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1. Περίληψη 

Στο παρόν Παραδοτέο Π_7, που συντονίζεται από την Agrostis στο πλαίσιο της 

3ης Ενότητας εργασίας [ΕΕ3-Ολοκλήρωση συστήματος εργαστηριακής κλίμακας, 

(Μ13-Μ30, AGR)], παρουσιάζεται η διασύνδεση του λογισμικού διαχείρισης των 

απορροών του συστήματος ενυδρειοπονίας εργαστηριακής κλίμακας με τη 

λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο. To Π_7 υλοποιείται στο πλαίσιο 

υλοποίησης της 3.1 Υπο-ενότητας Εργασίας [ΥΕ-Ολοκλήρωση του συστήματος, 

(Μ13-Μ30, Όλοι)]. Στόχος του λογισμικού διαχείρισης είναι ο έλεγχος λειτουργίας 

και η προσομοίωση του συστήματος κατά τη διαδικασία λειτουργίας του, μέσω της 

ανάπτυξης των κατάλληλων αλγορίθμων όπως παρουσιάσθηκαν στο παραδοτέο 

Π_4 (Αλγόριθμοι ελέγχου του συστήματος). Το λογισμικό διαχείρισης αναπτύχθηκε 

από την εταιρεία Agrostis όπως αναλύθηκε στο παραδοτέο Π_5 (Λογισμικό ελέγχου 

διαχείρισης ανάμειξης του υδατικού διαλύματος). Έτσι, στο παρόν παραδοτέο 

περιγράφεται η πρώτη δοκιμή λειτουργίας του μοντέλου σε πραγματικές 

πειραματικές συνθήκες. 

  



5 

 

 

Παρ[7]: [Σύστημα AQP εργαστηριακής κλίμακας 

με λογισμικό ελέγχου] 

 

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

E-mail επικοινωνίας: nkatsoul@uth.gr 

  


