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1. Περίληψη 

Στο παρόν Παραδοτέο σχεδιάζεται το μοντέλο επιτήρησης και λειτουργίας του 

συστήματος εργαστηριακής κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται οι 

κατάλληλοι αλγόριθμοι για τον έλεγχο της διαχείρισης και ανάμειξης των 

απορροών του συστήματος κατά τη διαδικασία επαναχρησιμοποίησής τους. Στο 

λογισμικό που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια από την Agrostis θα γίνει η χρήση των 

αλγορίθμων αυτών. Έτσι, στο παραδοτέο αυτό γίνεται ανάλυση της αλγοριθμικής 

αναπαράστασης των διαφόρων λειτουργιών του συστήματος. Η βασική λειτουργία 

του λογισμικού θα αφορά στην εκτίμηση της συγκέντρωσης των θρεπτικών 

στοιχείων στο κάθε διάλυμα και τη δημιουργία του κατάλληλου μείγματος τόσο 

για την υδρολίπανση της καλλιέργειας όσο και για την ανάπτυξη των ιχθύων. Η 

συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη 

δυναμική της καλλιέργειας, το στάδιο ανάπτυξης και την πυκνότητα του 

πληθυσμού των φυτών και ιχθύων. 
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Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 

  


