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Oznaczanie wilgotności gruntu z wykorzystaniem 

modułów Arduino oraz analiza precyzji 

uzyskanych wyników  
 

Венсек М. Oпределение влажности грунта с использованием модулей Ардуино (Arduino) и анализ 

точночти полученных результатов. Влажность грунта – один из параметров измеряемых, м. пр., во вре-мя 

геотехнических и гидрологических исследований. Одним из методов, позволяющих определить дан-ный 

параметр, является использование датчиков. Цель статьи – оценка возможности использования плат-

формы Arduino IDE и датчиков FC-28 для определения влажности грунтов. Результаты исследований, 

полученных во время трехдневной измерительной серии указывают, что три из пяти использованных дат-

чиков отличаются высокой точностью измерения: в данном случае она не превышает 10%.  

Примененный метод позволяет определять влажность грунта после предыдущей калибровки датчиков. 

Результаты измерений влажности, полученные при помощи датчиков FC-28, можно использовать для лабо-

раторных исследований выщелачиваемости загрязняющих веществ. 
 

Więsek M. Determination of soil moisture using Arduino modules and precision analysis of obtained results. 

Soil moisture is one of the parameters measured, among others, during geotechnical and hydrological tests. One 

of the methods to determine this parameter is the use of sensors. The aim of the article is to assess the possibility of 

using the Arduino IDE platform and FC-28 sensors to determine the soil moisture. The test results obtained during 

the three-day measuring series indicate that three out of five used sensors are characterized by high measuring precision. 

Precision obtained for these sensors does not exceed 10%. 

The method used allows to assess soil moisture after prior calibration of sensors. The humidity measurements 

obtained from the FC-28 sensors can be used for laboratory leaching dynamic tests. 
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Zarys treści 
 

Wilgotność gruntu jest jednym z parametrów mie-

rzonych między innymi w trakcie badań geotech-

nicznych i hydrologicznych. Jedną z metod pozwa-

lających wyznaczyć ten parametr jest wykorzystanie 

czujników. Celem artykułu jest ocena możliwości wy-

korzystania platformy Arduino IDE i czujników  

FC-28 do określenia wilgotności gruntów. Wyniki ba-

dań uzyskane w trakcie trzydniowej serii pomiaro-

wej wskazują, że trzy spośród pięciu wykorzystanych 

czujników odznaczają się wysoką precyzją pomiaro-

wą. Precyzja uzyskana dla tych czujników nie prze-

kracza 10%.  

Zastosowana metoda pozwala oceniać wilgotność 

gruntu po wcześniejszej kalibracji czujników. Pomiary 

wilgotności uzyskane z czujników FC-28 mogą być 

wykorzystane do laboratoryjnych badań wymywal-

ności zanieczyszczeń. 
 

Wstęp 
 

W obecnych czasach badania właściwości grun-

tów, obok analiz jakości wód podziemnych 

(DĄBROWSKA, WITKOWSKI, SOŁTYSIAK, 2018a, b), 

stanowią niezbędny element w planowaniu prze-

strzennym. Projektowanie zakładów górniczych, 
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inwestycji hydrotechnicznych, urbanistycznych 

czy nawet domów jednorodzinnych wiąże się 

z szeregiem badań, które stwierdzają przydat-

ność gruntu do użytkowania (DROBNIK i in., 2018). 

Charakterystykę gruntu ustala się na podstawie 

jego właściwości mechanicznych. Właściwości 

te w znacznym stopniu zależą od cech fizyko-

chemicznych, takich jak skład mineralny czy zja-

wiska kapilarne (WIŁUN, 1987). Dużą rolę odgry-

wa tutaj wilgotność gruntu, która warunkuje 

większość parametrów fizycznych oraz chemicz-

nych. Wilgotność to procentowy stosunek masy 

wody znajdującej się w próbce gruntu do masy 

tej próbki w temperaturze 105–110°C (MYŚLIŃ-

SKA, 2010). Oznaczanie wilgotności gruntu może 

być również elementem dodatkowym badań wy-

mywalności i badań lizymetrycznych (SOŁTYSIAK, 

DĄBROWSKA, 2016; SOŁTYSIAK i in., 2017; SOŁ-

TYSIAK i in., 2018; SOŁTYSIAK, DĄBROWSKA, ŚLÓ-

SARCZYK, 2018). Wykonanie ich ma na celu nie 

tylko ocenę środowiska, ale również przewidy-

wanie i scharakteryzowanie zachodzących w nim 

przeobrażeń. Aktualnie kładzie się coraz większy 

nacisk na monitoring tego parametru, na co skła-

da się kilka czynników. Kurczenie się świato-

wych zasobów wody pitnej oraz występowanie 

anomalii pogodowych związanych z suszami 

lub – przeciwnie – z nadmiarem wody, sygnali-

zuje potrzebę tworzenia modeli hydrologicznych 

i klimatycznych (NOURANI, ANDALIB, DĄBROW-

SKA, 2017; NOURANI i in., 2017), ich analizy oraz 

interpretacji w celu oceny wpływu na ekosystem. 

Deficyt wilgotności w gruncie negatywnie 

wpływa na rolnictwo, zmniejszając jakość i ilość 

plonów przez ograniczenie transportu składni-

ków odżywczych w gruncie (ELBL i in., 2016). 

Brak wody prowadzi do zmiany składu i aktyw-

ności mikroorganizmów glebowych, które wa-

runkują przemiany węgla i azotu, odpowiedział-

ne za urodzajność gruntu i cykl pokarmowy 

(BRAMER i in., 2018). Z tego powodu konieczne 

jest prawidłowe nawadnianie w odpowiednim 

czasie, w zależności od wilgotności gruntów, 

środowiska roślinnego oraz rodzaju gruntu 

(LEKSHMI i in., 2014). Wilgotność gruntu ma 

również wpływ na zwierzęta roślinożerne. Od-

bywa się to przez zmiany odczynu pH w wy-

niku modyfikacji stężenia minerałów lub sub-

stancji w wodzie podczas wysychania lub zwil-

żania gruntu. Po osiągnięciu odpowiednio 

niskiego pH zwiększa się biodostępność i to-

ksyczność niektórych metali ciężkich, co sta-

nowi zagrożenie dla organizmów (BARNETT, 

JOHNSON, 2013).  

Wilgotność gruntu jest też istotnym elemen-

tem określanym w analizach stabilności skarp, 

obliczeniach bilansu wodnego oraz ocenie dzia-

łania struktur geotechnicznych. (LEKSHMI i in., 

2014) Wartość wilgotności gruntu zależy od wy-

stępowania wód gruntowych, ewapotranspiracji, 

opadów oraz właściwości samego gruntu   

(m. in. pojemności, przepuszczalności, zwilżal-

ności). Bilans wilgotności gruntu zależy od kli-

matu, pór roku, czynników antropogenicznych 

oraz szaty roślinnej. Przemiany, które zachodzą 

w gruncie (rozpuszczanie, krystalizacja substan-

cji) są związane z dynamiką wilgotności gruntu. 

Wilgotność gruntu zmienia się w zależności od 

jego właściwości. Dlatego też w trakcie pomiaru 

wilgotności należy mieć na uwadze charakterys-

tyczną dynamikę tej wartości, jak również tem-

peraturę powietrza i gruntu, ilość opadów, pro-

fil gruntu oraz nierówną morfologię powierzchni 

gruntu (LVOVA, NADPOROZHINSKAYA, 2017). 

Obecnie dostępnych jest wiele metod pozwa-

lających na pomiar wilgotności gruntu, spośród 

których wiodącą jest metoda grawimetryczna 

(suszarkowa). Polega ona na pobraniu próbki, 

wysuszeniu jej w temperaturze 105–110°C, a na-

stępnie obliczeniu różnicy masy przed i po wy-

suszeniu (MYŚLIŃSKA, 2010). Jednak ze wzglę-

du na długotrwały pomiar, niezbędny sprzęt la-

boratoryjny, konieczność naruszenia struktury 

gruntu oraz potrzebę przeprowadzenia kilku-

krotnego pomiaru w celu uzyskania reprezen-

tatywnej wartości, opracowano wiele innych 

technik ułatwiających wielokrotne pomiary  

w jednym miejscu (BARANOWSKI, 1971). Takie 

badania są możliwe dzięki występowaniu róż-

nych zjawisk fizycznych zdeterminowanych za-

wartością zmiennych ilości wody w gruncie. Me-

tody wykorzystujące owe zjawiska pozwalają na 

ciągły pomiar wilgotności gruntu in situ w okreś-

lonych punktach, a sama interpretacja wyników 

pomiarów polega na ich odczytaniu z przyrządu 

lub przenośnego miernika. Analizę uzyskanych 

danych można przeprowadzić z wykorzysta-

niem metod uczenia maszynowego (np. sztucz-
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nych sieci neuronowych) (ARNAIZ-GONZALEZ 

i in., 2016; POŁAP i in., 2018; SOŁTYSIAK, BLACH-

NIK, DĄBROWSKA, 2016). Ze względu na wady 

niektórych metod, w praktyce najczęściej stosuje 

się metodę elektrometryczną (oporową), metodę 

sond porowatych, metodę neutronową oraz me-

todę tensjometryczną (PRUSINKIEWICZ, 1957).  

Metoda elektrometryczna polega na ustawie-

niu w gruncie na odpowiedniej głębokości dwu 

metalowych elektrod w odległości od kilku do 

kilkunastu centymetrów od siebie, a następnie 

zmierzeniu oporu elektrycznego (BARANOWSKI, 

1971). Wyniki odczytuje się z przenośnego mier-

nika elektrycznego połączonego z elektrodami 

za pomocą dwóch przewodników. Metoda elek-

trometryczna cechuje się znacznymi wadami, po-

legającymi na oddziaływaniu na przewodnictwo 

elektryczne nie tylko wody, lecz także tempera-

tury czy stężenia elektrolitów w wodzie grun-

towej.  

Metoda sond porowatych zdaje się rozwią-

zywać problem niestabilnego kontaktu między 

elektrodą a gruntem. W tej metodzie elektrody 

są umieszczane w porowatym bloku, np. w gi-

psie. Taką sondę porowatą lokuje się w grun-

cie. Na powierzchnię są odprowadzone prze-

wodniki od elektrod połączone z miernikiem. 

Pomiar oporu pozwala na określenie wilgotnoś-

ci w gruncie. Im mniejsza zawartość wody, tym 

wyższy opór w sondzie porowatej. Zalety tej me-

tody to prostota oraz niski koszt czujnika, wa-

dy natomiast: konieczność kalibracji dla danego 

rodzaju gruntu, przewlekłe osiąganie stanu ró-

wnowagi oraz ograniczona dokładność pomiaru. 

 Metoda neutronowa zakłada, że wodór wy-

stępujący w cząsteczkach wody gruntowej właś-

ciwie jako jedyny spowalnia bieg szybkich ne-

utronów. Im więcej wody znajduje się w bada-

nym gruncie, tym więcej występuje spowolnio-

nych neutronów i – co za tym idzie – większa jest 

liczba impulsów mierzonych wilgotnościomie-

rzem neutronowym. Wpływ na tę metodę ma 

obecność związków organicznych oraz zmiany 

ciężaru objętościowego gruntu, które wpływają 

na dynamikę spowalniania neutronów. Podczas 

badania należy zachować szczególną ostrożność 

ze względu na pracę ze źródłami promienio-

twórczymi.  

Metoda tensjometryczna wykorzystuje siłę 

ssącą gruntu. Do badania wykorzystuje się ten-

sjometr, który umieszcza się w gruncie. Tensjo-

metr jest to plastikowa rurka zakończona poro-

watym ceramicznym kubkiem wypełnionym 

wodą, połączona z miernikiem ciśnienia. Podczas 

zmiany wilgotności gruntu następuje ruch wody 

z kubka do gruntu lub odwrotnie. Pozwala to 

na odczyt ciśnienia panującego w rurce. Działa-

nie tensjometru uwarunkowane jest ciśnieniem 

atmosferycznym, a więc teoretycznie górny za-

kres pomiaru przyrządu to 1 at., aczkolwiek  

w praktyce wartość ta wynosi 0,0–0,75 at. Ten-

sjometry, dzięki swojej prostej budowie i wyso-

kiej czułości, szybko zyskały popularność, nie-

mniej jednak ich wadą jest łatwość zapowietrza-

nia się podczas szybkich zmian siły ssącej lub 

przy dużym osuszeniu gruntu.  

Celem artykułu jest określenie możliwości 

wykorzystania środowiska programistycznego 

Arduino Ide (https://www.arduino.cc/) do oceny 

wilgotności gruntu w warunkach laboratoryj-

nych. W pracy zastosowano czujniki wilgotności 

FC-28 kompatybilne ze środowiskiem progra-

mistycznym Arduino. Podczas badań skupiono 

uwagę na dokładności pomiarów poprzez wyko-

nanie analizy precyzji uzyskanych wyników.   
 

Metodyka 

 

Badania przeprowadzono na próbce gruntu an-

tropogenicznego (szlaka ze składowiska w Mia-

steczku Śląskim) o objętości 7 litrów i o wilgot-

ności początkowej równej 0,96%. Wilgotność zo-

stała określona na podstawie normy PKN-CEN 

ISO/TS 17892-1. Po określeniu wilgotności cała 

próba gruntu została umieszczona w pojemni-

ku, w którym umieszczono również czujniki wil-

gotności gruntu zgodne z modułem Arduino. 

Na początku badań grunt został zasilony wodą 

destylowaną o objętości 1 litra. Zmiany wilgot-

ności w gruncie określano z częstotliwością jed-

nej minuty w trakcie trzydniowej serii pomia-

rowej. 

Arduino stanowi platformę programistycz-

ną opartą na projekcie Open Hardware, prze-

znaczonym dla mikrokontrolerów ze standary-

zowanym językiem programowania. Bazuje on 

generalnie na języku C/C++ 
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(https://www.arduino.cc/). Do programowania 

kontrolera wykorzystuje się komputer, który 

służy również do interakcji z platformą podczas 

jej pracy. Samo programowanie przebiega z po-

mocą Arduino IDE czyli wieloplatformowej apli-

kacji napisanej w języku Java (BANZI, 2011). 

Arduino szybko zyskał popularność i zgro-

madził dużą społeczność. Przyczyniło się to do 

stworzenia bardzo dużej liczby gotowych pro-

jektów, wyprodukowania przez twórców bar-

dzo wielu rozszerzeń oraz płytek, a także możli-

wości uzyskania szybkiej pomocy od innych 

użytkowników. Dodatkową zaletą Arduino jest 

niski koszt zakupu modułów (CANDELAS i in., 

2015). Arduino pozwala na generowanie samo-

dzielnych interaktywnych obiektów lub może 

być podłączony do hosta. Najważniejszymi ele-

mentami na płycie są mikrokontroler będący jej 

centralnym punktem, cyfrowe i analogowe piny 

wejścia i wyjścia oraz złącza UART lub USB słu-

żące do połączeń z hostem. 

Badania wilgotności gruntu wykonano z wy-

korzystaniem pięciu czujników wilgotności 

gruntu FC-28 (https://abc-rc.pl/arduino-fc-28) 

podłączonych do Arduino Uno Rev3. Czujniki 

wilgotności gruntu zasilane są napięciem od 

3,3V do 5V. Każdy z czujników jest wyposażo-

ny w wyjście cyfrowe informujące o przekrocze-

niu wartości określonej potencjometrem oraz 

wyjście analogowe, generujące precyzyjną war-

tość wilgotności. Wyjście analogowe jest podłą-

czane do wyprowadzenia przetwornika A/C, 

dzięki temu przy pomiarze proporcjonalnego 

sygnału napięciowego uzyskuje się dokładniej-

szy poziom wilgotności. W wyjściu cyfrowym 

przy użyciu potencjometru ustawiany jest próg, 

po którego przekroczeniu wyjście cyfrowe ze 

stanu wysokiego przechodzi w stan niski. Czuj-

niki FC-28 mają trzy elementy: przewody, mo-

duł detektora oraz sondę pomiarową (fot. 1). 

Na potrzeby eksperymentu wykorzystano 

tylko wyjścia analogowe, które umożliwiają po-

miar zmieniający się płynnie w zależności od za-

wartości wilgotności w gruncie. Sondy pomia-

rowe połączono przewodami z modułami de-

tektora, a następnie umieszczonо w gruncie. 

 

 
 

Fot. 1. Czujnik wilgotności gruntu FC-28 (fot. M. Więsek) 

Фот. 1. Датчик влажности грунта FC-28 (фот.: М. 

   Венсек)  

Photo 1. FC-28 soil moisture sensor (phot. by M. Więsek) 

 

Odczyt danych z czujników odbywał się  

z częstotliwością jednej minuty z wykorzysta-

niem własnego programu napisanego w platfor-

mie Arduino IDE. W programie odczytywana 

jest wartość napięcia z poszczególnych pinów 

z wykorzystaniem funkcji, której argumentem 

jest numer analogowego pinu, z którego odczy-

tywane jest napięcie. Funkcja zwraca wartości 

od 0 do 1 023 (charakterystyczne wartości dla 

przetwornika ADC), przy czym 0 oznacza, że na 

wejściu jest 0 V czyli poziom GND (grunt o ma-

ksymalnej wilgotności), a 1 023 oznacza napięcie 

5V (grunt suchy). Uzyskane wyniki pomiarów 

zostały również zbadane pod kątem dokładnoś-

ci poszczególnych czujników. Istnieje szereg me-

tod do oceny jakości wyników analitycznych. Nie-

które z nich to: reprezentatywność i jednorod-

ność próbki, selektywność metody analitycznej, 

losowość wyników, oszacowanie błędów, do-

kładność i precyzja. Do oceny jakości przepro-

wadzonych badań wykorzystano analizę precyzji 

(KMIECIK, SZCZEPAŃSKA, 2005). Precyzja pozwa-

la określić powtarzalność pomiarów wśród ana-

lizowanych pomiarów (DĄBROWSKA, WITKOWS-

KI, SOŁTYSIAK, 2016).  

Precyzja nie określa konkretnej wartości ba-

danej wilgotności gruntu, ale określa czy wyniki 

podlegały działaniu błędów przypadkowych. 

Do oceny precyzji wykorzystuje się metody sta-

tystyczne, np. analizę wariancji w przypadku 

wielu wyników oznaczeń oraz metodę uprosz-

czoną (DĄBROWSKA, WITKOWSKI, SOŁTYSIAK, 2016). 

Metoda uproszczona oceny precyzji oznaczeń, 
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zwana także metodą graficzną, polega na sporzą-

dzeniu wykresu precyzji opartego na percenty-

lach 50, 90 i 99 funkcji σc = 0,05c, gdzie σc jest 

odchyleniem standardowym powiązanym z war-

tością wilgotności gruntu, naniesioną na siatkę lo-

garytmiczną. Standardowo przyjmuje się precy-

zję na poziomie 10% (THOMPSON, HOWARTH, 

1976). Taką precyzję założono również w trak-

cie przeprowadzonego eksperymentu. 

 

Wyniki 
 

Trzydniowe badania wilgotności gruntu pozwo-

liły na przetestowanie czujników Arduino pod 

kątem wykorzystania ich w badaniach lizyme-

trycznych, jak i oceny dokładności uzyskiwanych 

pomiarów. System podłączenia stanowiska po-

miarowego do badania wilgotności gruntu (fot. 2) 

z wykorzystaniem Arduino nie może jednak być 

stosowany w terenowych badaniach lizymetrycz-

nych, a jedynie w laboratoryjnych, co wynika ze 

sposobu montażu układu, który nie działałby 

poprawnie przy wystawieniu go na warunki 

atmosferyczne (opady). 

 

 
 

Fot. 2. Układ pomiarowy wykorzystany w badaniach 

   (fot. M. Więsek) 

Фот. 2. Измерительная система, использованная в ис-

   следовании (фот.: М. Венсек) 

Photo 2. Measurement system used in research (phot. 

   by M. Więsek) 

 

Wyniki uzyskane w trakcie całej serii po-

miarowej wskazują, że trzy (nr 1, 3, 4) spo-

śród pięciu wykorzystanych czujników odzna-

czają się wysoką precyzją pomiarową (rys. 3). 

Dla tych czujników uzyskano precyzję na po-

ziomie 10% (większość par odczytów zna-

lazło się poniżej 50% percentyla funkcji σc). 

Porównanie wyników pomiarów dla wspom-

nianych wyżej czujników z wynikami uzyska-

nymi z wykorzystaniem czujnika nr 5 obni-

ża precyzję.  

W przypadku czujnika nr 2 uzyskane wyni-

ki znacząco odbiegały od pozostałych (rys. 1). 

Dla lepszego zobrazowania zmian wartości na-

pięcia odczytywanego z tego czujnika, na wykre-

sie zastosowano inną skalę. Biorąc pod uwagę 

jednorodność gruntu i wysoką dokładność po-

zostałych czujników, wyniki pomiarów uzyska-

ne przy zastosowaniu tego czujnika nie powin-

ny być brane pod uwagę w trakcie analizy. 
 

 
 

Rys. 1. Wartości wilgotności gruntu w trakcie ostatnich 

   50 pomiarów 

Рис. 1. Значения влажности грунта в течение послед-

   них 50 измерений 

Fig. 1. Soil moisutre value during the last 50 measure-

   ments 

 

Należy zauważyć, że odczyty danych ze 

wszystkich czujników wykazują identyczne 

tendencje zmian. Dotyczy to również czujni-

ka nr 2 (rys. 1). Wartości odczytywane ze 

wszystkich czujników wahają się w przedzia-

le 832–895, przy czym najniższą wartość wska-

zał czujnik nr 4, a najwyższą – nr 5. Naj-

mniejsze różnice pomiarowe stwierdzono  

w przypadku czujników nr nr 1 oraz 3 

(średnio 5,5). 
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Podsumowanie i wnioski 
 

Wilgotność gruntu jest istotnym parametrem 

mierzonym m. in. w trakcie badań geotechnicz-

nych, hydrologicznych czy testów wymywalnoś-

ci zanieczyszczeń. Spośród wielu metod służą-

cych do określenia tej wielkości, jednym z naj-

prostszych sposobów jest pomiar z wykorzysta-

niem czujników. Zastosowane w trakcie badań 

czujniki FC-28 oraz platforma Arduino stanowią 

jedną z metod umożliwiających ocenę tego pa-

rametru w sposób ciągły. Istotną zaletą tego ro-

związania są również niskie nakłady finanso-

we, prostota montażu oraz odczyt danych do-

stosowany do potrzeb ze względu na możliwość 

napisania własnego programu dla środowiska 

Arduino IDE. Mimo że system oparty na Ardui-

no nie powinien znaleźć zastosowania w tere-

nowych badaniach lizymetrycznych, może jed-

nak zostać wykorzystany do badań laboratoryj-

nych. Przeprowadzony eksperyment oceny wil-

gotności gruntu wskazał, które czujniki cechu-

ją się wysoką precyzją pomiarów. Kolejnym 

elementem badań będzie kalibracja czujników 

celem uzyskania wartości wilgotności mierzonej 

w procentach. Czujniki te zostaną wykorzysta-

ne również do dalszych badań związanych   

z przemieszczaniem frontu wilgotności w grun-

cie. 
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