
 

 

Περίληψη Παραδοτέου 1.1 

Η μελέτη κατασκευής των λυσίμετρων έγινε από την LANDCO όπου, έπειτα από 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, κατέληξε σε μη ζυγιστικού τύπου λυσίμετρα. Το αρχικό 

σχέδιο κατασκευής υπογείων λυσίμετρων εγκαταλείφθηκε λόγο υψηλού κόστους και μετά 

από αναζήτηση εναλλακτικών η κατασκευή κατέληξε σε ελεύθερα λυσίμετρα με μείωση 

του όγκου οριζοντίως και αύξηση κατακόρυφα.  

Η ομάδα, έπειτα από έρευνα των διαθέσιμων υλικών, κατέληξε στη κατασκευή των 

λυσίμετρων από 3 προκατασκευασμένα τμήματα οπλισμένου σκυροδέματος, 2 αγωγούς 

Φ3000 μήκους 1 μέτρου τοποθετημένα σε δεξαμενή ίδιων διαστάσεων που διαθέτει 

κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα. Ο πυθμένας διαθέτει χαλικόφυλτρο, σε διαδοχικά 

στρώματα, με ένα φρεάτιο Φ200 που οδηγεί σε αγωγό Φ50 υπό κλίση όπου αποτελεί και 

τη μοναδική διέξοδο καθώς η κατασκευή είναι μονωμένη εσωτερικά. Η τελική 

χωρητικότητα των λυσίμετρων διαμορφώνεται στα 18 m3 και τα καθιστά ικανά να να 

φιλοξενήσουν τα ελαιόδεντρα με το πλήρες ριζικό τους σύστημα. 

Εικόνα 0.1 Κατασκευή Λυσίμετρων 

Μετά την ολοκλήρψση της μελέτης κατασκευής, η ομάδα έργου αποφάσισε την 

εγκατάσταση 12 αισθητήρων εδαφικής υγρασίας σε κάθε λυσίμετρο σε 4 διαφορετικά 

βάθη. Η FINT ανέλαβε την ανάλυση των τελικών προδιαγραφών των αισθητήρων, την 

επιλογή μεθόδου μέτρησης (FDR), χαρακτηριστικών βαθμονόμησης τους και την τελική 

επιλογή αυτών, μέσω του αντίστοιχου συνεργάτη. 

Τέλος, η FINT ανέλαβε την ανάλυση και σχεδίαση του ασύρματου δικτυού αισθητήρων και 

των εργαλείων της ΙοΤ πλατφόρμας για τα λυσίμετρα, καθώς και την ανάπτυξη του 

ολοκληρωμένου συστήματος ΙοΤ παρακολούθησης αισθητήρων λυσίμετρων. Το 



 

 

ασύρματο δίκτυο προδιαγράφηκε ώστε να μπορεί να μεταφέρει δεδομένα απευθείας από 

τα λυσίμετρα στους χώρους γραφείων του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης (απόσταση 

περίπου 150 m σε ευθεία) και από εκεί σε μια online πλατφόρμα. 

Μετά από έρευνα αγοράς, η LANCO κατέληξε στην προμήθεια των λυσίμετρων από την 

εταιρία «Αλεξάκης Δημήτριος – Προκατασκευές σκυροδέματος» που ανέλαβε ταυτόχρονα 

και την εκτέλεση των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών για την μεταφορά των 

ελαιόδεντρων από τον ελαιώνα του ΤΕΙ Κρήτης στα λυσίμετρα. 

Τον Ιανουάριο του 2019 ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες για τη μεταφύτευση των 

ελαιόδεντρων του ελαιώνα του ΤΕΙ Κρήτης με το τέλος των εργασιών για το παραδοτέο 

των πέντε λυσίμετρων να έρχεται το Φεβρουάριο. 

 

Εικόνα 0.2: Στιγμιότυπο από την συνάντηση εργασίας συντονιστή του συντονιστή του έργου DRIP κ. Θ. 

Ματσουκά (κέντρο) με τον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Ι. Δαλιακόπουλο (αριστερά) στις εγκαταστάσεις των 

λυσίμετρων στον χώρο του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

 


