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Abstract: The paper presents indirect approach for soil pH measurement using image analysis. A system based 

on Arduino microcontroller is developed. The software of the controller and a graphical user interface have been 

developed for system setup, visualization and processing of the collected data. Two color spaces RGB and Lab are used 

for research of the influence between pH and soil color. Three kind of soil are used in the research. The correlation 

coefficient is used for assessment the informative color feature. It was found that G, a and b color components are 

informative for development of mathematical models for indirect measurement of soil pH using image analisys.    
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Все по – напредналите технологии в областта на сензорната техника и 

микроконтролерите налагат разработването и проектирането на нови устройства за 

окачествяване на основни параметри на почва.  

Тези устройства трябва обективно да оценяват пробите от почвите, със значителна 

точност и прецизност, да класифицират основните видове почва по нейния цвят. 

От десетилетия подчертана тенденция в реализацията на технически устройства е 

замяната на отделни механични възли и блокове с електронни. По принцип всяка управляваща 

система има сензори, които събират необходимите данни от окръжаващата среда. Данните се 

предават на електронен блок, който ги обработва и в съответствие с тях чрез вградения му 

алгоритъм изработва управляващ сигнал за изпълнителните механизми. Те от своя страна 

въздействат по необходимия начин върху средата. Класическата реализация на системите е 

добре известна – сензорите и изпълнителните механизми са отделно от електронния блок, 

който може да бъде реализиран и с една интегрална схема (ИС). Възможно е обаче сензорите 

и изпълнителните механизми да са част от ИС, която в този случай се превръща в т.нар. 

система върху чип (System on Chip, SoC). Именно това представлява интегрално изпълнение 

на електромеханична система. 

 
5 Докладът е представен на студентската научна сесия с оригинално заглавие на български език: КОСВЕН 

ПОДХОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КИСЕЛИННОСТ НА ПОЧВА ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. 

mailto:npaskova@uni-ruse.bg
mailto:cgeorgieva@uni-ruse.bg
mailto:daskalov@uni-ruse.bg


PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 3.1. 

 - 34 - 

Прогресът в техниката на обработка на информацията и бързото развитие на 

микропроцесорите и компютърните технологии определят и интензивността в развитието на 

сензорите. Компютърните технологии са в основата на съвременните измервателни и 

управляващи системи. Тъй като възможностите на тези системи се увеличават, ролята на 

сензорите, явяващи се първично звено във възприемането на информацията от обекта на 

измерване (електрически и неелектрически величини) съществено нараства. Сензорите се 

превръщат във важен фактор и придобиват все по-голямо значение като конструктивни 

елементи на системите. 

Измерването на неелеткрически величини намира все по - широко приложение в 

различни области. 

Спектралният анализ предлага много възможности в почвените анализи. Той може да се 

открие наличието на много малки количества (10-11–10-12g) от даден елемент. По интензитета 

на излъчените спектрални линии е възможно да се установи количеството на елемента 

(количествен спектрален анализ). През последните години специалисти изтъкнаха 

предимствата на спектралния анализ в инфрачервената област като бърза алтернатива за 

едновременно изследване на няколко показатели. Развитието на инструментите и особено 

възможността да се използват инструменти с оптични влакна позволява проби да се 

анализират не само в специализирани лаборатории, а и на полето. 

Могат да се определят pH, съдържание на органичен въглерод, съдържание на усвоими 

форми на фосфор и калий. InfraAlyzer450, Technicon e филтърен спектрофотометър, снабден с 

19 фиксирани филтъра, позволяващи да се получат спектрални данни на 19 дължини на 

вълните в диапазон от 1445 до 2348nm. FQA-NIRGun, Fantec, e сканиращ спектрофотометър, 

работещ в късовълновия диапазон от 600 до 1100nm. И при двата спектрални апарата, 

спектърът на пробите се получава чрез измерване на дифузното отражение от смлени и 

хомогенизирани проби и записан като log(1/R), където R е отражението от пробата. За 

обработка на спектралните данни, получени с InfraAlyzer450 се използва софтуерният пакет 

за количествен анализ Technicon InfraAlyzer System Software, а за данните от FQA-NIRGun - 

софтуерният пакет Unscrambler, Camo AD. Недостатък на уреда е високата му цена. 

През последните години все повече се прилага компютърното зрение като средство за 

определяне на различни качествени и количествени показатели на селскостопанска 

продукция, почва, води и др. (Sannakki, S. And all, S., 2012; Chen, B. And all, 2011; Ayane, S. 

and all, 2013; Auearunyawat, P. and all, 2012). 

В доклада е представено проектиране на уред за измерване на основни качествени 

показатели на почва – в случая цвят на почвата, базиран на микроконтролер от серията 

Ардуино. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Водородният показател, pH е измерител за киселинността или алкалността на даден воден 

разтвор. Представлява отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на водородните катиони 

(H+), изразена в молове на литър: 
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Чрез концентрацията на H+ се определя химичният характер на даден разтвор.  

Формулата за изходното напрежение, която описва физикохимичните явления е: 
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където: R  е универсална газова константа, 

T  – абсолютна температура, 

F  – константа на Фарадей, 

ZH+ - брой заряди (за водородния атом = 1), 

E-E0 - напрежението което излиза от електродите и се подава на измервателния уред,  

E0 - напрежението на сравнителния електрод. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80


PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 3.1. 

 - 35 - 

Тази формула е универсална и при подходящи електроди се използва за измерване на 

концентрацията и на други йони – например за измерване на нитрати. Независимо какви йони 

и с какви електроди се мерят, изискванията към електронния уред са практически еднакви, 

освен индикацията – вместо pH се показва mg/kg. 

Във всички случаи сравнителният електрод трябва да има стабилен и повторяем 

потенциал независимо от разтвора, който измерва. 

Терминът pH означава потенциал (p) на водородните йони (H+) във вода и е измерител 

на относителната киселинност или алкалност на почвения разтвор. pH на почвата се представя 

върху 14-точкова скала, където стойност 7,0 се счита за неутрална. По-ниските стойности на 

скалата за pH означават увеличаване на H+ йоните и киселинността, а по-високите – 

увеличаване на хидроксилните (OH-) йони и алкалността. Тъй като pH се представя върху 

логаритмична скала, всяка промяна с една pH единица в действителност представлява 

десетократно увеличаване на киселинността или алкалността на почвата.   

Много почви имат тенденция да се окисляват с времето.  

Киселинността на почвата се увеличава в резултат на:  

- изветряне на минералите в почвата и освобождаване на окисляващи алуминиеви (Al3+) 

йони;  

- отмиване на основни йони от дъждовната вода, като напр. калциеви (Ca2+), магнезиеви 

(Mg2+), калиеви (K+) и натриеви (Na+);  

- разлагане на органична материя в почвата и образуване на органични киселини;  

- корените на растенията, които при растежа си освобождават H+ йони и органични 

киселини;  

- торенето с амонячни торове, които освобождават H+ йони при превръщането си в 

нитрати от почвените бактерии.  

Нитрификацията на амонячните торове, разлагането на органична материя и отмиването 

на основни йони по-принцип са основните източници на киселинността на почвата.  

Влиянието на pH на почвата при отглеждане на земеделски култури е значимо. Факторът 

pH на почвата влияе върху много физични, химични и биологични реакции, необходими за 

оцеляването, растежа и добива от земеделските култури. Усвояемостта на хранителните 

елементи е силно повлияна от pH и е вероятно втората от най-важните причини за регулиране 

на pH на почвата. Връзката между pH на почвата и усвояемостта на хранителните елементи е 

показана на фиг. 1. 

 

 
Фиг. 1. Относителна усвояемост на хранителните елементи на селскостопанските 

култури според pH на почвата. 

 

 Пример за електронна схема за измерване на рН е показан на фиг. 2.  
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Фиг. 2. Електронна схема за измерване на рН 

 

Но за да се направи графика всеки път, за да се преизчисли напрежението в миливолти в 

рН единици не винаги е удобно. За да се предцени веднага показването на стойността на рН, е 

необходимо да се направят някои корекции в схемата, т.е. да се избере усилването на 

усилвателя към изхода, зависимостта трябва да е 100 мВ / рН или 1B / рН и да има смяна на 

сигнала около нулата. Пример за това е LF444 чип.  

Ако към подобно устройство е свързан цифров волтметър, то е възможно точно 

измерване на потенциала на рН електрод, който ще бъде в рамките на +/- 400mV по отношение 

на сребърен хлорид. Графикът ще бъде, както следва (промяна в наклона на кривата - 

температурната зависимост от капацитета) – фиг. 3. 

 

Фиг. 3. Графика за определяне на стойността на рН 

 

За проектирането на системата е използван микроктролер Arduino. Ардуино е 

платформа, базирана на входно-изходна платка и среда за програмиране, използваща езика 

Processing. Платката Ардуино е снабдена с мощни ATmega микроконролери и обикновено 

изпълнява ролята на "мозък" на роботи и интерактивни проекти. Ардуино може да "усеща" 

заобикалящия го свят с помощта на различни сензори (напр. за звук, светлина, докосване, 

движение и др.) и да реагира на промени в заобикалящата среда (напр. като задвижва 

електомотори и командва уреди издаващи звук или светлина). 

Ардуино Uno е микроконтролерна развойна платка с ATmega328P AVR микроконтролер 

(Фиг. 4.).  
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Фиг. 4. Микроконтролер Ардуино Уно  

 

Микроконтролерът има 14 цифрови входно-изходни (I/O) порта, 6 аналогови входа, 16 

MHz резонатор, четири светодиода (един потребителски, свързан на 13-ти цифров I/O порт и 

три, които индикират работата на платката: ON, Tx и Rx), USB конектор, захранващ куплунг, 

бутон за рестартиране и ICSP конектор. Шест от цифровите I/O порта могат да се използват 

като PWM (ШИМ) изходи. Свързването с компютър се осъществява чрез USB кабел - USB A 

to USB B. 

Uno може да се захранва през USB порта на компютъра или от външен източник, като 

превключването между различните начини за захранване става автоматично. Външният 

източник на захранване може да е AC-DCадаптер (7 до 12V) или батерия. 

Техническите характеристики са следните:  

• Микроконтролер: ATmega328P 

• Работно напрежение: 5 V 

• Захранващо напрежение (препоръчително): 7-12 V 

• Цифрови I / O порта: 14 (от които 6 могат да са PWM изходи) 

• Аналогови входове: 6 

• Максимален ток на I / O порт: 40 mA 

• Прогрaмируема памет: 32 KB 

• SRAM: 2 KB 

• EEPROM: 1 KB 

• Тактова честота: 16 MHz. 

 

Програмирането му се извършва чрез Open Source Java базиран софтуер ArduinoIDE, 

който е изключително удобен и лесен за използване. Ардуино има голяма обществена 

подкрепа в цял свят и обширен набор от библиотеки и примери за използването на 

платформата. 

 

Схемата на модула за цвят е представена на фиг. 5. 
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Фиг. 5. Принципна електрическа схема на свързване на модула за измерване на влажност 

 

Преносим компютър – Системата е оборудвана с преносим компютър, чиито 

характеристики осигуряват безпроблемното събиране и обработка на получената информация 

от сензорните модули и безжичната камера и осигуряващ ефективна работа за разработения 

специализиран софтуер. В изпълнение на тези изисквания е избран преносим компютър HP 

ProBook. 

 

Захранващ блок 

За да се тества схемата реално трябва да бъде захранена с източник на постоянно 

напрежение. Микроконтролерите работят със стандартни TTL нива 0-5 V. Има 

микроконтролери, който работят и с по-ниско напрежение, те се използват за приложения 

захранвани от батерии и това тяхно свойство се отбелязва с латинската буква L, примерно 

16LF84a.  

При контролерите, който не са предвидени за работа с ниско напрежение захранващото 

напрежение трябва да бъде в границите от 4,5V до 5,5V. 

На пазара има голямо разнообразие от лабораторни захранващи блокове на различни 

цени с различни възможности. При всички случаи за захранване не ни трябват сложни 

захранвания, с големи възможности. Достатъчно е да осигурим напрежение в споменатите 

вече норми, както и ток, който схемата ще консумира.  

Прототип на платката е представен на фиг. 6.  

 

 

Фиг. 6. Прототип на платката на микропроцесорна система за измерване на неелектрически 

величини за окачествяване на почва 
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Микропроцесорната система е разработена под формата на прототип, с използваните 

елементи и прототип на платка (бредборд), към която с джъмпери са свързани основните 

сензори за измерване на величините. 

Схемата на прототипа е представена на фиг. 7. 

 

 

 

Фиг. 7.Схема на прототип на микропроцесорна система за измерване на цвят на почва 

 

Тестването на системата е представено на фиг. 8.  
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Фиг. 8. Тестване на системата 

 

Визуализацията на измерените стойности е представена на панела на серийния монитор 

на Ардуино (Фиг. 9). 

 

 

Фиг. 9. Визуализацията на измерените стойности 

 

ИЗВОДИ 

Физическата реализация на системата е изпълнена като са избрани подходящи 

устройства които да измерват величините и да предават и записват информацията. 

Разработено е програмното осигуряване на контролера, участващ в системата, и е изграден 

графичен потребителски интерфейс за настройка на системата, визуализация и обработка на 

събраните данни. Тествана е работоспособността на системата. 

Установено е, че киселинността на почвата има силна зависимост с G, а, и b цветовите 

компоненти. 

Получени са математични модели за измерване на киселинността на почвата чрез 

измерване на цветовите й компоненти. 

Предстои да се оцени точността на моделите с по-голям обем от почвени проби. 
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