
 

 

 Ο μικρότερος δυνατός αριθμός και θέση αισθητήρων που θα 

επιτρέψουν τη σωστή λειτουργία του μοντέλου. 
Το έργο DRIP έχει στόχο να προτείνει ένα ιδανικό μοντέλο άρδευσης που θα επιτρέπει στον 

ελαιοπαραγωγό κατάλληλο συνδυασμό θρέψης και εξοικονόμησης νερού, χρημάτων και 

ενέργειας. 

Για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις υγρασίας, οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν 

βαθμονομήθηκαν στα εδάφη που χρησιμοποιήθηκαν. Η διαδικασία έγινε με 6 γνωστές υγρασίες 

νερού βρύσης και επαναλήφθηκε με προσθήκη διαλύματος NaOH αντί του νερού βρύσης. Για την 

ορθή εγκατάσταση του αισθητήρα επιλέγουμε μια τοποθεσία που αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο 

των συνθηκών καλλιέργειας στο χωράφι σε απόσταση d/2 από τον κορμό του δέντρου, όπου d η 

ακτίνα κόμης. Ο επιθυμητός αριθμός αισθητήρων που υπολογίστηκε, 25 ανά στρέμμα για την 

σωστή εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι είναι υπερβολικά μεγάλος 

αριθμός και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερο βάρος στην ορθή εγκατάσταση 

των αισθητήρων και στην ορθή μέτρηση των χαρακτηριστικών του εδάφους. 

1. Λυσίμετρα 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής των ερευνητικών υποδομών των λυσίμετρων η 

ομάδα έργου αποφάσισε την εγκατάσταση 12 αισθητήρων εδαφικής υγρασίας και 3 ΙοΤ κόμβων 

(nodes) σε κάθε λυσίμετρο. Οι αισθητήρες προδιαγράφηκαν να τοποθετηθούν σε 4 διαφορετικά 

βάθη ακτινικά του κορμού κάθε ελαιόδεντρου και 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 ΕΛΜΕΠΑ 

(απόσταση περίπου 150 m σε ευθεία - Εικόνα 2) και από εκεί σε μια online πλατφόρμα. 

2. Πειραματικός αγρός 

Ως πειραματικός ελαιώνας χρησιμοποιείται ο ελαιώνας του ΕΛΜΕΠΑ. Ο αγρός αποτελείται από 

5 σειρές των 10 δέντρων οι οποίες είναι υδραυλικά απομονωμένες με πλαστική μεμβράνη μέχρι 

το βάθος των 2 m μειώνοντας (ουσιαστικά μηδενίζοντας) την οποιαδήποτε επιρροή στην άρδευση 

μεταξύ των σειρών. Η FINT μετά από έρευνα πεδίου προχώρησε στην εγκατάσταση FINoT 

nodes, ενσωματώνοντας μικρό ηλιακό πάνελ που επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργεία του IoT 



 

 

κόμβου και την απόκτηση των δεδομένων από τους 6 εγκατεστημένους αισθητήρες. Σημειώνεται 

πως ο ελεγκτής άρδευσης, που ελέγχει τις 4 διαφορετικές ζώνες άρδευσης, υλοποιήθηκε με την 

εγκατάσταση του ΦΒ πάνελ που ρευματοδοτεί τον δρομολογητή. Στους 3 ιστούς στήριξης 

στηρίχτηκαν 2 FINoT κόμβοι (nodes) όπου ο καθένας είχε συνδεδεμένους με καλώδιο πάνω του 

2 αισθητήρες εδάφους. 

3. Εμπορικός ελαιώνας 

Ως εμπορικός ελαιώνας επιλέχτηκε ένας στην περιοχή των Αρχάνων, ιδιοκτησίας ενός τυπικού 

για το νησί παραγωγού. Ο σκοπός εγκατάστασης των αισθητήρων ήταν να διατηρηθεί και 

επαναληφθεί η διάταξη του πειραματικού ελαιώνα. Περαιτέρω βελτιστοποίηση όμως τελικά 

επιτεύχθηκε καθώς η FINT που ήταν ο υπεύθυνος εταίρος προχώρησε στην ανάπτυξη και δοκιμή 

συσκευών δικτύου τεχνολογίας ΝΒ-ΙοΤ, απαλείφοντας την ανάγκη εγκατάστασης δρομολογητή 

και των αναγκών ρευματοδοσίας του μειώνοντας περαιτέρω το κόστος υλικών αλλά και της 

πολυπλοκότητας της εγκατάστασης. Ο παραγωγός λοιπόν πλέων, θα λαμβάνει ειδοποιήσεις 

ποτίσματος μέσω του μοντέλου εξατμισοδιαπνοής που υλοποιεί η LANDCΟ και της χρήσης της 

πλατφόρμας που αναπτύσσει η FINT.  


