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1. Περίληψη 

Στο παρόν Παραδοτέο Π_5 παρουσιάζεται το λογισμικό που αναπτύχθηκε για την 

αξιοποίηση του μοντέλου επιτήρησης και λειτουργίας των συστημάτων 

ενυδρειοπονίας α) εργαστηριακής κλίμακας και β) του πιλοτικού συστήματος που 

υλοποιείται στα πλαίσια του έργου  FoodOasis στις εγκαταστάσεις του Π.Θ. Το 

παραδοτέο υλοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης της 2ης Ενότητας Εργασίας [ΕΕ2-

Λογισμικό διαχείρισης, (Μ4-Μ12)]. Συντονιστής του Π_5 ήταν η εταιρεία Agrostis. Η 

1η έκδοση του παραδοτέου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα του έργου και παραδόθηκε το μήνα (Μ) 12. Προτάθηκε ωστόσο 

επέκταση της χρονικής διάρκειας της διενέργειας της ΕΕ2 κατά 4 μήνες προκειμένου, 

να αναπτυχθεί όσο το δυνατό καλύτερα το σύστημα και να βελτιωθεί μετά από 

περισσότερες δοκιμές. Έτσι, η τελική έκδοση του Π_5 πραγματοποιήθηκε τον Μ16. Η 

παραπάνω παράταση δεν επηρέασε την υλοποίηση των υπολοίπων παραδοτέων, 

καθώς η πρώτη έκδοση του λογισμικού ήταν ήδη σε λειτουργία. Η βελτιωμένη και 

λειτουργική έκδοση του λογισμικού είναι στη διάθεση των εταίρων του έργου και 

αξιολογείται από το ΠΘ για έλεγχο συμφωνίας μεταξύ των προσομοιωμένων τιμών 

των παραμέτρων που υπολογίζει το λογισμικό και των μετρημένων τιμών που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. 

Στο παρόν παραδοτέο περιγράφεται η υλοποίηση των κατάλληλων αλγόριθμων 

για τον έλεγχο της διαχείρισης και ανάμειξης των απορροών του συστήματος κατά 

τη διαδικασία επαναχρησιμοποίησής τους και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

λογισμικού το οποίο έχει την δυνατότητα παρακολούθησης, προσομοίωσης και 

ελέγχου του φυσικού συστήματος με την χρήση κατάλληλων διεπαφών τόσο με το 

φυσικό σύστημα όσο και με τον χειριστή-χρήστη. 

 Η βασική λειτουργία του λογισμικού αφορά στην εκτίμηση της συγκέντρωσης 

των θρεπτικών στοιχείων στο κάθε διάλυμα μέσω προσομοίωσης με τελικό στόχο 

την δημιουργία του κατάλληλου μείγματος τόσο για την υδρολίπανση της 

καλλιέργειας όσο και για την ανάπτυξη των ιχθύων. Το λογισμικό είναι σχεδιασμένο 

ώστε η παραμετροποίηση του μοντέλου του φυσικού συστήματος να είναι εύκολη 

και δυναμική (οριζόμενη από τον χρήστη) έτσι ώστε η συγκέντρωση των θρεπτικών 

στοιχείων θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη δυναμική της καλλιέργειας, το στάδιο 
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ανάπτυξης και την πυκνότητα του πληθυσμού των φυτών και ιχθύων. Στόχος είναι 

το λογισμικό να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων 

αναφορικά με την λειτουργία και την διαχείριση ενός συστήματος ενυδρειοπονίας. 

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη / υλοποίηση του 

λογισμικού ελέγχου και διαχείρισης ανάμιξης των υδατικών διαλυμάτων στο 

σύστημα. Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με διττό τρόπο: Είτε α) ως εργαλείο 

προσομοίωσης των υδατικών ροών και των συγκεντρώσεων θρεπτικών αυτών στα 

διάφορα υποσυστήματα του συστήματος, είτε β) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση του πιλοτικού συστήματος και για τον 

έλεγχο της λειτουργίας αυτού στην βάση κανόνων που ορίζουν την ανάμιξη των 

υδατικών διαλυμάτων βάσει των συγκεντρώσεων των θρεπτικών και των αναγκών 

σε θρεπτικά τόσο των φυτών όσο και των ψαριών.  
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Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 

  


