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1. Περίληψη 

Η έκθεση του παραδοτέου Π_6 που αφορά την 2η Ενότητα Εργασίας [ΕΕ2-

Λογισμικό διαχείρισης (Μ4-Μ12, συντονιστής Agrostis], επικεντρώνεται στην 

υλικοτεχνική εγκατάσταση του συστήματος εργαστηριακής κλίμακας σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Το σύστημα σχεδιάστηκε με απόλυτη αυτονομία, υπό τον συντονισμό 

της εταιρείας Αφοί Εμμανουηλίδη και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Η κατασκευή και η εγκατάσταση του εργαστηριακού συστήματος βασίζεται στο 

σχέδιο κατασκευής και λειτουργίας του συστήματος που παρουσιάζεται στο 

Παραδοτέο 3 του έργου, το οποίο έχει τίτλο «Σχέδιο κατασκευής & λειτουργίας του 

συστήματος», η ανάπτυξη του οποίου συντονίστηκε από το την εταιρεία Αφοί 

Εμμανουηλίδη. Η κατασκευή δεν παρουσίασε καμία απόκλιση από τον αρχικό 

σχεδιασμό, ενώ το σύστημα αποδείχθηκε άρτια λειτουργικό και αυτόνομο. Η πρώτη 

έκδοση του Π_6 παραδόθηκε τον προγραμματισμένο Μ12. Παρόλα αυτά και 

προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την συλλογή δεδομένων για την 

βαθμονόμηση του συστήματος και του λογισμικού ελέγχου, παρατάθηκε ο χρόνος 

υλοποίησης του Π_6 κατά 10 μήνες έτσι ώστε να αναπτυχθεί όσο το δυνατό 

καλύτερα το σύστημα και να βελτιωθεί μετά από περισσότερες δοκιμές. Έτσι, 

δεύτερη έκδοση του Π_6 παραδόθηκε 10 μήνες αργότερα, δηλαδή τον Μ22, όπου 

παρουσιάζεται η συλλογή των πρώτων δεδομένων για την εξακρίβωση της 

λειτουργίας του συστήματος. 
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Το υπόλοιπο κείμενο του παραδοτέου μπορεί να διατεθεί μετά από ζήτηση. 

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 

  


