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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АО – аналогова обробка;

АЦП – аналого-цифрове перетворення;

ВЕ – вимірювальний електрод;

ВК – вимірювальний канал;

ВМО – вимірювальний міст опору;

ВТХ – власні технічні характеристики;

ГПС – генератор прямокутного сигналу;

ГПН – генератор прямокутної напруги;

ДВЦОС – другий рівень вторинної цифрової обробки;

ДЗВТ – допоміжний засіб вимірювання температури;

ЕП – електрод порівняння;

ІВС – інформаційно-вимірювальна система;

ІП – інструментальний підсилювач;

ІСЕ – іоноселективний електрод;

ІФС – індекс фізичного стану;

МкВЕЗ – мікровертикальне електричне зондування;

МПр – пристрій, що масштабує;

МПС – мікропроцесорна система;

НП – нормуючий перетворювач;

ПВІ – пристрій відображення інформації;

ПВЦОС – перший рівень вторинної цифрової обробки сигналів;

ПЕО – питомий електричний опір;

ПОВІ – пристрій обробки вимірювальної інформації;

ПП – попередній підсилювач;

ПЦОВС – первинна цифрова обробка вихідних сигналів;

ТО – термометр опору;

ФНЧ – фільтр низьких частот;

ЦКЗ – цифровий канал зв'язку.
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ВСТУП

Актуальність теми. Посилення антропогенного впливу на природні

об'єкти та скорочення площ природних ландшафтів актуалізує проблему збере-

ження, відновлення та збільшення ботанічного різноманіття в умовах штучних

екосистем, до яких відносять промислові тепличні комплекси. З огляду сфор-

мованих обставин особливого значення набувають питання вивчення впливу

фізичних параметрів закритих ґрунтів на показники акліматизації та селекції

тепличних культур, що сприяє виробленню наукового підходу до обґрунтуван-

ня агротехнічних прийомів щодо догляду за флорою і, як наслідок, покращенню

врожайності промислових теплиць. Наявні методи, способи та засоби вимірю-

вання інформативних ґрунтових характеристик не забезпечують достатній рі-

вень точності вимірювань у виробничих умовах теплиць, а також не дозво-

ляють отримувати комплексну інформацію щодо динаміки фізичних параметрів

тепличних ґрунтів з компенсацією впливів дестабілізуючих факторів, що приз-

водить до низьких показників ефективності серійних вимірювачів та, як резуль-

тат, до недостатньої продуктивності українських тепличних комплексів порів-

няно 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 ком-

пенсацією взаємних дестабілізуючих впливів для виробничих умов тепличних

господарств, що визначає актуальність цієї дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконувалася відповідно до «Програм наукових досліджень і роз-

робок Міністерства освіти і науки України з пріоритетних напрямів науки і

техніки на період до 2020 р.»: «Інформаційні та комунікаційні технології», згід-

но з Законом України від 12.10.2010 р. № 2519–17 та «Нові апаратні рішення

для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комуніка-

ційних технологій», згідно з постановою Кабінету міністрів України від
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07.09.2011 р. № 942 у рамках держбюджетних науково-дослідних робіт

ДВНЗ «ДонНТУ»  Н–11–11 «Підвищення ефективності електронних приладів і

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

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.
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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 у 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
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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.

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.
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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

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)»
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(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 та 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.
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РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТІВ ПРОМИСЛОВИХ ТЕПЛИЦЬ

Стратегічним напрямком розвитку аграрного комплексу України є під-

вищення продуктивності штучних екосистем, до яких відносяться промислові

тепличні господарства. Одним із можливих шляхів підвищення продуктивності

тепличних комплексів є впровадження сучасних вимірювальних систем фізич-

них показників закритих ґрунтів, що дозволить отримувати об'єктивну інфор-

мацію щодо своєчасного обґрунтування агротехнічних прийомів по догляду за

рослинами. Під час розробки комп'ютеризованої вимірювальної системи, що

відповідає сучасним тенденціям розвитку науки і техніки, однією з основних

задач дослідження є аналіз методів та засобів вимірювання фізичних параметрів

тепличних ґрунтів, що впливають на режими зростання культур. Спираючись

на досягнення фундаментальних та прикладних наук необхідно обґрунтувати

вибір методів та засобів, які забезпечують необхідні метрологічні характерис-

тики комплексного вимірювання інформативних фізичних параметрів ґрунтів у

виробничих умовах тепличних господарств (in vivo, in situ), що регламентують-

ся вимогами провідних організацій агропромислового комплексу України.

1.1 Характеристика виробничих умов вирощування культур у

промислових тепличних комплексах

Аналіз статистичних даних щодо вирощування культур на закритих ґрун-

тах дозволив встановити наступний факт: за 2014 р. в Україні було вироблено

482 тис. тонн овочів, з них 114 потужностями с/г виробників та 368 господарст-

вами населення. На 01.01.2015 р. в Україні загальна площа під тепличними

комплексами становила – 4,5 тис. га з них 0,4 тис. га припадає на с/г

підприємства та 4,1 тис. га на господарства населення [1]. Однак, продуктив-

ність українських тепличних комплексів є набагато нижчою, аніж на аналогіч-
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них європейських підприємствах. Підвищення врожайності українських

тепличних господарств можна досягти за рахунок впровадження прогресивних

комплексів автоматизації виробничих процесів теплиць, показники ефектив-

ності яких безпосередньо залежать від точності комп'ютеризованих засобів

вимірювання сукупності фізичних параметрів ґрунтів.

Проведені дослідження технічних характеристик наявних систем

комплексної автоматизації теплиць дозволили встановити їх основні функціо-

нальні можливості: вимірювання температури та вологості повітря, а також

керування системами опалення, освітлення, вентиляції та поливу [2–4]. У ході

досліджень характеристик промислових автоматизованих систем керування

мікрокліматом тепличних господарств встановлено факт часткової або повної

відсутності процедур вимірювання параметрів ґрунтів, що є їх суттєвим недолі-

ком. Проведений аналіз характеристик існуючих систем автоматизації теплиць

(див. рис. 1.1) довів необхідність розробки та дослідження комп'ютеризованого

вимірювача фізичних параметрів закритих ґрунтів.

Рис. 1.1. Структурна схема системи комплексної

автоматизації промислових теплиць

Тепличний ґрунт – це гетерогенна багатофазна дисперсна система з пев-

ною верхньою та нижньою межами, яка має властивості акумулювати та виді-
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ляти, проводити та трансформувати речовини і енергію [5]. З урахуванням рег-

ламентованих вимог [6] питомі показники основних компонентів закритих

ґрунтів в умовах промислових тепличних господарств, до яких відносяться се-

лекційні комплекси, репродукційні теплиці та оранжереї, можуть змінюватися у

фіксованих діапазонах, як показано на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Рекомендований склад тепличних ґрунтів

Сукупність параметрів, які підлягають безпосереднім вимірюванням,

визначається метою аналізу [7] та агротехнічними показниками інформативнос-

ті їх впливу на режими зростання культур у виробничих умовах теплиць. У ре-

зультаті проведеного аналізу значної групи фізичних показників тепличних

ґрунтів було встановлено сукупність параметрів, які найбільше впливають на

родючість тепличних ґрунтів та показники врожайності рослин [8–11]. До цієї

групи параметрів належать: вологість, кислотність та температура ґрунту. На

підставі аналізу впливу заявлених показників тепличних ґрунтів на режими

зростання рослин було виявлено групу їх похідних характеристик (гігроскопіч-

на вологість, вологість в'янення рослин, капілярна вологомісткість, фактори

інтенсивності й ємності кислотності та ін.), а також встановлено безпосередні

зв'язки між цими показниками і агротехнічними заходами щодо догляду за

режимами акліматизації, селекції та зростання тепличних культур. На підставі

вищесказаного запропоновано узагальнену схему процесу обґрунтування мож-

ливих агротехнічних заходів по догляду за рослинами, яку наведено на рис. 1.3.
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Рис. 1.3. Схема агротехнічних заходів щодо догляду за тепличними рослинами

Аналіз структури процесу розробки агротехнічних прийомів щодо догля-

ду за рослинами, яку представлено на рис. 1.3, довів, що комп'ютеризованим

вимірюванням в умовах тепличних комплексів підлягають: вологість, кислот-

ність та температура ґрунтів за умови наявності інформації щодо типу ґрунту,

який аналізується, та генофонду певного тепличного господарства.

Вологість ґрунтів варіюється в широких діапазонах залежно від їх типу,

структурних характеристик, гранулометричного складу та типів рослин, що ви-

рощуються. Типові мінеральні ґрунти мають діапазон зміни вологості від оди-

ниць до 50 % [5, 9]. Діапазони експериментальних досліджень вологості змі-

нюються в широких межах від 5 – 30 % [12] до 8 – 95 % [13]. Кислотність теп-

личного ґрунту (pH) залежить від відносного вмісту йонів H+ та ОH- та може

змінюватися в межах: від 3,5 – 11 од. [9] до 3 – 9 [14]. Для більш об'єктивної

оцінки можливих діапазонів зміни заявлених параметрів тепличних ґрунтів ав-

тором було проведено експертне опитування спеціалістів у галузі агротехніки і

екології ґрунтів ТОВ «ФІДЛАЙФ»  та ПАТ «АКХЗ»  [Додаток Д].  На підставі

цього уточнено можливі діапазони зміни вологості, кислотності й температури

ґрунтів у виробничих умовах теплиць та допустимі похибки їх вимірювання:

̶  вагова вологість: від 30 до 90 % зі значенням абсолютної похибки

вимірювання, не більше ±5 %;
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̶  кислотність: від 5 до 8 од. зі значенням абсолютної похибки

вимірювання, не більше ±0,2 од.;

̶  температура: від 10 до 30 °С зі значенням абсолютної похибки

вимірювання, не більше ±0,3 °С.

Аналіз способів вирощування культур [6] в умовах селекційних комплек-

сів, репродукційних теплиць та оранжерей дозволив встановити, що найбільшо-

го розповсюдження набули: за способом розміщення рослин – одноярусна го-

ризонтальна технологія [15]; за видом та обсягом кореневої системи – культури

на ґрунтах (товщина шару ґрунту, не більше 50 см) [6]; за організацією систем

поливу – дрібнодисперсне дощування та крапельне зрошення [16].

На підставі інформації щодо групи фізичних параметрів, які підлягають

безпосереднім вимірюванням, а також способів вирощування культур у про-

мислових теплицях з урахуванням вимог до раціонального розміщення рослин

на грядках [17] розроблено узагальнену структурну схему процесу комплексно-

го вимірювання фізичних параметрів парникових ґрунтів (див. рис. 1.4).
Y min

=1
0 м

Рис. 1.4. Узагальнена структурна схема процесу комплексного

вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів

На підставі проведеного аналізу агротехнічних умов вирощування куль-

тур на закритих ґрунтах, а також технічних характеристик наявних комплексів
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автоматизації теплиць, обґрунтовано сукупність параметрів ґрунтів, що підля-

гають безпосереднім комп'ютеризованим вимірюванням в умовах теплиць: ва-

гова вологість у діапазоні від 30 до 90 %, кислотність у діапазоні від 5 до 8 од. і

температура в діапазоні від 10 до 30 °С. Вищезаявлені фізичні параметри пар-

никових ґрунтів складають необхідний набір, вимірювання яких з регламенто-

ваною періодичністю дозволить покращити врожайність промислових теплиць.

1.2 Аналіз наявних способів, методик і технічних засобів вимірювання

вологості тепличних ґрунтів

Способи визначення вологості ґрунтів. У теперішній час існує дві гру-

пи способів визначення вологості ґрунтів: прямі (лабораторні) – вологість

визначається за різницею мас сухого та вологого ґрунту; непрямі (польові) –

вологість визначається за зміною будь-якого параметру, пов'язаного з нею.

Основним стандартизованим способом визначення вологості ґрунтів є

термостатно-ваговий [9, 18], який відноситься до групи прямих способів.

Непрямі способи вимагають процедури градуювання апаратури для знаходжен-

ня достовірної залежності сигналу, що детектується, від вологості ґрунту. Кла-

сифікацію наявних способів визначення вологості ґрунтів наведено на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Класифікація основних наявних способів визначення вологості ґрунтів
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Прямі способи вимірювання вологості ґрунтів характеризуються високою

точністю, граничне значення сумарної відносної похибки при довірчій імовір-

ності P=0,95 в діапазоні зміни від 5 до 100 % становить ±5 % [18]. Однак, три-

валість і складність аналізу, а також громіздкість вимірювальної апаратури об-

межують можливість застосування цієї групи способів у виробничих умовах

тепличних господарств. Непрямі способи визначення вологості ґрунтів харак-

теризуються високою оперативністю і можливістю проведення вимірювань у

польових умовах, але за своєю точністю вони поступаються прямим. Обов'яз-

ковою вимогою, що висувається до розроблюваного вимірювача вологості теп-

личних ґрунтів, є можливість неруйнівних вимірювань у виробничих умовах

теплиць з періодичністю, не більше 3 год. [19] . З метою вибору способу, який

покладено в основу побудови вимірювального каналу вологості ґрунтів, прове-

дено аналіз основних характеристик наявних способів (див. табл. 1.1) з ураху-

ванням можливості комп'ютеризованих вимірювань в умовах теплиць [20–24].

Таблиця 1.1

Характеристика способів вимірювання вологості ґрунтів

Спосіб Принцип
вимірювання

Характеристики способу
Діапазон
вимірю-

вання
Похибка Особливості

Тензометрич-
ний

Залежність між си-
лою всмоктування

ґрунту та його воло-
гістю.

≥100–50 %
від загаль-
ної воло-
гоємності

δW≈5–10 %

Визначається сила всмок-
тування ґрунту. Потре-
бується попередня проце-
дура відкачування води та
повітря.  Є потреба в пос-
тінойму обслуговуванні
обладнання.

Електрофізичні

Діелькомет-
ричний

Залежність
діелектричної про-
никності ґрунту від

його вологості.

≈10–80 % ΔW≈±(7–18) %

Визначається об'ємна воло-
гість. Зона визначення во-
логості – поблизу розмі-
щення датчика.

Кондуктомет-
ричний

Залежність питомої
електричної провід-
ності (опору) ґрунту
від його вологості.

≈5–95 % ΔW≈±(5–12) %

Визначається вагова воло-
гість. Зона визначення –
між вимірювальними
електродами. Можливість
зондування ґрунту зі зрос-
танням глибини. Є неруй-
нівним методом контролю.
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Продовження табл. 1.1

ЯМР

Поглинання енергії
високочастотного
електромагнітного

поля атомами водню.

≈10–50 % ΔW≈±5 %

Необхідність у відборі та
підготовці проб. Негативно
впливає на кореневу сис-
тему рослин. Не придатний
для польового аналізу.

Радіоізотопні

Гаммаскопічний

Послаблення потоку
гамма-

випромінювання при
збільшенні

вологості ґрунту.

0–100 % ΔW≈±(1–5) %

Діапазон просвічування
ґрунту від 10 до 50 см.  Не-
безпечний для здоров'я
людини, тому не придат-
ний для систематичного
контролю вологості. Наси-
чує ґрунт ізотопами.

Нейтронний

Сповільнення швид-
кості нейтронів при

зіткненні з
атомами водню.

0–100 % ΔW≈±(1–5)%

Зона визначення вологості
– сфера радіусом близько
20 см. Визначається об'єм-
на вологість.  Не вживають
у засолених ґрунтах.  Від-
носиться до категорії мето-
дів спеціальних експери-
ментів.

На підставі проведеного аналізу характеристик наявних способів

інструментального визначення вологості закритих ґрунтів (див. табл. 1.1) вста-

новлено, що з урахуванням вищезаявлених вимог щодо точності та періодич-

ності вимірювань цього параметру найкращі метрологічні  характеристики

мають вологоміри, що засновані на кондуктометричному способі, який дозво-

ляє вимірювати вагову вологість тепличних ґрунтів у діапазоні від 5 до 95 % з

абсолютною похибкою, не більше ±12 %, без негативного впливу на кореневу

систему рослин, ґрунт та експериментатора, що виконує дослідження. Функ-

ціональною основою такого способу є залежність питомого електричного опору

(ПЕО) ґрунту від вмісту вологи в ньому. При цьому результат вимірювання

ПЕО ґрунту також залежить від дестабілізуючих факторів (температура, міне-

ральний склад, пористість аерації та ін.) [13], які погіршують точність вимірю-

вань, що є суттєвим недоліком цього способу визначення вологості тепличних

ґрунтів. Отже, виникає потреба в проведенні досліджень щодо встановлення

показників якісного і кількісного впливу дестабілізуючих факторів, які домі-

нують, на метрологічні показники кондуктометричного вимірювача вологості

тепличних ґрунтів та розробці способів і засобів покращення його точності.
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Методики вимірювання вологості тепличних ґрунтів. У теперішній

час існує дві основні методики вимірювання ПЕО ґрунтів і, як наслідок, їх во-

логості: у постійному та змінному електромагнітному полі. Застосування пос-

тійного електромагнітного поля задля вимірювань вологості ґрунтів є недоціль-

ним, оскільки на результат впливає велика кількість негативних чинників через

прояв поляризаційного і приелектродного ефектів. Найбільш ефективним при

розробці способів і засобів вимірювання вологості ґрунтів є вимірювання їх

комплексного опору в змінному електромагнітному полі [12, 13]. Вимірювання

ПЕО ґрунтів у виробничих умовах тепличних господарств за змінним струмом

має наступні перевагами: відсутність необхідності обліку ефекту поляризації

електродів та можливість використання менш потужних джерел енергії.

В основу більшості наявних методик вимірювань ПЕО тепличних ґрунтів

у змінному електромагнітному полі покладено прямолінійні симетричні

чотирьохелектродні вимірювальні установки. У процесі інструментального

вимірювання питомого електричного опору (провідності) ґрунтів у виробничих

умовах тепличних господарств найбільшого поширення набули методики,

основні характеристики яких наведено в табл. 1.2 [12, 20].

Таблиця 1.2

Характеристика методик вимірювання ПЕО тепличних ґрунтів

Тип методики Характерні особливості Технічні засоби
вимірювання

Мікровертикальне
електричне

зондування (МкВЕЗ)

Базується на пошаровому вимірюванні
ПЕО. Відсутня необхідність відбору
проб. Дозволяє досліджувати ступінь
мінливості вологості горизонтів.
Можливість неруйнівного контролю.
Характерна висока оперативність.

Симетричні чотирьох-
електродні вимірювальні
установки Венера та
Шлюмберже; трьохелект-
родна вимірювальна
установка.

Горизонтальне
електро-

профілювання (ГЕП)

Вимірювання проводяться на великих
рознесеннях електродів (1–10 м) та за
постійної глибини. Дає можливість
визначати контури різних типів
ґрунтів. Має високу експресність.
Можливий неруйнівний контроль.

Симетричні чотирьох-
електродні вимірювальні
установки Венера та
Шлюмберже; трьохелект-
родна вимірювальна
установка.

Електрокаратажне
профілювання (ЕКП)

Вимірювання ПЕО проводяться
вздовж свердловини. Точкове визна-
чення ПЕО. Більш трудомістка за інші.

Вимірювальний зонд з
вмонтованою трьох-
електродною установкою.
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На підставі проведеного аналізу технічних характеристик методик вимі-

рювання ПЕО тепличних ґрунтів (див. табл. 1.2) встановлено, що найбільш ра-

ціональним в умовах тепличних комплексів є використання методики мікровер-

тикального електричного зондування (МкВЕЗ) на базі чотирьохелектродної

симетричної вимірювальної установки. Топологію розміщення електродів об-

рано за аналогією з методикою відбору проб для аналізу ґрунтів на вологість

термостатно-ваговим способом на підставі методики конверту [25], що базуєть-

ся на часовому розділенні пропускання струму між парами живильних електро-

дів A1 і В1 та A2 і В2, та синхронному детектуванні падіння напруги на парах

вимірювальних електродів M1 і N1 та M2 і N2, як показано на рис. 1.6.

А1

В1
N1

N2

M2
A2

B2
M1

Вимірювач
вологості ґрунту

Рис. 1.6. Топологія розміщення електродів вимірювача вологості ґрунтів

На рис. 1.6 введено наступні позначення: A1, B1, A2, B2 – живильні елект-

роди; M1, N1, M2, N2 – прийомні (вимірювальні) електроди.

Відстань між електродами та глибина їх занурення обираються виходячи

з мети аналізу та інформації щодо глибини залягання основної маси кореневої

системи вирощуваних культур [25, 26]. Для вимірювання вологості ґрунтів в

умовах репродукційних та селекційних теплиць типовим є пошарове зондуван-

ня на глибинах: 0–10 см; 10–20 см; 20–30 см; 30–40 см; 40–50 см [27, 28].
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Вплив основних дестабілізуючих факторів на точність вимірювання

вологості ґрунтів. У ході аналізу основних дестабілізуючих факторів, що

впливають на точність вимірювання вологості тепличних ґрунтів кондукто-

метричним способом, встановлено, що ці фактори можуть бути умовно класи-

фіковані на дві групи за характером їх обліку та компенсації [12, 29, 30].

До першої групи відносяться фактори, що можуть бути чисельно оцінені

та компенсовані інструментальними засобами в процесі вимірювань: темпера-

тура та концентрація солей ґрунтового розчину. Між температурою та ПЕО

ґрунтів спостерігається обернопропорційний зв'язок. Зі зростом температури

ПЕО ґрунтів знижується у зв'язку зі зменшенням гідратації йонів.  Між ПЕО

ґрунтів та вмістом у них солей спостерігається сильний корелятивний зв'язок,

коефіцієнт кореляції дорівнює 0,96 [20]. З точки зору електрохімічного аналізу

ґрунтів, основними переносниками заряду в ґрунтовому розчині є вільні йони, а

не їх сполуки [31]. Отже, дестабілізуючий вплив на значення параметру ПЕО

та, як наслідок, результату вимірювання вологості тепличних ґрунтів кондук-

тометричним способом чинить фактор вмісту розчинених солей у йонній формі.

До другої групи відносяться фактори, що не можуть бути визначені

інструментальними засобами та компенсовані в процесі вимірювання ПЕО

ґрунтів: щільність упаковки частинок ґрунту, механічний та агрегатний склад

ґрунтів, будова колоїдних частинок, їх біологічні властивості та ін. [12, 13].

Проте, існують лабораторні способи отримання інформації щодо вказаних фак-

торів, які дозволяють корегувати результат визначення вологості ґрунту до або

після виконання вимірювань, що сприяє більш об'єктивному обґрунтуванню

агротехнічних прийомів щодо догляду за рослинами в тепличних умовах.

Таким чином, виникає необхідність у розробці способів і засобів компен-

сації впливу зміни температури та провідності солей у йонній формі на резуль-

тат вимірювання вологості ґрунту у виробничих умовах теплиць.

Технічні засоби вимірювання вологості ґрунтів. Відповідно до чинного

міжнародного стандарту Всесвітньої Метеорологічної Організації [22], точність

визначення вологості ґрунтів залежить від мети виконуваного аналізу. Таким
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чином, похибка вимірювання вологості ґрунту не може бути величиною пос-

тійною і повинна знаходитися в межах від ±1 до ±20 % (абсолютне значення). У

дисертаційній роботі було обґрунтовано вибір принципу вимірювання вологос-

ті ґрунтів, який базується на кондуктометричну способі аналізу, що дозволяє

сформулювати вимоги до результату опосередкованого вимірювання вологості

ґрунтів шляхом безпосереднього вимірювання їх ПЕО. Згідно з нормативним

документом [22], максимально допустима сумарна відносна похибка вимірю-

вання ПЕО не повинна перевищувати ±5 % при довірчій імовірності Р=0,95.

Максимально допустима  відносна похибка вимірювання ПЕО, згідно з

ДСТУ ISO «Якість ґрунту. Визначення питомої електропровідності», становить

також ±5 % у діапазоні зміни ПЕО від 0 до 300 Ом·м [23]. Отже, було проведе-

но порівняльний аналіз характеристик серійних засобів вимірювання вологості

ґрунтів, які засновані на кондуктометричному способі, з точки зору їх метроло-

гічних показників. Результати проведеного аналізу метрологічних характерис-

тик наявних кондуктометричних вологомірів наведено в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Характеристики серійних вимірювачів вологості ґрунтів

Тип промис-
лового зразка

Максимальна гли-
бина заміру, м

Діапазон ви-
мірювання, %

Осн. абс.
похибка, %

Дод. абс.
похибка, %

Номер
джерела

М-700S 0,15 5–55 ±3 не заявлена 32
TDR-100 0,2 0–50 ±3 не заявлена 33

ExtechMO759 0,2 0–50 ±4 не заявлена 34
Condtrol Mi-

cro Hydro 0,25 4–85 ±(2,5...3,5) не заявлена 35

МГ4У 0,2 2–45 ±(1,5...3) не заявлена 36
МО-100 0,2 0–100 ±4 не заявлена 34

У табл. 1.3 представлено не повний перелік серійних промислових воло-

гомірів ґрунту так, як більшість з них має аналогічні характеристики. На підс-

таві аналізу інформації щодо технічних і метрологічних характеристик волого-

мірів ґрунтів [21, 32–37] можна припустити, що кращі моделі мають наступні

показники точності вимірювання, які представлено в табл. 1.4.
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Таблиця 1.4

Показники точності кондуктометричних вологомірів ґрунтів

№ з/п Діапазон вимірювання
вологості, %

Основна абсолютна
похибка, %

Абсолютна похибка від впливу
дестабілізуючих факторів, %

1 від 0 до 2 дані відсутні або не
нормується дані відсутні або не нормується

2 від 2 до 10 ±0,8 дані відсутні або не нормується
3 від 10 до 20 ±1,0 дані відсутні або не нормується
4 від 20 до 30 ±1,5 дані відсутні або не нормується
5 від 30 до 45 ±2,0 дані відсутні або не нормується
6 від 45 до 70 ±3,5 дані відсутні або не нормується

7 від 70 до 100 дані відсутні або не
нормується дані відсутні або не нормується

На підставі проведеного аналізу технічних та метрологічних характерис-

тик промислових вимірювачів вологості ґрунтів виявлено наступні недоліки:

- у більшості зразків відсутня компенсація вищевказаних дестабілізую-

чих факторів (за виключенням деяких зразків, у яких наявна компенсація фак-

тору зміни температури), що не дає змоги виконати оцінку їх впливу на метро-

логічні показники вимірювачів вологості тепличних ґрунтів;

- більшість зразків має верхню межу вимірювального діапазону на рівні

50 – 70 %, що не задовольняє висунутим вимогам (Wmax=90 %);

- широка група вимірювачів вологості ґрунту базується на методиках

визначення ПЕО в постійному електромагнітному полі, що призводить до

похибок вимірювання від прояву поляризаційного та приелектродного ефектів.

Отже, проведений аналіз наявних способів, методик та технічних засобів

вимірювання вологості тепличних ґрунтів дозволив обґрунтувати вибір кондук-

тометричного способу вимірювання в змінному електромагнітному полі, що

покладено в основу вимірювального каналу вологості тепличного ґрунту, який

дозволяє виконувати пошарове зондування ґрунтів у діапазоні зміни вагової

вологості від 30 до 90 % з абсолютною похибкою не більше ±5 % за умови роз-

робки математичних моделей, способів та засобів апаратно-програмної компен-

сації негативного впливу дестабілізуючих факторів, які домінують: зміна

температури і концентрації розчинених солей у йонній формі.
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1.3 Аналіз наявних способів, методик і технічних засобів вимірювання

кислотності тепличних ґрунтів

Способи та методики визначення кислотності тепличних ґрунтів.

Повний аналіз ґрунтів щодо визначення їх кислотно-лужних властивостей

передбачає отримання наступної інформації [38]:

- інтегральна (загальна) кислотність;

- диференціація кислотно-лужних центрів за силою та типами;

- кількісна оцінка вмісту кислотно-лужних центрів.

Кожна з цих задач може бути вирішена за допомогою різних способів,

класифікацію яких представлено на рис. 1.7.

Способи визначення кислотно-лужних властивостей ґрунтів

ХімічніФізичні

ІЧ-, УФ-, видима
спектроскопія

Ядерний магнітний
резонанс (ЯМР)

Іонообмінна адсорбція з
водно-сольових та
неводних розчинів

Електронний
парамагнітний резонанс

(ЕПР)

Адсорбція індикаторів
Гаммета з водних та
неводних розчинів

Адсорбція кислот та лугів
з газової фази

Рис. 1.7. Способи визначення кислотно-лужних властивостей ґрунтів

Фізичні способи визначення кислотно-лужних властивостей ґрунтів ви-

магають довготривалих процедур пробопідготовки та високої кваліфікації дос-

лідника, а також є доволі коштовними. Інформація, яка отримується за допомо-

гою цієї групи способів, є в більшості випадків якісною. Хімічні способи дос-

лідження характеризуються високою оперативністю, простотою та мобільніс-

тю. Також заявлені способи, що входять до цієї групи, є більш логічними і ра-
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ціональними, оскільки вони відображають природу процесів взаємодії молекул

води з поверхнею ґрунтів. На підставі хімічних способів аналізу кислотно-

лужних властивостей ґрунтів провідними організаціями було розроблено ряд

методик, які дозволяють визначати показник pH у ґрунтових розчинах у лабо-

раторних умовах, порівняльну характеристику яких наведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Порівняльна характеристика методик визначення pH ґрунтів

у лабораторних умовах
№
з/п Назва методики Сутність методики Похибка ви-

мірювання pH
Номер

джерела

1
Визначення pH

сольової витяжки за
методом ЦИНАО

Полягає в отриманні обмінних ка-
тіонів ґрунту розчином хлористого
калію та потенціометричному
способі визначення pH.

0,2 од. 39

2
Визначення обмінної

кислотності за
методом ЦИНАО

Полягає в отриманні обмінних
іонів водню та алюмінію з ґрунту
розчином хлористого калію і
подальшому титруванні.

від 10 до 35 % 40

3

Визначення гідролі-
тичної кислотності
за методом Каппена

в модифікації
ЦИНАО

Заснована на обробці ґрунту
розчином оцтовокислого натрію та
подальшому визначенні pH
суспензії.

12 % 41

4 Визначення pH
водної витяжки

Полягає в отриманні водорозчин-
них солей з ґрунту та потенціомет-
ричному способі визначення pH.

0,2 од. 42

Аналіз основних характеристик методик, які представлено в табл. 1.5,

дозволив встановити, що всі вони є інструментальними, проте можуть бути

застосовані тільки в лабораторних умовах [43], що обмежує їх використання в

процесі розробки вимірювального каналу (ВК) pH ґрунтів для тепличних умов.

Особливе місце в електрохімічному аналізі природних об'єктів займає

спосіб прямої потенціометрії з використанням скляних іоноселективних елект-

родів для визначення pH. Такий спосіб має наступні переваги: висока опера-

тивність аналізу і можливість визначення pH без порушення ґрунтової структу-

ри. Спосіб прямої потенціометрії дозволяє проводити ряд комп'ютеризованих
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вимірювань за короткий проміжок часу у виробничих умовах теплиць і в біль-

шості випадків без попередніх процедур пробовідбору та пробопідготовки [44].

Важливою перевагою скляних іоноселективних електродів є можливість

їх застосування в ґрунтах з наявною вологістю, що дозволяє відстежувати ди-

наміку реальних процесів ґрунтоутворення та живлення рослин [44, 45].

Технічні засоби вимірювання кислотності ґрунтів способом прямої

потенціометрії. У теперішній час промисловістю випускається велика кількість

модифікацій pH-електродів. Класифікацію pH-електродів, які серійно випус-

каються вітчизняною та закордонною промисловістю, представлено на рис. 1.8.

Рис. 1.8. Класифікація серійних pH-електродів

Найбільшого поширення в області визначення pH ґрунтів набули скляні

електроди загального призначення, які використовуються в якості сенсорів при

побудові інструментальних вимірювачів. Цей факт обумовлено тим, що скляні

pH-електроди не чутливі до дії окислювачів та відновлювачів, можуть працю-

вати в середовищах з високим вмістом катіонів різних металів, а також харак-

теризуються високим коефіцієнтом селективності від 10-13 до 10-15 [44].

Для вимірювання показника pH способом прямої потенціометрії в парі зі

скляним pH електродом використовується хлорсрібний електрод порівняння. У

багатьох випадках така пара може бути замінена комбінованим електродом,

який об'єднує в одному корпусі вимірювальний електрод та електрод порівнян-

ня. Комбіновані електроди мають наступні переваги: компактність, менша віро-
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гідність забруднення, більш широкий діапазон умов застосування. Аналіз

серійних комбінованих скляних pH-електродів показав, що більшість із них

мають аналогічні технічні характеристики [46, 47], які наведено в табл. 1.6.

Таблиця 1.6

Технічні характеристики скляних комбінованих pH-електродів
№
з/п Модель Діапазон

вимірювання
Вихідний
опір, МОм

Температурний
діапазон, °С

Матеріал
корпусу

Вітчизняні

1 ЭСК–10602,
10601, 10604 від 0 до 12 від 10 до 80 від 0 до 100 скло

2 ЭСК–10301,
10303, 10304 від 0 до 14 від 400 до 800 від 0 до 100 скло

3 ЭСК–10306,
10307, 10309 від 0 до 14 від 500 до 1000 від 20 до 80 пластик

Зарубіжні
4 InLab Expert від 0 до 14 250 від 0 до 100 PEEK

5 InLab
Versatile від 0 до 14 250 від 0 до 100 полісульфон

6 InLab
Routine від 0 до 14 600 від 0 до 100 скло

Загальними для всіх серійних вітчизняних скляних комбінованих pH-

електродів є наступні технічні та метрологічні характеристики [47, 48], які

мають бути враховані при подальших дослідження вимірювального каналу

кислотності ґрунтів промислових теплиць:

- відхилення водневої характеристики від лінійної в усьому діапазоні

зміни pH при температурі 20 °С, не більше ±0,2 од.;

- електричний опір внутрішнього електроду порівняння за температури

20 °С, не більше 20 кОм;

- крутизна водневої характеристики: 53 мВ/од. (при t=0 °С); 57 мВ/од.

(при t=20 °С); 71 мВ/од. (при t=95 °С);

- нестабільність потенціалу електроду порівняння за 8 годин роботи, не

більше ±0,5 мВ.

На підставі проведеного аналізу серійних комбінованих pH-електродів

можна зробити висновок, що основними критеріями його вибору задля побудо-
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ви вимірювального каналу кислотності ґрунтів є: мінімальний вихідний елект-

ричний опір та міцність корпусу за умови рівнозначності інших характеристик.

Основна проблематика побудови вимірювача кислотності тепличних

ґрунтів із використанням скляних електродів. При побудові вимірювального

каналу pH ґрунтів виникає необхідність розробки способів і засобів вимірюван-

ня цього параметру безпосередньо у виробничих умовах тепличних госпо-

дарств у ґрунтах із наявним рівнем зволоженості, що дозволить задовольнити

вимогам [19] відносно інтервалів отримання вимірювальної інформації щодо

pH тепличних ґрунтів, який дорівнює 4 год., з метою з'ясування динаміки про-

цесів живлення рослин. Наявні лабораторні способи, які вимагають проведення

процедур відбору і приготування проб ґрунту, обумовлюють втрати газоподіб-

них речовин таких, як двоокис вуглецю, що призводить до результатів, які не

відображають реальних значень pH аналізованих ґрунтів та не задовольняють

вимозі щодо вимірювань з періодом опитування, не більше 4 год. Отже, потре-

бує розв'язання задача дослідження метрологічних характеристик вимірювача

pH від ступеня наявної зволоженості ґрунтів, що дозволить реалізувати вимі-

рювач, який задовольнить вимозі комп'ютеризованих вимірювань у виробничих

умовах теплиць без приготування лабораторних розчинів з регламентованими

нормативною документацією [19, 39–42] точністю та періодичністю.

Інструментом оцінки метрологічних характеристик вимірювача кислот-

ності ґрунтів із наявною вологістю в тепличних умовах може виступати мате-

матичний апарат ефекту Пальмана-Вігнера (суспензійний ефект) [49].

У кількісному відношенні сила прояву цього ефекту в залежності від рівня

наявної зволоженості ґрунту розраховується за формулою [38]:

.. фільтрсусп pHpHpH -=D ,

де pHсусп. – значення кислотності ґрунту в суспензії (тепличні умови з наявною

вологістю), од.; pHфільтр. – значення кислотності ґрунту в надосадовій рідині

(лабораторні умови), од.
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Отже, сила прояву суспензійного ефекту залежить від зволоженості ґрун-

тів, а також від концентрації та дисперсності ґрунтових колоїдів. У результаті

аналізу досліджень, які проведено в роботах [44, 50], було встановлено, що

мінімальна зволоженість ґрунту, за якої йоноселективні електроди дають стійкі

показання, становить 10 – 15 %. На підставі аналізу експериментальних даних,

які наведено в роботах [44, 45, 51], різниця в показаннях вимірювачів pH у

ґрунтах із наявною вологістю від 20 до 80 % та в лабораторних ґрунтових роз-

чинах коливається від ±0,2 до ±0,7 од. Отже, розробка способів вимірювання

кислотності тепличних ґрунтів із наявною вологістю з використанням скляних

pH-електродів для  виробничих умов теплиць з припустимою точністю [39–42]

залишається актуальною дослідницькою задачею та потребує вирішення.

На підставі проведеного аналізу основних характеристик способів і засо-

бів вимірювання кислотності ґрунтів в умовах тепличних комплексів встанов-

лено необхідність побудови цього вимірювача на базі способу прямої потен-

ціометрії з використанням скляного комбінованого pH-електроду загального

призначення в ґрунтах з наявною вологістю. Цей факт обумовлено можливістю

виконання комп'ютеризованих вимірювань кислотності ґрунтів у виробничих

умовах промислових теплиць без попередніх процедур пробопідготовки. Спо-

сіб прямої потенціометрії в лабораторних умовах у діапазоні зміни pH від 0 до

12 од. забезпечує абсолютну похибку вимірювання, не більше ±0,2 од. Отже,

виникає необхідність розробки та дослідження математичних моделей, спосо-

бів, засобів і алгоритмів обліку та компенсації впливу температури й наявної

вологості ґрунтів на точність вимірювання їх кислотності.

1.4 Аналітичний огляд наявних способів та засобів вимірювання

температури тепличних ґрунтів

У цьому дисертаційному дослідженні температура тепличних ґрунтів

розглядається більшою мірою, як фактор, що спричиняє дестабілізуючий вплив

на метрологічні характеристики вимірювачів вологості та кислотності ґрунтів.
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Але поряд із тим, температура ґрунтів є необхідним параметром задля розробки

агротехнічних прийомів щодо акліматизації та зростання рослин (див. рис. 1.3)

в умовах селекційних комплексів та репродукційних теплиць [30].

Згідно з ДСТУ ГОСТ «Ґрунти. Методи польового вимірювання темпера-

тури» [52] наявні способи вимірювання температури ґрунтів у виробничих

умовах тепличних господарств можна розділити на дві групи: ртутні та елект-

ричні. Умові безперервних комп'ютеризованих вимірювань з інтервалом опиту-

вання, не більше 1 год. [19], відповідають електричні контактні засоби класифі-

кацію, яких наведено на рис. 1.9.

Рис. 1.9. Електричні засоби вимірювання температури тепличних ґрунтів

Однією з основних вимог, яка висувається до вимірювального каналу

температури тепличних ґрунтів є те, що абсолютна інструментальна похибка

вимірювання не повинна перевищувати ±0,3 °С у діапазоні зміни температур

від 10 до 30 °С [52]. На підставі аналізу засобів польового вимірювання темпе-

ратури ґрунтів, що базуються на контактних електричних способах

(див. рис. 1.9), встановлено, що найбільшу точність вимірювання температури

тепличних ґрунтів, які відносяться до багатофазних дисперсних середовищ, за-

безпечує клас засобів термопавук на базі металевих термісторів, які дозволяють

отримувати усереднену в просторі та часі інформацію щодо динаміки темпера-

тур у діапазоні від 10  до 30  °С з абсолютною похибкою,  не більше ±0,3  °С із

регламентованим показником періодичності опитування, не більше 1 год. [19].
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1.5 Напрямки вдосконалення процесу комплексного вимірювання

фізичних параметрів тепличних ґрунтів

У результаті проведених досліджень було встановлено, що вдосконалення

процесу комплексного вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів на

підставі інформаційного підходу в теорії вимірювань з урахуванням метроло-

гічних аспектів можна досягти за рахунок: підвищення чутливості вимірюваль-

них каналів до інформативних параметрів відносно дестабілізуючих факторів та

поліпшення показників точності вимірювань заявленої групи параметрів [53].

Отже, удосконалення вимірювальної системи, що розробляється, можна

досягти за рахунок розробки способів та реалізації засобів взаємної компенсації

дестабілізуючих впливів: зміни температури (t) і вмісту солей у йонній формі

(Cіон.) в тепличних ґрунтах на результат вимірювання їх вагової вологості (W);

температурної нестабільності вихідних потенціалів комбінованого pH-

електроду (t) і рівня наявної вологості тепличних ґрунтів (W) на результат ви-

мірювання їх кислотності (pH). Вказаний вище напрямок удосконалення вимі-

рювача може бути досягнутий за рахунок реалізації ітераційних вимірювань

вологості, кислотності й температури тепличних ґрунтів з подальшою функціо-

нальною корекцією взаємних дестабілізуючих впливів, як показано на рис. 1.10.

Рис. 1.10. Узагальнена структура ІВС фізичних параметрів тепличних ґрунтів
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Принцип роботи запропонованого вимірювача  комплексу фізичних па-

раметрів тепличних ґрунтів, узагальнену структурну схему якого наведено на

рис. 1.10, полягає в реалізації синхронізованих у часі вимірювань їх вологості,

кислотності й температури зі взаємною ітераційною компенсацією дестабілі-

зуючих впливів, що дозволить покращити метрологічні показники вимірюваль-

ної системи при її використанні у виробничих умовах теплиць.

Виміряне значення ПЕО тепличних ґрунтів з урахуванням дестабілізую-

чих впливів зміни температури (t), вмісту солей у йонній формі (Сіон.) та влас-

них технічних характеристик (ВТХ) вимірювача можуть бути перераховані в

еквівалентне значення вологості ґрунту (W). Вихідний сигнал вимірювального

каналу (ВК) pH ґрунтів, отриманий на підставі способу прямої потенціометрії, з

урахуванням впливу зміни температури (t), наявної вологості ґрунту (W) та

конкуруючих іонів (Сконк.іон.), може бути перерахований в значення pH. Елект-

ричні сигнали від ВК вологості та кислотності надходять на вхід мікропроце-

сорної частини (МПС) вимірювальної системи, в якій за певним алгоритмом

перераховуються у відповідні значення вологості та кислотності тепличного

ґрунту. Отримані кодові комбінації, які несуть інформацію щодо вологості,

кислотності й температури тепличних ґрунтів, передаються за допомогою циф-

рового каналу зв'язку (ЦКЗ) на вхід пристрою відображення інформації (ПВІ).

При розробці способів компенсації вказаних дестабілізуючих факторів на

відповідні результати вимірювань та дослідженні алгоритмів функціонування

системи мають бути враховані наступні регламентовані вимоги щодо часових

інтервалів основних вимірювальних процедур (див. рис. 1.11):

- інтервали усереднення результатів спостережень з урахуванням вит-

римки сенсорів вологості, кислотності та температури в аналізованому ґрунті

складають, не менше 10 хв. [42];

- періоди опитування вимірювальних каналів комп'ютеризованої

інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрі ґрунтів промислових

теплиць: вологості, не більше 3 год.; кислотності, не більше 4 год.; температу-

ри, не більше 1 год. [19].
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Рис. 1.11. Часова діаграма комплексних вимірювань параметрів ґрунтів теплиць

Аналіз інформації, яку наведено на рис. 1.11, свідчить про необхідність

взаємної синхронізації вимірювальних каналів вологості, кислотності та темпе-

ратури в межах одного вимірювального циклу (обґрунтування вимог до пара-

метру τmux). Ця задача вирішується шляхом аналізу статистичних даних щодо

динаміки заявлених параметрів у теплицях [17, 26] з урахуванням технологіч-

них умов вирощування рослин на закритих ґрунтах [6, 19]. На підставі проведе-

них досліджень встановлено, що найбільш динамічно серед групи заявлених

параметрів змінюється температура (мінімальна інерційність τmin=1 хв. [52]), що

порівняно з постійними часу сучасних мультиплексорів аналогових сигналів

(τ≈0,1 мкс) є високоінерційним процесом. Отже, при розробці алгоритмів функ-

ціонування вимірювача задача взаємної синхронізації каналів системи в межах

одного вимірювального циклу не є актуальною.

Проведений порівняльний аналіз наближених значень показників уро-

жайності українських промислових теплиць (285 т/га за рік) та аналогічних єв-

ропейських підприємств (500 т/га за рік) [1] доводить необхідність наукового

обґрунтування шляхів покращення врожайності вітчизняних виробництв аграр-

ного сектору. Одним із можливих шляхів підвищення врожайності українських

теплиць є поліпшення точності вимірювання фізичних параметрів їх ґрунтів.

При аналізі результатів досліджень щодо шляхів підвищення врожайності

тепличних культур встановлено, що між показниками точності вимірювань фі-

зичних параметрів ґрунтів і приростом урожайності теплиць (ΔCY) існує пря-
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молінійний корелятивний зв'язок. Значення коефіцієнтів чутливості показника

врожайності теплиць до точності вимірювання параметрів ґрунтів у діапазонах

зміни: волості від 40 до 85 % – 46,0==¶¶ CY
WSWCY кг/(м2·%); кислотності від

3  до 9  од.  – 77,0==¶¶ CY
pHSpHCY кг/(м2·од.); температури від 17 до 32 °С –

63,0==¶¶ CY
tStCY  кг/(м2·°С) [54].

Отже, комплексний вплив зменшення похибок вимірювань заявлених па-

раметрів тепличних ґрунтів на приріст урожайності (ΔCY) за довірчої ймовір-

ності (P=0,95) до регламентованих ДСТУ ГОСТ значень (ΔW, ΔpH, Δt) відносно

метрологічних показників існуючих вимірювачів (ΔW*,  ΔpH*,  Δt*) з урахуван-

ням відповідних коефіцієнтів чутливості може бути визначений за формулою:

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

t
CY
pH

CY
W D-D×+D-D×+D-D××=D (1.1)

На підставі якісного аналізу виразу (1.1) було встановлено, що зі змен-

шенням похибок вимірювальних каналів ІВС, що розробляється, збільшуються

відповідні різниці між показниками точності наявних вимірювачів і каналів

досліджуваної системи: (ΔW*– ΔW); (ΔpH*– ΔpH); (Δt*– Δt), що призводить до

бажаного ефекту зростання показника врожайності (ΔCY) промислових теп-

лиць. Отже, покращення метрологічних характеристик ІВС фізичних парамет-

рів ґрунтів промислових теплиць за рахунок розробки способів та реалізації за-

собів компенсації комплексних дестабілізуючих впливів позитивно впливає на

приріст урожайності підприємств з вирощування рослин на закритих ґрунтах.

1.6 Задачі та напрямки досліджень дисертаційної роботи

На підставі проведеного аналізу наявних способів, методик та засобів

вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів встановлено, що серійні

вимірювачі мають ряд недоліків, які знижують точність комп'ютеризованих
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вимірювань комплексу заявлених параметрів ґрунтів у виробничих умовах се-

лекційних комплексів та репродукційних теплиць під дією дестабілізуючих

факторів і, як наслідок, призводять до відносно низьких показників урожайнос-

ті українських тепличних господарств у порівнянні з аналогічними європейсь-

кими виробництвами. Виявлені недоліки існуючих вимірювачів не дозволяють:

- забезпечити потрібну точність вимірювань вологості та кислотності

ґрунтів у виробничих умовах теплиць без виконання попередніх процедур про-

бовідбору та пробоприготування в чітко обмежених лабораторних умовах, що

знижує показники ефективності систем комплексної автоматизації тепличних

господарств та врожайності підприємств із закритими ґрунтами;

- враховувати та компенсувати з регламентованою точністю дестабілі-

зуючі впливи зміни температури та концентрації солей у йонній формі на ре-

зультат вимірювання вологості тепличних ґрунтів;

- враховувати та компенсувати з необхідними показниками точності

дестабілізуючі впливи зміни температури та наявної в ґрунті вологи на резуль-

тат вимірювання їх кислотності.

Метою дисертації є вдосконалення інформаційно-вимірювальних систем

комплексу фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць шляхом підви-

щення точності вимірювань їх вологості, кислотності та температури за раху-

нок розробки способів і засобів компенсації впливів дестабілізуючих факторів.

На підставі проведеного аналізу наявних способів, методик та засобів

вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів з урахуванням техноло-

гічних умов експлуатації вимірювача для досягнення поставленої мети,

потребують вирішення такі основні 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;
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- 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

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.

1.7 Висновки

1. Згідно проведеного аналізу основних технічних характеристик наявних

систем комплексної автоматизації теплиць з урахуванням умов вирощування

культур у промислових теплицях встановлено факт часткової або повної від-

сутності вимірювальних процедур параметрів ґрунтів, що є їх суттєвим недолі-

ком, на підставі чого обґрунтовано сукупність фізичних параметрів, що підля-

гають безпосереднім комп'ютеризованим вимірювань, від яких найбільше за-

лежать показники врожайності теплиць: вологість, кислотність й температура.

2. На підставі проведеного аналізу наявних способів та засобів вимірю-

вання фізичних параметрів закритих ґрунтів з наступним експертним виснов-

ком встановлено, що більшість із них не забезпечують необхідних показників

точності вимірювань у виробничих умовах тепличних комплексів:

- вимірювальний канал вологості (W) повинен забезпечувати абсолютну

похибку вимірювання в діапазоні зміни W від 30 до 90 %, не більше ±5 %;

- вимірювальний канал кислотності (pH) має забезпечувати абсолютну

похибку вимірювання в діапазоні зміни pH від 5 до 8 од., не більше ±0,2 од.;
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- вимірювальний канал температури (t) повинен забезпечувати абсолют-

ну похибку вимірювання в діапазоні зміни t від 10 до 30 °C, не більше ±0,3 °C.

3. Проведений аналіз показників, що впливають на метрологічні характе-

ристики інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних

ґрунтів, дозволив встановити, що основними дестабілізуючими факторами є:

- для вимірювального каналу вологості: зміна температури, вмісту солей

у йонній формі, а також нестабільність внутрішніх характеристик вимірювача;

- для вимірювача pH: температурна нестабільність вихідного сигналу

сенсору, рівень вологи в ґрунті й зміна концентрації йонів, що конкурують;

4. Обґрунтовано основні напрямки підвищення точності комп'ютеризова-

ної інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних ґрун-

тів за рахунок розробки способів та засобів обліку і компенсації взаємних

комплексних дестабілізуючих впливів зміни вологості, кислотності та темпера-

тури ґрунтів на результати відповідних вимірювань, що дозволить об'єктивно

оцінити можливість покращення показників урожайності промислових теплиць.

5. Сформульовано мету і задачі теоретичних та експериментальних дос-

ліджень, вирішення яких дозволить виробити науковий підхід щодо побудови

комп'ютеризованої ІВС фізичних параметрів закритих ґрунтів у виробничих

умовах промислових теплиць з метою об'єктивної та своєчасної розробки агро-

технічних прийомів щодо догляду за режимами зростання тепличної флори і, як

наслідок, поліпшення продуктивності підприємств із закритими ґрунтами.
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РОЗДІЛ 2

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛИЧНИХ ҐРУНТІВ

Інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів тепличних

ґрунтів складається з вимірювальних каналів вологості, кислотності й темпера-

тури, показники точності, якої залежать від комплексної взаємодії її структур-

них складових. Задля обґрунтування структури та алгоритмів роботи макетного

зразка системи, що розробляється, необхідно сформулювати вимоги до її вимі-

рювальних каналів методами математичного моделювання. Щодо вимірюваль-

ного каналу вологості необхідно провести дослідження з визначення: характе-

ристики перетворення; частотних властивостей; топології розміщення електро-

дів; впливу дестабілізуючих факторів на результат вимірювання [55–58].

Відносно вимірювального каналу кислотності існує потреба в проведені

досліджень щодо встановлення характеристики перетворення з урахуванням

дестабілізуючого впливу факторів температурної нестабільності вихідних

потенціалів комбінованого електроду та йонів, що конкурують, на результат

вимірювання [59]. Отримані дані дозволять обґрунтувати сукупність вимог що-

до розробки макетного зразка вимірювача та провести його натурні випробу-

вання задля оцінки метрологічних показників вимірювальної системи фізичних

параметрів ґрунтів промислових теплиць у реальних умовах експлуатації.

2.1 Функціональна модель формування інформаційного сигналу у

вимірювальному каналі вологості тепличних ґрунтів

На підставі аналізу технічних вимог до вимірювального каналу (ВК) во-

логості закритих ґрунтів, які були пред'явлені в першому розділі, розроблено

структурну схему формування інформаційного сигналу в ньому (див. рис. 2.1),

яка повинна забезпечувати можливість комп'ютеризованих вимірювань воло-

гості тепличних ґрунтів із регламентованим інтервалом 3 год. [19] у робочому
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діапазоні зміни від 30 до 90 % з урахуванням впливу основних дестабілізуючих

факторів з абсолютною похибкою, не більше ±5 %.

Цей ВК складається з силового та вимірювального блоків. Силовий блок

складається з генератора прямокутного сигналу (ГПС) типу меандр з регульо-

ваною частотою проходження імпульсів (fімп.) та чотирьохелектродної кондук-

тометричної комірки. Форму сигналу обрано на підставі вимоги мінімізації

впливу приелектродного та поляризаційного ефектів. Аналогова частина вимі-

рювального блоку ВК вологості тепличних ґрунтів складається з перетворювача

діючого значення напруги в еквівалентне постійне (RMS-to-DC конвертор),

детекторів падінь напруги між вимірювальними (UMN) та живильними (UAB)

електродами кондуктометричної комірки, а також детектора е.р.с. генератора

сигналу (EГ). Цифрова частина цього блоку складається з аналого-цифрового

перетворювача (АЦП), який перетворює значення напруг (UMN,  UAB та EГ), що

генеруються на виході RMS-to-DC конвертора, у двійкові коди, та пристрою

обробки вимірювальної інформації (ПОВІ). Блок ПОВІ призначений для пере-

рахунку отриманої вимірювальної інформації в значення вагової вологості

ґрунту (W) з урахуванням власних технічних і геометричних характеристик

вимірювача (lAB, lMN та Rвн.) та дестабілізуючих факторів (t та Cіон.).

Рис. 2.1. Структурна схема формування інформаційного сигналу

у вимірювальному каналі вологості тепличних ґрунтів
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Вхідний зондуючий сигнал UAB, який генерується джерелом сигналу

ГПН, надходить до живильних електродів (А і В) кондуктометричної комірки.

В результаті чого через досліджуваний зразок ґрунту протікає струм IAB:

AB

AB
AB Z

UI = ,  (2.1)

де UAB – напруга на живильних електродах кондуктометричної комірки, В; ZAB –

комплексний опір зразка досліджуваного ґрунту між електродами А і В, Ом.

В результаті протікання струму IAB через зразок досліджуваного ґрунту на

вимірювальних електродах виникає різниця потенціалів UMN:

MNABMN ZIU ×= ,      (2.2)

де ZMN – комплексний опір зразка досліджуваного ґрунту між вимірювальними

електродами M і N, Ом.

Таким чином, опір досліджуваного зразка ґрунту визначається силою

струму IAB, що протікає через зразок, та падінням напруги між вимірювальними

електродами комірки UMN. Сила струму IAB залежить від показників е.р.с. гене-

ратору EГ і його внутрішнього опору Rвн., а також комплексного опору зразка

ґрунту між електродами А і В (ZAB). Тепличні ґрунти характеризуються актив-

ною та реактивною складовими провідності так, як є багатофазними дисперс-

ними середовищами [5]. Отже, у процесі вимірювання опору між прийомними

електродами кондуктометричної комірки повинен бути врахований фактор

зміни частоти зондуючих імпульсів fімп.. Таким чином, опір між електродами

M і N є функцією наступних параметрів: ( )..,,,, імпвнABГMNMN fRUЕUfZ = .

У процесі визначення вологості тепличних ґрунтів кондуктометричним

способом інформативною величиною є питомий електричний опір (ПЕО) [12].

Параметр ПЕО може бути розрахований на підставі інформації щодо значень
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комплексного опору ZMN та геометричних параметрів (lAB, lMN) чотирьохелект-

родної кондуктометричної комірки: ( )MNABMN llZ ,,jr = .

Для зменшення інструментальної похибки вимірювача вологості ґрунтів

процедура визначення діючих значень напруг, які детектуються, має бути ви-

конана за допомогою блоку RMS-to-DC перетворювача [60]. Вихідним сигна-

лом RMS-to-DC конвертора є постійне значення напруги, яке для прямокутного

сигналу типу меандр дорівнює амплітудному [61]:
maxГDCtoRMSГ ЕЕE

Г
== -- ,

max. MNDCtoRMSВИХMN UUU
MN

== -- ,
max. ABDCtoRMSВИХAB UUU

AB
== -- .

Структурну схему процесу вимірювання вологості тепличних ґрунтів, яку

розроблено на підставі структурної схеми формування інформаційного сигналу

у ВК вологості (див. рис. 2.1), наведено на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Структурна схема процесу вимірювання вологості ґрунтів

Як видно зі структурної схеми, яку наведено на рис. 2.2, результат вимі-

рювання вологості тепличних ґрунтів залежить від наступних факторів та пара-

метрів: ПЕО грунту (ρ), що залежить від його опору (опосередковано від UMN

та UAB); геометричних (lAB і lMN) та технічних характеристик вимірювача

(ЕГ, Rвн. та fімп.); температури ґрунту (t) і концентрації солей ґрунтового розчину

в іонній формі (Сіон.). Отже, під час розробки математичної моделі вимірювача

вологості ґрунтів для тепличних умов мають бути вирішені наступні задачі:

- розробка математичної моделі ВК ПЕО тепличних ґрунтів;

- отримання статичної характеристики перетворення  ВК вологості ґрун-

тів за нормальних умов (t=20 °C; pH=7 од.);
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- отримання характеристики перетворення ВК вологості закритих ґрун-

тів з урахуванням дестабілізуючого впливу фактора зміни температури в робо-

чому діапазоні від 10 до 30 °С;

- обґрунтування вимог до топології розміщення електродів кондуктомет-

ричної комірки методами імітаційного моделювання;

- оцінка допустимого діапазону частот проходження імпульсів струму,

що зондують ґрунт на вологість.

2.2 Математична модель вимірювача вологості закритих ґрунтів в

умовах тепличних комплексів

Основними етапами розробки математичної моделі вимірювального кана-

лу вологості тепличних ґрунтів є: обґрунтування загальної структури засобу

вимірювання ПЕО тепличних ґрунтів; отримання статичної характеристики пе-

ретворення вимірювача за вологістю методами регресійного аналізу з ураху-

ванням дестабілізуючого впливу фактора зміни температури; дослідження час-

тотних та геометричних характеристик вимірювача, що розробляється.

2.2.1 Обґрунтування загальної структури вимірювача питомого

електричного опору тепличних ґрунтів

В основу побудови ВК вологості закритих ґрунтів для тепличних умов

покладено кондуктометричний спосіб вимірювання. Теоретичною базою визна-

чення ПЕО ґрунтів є фізика провідників та діелектриків [12, 62]. У процесі роз-

робки математичної моделі ВК вологості ґрунти повинні розглядатися, як

складні середовища, електричні властивості яких залежать від співвідношення

та взаємодії їх твердої, рідкої й газоподібної складових. Отже, на підставі

вимірювальної інформації щодо ПЕО ґрунту з урахуванням впливу заявлених

дестабілізуючих факторів може бути встановлена його вологість [12].
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Як було зазначено в п. 1.2 дисертаційної роботи, методикою, яка забезпе-

чує раціональні безперервні неруйнівні вимірювання ПЕО ґрунтів у тепличних

умовах, є мікровертикальне електричне зондування (МкВЕЗ) із застосуванням

чотирьохелектродної кондуктометричної комірки. Запропонований принцип

вимірювання ПЕО ґрунтів базується на часовому розділенні пропускання стру-

му між парами живильних електродів A1 і В1 та A2 і В2 та синхронному детек-

туванні падіння напруги на парах вимірювальних електродів M1 і N1 та M2 і N2.

На підставі принципу симетричності вимірювань ПЕО між парами електродів

(див. рис. 1.6) подальші дослідження щодо розробки математичної моделі ВК

вологості тепличних ґрунтів проведено для однієї групи електродів A1,  В1,  M1,

N1 (далі A, В, M, N). Кондуктометрична комірка складається з пари живильних

електродів (А і В), між якими протікає електричний струм, та пари вимірю-

вальних електродів (M і N), між якими детектується падіння напруги. Узагаль-

нену структурну схему вимірювача ПЕО ґрунтів наведено на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Структура вимірювальної установки ПЕО тепличних ґрунтів

Фізико-математичною основою математичної моделі ВК вологості

тепличних ґрунтів виступає закон Ома в диференційній формі [63]:

jE ×= r , (2.3)

де j  – вектор щільності струму, А/м2; ρ – питомий електричний опір зразка

ґрунту, Ом·м; E  – вектор напруженості електричного поля, В/м.
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З метою визначення величин щільності струму та напруженості елект-

ричного поля введено припущення, що в деякий момент часу через електрод А

протікає струм I, а через електрод В – струм -I. Схематичне представлення

задачі, що розв'язується, наведено на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Схематичне представлення задачі визначення ПЕО ґрунтів

На підставі аналізу схематичного представлення задачі визначення ПЕО

ґрунтів (див.  рис.  2.4),  струм крізь довільну поверхню (dS)  радіусом (r) розра-

ховується за формулою [63]:

ò= SdjI .       (2.4)

З урахуванням припущення, що зразок тепличного ґрунту в межах між

електродами А і В є однорідним та в усіх точках еквіпотенціальних поверхонь

напрямки векторів j і Sd співпадають, рішення (2.4) має вигляд [63]:

22 AB

AB
AB l

Ij
×

=
p

.                      (2.5)

Напруженість електричного поля від дії одного електроду дорівнює [64]:

( )jgradE -= , (2.6)
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На підставі (2.6), отримано загальну формулу для розрахунку потенціалу

електричного поля від дії одного електроду:

ò-= Edrj . (2.7)

Шляхом підстановки виразів (2.3) та (2.5) в (2.7), отримано формулу для

розрахунку потенціалу електричного поля від дії одного електроду для зразка

ґрунту між живильними електродами А і В:

C
l

I
AB

AB +
×
×

=
p

rj
2

. (2.8)

Із граничної умови 0=¥=ABlj одержуємо, що 0=C . На підставі отрима-

ної  формули (2.8), можуть бути знайдені потенціали точок M та N (вимірю-

вальні електроди) від дії точкових джерел енергії A та B (живильні електроди).

Потенціал електроду М від дії джерела А визначається за формулою:

AM

AB
M l

I
×

×
=

p
rj

2
.

Потенціал електроду М від дії джерела В визначається за формулою:

BM

AB
M l

I
×

×
-=

p
rj

2
.

На підставі принципу суперпозиції [65], отримано формулу для розрахун-

ку потенціалу електроду М від дії двох точкових джерел енергії А та В:
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ö
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×
×
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222 p

r
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r
p

r
j , (2.9)



48

де lAM, lВM  – відстані між електродами А і М та B і M відповідно, м.

Вираз аналогічний (2.9) отримано для потенціалу електроду N:
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×
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BNAN
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N ll

I
l
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r
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r
p

r
j ,       (2.10)

де lAN, lВN  – відстані між електродами А і N та B і N відповідно, м.

Падіння напруги на вимірювальних електродах M та N дорівнює:

ú
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ö
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Введемо наступне позначення:

p2
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è
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= BNANBMAM llll
K ,

де K – коефіцієнт вимірювальної установки, 1/м.

Таким чином, отриманий вираз для розрахунку ПЕО тепличних ґрунтів з

урахуванням процедури RMS-to-DC перетворення має наступний вигляд:

KI
U

AB

MN

×
=r .       (2.12)

Отже, на підставі формули (2.12) можуть бути розраховані значення ПЕО

тепличних ґрунтів для моментів ввімкнення груп електродів A1,  В1,  M1,  N1 та

A2,  В2,  M2,  N2, як показано на рис. 1.6. На підставі аналізу структурної схеми

чотирьохелектродної вимірювальної установки (див. рис. 2.3) було отримано її

еквівалентну електричну схему заміщення, яку наведено на рис. 2.5 [56].
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Рис. 2.5. Принципова схема заміщення вимірювальної

установки визначення ПЕО тепличних ґрунтів

На підставі аналізу схеми, яку наведено на рис. 2.5, може бути отримана

залежність для визначення діючого значення сили струму IAB:

.вн

ABГ
AB R

UEI -
= ,      (2.13)

де EГ – е.р.с. генератора сигналу, В; UAB – діюче значення падіння напруги між

електродами А і В, В; Rвн. – внутрішній опір джерела сигналу, Ом.

Шляхом підстановки рівняння (2.12) в (2.13) отримано вираз для розра-

хунку питомого електричного опору тепличних ґрунтів:

( ) KUE
RU

ABГ

внMN

×-
×

= .r .        (2.14)

З урахуванням припущення, що зразок тепличного ґрунту між електрода-

ми А і В є однорідним провідником, справедливим є наступне співвідношення:

MN
MN

AB
AB U

l
lU ×= .      (2.15)

Шляхом підстановки виразу (2.15) в (2.14), автором отримано формулу

для розрахунку поточного значення ПЕО тепличних ґрунтів на підставі вимі-
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рювальної інформації щодо падіння напруги UMN з урахуванням технічних

(EГ, Rвн.) та геометричних (K, lAB, lMN) параметрів вимірювача [56]:

KU
l
lE

RU

MN
MN

AB
Г

внMN

×÷÷
ø

ö
çç
è

æ
×-

×
=r . (2.16)

Шляхом математичних перетворень залежності (2.16) отримано підсум-

кову формулу для визначення ПЕО тепличних ґрунтів:
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R .r . (2.17)

Аналіз залежності (2.17) доводить, що всі аргументи цієї функції є

постійними (факторами) окрім падіння напруги між вимірювальними електро-

дами UMN. Отримана модель дозволяє розраховувати значення ПЕО тепличних

ґрунтів на підставі методики мікровертикального електричного зондування

(МкВЕЗ) на різних довжинах між електродами кондуктометричної комірки в

різні моменти часу, які відповідають попарному ввімкненню груп електродів

кондуктометричної комірки: A1, В1, M1, N1 та A2, В2, M2, N2.

2.2.2 Оцінка діапазону частот проходження імпульсів напруги для

зондування тепличних ґрунтів на вологість

У процесі зондування ґрунтів на вологість у змінному електромагнітному

полі їх електричний опір являє собою імпеданс, складовими якого є омічний

(активний) та ємнісній (реактивний) опір [12] (див. рис. 2.5). Оцінка допустимої

смуги частот вихідної напруги джерела енергії може бути виконана на підставі

теорії діелектричної релаксації Дебая [66]. Розрахунок допустимого діапазону
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частот зондування закритих ґрунтів на вологість здійснюється на підставі

частотно-дисперсійного коефіцієнту діелектричної проникності (ε) рідкої скла-

дової ґрунту, яка вносить найбільший вплив на процеси електропровідності

тепличних ґрунтів [12, 13]. Цей коефіцієнт є мірою відносного відхилення

діелектричної проникності ґрунту в змінному електромагнітному полі ε(fімп.) від

його значення в постійному полі ε(0) та обчислюється за формулою [13]:

( ) ( )
( ).

.0

імп

імп

f
f

e
ee

n e
-

= ,    (2.18)

де νε – частотно-дисперсійний коефіцієнт діелектричної проникності рідкої

складової тепличного ґрунту.

Частотна залежність комплексної діелектричної проникності рідкої скла-

дової ґрунтів описується формулою на підставі теорії Дебая [66]:

( )
ДРімп

s

f
f

tp
ee
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де ε∞ – комплексна гранична високочастотна діелектрична проникність, яка для

водного розчину становить від 4,9 до 5,1 [67]; εs – статична діелектрична про-

никність, яка для водного розчину дорівнює 81 [68]; fімп. – частота вихідної

напруги генератора сигналу, Гц; τДР – характерний час дебаєвської релаксації, с.

Характерний час дебаєвської релаксації (τДР), тобто інтервал часу необ-

хідний на переорієнтацію диполів з моменту прикладання електромагнітного

поля, визначається на підставі молекулярних постійних розчину ґрунту [69]:

kT
a

ДР
hpt

34
= ,        (2.20)

де a – радіус молекули води, 1,9·10-10 м [70]; η – динамічна в'язкість води, сП;
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T – температура ґрунтового розчину, K; k – постійна Больцмана.

Підставивши чисельні значення молекулярних постійних до виразу (2.20),

отримано значення параметру характерного часу дебаєвської релаксації ґрунто-

вого розчину за температури 20 °С:

( ) 8
23

310

105,2
2931038,1

005,1109,14 -
-

-

×=
××

××
=

p
t ДР  с.

Отриману залежність амплітуди діелектричної проникності тепличних

ґрунтів від частоти вихідної напруги джерела електричної енергії наведено на

рис. 2.6. На підставі отриманих значень зміни амплітуди комплексної діелект-

ричної проникності ґрунтового розчину може бути розрахована величина

частотно-дисперсійного коефіцієнту νε за формулою (2.18). Графік зміни νε від

частоти вихідної напруги джерела енергії представлено на рис. 2.7.

Рис. 2.6. Частотна залежність

амплітуди комплексної діелектрич-

ної проникності тепличних ґрунтів

Рис. 2.7. Залежність частотно-

дисперсійного коефіцієнта діелект-

ричної проникності тепличних ґрунтів

Аналіз залежностей, які наведено на рис. 2.6 та 2.7, дозволив оцінити ме-

жі допустимого частотного діапазону зондування тепличних ґрунтів на воло-

гість на підставі критерію лінійності частотної залежності амплітуди комплекс-
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ної діелектричної проникності рідкої складової тепличних ґрунтів. Оціночні

значення меж діапазону зондування ґрунтів на вологість становлять: fmin=0 Гц

та fmax=400 кГц. Аналіз отриманих даних моделювання частотної комплексної

діелектричної проникності ґрунту дозволив обґрунтувати необхідність прове-

дення додаткових експериментальних досліджень щодо уточнення нижньої ме-

жі допустимого частотного діапазону тому, що принцип роботи цього вимірю-

вача базується на способах вимірювання в змінному електромагнітному полі, з

метою зменшення додаткової похибки вимірювання ПЕО від прояву ефекту по-

ляризації електродів. Отже, нижня межа fmin не може дорівнювати 0 Гц. На підс-

таві аналізу теоретичних положень [69] встановлено, що при пропусканні змін-

ного струму через зразок ґрунту існує вірогідність прояву у вихідному сигналі

вимірювача явища квазірезонансу гідратованих іонів, що призводить до погір-

шення метрологічних характеристик ВК вологості тепличних ґрунтів.

Отже, має бути експериментально оцінене значення верхньої межі допустимого

частотного діапазону fmax зондування ґрунтів на вологість.

2.2.3 Статична характеристика перетворення вимірювача за вологістю

Кондуктометричний спосіб визначення вологості ґрунтів вимагає прове-

дення процедури градуювання вимірювача для знаходження достовірної залеж-

ності вологості тепличного ґрунту від його ПЕО для конкретних умов аналізу.

Таким чином, однією із основних задач побудови математичної моделі вимірю-

вального каналу вологості тепличних ґрунтів є визначення його статичної ха-

рактеристики перетворення виду W=f(ρ) шляхом регресійного аналізу експери-

ментальних даних, які отримано в умовах виробничо-технологічної лабораторії

ТОВ «ФІДЛАЙФ» [Додаток В]. Емпіричну характеристику перетворення ВК

вологості тепличних ґрунтів було отримано на підставі розробленої методики

метрологічної атестації макетного зразка інформаційно-вимірювальної системи

фізичних параметрів тепличних ґрунтів [Додаток Б] для моделі щільної кладки

ґрунтових зерен з коефіцієнтом пористості p=23 %, що відповідає вимогам до
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показників ґрунтів тепличних комплексів [6]. Графічний вигляд статичної

характеристики перетворення ВК вологості тепличних ґрунтів за нормальних

умов (температура ґрунту дорівнює 20 °С, кислотність ґрунту дорівнює 7 од.)

наведено на рис. 2.8 ( – серія № 1;  – серія № 2; – середні значення серій).

Рис. 2.8. Характеристика перетворення ВК вологості тепличних ґрунтів

Аналіз даних, які наведено на рис. 2.8, доводить, що характеристика

перетворення ВК вологості тепличних ґрунтів у діапазоні від 30 до 90 % носить

нелінійний характер, що підтверджується даними з наукових джерел [12, 13]

щодо загального вигляду функціональної залежності між ПЕО та вологістю

ґрунтів. Таким чином, виникає необхідність розв'язання дослідницької задачі

вибору апроксимуючої функції, що характеризується мінімальним значенням

середньоквадратичного відхилення експериментальних даних від теоретичних.

Отже, в якості критерію вибору функції апроксимації виступає умова мінімуму

с.к.в. вибірки отриманих експериментальних даних (див. рис. 2.8) від теоретич-

них [71]. Аналітичні залежності характеристики перетворення ВК вологості

тепличних ґрунтів отримані шляхом регресійного аналізу вибірки отриманих

емпіричних даних методом Левенберга-Марквардта [72]. Комп'ютерну програ-

му статистичного аналізу експериментальних даних розроблено в ППП Mathcad

[Додаток Ж], результати проведених досліджень наведено в табл. 2.1.
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Таблиця 2.1

Результати регресійного аналізу експериментальних даних

№ з/п Загальний вид
функції

Коефіцієнти
апроксимації с.к.в., %

1 baW += 2r а=38340; b=23,393 1,6±0,4
2 ( ) abW r-= а=0,9; b=93,034 7,3±1,4
3 baW r×= а=2528; b=-1,067 3,4±0,4

На підставі аналізу розрахованих значень с.к.в. встановлено, що аналі-

тична залежність № 1 (див. табл. 2.1) задовольняє умові мінімальності с.к.в.

вибірки експериментальних даних від теоретичних:

393,2338340
2 +=

r
W ,    (2.21)

де W – вологість тепличного ґрунту, %; ρ – виміряне значення ПЕО, Ом·м.

Отриману характеристику перетворення ВК вологості тепличних ґрунтів,

а також результат апроксимації рівнянням (2.21) наведено на рис. 2.9

( – експериментальні дані; – результат апроксимації).

Рис. 2.9. Апроксимована характеристика перетворення ВК вологості ґрунтів

На підставі аналізу залежності, яку наведено на рис. 2.9, виконано розра-

хунок абсолютних значень математичного очікування та середньоквадратично-
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го відхилення похибки апроксимації експериментальних даних [73]:
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Отже, абсолютне значення похибки апроксимації експериментальних да-

них ΔWапр. складає 1,6±0,7 %, що задовольняє регламентованим вимогам [23].

Подальший аналіз отриманих експериментальних даних щодо визначення

характеристики перетворення ВК вологості тепличних ґрунтів показав, що

коефіцієнти апроксимації (a, b)  можуть змінюватись у часі (τ) під впливом

дестабілізуючих факторів температури (t) та вмісту солей у йонній формі (Сіон.):

( ) ( ).2
. ,,

іон
іон CtbCtaW +=

r
. (2.22)

Таким чином, виникає необхідність у проведенні подальших теоретичних

та експериментальних досліджень на предмет обліку та компенсації негативно-

го впливу вказаних дестабілізуючих факторів на характеристику перетворення

вимірювального каналу вологості тепличних ґрунтів.

Облік фактору зміни температури ґрунту. На виміряне значення пито-

мого електричного опору тепличних ґрунтів одночасний вплив з їх вологістю

чинить фактор температури [12, 13]. Таким чином, у процесі градуювання ВК

вологості тепличних ґрунтів повинна бути вирішена задача знаходження аналі-

тичної залежності виду W=f(ρ,  t).  Тобто виміряні значення ПЕО ґрунтів мають

приводитись до однієї температури. У тепличних умовах температура ґрунтів

може змінюватися в діапазоні від 10 до 30 °С [Додаток Д]. У цій дисертаційній
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роботі значення ПЕО ґрунтів рекомендовано приводити до середнього значення

робочого діапазону температур 20 °С [Додаток Б] за формулою [74]:

( ) ( ) ( )[ ]tt -×+×= 20120 brr , (2.23)

де ρ(t) – виміряне значення ПЕО за температури t, Ом·м; t – поточна температу-

ра ґрунту, °С; β – температурний коефіцієнт опору щільно упакованих ґрунтів,

який дорівнює 0,029 1/°С у діапазоні від 10 до 30 °С [74].

Шляхом підстановки формули (2.23) до (2.22) отримано аналітичний ви-

раз характеристики перетворення ВК вологості тепличних ґрунтів із урахуван-

ням впливу зміни температури при фіксованій кислотності ґрунту (pH=7 од.):

( )[ ]
( )

393,2320138340
2

2

+
-+×

=
t

tW
r

b . (2.24)

З метою оцінки можливого діапазону зміни питомого електричного опору

тепличних ґрунтів характеристику перетворення вимірювача вологості ґрунту

представлено у вигляді ρ=f(W, t) при зміні вологості від 30 до 90 % та темпера-

тури від 10 до 30 °С, яку наведено на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Обернена характеристика перетворення ВК вологості

тепличних ґрунтів із урахуванням фактору зміни температури
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На підставі аналізу залежностей, які наведено на рис. 2.10, встановлено,

що зміна температури тепличних ґрунтів призводить до відхилення характерис-

тик перетворення від номінальної (при t=20 °C) на (7...15) Ом·м. Цей факт

обумовлює погіршення метрологічних характеристик досліджуваного вимірю-

вача вологості за рахунок збільшення похибки вимірювання W від зміни темпе-

ратури. Отже, розробка способів і засобів компенсації дестабілізуючого впливу

температури на результат вимірювання вологості тепличних ґрунтів є необхід-

ною умовою з метою підвищення точності вимірювача, що розробляється.

2.2.4 Обґрунтування геометричних параметрів вимірювального каналу

вологості тепличних ґрунтів

Однією зі структурних складових ВК вологості ґрунтів є чотирьохелект-

родна кондуктометрична комірка (див. рис. 2.3), що складається з пари живиль-

них (А і В) та пари вимірювальних електродів (M і N). Інформативним пара-

метром для розрахунку вологості ґрунтів кондуктометричним способом, який

безпосередньо детектується, є падіння напруги на вимірювальних електродах

UMN, на підставі якого розраховується значення ПЕО ґрунту. З виразу (2.11)

видно, що параметр UMN залежить від топології розміщення електродів комірки

(lAB, lMN). Отже, виникає задача визначення геометричних параметрів вимірю-

вача, за яких спостерігається максимальна чутливість безпосередньо вимірюва-

ного параметру UMN до зміни вологості W тепличних ґрунтів при різних зна-

ченнях показників розносу живильних lAB та прийомних lMN електродів.

На підставі аналізу джерел [12, 75] встановлено, що прийомні електроди

(M і N) рекомендується розміщувати в середній третині відстані lAB. Таким

чином, на підставі припущення MNAB ll ×= 3 , що введено для оцінки чутливості

функції ПЕО до варіювання довжини між живильними електродами (А і В),

формула для розрахунку питомого електричного опору закритих ґрунтів в умо-

вах тепличних господарств з метою дослідження чутливості ПЕО до параметру

відстані між живильними електродами має наступний вигляд:
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( )MNГ

внMNAB

UE
RUl

×-×
×××

=
33

2 .p
r . (2.25)

У цій дисертаційній роботі в якості критерію вибору відстані між жи-

вильними електродами кондуктометричної комірки пропонується використову-

вати умову максимальності чутливості напруги UMN до параметру довжини між

електродами А та В при різних значення аргументу питомого електричного

опору тепличних ґрунтів, які відповідають значенням вологості (Wmin=30 %;

Wср.=60  %;  Wmax=90 %) за нормального значення температури 20 °С. Шляхом

знаходження часткових похідних функції вимірюваної напруги UMN до аргу-

менту lAB, було отримано графічний вигляд нормованих характеристик віднос-

ної чутливості функції напруги UMN, що детектується, до параметру lAB в мож-

ливому діапазоні зміни вологості від 30 до 90 % (див. рис. 2.11) [Додаток Ж].

MN
AB

U
lS

Рис. 2.11. Нормована чутливість функції напруги UMN до параметру lAB

На підставі аналізу залежностей, які наведено на рис. 2.11, встановлено,

що максимум функції чутливості (2.25) зі зростом вологості дещо зміщується в

область менших значень lAB і знаходиться в діапазоні від 0,18  м (Wmax=90 %)

до 0,58 м (Wmin=30 %). Розрахунок розподілу потенціалів у просторі та часі від
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дії різнойменно заряджених електродів виконано на підставі принципу супер-

позиції [76] за формулами (2.9) та (2.10) з урахуванням отриманого значення

параметру lAB=25 см, який встановлено з аналізу рис. 2.11 при середньому зна-

ченні вологості ґрунту W=60 %. Результати моделювання розподілу еквіпотен-

ціальних поверхонь та потенціалів електричного поля від дії розділених у часі

попарно ввімкнених електродів A1 і B1 та A2 і B2 наведено на рис. 2.12.

Рис. 2.12. Розподіл потенціалів від дії живильних електродів

Аналіз результатів моделювання розподілу в просторі та часі еквіпотен-

ціальних поверхонь та потенціалів (φA1,  φA2 та φB1,  φВ2), які наведено на

рис. 2.12, підтверджує факт найбільшої однорідності електричного поля в

середній третині відстані lAB. Методами математичного моделювання проведе-

но дослідження щодо визначення залежності вимірюваної напруги UMN від змі-

ни параметра lMN в діапазоні від 0 до 24,8 см (відстань lAB з урахуванням діамет-

ру електродів) при різних рівнях зволоженості тепличних ґрунтів у діапазоні

від 30 до 90 %. На підставі отриманих даних, виконано оцінку коефіцієнтів чут-

ливості функції вимірюваної напруги UMN до інформативного параметру воло-

гості тепличного ґрунту при різних відстанях lMN. Нормовану характеристику

залежності напруги між вимірювальними електродами кондуктометричної ко-

мірки M та N, а також інтерпольовану нормовану характеристику чутливості

вимірювача вологості ґрунту SUmn=f(W, lMN) [Додаток Ж], наведено на рис. 2.13.
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Рис. 2.13. Нормовані характеристики UMN=f(W, lMN); SUmn=f(W, lMN)

Аналіз отриманих даних, які представлено на рис. 2.13, дозволив встано-

вити значення відстані між прийомними електродами M та N, при якому

спостерігається максимальна чутливість функції вимірюваної напруги до зміни

вологості тепличних ґрунтів у діапазоні від 30 до 90 %, становить 17 см. Отже,

методами математичного моделювання було виконано оцінку найбільш прий-

нятних геометричних параметрів кондуктометричної комірки ВК вологості

тепличних ґрунтів: lAB=25 см та lMN=17 см.

2.3 Функціональна модель формування інформаційного сигналу у

вимірювальному каналі кислотності тепличних ґрунтів

На підставі аналізу наявних способів та засобів вимірювання кислотності

ґрунтів у лабораторних умовах, дослідження яких проведено в першому розділі

дисертації, розроблено структуру формування інформаційного сигналу у вимі-

рювальному каналі кислотності закритих ґрунтів (див. рис. 2.14). Цей ВК

складається з двох блоків: сенсора кислотності та аналогової перетворювальної

частини. В якості сенсора кислотності тепличних ґрунтів у роботі пропонується

використовувати комбінований скляний іоноселективний електрод (ІСЕ) типу

ЭСК-10601/7 так, як координата ізопотенційної точки такої моделі знаходиться

на рівні 6,7 од. [77], що відповідає середині робочого діапазону кислотності (від
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5 до 8 од.) ґрунтів у виробничих тепличних умовах. До складу аналогового бло-

ку ВК кислотності входять: інструментальний підсилювач (ІП), який виконує

функції узгодження вихідного опору ІСЕ з вхідним опором вимірювального ко-

ла та попереднього підсилення; нормуючий перетворювач (НП), який приво-

дить характеристику перетворення вимірювача до уніфікованого вигляду для

подальшої цифрової обробки інформації.

Рис. 2.14. Структурна схема формування інформаційного

сигналу у ВК кислотності тепличних ґрунтів

Величина кислотності рідкої складової ґрунтів (pH), яка визначає цей

показник тепличних ґрунтів у цілому, діє на комбінований ІСЕ, який складаєть-

ся з вимірювального електроду (ВЕ) та електроду порівняння (ЕП). Зв'язок між

величинами вихідного потенціалу ВЕ та pH з урахуванням фактора температу-

ри для рідкої складової ґрунту встановлюється рівнянням Нернста [78]:

,3,2
0 pH

nF
RTEEpH ×-= (2.26)

де ЕpH – вихідний потенціал ВЕ, В; Е0 – стандартний електродний потенціал, В;

R – універсальна газова постійна; T – абсолютна температура, K; n – кількість

іонів у реакції; F – постійна Фарадея; pH – кислотність, од.
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Для оцінки ступеня впливу конкуруючих іонів на результат вимірювання

кислотності тепличних ґрунтів використовується рівняння Нікольського-

Ейзенмана (2.27), яке є модифікованою формою рівняння Нернста (2.26) [45]:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+×+= X

H
z

z

X
pot

X
HHpH K

nF
RTEE aalg3,2

0 , (2.27)

де Ha – активність іонів водню; pot

X
HK – потенціометричний коефіцієнт

селективності електроду; X
H

z
z

Xa – активність іонів, що конкурують.

Необхідність використання ЕП обумовлено неможливістю вимірювання

потенціалу окремого електроду. Таким чином, основною функцією ЕП є гене-

рація стабільного опорного потенціалу ЕЕП з метою вимірювання різниці

потенціалів, яка еквівалентна величині кислотності тепличних ґрунтів:

ЕПpHpHВИХ EEU -=. , (2.28)

де ЕЕП – вихідний потенціал електроду порівняння, В.

Уніфікованою вихідною величиною ВК кислотності тепличного ґрунту

Uвих. є постійна напруга в діапазоні зміни від 0  до 5  В [79].  На підставі цієї

вимоги виконується розрахунок сумарного коефіцієнту передачі KП аналогово-

го блоку вимірювального каналу кислотності тепличних ґрунтів:

max.

.

pHВИХ

ВИХ
П U

UK = .

Фізико-математичною основою обліку впливу наявної вологості ґрунтів

на результат вимірювання їх кислотності з метою можливості визначення pH
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ґрунтів у виробничих умовах промислових тепличних комплексів є розрахунок

сили прояву ефекту Пальмана-Вігнера (суспензійний ефект) за формулою [38]:

.. фільтрсусп pHpHpH -=D ,

де pHсусп. – значення кислотності ґрунтів у суспензії (ґрунти з наявною вологіс-

тю у виробничих тепличних умовах), од.; pHфільтр. – значення кислотності ґрун-

тів у надосадовій рідині (ґрунтовий розчин у лабораторних умовах), од.

Отже, у процесі розробки математичної моделі ВК кислотності тепличних

ґрунтів мають бути вирішені питання, які дозволять забезпечити неруйнівні

комп'ютеризовані вимірювання pH ґрунтів із регламентованим періодом опиту-

вання, не більше 4 год. [19], у тепличних умовах із необхідною точністю:

- отримання градуювальної характеристики ВК кислотності тепличних

ґрунтів за нормальних умов у робочому діапазоні зміни pH від 5 до 8 од.;

- оцінка впливу фактора зміни температури в діапазоні від 10 до 30 °С на

результат вимірювання pH закритих ґрунтів у тепличних умовах;

- оцінка впливу конкуруючих іонів Na+ на результат вимірювання pH;

- оцінка впливу температурної нестабільності вихідного потенціалу

електроду порівняння на результат вимірювання pH тепличних ґрунтів;

- обґрунтування характеристик аналогового блоку вимірювального кана-

лу кислотності тепличних ґрунтів.

2.4 Математична модель вимірювального каналу pH тепличних ґрунтів

Основними етапами розробки математичної моделі вимірювача кислот-

ності тепличних ґрунтів є: отримання характеристик перетворення ВК pH за

нормальних умов, а також з урахуванням дестабілізуючого впливу факторів

зміни температури та йонів, що конкурують; розробка математичної моделі

аналогового блоку досліджуваного вимірювача.
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2.4.1 Статична характеристики перетворення вимірювального каналу

кислотності тепличних ґрунтів

В основу математичної моделі ВК кислотності ґрунтів покладено спосіб

прямого визначення pH [80], який дозволяє визначати активність однозарядних

іонів Н+ ( ( )+-=
H

pH alg ) шляхом безпосереднього зчитування показань зі шка-

ли вимірювача. Отже, для достовірного калібрування шкали ВК pH тепличних

ґрунтів потребує вирішення задача визначення градуювальної характеристики

вимірювача з урахуванням впливу зазначених вище дестабілізуючих факторів.

Різниця вихідних потенціалів ВЕ та ЕП сенсора pH з урахуванням коор-

динат ізопотенційної точки електроду ЭСК-10601/7 (Eі=18 мВ; pHi=6,7 од.) [81]

описується наступною функціональною залежністю:

( ) ( ) ЕПііpHВИХ EpHpHtEU --××+-= 1984,0197,54. . (2.29)

В якості електроду порівняння в моделі ЭСК-10601/7 використовується

хлорсрібний двохключовий електрод, який може перенаповнюватись. Вихідний

потенціал такого електроду відносно нормального водневого електрода

при 20 °С має знаходитися в межах від 199,5 до 204,5 мВ [48]. Характеристику

перетворення сенсора кислотності тепличних ґрунтів у діапазонах зміни pH

від 5 до 8 од. та температури від 10 до 30 °С наведено на рис. 2.15.

Рис. 2.15. Характеристика перетворення сенсора кислотності тепличних ґрунтів
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 Якісна інтерпретація отриманих даних, які наведено на рис. 2.15, свідчить

про те, що значення чутливості вимірювача за температурою зростає із відда-

ленням значення pH від ізопотенційної точки (pHі=6,7). Кількісний аналіз

отриманої інформації дозволив встановити максимальне значення чутливості

ВК pH за температурою (при pH=5 од.), становить 0,35 мВ/°C, та приведене до

входу вимірювача значення чутливості за pH при 20 °С становить 58,2 мВ/од.

Отримана характеристика перетворення є справедливою для умов лабора-

торного аналізу ґрунтів на показник pH, якщо вагові складові розчинника та

ґрунту знаходяться у відношенні 2,5:1. Отже, для оцінки метрологічних харак-

теристик вимірювача кислотності ґрунтів у виробничих умовах теплиць за

наявного рівня зволоження необхідно провести експериментальні дослідження

щодо визначення залежності показань ВК pH від рівня зволоженості ґрунту.

Облік температурної нестабільності потенціалу електроду порівнян-

ня. Згідно ДСТУ ГОСТ 17792:2009 «Електрод порівняння хлорсрібний насиче-

ний зразковий 2-го розряду» [82], температурний коефіцієнт потенціалу ЕП не

перевищує -0,2 мВ/°С у діапазоні температур від 10 до 30 °С. Таким чином, ви-

раз для характеристики перетворення сенсора кислотності з урахуванням тем-

пературної нестабільності потенціалу ЕП має наступний вигляд:

( ) ( ) ( )[ ]ttEpHpHtEU ЕПЕПііpHВИХ -+--××+-= 0
'

. 1984,0197,54 a ,      (2.30)

де αЕП – температурний коефіцієнт потенціалу електроду порівняння, мВ/°C;

t0 – нормальне значення температури тепличного ґрунту, яке дорівнює 20 °C;

t – поточне значення температури ґрунту, °C.

На підставі отриманих залежностей (2.29) та (2.30), виконано розрахунок

максимально можливого значення складової похибки вимірювання pH теп-

личних ґрунтів, яке обумовлене температурною нестабільністю потенціалу ЕП:

4)( maxmax
'

... max
±=D-=D-=D ttUUU ЕПpHВИХpHВИХpHВИХ a мВ, (2.31)
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де Δtmax – максимальне відхилення поточного значення температури тепличного

ґрунту від нормального значення 20 °С.

Із аналізу виразу (2.31) видно, що складова похибки вимірювання pH, яку

обумовлено температурною нестабільністю потенціалу ЕП, однозначно визна-

чається на підставі поточного значення температури ґрунту. В одиницях вимі-

рювання pH ґрунтів ця складова похибки дорівнює:

06,0
2,58
4

.

max.
max

±=
±

=
D

=D pH
U

pHВИХ
pH

pHВИХ
S

U
од.

Згідно ДСТУ  ISO 11271:2004 «Якість ґрунту. Визначення окисно-

відновного потенціалу. Польовий метод», результат вимірювання pH повинен

бути визначений із точністю до другого десяткового знака. Таким чином, отри-

мане значення похибки свідчить про необхідність компенсації ефекту темпера-

турної нестабільності вихідного потенціалу ЕП у процесі вимірювання pH теп-

личних ґрунтів, з метою підвищення точності досліджуваної ІВС.

Облік впливу йонів Na+, що конкурують. Отримана вище характерис-

тика перетворення сенсора кислотності тепличних ґрунтів (див. рис. 2.15) є

справедливою у випадку, коли потенціал pH-електрода залежить тільки від ак-

тивності йонів H+. У реальних умовах вимірювань на потенціал pH-електрода

негативно впливають конкуруючі йони Na+ [80]. Ступінь конкуруючого впливу

йонів Na+ визначається на підставі коефіцієнту селективності KH/Na та матема-

тично описується рівнянням (2.27). Шляхом аналізу інформації щодо можливо-

го діапазону зміни концентрації йонів Na+, а також технічних характеристик

електроду ЭСК-10601/7 встановлено, що величина KH/Na дорівнює 10-13 [44]  та

гранична концентрація Na+ приймається рівною 0,1 моль/л [83].

На підставі розрахунків за рівнянням (2.27) отримано характеристику пе-

ретворення сенсора кислотності тепличних ґрунтів з урахуванням впливу кон-

куруючих іонів Na+ [Додаток Ж]. Інтерпретація результатів проведених дос-
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ліджень доводить, що в робочих діапазонах зміни pH від 5 до 8 од. та темпера-

тури від 10 до 30 °С відхилення характеристики перетворення від лінійного ре-

жиму роботи не спостерігається [59]. Отже, дестабілізуючим впливом конку-

руючих іонів Na+ на результат вимірювання кислотності закритих ґрунтів в

умовах селекційних комплексів та репродукційних теплиць можна знехтувати.

2.4.2 Математична модель аналогового блоку вимірювального каналу

кислотності тепличних ґрунтів

Аналоговий блок ВК кислотності тепличних ґрунтів виконує функції

узгодження високоімпедансного виходу сенсора pH із відносно низькоімпе-

дансним входом цифрової частини вимірювального ланцюга та приведення різ-

ниці вихідних потенціалів ВЕ і ЕП до уніфікованого вигляду задля подальшої

мікропроцесорної (МП) обробки. Аналогова складова досліджуваного ВК міс-

тить інструментальний підсилювач (ІП) та нормуючий перетворювач (НП) для

забезпечення необхідного рівня постійної напруги, що подається на вхід

аналого-цифрового перетворювача (АЦП). Схемотехнічним рішенням ІП є

мікросхема на трьох операційних підсилювачах постійного струму (ОППС) в

одному корпусі так, як така реалізація має поліпшені характеристики щодо

інших схемних рішень [84]. Вхідний диференційний опір ІП становить від 1

до 10 ГОм [85], що задовольняє умові узгодження каскадів за напругою [86]:

96
.. 101080

minmax
<<×Û<< ІПВХpHВИХ RR  Ом.

Цей підсилювач працює в режимі віднімача з високим вхідним імпе-

дансом та має додатковий вхід, на який подається напруга зсуву. На підставі

аналізу характеристики перетворення сенсора кислотності (див. рис. 2.15),

сформульовано наступні вимоги до базових функцій блоку ІП: інвертування
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вхідного сигналу, попереднє підсилення та зміщення вихідної напруги до

нульового значення [60, 85]:

ïî

ï
í
ì

-×-=

-×-=

REFUpHВИХІПВИХ

REFUpHВИХІПВИХ

UKUU

UKUU

min.
'

.

max.
'

.

min

max , (2.32)

де
max.ІПВИХU ,

min.ІПВИХU – діапазон зміни вихідної напруги ІП, В; KU –

коефіцієнт підсилення за напругою; UREF – напруга зсуву, яка чисельно

дорівнює мінімальному значенню підсиленої вхідної напруги ІП, В;
max. pHВИХU ,

min. pHВИХU – діапазон зміни вхідного сигналу ІП, В.

Блок нормуючого перетворення (НП) виконує функцію приведення

вихідної напруги ІП до уніфікованого виду (постійна напруга в діапазоні зміни

від 0 до 5 В) для подальшої цифрової обробки вимірювальної інформації. Ана-

літичний запис функції перетворення НП має наступний вигляд [87]:

ïî

ï
í
ì

×=

×=
'

..

'
..

minmin

maxmax

UІПВИХНПВИХ

UІПВИХНПВИХ

KUU

KUU
, (2.33)

де '
UK – коефіцієнт підсилення НП за напругою;

max.ІПВИХU ,
min.ІПВИХU – діапазон

зміни вихідної напруги ІП, В.

Отже, функціональна залежність між pH та вихідною напругою вимірю-

вача кислотності ґрунтів з урахуванням впливу зміни температури має вигляд:

( ) '
.

'
. ),(),( UREFUpHВИХВКВИХ KUKtpHUtpHU

pH
×-×-= .       (2.34)

Характеристику перетворення ВК кислотності тепличних ґрунтів, яку

отримано на підставі залежності (2.34), в уніфікованому вигляді в робочих
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діапазонах зміни pH від 5 до 8 од. та температури від 10 до 30 °С з урахуванням

дестабілізуючого впливу температурної нестабільності потенціалу електроду

порівняння наведено на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Статична уніфікована характеристика перетворення

вимірювального каналу кислотності тепличних ґрунтів

На підставі результатів проведених досліджень вимірювального каналу

кислотності тепличних ґрунтів методами математичного моделювання отрима-

но статичну характеристику перетворення досліджуваного вимірювача з ураху-

ванням дестабілізуючого впливу фактору зміни температури. Інформаційний

аналіз отриманих результатів доводить, що температурна нестабільність елект-

роду порівняння обумовлює зсув ізопотенційної точки в область нижньої гра-

ниці робочого діапазону pH тепличних ґрунтів. Також встановлено, що відхи-

лення температури від нормального значення (t=20 °C) призводить до виник-

нення абсолютної похибки вимірювання pH від ±0,06 до ±0,08 од., що не задо-

вольняє поставленим вимогам. Таким чином, виникає необхідність вирішення

задачі розробки і дослідження способів та засобів компенсації дестабілізуючого

впливу температури на метрологічні характеристики вимірювального каналу

кислотності закритих ґрунтів у виробничих умовах тепличних господарств.

Для оцінки впливу рівня наявної вологості тепличних ґрунтів на резуль-

тат вимірювання їх кислотності необхідно розробити макетний зразок вимірю-
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вача кислотності ґрунту та провести його експериментальні дослідження на

предмет встановлення конкретного вигляду функції UВИХ.ВКpH=f(pH, t, W).

Результати таких досліджень дозволять визначити метрологічні характеристики

досліджуваної комп'ютеризованої ІВС для реальних умов застосування.

2.5 Висновки

1. Розроблено математичну модель вимірювача вологості закритих ґрун-

тів для умов промислових теплиць, яка базується на кондуктометричну способі

аналізу в змінному електромагнітному полі. Така модель дозволяє виконувати

вимірювання вологості тепличних ґрунтів шляхом детектування діючого зна-

чення напруги між електродами кондуктометричної комірки з урахуванням то-

пології їх розміщення, а також е.р.с. та внутрішнього опору генератору прямо-

кутного сигналу. Розроблена модель дозволяє вимірювати вологість тепличних

ґрунтів у діапазоні від 30 до 90 % з абсолютною похибкою, не більше ±5 %.

2. Методами математичного моделювання проведено дослідження щодо

дестабілізуючого впливу факторів температури тепличних ґрунтів, геометрич-

них та технічних характеристик вимірювача на метрологічні характеристики

ВК вологості. Встановлено, що найбільш раціонально розміщувати живильні

електроди на відстані 25 см, а вимірювальні – 17 см. Доведено необхідність

проведення додаткових досліджень щодо уточнення діапазону частот

проходження імпульсів напруги для зондування ґрунтів на вологість, а також із

розробки способів та засобів зменшення складової похибки вимірювання воло-

гості закритих ґрунтів від зміни температури, відносна величина якої в робочо-

му діапазоні вимірювання вологості від 30 до 90 % при некомпенсованому

впливі температури становить від ±15 до ±25 %.

3. Методами регресійного аналізу отримано конкретний вигляд аналітич-

ної залежності виду W=f(ρ, t), яка дозволяє однозначно визначати вологість

ґрунтів у тепличних умовах шляхом безпосереднього вимірювання їх питомого

електричного опору з урахуванням фактора зміни температури. Абсолютне
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значення випадкової складової похибки апроксимації задовольняє поставленим

вимогам та в діапазоні зміни вологості від 30 до 90 %, не перевищує 1,6±0,7 %.

4. Проведено дослідження математичної моделі вимірювача кислотності

ґрунтів для виробничих умов селекційних комплексів та репродукційних теп-

лиць, яка базується на способі прямої потенціометрії з використанням скляного

комбінованого pH-електроду, що дозволило обґрунтувати сукупність вимог до

вимірювального каналу кислотності закритих ґрунтів із урахуванням темпера-

турної нестабільності вихідних сигналів електродної пари та зміни концентрації

конкуруючих іонів Na+ у діапазоні вимірювання pH від 5 до 8 од. з абсолютною

похибкою, не більше ±0,2 од. Аналогову частину вимірювача кислотності

тепличних  ґрунтів розроблено з урахуванням умови приведення вихідного

сигналу вимірювального каналу до уніфікованого вигляду від 0 до 5 В.

5. Отримані результати в процесі математичного моделювання вимірю-

вальних каналів інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів

ґрунтів промислових теплиць дозволили встановити факт необхідності та мож-

ливі напрямки проведення подальших теоретичних і експериментальних

досліджень щодо розробки способів та засобів компенсації впливів домінуючих

дестабілізуючих факторів на відповідні результати вимірювань з метою покра-

щення метрологічних характеристик вимірювача, що досліджується.
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РОЗДІЛ 3

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ

ФАКТОРІВ НА МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЧА

ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛИЧНИХ ҐРУНТІВ

Вимірювальні канали вологості та кислотності тепличних ґрунтів, які на

правах підсистем входять до складу досліджуваної інформаційно-

вимірювальної системи їх фізичних параметрів, повинні забезпечувати можли-

вість комп'ютеризованих безперервних вимірювань із регламентованою періо-

дичністю від 1 до 4 год. у виробничих умовах промислових теплиць із задо-

вільними метрологічними показниками [18, 24, 40–43]. Отже, підвищення точ-

ності комп'ютеризованого вимірювача [88], що розробляється, можна досягти

за рахунок обґрунтування способів обліку та реалізації засобів компенсації

комплексних взаємних дестабілізуючих впливів вологості, кислотності та тем-

ператури тепличних ґрунтів один на одного. У процесі аналізу наявних спосо-

бів і засобів вимірювання фізичних показників закритих ґрунтів, а також вимог,

які було висунуто в результаті проведених досліджень методами математично-

го моделювання [89–91], виявлено наступні домінуючі дестабілізуючі фактори:

- відносно вимірювального каналу вологості тепличних ґрунтів:

зміна температури; зміна вмісту солей у йонній формі в рідкій фазі ґрунту;

частотні властивості електропровідності тепличних ґрунтів;

- відносно вимірювального каналу кислотності тепличних ґрунтів:

зміна температури; ступінь наявної вологості ґрунтів.

У зв'язку з цим, виникає дослідницька задача оцінки ступеня впливу

заявлених домінуючих дестабілізуючих факторів на показники точності

інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів.

У випадку, якщо значення складових похибок вимірювання вологості й кислот-

ності тепличних ґрунтів від дії вищезазначених факторів вийдуть за допустимі

межі основних похибок вимірювання цих параметрів, то виникає необхідність

розробки способів та засобів обліку й компенсації заявлених факторів.
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3.1 Облік дестабілізуючого впливу частотних властивостей

електропровідності тепличних ґрунтів на точність вимірювання вологості

Ґрунтова волога за своєю природою є електролітичним розчином, для

якого характерна наявність подвійного електричного шару [92]. Цей шар за

своєю структурою аналогічний конденсатору, який має назву поляризаційної

ємності. Задля мінімізації прояву приелектродного та поляризаційного ефектів

прийнято проводити дослідження електрофізичних властивостей ґрунтів у

змінному електромагнітному полі. Електричні властивості тепличних ґрунтів є

мінливими та складними характеристиками. Одним із основних завдань цієї ди-

сертаційної роботи є дослідження частотної залежності інформативного пара-

метра питомого електричного опору (ПЕО) ґрунтів. У тепличних ґрунтах, через

внесення добрив різної природи, присутні мінералізовані води, отже накладен-

ня змінного електромагнітного поля викликає в них струми зміщення і провід-

ності, виникають електрофоретичний і релаксаційний ефекти гальмування

йонів. На підставі аналізу робіт [12, 13], можна зробити висновок, що ПЕО

тепличних ґрунтів зменшується зі зростом частоти електромагнітного поля.

У другому розділі наданої дисертаційної роботи методами математичного

моделювання на підставі положень теорії діелектричної релаксації Дебая було

проведено оцінку допустимого частотного діапазону зондування закритих теп-

личних ґрунтів на вологість: від 0 до 400 кГц. Проведений аналіз інформації

щодо електрофізичних та електрохімічних властивостей ґрунту [12, 92] показав,

що виконання вимірювань на нижній межі отриманого діапазону (fmin=0  Гц)  є

неприпустимим із точки зору прояву негативних ефектів.

Таким чином, виникає необхідність у проведенні додаткових експеримен-

тальних досліджень на предмет уточнення допустимого частотного діапазону

зондування закритих ґрунтів на вологість в умовах тепличних комплексів. У

результаті проведених експериментальних досліджень [Додаток В], за розроб-

леною автором методикою [Додаток Б], отримані і лінійно інтерпольовані

характеристики виду ( )., імпfWjr = , які наведено на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Логарифмічна частотна залежність ПЕО тепличного ґрунту

Аналіз емпіричної залежності, яку наведено на рис. 3.1, дозволив отрима-

ти уточнений допустимий частотний діапазон зондування закритих ґрунтів на

вологість кондуктометричним способом. Межі діапазону визначені на підставі

критерію лінійності логарифмічної частотної залежності ПЕО тепличного ґрун-

ту: від 200 Гц до 200 кГц [55]. На підставі подальшого теоретичного аналізу

електрохімічних властивостей ґрунтів було встановлено, що в діапазоні частот

понад 2 кГц існує висока вірогідність прояву у вихідному сигналі вимірювача

явища квазірезонансу гідратованих іонів [93, 94], що може призвести до виник-

нення додаткової похибки вимірювання вологості ґрунту. Отже, шляхом аналі-

зу результатів власних експериментальних та наявних у наукових джерелах

теоретичних досліджень рекомендовано проводити вимірювання вологості

ґрунтів у виробничих умовах теплиць у смузі частот від 200  Гц до 2  кГц,  як

показано на рис. 3.1. Отриманий частотний діапазон узгоджується з принципа-

ми роботи, які закладено в більшість сучасних серійних промислових

низькоомних кондуктометрів, які працюють на частотах від 1 до 2 кГц [95, 96].
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3.2 Спосіб компенсації дестабілізуючого впливу фактору зміни

температури на точність вимірювання вологості тепличних ґрунтів

Поточна вологість тепличних ґрунтів розраховується на підставі виміря-

ного значення параметру їх питомого електричного опору (ПЕО) за отриманим

у п. 2.2.3 виразом (2.21). У зв'язку з вирішальною роллю рідкої складової ґрунту

в процесах теплопровідності, саме його характеристики визначають темпера-

турну залежність ПЕО тепличних ґрунтів [13]. У діапазоні позитивних значень

при зростанні температури ПЕО ґрунту зменшується у зв'язку зі зменшенням

гідратації йонів та зниженням в'язкості водних розчинів. Відповідно, із пони-

женням температури ПЕО ґрунту зростає. Наявні в наукових джерелах резуль-

тати геодезичних досліджень [74, 97] доводять лінійну залежність між питомим

електричним опором ґрунтів та їх температурою. Отже, задля обліку дестабілі-

зуючого впливу зміни температури тепличного ґрунту на результат вимірюван-

ня їх ПЕО та, як наслідок, вологості може бути застосований наступний вираз:

( ) ( ) ( )[ ]tt -+×= 20120 brr , (3.1)

де β – температурний коефіцієнт ПЕО тепличного грунту, 1/°C.

Межі застосування залежності (3.1) встановлюються в інтервалі від 10

до 40 °C. Значення коефіцієнту β у зазначеному діапазоні приймається рівним

0,029 1/°C [74]. З метою перевірки ступеня адекватності застосування виразу

(3.1) для подальших досліджень дестабілізуючого впливу температури на точ-

ність вимірювання вологості тепличних ґрунтів кондуктометричним способом

були отримані емпіричні залежності виду ( )tWf ,=r . Ці характеристики отри-

мано для чорнозему з щільною кладкою зерен на підставі розробленої методики

[Додаток Б] у діапазоні зміни температури від 10 до 30 °C за різних значень

вологості від 30 до 90 %. Результати досліджень температурної залежності

питомого електричного опору тепличного ґрунту наведено на рис. 3.2

( , , – експериментальні дані; , ,  – результат апроксимації).
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Рис. 3.2. Температурна залежність ПЕО тепличного ґрунту

Статистичний аналіз даних, які наведено на рис. 3.2, дозволив встановити

ступінь відповідності експериментальних даних модельним (3.1). Ступінь від-

повідності складає від 85 до 87 %, що свідчить про адекватність використання

залежності (3.1) в подальших дослідженнях.

Аналіз залежностей, які представлено на рис. 3.2, дозволив оцінити зна-

чення складової похибки вимірювання вологості тепличного ґрунту від дестабі-

лізуючого впливу зміни температури за формулою [98]:

ttt
дод S max. D×=D rr ,       (3.2)

де t
дод.rD – значення додаткової похибки вимірювання ПЕО ґрунту від дестабі-

лізуючого впливу температури, Ом·м; tSr – коефіцієнт чутливості функції ПЕО

до фактору температури, Ом·м/°C; t
maxD – максимально можливе відхилення

температури від номінального значення 20 °C в діапазоні зміни від 10 до 30 °C.

Отже, абсолютне значення похибки вимірювання ПЕО від негативного

впливу зміни температури за середньої вологості ґрунтів 60 % складає:

( ) ( ) 39,910
3010

98,2275,41
max

maxmin

minmax
. ±=±×

-
-

=D±×
-
-

=D tt
дод tt

rr
r Ом·м,
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що в перерахунку у відносну величину похибки становить ± 40 % та перевищує

в 8 разів регламентоване ДСТУ ISO 11265–2001 «Якість ґрунту. Визначення

питомої електропровідності» [23], значення сумарної відносної похибки

вимірювання ПЕО ґрунтів ±5 %.

Таким чином, на підставі розрахованого значення похибки вимірювання

питомого електричного опору ґрунту від температури можна зробити висновок

щодо необхідності розробки способу компенсації дестабілізуючого впливу

зміни температури на результат вимірювання вологості тепличних ґрунтів.

У теперішній час одним із найбільш ефективних способів підвищення

точності засобів вимірювання є функціональна цифрова корекція вимірюваль-

ної інформації. Необхідною і достатньою умовою її застосування є структурна

надмірність [99] вимірювача. Отже, в основу способу компенсації дестабілі-

зуючого впливу фактора температури, що підлягає розробці, покладено спосіб

допоміжних вимірювань [100]. Ця задача вирішується шляхом введення

апаратної надмірності за рахунок використання допоміжного засобу вимірю-

вання температури (ДЗВТ), у ролі якого виступає вимірювальний канал темпе-

ратури досліджуваної ІВС, у діапазоні зміни від 10 до 30 °C та подальшій

функціональній корекції результатів вимірювання [101] за формулою (3.1).

Отже, у процесі обґрунтування способу компенсації дестабілізуючого

впливу зміни температури виникає завдання постановки вимог до метрологіч-

них характеристик ДЗВТ. Згідно вимог ДСТУ ГОСТ «Ґрунти. Методи польово-

го вимірювання температури», абсолютна інструментальна похибка польового

вимірювання температури ґрунтів не повинна перевищувати ±0,3 °С у діапазоні

зміни від 10 до 30 °С [52]. На підставі формули (3.3) може бути визначена мак-

симальна похибка вимірювання ПЕО тепличних ґрунтів від зміни температури:

( ) ttt
дод S max. max D×=D rr , (3.3)

де ( )tSrmax – максимальне значення чутливості ПЕО до зміни температури;
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t
maxD – максимально допустима похибка вимірювання температури ґрунтів.

На підставі аналізу залежності, яку представлено на рис. 3.2, встановлено,

що максимальна за модулем чутливість функції ПЕО до зміни температури

спостерігається при мінімальній вологості тепличних ґрунтів 30 % та дорівнює

2,29 Ом·м/°C. Таким чином, мінімально досяжне значення абсолютної складо-

вої похибки вимірювання ПЕО тепличних ґрунтів від зміни температури, за

рахунок реалізації запропонованого способу корекції, становить:

( ) ( ) 7,03,029,2max max. ±=±×-=D×=D ttt
дод Srr  Ом·м,

що в перерахунку у відносне значення похибки становить ±1 %.

Отже, введення апаратної надмірності за рахунок використання ДЗВТ

дозволяє проводити вимірювання ПЕО тепличних ґрунтів із сумарною віднос-

ною похибкою, що не перевищує регламентоване значення ±5 % [23].

Абсолютна похибка вимірювання ПЕО ґрунтів від зміни температури

може бути перерахована в одиниці вимірювання вологості за формулою [102]:

( ) ( ) 8,0

3090
18,7699,23

7,0

minmax

min20max20

.
. ±=

-
-

±=

-
-

D
=D

==

WW
WWW

tt

t
додt

дод rr
r

 %.

Таким чином, компенсація дестабілізуючого впливу зміни температури

тепличних ґрунтів за допомогою запропонованого способу дозволяє підвищити

точність вимірювання їх вологості до регламентованих ГОСТ показників [18] і,

як наслідок, покращити метрологічні характеристики ІВС, що розробляється.

Отже, розроблений спосіб компенсації впливу зміни температури тепличних

ґрунтів на точність вимірювання їх вологості реалізується за рахунок отриман-

ня вимірювальної інформації щодо температури ґрунту за допомогою відповід-

ного вимірювального каналу та внесенні поправки до результату вимірювання
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ПЕО. Подальша корекція результату вимірювання вологості ґрунту полягає в

приведенні виміряного значення ПЕО в діапазоні температур від 10 до 30 °С до

номінального значення 20,0±0,3 °С за формулою [59, 88]:

( )[ ]
( )

393,2320029,0138340
2

2

+
-×+×

=
t

tW
r

,

де W – скореговане значення вологості тепличного ґрунту, %; t – поточна тем-

пература ґрунту, °С; ρ(t) – виміряне значення ПЕО за температури t, Ом·м.

Запропонований спосіб функціональної корекції результатів вимірювання

вологості тепличних ґрунтів з урахуванням впливу зміни температури реалізо-

вано у вигляді функціональної схеми, яку наведено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Функціональна схема способу корекції результатів

вимірювання вологості тепличних ґрунтів

Отже, для технічної реалізації запропонованого структурного способу

функціональної корекції результатів вимірювання вологості закритих ґрунтів

для умов селекційних комплексів та репродукційних теплиць потрібно провес-

ти дослідження щодо розробки алгоритмів взаємного функціонування ВК воло-

гості та температури, що дозволить мінімізувати абсолютне значення додатко-

вої похибки від зміни температури ( t
додW .D ) до величини ±0,8 %, яке задоволь-

няє поставленим технічним вимогам до цього вимірювального каналу, сумарна

абсолютна похибка в діапазоні зміни W від 30 до 90 %, не більше ±5 %.
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3.3 Спосіб зменшення похибки вимірювання вологості тепличних

ґрунтів від впливу провідності солей у йонній формі

Основним провідником електричного струму в ґрунтах є їх рідка складова

(ґрунтовий розчин), яка за своєю природою є електролітом та характеризується

провідністю другого роду. Величина ПЕО ґрунтового розчину залежить від ря-

ду факторів: природи електроліту, температури ґрунту та концентрації вільних

іонів [103]. На підставі аналізу характеристик наявних способів і засобів вимі-

рювання вологості тепличних ґрунтів, а також результатів досліджень, які

отримано методами математичного моделювання (див. розділи 1 та 2), з ураху-

ванням положень теорії електролітичної дисоціації Арреніуса, електричної про-

відності розчинів Дебая-Хюккеля-Онзагера [31, 104, 105] встановлено, що:

- ПЕО рідкої фази ґрунту та концентрація солей у йонній формі знахо-

дяться в зворотньопропорційній залежності;

- між ПЕО ґрунтового розчину та природою електроліту спостерігається

сильний зворотньопропорційний корелятивний зв'язок, який встановлюється

через показник граничної рухливості йонів у водних розчинах;

- аномально високу рухливість у водних розчинах мають іони

H+ (λ0=349,8 Ом-1·см2·г-екв-1)  та ОН– (λ0=198,3 Ом-1·см2·г-екв-1),  що в 3  –  10

разів більше, ніж у інших типів катіонів та аніонів.

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що задля підви-

щення метрологічної надійності вимірювальної інформації [106] щодо вологос-

ті тепличних ґрунтів необхідною умовою є отримання даних відносно концент-

рації йонів H+ та ОН-. Кількісною мірою концентрації йонів H+ та ОН- у ґрунтах

є показник pH. Засобом отримання вимірювальної інформації щодо pH теплич-

них ґрунтів може служити вимірювальний канал кислотності, який є структур-

ною одиницею досліджуваної ІВС фізичних параметрів тепличних ґрунтів.

Цей факт породжує необхідність отримання залежності виду ( )pHf=r .

Конкретний вигляд шуканої функції може бути отриманий шляхом зняття

емпіричних залежностей та їх подальшому регресійному аналізі.
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На підставі розробленої методики [Додаток Б] було знято характеристики

перетворення ВК вологості тепличних ґрунтів за кислотністю за їх середньої

вологості (W=60 %), які наведено на рис. 3.4 ( – експериментальні дані,

серія № 1;  – експериментальні дані, серія № 2; – результат апроксимації).

Рис. 3.4. Характеристика перетворення ВК вологості за pH (при W=60 %)

Якісний аналіз отриманих експериментальних даних [Додаток В] довів,

що зі зростанням кислотності ґрунтів збільшується їх ПЕО, що узгоджується з

наявними теоріями [31]. Цей факт обумовлено тим, що під час збільшення pH

відносно нейтрального значення (pH=7 од.) збільшується кількість менш рух-

ливих іонів ОН- відносно більш рухливих іонів H+. Також встановлено, що ця

залежність має лінійний вигляд, який підтверджується наявними результатами

досліджень [12] для інших типів хімічних елементів та їх сполук. Регресійний

аналіз отриманих експериментальних даних дозволив встановити вигляд рів-

няння зв'язку ПЕО та кислотності тепличних ґрунтів [107]:

( )[ ]pHpHtpHpH -×+×= == 7120,7 arr , (3.4)

де ρpH – значення ПЕО ґрунту з урахуванням поправки на кислотність, Ом·м;

αpH – кутовий коефіцієнт апроксимації функції (3.4), який дорівнює -0,438.
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Під час експериментальних досліджень характеристики перетворення ВК

вологості тепличних ґрунтів за кислотністю (див. рис. 3.4) було визначено

коефіцієнт чутливості функції питомого електричного опору до зміни фактора

pH у робочому діапазоні зміни від 5 до 8 од. за формулою:

5,13
58

82,328,44

minmax

minmax =
-
-

=
-
-

=
D
D

=
pHpHpH

S pH rrr
r Ом·м/од.

Знайдене значення коефіцієнта чутливості pHSr дозволило оцінити вели-

чину складової похибки вимірювання ПЕО тепличних ґрунтів від дестабілі-

зуючого впливу зміни фактору кислотності:

27)2(5,13max. =-×=D×=D pHpHpH
дод Srr  Ом·м,

що в перерахунку у відносні одиниці вимірювання складає ±52 % та не задо-

вольняє вимогам ДСТУ ISO [23].

Отже, умова компенсації дестабілізуючого впливу pH ґрунтів на резуль-

тат вимірювання ПЕО та, як наслідок, вологості є обов'язковою для виконання.

Зменшення складової похибки вимірювання вологості тепличних ґрунтів

від дестабілізуючого впливу зміни їх кислотності може бути досягнуто на підс-

таві структурного підходу до корекції похибок [101]. Сигнал, що корегує,

відповідно до принципу інваріантності може генеруватися у ВК pH ґрунтів,

який є структурною одиницею інформаційно-вимірювальної системи, що

досліджується. Джерелом впливу, що корегує, виступає вихідний сигнал ВК

кислотності ґрунту значення, якого еквівалентно величині дестабілізуючого

чинника кислотності. Таким чином, функціональна корекція значення вологості

тепличних ґрунтів може бути виконана шляхом приведення результату вимірю-

вання до нормального значення кислотності тепличного ґрунту (pH=7 од.) за

формулою, що отримана шляхом підстановки (3.4) в (2.22):
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( )[ ]
( )

393,237438,0138340
2

2

+
-×-×

=
pH

pHW
r

, (3.5)

де W – шукане значення вологості ґрунту, %; pH – кислотність ґрунту, од.;

ρpH – виміряне значення ПЕО тепличного ґрунту за поточної кислотності, Ом·м.

За умови компенсації дестабілізуючого впливу зміни кислотності теплич-

них ґрунтів з максимально допустимою абсолютної похибкою вимірювання pH

±0,2 од. у діапазоні від 5 до 8 од. [39] похибка вимірювання ПЕО становить:

7,2)2,0(5,13max. ±=±×=D×=D pHpHpH
дод Srr Ом·м,

що в перерахунку в одиниці вимірювання вологості ґрунту становить:

( ) ( ) 1,2

3090
18,7699,23

7,2

minmax

min20max20

.
. ±=

-
-

±=

-
-

D
=D

==

WW
WWW

tt

pH
додpH

дод rr
r

 %.

Розроблену функціональну схему, яка реалізує запропонований структур-

но-алгоритмічний спосіб корекції результатів вимірювання вологості закритих

ґрунтів у виробничих умовах тепличних господарств з урахуванням дестабілі-

зуючого впливу зміни кислотності та температури, наведено на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Функціональна схема способу корекції результатів вимірювання

вологості з урахуванням зміни температури та кислотності
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Таким чином, запропонований спосіб функціональної корекції результа-

тів вимірювання вологості тепличних ґрунтів полягає в отриманні вимірюваль-

ної інформації щодо поточного значення їх pH та внесенні поправки до резуль-

тату вимірювання їх вологості за формулою (3.5). Технічна реалізація такого

способу дозволяє досягти абсолютного значення складової похибки від дії фак-

тора кислотності ( pH
додW .D ), не більше ±2,1 %, що задовольняє регламентованим

вимогам відносно сумарної похибки вимірювання вологості, не більше ±5 %.

3.4 Спосіб компенсації дестабілізуючого впливу рівня наявної

зволоженості тепличних ґрунтів на результат вимірювання їх кислотності

Суттєвим моментом під час проведення еколого-геохімічних та агротех-

нічних дослідницьких робіт щодо акліматизації та селекції тепличних рослин є

можливість вимірювання показника кислотності ґрунтів з наявною вологістю

безпосередньо у виробничих умовах теплиць [50] із регламентованою

періодичністю, не більше 4 год. [19]. Задля підвищення точності вимірювань

pH тепличних ґрунтів виникає необхідність у проведенні досліджень з оцінки

дестабілізуючого впливу вологості ґрунтів на показання вимірювача їх pH.

Згідно з положеннями теорії Доннана [108], ґрунтові колоїдні частинки,

на яких адсорбовані йони, що не дифундують, виконують роль мембрани для

йонів H+ та ОН-. При осіданні суспензії доннанівскький ефект призводить до

нерівномірного розподілу електроліту в ґрунтовому розчині [49]. Сила прояву

ефекту Пальман-Вігнера зростає зі збільшенням масової концентрації дисперс-

ної фази [38]. У свою чергу масова концентрація ґрунтових колоїдів залежить

від вмісту вологи в ґрунті, що обумовлює необхідність проведення досліджень

щодо визначення метрологічних характеристик ВК кислотності ґрунтів від сту-

пеня їх зволоженості. У випадку, якщо сумарна абсолютна похибка вимірюван-

ня pH перевищує допустиме значення ±0,2 од. [39] у діапазоні вимірювання від

5 до 8 од., то виникає необхідність у розробці способу компенсації дестабілі-

зуючого впливу вологості тепличних на результат вимірювання їх кислотності.



86

Наявні вимірювачі кислотності ґрунтів призначені для вимірювань у ла-

бораторних умовах у ґрунтовому розчині. З метою забезпечення можливості

виконання комп'ютеризованих вимірювань pH ґрунту в умовах тепличних гос-

подарств виникає необхідність у проведені досліджень щодо оцінки похибки

вимірювання pH тепличних ґрунтів залежно від вмісту наявної вологи в них.

Лабораторні дослідження проводились шляхом детектування вихідної напруги

(UВИХ.pH) розробленого вимірювального каналу pH ґрунтів у інтервалі від 10 до

15 хв. з подальшим усередненням результатів спостережень, на підставі чого

розраховувалося значення pH за формулою (3.6). Вимірювання pH проводились

у діапазоні зміни вологості грунту від 10 до 90 % з кроком 5 % [Додаток В].

Отримані результати досліджень метрологічних характеристик вимірювального

каналу кислотності тепличних ґрунтів наведено в табл. 3.1.

( )[ ]
( ) i

ЕПЕПі
П

pHВИХ

pH
t

tEEK
U

pH +
×+

-×+-+
-

=
1984,0197,54

20. a
,         (3.6)

де UВИХ.pH – результат вимірювання вихідної напруги ВК pH тепличного ґрун-

ту, мВ; KП – сумарний коефіцієнт передачі аналогової частини ВК pH; Eі, pHі –

координати ізопотенційної точки ІСЕ; ЕЕП  – потенціал електроду порівнян-

ня, мВ; αЕП – температурний коефіцієнт потенціалу електроду порівнян-

ня, мВ/°C; t – поточне значення температури ґрунту, °C.

Для кожного результату вимірювань pH тепличного ґрунту при фіксова-

них значеннях вологості в діапазоні від 10 до 90 % розраховувались абсолютні

значення основної (3.7) та додаткової похибки (3.8) вимірювання кислотності.
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( )WpHpHpH фільтрДОД -=D .. ,   (3.8)
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де ΔpHОСН. – основна похибка вимірювання pH, од.; ΔpHДОД. – додаткова похиб-

ка вимірювання pH, од.; .
.

ШУМ
pHВИХU – шумова складова виміряного значення вихід-

ної напруги ВК кислотності ґрунтів, мВ; pHфільтр. – значення кислотності ґрун-

тового фільтрату, який приготовано згідно ДСТУ ГОСТ 26483-85, од.; pH(W) –

кислотність ґрунту, як функція його вологості, од.

Таблиця 3.1

Результати вимірювань кислотності тепличного ґрунту різними способами

Вологість, %
pHфільтр.=6,86 од. pHфільтр.=5,07 од.

pH(W) ΔpHосн. ΔpHдод. ΔpHΣ pH(W) ΔpHосн. ΔpHдод. ΔpHΣ

10 7,388 ±0,39 0,528 ±0,66 5,594 ±0,33 0,524 ±0,62

15 7,272 ±0,32 0,412 ±0,52 5,477 ±0,29 0,407 ±0,49

20 7,191 ±0,26 0,331 ±0,41 5,392 ±0,24 0,322 ±0,41

25 7,012 ±0,15 0,152 ±0,21 5,219 ±0,12 0,149 ±0,19

30 6,982 ±0,12 0,122 ±0,17 5,189 ±0,09 0,119 ±0,14

35 6,986 ±0,11 0,121 ±0,17 5,188 ±0,08 0,118 ±0,12

40 6,960 ±0,10 0,10 ±0,14 5,167 ±0,07 0,097 ±0,12

45 6,955 ±0,10 0,095 ±0,15 5,164 ±0,07 0,094 ±0,10

50 6,926 ±0,10 0,066 ±0,12 5,133 ±0,07 0,063 ±0,10

55 6,920 ±0,10 0,060 ±0,12 5,128 ±0,07 0,058 ±0,10

60 6,915 ±0,10 0,055 ±0,12 5,124 ±0,07 0,054 ±0,10

65 6,915 ±0,10 0,055 ±0,12 5,124 ±0,07 0,054 ±0,10

70 6,914 ±0,10 0,054 ±0,12 5,122 ±0,07 0,052 ±0,10

75 6,913 ±0,10 0,053 ±0,12 5,122 ±0,07 0,052 ±0,10

80 6,911 ±0,10 0,051 ±0,12 5,121 ±0,07 0,051 ±0,10

85 6,911 ±0,10 0,051 ±0,12 5,121 ±0,07 0,051 ±0,10

90 6,911 ±0,10 0,051 ±0,12 5,121 ±0,07 0,051 ±0,10

Аналіз отриманих експериментальних даних, які представлено в табл. 3.1,

дозволив зробити наступні якісні та кількісні висновки:

- у діапазоні зміни вологості ґрунтів від 10 до 20 % значення основної та,

як наслідок, сумарної похибки вимірювання pH перевищує допустиме ±0,2 од.,
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що обумовлено перериваннями сталого контакту ґрунтовий розчин-електрод, та

свідчить про неможливість застосування способу прямої потенціометрії вимі-

рювання pH тепличних ґрунтів у вищевказаному діапазоні їх вологості;

- значення додаткової похибки зменшується зі зростанням вологості

ґрунтів, що обумовлено зменшенням концентрації дисперсної фази ґрунту;

- у діапазоні вологості ґрунтів понад 20 % значення додаткової похибки

вимірювання кислотності, яку обумовлено проявом суспензійного ефекту, не

перевищує допустимого ДСТУ ГОСТ значення, але суттєво впливає на значен-

ня сумарної похибки вимірювання pH тепличних ґрунтів (від 50 до 100 %);

- додаткова похибка вимірювання кислотності тепличних ґрунтів носить

систематичний характер і є функцією наявної вологості грунту, та її абсолютне

значення практично не залежить від вимірюваної кислотності.

На підставі аналізу отриманих результатів експериментальних дос-

ліджень було встановлено факт необхідності розробки способу та засобів ком-

пенсації дестабілізуючого впливу суспензійного ефекту на точність вимірюван-

ня кислотності закритих ґрунтів у виробничих умовах промислових теплиць.

У ході аналізу інформації, яку наведено в табл. 3.1, встановлено чисельні

значення складової похибки вимірювання pH тепличних ґрунтів від зміни воло-

гості й закономірність її зміни (див. рис. 3.6) у діапазоні вологості ґрунтів від 30

до 90 %. Отже, в основу способу компенсації дестабілізуючого впливу суспен-

зійного ефекту на результат вимірювання кислотності грунтів покладено спосіб

адитивної компенсації похибки за знаком [73]. Таким чином, значення кислот-

ності ґрунту з урахуванням поправки на вологість розраховується за формулою:

( )WpHpHpH ДОДВИМІР .. D-= , (3.9)

де pHВИМІР. – виміряне значення pH ґрунту за наявного рівня вмісту вологи в

ньому, од.; ΔpHДОД.(W) – поправка, що вноситься до результату вимірювань pH

ґрунту, од.
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Рис. 3.6. Похибка вимірювань pH тепличних ґрунтів від їх наявної вологості

Задля обчислення значення pH тепличного ґрунту в мікропроцесорному

блоці досліджуваної вимірювальної системи за формулою (3.9) виникає необ-

хідність отримання аналітичної залежності виду ΔpHДОД.=f(W). Шукану залеж-

ність (3.10) отримано шляхом апроксимації експериментальних даних, які

наведено на рис. 3.6, з відносною похибкою апроксимації, не більше ±5 %.

Зменшення складової похибки вимірювання кислотності тепличних

ґрунтів від дестабілізуючого впливу їх вологості може бути досягнуто на підс-

таві структурного підходу до корекції похибок [101]. Джерелом впливу, що

корегує, виступає вихідний сигнал ВК вологості тепличних ґрунтів, значення

якого еквівалентно величині дестабілізуючого фактору зволоженості. Таким

чином, поправка на дестабілізуючий вплив рівня наявної зволоженості теплич-

ного ґрунту в робочому діапазоні зміни від 30 до 90 % може бути обчислена за,

отриманою автором наданої дисертаційної роботи, формулою [109, 110]:

263,010542,510586,3 325
. +××-××=D -- WWpHДОД . (3.10)

Шляхом підстановки формули (3.10) в (3.9), отримано залежність (3.11),

на підставі якої обчислюється кислотність тепличних ґрунтів з урахуванням

введення адитивної поправки на їх вологість:

263,010542,510586,3 325
. -××+××-= -- WWpHpH ВИМІР . (3.11)
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У наявній дисертаційній роботі запропоновано використовувати спосіб

адитивної компенсації похибки за знаком задля розробки комп'ютеризованої

інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів.

Реалізацію запропонованого способу підвищення точності вимірювань кислот-

ності ґрунтів у виробничих умовах селекційних комплексів та репродукційних

теплиць у вигляді функціональної схеми представлено на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Функціональна схема способу компенсація дестабілізуючого

впливу наявної вологості тепличних ґрунтів на результат вимірювання їх pH

Отже, реалізація запропонованого способу компенсації наявного рівня

зволоженості ґрунтів дозволяє виконувати вимірювання їх кислотності у

виробничих умовах тепличних господарств у робочому діапазоні зміни вагової

вологості від 30 до 90 % з абсолютною додатковою похибкою, не більше

±0,05 од. Отримані результати досліджень дозволяють експлуатувати вимірю-

вальний канал кислотності в складі досліджуваної ІВС для комплексного аналі-

зу тепличних ґрунтів на фізичні характеристики з регламентованою періодич-

ністю польових вимірювань [19] за рахунок відсутності процедур підготовки

зразків ґрунту із задовільною точністю, сумарна абсолютна похибка вимірю-

вань pH тепличних ґрунтів у діапазоні від 5 до 8 од., не перевищує ±0,2 од.

Функціональну залежність (3.11) отримано за нормального значення тем-

ператури тепличних ґрунтів 20 °С. Досліджувана ІВС передбачає можливість

експлуатації в діапазоні температур ґрунтів від 10 до 30 °С. Отже, виникає

необхідність у проведенні досліджень щодо розробки способу компенсації

впливу фактору зміни температури на результат вимірювання pH ґрунтів.
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3.5 Спосіб компенсації дестабілізуючого впливу зміни температури на

результат вимірювання кислотності тепличних ґрунтів

У другому розділі дисертаційної роботи методами математичного моде-

лювання проведено дослідження щодо оцінки дестабілізуючого впливу темпе-

ратури на крутизну характеристики перетворення ВК pH тепличних грунтів та

нестабільність потенціалу електроду порівняння. На підставі отриманих ре-

зультатів доведено необхідність розробки способів і засобів компенсації нега-

тивного впливу температури на результат вимірювання кислотності ґрунтів у

виробничих умовах промислових теплиць. На підставі аналізу оберненої харак-

теристики перетворення вимірювача кислотності тепличних ґрунтів (3.6) вста-

новлено, що бажаного ефекту зменшення складової похибки вимірювання pH

від зміни температури можна досягти за рахунок:

- використання комбінованого ІСЕ з координатами ізопотенційної точки,

що знаходиться всередині робочого діапазону зміни pH тепличних ґрунтів;

- введення апаратної надлишковості за рахунок використання допоміжно-

го засобу вимірювання температури (ДЗВТ) у робочому діапазоні зміни від

10 до 30 °C та подальшій функціональній корекції результатів вимірювання

кислотності грунтів [101] за формулою (3.6).

З метою проведення досліджень щодо оцінки складової похибки вимірю-

вання кислотності тепличних ґрунтів від зміни температури в робочому діапа-

зоні від 10 до 30 °С було розроблено вимірювальний канал кислотності на

базі скляного комбінованого електроду ЭСК-10601/7 (Eі=18 мВ; pHi=6,7 од.). На

підставі обґрунтованої методики експериментальних досліджень вимірю-

вального каналу кислотності тепличних ґрунтів [Додаток В] було знято темпе-

ратурну залежність вихідної напруги досліджуваного ВК у діапазоні зміни тем-

ператур від 10 до 30 °С за середньої вологості зразків ґрунту 60 %. Отримані

емпіричні характеристики та результат апроксимації наведено на рис. 3.8

( – результати експериментальних досліджень; – результат апроксимації).
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а) pH=7,88 од.                           б) pH=5,37 од.

Рис. 3.8. Температурна залежність вихідної напруги

вимірювача кислотності тепличних грунтів

Аналіз залежностей, які представлено на рис. 3.8, дозволив оцінити сту-

пінь відповідності отриманих експериментальних даних модельним, який скла-

дає від 83 до 86 %. У ході аналізу отриманих залежностей виконано розрахунок

коефіцієнтів чутливості функції вихідної напруги вимірювача кислотності

тепличних ґрунтів до фактору температури:

- при pH=7,88 од.:

5,6
minmax

min
.

max
. =

-

-
=

tt
UU

S pHВИХpHВИХUpH
t  мВ/°С;

- при pH=5,37 од.:

3,9
minmax

min
.

max
. =

-

-
=

tt
UU

S pHВИХpHВИХUpH
t  мВ/°С.

Розраховані значення коефіцієнтів чутливості кислотності закритих ґрун-

тів до зміни температури вказують на те, що цей параметр збільшується зі

зростом відхилення значення pH від ізопотенційної точки [110]. Отже, макси-
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мальне значення коефіцієнта чутливості в робочому діапазоні зміни кислотнос-

ті тепличних грунтів від 5 до 8 од. буде спостерігатися при pH=5 од. та стано-

витиме 14 мВ/°С. Максимальне значення похибки вимірювання pH тепличних

ґрунтів від впливу температури в діапазоні від 10 до 30 °С дорівнює:

( ) 1,0
5,1

101014 3

20

max
. ±=

±××
=

D×
=D

-

=t
pH

UpH

tUpH
tt

ДОД S
SpH од. (3.12)

Таким чином, отримане значення додаткової похибки (±0,1 од.) дорівнює

основній похибці вимірювання pH тепличних ґрунтів (±0,1 од.) за середньої

вологості 60 %, що не задовольняє поставленим вимогам. Аналіз залежності

(3.12) доводить, що додаткова похибка вимірювання кислотності однозначно

залежить від точності термокомпенсуючого пристрою, який використовується.

Отже, у процесі обґрунтування способу компенсації дестабілізуючого впливу

температури виникає завдання обґрунтування вимог щодо метрологічних

характеристик ДЗВТ. Згідно вимог ДСТУ ГОСТ «Ґрунти. Методи польового

вимірювання температури», абсолютна інструментальна похибка польового

вимірювання температури ґрунтів не повинна перевищувати ±0,3 °С в діапазоні

зміни від 10 до 30 °С [52]. Отже, в якості ДЗВТ може бути використано вимі-

рювальний канал температури ІВС, що досліджується в дисертаційній роботі.

Таким чином, мінімально досяжне абсолютне значення складової похибки

вимірювання кислотності закритих ґрунтів від зміни їх температури у виробни-

чих умовах промислових теплиць, яке розраховано на підставі формули (3.12) з

урахуванням допустимої похибки вимірювання температури, складає ±0,03 од.,

що задовольняє регламентованим вимогам ДСТУ  ISO 11271:2004 «Якість

ґрунту. Визначення окисно-відновного потенціалу. Польовий метод».

Функціональну схему реалізації запропонованого способу структурно-

алгоритмічної компенсації дестабілізуючого впливу зміни температури від 10

до 30 °С на результат вимірювання кислотності тепличних ґрунтів у робочих

умовах від 5 до 8 од. представлено на рис. 3.9.
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Рис. 3.9. Функціональна схема способу корекції температурної

  залежності результату вимірювання кислотності тепличних ґрунтів

Таким чином, запропонований спосіб функціональної корекції результату

вимірювання кислотності закритих ґрунтів в умовах тепличних комплексів

практично повністю компенсує температурну нестабільність вихідних потен-

ціалів сенсора pH. Джерелом впливу, що корегує, виступає вихідний сигнал

вимірювального каналу температури тепличних ґрунтів, значення якого еквіва-

лентно величині заявленого дестабілізуючого фактора. На підставі проведених

досліджень обґрунтовано сукупність вимог до ДЗВТ: діапазон вимірювання

становить від 10 до 30 °С; сумарна похибка вимірювання температури, не

більше ±0,3 °С; час витримки сенсора температури в ґрунті складає від 2 до

5 хв. Реалізація запропонованого способу компенсації дестабілізуючого впливу

фактору зміни температури на результат вимірювання кислотності закритих

ґрунтів у виробничих умовах тепличних комплексів з урахуванням поставлених

до ДЗВТ вимог дозволяє досягти значення додаткової похибки ( t
ДОДpH .D )  у

діапазоні зміни pH від 5 до 8 од., не більше ±0,03 од., що задовольняє вимогам.

3.6 Висновки

1. Проведено дослідження на предмет обліку та компенсації частотних

властивостей електропровідності тепличних ґрунтів на точність вимірювання їх

вологості. У результаті встановлено рекомендований діапазон частот зондуван-

ня тепличних ґрунтів на вологість, становить від 200 Гц до 2 кГц.
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2. Розроблено способи компенсації дестабілізуючих впливів факторів

температури та кислотності тепличних ґрунтів на результати вимірювання їх

вологості, які базуються на структурному підході корекції додаткових похибок.

Запропоновані способи дозволили підвищити точність вимірювання вологості

ґрунтів у виробничих умовах теплиць на 20 – 30 % відносно наявних серійних

вимірювачів за рахунок реалізації комплексних вимірювань заявлених фізичних

параметрів. Абсолютне значення додаткової похибки вимірювання вологості в

діапазоні від 30 до 90 % від температури не перевищує ±0,8 % і від pH – ±2,1 %.

3. Проведено дослідження щодо розробки способів компенсації дестабілі-

зуючих впливів факторів температури та наявної вологості на результат вимі-

рювання кислотності ґрунтів у виробничих тепличних умовах. Запропоновані

способи дозволили задовольнити вимозі комп'ютеризованих вимірювань з

періодичністю, не більше 4 год., у виробничих умовах теплиць із регламенто-

ваною точністю: сумарне значення абсолютної похибки вимірювання pH теп-

личних ґрунтів у діапазоні зміни від 5 до 8 од. не перевищує ±0,15 од.

4. Результати проведених досліджень дозволили обґрунтувати сукупність

вимог щодо структурно-алгоритмічної організації інформаційно-вимірювальної

системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів. Апаратна частина вимірювача

повинна містити вимірювальні канали вологості, кислотності та температури

ґрунту, а програмна складова повинна забезпечувати можливість функціональ-

ної корекції вимірювальної інформації щодо заявленого комплексу фізичних

характеристик закритих ґрунтів.

5. Аналіз даних, які отримано в результаті проведених досліджень щодо

розробки способів і засобів обліку та компенсації домінуючих дестабілізуючих

факторів, дозволив експериментально обґрунтувати необхідність розробки

методик і алгоритмів функціональної корекції взаємнодестабилізуючих впливів

кислотності та вологості тепличних ґрунтів на відповідні результати вимірю-

вань. Доведено необхідність розробки алгоритмів компенсації негативного

впливу зміни температури в діапазоні від 10 до 30 °С на результати вимірюван-

ня вологості в діапазоні від 30 до 90 % та кислотності в діапазоні від 5 до 8 од.
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РОЗДІЛ 4

СТРУКТУРНО-АЛГОРИТМІЧНИЙ СИНТЕЗ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЇ

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНИХ

ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТІВ ПРОМИСЛОВИХ ТЕПЛИЦЬ

Для отримання інформації щодо заявленого комплексу фізичних пара-

метрів закритих ґрунтів у виробничих умовах тепличних господарств із регла-

ментованими показниками точності та періодичності вимірювань, необхідно

провести дослідження щодо обґрунтування структури й алгоритмів функціону-

вання заявленого вимірювача [111]. Підвищення точності вимірювань фізичних

параметрів закритих ґрунтів можна досягти за рахунок реалізації синхронізова-

них вимірювань їх вологості, кислотності та температури з урахуванням,

розроблених автором наявної дисертації способів та засобів обліку й компенса-

ції, взаємних дестабілізуючих впливів [58, 88, 109]. Фактори просторової неод-

норідності фізичних властивостей і процесів, взаємозв'язку вказаних фізичних

факторів та масштабності вимірювань не дозволили до теперішнього часу ство-

рити вимірювальні системи, які забезпечують отримання комплексної інформа-

ції комп'ютеризованими засобами в умовах промислових теплиць із регламен-

тованими нормативною документацією [18, 39–42] метрологічними показника-

ми. Отже, розробка структури та алгоритмів функціонування комп'ютеризова-

ної ІВС фізичних параметрів тепличних ґрунтів є обов'язковим етапом задля

виконання умов цілісності та завершеності дисертаційного дослідження [112].

4.1 Структурно-алгоритмічна організація комп'ютеризованої

інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів

В якості базової методики побудови алгоритмів функціонування ІВС, що

розробляється, обрано структурну методику алгоритмізації на підставі принци-

пу декомпозиції задачі дослідження на підзадачі [113, 114]. Аналіз результатів,

які отримано в другому і третьому розділах, довів, що:
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- зміна кислотності ґрунтів у робочому діапазоні вимірювань від 5 до

8 од. обумовлює абсолютну похибку вимірювання їх вологості в діапазоні

зміни від 30 до 90 %, не більше ±2,1 %;

- рівень наявної зволоженості тепличних ґрунтів у робочому діапазоні

зміни від 30 до 90 % обумовлює систематичну похибку вимірювання їх кислот-

ності (in vivo, in situ) у діапазоні зміни від 5 до 8 од., не більше ±0,05 од.

Аналіз результатів досліджень, які було проведено в розділах 2 і 3 дисер-

тації, дозволив оцінити початкові значення (до компенсації) складових похибок

вимірювання вологості та кислотності тепличних ґрунтів від взаємних дестабі-

лізуючих впливів: 21.0 ±=D pH
ДОДW  %  і 05,0.0 ±=D W

ДОДpH од., а також встановити

характер їх прояву. На підставі аналізу основних процедур отримання комп-

лексної вимірювальної інформації щодо вологості, кислотності та температури

ґрунтів у тепличних умовах з урахуванням розроблених способів компенсації

взаємних дестабілізуючих впливів обґрунтовано узагальнений алгоритм [115]

корекції результатів вимірювання фізичних параметрів ґрунтів (див. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Блок-схема узагальненого алгоритму отримання комплексної

вимірювальної інформації щодо фізичних параметрів тепличних ґрунтів
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Таким чином, первинна функціональна корекція результатів вимірювань

кислотності та вологості тепличних ґрунтів дозволяє досягти наступних

значень похибок вимірювання: 17,0±=D SpH од.; %9,2±=D SW . Реалізація вто-

ринної функціональної корекції цих параметрів з урахуванням виправлених

значень вологості та кислотності дозволяє зменшити похибки вимірювання до

наступних значень: 15,0±=D SpH од.; %7,2±=D SW .

Функціонально та конструктивно комп'ютеризована інформаційно-

вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів, що розробляється, на підс-

таві проведеного в першому розділі аналізу технічних характеристик систем

комплексної автоматизації теплиць [2, 3], повинна входити до їх складу на пра-

вах підсистеми на підставі інтегрованого підходу [116]. Функціонально-

алгоритмічне забезпечення досліджуваної ІВС, відповідно до ієрархічного

принципу побудови [117], можна розділити на дві категорії. До першої катего-

рії відносяться функції, що виконуються вимірювальною системою в цілому:

1. Управління періодичністю опитування вимірювальних каналів системи

під час вимірювання заявлених фізичних параметрів ґрунтів.

2. Розподіл у часі вимірювальних етапів визначення кислотності,

вологості та температури тепличних ґрунтів.

3. Ініціалізація та діагностика типів основних і допоміжних засобів

вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів.

4. Реєстрація та індикація отриманих даних щодо виміряних значень

параметрів ґрунтів у виробничих умовах тепличних господарств.

5. Зберігання та документування інформації щодо стану ґрунту.

6. Прийом та передача вимірювальної інформації щодо кислотності,

вологості та температури ґрунту за допомогою асинхронного інтерфейсу

RS–485 до системи комплексної автоматизації тепличних господарств.

Із аналізу заявленого функціонального забезпечення встановлено, що:

- функція управління періодичністю опитування вимірювальних каналів

(функція 1) забезпечує розподілення в часі та взаємну синхронізацію вимірю-
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вальних каналів вологості, кислотності та температури, згідно узагальненого

алгоритму функціонування ІВС (див. рис. 4.1)

- функція розподілу в часі етапів вимірювального перетворення (функція

2) повинна забезпечувати можливість отримання інформації з регламентованою

точністю та періодичністю щодо заявлених фізичних параметрів ґрунтів;

- ініціалізація та діагностика конфігурації типів основних і допоміжних

засобів вимірювання (функція 3) повинна виконуватися безперервно в автома-

тичному режимі, у разі виявлення несправностей у вузлах та елементах системи

відбувається генерація відповідних сигналів;

- реєстрація та індикація отриманих даних (функція 4) призначена для

обмеженого в часі (від ti до ti+1) зберігання вимірювальної інформації щодо

комплексу параметрів ґрунтів та її візуалізації в ергономічній формі;

- зберігання та документування вимірювальної інформації (функція 5)

виконується для подальшого використання отриманих даних з метою розробки

агротехнічних прийомів щодо догляду за рослинами;

- з метою інформаційного забезпечення системи комплексної автомати-

зації тепличних господарств передбачено можливість прийому та передачі

даних (функція 6) до єдиного центру збору й обробки інформації.

Таким чином, сукупність функцій першої категорії (1–6), які формують

базис комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи фізичних пара-

метрів тепличних ґрунтів, задовольняє умові комп'ютеризованих вимірювань у

виробничих умовах тепличних господарств [118] із регламентованою точністю.

До другої категорії відносяться функції, які повинні виконуватись кож-

ним вимірювальним каналом системи (кислотності, вологості й температури)

окремо, відповідно до ярусної форми представлення процесу отримання вимі-

рювальної інформації [119], що полягають у виконанні наступних процедур:

1. Отримання первинної вимірювальної інформації в аналоговому вигляді

від сенсорів вологості, кислотності та температури тепличних ґрунтів.

2. Аналогова обробка (АО) електричних сигналів, яка полягає у фільтра-

ції та масштабуванні вихідних струмів та е.р.с. відповідних сенсорів.
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3. Перетворення аналогових сигналів у цифрові (АЦП).

4. Первинна цифрова обробка вихідних сигналів (ПЦОВС): усереднення в

часі пакету кодових комбінацій, виявлення й зменшення імпульсних завад та ін.

5. Перший рівень вторинної цифрової обробки сигналів (ПВЦОС): обчис-

лення значень цифрових сигналів у одиницях вимірювання фізичних величин,

що підлягають вимірюванням; обчислення виправлень щодо результатів вимі-

рювань та функціональна корекція значень кислотності й вологості.

6. Другий рівень вторинної цифрової обробки (ДВЦОС): визначення

поточного та прогнозованого (методами екстраполяції вимірювальної інформа-

ції) стану тепличних ґрунтів на підставі інтегральних підходів обробки вимірю-

вальної інформації [10, 21].

На підставі аналізу системи функціонального забезпечення (1–6), що від-

носиться до другої категорії, розроблено структурну схему процесу вимірю-

вального перетворення інформації щодо комплексу заявлених фізичних пара-

метрів тепличних ґрунтів, яку наведено на рис. 4.2.

АОt

АОpH

АОW

АЦПt,
АЦПpH,
АЦПW

ДВЦОС=f(t, pH, W)
ПЦОВСt,

ПЦОВСpH,
ПЦОВСW

ПВЦОСt,
ПВЦОСpH,
ПВЦОСW

MUX

Рис. 4.2. Структурна схема процесу вимірювального перетворення

інформації щодо комплексу фізичних параметрів тепличних ґрунтів

Розроблена структура процесу комплексного вимірювання фізичних

параметрів тепличних ґрунтів (див. рис. 4.2) задовольняє умові комп'ютеризо-

ваної обробки інформації [120, 121] з регламентованою періодичністю:

Tt=1 год.; TW=3 год.; TpH=4 год. [19]. Відповідно до схеми, що представлена

на рис. 4.2, процедури аналогової обробки вимірювальної інформації щодо во-

логості, кислотності та температури тепличних ґрунтів виконуються паралель-
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но. Етапи первинної цифрової обробки та першого рівня вторинної цифрової

обробки сигналів виконуються послідовно з урахуванням постійних часу

мультиплексора аналогових сигналів, АЦП та зворотного вимірювального

перетворення. Другий рівень вторинної цифрової обробки дозволяє накопичу-

вати інформацію, формувати базу даних щодо динаміки фізичних параметрів

тепличних ґрунтів, обчислювати поточний і прогнозований їх стан.

Розглянуті засоби, що реалізують сукупність функціонального забезпе-

чення досліджуваної комп'ютеризованої ІВС першої та другої категорії, об'єд-

нані в систему та доповнені засобами вимірювальних каналів, представлено у

вигляді структурної схеми на рис. 4.3.

Запропонована структурна схема інформаційно-вимірювальної системи

фізичних параметрів тепличних ґрунтів складається з наступних блоків:

- підсистема вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів, що

складається з каналів вологості, кислотності й температури та блоків аналогової

обробки з метою приведення вихідних сигналів сенсорів заявлених показників

до уніфікованого вигляду для наступної цифрової обробки;

- підсистема цифрової обробки вимірювальної інформації складається із:

мультиплексора аналогових сигналів задля часового розділення процедур

отримання інформації від сенсорів вологості, кислотності та температури, а

також мікропроцесорного блоку обробки інформації на базі ATmega32U4 з

тактовою частотою 16 МГц та 12 аналоговими входами.

- підсистема реєстрації та передачі інформації, що забезпечує виконання

функцій реєстрації та кінцевої обробки інформації на персональному комп'юте-

рі від цифрового блоку, а також зв'язок вимірювача з системою комплексної

автоматизації тепличних господарств.

Взаємодія структурних елементів схеми в процесі збору й обробки вимі-

рювальної інформації та вирішення задачі комп'ютеризованих періодичних ви-

мірювань вологості, кислотності й температури ґрунтів у виробничих умовах

теплиць складають алгоритм функціонування досліджуваної комп'ютеризованої

ІВС. Першим етапом роботи вимірювача після його запуску є ініціалізація апа-
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ратної частини вимірювальної системи (16), яка здійснює перевірку підключен-

ня наступних структурних одиниць: вимірювальних каналів підсистеми вимі-

рювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів (1–5); блоків аналогової

обробки вимірювальної інформації (6–8); блоків підсистеми реєстрації та

передачі інформації (19, 20).

У результаті успішної ініціалізації апаратних засобів ІВС за командою від

блоку керування (10) виконується діагностика вузлів та підсистем ІВС на

предмет їх справної роботи. У разі задовільного проведення операцій ініціалі-

зації та діагностики виконується основна вимірювальна функція – синхронізо-

вані вимірювання фізичних параметрів (вологості, кислотності та температури)

ґрунтів. Вихідні сигнали вимірювальних каналів системи у вигляді відповідних

струмів та напруг поступають до входів блоків аналогової обробки інформації

(6–8). Процедура аналогової обробки полягає у виконанні функцій фільтрації та

масштабування вихідних сигналів сенсорів параметрів ґрунтів.

Вихідні сигнали блоків (6–8) несуть еквівалентну інформацію щодо від-

повідних значень: вологості в діапазоні зміни від 30 до 90 %; кислотності в діа-

пазоні від 5 до 8 од.; температури в діапазоні від 10 до 30 °С. Блок мультиплек-

сування (9) виконує часовий розподіл процедур вимірювання фізичних пара-

метрів тепличних ґрунтів, згідно з часовою діаграмою, яку наведено на

рис. 1.11. Перетворення аналогових сигналів у цифрові двійкові коди відбу-

вається в блоці АЦП (11). За отриманими значеннями двійкових кодових ком-

бінацій від блоків детектування падінь напруги кондуктометричної комірки й

е.р.с. ГПН (2, 3), ВК кислотності (4) та температури (5) виконуються процедури

розрахунку виміряних значень параметрів тепличних ґрунтів у одиницях фізич-

них величин (17) та функціональної корекції результатів вимірювань (13).

Отримана інформація щодо результатів вимірювання вологості, кислотності та

температури подається до входів блоків зберігання та документування (15),

реєстрації та індикації (19), прогнозування інтегрального фізичного стану теп-

личних грунтів (14) та за допомогою інтерфейсу передачі даних (20) передаєть-

ся до системи комплексної автоматизації тепличних господарств (21).
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Синтезована структура комп'ютеризованої ІВС дозволяє виконувати

комплексні вимірювання фізичних параметрів ґрунтів у виробничих умовах

тепличних господарств із регламентованими показниками точності та

періодичності, а також надавати інформацію, яка може бути застосована в ході

обґрунтування необхідних агротехнічних прийомів (18).

4.2 Структурний синтез підсистем комп'ютеризованої інформаційно-

вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів

Синтезовану структурну схему вимірювального каналу вологості закри-

тих ґрунтів, що реалізує кондуктометричний спосіб вимірювання, наведено на

рис. 4.4. Задля побудови цього ВК використано електроди діаметром 0,8 мм та

довжиною 500 мм із нержавіючої сталі марки 1Х18Н9Т. Матеріал електродів

дозволяє нехтувати впливом окислювально-відновлювальних реакцій, а їх

геометричні параметри задовольняють умові «точкового джерела енергії» [65],

що було пред'явлено під час розробки математичної моделі цього вимірювача

(див. п. 2.2). Під час проектування генераторного блоку ВК вологості було

враховано вимогу мінімізації впливу електрофізичних властивостей провідності

ґрунтів. Ця вимога виконується за рахунок проведення вимірювань за змінним

струмом типу меандр з амплітудою ±6 В та частотою від 200 Гц до 2 кГц, які

встановлено на підставі проведених теоретичних та експериментальних

досліджень (див. п. 2.2., 3.1). Блок детектування падінь напруги між прийомни-

ми (M та N) електродами та е.р.с. ГПН містить елементи перетворення змінної

напруги (діюче значення) в еквівалентне постійне (RMS-to-DC) на базі мікрос-

хеми AD736JNZ [122]. Позначення електродів A, B, M, N є загальним для роз-

діленого за часом використання груп електродів A1, B1, M1, N1 та A2, B2, M2, N2

на підставі принципу симетричності конструкції кондуктометричної комірки

(див. рис. 1.6). Виконання процедур знаходження діючих значень напруги на

вимірювальних електродах кондуктометричної комірки та е.р.с. генератора
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сигналу є необхідними етапами вимірювального перетворення задля зменшення

інструментальної похибки вимірювача [84].

Рис. 4.4. Структурна схема вимірювального каналу вологості тепличних ґрунтів

Виміряні значення падінь напруги між прийомними (UMN) електродами та

е.р.с. генератора прямокутних імпульсів напруги (ЕГ) з урахуванням внут-

рішнього опору ГПН (RВН.) і геометричних параметрів кондуктометричної ко-

мірки (lAB, lMN) перераховуються в значення питомого електричного опору

(ПЕО) ґрунту. На підставі отриманого значення ПЕО з урахуванням дестабілі-

зуючого впливу факторів кислотності (pH) і температури (t), у підсистемі циф-

рової обробки вимірювальної інформації розраховується поточне значення

вологості тепличного ґрунту за формулою (4.1) [88]:
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де W – вагова вологість тепличного ґрунту, %; K – коефіцієнт вимірювальної

установки, 1/м; EГ – е.р.с. генератора сигналу, В; UMN – напруга між прийомни-

ми електродами, В; lAB – відстань між живильними електродами, м; lMN –  відс-

тань між прийомними електродами, м; RВН. –  внутрішній опір ГПН,  Ом; t –

поточна температура ґрунту, °С; pH – поточне значення кислотності ґрунту, од.
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Синтезовану структурну схему вимірювача pH тепличних ґрунтів для

виробничих умов теплиць, що реалізує спосіб прямої потенціометрії, наведено

на рис. 4.5. Розроблений ВК кислотності виконує одночасно дві функції:

- вимірювання кислотності закритих ґрунтів у виробничих тепличних

умовах у робочому діапазоні зміни pH від 5 до 8 од.;

- виступає джерелом коригуючого впливу виміряного значення вологості

тепличного ґрунту.

В якості сенсора pH тепличних ґрунтів використано комбінований

pH-електрод ЭСК-10601/7 із координатою ізопотенційної точки 6,7 од. [77], що

відповідає середині робочого діапазону кислотності. Для забезпечення необхід-

ної точності вимірювання pH закритих ґрунтів у третьому розділі було розроб-

лено способи й засоби компенсації дестабілізуючого впливу зміни температури

і наявного рівня зволоженості ґрунтів на результат вимірювання їх кислотності.

ІП ФНЧ МПр До входу
комутатора

БЗН

БРКП

ДОН

Рис. 4.5. Структурна схема вимірювального каналу кислотності

тепличного ґрунту

Вимірювальна інформація щодо рівня кислотності тепличних грунтів із

виходу сенсора pH подається на вхід інструментального підсилювача (ІП), який

виконує функції узгодження датчика з навантаженням та попереднього масш-

табування вихідної напруги комбінованого pH-електроду за рахунок викорис-



107

тання опорного джерела напруги (ДОН) та ІП з коефіцієнтом передачі, що ре-

гулюється. Після фільтрації в блоці (ФНЧ) вихідна напруга ІП подається на вхід

пристрою, що масштабує (МПр), який виконує процедури зсуву, інвертування

та підсилення сигналу, і має допоміжні засоби регулювання напруги зсуву нуля

(БЗН) та коефіцієнта передачі (БРКП) для попереднього калібрування цього

ВК. У підсистемі цифрової обробки вимірювальної інформації отримана напру-

га перераховується в еквівалентне значення pH ґрунту. Для зменшення похибки

вимірювання pH до регламентованого значення ±0,2 од. [39], у третьому розділі

дисертації було розроблено способи та засоби компенсації дестабілізуючого

впливу зміни температури й рівня наявної вологості ґрунтів на результат вимі-

рювання їх кислотності. Значення pH ґрунту обчислюється за, отриманою авто-

ром дисертаційного дослідження, напівемпіричною формулою (4.2) [109]:
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де pH – кислотність тепличного ґрунту, од.; UKS – сумарний коефіцієнт підси-

лення за напругою; .ВИХ
ВКpHU – вихідна напруга ВК кислотності, мВ; Eі, pHі –

координати ізопотенційної точки електроду, мВ та од.; EЕП – потенціал елект-

роду порівняння, мВ; αЕП – температурний коефіцієнт електроду порівняння,

1/°С; t – поточна температура ґрунту, °С; W – поточна вологість ґрунту, %.

Вимірювальний канал температури тепличних ґрунтів повинен забезпе-

чувати абсолютне значення сумарної похибки вимірювання в діапазоні зміни

від 10 до 30 °С, не більше ±0,3 °C [52]. На підставі аналізу інформації щодо

способів і засобів вимірювання температури ґрунтів у виробничих умовах теп-

лиць встановлено, що найменшу похибку з урахуванням особливостей експлуа-

тації має контактний електричний спосіб на базі металевих термісторів. В якос-

ті сенсора температури використано платиновий дротяний терморезистор класу
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допуску АА-W0,1-F0,1 з максимальною абсолютною похибкою не більше

±0,11 °С у робочому діапазоні зміни температури від 10 до 30 °С [123]. Струк-

турну схему вимірювача температури тепличних ґрунтів наведено на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Структурна схема вимірювача температури тепличних ґрунтів

Температура тепличних ґрунтів вимірюється за допомогою сенсора на ба-

зі термометра опору (ТО), який включено в ланцюг вимірювального моста опо-

ру (ВМО). Після чого вихідна напруга ВМО, яка несе інформацію щодо поточ-

ної температури ґрунту, попередньо посилюється (ПП) та фільтрується (ФНЧ).

З метою приведення напруги до уніфікованого вигляду виконується її масшта-

бування (зміщення та підсилення) в блоці (МПр).

У результаті структурного синтезу каналів інформаційно-вимірювальної

системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів розроблено аналогові частини

заявлених вимірювачів, які дозволяють задовольнити регламентованим техніч-

ним та метрологічним вимогам:

- вагова вологість: від 30 до 90 % зі значенням абсолютної похибки ви-

мірювання, не більше ± 5 %;

- кислотність: від 5 до 8 од. зі значенням абсолютної похибки вимірю-

вання, не більше ±0,2 од.;

- температура: від 10 до 30 °С зі значенням абсолютної похибки вимірю-

вання, не більше ±0,3 °С.

У сукупності заявлені вимірювальні канали являють собою апаратну

складову комп'ютеризованої ІВС фізичних параметрів тепличних ґрунтів,

структурний синтез якої дозволив висунути ряд вимог щодо розробки макетно-

го зразка досліджуваного вимірювача.
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4.3 Розробка алгоритмів функціонування комп'ютеризованої

інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів

Узагальнений алгоритм роботи інформаційно-вимірювальної систе-

ми фізичних параметрів тепличних ґрунтів. Базис узагальненого алгоритму

функціонування досліджуваної вимірювальної системи представлено сукупніс-

тю основних процедур та функцій, які наведено на рис. 4.7.

- ініціалізація апаратної частини, перевірка підключення аналогових і

цифрових структурних блоків та вузлів ІВС (блок 1);

- ініціалізація програмних компонент вимірювальної системи (блок 2);

- виконання операцій перед входом до основного циклу: присвоєння

змінним нульових значень, встановлення необхідних значень констант, розпо-

ділення порядкових номерів вимірювальних каналів (блок 3);

- виконання операцій основного циклу (блоки 4, 5);

- після виконання основного циклу програми генерується команда на

зупинку виконання заявлених процедур і функцій (блок 6).

Рис. 4.7. Блок-схема узагальненого алгоритму роботи досліджуваної ІВС
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Алгоритм основного циклу функціонування вимірювальної системи.

Основний цикл роботи комп'ютеризованої ІВС розпочинається за командою від

блоку керування та складається з блоків, які наведено на рис. 4.8.

Рис. 4.8. Блок-схема алгоритму основного циклу функціонування ІВС

В основному циклі функціонування комп'ютеризованої ІВС фізичних

параметрів тепличних ґрунтів вирішуються задачі:

- управління розподіленням у часі вимірювальних процедур визначення

вологості, кислотності та температури ґрунтів (блоки 2, 3);

- аналогова обробка вихідних струмів і напруг вимірювальних каналів

системи (блок 4);

- аналого-цифрове перетворення вихідних сигналів вимірювальних

каналів ІВС (блок 5);

- знаходження середніх за часом значень результатів вимірювання воло-

гості, кислотності та температури тепличного ґрунту (блок 6);

- обчислення значень результатів вимірювання в одиницях фізичних
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показників та їх функціональна корекція (блок 7);

- розрахунок поточного та прогнозованого стану ґрунту на підставі

результатів комплексних вимірювань фізичних показників (блок 8);

- формування інформаційних повідомлень (блок 9);

- реєстрація, індикація (блок 10) та передача даних (блок 11) за допомо-

гою  протоколу обміну даними з системою комплексної автоматизації теплиць.

Алгоритм розрахунку значень вологості, кислотності та температури

тепличних ґрунтів. Одним із основних етапів роботи ІВС фізичних параметрів

тепличних ґрунтів є реалізація процедур усереднення даних, які надходять від

вимірювальних каналів системи, і обчислення значень виміряних параметрів у

одиницях фізичних величин та їх функціональна корекція. Алгоритм, який реа-

лізує виконання вищезазначених функцій, наведено на рис. 4.9. Етапи усеред-

нення вимірювальної інформації щодо вологості, температури та кислотності

ґрунту за часом здійснюється з урахуванням вимог щодо витримки сенсорів во-

логості, кислотності та температури в аналізованому ґрунті і складають, не

менше 10 хв. [42]. У процесі усереднення результатів спостережень фізичних

параметрів ґрунтів мають бути виконані наступні вимоги:

- під час вимірювання вологості ґрунту результати додатково усеред-

нюються в просторі на підставі методики конверту [25] за рахунок реалізації

вимірювань за допомогою груп електродів A1, B1, M1, N1 і A2, B2, M2, N2 та роз-

биття усієї площі тепличного ґрунту на елементарні поверхні (див. рис. 1.4);

- під час вимірювання кислотності тепличних ґрунтів необхідно врахо-

вувати вимоги ДСТУ ГОСТ [39] та виконувати часове усереднення даних не

раніше, ніж через 2–3 хв. після занурення електроду до аналізованого ґрунту з

відповідною вологістю; просторове усереднення вимірювальної інформації

щодо кислотності ґрунту виконується на підставі результатів вимірювань pH

окремих елементарних площ ґрунту;

- під час вимірювання температури ґрунту додатково виконується усе-

реднення вимірювальної інформації в просторі на підставі вимірювання темпе-

ратур окремих елементарних площ ґрунту (термопавук) [52].
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Рис. 4.9. Блок-схема алгоритму розрахунку фізичних параметрів ґрунтів

У результаті виконання процедур мультиплексування вимірювальних ка-

налів вологості, кислотності та температури тепличного ґрунту (блок 1), а та-

кож аналого-цифрового перетворення (блоки 2, 7, 12), вимірювальну інформа-

цію щодо сукупності фізичних параметрів представлено кодовими комбінація-

ми масивів спостережень KODW, KODpH, KODt (блоки 3, 8, 13). Процедури зна-

ходження середніх значень вологості, кислотності та температури ґрунту здійс-

нюються на підставі способу α-усіченого фільтра (блоки 4, 5, 9, 10, 14, 15).

Такий спосіб є гібридною модифікацією медіанного та усереднюючого фільтрів

і має високу ефективність цифрової фільтрації вимірювальної інформації від

різних типів сенсорів [124–126]. Отже, середні за часом значення виміряних

фізичних параметрів тепличних ґрунтів знаходяться за формулами:
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де N1, N2, N3 – кількість елементів у відповідних вибірках; ( )
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( )
iWKODMe – ранжирувані в порядку зростання масиви спострежень.

Значення α-параметра може змінюватися в межах від 0 до 1 та розрахо-

вується через показник вікна усереднення за формулою:
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де k – порядковий номер вибірки фізичних параметрів грунтів.

З метою підвищення точності вимірювань вологості, кислотності й тем-

ператури тепличних ґрунтів проводиться її усереднення в просторі (блоки 6, 11,

16). Ця процедура виконується на підставі методики обробки результатів

однорідних нерівноточних груп вимірювань [102]. В якості оцінок результатів

вимірювання заявлених фізичних параметрів тепличних ґрунтів приймаються їх

середні зважені значення:
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де tKOD , WKOD , pHKOD – оцінки результатів вимірювання фізичних параметрів

ґрунтів; M – кількість термосенсорів; Z – кількість конвертацій вимірювача во-

логості; R – кількість pH-сенсорів; pj, pq, pv – вагові коефіцієнти відповідних

серій спостережень температури, вологості та кислотності ґрунтів (визначають-

ся на підставі середньоквадратичного відхилення).

На підставі обчислених значень кислотності та температури ґрунту про-

водиться первинна функціональна корекція результату вимірювання pH'

(блок 17). Далі з урахуванням уточненого значення кислотності виконується

первинна функціональна корекція результату вимірювання вологості ґрунту W'

(блок 18). Після чого виконуються процедури вторинної функціональної корек-

ції результатів вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів (блоки 19,

20) та зворотного вимірювального перетворення (блок 21), які дозволяють ви-

конувати комп'ютеризовані періодичні вимірювання у виробничих умовах теп-

лиць із регламентованими показниками точності.

Далі виконуються процедури зберігання та накопичення вимірювальної

інформації щодо тепличних ґрунтів (блок 22). Шляхом інтеграції та екстрапо-

ляції отриманих даних щодо фізичних параметрів тепличного ґрунту визна-

чаються поточний ( )mmmm tWpHfS ,,=  та прогнозований на k кроків вперед

( )kmkmkmkm tWpHfS ++++ = ,,  стан закритих ґрунтів. Отже, отримані результати

щодо розробки алгоритмів функціонування комп'ютеризованої ІВС дозволили

поставити вимоги до основних процедур і функцій цифрового блоку та

програмної складової досліджуваного вимірювача.

4.4 Оцінка динамічних властивостей комп'ютеризованої інформаційно-

вимірювальної системи фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць

Оцінка динамічних властивостей вимірювальних каналів системи, що

розробляється, полягає в проведенні досліджень щодо визначення часових ін-

тервалів розповсюдження вологи в порах ґрунтів та встановлення сталого рівня
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кислотності в результаті проведення процедур зрошення та здобрення ґрунту з

метою обґрунтування вимог до синхронізації структурних одиниць ІВС з інши-

ми функціональними блоками АСУ (САР) тепличних господарств.

Оцінка динамічних властивостей процесу отримання вимірювальної

інформації щодо вологості ґрунтів у тепличних умовах. Пошарова динаміка

ґрунтової вологи описується диференційним рівнянням Річардса [5]. На підста-

ві аналізу умов вирощування рослин у теплицях встановлено співвідношення

геометричних параметрів об'ємів, що зондуються (Xmin/Zmax=Ymin/Zmax=20,

див. рис. 1.4). З урахуванням допустимих значень показника пористості аерації

від 20 до 26 % (див. рис. 1.2) встановлено, що: інтенсивність зміни вологи ґрун-

ту набагато більше в напрямку руху потоку (z) в порівнянні з перпендикуляр-

ними (x, y) йому напрямками (∂W/∂x=0; ∂W/∂y=0, див. рис. 4.10); ґрунт вздовж

глибини зондування від 0 до 50 см вважається однорідним. Розповсюдження

вологи в тепличних ґрунтах відбувається за рахунок одночасного протікання

процесів фільтрації (залежить від параметру дифузивності DФ) та випаровуван-

ня (залежить від термодифузивності DT) вологи, як показано на рис. 4.10.

Рис. 4.10. Схема динаміки фізичних параметрів тепличних ґрунтів

Отже, модель кінетики вологи в тепличних ґрунтах описується наступним

диференційним рівнянням у часткових похідних [13]:
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де W – вологість ґрунту, %; τ – час, с; DФ – коефіцієнт дифузивності вологи,

см2/c; DT – коефіцієнт термодифузивності ґрунтової вологи, см2/c; T – темпера-

тура ґрунту, K; z – відстань від верхньої межі до шару, що зондується, см.

Аналіз виразу (4.3) дозволив встановити, що параметр DФ не є величиною

постійною, а залежить від поточної вологості та визначається за формулою:

W
ФKD ФФ ¶

¶
×= , (4.4)

де KФ – коефіцієнт вологопровідності тепличного ґрунту, см/c; Ф – потенціал

ґрунтової вологи, г·см/г; W – вагова вологість ґрунту, г/г.

Аналіз залежностей, які наведено в роботах [127, 128], дозволив встано-

вити, що коефіцієнт вологопровідності залежить від насиченості вологою

верхнього шару ґрунту в початковий момент часу (τ=0). На підставі аналізу да-

них [129] встановлено, що в діапазоні вимірювання вологості ґрунтів від 30 до

90 % потенціал ґрунтової вологи (Ф) змінюється лінійно. Отже, отримуємо:

cм6,26
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Таким чином, вираз (4.4) щодо коефіцієнта дифузивності ґрунтової воло-

ги з урахуванням (4.5) має вигляд: ( ) ( )WKWD ФФ ×= 6,26 . Оціночні значення

коефіцієнтів дифузивності ґрунтової вологи DФ та вологопровідності ґрунту KФ

розраховано на підставі емпіричних даних [127–129] та наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оціночні значення параметрів DФ та KФ тепличних ґрунтів
№ з/п Вологість верхнього шару грунту (Wmax), % DФ, см2/c KФ, см/c

1 30 0,82 0,031
2 60 1,64 0,062
3 80 2,46 0,092
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На підставі аналізу емпіричних залежностей щодо добової амплітуди змі-

ни температури ґрунту в теплицях (±3 °С) [127, 128] і швидкості випаровування

вологи з ґрунту [13] в типовому діапазоні радіусу ґрунтових капілярів від 0,2 до

0,6 мм встановлено, що параметр DT змінюється в діапазоні від 0,4·10-6 до

3·10-6 см2/c. Отже, на підставі порівняльного аналізу значень показників дифу-

зивності (DФ) та термодифузивності (DT) ґрунтової вологи з урахуванням мак-

симальної глибини аналізованого ґрунту (zmax=50 см) можна зробити висновок,

що процес випаровування вносить значно менший вплив на динаміку роз-

повсюдження вологи в тепличному ґрунті, а ніж процес фільтрації.

Таким чином, динаміка ґрунтової вологи (4.3) на підставі аналізу вста-

новлених чисельних значень параметрів дифузивності (DФ) і термодифузивнос-

ті (DT) описується наступним диференційним рівнянням:

( ) 2

2

6,26
z
WWKW

Ф ¶
¶

××=
¶
¶

t
. (4.6)

Розв'язання диференційного рівняння кінетики вологи в зразку теплично-

го ґрунту (4.6) отримано за наступних граничних та початкових умов:

- у початковий момент часу (τ=0) вологість верхньої межі ґрунту (z=0) є

максимальною (Wmax);

- у початковий W(50,0) та кінцевий W(50, τ) моменти часу вологість

нижньої межі тепличного ґрунту дорівнює 0, що відповідає фізико-техноло-

гічним властивостям водозберігаючих технологій поливу парникових культур.

На підставі отриманих результатів моделювання пошарової динаміки во-

логи тепличних ґрунтів встановлено, що швидкість її розповсюдження зале-

жить від початкової зволоженості верхнього шару ґрунту (τ=0; z=0). Розв'язання

диференційного рівняння (4.6) проводилось із урахуванням даних у табл. 4.1 за

різних рівнів початкової вологості тепличних ґрунтів, які відповідають:

Wmin=30 %, Wср.=60 %, Wmax=90 %. Графічний вигляд розв'язання рівняння по-

шарової динаміки вологи в тепличних ґрунтах наведено на рис. 4.11.
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Рис. 4.11. Результати моделювання динаміки вологи в тепличних ґрунтах

Аналіз результатів моделювання кінетики вологи в закритих ґрунтах

дозволив оцінити часові інтервали (τ09) встановлення фіксованих залишкових

рівнів вологості (Wзал.) ґрунтів у виробничих умовах тепличних комплексів на

різних глибинах (h) занурення, які наведено в табл. 4.2.

Отримані дані щодо динаміки значень рівнів зволоженості ґрунтів на різ-

них глибинах у виробничих умовах тепличних господарств дозволяють визна-

чити необхідні об'єми поливної води з метою встановлення бажаного рівня во-

логості для різноманітних видів культур (враховується фактор глибини заля-

гання основної маси кореневої системи), що вирощуються.

Таблиця 4.2

Оціночні значення динамічних властивостей

процесу вимірювання вологості закритих ґрунтів
Почат. вологість (Wпоч.), % Глибина (h), см τ09, с Залишкова вологість (Wзал.), %

30

10 340 20
20 540 15
30 660 10
40 680 5

60

10 220 42
20 310 31
30 370 20
40 390 10

90

10 140 63
20 200 46
30 220 30
40 245 15
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Аналіз часових характеристик поширення вологи в закритих ґрунтах

дозволив висунути вимоги до параметрів синхронізації автоматизованих систем

зрошення та вимірювального каналу вологості тепличних ґрунтів: процедура

аналізу ґрунту на вологість повинна починатися не раніше, ніж через 5–10 хв.

після поливу в залежності від глибини зондування.

Оцінка динамічних властивостей вимірювального процесу визначен-

ня кислотності закритих ґрунтів у тепличних умовах. Рух іонів Н+ і ОН- від-

бувається в рідкій складовій тепличних ґрунтів внаслідок різниці їх концентра-

цій (дифузія) [130]. Динаміка йонів у рідкій складовій тепличних ґрунтів може

бути описана другим законом Фіка [131]. Процеси пошарової динаміки йонів

H+ та OH- [132] через показник pH можуть бути описані наступною сукупністю

диференційних рівнянь у часткових похідних:
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де pH –  кислотність ґрунту,  од.;  τ –  час,  с; +H
D , -OH

D  – коефіцієнти дифузії

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

Розділення рівняння (4.7) на два діапазони обумовлено перевагою лужних

(при збільшенні pH, /cсм1023,5 25-×=-OH
D ) або кислотних (при зменшенні pH,

/cсм1034,9 25-×=+H
D ) властивостей ґрунту при відхиленні від значення 7 од.

Розв'язання диференційного рівняння пошарової динаміки кислотності в

тепличних ґрунтах (4.7) отримано за наступних граничних та початкових умов:

- у початковий момент часу (τ=0) кислотність верхньої межі ґрунту (z=0)

може приймати одне з дискретних значень набору {5, 6, 8} од.;

- у початковий pH (50, 0) та кінцевий pH (50, τ) моменти часу кислот-

ність нижньої межі ґрунту дорівнює 7 од., що обумовлено відсутністю ґрунто-
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вого розчину в нижньому шарі тепличного ґрунту.

Розв'язок сукупності диференційних рівнянь кінетики кислотно-лужних

властивостей закритих ґрунтів (див. рис. 4.12) отримано за умови, що на відпо-

відних глибинах зондування спостерігається сталий рівень вологості (відсутній

конвективний перенос речовини потоками ґрунтової вологи).
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  а) pHпоч.=5 од.                                б) pHпоч.=6 од.                              в) pHпоч.=8 од.

Рис. 4.12. Результати моделювання кінетики кислотності тепличних ґрунтів

Аналіз результатів моделювання динаміки кислотно-лужних властивос-

тей тепличних ґрунтів дозволив оцінити часові інтервали (τ09) встановлення по-

казників кислотності (pHст.) на різних глибинах (h), які наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Оціночні значення динамічних властивостей процесу

вимірювального моніторингу кислотності тепличних ґрунтів
Кислотність верхньої межі

ґрунту (pH), од. Глибина (h), см τ09, с
Стале значення кислотності

(pHст.), %

5

10 20 5,78
20 35 6,14
30 45 6,43
40 50 6,72

6

10 15 6,45
20 30 6,61
30 40 6,74
40 46 6,87

8

10 45 7,65
20 90 7,51
30 110 7,33
40 120 7,17
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Аналіз отриманих оцінок динамічних властивостей вимірювального про-

цесу визначення кислотності тепличних ґрунтів дозволяє обґрунтувати вимоги

до початкового моменту вимірювання pH та автоматизованого поливу і здоб-

рення ґрунтів: процедура інструментального аналізу тепличного ґрунту на кис-

лотність повинна починатися не раніше, ніж через 2 хв. після розподілу вологи

за шарами, тобто через 7–12 хв. після зрошення.

4.5 Розробка алгоритму оцінки агрофізичного стану закритих ґрунтів у

виробничих тепличних умовах

Результатом вимірювань комплексу заявлених фізичних показників теп-

личних ґрунтів є експериментальна база даних щодо динаміки їх вологості,

кислотності та температури. Для узагальненої оцінки показників якості виро-

щування культур у тепличних умовах використовується комплексний агрофі-

зичний показник, який дозволяє характеризувати поточний стан ґрунту в ціло-

му та дозволяє обґрунтувати більш якісні рекомендації щодо агротехнічних

прийомів [133]. Агрофізична оцінка ґрунтів полягає в розрахунку індексу фі-

зичного стану (ІФС), як середнього геометричного відношень поточних значень

параметрів, що змінюються в часі, до їх рекомендованих величин [134]:
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де S – інтегральний показник стану тепличного ґрунту; Wфакт., pHфакт., tфакт.. –

фактичні значення фізичних показників ґрунту, які змінюються в часі τ; Wрек.,

pHрек., tрек. – рекомендовані значення фізичних показників, що вимірюються;

n – кількість інформативних фізичних параметрів ґрунту.

Подальший аналіз інтегрального показника індексу фізичного стану теп-

личних ґрунтів виконано для статичного та динамічного режимів.
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Статичний аналіз показника ІФС ґрунтів дозволяє встановити чисельні

значення меж діапазону його зміни при варіюванні параметрів вологості, кис-

лотності та температури в робочих діапазонах їх вимірювання. Рекомендовані

значення параметрів (Wрек., pHрек., tрек.) для практичних цілей встановлюються

шляхом інформаційного аналізу генофонду тепличної флори. У наявній роботі

значення прийняті рівними серединам відповідних робочих діапазонів парамет-

рів, що вимірюються: Wрек.=60 %, pHрек.=6,5  од.  та tрек.=20 °C. Таким чином, з

урахуванням допустимих похибок вимірювання параметрів тепличних ґрунтів у

фіксований момент часу τ вираз (4.8) має наступний вигляд:
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  Графічний вигляд залежності ІФС (S), який отримано на підставі виразу

(4.9) у фіксований момент часу в можливих діапазонах зміни вимірюваних фі-

зичних параметрів тепличних грунтів: W від 30 до 90 %; pH від 5  до 8  од.  та

t від 10 до 30 °С, наведено на рис. 4.13.

Рис. 4.13. Залежність ІФС тепличних ґрунтів від вимірюваних параметрів

Аналіз результатів моделювання зміни ІФС тепличних ґрунтів (S), які на-

ведено на рис. 4.13, у залежності від їх вологості, кислотності та температури
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дозволив встановити, що він може змінюватись від 0,6 до 1,4 од. Таким чином,

алгоритм обґрунтування агротехнічних прийомів по догляду за рослинами в

тепличних умовах полягає в наступному:

1. Обчислення показника ІФС ґрунту на підставі результатів вимірювання

вологості, кислотності та температури за формулою (4.8) та перевірка на при-

належність діапазону від Smin=0,95 до Smax=1,05, який встановлено на підставі

допустимих похибок вимірювання заявлених фізичних параметрів.

2. У разі незадоволення умові S=1±0,05 виникає необхідність щодо пере-

вірки системи вимог (4.10):
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3. У випадку незадоволення системі вимог (4.10) повинні генеруватись

відповідні сигнали щодо корекції заявлених фізичних параметрів ґрунту засо-

бами АСУ тепличних господарств.

4. Якщо фактичні значення інформативних параметрів тепличних ґрунтів

(Wфакт., pHфакт. і tфакт.) задовольняють системі (4.10), то продовжуються ітераційні

циклічні вимірювання заявлених показників з регламентованою періодичністю.

Запропонований алгоритм оцінки показника ІФС тепличних ґрунтів

дозволяє експлуатувати розроблену комп'ютеризовану інформаційно-

вимірювальну систему задля вирішення ряду задач агрофізичного, екологічного

та геохімічного аналізу закритих ґрунтів. Адаптація алгоритму, у разі зміни

цілей ґрунтового аналізу, з урахуванням даних щодо генофонду тепличних

культур виконується шляхом варіювання уставок рекомендованих значень ін-

формативних фізичних параметрів (Wрек., pHрек. та tрек.) у програмному блоці

досліджуваної системи, а також проведення вимірювань на різних глибинах у

залежності від структури кореневої системи рослин, що вирощуються.
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Динамічний аналіз показника ІФС тепличних ґрунтів проводився на

підставі власних [Додаток В] та запозичених із наукових джерел емпіричних

даних щодо добової зміни параметрів мікроклімату ґрунтів (вологість, кислот-

ність і температура) промислових теплиць [135]. Динаміка ґрунтових характе-

ристик досліджувалася за таких умов: кислотність ґрунту під час поливу дово-

диться до нейтрального значення (pH=7 од.); полив здійснюється один раз на

добу о 12:00 год. дрібнодисперсним дощуванням; добова температура ґрунтів

підтримується в діапазоні від 18 до 22 °С. Отримані емпіричні залежності зміни

параметрів тепличних ґрунтів у часі W(τ), pH(τ), t(τ) та результат розрахунку

ІФС S(τ) за формулою (4.8) за 48 годин аналізу наведено на рис. 4.14.
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Рис. 4.14. Динаміка фізичних параметрів та ІФС тепличних ґрунтів
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Аналіз результатів дослідження динаміки показника ІФС тепличних ґрун-

тів дозволив встановити, що в певні моменти часу його значення виходить за

допустимі межі від 0,95 до 1,05. Ці часові інтервали (заштриховані ділянки

на рис. 4.14) складають не більше 15 % від загального часу, що задовольняє ре-

жимам нормального вирощування рослин у промислових теплицях [17, 28].

Отже, запропонований алгоритм дозволяє виконувати інтегральний аналіз фі-

зичних параметрів на підставі розрахунку поточного значення індексу фізично-

го стану S(τ) тепличних ґрунтів із регламентованою періодичністю.

На підставі аналізу експериментальних даних щодо динаміки показника

ІФС встановлено, що функція S(τ) є періодичною. Отже, може бути виконано

прогнозування значення ІФС ґрунту на k кроків вперед на підставі методу од-

нофакторної екстраполяції за аргументом часу Sm+k=predict(Wm+k, pHm+k,  tm+k).

Результати моделювання динаміки фізичного стану тепличних ґрунтів наведено

на рис. 4.15 ( –  експериментальні дані;  – результат екстраполяції).

Рис. 4.15. Результати досліджень динаміки ІФС тепличних ґрунтів

На підставі аналізу результатів, які наведено на рис. 4.15, встановлено, що

точність обраної екстраполяційної моделі ІФС становить від 85 до 90 % у

залежності від періоду прогнозованих даних, що за якісною шкалою інтерпре-

тації похибки прогнозування даних знаходиться на рівні «добре» [136].
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4.6 Висновки

1. На підставі аналізу регламентованих вимог щодо показників точності

та періодичності вимірювань комплексу фізичних параметрів тепличних ґрун-

тів обґрунтовано групи функцій, що відносяться до окремих вимірювальних ка-

налів і системи в цілому. Встановлені зв'язки між функціональним забезпечен-

ням дозволили об'єднати вимірювальні канали досліджуваної ІВС, яка має ста-

тус підсистеми в складі комплексу автоматизації теплиць.

2. Виконано структурно-алгоритмічний синтез досліджуваної системи,

що дозволяє здійснювати комп'ютеризовані вимірювання комплексу фізичних

параметрів тепличних ґрунтів із компенсацією взаємних дестабілізуючих впли-

вів: вологості в діапазоні від 30 до 90 % з сумарною абсолютною похибкою, не

більше ±2,7 %; кислотності в діапазоні від 5 до 8 од. з сумарною абсолютною

похибкою, не більше ±0,15 од.; температури в діапазоні від 10 до 30 °С з сумар-

ною абсолютною похибкою, не більше ±0,3 °С.

3. Виконано оцінку динамічних властивостей вимірювальних каналів во-

логості та кислотності тепличних ґрунтів. Ці дослідження дозволили висунути

вимоги до синхронізації режимів роботи вимірювальних каналів ІВС фізичних

параметрів тепличних ґрунтів і систем автоматизованого поливу та здобрення

закритих ґрунтів: аналіз ґрунтів на вологість повинен починатися не раніше,

ніж через 5–10 хв. після поливу, а на кислотність – не раніше, ніж через

7–12 хв. після виконання процедур зрошення та здобрення.

4. Розроблено алгоритм оцінки індексу фізичного стану закритих ґрунтів

для умов селекційних комплексів та репродукційних теплиць, який дозволяє

аналізувати усереднену інформацію щодо вологості, кислотності та температу-

ри в часі в робочих діапазонах зміни заявлених параметрів та прогнозувати

динаміку ІФС тепличного ґрунту з метою своєчасного і об'єктивного обґрунту-

вання агротехнічних прийомів щодо підвищення показників врожайності

аграрних підприємств із закритими ґрунтами.
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РОЗДІЛ 5

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ

СИСТЕМИ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛИЧНИХ ҐРУНТІВ

З метою об'єктивної оцінки метрологічних характеристик розробленої

інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних ґрунтів,

необхідно розробити апаратні та програмні засоби вимірювання, заявлених у

дисертаційній роботі, показників тепличних ґрунтів, а також компенсації впли-

вів основних дестабілізуючих факторів [137]. Задля досягнення поставленої

мети розроблено програму та методику метрологічної атестації макетного зраз-

ка вимірювальної системи й проведено його натурні випробування в умовах

максимально наближених до експлуатаційних. У ході досліджень оцінено

допустимі похибки комплексних вимірювань кислотності, вологості та темпе-

ратури закритих ґрунтів [88, 109]. На підставі отриманої інформації виконано

розрахунок можливого приросту врожайності від використання розробленого

вимірювача для різних типів фізико-хімічного аналізу ґрунтів. Обґрунтовано

рекомендації щодо впровадження отриманих наукових та практичних результа-

тів, а також визначено пріоритетні напрямки подальших досліджень щодо

вдосконалення розробленої інформаційно-вимірювальної системи.

5.1 Розробка та дослідження макетного зразка інформаційно-

вимірювальної системи фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць

На підставі результатів математичного моделювання та експерименталь-

них досліджень, які отримано в попередніх розділах дисертаційного роботи,

висунуто ряд вимог до вимірювальних каналах ІВС, що розробляється:

– вимірювальний канал кислотності повинен забезпечувати сумарну

абсолютну похибку вимірювання в діапазоні від 5 до 8 од., не більше ±0,2 од.;

– вимірювальний канал вологості повинен забезпечувати сумарну
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абсолютну похибку вимірювання в діапазоні від 30 до 90 %, не більше ±5 %;

– вимірювальний канал температури повинен забезпечувати сумарну

абсолютну похибку вимірювання в діапазоні від 10 до 30 °С, не більше ±0,3 °С;

На підставі аналізу поставлених технічних вимог з урахуванням розроб-

лених алгоритмів функціонування ІВС реалізовано апаратну та програмну

складові макетного зразку комп'ютеризованого вимірювача фізичних парамет-

рів ґрунтів промислових теплиць із компенсацією дестабілізуючих впливів.

5.1.1 Апаратна складова макетного зразка вимірювача фізичних

параметрів тепличних ґрунтів

З метою оцінки адекватності розроблених математичних моделей, а також

перевірки працездатності системи у виробничих умовах промислових теплиць з

подальшою оцінкою метрологічних і експлуатаційних характеристик вимірю-

вача, обґрунтовано структуру та технічно реалізовано апаратну складову

макетного зразка інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів

закритих ґрунтів, яка містить наступні функціональні вузли та блоки:

1) аналогова складова вимірювача вологості ґрунтів, який складається з:

– генератора двохполярних прямокутних імпульсів типу меандр з амплі-

тудою ±6 В та дискретно-регульованою частотою від 200 Гц до 2 кГц; внут-

рішній опір генератора становить 200±5 Ом при зміні опору навантаження від

50 Ом до 1 кОм; генератор прямокутних імпульсів виконано на базі мультивіб-

ратора на операційному підсилювачі за схемою із заземленим навантаженням;

– чотирьохелектродної кондуктометричної комірки з максимальним роз-

носом живильних електродів – 0,3 м та глибиною занурення – 0,5 м;

– перетворювачів діючих значень е.р.с. генератора сигналу (EГ) та падін-

ня напруги між прийомними електродами (UMN) в еквівалентне постійне

(RMS-to-DC converter) на базі мікросхеми AD736JNZ [122];

– функціональних перетворювачів на базі мікросхеми AD820ANZ;

2) аналоговий вимірювач кислотності ґрунту, який складається з:



129

– комбінованого скляного pH-електрода типу ЭСК-10601/7;

– інструментального підсилювача на базі мікросхеми AD620ANZ;

– пристрою, що масштабує, на базі мікросхеми AD820ANZ;

3) вимірювач температури ґрунту на базі платинового дротяного терморе-

зистору класу допуску АА-W0,1-F0,1 з максимальною абсолютною похибкою

±0,11 °С у робочому діапазоні зміни температури від 10 до 30 °С [123], який

увімкнено за мостовою схемою;

4) високошвидкісний мультиплексор сигналів типу ADG507AKNZ [138];

5) чотирьохканальний аналого-цифровий перетворювач на базі платфор-

ми Arduino Leonardo [139].

Розроблена апаратна складова макетного зразка вимірювача містить

вимірювальні канали (ВК) вологості в робочому діапазоні від 30 до 90 %, кис-

лотності в робочому діапазоні від 5 до 8 од. та температури тепличних ґрунтів у

робочому діапазоні від 10 до 30 °С. Структурну схему макетного зразка багато-

канального вимірювача, що метрологічно атестується, наведено на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Структурна схема макетного зразка ІВС фізичних параметрів ґрунтів

В якості вхідних блоків (1 і 2) для ВК вологості ґрунту використано чо-

тирьохелектродну кондуктометричну комірку, що складається з двох пар

живильних (А1 і В1 та А2 і В2)  та прийомних (M1 і N1 та M2 і N2) електродів, що

почергово вмикаються, діаметром 0,8 мм та довжиною 500 мм, які виконано з

нержавіючої сталі марки 1Х18Н9Т. Матеріал електродів обрано виходячи з

умови мінімізації впливу окислювально-відновлювальних реакцій, а геомет-
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ричні параметри задовольняють умові «точкового джерела енергії» [65]. Далі

виконуються процедури аналогових перетворень діючих значень EГ та UMN

(блоки 3 і 4) у еквівалентні постійні задля зменшення інструментальної похиб-

ки вимірювача. Після чого виконуються процедури фільтрації (блоки 5 і 6) та

функціонального перетворення відповідних вихідних сигналів (блоки 7 і 8).

Вхідним блоком (9) ВК кислотності грунту є скляний комбінований pH-

електрод ЭСК-10601/7 з координатами ізопотенційної точки в середині робочо-

го діапазону: pHі=6,7 од.; Eі=18 мВ. Вихідний сигнал сенсору pH у вигляді е.р.с.

подається на вхід фільтру нижніх частот (блок 10), після чого сигнал поступає

на вхід функціонального перетворювача (блок 11) для узгодження сенсора з на-

вантаженням і уніфікації вимірюваної напруги в діапазоні від 0 до 5 В.

Вимірювальний канал температури ґрунту (блок 12) реалізовано на базі

мостової схеми включення із використанням дротяного терморезистора.

Вихідні сигнали ВК вологості, кислотності та температури поступають до

відповідних входів мультиплексора (13). Після чого вихідні напруги відповід-

них вимірювальних каналів системи перетворюються в еквівалентні двійкові

кодові комбінації (блок 14) за допомогою 10-розрядного внутрішнього АЦП

Arduino Leonardo. Завершальним етапом отримання інформації щодо комплексу

фізичних параметрів тепличних ґрунтів є обчислення значень вологості,

кислотності й температури в одиницях вимірюваних величин. Цю операцію

реалізовано в програмному блоці ІВС у NI LabView 2012 (блок 15).

Отже, апаратний блок макетного зразка досліджуваної ІВС, відповідно до

поставлених технічних вимог, реалізує наступні функції:

– отримання первинної вимірювальної інформації в аналоговому вигляді

від сенсорів вологості, кислотності та температури тепличних ґрунтів;

– аналогова обробка електричних сигналів, яка полягає у фільтрації та

масштабуванні вихідних струмів і е.р.с. сенсорів фізичних параметрів;

– мультиплексування і перетворення аналогових сигналів у цифрові за

допомогою мікропроцесорного блоку вимірювача;

– передача інформації до програмного блоку вимірювальної системи.
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5.1.2 Програмна складова макетного зразка вимірювача фізичних

параметрів тепличних ґрунтів

Аналіз функціонального забезпечення інформаційно-вимірювальної сис-

теми фізичних параметрів тепличних ґрунтів дозволив обґрунтувати вимоги до

програмного блоку макетного зразка вимірювача, які полягають у наступному:

– знаходження середніх за часом значень пакетів параметрів, що детек-

туються, з урахуванням виявлених та усунених грубих похибок;

– обчислення значень цифрових сигналів у одиницях вимірювання

фізичних величин, що визначаються;

– обчислення необхідних поправок щодо результатів вимірювань із

подальшою функціональною корекцією значень кислотності й вологості ґрунту;

– візуалізація та збереження вимірювальної інформації щодо поточних

значень параметрів тепличних ґрунтів із регламентованою періодичністю;

– розрахунок поточного та прогнозованого значень індексу фізичного

стану тепличного ґрунту на підставі запропонованого інтегрального показника.

Програмну складову макетного зразка ІВС фізичних параметрів теплич-

них ґрунтів реалізовано на мові програмування високого рівня в середовищі

NI LabView 2012 із використанням компоненти LabView Runtime Engine. Роз-

роблена програмна складова досліджуваної вимірювальної системи використо-

вує в своїй роботі принципи модульності та ієрархічності [140]. Ця компонента

виконує функції збирання та обробки вимірювальної інформації щодо вологос-

ті, кислотності та температури ґрунтів у виробничих умовах тепличних госпо-

дарств, яка надходить до цього блоку від мікропроцесорної частини ІВС. Блок-

схема розробленої програмної компоненти вимірювача фізичних параметрів

тепличних ґрунтів (див. рис. 5.2) складається з чотирьох функціональних бло-

ків, які являють собою програмні засоби обробки інформації від вимірю-

вальних каналів вологості, кислотності та температури, а також блоку обчис-

лення, накопичення та екстраполяції вимірювальної інформації щодо комплек-

су фізичних параметрів ґрунтів в умовах промислових теплиць.
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Рис. 5.2. Блок-схема програмної компоненти вимірювальної системи

Рис. 5.3. Вид інтерфейсу програмної компоненти вимірювача фізичних

параметрів тепличних ґрунтів. Результат вимірювання

Інтерфейс реалізованої програмної компоненти вимірювача, який наведе-

но на рис. 5.3, складається з блоків управління та індикації. Блок управління

дозволяє виконувати початкові налаштування вимірювача в ергономічній фор-
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мі, а також достроково переривати вимірювальний процес у разі виникнення

помилки. Блок індикації призначено для візуалізації поточної й прогнозованої

інформації щодо комплексу фізичних параметрів та індексу фізичного стану

тепличних ґрунтів у режимі реального часу.

Отже, розроблена програмна складова апаратно-програмної реалізації ма-

кетного зразка інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів теп-

личних грунтів дозволяє реєструвати, обробляти, відображати й накопичувати

вимірювальну інформацію щодо вологості, кислотності та температури закри-

тих ґрунтів у виробничих умовах селекційних комплексів та репродукційних

теплиць з метою надання даних фахівцям у галузі геохімії та агрофізики ґрунтів

задля обґрунтування агротехнічних прийомів щодо догляду за флорою.

Процес інтеграції апаратної та програмної складових макетного зразка

комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи дозволяє виконувати

комплексні вимірювання параметрів тепличних ґрунтів із компенсацією взаєм-

них впливів дестабілізуючих факторів згідно регламентованих вимог.

5.2 Розробка програми та методики метрологічної атестації макетного

зразка вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів

Метою метрологічної атестації макетного зразка ІВС фізичних параметрів

тепличних ґрунтів є оцінка його метрологічних характеристик та отримання

свідоцтва щодо атестації з урахуванням регламентованих вимог на відповідні

типи вимірювань: діапазон вимірювання вологості ґрунтів (30÷90) % з сумар-

ною абсолютною похибкою, не більше ±5 %; діапазон вимірювання кислотності

ґрунтів (5÷8) од. з сумарною абсолютною похибкою, не більше ±0,2 од.; робо-

чий діапазон зміни температури ґрунтів (10÷30) °С.

Основними завданнями метрологічної атестації є:

– визначення характеристик перетворення макетного зразка вимірюваль-

ної системи за вологістю та кислотністю ґрунту;

– оцінка основних похибок вимірювання вологості та кислотності;
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– перевірка алгоритму компенсації дестабілізуючого впливу зміни

кислотності тепличних ґрунтів на результат вимірювання їх вологості;

– перевірка алгоритму компенсації дестабілізуючого впливу фактору

вмісту наявної вологи в тепличних ґрунтах на результат вимірювання їх pH;

– оцінка складових похибок вимірювання вологості та кислотності від

дестабілізуючого впливу фактору зміни температури ґрунту;

– визначення загального часу комплексного аналізу тепличних ґрунтів на

показники вологості, кислотності та температури.

Лабораторні випробування макетного зразка багатоканального вимірюва-

ча фізичних параметрів тепличних ґрунтів щодо визначення його метрологіч-

них характеристик проводилися в умовах виробничо-технологічної лабораторії

ТОВ «ФІДЛАЙФ» та спеціалізованих лабораторій кафедри електронної техніки

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» на зразках ґрунтів, які

попередньо доведені до повітряно-сухого стану. Первинна підготовка відібра-

них зразків тепличних ґрунтів полягала в їх дробленні та пропусканні через си-

то з круглими отворами діаметром 1–2 мм. Проби ґрунту відбиралися з п'яти

різних місць тепличних комплексів.

Характеристики перетворення вимірювача вологості тепличних ґрунтів

визначалися шляхом детектування діючих значень напруги між прийомними

електродами кондуктометричної комірки та е.р.с. генератора прямокутного

сигналу при заздалегідь встановленому рівні вологості зразка ґрунту за рахунок

додавання дистильованої води. Вимірювання проводилися в робочому діапазоні

зміни вологості від 30 до 90 % з кроком 10 % на різних глибинах занурення

електродів від 10 до 50 см та розносах електродів від 0,1 до 1 м. Характеристи-

ки перетворення вимірювального каналу кислотності тепличних ґрунтів визна-

чалися в ґрунтовому фільтраті шляхом вимірювання постійного значення

напруги за встановленого необхідного рівня кислотності в робочому діапазоні

від 5 до 8 од. З метою визначення характеристик перетворення макетного зраз-

ка вимірювача за вологістю та кислотністю проведено розрахунки дійсних зна-

чень інформативних фізичних параметрів та відповідних вихідних напруг вимі-
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рювальних каналів у кожній досліджуваній точці за умови термостатування

зразків та обладнання при t=20 °C. Абсолютні значення відповідних

середньоквадратичних похибок обчислювалися за формулами:
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де iW – дійсне значення вологості ґрунту, %; *
iW – математичне очікування зна-

чення вологості ґрунту, що розраховане за характеристикою перетворення в i-й

точці діапазону, %; ipH – дійсне значення кислотності ґрунту, од.; *
ipH –

математичне очікування значення кислотності, що розраховане за характерис-

тикою перетворення в i-й точці діапазону, од.

З метою перевірки алгоритму компенсації взаємного дестабілізуючого

впливу факторів вологості та кислотності на відповідні результати вимірювань

знято сімейства статичних характеристик перетворення виду: W=f(ρ, pH) та

pH=φ(Uвих.pH, W). Під час лабораторних випробувань на предмет встановлення

конкретного виду функції W=f(ρ, pH), що враховує дестабілізуючий вплив фак-

тору зміни кислотності на результат вимірювання ПЕО ґрунту, було підготов-

лено набори проб з показниками pH: (5±0,2) од.; (6±0,2) од.; (7±0,2) од.;

(8±0,2) од. Під час проведення натурних випробувань макетного зразка вимі-

рювального каналу кислотності тепличних ґрунтів щодо встановлення конкрет-

ного виду функції pH=φ(Uвих.pH, W), що враховує дестабілізуючий вплив факто-

ру зміни наявного вмісту вологи в зразках ґрунтів, було підготовлено набір

ґрунтових суспензій із показниками вологості від (10±1) % до (90±1) % з кро-

ком ΔW=(5±1) %. З метою реалізації запропонованих алгоритмів компенсації

основних дестабілізуючих факторів виконано оцінку складових похибок вимі-

рювання вологості та кислотності від вищевказаних впливів за формулами:
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де kW – дійсне значення вологості ґрунту, %; *
kW – математичне очікування

значення вологості ґрунту, що розраховане за характеристикою перетворення в

k-й точці діапазону, %; kpH – дійсне значення кислотності ґрунту, од.; *
kpH –

математичне очікування значення кислотності, що розраховане за характерис-

тикою перетворення в k-й точці діапазону, од.

Оцінка додаткових похибок вимірювання кислотності та вологості теп-

личних ґрунтів від фактору зміни температури виконувалася шляхом зняття сі-

мейства характеристик перетворення відповідних вимірювальних каналів за

різних температур ґрунтів у діапазоні від 10 до 30 °С з кроком 5 °С. Розрахунок

відповідних складових похибок виконувався за формулами:
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де jW – дійсне значення вологості ґрунту, %; *
jW – математичне очікування

значення вологості ґрунту, що розраховане за характеристикою перетворення в

j-й точці діапазону, %; jpH – дійсне значення кислотності ґрунту, од.; *
jpH –

математичне очікування значення кислотності, що розраховане за характерис-

тикою перетворення в j-й точці діапазону, од.

На підставі отриманих за формулами (5.1) – (5.3) оціночних значень скла-

дових похибок вимірювання вологості та кислотності тепличних ґрунтів вико-

нувався розрахунок сумарних похибок вимірювання відповідних фізичних
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параметрів за довірчої ймовірності P=0,95 (k=1,1) з урахуванням похибок

апроксимації експериментальних даних за наступними формулами:
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При визначенні показника сумарного часу, який необхідно витратити на

комплексний аналіз ґрунту на вологість, кислотність та температуру, враховано

регламентовані вимоги щодо проміжків часу витримки електродів у ґрунті [23,

42], а також часові інтервали основних етапів процесу вимірювального перет-

ворення на підставі розробленого алгоритму обробки вимірювальної інформації

щодо комплексу фізичних параметрів тепличних ґрунтів. Цей показник дорів-

нює алгебраїчній сумі проміжків часу, які витрачено на реалізацію вимірюваль-

них процедур, і обчислюється за наступною формулою:

ВФКВҐВФККҐПФКВҐПФККҐВВҐВКҐ ttttttt +++++=S ,  (5.5)

де τВКҐ – час вимірювання кислотності, хв.; τВВҐ – час вимірювання вологості,

хв.; τПФККҐ – час первинної функціональної корекції результату вимірювання

кислотності, хв.; τПФКВҐ – час первинної функціональної корекції результату

вимірювання вологості, хв.; τВФККҐ – час вторинної функціональної корекції

результату вимірювання кислотності, хв.; τВФКВҐ – час вторинної функціональної

корекції результату вимірювання вологості, хв.

Детальну версію програми та методики метрологічної атестації макетного

зразка вимірювача фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць наведено

в додатку Б. За результатами метрологічної атестації розроблений макетний

зразок допускається до застосування в якості експериментального зразка в

складі комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи фізичних

параметрів ґрунтів у виробничих умовах тепличних господарств.
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5.3 Результати експериментальних досліджень макетного зразка

вимірювача фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць

Основною метою лабораторних випробувань апаратно-програмної реалі-

зації макетного зразка інформаційно-вимірювальної системи фізичних пара-

метрів тепличних ґрунтів є зняття сімейства характеристик перетворення вимі-

рювача за вологістю та кислотністю в робочих діапазонах їх зміни з урахуван-

ням дестабілізуючого впливу температури. Лабораторні випробування макетно-

го зразка вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів проводилися на

підставі розробленої програми та методики (розділ 5.2) в умовах спеціалізова-

ної виробничо-технологічної лабораторії ТОВ «ФІДЛАЙФ». Детальний алго-

ритм експериментальних досліджень вимірювача та відповідні результати у

вигляді затверджених протоколів наведено в додатку В.

Характеристики перетворення вимірювача фізичних параметрів

тепличних ґрунтів за нормальних умов. Характеристика перетворення вимі-

рювача за вологістю являє собою залежність питомого електричного опору

(ПЕО) ґрунту від його вологості при t=20 °C, pH=7 од. На підставі розробленої

математичної моделі ВК вологості (див. п. 2.2.1) встановлено, що ПЕО є функ-

цією розносу живильних (lAB) та прийомних (lMN) електродів, е.р.с. генератора

прямокутного сигналу (EГ), падіння напруги між прийомними електродами

(UMN) та внутрішнього опору генератора прямокутних імпульсів (Rвн.). Випро-

бування макетного зразка розробленого вимірювача проводилися на різних

глибинах (h) занурення електродів (див. рис. 5.4а) – 10, 25, 45 см та відстанях

між живильними електродами (lAB) (див. рис. 5.4б) – 0,3; 0,6; 0,9 м; частота про-

ходження імпульсів – 1200±5 Гц; внутрішній опір джерела – 200±5 Ом;

прийомні електроди розміщувались в середній третині відстані lAB.

На рис. 5.4 введено наступні позначення: , ,  – серії вимірювань за

різних глибин занурення живильних та прийомних електродів; , ,  –  серії

вимірювань за різних значень відстані між живильними електродами;

– модельні значення.
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Рис. 5.4. Характеристика перетворення за вологістю за нормальних умов

Аналіз характеристик перетворення ВК вологості за різних значень

розносу та глибини занурення електродів, які наведено на рис. 5.4, дозволив

визначити середнє значення чутливості ВК вологості тепличних грунтів у

робочому діапазоні зміни від 30 до 90 % за формулою:
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Абсолютне значення похибки апроксимації експериментальних даних у

діапазоні зміни вологості від 30 до 90 % не перевищує ±0,5 %.

Характеристика перетворення макетного зразка вимірювача за кислотніс-

тю являє собою залежність вихідної напруги цього вимірювального каналу від

показника pH ґрунтового фільтрату в робочому діапазоні зміни від 5 до 8 од. за

t=20 °C. Результати визначення характеристики перетворення вимірювача за pH

наведено в  табл. 5.1. З метою зіставлення результатів математичного моделю-

вання та отриманих експериментальних даних, виконано нормування залежнос-

тей (див. рис. 5.5) шляхом ділення результатів на максимальне значення вихід-

ної напруги 5 В, яке отримано в результаті розробки математичної моделі ВК

кислотності за pH=8 од. та t=30 °C.
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Таблиця 5.1

Характеристика перетворення макетного зразка вимірювача за pH
Кислотність
ґрунту, од.

Постійне значення вихідної напруги, Uвих.pH, В
Серія № 1 Серія № 2 Серія № 3

5 0,062 0,023 0,044
6 1,828 1,654 1,592
7 3,154 3,097 3,219
8 4,694 4,741 4,628

Абсолютне значення середньоквадратичного відхилення експеримен-

тальних даних від модельних значень у робочому діапазоні зміни кислотності

тепличних ґрунтів від 5 до 8 од. не перевищує ±0,1 од.

Рис. 5.5. Нормована характеристика перетворення вимірювача за

кислотністю за нормальних умов

На рис. 5.5 введено наступні позначення: , , – серії експерименталь-

них даних; – результат апроксимації.

Аналіз характеристики, яку наведено на рис. 5.5, дозволив встановити

середнє значення чутливості макетного зразка вимірювача за кислотністю в

робочому діапазоні зміни pH від 5 до 8 од. за формулою:
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Характеристики перетворення вимірювача фізичних параметрів теп-

личних ґрунтів з урахуванням дестабілізуючого впливу зміни температури.

Для реалізованого макетного зразка вимірювача з температурною компенса-

цією результатів вимірювання вологості та кислотності тепличних ґрунтів було

знято характеристики перетворення відповідних вимірювальних каналів за тем-

пературою. Вимірювання проводилися в контрольних точках робочих діапазо-

нів зміни, які відповідають максимально можливому відхиленню кислотності

від координати ізопотенційної точки (pH=5,1±0,2 од.) та середньому значенню

вологості (W=60±1) % ґрунтів. Температура в діапазоні від 10 до 30 °С зміню-

валася дискретно з кроком 5 °С. Результати визначення характеристик перетво-

рення ВК вологості та кислотності за температурою наведено на рис. 5.6а, б ( ,

,  – серії експериментальних даних; – модельні значення).

Рис. 5.6. Температурна залежність вихідних сигналів вимірювача

На підставі аналізу характеристик, які наведено на рис. 5.6а, б, виконано

розрахунок коефіцієнтів чутливості ВК вологості та кислотності до зміни

температури в діапазоні зміни від 10 до 30 °С за формулами:
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Визначення характеристик перетворення вимірювальних каналів вологос-

ті та кислотності за температурою проводилося за умови, що абсолютна похиб-

ка вимірювання температури не перевищує ±0,3 °С. Отже, складові похибок

вимірювання ПЕО ґрунту та вихідної напруги ВК кислотності від зміни темпе-

ратури з урахуванням відповідних коефіцієнтів чутливості (5.8) дорівнюють:
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На підставі розрахованих значень коефіцієнтів чутливості вимірювачів

вологості (5.6) та кислотності (5.7) за інформативними параметрами з ураху-

ванням складових похибок від зміни температури (5.9) дорівнюють:
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Отже, запропонований підхід до корекції результатів вимірювання воло-

гості та кислотності ґрунтів дозволяє практично повністю компенсувати деста-

білізуючий вплив зміни температури на результати відповідних вимірювань.

Додаткові похибки вимірювання вологості та кислотності тепличних

ґрунтів від взаємних дестабілізуючих впливів. На підставі результатів прове-

дених досліджень, які представлено в другому та третьому розділах дисерта-

ційної роботи, встановлено, що зміни вологості та кислотності тепличних ґрун-

тів у робочих діапазонах спричиняють взаємні дестабілізуючі впливи на відпо-

відні результати вимірювань. На підставі аналізу результатів проведених

досліджень розроблено способи, засоби й алгоритми функціональної корекції

результатів вимірювання вологості та кислотності ґрунтів. Отримані результати
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досліджень залежності складової похибки вимірювання вологості тепличних

ґрунтів від зміни їх кислотності представлено в табл. 5.2. Результати лабора-

торних випробувань макетного зразка вимірювача фізичних параметрів теплич-

них ґрунтів на предмет оцінки складової похибки вимірювання кислотності, яку

обумовлено рівнем наявної зволоженості ґрунту, представлено в табл. 5.3.

Таблиця 5.2

Результати лабораторних випробувань ВК вологості на предмет

похибки від зміни кислотності тепличних ґрунтів

Дійсне значен-
ня вологості

(W), %

Виміряне значення вологості ґрунту (W*), % Дод. похибка
вимірювання
вологості, %

Кислотність
ґрунту

(pH), од.

Серія
№ 1

Серія
№ 2

Серія
№ 3

Середнє
значення

вологості, %

30

5 31,9 32,0 32,0 32,0 2,0
6 31,1 31,2 30,8 31,0 1,0
7 30,1 30,1 30,2 30,1 0,1
8 31,3 31,1 30,8 31,1 1,1

60

5 62,0 62,1 61,8 62,0 2,0
6 61,5 61,5 61,6 61,5 1,5
7 60,2 60,4 60,7 60,4 0,4
8 61,2 61,3 61,6 61,4 1,4

90

5 91,7 91,5 92,0 91,7 1,7
6 90,6 90,8 90,9 90,8 0,8
7 90,1 90,1 90,4 90,2 0,2
8 91,4 91,1 91,8 91,4 1,4

Дійсне значення вологості тепличних ґрунтів (W) визначалося методом гарячого сушіння.

Таблиця 5.3

Результати лабораторних випробувань ВК кислотності на предмет

похибки від зміни вологості тепличних грунтів

Дійсне значення кислотності
ґрунту (pH), од.

Виміряне значення кислотності при
різних значеннях вологості ґрунту (pH*), од.
Рівень вологості тепличного ґрунту (W), %

30 40 50 60 70 80 90
5,12 5,15 5,15 5,13 5,14 5,13 5,10 5,11
6,85 6,82 6,81 6,83 6,84 6,86 6,82 6,83
7,94 7,98 7,97 7,96 7,96 7,95 7,92 7,93

Середнє значення додаткової
похибки ( W

ДОДpH .D ), од. 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

Дійсне значення кислотності тепличних ґрунтів (pH) визначалося у ґрунтовому фільтраті
при співвідношенні дистильована вода-ґрунт рівному 2,5:1
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Аналіз результатів лабораторних випробувань макетного зразка вимірю-

вача фізичних параметрів тепличних ґрунтів щодо оцінки похибки вимірюван-

ня вологості від зміни кислотності довів, що в діапазоні зміни від 30 до 90 % її

абсолютне значення не перевищує ±2,0 %. Результати оцінки залежності

похибки вимірювання кислотності тепличних ґрунтів від зміни фактора їх зво-

ложеності дозволили встановити, що в діапазоні зміни від 5 до 8 од. її макси-

мальне значення в абсолютних одиницях не перевищує ±0,03 од.

Визначення основних похибок вимірювання вологості та кислотності

тепличних ґрунтів. Під час проведення лабораторних випробувань макетного

зразка вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів встановлено амплі-

тудні значення шумових складових вимірюваних значень вологості та кислот-

ності за довірчої ймовірності P=0,95 [Додаток В]. Основна абсолютна похибка

вимірювання вологості (див. рис. 5.7а) визначалася за умов: W=60 %; pH=7 од.;

t=20 °C. Основна абсолютна похибка вимірювання кислотності (див. рис. 5.7б)

оцінювалася в ґрунтовому фільтраті за умов: pH=7 од.; t=20 °C.

а) ВК вологості б) ВК кислотності
Рис. 5.7. Результат визначення оціночних значень основних

похибок вимірювання вологості та кислотності тепличного ґрунту

На підставі аналізу залежностей, які наведено на рис. 5.7, виконано оцін-

ку основних похибок вимірювання вологості та кислотності тепличних ґрунтів:

– абсолютне значення основної похибки вимірювання вологості теплич-

них ґрунтів у діапазоні зміни від 30 до 90 % не перевищує ±1,6 %;
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– абсолютне значення основної похибки вимірювання кислотності теп-

личних ґрунтів в діапазоні зміни від 5 до 8 од. не перевищує ±0,09 од.

Визначення сумарних похибок вимірювання вологості та кислотності

тепличних ґрунтів. На підставі розрахованих абсолютних значень складових

похибок на кожному етапі вимірювального перетворення виконано оцінку

сумарних абсолютних похибок вимірювання вологості та кислотності закритих

ґрунтів у тепличних умовах за формулою [141]:
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Підстановка чисельних значень складових похибок дозволяє зробити

висновок про те, що сумарна абсолютна похибка вимірювання:

– вологості тепличних ґрунтів у робочому діапазоні зміни від 30 до 90 %,

не перевищує ±2,7 %;

– кислотності тепличних ґрунтів у робочому діапазоні зміни від 5 до

8 од., не перевищує ±0,15 од.

Отримані чисельні значення сумарних абсолютних похибок вимірювання

вологості та кислотності тепличних ґрунтів задовольняють вимогам норматив-

ної документації на відповідні види вимірювань [18, 41, 42].

Оцінка показника загального часу визначення результатів

комплексного вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів. Цей

показник чисельно визначається, як алгебраїчна сума проміжків часу, що необ-

хідні для аналізу ґрунту на вологість, кислотність та температуру з урахуван-

ням регламентованих інтервалів витримки електродів у ґрунті [23, 42], а

також із розробленими в розділі 4 дисертації алгоритмів функціонування.

Основними етапами вимірювального перетворення є: вимірювальні тракти кис-

лотності (τВКҐ) й вологості (τВВҐ); первинна функціональна корекція результату

вимірювання кислотності (τПФККҐ) й вологості (τПФКВҐ); вторинна функціональна
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корекція результату вимірювання кислотності (τВФККҐ) й вологості (τВФКВҐ).

Результати експериментальних випробувань реалізованого вимірювача щодо

визначення загального часу аналізу ґрунту на фізичні показники представлено в

протоколі лабораторних досліджень [Додаток В] та наведено в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Складові показника загального часу визначення результатів

комплексного вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів
τВКҐ, хв. τВВҐ, хв. τПФККҐ, хв. τПФКВҐ, хв. τВФККҐ, хв. τВФКВҐ, хв.

Серія № 1 3 4 1 0,8 2 1
Серія № 2 5 4 0,8 0,4 1 3

Серед.знач. 4 4 0,9 0,6 1,5 2

На підставі інформації, яку представлено в табл. 5.4, розраховано значення

показника загального часу вимірювання комплексу фізичних параметрів теп-

личних ґрунтів за умови використання розробленого макетного зразка багато-

канального вимірювача для умов промислових теплиць за формулою (5.5):

1325,16,09,044 »+++++»St хв.

Отримане значення коефіцієнта оперативності τΣ≈13 хв. свідчить про те,

що розроблений вимірювач дозволяє проводити комп'ютеризовані комплексні

вимірювання вологості, кислотності та температури ґрунтів у виробничих теп-

личних умовах із регламентованою періодичністю (Tmin=1 год.).

Аналіз результатів експериментальних досліджень розробленого макет-

ного зразка вимірювача дозволив встановити факт поліпшення точності вимі-

рювань заявлених фізичних параметрів тепличних ґрунтів відносно існуючих

однокомпонентних аналогів на 20 – 30 % за рахунок розробки способів і реалі-

зації засобів компенсації взаємних дестабілізуючих впливів. Сумарні похибки

вимірювання в робочих діапазонах зміни параметрів становлять: [ ]SDWs , не

більше ±2,7 %; [ ]SDpHs , не більше ±0,15 од.; [ ]SDts , не більше ±0,3 °С.
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5.4 Оцінка показника ефективності розробленого макетного зразка

вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів

У загальному випадку задача оцінки ефективності розробленого макетно-

го зразка ІВС фізичних параметрів тепличних ґрунтів полягає в інтегральному

кількісному аналізі впливу підвищення його показників точності на орієнтовне

значення можливого приросту врожайності за рахунок використання розробле-

ного вимірювача. На підставі результатів проведеного дисертаційного дос-

лідження вимірювальних каналів вологості та кислотності, які відображено в

друкованих роботах автора  [88, 109, 110, 137], у лабораторних умовах викона-

но оцінку їх основних метрологічних характеристик [Додаток Б, В]. Аналогічні

характеристики існуючих однокомпонентних вимірювачів вологості й кислот-

ності тепличних ґрунтів встановлено в першому розділі дисертації (див.

п. 1.2 – 1.4). Порівняльну характеристику показників точності розробленого

макетного зразка та серійних аналогів наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Порівняльна характеристика вимірювачів

 фізичних параметрів тепличних ґрунтів

Параметр, що
вимірюється Тип вимірювача

Метрологічні показники
Робочий
діапазон

Сумарна
похибка

Кислотність

Розроблений
макетний зразок від 5 до 8 од. ±0,15 од.

Існуючі серійні
аналоги від 0 до 12 од. ±0,2 од.

Вологість

Розроблений
макетний зразок від 30 до 90 % ±2,7 %

Інструментальні
серійні аналоги від 5 до 95 % ±6 %

На підставі інформації, яку наведено в табл. 5.5, з урахуванням допусти-

мої похибки вимірювання температури тепличних ґрунтів  (Δtmax=±0,3 °C) ви-

конано оцінку можливого приросту врожайності промислових теплиць (за
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довірчої ймовірності P=0,95) за запропонованою в першому розділі дисертації

формулою (1.1) від застосування розробленого макетного зразка інформаційно-

вимірювальної системи з компенсацією впливів дестабілізуючих факторів:

( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]
[ ] [ ] [ ] .кг/м6,13,00,163,015,02,077,07,2646,01,1

95,0

2222

2*2*2*

=-×+-×+-××=

=D-D×+D-D×+D-D××=D ttSpHpHSWWSkCY CY
t

CY
pH

CY
W

Проведені дослідження довели, що реалізація процесу комп'ютеризова-

них 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. У результаті

порівняльного аналізу отриманого значення ΔCY=1,6 кг/м2 з наявними показни-

ками середньої врожайності українських промислових тепличних господарств

встановлено, що її відносний приріст складає 6 % за рік. Таким чином, підви-

щення точності вимірювальних каналів розробленої та реалізованої ІВС на

20 – 30 % відносно існуючих однокомпонентних вимірювачів призводить до

бажаного ефекту покращення врожайності українських аграрних господарств

на закритих ґрунтах у середньому з 26,7 кг/м2 до 28,3 кг/м2 за рік. Це досягаєть-

ся за рахунок обґрунтування і розробки способів та реалізації засобів компен-

сації комплексних взаємних впливів дестабілізуючих факторів на відповідні ре-

зультати вимірювань заявленої групи фізичних параметрів тепличних ґрунтів.

5.5 Впровадження розробки, практична значущість та перспективні

напрямки подальших досліджень

У наявній дисертаційній роботі проведено дослідження на предмет роз-

робки та обґрунтування математичних моделей, способів, засобів і алгоритмів

побудови комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем фізичних
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параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією впливів дестабілізую-

чих факторів з метою вироблення наукового підходу щодо подальшої розробки

агротехнічних прийомів по догляду за режимами акліматизації та селекції

інтродукованих культур у виробничих умовах теплиць і, як наслідок, обґрунту-

вання напрямків підвищення показників урожайності рослин.

Основний зміст роботи складають результати теоретичних та практичних

досліджень, виконаних на кафедрі електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ» у

рамках науково-дослідних тем Н–11–11 «Підвищення ефективності електрон-

них приладів та систем» (№ держреєстрації 0111U007025), Н–9–14 «Розробка

інтелектуальних вимірювальних модулів електронних систем контролю пара-

метрів фізичних середовищ» (№ держреєстрації 0114U003414).

У роботі запропоновано, розроблено і досліджено способи та засоби під-

вищення точності комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи фі-

зичних параметрів тепличних ґрунтів, які знайшли відображення в наступних

положеннях наукової значущості роботи:

6. 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 %.

7. 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.

8. 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
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ґрунті та температури на чутливість вимірювача, що дозволило отримати

характеристики перетворення і оцінити метрологічні показники вимірювача.

9. 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.

10. 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.

Розроблений макетний зразок вимірювача фізичних параметрів теплич-

них ґрунтів пройшов випробування в лабораторіях кафедри електронної техні-

ки ДВНЗ «ДонНТУ», а також у виробничо-технологічній лабораторії

ТОВ «ФІДЛАЙФ» [Додаток В]. Результати наукових та практичних досліджень

впроваджено в навчальний процес факультету комп'ютерних інформаційних

технологій, автоматики, електроніки та радіотехніки під час підготовки

бакалаврів за напрямками «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані техноло-

гії», «Електронні пристрої та системи» та «Приладобудування».

Основні результати теоретичних і експериментальних досліджень дисер-

таційної роботи впроваджено у виробничі процеси ТОВ «ФІДЛАЙФ» при

проектуванні та розробці автоматизованої системи крапельного поливу для

тепличних умов, а також у процесі створення бази інтродукованих рослин з ме-

тою збільшення їх асортименту ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод».

Пріоритетними перспективними напрямками вдосконалення комп'ютери-

зованої інформаційно-вимірювальної системи фізичних параметрів тепличних

ґрунтів з компенсацією дестабілізуючих впливів є:
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– розробка дослідного зразка польового вимірювача фізичних параметрів

тепличних ґрунтів з метою використання його в якості портативного модуля

систем комплексної автоматизації промислових тепличних господарств;

– розширення функціонального забезпечення вимірювача з метою

можливості виконання більш об'єктивного прогнозу інтегрального стану ґрун-

тів за різних умов експлуатації;

– проведення комплексних досліджень дослідного зразка вимірювача, як

модульної складової автоматизованих систем крапельного поливу та регулято-

рів дозування кислотності ґрунтів у виробничих умовах тепличних комплексів.

Вищезаявлені перспективні напрямки подальших досліджень дозволять

розширити набір функціональних можливостей інформаційно-вимірювальної

системи з метою її використання в якості портативного модуля автоматизова-

них систем різного агрофізичного та геохімічного призначення.

5.6 Висновки

1. Розроблено та реалізовано апаратну та програмну складові макетного

зразка вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів, експериментальні

дослідження якого дозволили оцінити його основні метрологічні характеристи-

ки. Значення сумарних абсолютних похибок вимірювання заявлених фізичних

параметрів закритих ґрунтів у робочих діапазонах задовольняють регламенто-

ваним вимогам та становлять: [ ]SDWs ,  не більше ±2,7  %; [ ]SDpHs , не більше

±0,15 од.; [ ]SDts , не більше ±0,3 °С. Загальний час аналізу ґрунту на заявлені

показники ґрунтів з урахуванням вимог витримки електродів у аналізованому

ґрунті та осереднення результатів спостережень не перевищує 15 хв.

2. Розроблено програму та методику метрологічної атестації вимірювача,

на підставі якої отримано свідоцтво щодо його метрологічної атестації, як

нестандартизованого засобу вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрун-

тів, що дозволило експлуатувати макетний зразок вимірювача у виробничих
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умовах ТОВ «ФІДЛАЙФ» при проектуванні та розробці автоматизованої сис-

теми крапельного поливу для тепличних умов, а також в процесі створення бази

інтродукованих рослин, яка використовується при озелененні ПАТ «АКХЗ».

3. Проведено лабораторні випробування розробленого макетного зразка

вимірювача, на підставі яких встановлено факт поліпшення точності комплекс-

ного вимірювання фізичних параметрів тепличних ґрунтів за рахунок обґрунту-

вання способів і реалізації засобів обліку та компенсації взаємних дестабілі-

зуючих впливів заявлених параметрів один на одного, що дозволило покращити

метрологічні характеристики інформаційно-вимірювальної системи в цілому

на 20 – 30 % у робочих умовах експлуатації.

4. Обґрунтовано напрямок можливого приросту врожайності культур на

закритих ґрунтах на 6 % (при P=0,95) відносно поточного значення з 26,7 кг/м2

до 28,3 кг/м2 за рік за рахунок використання розробленого вимірювача у

виробничих умовах промислових теплиць.

5. Обґрунтовано наукову та практичну значущість результатів дисерта-

ційного дослідження. Надано рекомендації відносно впровадження розробки у

виробничі та навчальні процеси ПАТ «АКХЗ», ТОВ «ФІДЛАЙФ» і ДВНЗ

«ДонНТУ». Сформульовано пріоритетні напрямки подальших досліджень, які

полягають у розширенні функціональних можливостей інформаційно-

вимірювальної системи з метою її використання в якості портативного модуля

автоматизованих комплексів різного агрофізичного і геохімічного призначення.
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ВИСНОВОК

У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну задачу

побудови комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних системи 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
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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

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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ДОДАТОК Ж
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1. Математична модель ВК вологості ґрунту

1.1. Регресійний аналіз експериментальних даних

Lam 0.06:= Lbm 0.09:= Lan 0.095:= Lbn 0.055:=

K

1
Lam

1
Lbm

-æç
è

ö÷
ø

1
Lan

1
Lbn

-æç
è

ö÷
ø

-

2 p×
:=

Uxx 5.56:= Rvn 190:=

Серія № 1

Серія № 2

K 2.103=

Uab1 4.48 4.193 3.952 3.747 3.672 3.626 3.585( )T:=

Umn1 0.853 0.805 0.681 0.63 0.585 0.557 0.533( )T:=

rr 1
Umn1 Rvn×

Uxx Uab1-( ) K×
:=

W1 90 80 70 60 50 40 30( )T:=

r1 24.387 26.025 27.999 31.401 38.27 53.214 71.371( )T:=

Uab2 4.53 4.173 3.982 3.711 3.692 3.676 3.581( )T:=

Umn2 0.823 0.845 0.641 0.63 0.575 0.547 0.543( )T:=

rr 2
Umn2 Rvn×

Uxx Uab2-( ) K×
:=

W2 90 80 70 60 50 40 30( )T:=

r2 24.794 26.236 27.815 30.789 36.707 55.052 72.204( )T:=

rsr 24.591 26.131 27.907 31.095 37.489 54.133 71.788( )T:=
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1.2. Коефіцієнти апроксимуючих функцій

1.2.1. Функція № 1 1.2.2. Функція № 2

1.2.3. Функція № 3

f1 X11 A11, B11, ( ) A11 X11B11
×:= f12 X12 A12, B12, ( )

A12

X122
B12+:=

A11
f11 X11 A11, B11, ( )d

d A11
f11 X11 A11, B11, ( )d

d
®
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d
1

X122
®
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d
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d
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:= k12
1
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KK11 genfit rsr W1, k11, ff11, ( ):= KK12 genfit rsr W1, k12, ff12, ( ):=

KK11 2.528 103
´

1.063-

æ
ç
è

ö
÷
ø

= KK12 3.834 104
´

23.393
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:=

A13
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1.3. Кореляційний аналіз апроксимуючих функцій

1.3.1. Функція № 1 1.3.2. Функція № 2 1.3.3. Функція № 3

1.4. Графічний аналіз апроксимуючих функцій

WW1 rr( )
3.834104

×

rr
2

23.393+:=
WW2 rr( )

93.034 rr-
0.9

:= WW3 rr( ) 2528 rr
1.067-

×:=

corr W1 WW1 rsr( ), ( ) 0.993= corr W1 WW2 rsr( ), ( ) 0.907= corr W1 WW3 rsr( ), ( ) 0.98=

R11 corr W1 WW1 rsr( ), ( )( )2
:= R22 corr W1 WW2 rsr( ), ( )( )2

:= R33 corr W1 WW3 rsr( ), ( )( )2
:=

R11 0.986= R22 0.822= R33 0.96=

Y1 x( )
3.834104

×

x2
23.393+:=

Y2 x( )
93.034 x-

0.9
:= Y3 x( ) 2528x 1.067-

×:=

x 24.591 71.788..:=
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MDW
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i

YYi Y1 XXi( )-å
=

×:= sDW
1

6 7×
0

6

i

YYi Y1 XXi( )- MDW-( ) 2å
=

×:=

MDW 1.623= sDW 0.405=

M1DW
1
7

0

6

i

YYi Y2 XXi( )-å
=

×:= sDW
1

6 7×
0

6

i

YYi Y2 XXi( )- M1DW-( ) 2å
=

×:=

M1DW 7.305= sDW 1.387=

M2DW
1
7
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i

YYi Y3 XXi( )-å
=

×:= sDW
1

6 7×
0

6

i

YYi Y3 XXi( )- M2DW-( ) 2å
=

×:=

M2DW 3.438= sDW 0.395=
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1.5. Врахування дестабілізуючого впливу фактору температури

b 0.029:= W 30 90..:=

r W t, ( )
3.834104

×

W 23.393-
1 b 20 t-( )×+[ ]×:=

1.6. Аналіз геометричних параметрів ВК вологості ґрунту
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YY

Y1 x( )

XX x, 

20 40 60 80 100
0

20
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r W 10, ( )

r W 20, ( )

r W 30, ( )

W

Given

zz
2 p× LAB× aa× RVN×
3 UUXX 3 aa×-( )×

Find aa( )
3 UUXX× zz×

9 zz× 2 p× LAB× RVN×+
®

UUMN rUMN LAB, ( )
3 Uxx× rUMN×

9 rUMN× 2 p× LAB× Rvn×+
:=

LAB
UUMN rUMN LAB, ( )d

d
19912.670875513545462rUMN×

9 rUMN× 1193.8052083641214306LAB×+( )2
-®

PrUUMN rUMN LAB, ( )
19912.670875513545462rUMN×

9 rUMN× 1193.8052083641214306LAB×+( )2
-:=

LAB 0 0.01, 1..:=
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1.7. Розподіл потенціалів від впливу живлячих електродів

Діапазони розповсюдження енергії від джерел живлення та координати положення електродів
А та В:

Вхідні технічні характеристики:

1.8. Математичне обґрунтування відстані між приймальними електродами

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.4

0.8

1.2

PrUUMN 76.177 LAB, ( ) LAB×

76.177

0.0060822

PrUUMN 32.363 LAB, ( ) LAB×

32.363

0.014316

PrUUMN 23.992 LAB, ( ) LAB×

23.992

0.019312

LAB

i 0 800..:= j 0 800..:=
x1i 40- i 0.1×+:= y1j 40- j 0.1×+:=

a 12.5:= b1 0.3:= b2 0.3:=

I 330 10 3-
×:= V1i j, 

I r×

2 p×
ln x1i a-( ) 2 y1j a-( ) 2

+ b1+é
ë

ù
û×

I r×

2 p×
ln x1i a+( ) 2 y1j a+( ) 2

+ b1+é
ë

ù
û×-:=

r 30.5:=
V2i j, 

I r×

2 p×
ln x1i a-( ) 2 y1j a-( ) 2

+ b2+é
ë

ù
û×

I r×

2 p×
ln x1i a+( ) 2 y1j a+( ) 2

+ b2+é
ë

ù
û×-:=

V1 V2, 

X 0.001 0.002, 0.25..:= AB 0.25:=

AM X( )
AB X-

2
:= NB X( )

AB X-

2
:=
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2. Математична модель ВК кислотності ґрунту

2.1. Градуювальна характеристика ВК кислотності ґрунту

K X( )

1
AM X( )

1
X NB X( )+

-æç
è

ö÷
ø

1
AM X( ) X+

1
NB X( )

-æç
è

ö÷
ø

-

2 p×
:=

r W( )
38340

W 23.393-
:=

Uxx 5.56:= Rvn 190:=

i 1 24..:= Umn X W, ( )
r W( ) K X( )× Uxx×

Rvn r W( ) K X( )×
AB
X

×+
:=

Knorm 0 0.31 0.64 0.998 0.9 0( )T:= Ynorm 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25( )T:=

K1norm 0 0.000001 0.31 0.9 1( )T:= Y1norm 0 0.25 0.05 0.2 0.15( )T:=

t 0 0.01, 0.25..:=

Klsp t( ) interp pspline Ynorm Knorm, ( ) Ynorm, Knorm, t, ( ):=

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
0

0.5

1Umn X 30, ( )

Uxx

Umn X 60, ( )

Uxx

Umn X 90, ( )

Uxx

Knorm

Klsp t( )

X X, X, Ynorm, t, 

ER pH T, ( ) 18 54.197 0.1984T×+( ) pH 6.7-( )×- 202-:=

pH 5 8..:=

5 6 7 8
300-

250-

200-

150-

100-

50-

ER pH 10, ( )

ER pH 20, ( )

ER pH 30, ( )

pH
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2.2. Врахування впливу температурної нестабільності потенціалу ЕП

2.3. Врахування дестабілізуючого впливу конкуруючих йонів

2.4. Нормована характеристика перетворення ВК кислотності ґрунту

ER1 pH T, ( ) 18 54.197 0.1984T×+( ) pH 6.7-( )×- 202 0.2 20 T-( )×-[ ]-:=

5 6 7 8
300-

250-

200-

150-

100-

50-

ER1 pH 10, ( )

ER1 pH 20, ( )

ER1 pH 30, ( )

pH

Uvix1 81.747- 141.9- 200.85- 257.04- 264.61- 88.492- 144.67- 202.04-( )T:=

Uvix2 83.747- 143.9- 198.85- 255.04- 262.19- 86.492- 142.67- 204.04-( )T:=

MDUvix
1
8

0

7

i

Uvix1i Uvix2i-å
=

× 2.053=:= sDUvix
1
7

0

7

i

Uvix1i Uvix2i- MDUvix-( ) 2å
=

× 0.148=:=

ER pH T, pNa, ( ) 18 54.197 0.1984T×+( ) log 10 pH- 6.7+ 10 13- 10 pNa-×+ 10, ( )( )×+ 202-:= pH 5 8..:=

5 6 7 8
300-

250-

200-

150-

100-

50-

ER pH 20, 1, ( )

ER pH 10, 1, ( )

ER pH 30, 1, ( )

pH

5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

ER1 pH 10, ( )- 83.747-( ) 27.708×

1000

ER1 pH 20, ( )- 83.747-( ) 27.708×

1000

ER1 pH 30, ( )- 83.747-( ) 27.708×

1000

pH
5 6 7 8

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ER1 pH 10, ( )- 83.747-( ) 27.708×
1000

5

ER1 pH 20, ( )- 83.747-( ) 27.708×
1000

5

ER1 pH 30, ( )- 83.747-( ) 27.708×
1000

5

pH
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3. Обробка результатів експериментальних досліджень

3.1. Температурна залежність ПЕО ґрунту

MDT
1
5

0

4

i

r30i 76.177 1 b 20 Ti-( )×+éë ùû×-

76.177 1 b 20 Ti-( )×+éë ùû×éë ùû
å
=

×:=
sDT

1
4

0

4

i

r30i 76.177 1 b 20 Ti-( )×+éë ùû×- MDT-éë ùû
2å

=

×

5
:=

3.2. Частотна залежність ПЕО ґрунту

b 0.029:= t 10 30..:=
r W t, ( ) 32.363 1 b 20 t-( )×+[ ]×:=

r90 31.5 26 25 21.5 16.2( )T:= r60 43 38.2 31.1 26.3 23.5( )T:=

r30 96 89.2 75 65 52.5( )T:= T 10 15 20 25 30( )T:=

10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

32.363 1 b 20 t-( )×+[ ]×

23.992 1 b 20 t-( )×+[ ]×

76.177 1 b 20 t-( )×+[ ]×

r90

r60

r30

t t, t, T, T, T, 

MDT 1.851= sDT 0.958=

r1 15.193 19.274 24.292 24.794 25.073 25.712 20.549( )T:=

r2 18.233 22.374 25.992 26.236 26.873 27.212 22.124( )T:=

r3 21.143 23.992 27.01 27.815 27.981 28.014 25.623( )T:=

r4 22.018 26.117 29.896 30.789 31.014 31.753 26.011( )T:=

r5 23.428 29.518 36.003 36.707 37.1 37.849 27.07( )T:=

r6 41.276 47.62 54.284 55.052 55.129 55.743 50.011( )T:=

r7 60.006 65.11 70.919 72.204 72.503 73.014 65.29( )T:=

f 0 15 150 1500 15000 150000 1500000( )T:=

Y1lin t( ) linterp f r1, t, ( ):= Y2lin t( ) linterp f r2, t, ( ):=

Y3lin t( ) linterp f r3, t, ( ):= Y4lin t( ) linterp f r4, t, ( ):=

Y5lin t( ) linterp f r5, t, ( ):= Y6lin t( ) linterp f r6, t, ( ):=

Y7lin t( ) linterp f r7, t, ( ):= t 0 30, max f( )..:=
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3.3. Залежність ПЕО від кислотності ґрунту

3.4. Залежність показань ВК кислотності від природної вологості ґрунту

10 100 1 103´ 1 104´ 1 105´ 1 106´ 1 107´
0

20

40

60

80

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

Y1lin t( )

Y2lin t( )

Y3lin t( )

Y4lin t( )

Y5lin t( )

Y6lin t( )

Y7lin t( )

f f, f, f, f, f, f, t, 

rpH11 5.111 19.173 30.789 42.646( )T:= rpH12 3.257 17.121 31.401 43.138( )T:=
pH1 5 8..:= a 0.438-:=

rpH1 pH1( ) 30.789 1 a 7 pH1-( )×+[ ]×:= pH 5 6 7 8( )T:=

5 6 7 8
0

10

20

30

40

50

rpH11

rpH12

rpH1 pH1( )

pH pH, pH1, 

Ku 4.514:= i 0 16..:=

W 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90( )T:=

U 3.88 3.69 3.56 3.28 3.23 3.23 3.19 3.18 3.14 3.13 3.12 3.12 3.12 3.12 3.11 3.11 3.12( )T:=
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3.5. Температурна залежність показань ВК кислотності ґрунту

pH T U, ( )

U 1000×

27.708
18+ 6.7 54.197 0.1984T×+( )×+ 202- 0.2 20 T-( )×+ 83.747+

54.197 0.1984T×+( )
:=

pH 7.012 6.982 6.986 6.96 6.955 6.926 6.92 6.915 6.917 6.914 6.915 6.911 6.912 6.916( )T:=

z w( ) 6.86:= w 0 80..:=

0 20 40 60 80
6.85

6.9

6.95

7

7.05

pH

z w( )

W w, 

DpH 0.122 0.121 0.1 0.095 0.066 0.06 0.055 0.055 0.054 0.053 0.051 0.051 0.051( )T:=

W 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90( )T:=

20 40 60 80 100
0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

DpH

W

ER1 pH T, ( ) 18 54.197 0.1984T×+( ) pH 6.7-( )×- 202-:=

ER6 4.581 4.622 4.639 4.685 4.704( )T:=

10 15 20 25 30
4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

ER1 7.88 T, ( )- 83.747-( ) 27.708×

1000
0.035-

ER6

T T, 
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4. Результати лабораторних випробувань макетного зразка
вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів

4.1. ВК вологості ґрунту

4.1.1. Результати в залежності від глибини занурення електродів

4.1.2. Результати в залежності від відстані між електродами

ER5 0.231 0.203 0.141 0.101 0.069( )T:=

10 15 20 25 30
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

ER1 5 T, ( )- 83.747-( ) 27.708×

1000
0.11+

ER5

T T, 

W 90 80 70 60 50 40 30( )T:=

r10 24.491 26.131 28.207 31.095 37.489 49.633 74.788( )T:=

r20 23.032 27.211 28.903 30.692 36.212 50.124 75.302( )T:=

r30 24.992 25.724 27.654 31.533 38.217 50.725 76.013( )T:=

x 30 90..:=

r x( )
3.834 104

×

x 23.393-
:=

20 40 60 80 100
20

40

60

80

r10

r20

r30

r x( )

W W, W, x, 

W 90 80 70 60 50 40 30( )T:=

r03 24.491 26.131 28.207 31.095 37.489 49.633 74.788( )T:=

r06 25.632 27.423 29.105 31.192 37.714 49.721 75.002( )T:=

r09 25.992 27.935 28.953 31.431 38.011 50.015 75.138( )T:=

x 30 90..:=

r x( )
3.834 104

×

x 23.393-
:=
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4.1.3. Температурна нестабільність вихідного сигналу ВК вологості

4.2. ВК кислотності ґрунту

4.2.1. Похибка апроксимації експериментальних даних

20 40 60 80 100
20

40

60

80

r03

r06

r09

r x( )

W W, W, x, 

T 10 15 20 25 30( )T:=

r60 43 38.2 31.1 26.3 23.5( )T:=

r61 43.7 38.8 30.3 25.7 23.8( )T:=

r62 42.2 38.1 31.9 26.9 23.3( )T:=
b 0.029:=
t 10 30..:=

10 15 20 25 30
20

30

40

50

32.363 1 b 20 t-( )×+[ ]×

r60

r61

r62

t T, T, T, 

pH 5 8..:=

Uvix1 0.062 1.828 3.154 4.694( )T:= Uvix2 0.023 1.654 3.097 4.741( )T:=

Uvix3 0.044 1.592 3.219 4.628( )T:= PH 5 6 7 8( )T:=

5 6 7 8
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ER1 pH 20, ( )- 83.747-( ) 27.708×

1000

5

Uvix1

5

Uvix2

5

Uvix3

5

pH PH, PH, PH, 
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4.2.2. Температурна нестабільність вихідного сигналу ВК кислотності

5. Моделювання динамічних характеристик вимірювальної системи фізич-
них параметрів тепличних ґрунтів

5.1. Вимірювальний канал вологості ґрунту

 5.1.1. Початкова вологість 30 %

5.1.2. Початкова вологість 60 %

u 0 t, ( ) 60 T 500º

a 1.64º

t 0 500..:=

U1 0.189 0.127 0.098 0.037 0.002( )T:=

U2 0.177 0.123 0.091 0.031 0.001( )T:=

U3 0.174 0.142 0.084 0.049 0.001-( )T:=

10 15 20 25 30
0

0.05

0.1

0.15ER1 5 t, ( )- 83.747-( ) 27.708×

1000
0.05+

U1

U2

U3

t T, T, T, 

Given

0 200 400 600 800
0

10

20

Y 10 t, ( )

20.15

Y 20 t, ( )

14.99

Y 30 t, ( )

9.58

Y 40 t, ( )

4.65

t

ut x t, ( ) a uxx x t, ( )×

u 0 t, ( ) 30 T 750º

u x 0, ( ) 0 L 50º

u L t, ( ) 0 a 0.82º

Y Pdesolve u x, 
0

L
æ
ç
è

ö
÷
ø

, t, 
0

T
æ
ç
è

ö
÷
ø

, 
é
ê
ë

ù
ú
û

:=

t 0 0.1, 800..:=

Given

0 100 200 300 400 500
0

10

20

30

40

Y 10 t, ( )

42.4

Y 20 t, ( )

31.11

Y 30 t, ( )

20.31

Y 40 t, ( )

9.9

t

ut x t, ( ) a uxx x t, ( )×

u x 0, ( ) 0 L 50º

u L t, ( ) 0

Y Pdesolve u x, 
0

L
æ
ç
è

ö
÷
ø

, t, 
0

T
æ
ç
è

ö
÷
ø

, é
ê
ë

ù
ú
û

:=
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5.1.3. Початкова вологість 90 %

u 0 t, ( ) 90 T 400º

a 2.46º

t 0 400..:=

5.2. Вимірювальний канал кислотності ґрунту

5.2.1. Початкова кислотність 5 од.

5.2.2. Початкова кислотність 6 од.

u 0 t, ( ) 6

5.2.3. Початкова кислотність 7 од.

u 0 t, ( ) 8

t 0 300..:=

Given

0 100 200 300 400
0

20

40

60

Y 10 t, ( )

63.2

Y 20 t, ( )

45.94

Y 30 t, ( )

29.74

Y 40 t, ( )

14.54

t

ut x t, ( ) a uxx x t, ( )×

u x 0, ( ) 0 L 50º

u L t, ( ) 0

Y Pdesolve u x, 
0

L
æ
ç
è

ö
÷
ø

, t, 
0

T
æ
ç
è

ö
÷
ø

, 
é
ê
ë

ù
ú
û

:=

T 200:= L 50:= a 9.34:= t 0 200..:=

Given
ut x t, ( ) a uxx x t, ( )×

u 0 t, ( ) 5 u x 0, ( ) 7 u L t, ( ) 7

Y Pdesolve u x, 
0

L
æ
ç
è

ö
÷
ø

, t, 
0

T
æ
ç
è

ö
÷
ø

, 
é
ê
ë

ù
ú
û

:=

Given
ut x t, ( ) a uxx x t, ( )×

u x 0, ( ) 7 u L t, ( ) 7

Y Pdesolve u x, 
0

L
æ
ç
è

ö
÷
ø

, t, 
0

T
æ
ç
è

ö
÷
ø

, é
ê
ë

ù
ú
û

:=

ut x t, ( ) a uxx x t, ( )×

u x 0, ( ) 7 u L t, ( ) 7
Given

Y Pdesolve u x, 
0

L
æ
ç
è

ö
÷
ø

, t, 
0

T
æ
ç
è

ö
÷
ø

, 
é
ê
ë

ù
ú
û

:=

0 50 100 150 200
5

5.5

6

6.5

7

7.5

Y 10 t, ( )

Y 20 t, ( )

Y 30 t, ( )

Y 40 t, ( )

t
0 50 100 150 200

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

Y 10 t, ( )

Y 20 t, ( )

Y 30 t, ( )

Y 40 t, ( )

t

0 100 200 300
6.8

7

7.2

7.4

7.6

7.8

Y 10 t, ( )

Y 20 t, ( )

Y 30 t, ( )

Y 40 t, ( )

t
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5.3. Моделювання динаміки та прогнозу інтегрального стану ґрунту

pH

6.87

6.87

6.86

6.86

6.86

6.85

6.84

6.84

6.83

6.81

7.02

6.98

6.97

6.97

6.95

6.94

6.93

6.93

6.92

6.91

6.87

6.87

6.85

6.83

6.82

6.82

6.81

6.80

6.81

6.79

6.79

6.80

7.05

7.02

7.02

7.01

6.99

6.95

6.92

6.93

6.89

6.90

6.89

6.88

6.88

6.86

6.87

6.87

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

:= W

55

52

51

48

49

46

45

45

42

41

75

72

73

71

71

69

68

65

65

61

62

59

58

55

53

51

49

49

48

46

46

44

73

72

70

69

67

65

64

61

62

58

58

55

55

54

53

53

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

:= t

20.2

20.7

21

21.1

20.6

20.5

20.1

20.3

20.1

20.2

18.9

18.8

19.1

19.3

19.5

19.6

19.4

20.1

20.5

21.2

21.7

21.3

21.4

22.0

19.8

18.3

18.7

18.9

19.2

19.3

20.2

20.4

21

20.6

20.6

20.7

20.8

20.9

19.5

19.6

19.9

19.9

20.1

18.9

18.8

18.2

18.1

18.5

æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

:=

Розрахункові значення стану ґрунту:

Модель прогнозу:

i 0 47..:=

Si

pHi

7

Wi

60
×

ti
20

×
p
23

×
æ
ç
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