходячи з максимуму чутливості
напруги UMN до зміни вологості від 30 до 90 % та становить 17 см (див. рис. 4).

Рис. 3. Розподілення потенціалів від
дії живильних електродів

Рис. 4. Нормовані характеристики
UMN=f(W, lMN); SUmn=f(W, lMN)

Методами математичного моделювання на підставі положень теорії
діелектричної релаксації Дебая проведено дослідження допустимого частотного
діапазону зондування тепличних ґрунтів на вологість.

( ) ( )
( )f

f
e

een e
-

=
0 ,          (3)

де νε – частотно-дисперсійний коефіцієнт діелектричної проникності ґрунту;
ε(f) – діелектрична проникність ґрунту в змінному електромагнітному полі;
ε(0) – діелектрична проникність у постійному електромагнітному полі.

Аналіз отриманих даних за формулою (3) (fmin=0 Гц; fmax=400 кГц)
дозволив обґрунтувати необхідність проведення експериментальних
досліджень щодо уточнення меж отриманого частотного діапазону. Під дією
дестабілізуючого впливу поляризаційного ефекту нижня межа fmin не може
дорівнювати 0 Гц. Також має бути уточнено значення fmax з урахуванням
високої вірогідності прояву у вихідному сигналі вимірювача явища
квазірезонансу гідратованих іонів. Результати проведених досліджень
дозволили оцінити значення складових похибки вимірювання вологості
тепличних ґрунтів у робочому діапазоні від 30 до 90 % від дестабілізуючих
впливів: температури від 10 до 30 °С, абсолютне значення становить ±8 %;
кислотності від 5 до 8 од., абсолютне значення становить ±15 %. Отримані
оцінки похибок вимірювання вологості тепличних грунтів свідчать про
необхідність розробки способів і засобів підвищення точності цього ВК за
рахунок компенсації дестабілізуючих впливів. Проведено дослідження з
розробки математичної моделі ВК кислотності тепличних ґрунтів на основі
способу прямої потенціометрії з використанням скляного комбінованого pH-
електрода з урахуванням температурної нестабільності вихідних потенціалів
сенсора кислотності та дестабілізуючого впливу йонів Na+, які конкурують.
Обґрунтовано структурну схему формування інформаційного сигналу на виході
вимірювача pH тепличних ґрунтів, яку наведено на рис. 5. Вихідна напруга
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сенсора pH ґрунтів UВИХ.pH з урахуванням температурної нестабільності
потенціалів електродної пари визначається за формулою (4):

( ) ( ) ( )[ ]ttEpHpHtEU ЕПЕПііpHВИХ -+--××+-= 0. 1984,0197,54 a ,    (4)

де Eі, pHі – координати ізопотенційної точки, мВ, од.; ЕЕП – потенціал
електрода порівняння, мВ; pH – поточна кислотність ґрунту, од.; αЕП –
температурний коефіцієнт потенціалу електрода порівняння, мВ/°C; t0 –
нормальне значення температури ґрунту, що дорівнює 20 °C; t – поточне
значення температури ґрунту, °C.

Аналоговий блок вимірювального каналу кислотності тепличних ґрунтів
виконує функції узгодження високоімпедансного виходу сенсору pH типу
ЭСК-10601/7 з відносно низькоімпедансним входом цифрової частини
вимірювального ланцюга з метою забезпечення уніфікованого вигляду вихідної
напруги для мікропроцесорної обробки. Характеристика перетворення ВК pH
ґрунтів (див. рис. 6) у діапазоні від 5 до 8 од. описується залежністю (5):

( ) '
.. ),(),( UREFUpHВИХВКВИХ KUKtpHUtpHU

pH
×-×-= ,      (5)

де UREF – напруга зсуву, дорівнює мінімальній вихідній напрузі вимірювального
підсилювача (ВП), мВ; KU – коефіцієнт передачі ВП за напругою; KU

' –
коефіцієнт передачі нормувального підсилювача (НП) за напругою.

Рис. 5. Структурна схема формування
інформаційного сигналу у ВК кислотності

тепличних ґрунтів

t=30 °C

t=20 °C

t=10 °C

5 6 7 8
0

1

2

3

4

5
UВИХ.ВКpH, В

pH, од.

Рис. 6. Уніфікована
характеристика перетворення

ВК кислотності ґрунтів
На підставі аналізу результатів, наведених на рис. 6, встановлено, що

відхилення температури від нормального значення (t=20 °C) у діапазоні від 10
до 30 °С призводить до похибки вимірювання pH від ±0,06 до ±0,08 од. Це не
відповідає регламентованим вимогам ДСТУ. Інтерпретація результатів
досліджень впливу йонів Na+, які конкурують, на результат вимірювання pH
тепличних ґрунтів на підставі рівняння Нікольського-Ейзенмана доводить, що в
діапазонах зміни αH від 10-8 до 10-5 моль/л та αNa від 0  до 0,1  моль/л з
урахуванням коефіцієнта селективності ЭСК-10601/7 (Kpot=10-13) відхилення
характеристики перетворення від лінійного режиму не спостерігається.

У третьому розділі «Дослідження та оцінка впливу дестабілізуючих
факторів на метрологічні характеристики вимірювача фізичних параметрів
тепличних ґрунтів» удосконалено кондуктометричний спосіб вимірювання
вологості та спосіб прямої потенціометрії вимірювання кислотності тепличних
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ґрунтів. З метою підвищення точності способу пошарового визначення
вологості тепличних ґрунтів проведено експериментальні дослідження щодо
уточнення допустимого частотного діапазону проходження імпульсів, які
зондують (див. рис. 7), що було встановлено в другому розділі дисертації.

\

Рис. 7. Логарифмічна частотна
залежність ПЕО тепличних ґрунтів

Аналіз залежностей, які наведено
на рис. 7, дозволив оцінити
допустимий частотний діапазон
зондування тепличних ґрунтів на
вологість. На  основі критерію
лінійності частотної залежності ПЕО
ґрунтів: нижня межа становить 200 Гц, а
верхня з урахуванням високої
ймовірності прояву у вихідному
сигналі вимірювача явища
квазірезонансу гідратованих іонів –
2 кГц. Це узгоджується з принципом дії
кондуктометричних вологомірів
дисперсних середовищ.

Проведено експериментальні та теоретичні дослідження з розробки
способів компенсації дестабілізуючих впливів зміни температури і кислотності
тепличних ґрунтів на результат вимірювання їх вологості. Знято
характеристики перетворення ВК вологості за температурою та кислотністю
(див. рис. 8, 9). Отримано формулу (6) для розрахунку вологості тепличних
ґрунтів у діапазоні від 30 до 90 % з урахуванням зміни температури від 10 до
30 °С та pH від 5 до 8 од., яка дозволяє реалізувати спосіб апаратно-програмної
функціональної корекції результатів вимірювання вологості.

Рис. 8. Температурна залежність ПЕО
тепличних ґрунтів

Рис. 9. Залежність ПЕО тепличних
ґрунтів від pH (при W=60 %)
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Запропонований спосіб дозволяє забезпечити необхідні значення похибок
вимірювання вологості тепличних ґрунтів у діапазоні від 30 до 90 % від зміни
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температури ( %8,0±=Dt
W ) і кислотності ( %1,2±=DpH

W ) за рахунок реалізації
комплексних вимірювань W, pH, t і подальшої функціональної корекції
результату вимірювання вологості з припустимою періодичністю.

Удосконалений спосіб прямої потенціометрії визначення кислотності
тепличних ґрунтів дозволяє здійснювати комп'ютеризовані вимірювання їх pH
у виробничих умовах теплиць у діапазоні від 5 до 8 од. з регламентованими
ДСТУ точністю (не більше ±0,2 од.) та періодом опитування (не більше 4 год.).
Цей ефект досягається за рахунок розробки способу компенсації
дестабілізуючого впливу рівня поточної зволоженості ґрунту на результат
вимірювання pH за виразом (7). Вимірювальна інформація щодо поточної
зволоженості ґрунту надходить з виходу ВК вологості тепличних ґрунтів.

263,010542,510586,3 325
. -××+××-= -- WWpHpH ВИМІР , (7)

де pH – скориговане значення кислотності тепличних ґрунтів, од.; pHВИМІР. –
виміряне значення кислотності, од.; W – поточна вагова вологість ґрунту, %.

Проведено дослідження щодо обґрунтування способу компенсації
температурної нестабільності вихідного сигналу вимірювача кислотності
тепличних ґрунтів. Запропонований спосіб базується на структурному підході
до функціональної корекції похибок за рахунок використання ВК температури.
Він дозволяє забезпечити значення похибки вимірювання pH у діапазоні від 5
до 8 од. від зміни температури від 10 до 30 °С, не більше ±0,03 од.

Реалізацію запропонованих способів підвищення точності вимірювальних
каналів вологості та кислотності ґрунтів у виробничих умовах промислових
теплиць у вигляді відповідних функціональних схем наведено на рис. 10 та 11.

Рис. 10. Функціональна схема
способу корекції результатів

вимірювання вологості ґрунту

Рис. 11. Функціональна схема
способу корекції результатів

вимірювання кислотності ґрунту

Отже, розроблені способи компенсації взаємних дестабілізуючих впливів
вимірюваних параметрів дозволяють досягти регламентованих ДСТУ значень
похибок вимірювань (ΔWΣ≤±5  %;  ΔpHΣ≤±0,2 од.; ΔtΣ≤±0,3 °С) у виробничих
умовах тепличних господарств з необхідними періодами опитування ВК.

У четвертому розділі «Структурно-алгоритмічний синтез
комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів
ґрунтів промислових теплиць» здійснено дослідження щодо структурної
організації ІВС та її функціонально-алгоритмічного забезпечення. Для розробки
загальної структури процесу комплексних вимірювань фізичних параметрів
ґрунтів з компенсацією дестабілізуючих впливів у виробничих умовах теплиць
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обґрунтовано її базове функціональне забезпечення, як показано на рис. 12.
Розроблена структура відповідає умовам комп'ютеризованої обробки

інформації з регламентованою періодичністю: Tt=1 год.; TW=3 год.; TpH=4 год.
Процедури аналогової обробки вимірювальної інформації (АО) щодо вологості,
кислотності та температури тепличних ґрунтів здійснюються паралельно.
Процедури аналого-цифрового перетворення АЦП, первинної цифрової
обробки ПЦОВС (усереднення в часі пакету кодових комбінацій, виявлення і
зменшення імпульсних завад) та першого рівня вторинної цифрової обробки
сигналів ПВЦОС (обчислення значень цифрових сигналів у одиницях фізичних
величин і функціональна корекція виміряних значень) проводяться
послідовно з урахуванням сталих часу мультиплексування каналів (MUX),
АЦП і зворотного вимірювального перетворення. Другий рівень вторинної
цифрової обробки ДВЦОС дозволяє формувати базу даних щодо динаміки
вимірюваних параметрів, обчислювати поточний і прогнозований стан ґрунту.

АОt

АОpH

АОW

АЦПt,
АЦПpH,
АЦПW

ДВЦОС=f(t, pH, W)
ПЦОВСt,

ПЦОВСpH,
ПЦОВСW

ПВЦОСt,
ПВЦОСpH,
ПВЦОСW

MUX

Рис. 12. Структурна схема процесу вимірювального перетворення
інформації щодо комплексу фізичних параметрів тепличних ґрунтів
Здійснено аналіз базового функціонального забезпечення ІВС та шляхів

його реалізації з урахуванням розглянутих засобів, що реалізують сукупність
функціонального забезпечення кожного вимірювального каналу і системи в
цілому. Структуру запропонованої комп'ютеризованої ІВС наведено на рис. 13.

Рис. 13. Структурна схема комп'ютеризованої ІВС фізичних параметрів ґрунтів
промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів

З метою оцінки часових інтервалів досягнення сталих значень
вимірюваних параметрів (вологості та кислотності) проаналізовано процеси
пошарової динаміки зазначених показників тепличних ґрунтів. Для
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математичного аналізу цих процесів використано диференційні рівняння (ДР)
математичної фізики в часткових похідних (8) і (9), які описують
розповсюдження вологи та йонів H+ і OH- у тепличному ґрунті.  Ці ДР
враховують динаміку заявлених процесів у об'ємі ґрунту в трьох площинах. На
основі аналізу умов вирощування рослин у теплицях встановлено
співвідношення геометричних параметрів об'ємів, що зондуються
(Xmin/Zmax=Ymin/Zmax=20, див. рис. 1). З урахуванням допустимих значень
показника пористості аерації від 20 до 26 % встановлено, що інтенсивність
зміни вологи ґрунту є набагато більшою в напрямку руху потоку (z) порівняно з
перпендикулярними (x, y) йому напрямками (∂W/∂x=0;  ∂W/∂y=0). Це показано
на рис. 14. Ґрунт вздовж глибини зондування може вважатися однорідним.
Отже, динаміку вологи (див. рис. 15) та pH (див. рис. 16) у тепличних ґрунтах
проаналізовано на підставі розв'язання ДР (8) і (9) за координатою z.
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де W – вологість ґрунту, %; τ – час, с; DФ – коефіцієнт дифузивності ґрунтової
вологи, см2/c; DT – коефіцієнт термодифузивності вологи, см2/c; T – температура
ґрунту, K; pH – кислотність ґрунту, од.; +H

D , -OH
D  – коефіцієнти дифузії

йонів, см2/c; z – відстань від верхньої межі ґрунту до шару, що зондується, см.

Рис. 14.Схема динаміки
параметрів тепличних ґрунтів

На підставі аналізу емпіричних даних
щодо амплітуди коливань температури
тепличних ґрунтів (±3 °С) та діапазонів зміни
DФ=(0,8...2,5) см2/c  і DT=(0,4...3,0)·10-6см2/c за
типових значень радіусу капілярів ґрунтів від
0,2 до 0,6 мм з урахуванням максимальної
глибини аналізу (zmax=50 см) встановлено, що
процес випаровування спричиняє значно
менший вплив на динаміку розповсюдження
вологи в ґрунті, а ніж процес фільтрації.

Отже, з урахуванням введених припущень рівняння (8) має такий
вигляд: ( )22 zWDW Ф ¶¶×=¶¶ t . Розв'язання рівняння (8) виду W(z, τ) отримано
за умов, які відповідають фізико-технологічним властивостям водозберігаючих
технологій зрошення закритих ґрунтів: W(0,0)={30; 60; 90} (відповідають Wmin,
Wсеред. і Wmax); W(50,0)=W(50,τ)=0. Розділення рівняння (9) на два діапазони
обумовлено перевагою лужних (при збільшенні pH, DOH=5,23·10-5 см2/с) або
кислотних (при зменшенні pH, DH=9,34·10-5 см2/с) властивостей ґрунту під час
відхилення від нейтрального значення 7 од. Розв'язання ДР (9) виду pH (z, τ)
отримано за таких граничних та початкових умов: pH(0,0)={5; 6; 8}
(відповідають pHmin, pHсеред. і pHmax); pH(50,0)=pH(50,τ)=7 (обумовлено
відсутністю рідкої складової в нижньому шарі тепличного ґрунту).
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Рис.15. Результати моделювання динаміки вологи в тепличних ґрунтах
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Рис.16. Результати моделювання динаміки кислотності тепличних ґрунтів

Аналіз отриманих значень розповсюдження вологи та йонів H+ і OH- за
глибиною (z) аналізованого ґрунту дозволив оцінити інтервали досягнення їх
сталих значень: Wст. від 5 до 15 хв.; pHст. від 3  до 5  хв.  Оцінку цих часових
показників встановлено на рівні 90 % від значень Wст. та pHст.. У результаті
досліджень динаміки фізичних показників обґрунтовано вимоги щодо періоду
опитування вимірювальних каналів системи та їх синхронізації з АСУ теплиць.

У п'ятому розділі «Результати розробки, дослідження та використання
комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів
тепличних ґрунтів» досліджено адекватність запропонованих теоретичних
моделей вимірювача шляхом визначення реальних метрологічних показників
реалізованого макетного зразка ІВС фізичних параметрів тепличних ґрунтів.

Апаратна складова макетного зразка вимірювача складається з:
– аналогового вимірювача вологості тепличних ґрунтів, який містить:

генератор двохполярних прямокутних імпульсів з амплітудою ±6 В і
дискретно-регульованою частотою в діапазоні від 200 Гц до 2 кГц;
кондуктометричну комірку з максимальним розносом живильних електродів –
1 м та глибиною занурення – 0,5 м; перетворювачі діючих значень виміряних
напруг на постійні типу AD736; функціональні перетворювачі типу AD820;

– аналогового вимірювача кислотності ґрунту, який містить:
комбінований скляний pH-електрод типу ЭСК-10601/7; інструментальний
підсилювач на базі AD620ANZ; пристрій, що масштабує, на базі AD820ANZ;

– вимірювача температури ґрунту на базі платинового дротяного
терморезистора класу допуску АА-W0,1-F0,1 з припустимою похибкою ±0,3 °С
у робочому діапазоні температур від 10 до 30 °С;

– високошвидкісного мультиплексора сигналів типу ADG507AKNZ;
– чотирьохканального АЦП на базі платформи Arduino Leonardo.
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Метрологічна атестація вимірювальних каналів ІВС проводилась згідно з
методикою, розробленою відповідно до нормативної документації на заявлені
види вимірювань. Вона відображає специфіку об'єкту контролю, а також
обумовлених нею вимог до обладнання, організації і проведення експериментів.
Аналіз результатів лабораторних випробувань розробленого макетного зразка
вимірювача дозволив оцінити його основні метрологічні показники. Визначено,
що значення абсолютних похибок вимірювання параметрів закритих ґрунтів у
робочих діапазонах відповідають висунутим вимогам: σ[ΔWΣ], не більше
±2,7 %; σ[ΔpHΣ], не більше ±0,15 од.; σ[ΔtΣ], не більше ±0,3 °С.

Програмну складову макетного зразка вимірювача розроблено в
середовищі NI LabView 2012 з використанням компоненти LabView Runtime
Engine (див. рис. 17), яка виконує функції синхронізованого збору і обробки
вимірювальної інформації щодо вологості, кислотності й температури, а також
оцінки поточного і прогнозованого значень стану тепличного ґрунту.

Рис. 17. Вид інтерфейсу програмної компоненти вимірювача фізичних
параметрів тепличних ґрунтів. Результат вимірювання

На підставі аналізу результатів лабораторних випробувань макетного
зразка вимірювача з урахуванням даних щодо значень коефіцієнтів чутливості в
діапазонах зміни: вологості від 40 до 85 % – 46,0=CY

WS кг/(м2·%); кислотності
від 3  до 9  од.  – 77,0=CY

pHS кг/(м2·од.) та температури від 17 до 32 °С –

63,0=CY
tS кг/(м2·°С), оцінено можливий приріст врожайності промислових

теплиць за формулою (1) при довірчій імовірності P=0,95. Проведені
дослідження довели, що реалізація процесу комп'ютеризованих комплексних
вимірювань вологості, кислотності й температури тепличних ґрунтів із
застосуванням розробленого вимірювача з можливістю компенсації основних
дестабілізуючих впливів дозволяє обґрунтувати напрямок можливого
підвищення врожайності промислових теплиць (ΔCY) на 1,6 кг/м2 за рік.  У
результаті порівняльного аналізу отриманого значення ΔCY=1,6 кг/м2 з
наявними показниками середньої врожайності українських промислових
тепличних господарств встановлено, що її відносний приріст складає 6 % за рік.
Отже, підвищення точності вимірювальних каналів розробленої та реалізованої
ІВС на 20 – 30 % відносно існуючих однокомпонентних вимірювачів
призводить до бажаного ефекту покращення врожайності українських аграрних
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господарств на закритих ґрунтах у середньому з 26,7 кг/м2 до 28,3 кг/м2 за рік.
У висновку сформульовано основні наукові результати та практичну

значущість роботи.
У додатках представлено акти впровадження, експертні висновки щодо

умов експлуатації розробки, програму і методику метрологічної атестації,
протоколи лабораторних випробувань макетного зразка вимірювача, лістинг
програми розрахунку математичної моделі досліджуваної системи.

ВИСНОВОК

У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну задачу
побудови комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем фізичних
параметрів ґрунтів з компенсацією впливів дестабілізуючих факторів.
Розроблено та досліджено способи, засоби, методики і алгоритми підвищення
точності вимірювача за умови його експлуатації у виробничих умовах теплиць.
Підсумкові наукові та практичні досягнення полягають у тому, що:

1. Проведено аналіз наявних способів та засобів, які є базовими для
розробки ІВС сукупності фізичних параметрів (вологості, кислотності й
температури) тепличних ґрунтів. Встановлено, що існуючі вимірювачі не
відповідають умові комп'ютеризованих вимірювань у тепличних умовах з
регламентованою точністю і періодичністю. Виявлено, що для покращення
врожайності теплиць необхідним є підвищення точності вимірювання
параметрів ґрунтів за рахунок обліку і компенсації дестабілізуючих факторів.

2. Розроблено математичну модель вимірювального каналу вологості
тепличних ґрунтів на основі теорії електропровідності багатофазних
дисперсних середовищ, яка враховує сукупність емпіричних даних щодо
впливу концентрації розчинених солей у ґрунті та температури на чутливість
вимірювача, що дозволило сформулювати вимоги до макетного зразка ІВС.

3. Удосконалено кондуктометричний спосіб пошарового вимірювання
вологості тепличних ґрунтів, який за умови використання змінного
електромагнітного поля враховує впливи зміни дестабілізуючих факторів
температури та кислотності ґрунту. Це дозволило забезпечити абсолютне
значення сумарної похибки не більше ±2,7 %, порівняно з регламентованим
ДСТУ ГОСТ ±5 %, у робочому діапазоні вимірювань від 30 до 90 %.

4. Удосконалено спосіб вимірювання кислотності закритих ґрунтів, який
дозволяє проводити комп'ютеризовані вимірювання pH з регламентованим
періодом опитування (не більше 4 год.), у виробничих умовах тепличних
господарств у ґрунтах з наявним рівнем зволоженості, на базі способу прямої
потенціометрії із використанням скляного комбінованого pH-електрода з
припустимою ДСТУ похибкою (не більше ±0,15 од.) у діапазоні від 5 до 8 од.

5. Уперше розроблено спосіб підвищення точності комплексного
вимірювання вологості та кислотності тепличних ґрунтів, який враховує
взаємні комплексні дестабілізуючі впливи зазначених параметрів один на
одного, що дозволило покращити метрологічні характеристики інформаційно-
вимірювальної системи в цілому на 20 – 30 % у робочих умовах експлуатації.

6. Уперше розроблено структурно-алгоритмічну організацію
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комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів
тепличних ґрунтів на основі обґрунтування та синтезу функціонального
забезпечення її підсистем, яка реалізує комплексні вимірювання вологості,
кислотності й температури з регламентованими періодами опитування
вимірювальних каналів з компенсацією взаємних дестабілізуючих впливів, що
дозволяє використовувати її в складі комплексів автоматизації теплиць.

7. Створено та метрологічно атестовано на основі розробленої методики
макетний зразок багатоканального вимірювача фізичних параметрів ґрунтів
промислових теплиць. Проведено лабораторні випробування розробленого
вимірювача в умовах максимально наближених до експлуатаційних та оцінено
його основні метрологічні характеристики.

8. Результати теоретичних та експериментальних досліджень
впроваджено у виробничі процеси ТОВ «ФІДЛАЙФ» під час проектування та
розробки автоматизованої системи крапельного поливу для тепличних умов і
ПАТ «АКХЗ» у процесі створення бази інтродукованих рослин, а також у
навчальний процес кафедр електронної техніки і гірничої електротехніки та
автоматики ім. Р.М. Лейбова ДВНЗ «ДонНТУ».

9. Сформульовано пріоритетні напрямки подальших досліджень, які
полягають у розширенні функціональних можливостей інформаційно-
вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів з метою її
використання як портативного модуля автоматизованих комплексів
тепличних господарств різного агрофізичного і геохімічного призначення.
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Особистий внесок здобувача в публікаціях: [2] – розроблено основні
положення математичної моделі і сформульовано вимоги до структурних
елементів вимірювача кислотності ґрунтів; [3] – отримано характеристики
перетворення вимірювача вологості ґрунтів; [4] – проведено дослідження щодо
розробки способу зменшення додаткової похибки вимірювача вологості; [5] –
проведено випробування макетного зразка вимірювача вологості ґрунтів у
лабораторних умовах; [6] – досліджено ефективність апаратно-програмної
реалізації макета вимірювача вологості ґрунтів; [7] – обґрунтовано спосіб і
реалізовано засіб вимірювання pH тепличних ґрунтів; [8] – обґрунтовано
структурну схему вимірювача вологості ґрунтів; [9] – висунуто вимоги до
аналогової частини вимірювача pH ґрунту; [10] – запропоновано алгоритм
функціональної корекції результату вимірювання вологості ґрунтів; [11] –
обґрунтовано алгоритми функціонування вимірювача вологості; [12] –
експериментально досліджено метрологічні показники вимірювача кислотності
ґрунту; [14] – сформульовано технічні вимоги до вимірювального каналу
вологості; [15] – сформульовано базові функції ІВС і синтезовано її структуру.

АНОТАЦІЯ
Лактіонов І.С. Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна

система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з
компенсацією дестабілізуючих впливів. – Рукопис.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук за спеціальністю 05.13.05. – «Комп'ютерні системи та
компоненти». – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,
м. Красноармійськ, 2015.

Дисертацію присвячено розробці та дослідженню способів і засобів
підвищення точності комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем
фізичних параметрів закритих ґрунтів за рахунок обліку та компенсації
впливів домінуючих дестабілізуючих факторів у виробничих умовах теплиць.

Удосконалено спосіб вимірювання вологості закритих ґрунтів у діапазоні
від 30 до 90 % для виробничих умов тепличних господарств на базі
кондуктометричного методу пошарового зондування в змінному
електромагнітному полі, який дозволяє поліпшити на 20 % показник точності
вимірювань відносно наявних серійних аналогів. Удосконалено спосіб
вимірювання кислотності закритих ґрунтів у діапазоні від 5 до 8 од., який
дозволяє здійснювати комп'ютеризовані вимірювання pH з необхідним
періодом опитування у виробничих умовах теплиць у ґрунтах з наявним рівнем
зволоженості, на базі способу прямої потенціометрії із використанням скляного
комбінованого pH-електрода із регламентованими нормативною документацією
метрологічними показниками.

Розроблено способи підвищення точності комплексного вимірювання
вологості й кислотності тепличних ґрунтів, які враховують взаємні негативні
впливи зазначених параметрів один на одного, а також вплив температури
ґрунтів у діапазоні зміни від 10 до 30 °С. Це дозволило покращити метрологічні
характеристики системи в цілому на 20 – 30 % у робочих умовах експлуатації.
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Досліджено структурно-алгоритмічну організацію комп'ютеризованого
вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів на основі обґрунтування та
синтезу функціонального забезпечення її підсистем, яка реалізує комплексні
вимірювання вологості, кислотності й температури з компенсацією взаємних
дестабілізуючих впливів, що дозволяє використовувати її в складі комплексів
автоматизації промислових теплиць. Результати теоретичних і
експериментальних досліджень впроваджено у виробничі процеси ТОВ
«ФІДЛАЙФ» та ПАТ «АКХЗ», а також у навчальний процес ДВНЗ «ДонНТУ».

Ключові слова: вимірювання, ґрунт, вологість, кислотність, температура,
точність, теплиця, математична модель, компенсація.

Лактионов И.С. Компьютеризированная информационно-
измерительная система физических параметров почв промышленных
теплиц с компенсацией дестабилизирующих влияний. – Рукопись.

Диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.13.05. – «Компьютерные системы и
компоненты». – ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»,
г. Красноармейск, 2015.

Диссертация посвящена разработке и исследованию способов и средств
повышения точности компьютеризированных информационно-измерительных
систем физических параметров закрытых грунтов за счет учета и компенсации
воздействий доминирующих дестабилизирующих факторов в
производственных условиях теплиц.

Усовершенствован способ измерения влажности закрытых грунтов в
диапазоне от 30 до 90 % для производственных условий тепличных хозяйств на
базе кондуктометрического метода послойного зондирования в переменном
электромагнитном поле, который позволяет улучшить на 20 % показатель
точности измерений относительно существующих серийных аналогов.
Усовершенствован способ измерения кислотности закрытых грунтов в
диапазоне от 5 до 8 ед., который позволяет проводить компьютеризированные
измерения pH с необходимым периодом опроса в производственных условиях
тепличных хозяйств в почвах с имеющимся уровнем увлажненности, на базе
способа прямой потенциометрии с использованием стеклянного
комбинированного pH-электрода с регламентированными нормативной
документацией метрологическими показателями.

Разработаны способы повышения точности комплексного измерения
влажности и кислотности тепличных грунтов, которые учитывают взаимные
дестабилизирующие влияния указанных параметров друг на друга, а также
влияние изменения температуры почв в диапазоне от 10 до 30 °С. Это
позволило улучшить метрологические характеристики системы в целом на
20 – 30 % в рабочих условиях эксплуатации.

Проведены исследования структурно-алгоритмической организации
компьютеризированного измерителя физических параметров тепличных почв
на основе обоснования и синтеза функционального обеспечения ее подсистем,
которая реализует комплексные измерения влажности, кислотности и
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температуры с компенсацией взаимных дестабилизирующих воздействий, что
позволяет эксплуатировать его в составе комплексов автоматизации теплиц.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований внедрены в
производственные процессы ООО «ФИДЛАЙФ» и ПАО «АКХЗ», а также в
учебный процесс ГВУЗ «ДонНТУ».

Ключевые слова: измерение, почва, влажность, кислотность,
температура, точность, теплица, математическая модель, компенсация.

Laktionov I.S. The computerized information-measuring system of the
industrial greenhouses soil physical parameters with destabilizing influences
compensation. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Technical
Sciences in specialty 05.13.05 – «Computer Systems and Components». – State
Higher Educational Establishment «Donetsk National Technical University»,
Krasnoarmіjs'k, 2015.

The dissertation is devoted to development and research of methods and means
of accuracy improving of the computerized information-measuring systems of
protected ground physical parameters by taking into account and compensation of
dominant destabilizing factors effects in the production greenhouse environment.

The measuring method for protected ground moisture ranging from 30 to 90 %
under production conditions of greenhouses has been enhanced. It is based on the
conductometric method of layer-by-layer sensing in alternating electromagnetic field.
The developed method allows improvement of measurement accuracy compared with
existing serial counterparts by 20 %. The measuring method for protected ground
acidity ranging from 5 to 8 units has been improved, which allows computerized pH
measurements with the necessary survey period under production conditions of
greenhouses in soils with the existing moisture level. It is based on the direct
potentiometry method with the combined glass pH-electrode usage in accordance
with regulated metrological documentation.

Techniques of accuracy improvement of the integrated measurement of
greenhouse soil moisture and acidity have been developed. They take into account
mutual destabilizing effects of the defined parameters and influence of soil
temperature changes in the range from 10 to 30 °C. The method has made it possible
to improve the whole system metrological parameters by 20 – 30 % under the
working greenhouse conditions.

Structural and algorithmic organization of the computerized meter of
greenhouse soils physical parameters has been investigated based on study and
synthesis of its subsystems functional maintenance. It provides comprehensive
moisture, acidity and temperature measurements with destabilizing effects
compensation which allows its operation as a part of the industrial greenhouse
automation complex. Results of the theoretical and experimental research have been
implemented into the production process of «F&L» and «Avdiivka Coke Plant», as
well as in the State Higher Education Establishment «DonNTU» educational process.

The keywords: measurement, ground, moisture, acidity, temperature,
accuracy, greenhouse, mathematical model, compensation.
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