
Περίληψη Παραδοτέου 3.1 

Το έργο DRIP προσφέρει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο αλλά και εμπορικά εφαρμόσιμο 

μοντέλο υπολογισμό της ποσότητας και συχνότητας άρδευσης ελαιώνων, που υλοποιήθηκε από 

το ΕΛΜΕΠΑ σαν υπεργολάβο της LANDCO,  που θα βασίζεται στις τελευταίες και πιο σύγχρονες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Ο προσδιορισμός της Μηχανικής Σύστασης του εδάφους είναι συχνά αρκετός, για τις ανάγκες του 

DRIP προχωρήσαμε σε μετρήσεις μεγαλύτερης ανάλυσης. Ο προσδιορισμός της 

χαρακτηριστικής καμπύλης υγρασίας (SWCC) αποτελεί ένα πλέον σημαντικά βήματα κατά την 

διαδικασία αξιολόγησης οπουδήποτε πορώδους υλικού όσον αφορά την καταλληλόλητα του για 

χρήση ως μέσου ανάπτυξης φυτών. Ειδικότερα, οι SWCC αποτελούν την βάση αξιολόγησης των 

φυσικών ιδιοτήτων εδαφών και υποστρωμάτων και μέσων αυτών της διαθεσιμότητας νερού και 

οξυγόνου στις ρίζες των φυτών (Gizas and Savvas, 2007). Ωστόσο, ο προσδιορισμός της SWCC 

είναι κουραστική, χρονοβόρα και συχνά ανακριβής. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η συσκευή 

HYPROP (Daliakopoulos et al., 2021) με την οποία μπορεί να γίνει εκτίμηση των υδραυλικών 

χαρακτηριστικών του εδάφους με μεγάλη ακρίβεια. Στα πλαίσια του προγράμματος επίσης 

αναπτύχθηκε μια πρωτότυπη μέθοδος θέρμανσης του δείγματος σε σταθερές συνθήκες 

(Daliakopoulos et al., 2021). Με τη βοήθεια των μετρήσεων από τη συσκευή HYPROP, 

βαθμονομήθηκε το μοντέλο HYDRUS-3D, με το οποίο προσομοιώνεται κατακόρυφη ροή του 

νερού, διαλυτών ουσιών και θερμότητας σε μη κορεσμένα εδάφη.   

 

Εικόνα 0.1: Απεικόνιση του HYPROP (αριστερά) και του μοντέλου HYDRUS-3D (δεξιά) 

Με σκοπό την αναζήτηση περισσότερων λύσεων και νέων εφαρμογών του DRIP, διερευνήθηκε 

στα πλαίσια του έργου η δυνατότητα χρήσης δορυφορικών παρατηρήσεων για τον υπολογισμό 

της εδαφικής υγρασίας, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι η χρήση τους αποτελεί μια 

ρεαλιστική προσέγγιση για την χρήση μικρότερου αριθμού αισθητήρων υγρασίας στον αγρό. 



Βάση των παραπάνω αναλύσεων έγινε η ανάπτυξη της υπηρεσίας υπολογισμού άρδευσης 

«DRIP», όπου το API της ενσωματώθηκε στη πλατφόρμα αποστολής δεδομένων και 

διαχείρισης αισθητήρων «FINoT», με την τελική λύση να είναι η εφαρμογή QUHOMA που ο 

χρήστης πορεί να δει την πρόταση άρδευσης του DRIP η οποία εφαρμόζεται αυτόματα στον 

επόμενο κύκλο άρδευσης αξιοποιώντας τις συμβουλές άρδευσης από το API. 

 

Εικόνα 0.2 Απεικόνιση του QUHOMA 


