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Постановка проблеми. Огляд сучасних літературних джерел та наукових 

розробок [1] показує, що останніми роками відбувається процес інтеграції 
натурального (органічного, або біологічного), біодинамічного, екстенсивного, 
інтенсивного (промислового) та no-till землеробства з новітніми технологіями, 
зокрема з інформаційно-технічними системами оперативного моніторингу стану 
сільськогосподарських угідь. При цьому останній напрям є найбільш актуальним та 
перспективним для умов України. 

Важливою задачею оперативного моніторингу стану сільськогосподарських 
угідь є так званий «management units» територіальних одиниць з подібними 
параметрами просторової неоднорідності, де повинні використовуватися однотипні 
технології обробітку сільськогосподарських культур. Ці технології є основою 
роботи системи прийняття рішень «decision-making systems», яка дозволяє 
приймати ефективні оперативні рішення на основі оперативних даних про 
агробіологічний стан ґрунтового середовища. 

Неоднорідність ґрунту можна представити як ієрархічну підпорядкованість 
явищ. Питання полягає у виборі шкали вимірювання неоднорідності. Звичайно, 
неоднорідність порівняно просто вираховується, коли порівнювані об’єкти 
вимірюються кількісно і при цьому використовуються кількісні критерії. 
Неоднорідність вважають фактором, відповідальним за біорізноманіття, тому що 
завдяки їй формується екологічна складова і забезпечується багатогранність 
організмів ґрунту [2]. 

Сучасне сільськогосподарське виробництво передбачає широке використання 
автоматизованих систем для моніторингу стану сільськогосподарських угідь. 

Один із головних підходів у застосуванні технологій точного землеробства – 
оптимізувати урожайність і забезпечити екологічну якість сільськогосподарської 
продукції з урахуванням зон управління сільськогосподарським полем. У цьому 
аспекті важливу роль відіграє визначення ґрунтової електричної провідності для 
визначення розміру прибутку на основі даних просторової мінливості та вмісту 
поживних речовин у ґрунті. Знання певної структури варіабельності ґрунтового 
покриву дає змогу приймати ефективні рішення для управління агробіологічним 
потенціалом сільськогосподарських угідь [1]. 

Втілення сучасних технологій землеробства дозволяє планувати витрати 
насіннєвого матеріалу, добрив, пестицидів та інших технологічних матеріалів, у 
тому числі палива, визначати загальну стратегію управління агробіологічним 
потенціалом поля тощо. Проте на сьогодні за реалізації цих технологій бракує 
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ефективних систем збору та реєстрації (моніторингу) місцевизначеної інформації 
(агробіологічної та фітосанітарної) про стан сільськогосподарських угідь у 
технологіях точного землеробства. Існуючі способи і засоби реалізації цього 
процесу недосконалі [2–4]. 

У цьому сенсі набувають актуальності розробка та використання принципово 
нового класу сільськогосподарських машин – технічних систем оперативного 
моніторингу стану сільськогосподарських угідь. 

У зв'язку з цим важливим завданням є розробка та обґрунтування сучасної 
інформаційно-технічної системи оперативного моніторингу стану 
сільськогосподарських угідь. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Структура ґрунту змінюється в 
значних межах на багатьох сільськогосподарських полях. Фізичні властивості 
ґрунту, наприклад його структура, мають прямий вплив на водомісткість, ємність 
катіонного обміну, урожайність тощо. Поживні речовини, що містяться у ґрунтах, 
використовуються рослиною, і їх вміст у ґрунті зменшується. Загальноприйнятою 
характеристикою вмісту поживних речовин у ґрунті є вміст азоту, наявність якого 
значною мірою визначає урожайність. Картографія ґрунтової електричної 
провідності широко використовується як ефективний засіб відображення структури 
ґрунту та інших ґрунтових властивостей [5].  

Швидкий опис мінливості сільськогосподарських угідь – важливий 
компонент для зональних методів управління [6]. 

Сучасні методики та засоби реєстрації властивостей ґрунту. Очевидно, 
що для правильної організації управління якістю навколишнього природного 
середовища абсолютно необхідною умовою є організація системи ефективного 
моніторингу. Для оцінки стану навколишнього середовища важлива об'єктивна 
оперативна інформація про критичні чинники антропогенної дії, про фактичний 
стан біосфери і прогнози її майбутнього стану. Існує проблема організації 
спеціальних систем спостережень, контролю й оцінки стану природного 
середовища (моніторингу) як у місцях інтенсивної антропогенної дії, так і в 
глобальному масштабі [3]. Важливе місце на сучасному етапі посідає реєстрація 
електромагнітних характеристик ґрунту. Електромагнітні характеристики ґрунту 
об'єднують багато його властивостей, що впливають на врожайність 
сільськогосподарських культур. До них належать вміст ґрунтової вологи, 
гранулометричний склад ґрунту, ємність катіонного обміну, засоленість, вміст 
обмінних катіонів кальцію (Ca2+) і магнію (Mg2+) тощо. Електромагнітні 
характеристики ґрунту не дозволяють безпосередньо виміряти вміст поживних 
речовин, але показують варіативність важливих характеристик, таких як структура 
ґрунту і вміст обмінних катіонів. Ця варіативність занадто важлива, щоб її 
ігнорувати, і повинна враховуватися у відборі проб (рис. 1). 

Карти ґрунтової електропровідності дають змогу отримати картограми: 
- змінних норм внесення технологічного матеріалу (насіння і мінеральних 

добрив) на основі очікуваної врожайності на кожній окремій ділянці, розрахованих 
виходячи зі значення електропровідності; 
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- змінних норм внесення насіння на основі даних про глибину верхнього 
(орного) шару ґрунту; 

- змінних норм внесення в ґрунт гербіцидів на основі даних про органічні 
речовини, структуру ґрунту і електропровідність; 

- змінних норм внесення вапна на основі даних про агробіологічний стан 
ґрунтового середовища відповідно до рівнів електропровідності. 

 

 
Рис. 1. Електропровідність ґрунту. 

 
Для картографування ґрунту приладом ЕС Veris 3100 використовується 

позашляховик, який оснащено бортовим комп’ютером з технологією паралельного 
водіння, GPS-приймачем (рис. 2) та причіпним агрегатом з дисками (з розміщеними 
дисками-електродами). Під час вимірювань агрегат рухається полем із зануреними 
в ґрунт дисками на глибину 2–5 см, одна пара ізольованих електродів вводить 
електричний струм у ґрунт, інші електроди вимірюють струм, що змінюється 
залежно від опору ґрунту [4]. 

Причіпний агрегат Veris тягнеться по полю, одна пара ізольованих електродів 
вводить електрострум у ґрунт, а інша пара вимірює падіння напруги, яка буде 
відрізнятися: наприклад, глина проводить струм краще, ніж мул або пісок. Заміри 
електропровідності поєднуються з даними GPS і наочно відображаються у вигляді 
карти. Veris 3100 використовує два промені електропровідності для 
картографування двох глибин ґрунту (0–30,5 см і 0–91,5 см) одночасно. 
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Рис. 2. Пристрій ЕС Veris 3100. 

 
Veris 3100 формує два набори карт: карту поверхневого шару (30,5 см) і 

карту, що захоплює кореневу зону (91,5 см). Карта верхнього шару часто 
використовується для вибору місць забору проб, а карта глибшого шару – для 
визначення норми внесення добрив (особливо азотних) [5]. 

Також широкого застосування набув безконтактний сенсор 
електропровідності EM-38-MK2 фірми «Geonics» (рис. 3), яка була заснована в 
1962 році і є світовим лідером у сфері проектування, виробництва та 
обслуговування електромагнітного й геофізичного обладнання. 

 

 
Рис. 3. EM-38-MK2 фірми «Geonics». 
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У 1980 році був створений EM-38-MK2, який забезпечує вимірювання 
електропровідності у вертикальній (VDP) і горизонтальній (HDP) орієнтаціях 
диполів. За максимальної ефективності приладу глибина проникнення 
електромагнітних хвиль коливається від 0,75 до 1,5 м. Він має дві приймальні 
котушки, які розташовуються від передавача на відстані 1 і 0,5 м і працюють з 
частотою 14600 Гц. На приладі розміщена GPS-антена, яка передає сигнал на 
спеціальний ноутбук Allegro CX, який містить програму FarmWorks. EM-38-MK2 
можна встановлювати як стаціонарно, так і закріпивши на автомобіль для 
дослідження великих територій. За допомогою цього пристрою в польових умовах 
можна легко визначити: гранулометричний (механічний) склад ґрунту, вміст солей 
у ґрунті, запас гумусу і вологи [6]. 

Вказані пристрої надто вартісні та дають значну похибку у вимірюваннях, це 
створює необхідність подальшого дослідження цих систем. 

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є розробка ефективної 
інформаційно-технічної системи оперативного моніторингу стану 
сільськогосподарських угідь власної конструкції. 

Виклад основного матеріалу. Відомий пристрій [7], основним робочим 
органом якого є система електродів, в якості яких використано плоскі диски з 
горизонтальною віссю обертання на стояку, який жорстко закріплений до рами 
вимірювального пристрою таким чином, що опорні колеса пристрою визначають 
глибину ходу дисків-електродів у ґрунті. 

Недоліком подібного пристрою є значна похибка у визначенні, спричинена 
тим, що під час виконання робочого процесу порушується стабільність контакту 
диска-електрода з ґрунтом внаслідок поперечних відхилень робочих дисків-
електродів відносно прямолінійного напряму руху, що зумовлене конструкцією 
пристрою, відсутністю копіювання нерівностей поверхні поля дисками-
електродами. При цьому змінюється площа контакту диска-електрода з ґрунтом, 
оскільки при поперечних коливаннях плоскі диски-електроди однією стороною 
можуть взагалі не контактувати з ґрунтом. 

Найближчий прототип містить дві електродні пари, що постійно занурені в 
ґрунт і розміщуються на рамі, яка за допомогою шарніра з’єднана з причіпним 
пристроєм, що під’єднується до транспортного засобу. 

Недоліком найближчого аналога є те, що така конструкція приладу не 
забезпечує стабільного контакту електродів з ґрунтом і, як наслідок, значно 
знижується достовірність і якість даних, отриманих за допомогою моніторингу під 
час визначення електропровідних властивостей ґрунтового середовища. 

Вимірювання електропровідних властивостей ґрунтового середовища. 
Електропровідність (soil conductivity) – це властивість матеріалу передавати 
(проводити) електричний струм, вимірювана в сименсах на метр (См/м) або в 
мілісименсах на метр (мСм/м). Електропровідність ґрунту може виражатися також 
у децисименсах на метр (дСм/м). Мілісименс на метр (мСм/м) – це стандартна 
одиниця вимірювання електропровідності ґрунту. У сименсах на метр вимірюють 
електропровідність матеріалів. Перевага стандартної одиниці вимірювання в тому, 
що вона дає точні кількісні дані. Візуальна оцінка ґрунту дозволяє легко виявити 
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колірні відмінності, але не дає кількісного значення і пояснення суті колірних 
відмінностей. Карти електропровідності ґрунту показують значення в [мСм/м], що 
дозволяє знаходити і однаковим чином обробляти ділянки зі схожими показниками 
електропровідності. Як показали численні лабораторно-польові дослідження, існує 
кореляційна залежність між параметрами електропровідності та вмістом поживних 
речовин у ґрунті за певних значень його вологості та твердості, зумовлених 
гранулометричним складом ґрунту. 

Сфера використання пристрою для визначення електропровідних 
властивостей ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця. 
Інформаційно-технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового 
середовища конструкції Олександра Броварця – пристрій для визначення 
електропровідних властивостей ґрунтового середовища. Конструкція може 
працювати з ручними пристроями, розміщуватися на транспортних засобах високої 
прохідності, сільськогосподарських та енергетичних засобах, які виконують 
технологічну операцію, що дає змогу отримувати оперативні дані про 
агробіологічний стан ґрунтового середовища та приймати оперативні рішення 
щодо керування нормою внесення технологічного матеріалу (насіння, мінеральних 
добрив тощо). 

Усі раніше декларовані елементи таких технологій точного (керованого) 
землеробства (лабораторний аналіз (одна проба на 5-10 га), урожайність) не давали 
можливості забезпечити такий точний підхід. Ця система дає змогу отримати 
достовірну інформацію про агробіологічний стан ґрунтового середовища з кожного 
квадратного метра сільськогосподарського поля. 

Такої точності досі не мають жодні представлені на ринку технології, 
починаючи від лабораторного обстеження (одна проба на 5-10 га) і закінчуючи 
супутниковим моніторингом (точність до 10 м2). Крім того, необхідно враховувати 
вартість цих технологій, оскільки собівартість однієї проби коливається в межах 1-
10 $, супутникового моніторингу – від 20 $, у той час як вартість такої проби з 
використанням запропонованої конструкції технічної системи оперативного 
моніторингу становить менше ніж 0,1 $ за 1 м2 (див. табл.). 

Пристрій для визначення електропровідних властивостей ґрунтового 
середовища конструкції Олександра Броварця дає змогу оперативно визначити 
параметри агробіологічного стану ґрунтового середовища, забезпечити 
«індивідуальний» підхід до кожної елементарної ділянки поля з використанням 
даних електропровідних властивостей ґрунтового середовища (рис. 4). 

Пристрій для визначення електропровідних властивостей ґрунтового 
середовища конструкції Олександра Броварця використовують: перед виконанням 
технологічної операції, одночасно з виконанням технологічної операції (сівба, 
внесення мінеральних добрив тощо); протягом вегетації та після збирання врожаю. 

Це відкриває нові перспективи ведення органічного землеробства з 
використанням таких «розумних» сільськогосподарських машин. 
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Таблиця 
Методи моніторингу агробіологічного стану ґрунтового середовища 

сільськогосподарських угідь 

Метод моніторингу 
агробіологічного 
стану ґрунтового 

середовища 

Щільність 
відбору 

проб ґрунту 
на 100 га 

Розмір 
ділянки, з 

якої 
проводиться 

забір, м2 

Вартість 
однієї 
проби 

(знімка), $, 
ум. од. 

Вартість 
проби 

(знімка) на 
100 га, $, 
ум. од. 

Лабораторний метод 10-15 10 000*1000 1-10 100-1000 

Супутниковий 
моніторинг 

1 знімок 
роздільною 
здатністю 

до 10 м 

100*100 10-100 100-1000 

Технічна система 
оперативного 

моніторингу стану 
сільськогосподарських 

угідь 

1000 10*10 0,1 100 

Технічна система 
оперативного 

моніторингу стану 
сільськогосподарських 

угідь 

10000 1*1 0,1 1000 

 
На рис. 4, 5 зображено загальний вигляд технічної системи оперативного 

моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця (вид 
зверху), на рис. 6 – її загальний вигляд (вид збоку). 

Таке технологічне рішення дасть змогу забезпечити оптимальне керування 
нормою висіву технологічного матеріалу (насіння, добрива тощо) із врахуванням 
агробіологічного стану ґрунтового середовища.  

Технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища 
конструкції Олександра Броварця складається (рис. 6) з опорних коліс 1, П-
подібної рами 2, кріплення 3, поздовжньої рами 4, поперечної рами 5, шарнірів 6, 
важелів 7, стояків-пружин 8, кронштейна 9, обертового вала 10, гідроциліндра 11, 
кронштейна кріплення 12, копіювальних коліс 13, робочих електродів 14, баласту 
15, фаркопа 16 та підставки 17. 

Технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища 
конструкції Олександра Броварця працює таким чином: переміщення технічної 
системи оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь конструкції 
Олександра Броварця відбувається з використанням транспортного засобу за 
допомогою опорних коліс 1, на яких розміщується П-подібна рама 2, до якої за 
допомогою кріплення 3 приєднується поздовжня рама 4. До поздовжньої рами 4 
приєднується поперечна рама 5, до якої через шарніри 6, важелі 7 та стояки-
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пружини 8 кріпляться підважені копіювальні колеса 13 з робочими електродами 14. 
Регулювання глибини ходу робочих електродів 14 відбувається за допомогою 
копіювальних коліс 13, а за допомогою стояків-пружин 8, які прикріплені до 
обертового вала 10, гідроциліндра 11, кронштейна кріплення 12, відбувається 
притискання робочих електродів до поверхні поля та копіювання їх нерівностей. 
Реалізація механізму піднімання/опускання робочих електродів 14 відбувається з 
використанням кронштейна 9, до якого приєднано гідроциліндр 11, який обертає 
вал 10 через кронштейн кріплення 12 (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 4. Загальний вигляд технічної системи оперативного моніторингу стану 
ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця (вид зверху). 
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Рис. 5. Схема технічної системи оперативного моніторингу стану ґрунтового 

середовища конструкції Олександра Броварця. 
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Рис. 6. Загальний вигляд технічної системи оперативного моніторингу стану 

ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця (вид збоку). 
 

 

  
Рис. 7. Функціонування пристрою для визначення електропровідних властивостей 

ґрунтового середовища  на різних типах агрофонів. 
 

Технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища 
конструкції Олександра Броварця, рухаючись по поверхні поля, за допомогою 
робочих електродів 14 забезпечує отримання оперативної інформації про 
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агробіологічний стан ґрунтового середовища та реалізацію згідно з алгоритмом 
норм внесення технологічного матеріалу (рис. 8, 9). 

 

 
Рис. 8. Алгоритм керування нормою висіву технологічного матеріалу за різних 

умов реалізації. 
 

 
Рис. 9. Завдання на реалізацію змінних норм внесення технологічного матеріалу 
залежно від електропровідних властивостей ґрунту та норми внесення добрив. 
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За допомогою фаркопа 16 відбувається приєднання технічної системи 

моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця до 
транспортного засобу (трактора, транспортного засобу підвищеної прохідності, 
квадроцикла тощо). Підставка 17 забезпечує задану висоту фаркопа у від’єднаному 
від транспортного засобу стані. 

Технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища 
конструкції Олександра Броварця, яка містить робочі електроди на рамі, згідно з 
пропонованим нами рішенням, містить П-подібну раму, на якій розміщуються 
баласт і два опорні колеса, повздовжню раму з розміщеною на ній поперечною 
рамою, з приєднаними до неї шарнірами, важелями, стояками-пружинами, 
кронштейн, обертовий вал, гідроциліндр, кронштейн кріплення та копіювальні 
колеса, робочі електроди, баласт, фаркоп, підставку. 

Електронні засоби керування інформаційно-технічними системами 
оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра 
Броварця розміщуються в кабіні оператора (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Розміщення в кабіні енергетичного засобу системи оперативного контролю 

якості виконання технологічних операцій та системи зворотного зв’язку якості 
виконання технологічної операції. 

 
Режими роботи пристрою для визначення електропровідних 

властивостей ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця: 
- ручні переносні пристрої для визначення електропровідних властивостей 

ґрунтового середовища; 
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-  рухомі транспортні засоби з робочими електродами для визначення 
електропровідності ґрунтового середовища, агрегатовані з транспортними засобами 
підвищеної прохідності; 

-  рухомі транспортні засоби з робочими електродами для визначення 
електропровідності ґрунтового середовища, агрегатовані з транспортними 
засобами, які виконують технологічну операцію (сівба, внесення добрив тощо). 

Робочі моменти функціонування інформаційно-технічної системи 
оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра 
Броварця зображено на рис. 11 – 16. 

 

 
Рис. 11. Загальний вигляд технічної системи оперативного моніторингу стану 

сільськогосподарських угідь конструкції Олександра Броварця. 
 

 
Рис. 12. Технічна система конструкції Олександра Броварця на машинно-

тракторному агрегаті під час виконання технологічної операції. 
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Рис. 13. Технічна система оперативного моніторингу стану сільськогосподарських 

угідь конструкції Олександра Броварця на посівному агрегаті під час виконання 
технологічної операції на сільськогосподарському полі. 

 

 
Рис. 14. Кріплення привідного електродвигуна до варіатора посівного апарата, на 

якому розміщується технічна система оперативного моніторингу стану 
сільськогосподарських угідь. 
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Рис. 15. Агрегатування технічної системи оперативного моніторингу стану 

сільськогосподарських угідь конструкції Олександра Броварця з транспортним 
засобом. 

 

 
Рис. 16. Калібрування технічної системи оперативного моніторингу 

агробіологічного стану сільськогосподарських угідь для забезпечення оптимальної 
норми висіву технологічного матеріалу (насіння, добрив) за допомогою обертання 

привідного колеса посівного агрегату. 
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Перед початком вимірювань користувач повинен налаштувати прилад 
та ввести умови вимірювання. 

1. Умови роботи приладу: 
- кількість циклів вимірювання в одній точці; 
- крок вимірювання; 
- вибрати вимірювальний струм; 
- вказати, чи потрібно використовувати GPS. 
2. Умови вимірювання: 
- схема, з якою працює система – 2-полюсна або 4-полюсна; 
- показник вологості ґрунту, %; 
- щільність ґрунту, г/см3; 
- тип електрода: стрижень; диск; тор; сфера; 
- відстань між контактами, м; 
- площа контакту, мм2; 
- вибирати, у чому будуть виводитися дані: напруга, В; електропровідність, 

Смм; опір, Омм. 
3. Вказати місце розміщення: 
- директорію та iм’я файла, де будуть зберігатися результати вимірів. 
 
Технічні характеристики пристрою для визначення електропровідних 

властивостей ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця: 
- Габаритні розміри:  
- ширина – 1366 мм; 
- довжина – 1784 мм; 
- висота – 1147 мм. 
- Мінімально потрібна потужність енергетичного засобу: 30 л.с. (вимоги 

можуть змінюватися залежно від швидкості, рельєфу місцевості та 
ґрунту). 

- Діаметр робочих дисків-електродів: від 100 до 500 мм (залежно від 
глибини моніторингу ґрунтового середовища), оптимальний робочий 
розмір 350 мм, товщина 2,5 мм з конічними роликовими підшипниками і 
чавунними концентраторами. 

- Максимальна швидкість руху по шосе: до 100 км/год (до 62 миль/год); 
- Максимальна швидкість руху під час виконання технологічної 

операції: до 30 км/год (до 18 миль/год ). 
- Розмір коліс: P205 R75. 
- Обладнаний засобами сигналізації при русі дорогами загального 

користування: катафотами, стоянковими вогнями, поворотами. 
Маса: 420 кг. 
 
Технічні характеристики програмного забезпечення пристрою для 

визначення електропровідних властивостей ґрунтового середовища 
конструкції Олександра Броварця: 

 Габаритні розміри корпусу: 100х100х50 мм. 
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 Ступінь захисту від впливів навколишнього середовища - IP40. 
 Живлення: живлення приладу здійснюється від інтерфейсу USB (5 V 

постійного струму), споживана потужність не більш як 2,5 Вт, 
вимірювальна напруга 12±1,2 В, вимірювальний струм 10±1% мкА та 
100±1% мкА. 

 Підсвітка дисплея: трансфлективна. 
 Входи: роз’єм USB типу B (для передачі даних до ПК), роз’єм DB-9 для 

під’єднання до контролера керування технологічними операціями (ККТО) 
за інтерфейсом RS-232, світлодіодний індикатор під’єднання USB, 6 клем 
для під’єднання електродів (дві для подачі вимірювального струму та 
чотири для двох пар вимірювальних електродів. 

 GPS вимоги: протокол NMEA 0183; вхід  GGA и VTG або RMC на 1 Гц 
(4800-8-N-1), послідовний порт з роз’ємом DB9, USB типу A. 

  Оповіщення та сигналізація: світлодіодний індикатор під’єднання USB. 
 На зовнішньому боці корпусу розміщуються органи управління та 

комутації: роз’єм USB типу B (для передачі даних до ПК), роз’єм DB-9 
для під’єднання до контролера керування технологічними операціями за 
інтерфейсом RS-232, світлодіодний індикатор під’єднання USB, 6 клем 
для під’єднання електродів (дві для подачі вимірювального струму та 
чотири для двох пар вимірювальних електродів). 

 Живлення приладу здійснюється від стандартного гнізда прикурювача 
транспортного засобу. 

 Прилад може працювати як з комп’ютером так і окремо, без нього. 
 Обмін інформацією між приладом та комп’ютером здійснюється через 

інтерфейс USB стандарту LowSpeed або FullSpeed. 
 Обмін інформацією між вимірювачем питомого опору ґрунту та 

контролером керування технологічними операціями  здійснюється через 
інтерфейс RS-232. 

 Протокол обміну інформацією між вимірювачем питомого опору ґрунту 
та персональним комп’ютером чи контролером керування технологічними 
операціями   відповідає стандартам. 

 Вимiрювач питомого опору ґрунту одночасно приймає команди як за 
допомогою інтерфейсу USB, так і по RS-232. При цьому дані вимірювань 
прилад надсилає обома інтерфейсами одночасно. 

 Маса: не більше 500 г. 
Програма працює на комп’ютері під управлінням операційної системи 

Windows XP/7. 
Форма виведення на екран результатів вимірювань забезпечення 

пристрою для визначення електропровідних властивостей ґрунтового 
середовища конструкції Олександра Броварця (рис. 17, 18): 

1. Результати вимірювання виводяться на екран у вигляді графіка. Для 
кожного вимірювання відкривається своє вікно, на графіку показана одна крива. 
Горизонтальна вісь – час у форматі гг:хх:сс (гг – години; хх – хвилини; сс – 
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секунди). Вертикальна вісь: напруга, В; опір, Омм; електропровідність, Смм 
(вибирає користувач). 

2. Для графіка є можливість задавати умови масштабування осей, тобто 
мінімальне та максимальне значення, які будуть відкладатися на осях. 

3. Відображається середнє значення для виміряних даних, яке 
відображається на графіку у вигляді горизонтальної лінії та в числовому вигляді. 

4. Є можливість використовувати GPS та відображувати на графіку над 
кожною виміряною точкою віконце з її координатами. 

 

 
Рис. 17. Дисплей для керування технічною системою оперативного моніторингу 

стану сільськогосподарських угідь конструкції Олександра Броварця та блок 
керування. 
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Рис. 18. Загальний вигляд інтерфейсу технічної системи моніторингу конструкції 

Олександра Броварця. 
 

Висновки. Винахід належить до галузі механізації сільського господарства і 
може бути використаний для моніторингу фізико-механічного та агробіологічного 
стану ґрунтового середовища за допомогою вимірювання електропровідних 
властивостей ґрунту. 

Технічним рішенням винаходу є отримання достовірних даних про стан 
ґрунтового середовища за допомогою зменшення похибки під час визначення 
електропровідних властивостей ґрунту, забезпечення індивідуальної стабілізації 
робочих електродів та механізму піднімання/опускання робочих електродів, 
копіювання нерівностей ґрунтового середовища, зменшення інтенсивності 
руйнування структури ґрунту, самоочищення робочого контакту електрода і 
забезпечення стабільності електричного контакту електрода з ґрунтом внаслідок 
удосконалення конструкції приладу. 

Результатом використання пристрою для визначення електропровідних 
властивостей ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця є 
підвищення прибутку на 20-30% за рахунок оптимізації норми висіву 
технологічного матеріалу із врахуванням агробіологічного стану 
сільськогосподарських угідь. 
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Броварець О. Інформаційно-технічна система оперативного моніторингу 

стану ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця 
Способи відбору проб ґрунту за існуючими методиками не враховують 

варіабельності стану ґрунтового середовища. Ставиться завдання отримати 
достовірні дані про агробіологічний стан ґрунтового середовища за допомогою 
зменшення похибки під час визначення електропровідних властивостей ґрунту, 
забезпечення індивідуальної стабілізації робочих електродів та механізму 
піднімання/опускання робочих електродів, копіювання нерівностей ґрунтового 
середовища, зменшення інтенсивності руйнування структури ґрунту, 
самоочищення робочого контакту електрода і забезпечення стабільності 
електричного контакту електрода з ґрунтом, завдяки вдосконаленню конструкції 
приладу. Поставлене завдання досягається використанням інформаційно-технічної 
системи оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції 
Олександра Броварця, яка складається з П-подібної рами, на якій розміщують 
баласт і два опорні колеса, повздовжню раму зі встановленою на ній поперечною 
рамою з приєднаними до неї шарнірами, важелів, стояків-пружин, кронштейна, 
обертового вала, гідроциліндра, кронштейна кріплення та копіювальних коліс, 
робочих електродів, баласту, фаркопа, підставки. 

Ключові слова: інформаційно-технічна система, оперативний моніторинг, 
ґрунт, проби, варіабельність. 

 
Brovarets A. Information and technical system for monitoring the state of the 

soil environment by Alexander Brovarets 
Existing methods of soil sampling on the existing methods do not account for the 

variability of the state of the soil environment. The aim is to obtain reliable data on 
agrobiological condition of the soil environment by reducing errors in determining the 
value of conductive properties of the soil, providing individual stabilize the working 
electrode and mechanism of lifting / lowering the working electrode, copy inequalities 
soil environment, reduce the intensity of the destruction of soil structure, self-cleaning 
work contact electrode and providing stable electrical contact with the ground electrode, 
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by improving co nstruktsiyi device. The task is achieved through the use of information 
technology system operational state monitoring soil environment design of Alexander 
Brovartsya, which consists of a U-shaped frame, which is placed ballast and two 
supporting wheels, longitudinal frame with placed on it transverse frames with attached 
thereto joints, leverage struts, springs, brackets, rotating shaft, hydraulic cylinders, 
mounting bracket and copying wheels working electrodes ballast hitch, supports. 

Key words: information-technical system, operational monitoring, soil samples, 
variability in magnitude. 

 
Броварец А. Информационно-техническая система оперативного 

мониторинга состояния почвенной среды конструкции Александра Броварца 
Способы отбора проб почвы по существующим методикам не учитывают 

вариабельность состояния почвенной среды. Ставится задача получения 
достоверных данных об агробиологическом состоянии почвенной среды путем 
уменьшения погрешности при определении величины электропроводящих свойств 
почвы, обеспечения индивидуальной стабилизации рабочих электродов и 
механизма подъема / опускания рабочих электродов, копирования неровностей 
почвенной среды, уменьшения интенсивности разрушения структуры почвы, 
самоочищения рабочего контакта электрода и обеспечения стабильности 
электрического контакта электрода с грунтом, путем усовершенствования 
конструкции прибора. Поставленная задача достигается путем использования 
информационно-технической системы оперативного мониторинга состояния 
почвенной среды конструкции Александра Броварца, которая состоит из П-
образной рамы, на которой размещаются балласт и два опорных колеса, продольная 
рама с установленной на ней поперечной рамой, с присоединенными к ней 
шарнирами, рычагов, стоек-пружин, кронштейна, вращающегося вала, 
гидроцилиндра, кронштейна крепления и копировальных колес, рабочих 
электродов, балласта, фаркопа, подставки. 

Ключевые слова: информационно-техническая система, оперативный 
мониторинг, почва, пробы, вариабельность, величина. 

 


