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5ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής 
 
Οργανωτική Επιτροπή 
Πρόεδρος: 
Γέμτος Θ. Α., Καθηγητής Π.Θ. 
 
Αντωνόπουλος Β., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Σακελλαρίου Μακραντωνάκη Μ., Καθηγήτρια Π.Θ. 
Κίττας Κ., Καθηγητής Π.Θ 
Κατσούλας Ν., Λέκτορας Π.Θ 
Φουντάς Σ., Δρ. Π.Θ. 
Καβαλάρης Χ., Δρ. Π.Θ. 
Καραμούτης Χ., Δρ. Π.Θ. 
Λέλλης Θ., Αν. Καθηγητής, ΤΕΙ Λάρισας 
Ντιούδης Π., Αν. Καθηγητής, ΤΕΙ Λάρισας 
Πατέρας Δ., Αν. Καθηγητής, ΤΕΙ Λάρισας 
Γράβαλος Ι., Επ. Καθηγητής, ΤΕΙ Λάρισας 
Γιαλαμάς Θ., Καθ. Εφαρμογών, ΤΕΙ Λάρισας 
Τούλιος Λ., Ερευνητής, ΙΧΤΕΛ ΕΘΙΑΓΕ 
Καλφούντζος Δ., Ερευνητής, ΙΧΤΕΛ ΕΘΙΑΓΕ 
 
 
Επιστημονική Επιτροπή 
Πρόεδρος: 
Αντωνόπουλος Β., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
 
Αναστασιάδου-Παρθενίου Ε., Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
Αρβανίτης Κ. Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Ασημακόπουλος Ι., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Βαλιάντζας Ι., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Βάλμης Σ., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Βουγιούκας Στ., Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ 
Γέμτος Θ., Καθηγητής Π.Θ. 
Γεωργακάκης Δ., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Γιαννόπουλος Στ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Δημήρκου Ανθ., Αν. Καθηγήτρια Π.Θ. 
Ζήσης Θ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Καλφούτζος Δ., ΙΧΤΕΛ ΕΘΙΑΓΕ 
Καραντούνιας Γ., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Κατσούλας Ν., Λέκτορας Π.Θ. 
Κερκίδης Π., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Κίττας Κ., Καθηγητής Π.Θ. 
Κυρίτσης Σ., Ομ. Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Λιακατάς Α., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Μαρτζόπουλος Γ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Μισοπολινός Ν., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
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Μπαμπατζιμόπουλος Χ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Μπαρτζάνας Θ., Δρ. Π.Θ. 
Μπριασούλης Δ., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Νικήτα-Μαρτζοπούλου Χ., Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
Παναγάκης Π., Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α.  
Παναγιωτόπουλος Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Πανώρας Α., Ερευνητής Ι.Ε.Β. ΕΘΙΑΓΕ 
Παπαδάκης Γ., Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Παπαμιχαήλ Δ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Παρισόπουλος Γ., Δ/ντης Ι.ΓΕ.Μ.Κ., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
Πατέρας Δ., Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας 
Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Καθηγήτρια Π.Θ. 
Συγριμής Ν., Καθηγητής Γ.Π.Α. 
Συλλαίος Ν., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Τζιμόπουλος Χ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Τούλιος Λ., ΙΧΤΕΛ ΕΘΙΑΓΕ 
Τσατσαρέλης Κ., Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Φουντάς Σ., Δρ. Π.Θ. 
Χουλιαράς Ν., Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας 

 
Κατάλογος αξιολογητών των εργασιών 

Αλεξανδρίδης Θ. 
Αλεξίου Ι. 
Αντωνόπουλος Β. 
Αργυροκαστρίτης Ι. 
Βουγιούκας Στ. 
Γέμτος Θ. 
Γεωργίου Π. 
Γιαννόπουλος Στ. 
Δομενικιώτης Ι. 
Ελμαλόγλου Σ. 
Θεοχάρης Μ. 
Καλφούντζος Δ. 
Καραθάνος Β. 
Καραμούζης Δ. 
Καρυδάς Χ. 
Κατσούλας Ν. 
Κερκίδης Π. 
Κιοσέ-Καμπασακάλη Ε. 
Κίττας K. 
Κόκκορας Ι. 
Κωτσόπουλος Σπ. 
Λουκάς Α. 
Μαρτζοπούλου Χρ. 
Ματσή Θεοδώρα 

 

Μιμίδης Θ. 
Μπαμπατζιμόπουλος Χ 
Μπαρμπαγιάννης Ν. 
Μπαρτζάνας Θ. 
Μυγδάκος Ε. 
Μυστριώτης Α. 
Νάνος Γ. 
Παναγόπουλος Α. 
Πανώρας Α. 
Παπαδάκης Γ. 
Παπαμιχαήλ Δ. 
Πατέρας Δ. 
Παυλάτου-Βε Α. 
Προδρόμου Κ. 
Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη Μ. 
Σταυρινός Ε. 
Συλλαιός Ν. 
Τούλιος Λ. 
Τσατσαρέλης Κ. 
Τσιούρης Σ 
Φουντάς Σπ. 
Χαλκίδης Η. 
Ψιλοβίκος Α. 
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5ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής 
 

Χορηγοί του συνεδρίου 
 

- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

- Κ/Ξ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ – ΧΑΥΔΑΣ - ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, 

Ρουπακιάς Ι. 

- SCIENTACT Α.Ε. 

- ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 

- ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ 

- ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. 

- AGROMA, Σ. Πέτκος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

- Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 

- TERRA A.E. 

- Ι. Εσκιάδης και ΣΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 

- Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος 

(Ε.ΚΑ.ΓΕ.Μ.) 

- Δαλακούρας Γ., Πολιτικός Μηχανικός 

- Κούτη Ευτυχία – Κηποτεχνικά. 
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Πρόλογος 
 
Το 5ο Εθνικό Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ) 

οργανώνεται στο ΤΕΙ Λάρισας με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το 
ΤΕΙ Λάρισας. Πολλές συζητήσεις έγιναν για την αναγκαιότητα του συνεδρίου καθώς 
στους επόμενους οκτώ μήνες θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών (Ιούνιος 2008 στην Κρήτη), την οργάνωση του 
οποίου έχει αναλάβει η ΕΓΜΕ. Επικράτησε όμως η άποψη ότι το Εθνικό συνέδριο έχει 
διαφορετικούς και αυτοτελείς σκοπούς, όπως τη γνωριμία των νέων Ελλήνων 
ερευνητών που θα τους δοθεί ένα φιλικό βήμα να παρουσιάσουν τις εργασίες, τη 
γνωριμία των ερευνητικών ομάδων και του έργου τους, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά 
για των επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 

Το φετινό συνέδριο πραγματοποιείται μετά από μια ιδιαίτερα ξηρή χρονιά και ένα 
ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις γεωργικές 
καλλιέργειες αλλά και στα δασικά οικοσυστήματα πολλών περιοχών της χώρας. Οι 
κλιματικές αλλαγές κάνουν έντονη την παρουσία τους και στη χώρα μας. Η εταιρεία μας 
έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της άμβλυνσης των αρνητικών τους 
επιπτώσεων. Η διαχείριση των υδάτινων και εδαφικών πόρων αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία και πολλές από τις εργασίες του συνεδρίου δίνουν νέες ιδέες και λύσεις. Η 
εκμηχάνιση της γεωργίας συμβάλλει στη διατήρηση μιας οικονομικά βιώσιμης γεωργίας 
στη χώρα μας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στη μείωση της 
κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, που τόσο ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και αυξάνουν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σημαντική συμβολή στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της χώρας, στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
στο περιβάλλον και στην καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων προσφέρουν οι 
εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη γεωργία, η τεχνολογία των καλλιεργειών υπό 
κάλυψη και η συντήρηση και μεταποίηση των προϊόντων. Θεωρούμε ότι το 5ο Συνέδριο 
θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση κατάλληλων λύσεων στα παραπάνω θέματα. 

Στο συνέδριο υπεβλήθησαν 137 περιλήψεις και τελικά έγιναν δεκτές 110 πλήρεις 
εργασίες που θα παρουσιαστούν προφορικά στις τρεις παράλληλες συνεδριάσεις του 
συνεδρίου. Πιστεύω ότι το συνέδριο θα ακολουθήσει την επιτυχία των προηγούμενων. 

 
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους αξιολογητές των 

εργασιών που υπεβλήθησαν και στους συντελεστές της οργάνωσης αυτού του 
συνεδρίου. Ο Λέκτορας του Π.Θ. κ. Ν. Κατσούλας και ο Δρ. κ. Σπ. Φουντάς 
διακαίονται τις περισσότερες, καθώς χάρη στην εργασία τους έγινε δυνατή η καλή 
οργάνωση του συνεδρίου. Ο Αν. Καθηγητής κ. Θ. Λέλλης και η ομάδα του ΤΕΙ Λάρισας 
είχαν σημαντική συμβολή. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς του 
συνεδρίου. 
 
 

Ν. Ιωνία, 10 Οκτωβρίου 2007 
Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

 
Καθηγητής Θ.Α. Γέμτος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα της μορφής της  
δέσμης του νερού από ακροφύσια εκνέφωσης ζιζανιοκτόνων. Εφαρμόσθηκε, επιτυχώς, 
η μέθοδος απεικόνισης με φθορισμό για την καταγραφή της χωρο-χρονικής εξέλιξης του 
πεδίου ροής  της δέσμης του νερού. Βάσει των πρωταρχικών αποτελεσμάτων φαίνεται η 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου για τη μέτρηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 
της μορφής της δέσμης νερού και του ποσοστού εκνέφωσης. Δευτερεύουσες δέσμες 
νερού παρατηρούνται σε πολλά ακροφύσια, οι οποίες δεν εμπίπτουν στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των ακροφυσίων.  
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ABSTRACT 
Experimental results are reported on the structure of water jet/atomization, which is 

created by spraying nozzles. The fluorescence imaging method is applied, for a first 
time, to capture the evolution of the water jet structure in space and time. Preliminary 
results indicate that the fluorescence imaging (FI) method is effective to measure the 
geometrical characteristics of the water jet. Currently, by using the FI method, the 
atomization of the water droplets is clearly demonstrated only qualitatively. Secondary 
jet-like structures, which are not anticipated according to the technical characteristics of 
the nozzle, are created throughout the evolution process of the primary jet.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ένας μεγάλος αριθμός εργασιών παρατίθεται στην βιβλιογραφία, καταδεικνύοντας 

διάφορα χαρακτηριστικά των ακροφυσίων ψεκασμού ζιζανιοκτόνων. Στη συγκεκριμένη 
εργασία η προσπάθεια εστιάσθηκε στη διερεύνηση του πρωταρχικού πεδίου ροής του 
νερού και του παραγόμενου πεδίου ψεκασμού.  Ο πρωταρχικός στόχος είναι η 
δημιουργία ενός δοκιμαστηρίου ακροφυσίων για ποικίλες γεωργικές εφαρμογές, ώστε 
να ελέγχετε η γεωμετρική μορφή της δέσμης νερού και της δημιουργούμενης 
εκνέφωσης σταγονιδίων. Η εύρεση πιθανών ατελειών στο δημιουργούμενο πεδίο ροής 
αποτελεί ένδειξη κατασκευαστικών ατελειών του ακροφυσίου. Τελικός στόχος της 
εργασίας είναι η μελέτη και βελτιστοποίηση των παραμέτρων που επηρεάζουν τις 
εφαρμογές ψεκασμού ζιζανιοκτόνων, όπως για παράδειγμα η βέλτιστη απόσταση του 
ακροφυσίου  από το έδαφος ώστε να αποφευχθεί πιθανή μεταφορά μάζας λόγω 
συναγωγής με τον αέρα  

 
2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟ 

 
Η πειραματική διάταξη απεικονίζεται στο σχήμα 1. Κατασκευάσθηκε ένα εγκάρσιο 

σύστημα μετακίνησης του ακροφυσίου για την αποφυγή της επίδρασης των τοιχωμάτων 
στο ροικό πεδίο και στην οπτικοποίηση. Η πηγή υπεριώδους φωτός αποτελείται από δύο 
(2) λαμπτήρες (TLD 40) κατά μήκος της εγκάρσιας κατεύθυνσης, συμμετρικά 
τοποθετημένοι πάνω από το ακροφύσιο ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος φθορισμός του 
ρέοντος ρευστού. Κατάλληλη αντλία (STAR, POWER SPRAYING, 3PS) 
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της δέσμης νερού, ενώ ένας ατέρμονας κοχλίας 
διασφαλίζει τις απαραίτητες καθετότητες και αποστάσεις μεταξύ δέσμης νερού και 
οπτικού πεδίου.  

 

 
Σχήμα 1: Η πειραματική διάταξη.  1) Οι πηγές υπεριώδους φωτός και η ψηφιακή κάμερα 

δειγματοληψίας. 2) Η αντλία. 3) Το σύστημα εγκάρσιας μετακίνησης. 4) Οπτική 
απεικόνιση ενός πραγματικού πειράματος. 

 
Για τη καταγραφή των χαρακτηριστικών ενός ακροφυσίου εκνέφωσης είναι 

απαραίτητη η απεικόνιση του πεδίου ροής αλλά και η εξάρτησή του με τον χρόνο ώστε 
να μελετηθεί η δυναμική των φαινομένων της ροής σε ακροφύσιο. Η μέθοδος 

1 

2 

3 

4 



Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 – 20 Οκτωβρίου 2007 

«Η συμβολή των Γεωργικών Μηχανικών σε μια ανταγωνιστική γεωργία» 
773

απεικόνισης με φθορισμό, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε παρεμφερή εφαρμογή από τους 
Vlachogiannis et al.[3,4,5], είναι η πειραματική τεχνική μέτρησης του πάχους της δέσμης 
χωρο-χρονικά. Η προσθήκη μικρής ποσότητας (100-300ppm) κατάλληλης χρωστικής 
ουσίας στο διάλυμα έχει ως αποτέλεσμα τον φθορισμό του διαλύματος κάτω από την 
επίδραση υπεριώδους φωτός. Η επιλεχθείσα χρωστική ουσία είναι η ουρανίνη (Sodium 
Salt of Fluorescein-C20H10O5Na2), η οποία εκπέμπει πράσινο-κίτρινο φως σε κεντρικό 
μήκος κύματος 525-580nm όταν απορροφά το υπεριώδες φως. Οι ιδιότητες του ρευστού 
δεν επηρεάζονται με τη διάλυση της χρωστικής ουσίας. Ως πηγή υπεριώδους φωτός 
χρησιμοποιήθηκαν δύο λαμπτήρες υψηλής έντασης (Phillips, TL20/05) με εξαρτήματα 
τροφοδοσίας (ballast, starter). Μια ψηφιακή κάμερα CCD (Sony XC-77/77CE) είναι 
τοποθετημένη μπροστά από τη ροή ακροφυσίου και χρησιμοποιείται για την συλλογή 
εικόνων. Η συλλογή και αποθήκευση των εικόνων πραγματοποιείται μέσω μιας κάρτας 
συλλογής εικόνων  (MATROX Frame Grabber Board – Data Translation) και του 
κατάλληλου λογισμικού.  Η κάρτα επιτυγχάνει μεταφορά 30 εικόνων/δευτ. για 
συχνότητα 60Hz ή 25εικ./δευτ. για συχνότητα 50Hz. Οι εισερχόμενες εικόνες 
ψηφιοποιούνται σε 640 x 480 pixels ή  768 x 576 pixels με ανάλυση 8bits.  

Σύμφωνα με τη μέθοδο απεικόνισης με φθορισμό, το πάχος του σταγονιδίου h(x,y,t) 
είναι γραμμικά ανάλογο με την ένταση του φωτός Ι(x,y,t) που εκπέμπεται από την 
φθορίζουσα δέσμη σταγονιδίων. Έτσι: 

 I(x,y, t) = a(x, y) h(x, y, t) + b(x, y)  (1) 
Το επόμενο στάδιο είναι η πρωταρχική επεξεργασία των εικόνων, η οποία 

συνίσταται από την επιλογή κατάλληλου φίλτρου και την εφαρμογή του σε κάθε εικόνα 
ξεχωριστά. Η μείωση του ηλεκτρονικού θορύβου αλλά και η ομαλοποίηση της εικόνας 
(smoothing) είναι επιβεβλημένη. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα φίλτρα 
συνέλιξης (convolution filters) όπως: Gaussian 15x15 ή 7x7. Τέλος, η ψηφιακή 
επεξεργασία και η μετατροπή της έντασης του εκπεμπόμενου φωτός σε πάχος δέσμης 
πραγματοποιήθηκε με προγραμματισμό σε MATLAB. Ανάλογα με το είδος κάθε 
εικόνας (ανάλυση - αριθμός pixels) είναι δυνατή η μετατροπή της εικόνας στον 
αντίστοιχο πίνακα, όπου κάθε pixel είναι και ένα σημείο του πίνακα. Έτσι μία εικόνα 
576x768 pixels μετατρέπεται στον αντίστοιχο πίνακα διαστάσεων 576 γραμμές και 768 
στήλες, όπου κάθε στοιχείο του πίνακα δίδει την διακριτοποιημένη ένταση του 
φωτισμού στο συγκεκριμένο σημείο μέτρησης. 

Στο σχήμα 2 απεικονίζεται το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου απεικόνισης 
με φθορισμό για δύο διαδοχικές, χρονικά, εικόνες. Φαίνονται, επίσης, τα προφίλ της 
έντασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας σε μία συγκεκριμένη απόσταση κατάντη της 
ροής. Όπως φαίνεται, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δέσμης νερού μπορούν να 
αποτυπωθούν με μεγάλη ακρίβεια. Το προφίλ της εκπεμπόμενης έντασης μπορεί να 
αποτυπώσει την χρονική εξέλιξη της μορφής της δέσμης καθώς και τη δημιουργία 
δευτερευουσών δεσμών. Στην ίδια εικόνα απεικονίζονται ισοκατανομές της έντασης του 
εκπεμπόμενου φωτός, οι οποίες μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη δημιουργούμενη μορφή του ροικού πεδίου, και κατ’ επέκταση, της μορφής της 
εκνέφωσης. Με βάση τέτοιου είδους κατανομές μπορεί να βρεθεί η κρίσιμη απόσταση 
από το έδαφος, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα έντονης εκνέφωσης και εξάτμισης του 
νερού εξαιτίας του ανέμου. Επιπρόσθετα, το κρίσιμο μήκος εξαρτάται, ειδικά στα 
διαλύματα νερού – ζιζανιοκτόνου, από τη μορφή της παραγόμενη εκνέφωσης αλλά και 
από την ταχύτητα του ανέμου. Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία μιας 
ομοιόμορφης κατανομής.  
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Σχήμα 2: Η εφαρμογή της μεθόδου απεικόνισης με φθορισμό και της κατάλληλης 

επεξεργασίας εικόνας. a) Φθορίζουσες εικόνες σε 2 διαδοχικές χρονικές στιγμές (t=0.1s 
& t=0.15s), b) Τα προφίλ της εκπεμπόμενης έντασης φωτός σε συγκεκριμένη απόσταση 

από το ακροφύσιο & c) Οι ισο-κατανομές της εκπεμπόμενης έντασης φωτός 
απεικονίζουν με μεγάλη ακρίβεια τη δομή της παραγόμενης εκνέφωσης. 

 
3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 
Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα είδη ακροφυσίων τύπου ρυπιδίου. Τα δύο πρώτα 

αποτελούν τυπικά ακροφύσια δημιουργίας μιας δέσμης νερού και χρησιμοποιήθηκαν για 
τον έλεγχο καλής λειτουργίας της μεθόδου. Οι πιέσεις λειτουργίας κυμαινόταν μεταξύ 5 
και 15 bars. Στο σχήμα 3 απεικονίζεται το προφίλ της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας ως 
συνάρτηση της εγκάρσιας απόστασης για τρεις διαφορετικές αποστάσεις από το 
ακροφύσιο, κατάντη της ροής (Ρ=5 bar). Καθώς αυξάνεται η απόσταση από την άκρη 

Line Profile Line Profile 

a 

b 

c 

t=0.1s t=0.15s 

t=0.1s t=0.15s 

t=0.1s t=0.15s 
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του ακροφυσίου η ένταση του εκπεμπόμενου φωτός μειώνεται, ωστόσο όμως η δέσμη 
νερού παραμένει σταθερή, πράγμα που υποδεικνύει ότι η εκνέφωση, στο συγκεκριμένο 
ακροφύσιο λαμβάνει χώρα σε μεγάλες αποστάσεις από τη άκρη του μπεκ.   
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Σχήμα 3: Το προφίλ της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας ως συνάρτηση της εγκάρσιας 
απόστασης για τρεις διαφορετικές αποστάσεις από το ακροφύσιο α) y=15mm, b) 

y=55mm και c) y=120mm. 
 
Στο σχήμα 3 φαίνεται η δημιουργία μιας δευτερεύουσας δέσμης ρευστού εξαιτίας 

κατασκευαστικής ατέλειας του χρησιμοποιούμενου ακροφυσίου. Η δευτερεύουσα δέσμη 
έχει, όπως αναμένεται, μικρότερη ένταση, ωστόσο η ροή μάζας νερού διαχωρίζεται στα 
δύο με αποτέλεσμα την έλλειψη έλεγχου του σημείου ποτίσματος, . Ολοκληρώνοντας τα 
προφίλ της εκπεμπόμενης έντασης, στο χώρο και στο χρόνο, διαπιστώθηκε ότι το 70 % 
της συνολικής παροχής μάζας εμπεριέχεται στη κύρια δέσμη ρευστού, το 25% στη 
δευτερεύουσα και μόνο το 5% εκνεφώνεται, δηλαδή χάνεται από το οπτικό μας πεδίο. Η 
χρονική εξέλιξη της έντασης των παραγόμενων δεσμών φαίνεται να παραμένει σταθερή 
για τη κύρια δέσμη ρευστού. Αντιθέτως, η δευτερεύουσα δέσμη παρουσιάζει μία μη-

Transverse distance 
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γραμμική συμπεριφορά, ειδικά σε κοντινές αποστάσεις από το μπεκ, εξαιτίας των 
διαταραχών της πίεσης λειτουργίας, οι οποίες οφείλονται στο είδος της αντλίας 
(εμβολοφόρος αντλία). Ωστόσο, σε μεγαλύτερες αποστάσεις κατάντη της ροής, η μορφή 
του δημιουργούμενου πεδίου ροής παραμένει αμετάβλητη με τον χρόνο, γεγονός που 
καταδεικνύει ότι φαινόμενα διάχυσης και συγχώνευσης σταγονιδίων παίζουν 
πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου.   

Τα πειραματικά αποτελέσματα των ισοκατανομών της έντασης της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας απεικονίζονται στο σχήμα 4. Η επεξεργασία των εικόνων, και η υψηλή 
ανάλυση των παραγόμενων εικόνων δίδουν χρήσιμες πληροφορίες για το είδος της ροής. 
Στο σχήμα 4 απεικονίζονται μετρήσεις για το δεύτερο είδος ακροφυσίου, το οποίο 
αποτελεί ένα τυπικό είδος ακροφυσίου για ψεκασμό νερού σε γεωργικές εφαρμογές. Τα 
σχήματα 4a & 4b απεικονίζουν τη δομή του ροικού πεδίου για P=5bar και P=15bar. 
Παρατηρείται μια δομή τύπου «ομπρέλας», με τη δημιουργία δύο κύριων δεσμών νερού, 
πολύ κοντά στο ακροφύσιο. Η ένταση των κύριων δεσμών δεν επηρεάζεται από την 
αύξηση της πίεσης, ωστόσο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δημιουργούμενης 
κωνικής μορφής αλλάζουν. Η χρησιμοποίηση της μεθόδου απεικόνισης με φθορισμό και 
η αναπαράσταση του ροικού πεδίου με τη μορφή των ισοκατανομών αποτελεί ένα 
δείκτη μέτρησης της ομοιομορφίας της δέσμης και της εκνέφωσης. Η βέλτιστη 
απόσταση τοποθέτησης των ακροφυσίων βρίσκεται εκεί όπου εξαφανίζονται οι δομές 
τύπου «δακτύλου» και δημιουργείται μία ομοιόμορφη βαρυτική ροή. Στο σχήμα 4 το 
οπτικό πεδίο δε μας δίδει τη δυνατότητα εύρεσης του βέλτιστου μήκους διότι απαιτείται 
η μετακίνηση του οπτικού πεδίου κατάντη της ροής.  

 
Σχήμα 4: Πειραματικά αποτελέσματα των ισοκατανομών της έντασης της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για: a) P=5bar, b) P=15bar. 
 
Τα επόμενα πειραματικά δεδομένα αφορούν μετρήσεις σε ακροφύσια που 

χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό ζιζανιοκτόνων. Για την ακρίβεια χρησιμοποιήθηκαν 
δύο διαφορετικά ακροφύσια. Το ακροφύσιο Νο1 εμπεριέχει ένα μεταλλικό εξάρτημα, το 
οποίο στροβιλίζει το νερό πριν τη εξαγωγή του από το ακροφύσιο. Το ακροφύσιο Νο2 
αποτελεί ένα εμπορικό ακροφύσιο, χαμηλού κόστους, πλαστικής κατασκευής. Το σχήμα 
5 δείχνει το προφίλ της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για το ακροφύσιο Νο1, ως 
συνάρτηση της εγκάρσιας απόστασης. Πολύ κοντά στο ακροφύσιο παρατηρείται η 
δημιουργία μιας κατανομής τύποy Gauss. Καθώς απομακρυνόμαστε από το ακροφύσιο 
η εκνέφωση λαμβάνει χώρα με αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό της έντασης του φωτός και 
κατά συνέπεια τη πλήρη εκνέφωση της παραγόμενης δέσμης.  

a b
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Σχήμα 5: Το προφίλ της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας για το ακροφύσιο Νο1, ως 

συνάρτηση της εγκάρσιας απόστασης. 
 
Οι ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές μεταξύ των δύο ακροφυσίων απεικονίζονται 

στο σχήμα 6, όπου φαίνεται η δομή της παραγόμενης δέσμης. Το πλαστικό ακροφύσιο 
δημιουργεί πολλές δευτερεύουσες δέσμες νερού με αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκούς 
εκνέφωσης. Στην ίδια απόσταση από την άκρη του μπεκ, το ακροφύσιο Νο1 δημιουργεί 
μία πλήρως διασκορπισμένη ροή με πολύ καλή ομοιομορφία. Τέτοιου είδους ακροφύσια 
πρέπει να τοποθετούνται πολύ κοντά στο έδαφος με στόχο την αποφυγή εξάτμισης και 
της μεταφοράς του νερού σε ανεπιθύμητα μέρη (εξαιτίας υψηλών ταχυτήτων αέρα).  
Τέλος, στο σχήμα 6 φαίνονται οι ισοκατανομές της εκπεμπόμενης έντασης του φωτός 
για το ελαττωματικό ακροφύσιο (Νο2) (a-f) και για το ακροφύσιο Νο1. Είναι εμφανές 
ότι η ομοιομορφία του παραγόμενου ροικού πεδίου στο ακροφύσιο Νο1 είναι η βέλτιστη 
δυνατή. Ωστόσο, για το ακροφύσιο Νο2 παρατηρήθηκαν φαινόμενα έντονης 
συγχώνευσης σταγονιδίων στην άκρη του ακροφυσίου. Οι δημιουργούμενες σταγόνες 
συμπαρασύρονται από την ίδια την ροή, η κίνησή τους είναι πολύ πιο αργή εξαιτίας της 
αύξησης της μάζας τους και ακολουθούν μία τροχιά περιφερειακά του δημιουργούμενου 
ελαττωματικού «κώνου» εκνέφωσης.    

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η μέθοδος απεικόνισης με φθορισμό εφαρμόσθηκε με στόχο την οπτικοποίηση της 

ροής νερού σε ακροφύσια εκνέφωσης. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά διότι 
δίδουν τη δυνατότητα γεωμετρικής απεικόνισης και μέτρησης όλων των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών  της δημιουργούμενης δέσμης νερού. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή 
της προαναφερόμενης μεθόδου μπορούν να απεικονισθούν οι επιπτώσεις των 
κατασκευαστικών ατελειών στη μορφή τη δέσμης του νερού. Μελλοντικά δύναται να 
ελεγχθεί ο ρόλος των βοηθητικών τασιενεργών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε 
ποικίλλες εφαρμογές των ζιζανιοκτόνων καθώς και η επίδραση της ροής αέρα, με 
απώτερο στόχο τη προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών και τη συστηματική 
βελτιστοποίηση των παραμέτρων ώστε να επιτυγχάνεται περισσότερο ομοιόμορφη 
κατανομή ζιζανιοκτόνων.    
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Σχήμα 6: Έξι διαδοχικές ισοκατανομές της εκπεμπόμενης έντασης φωτός για το 

ακροφύσιο Νο2. και μία για το ακροφύσιο Νο1. Η πίεση λειτουργίας είναι 2- 3 bars. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εργασία χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ» 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας βάσης 

δεδομένων για τα γεωργικά μηχανήματα αγρών με την κωδική ονομασία AMADA 
(Agricultural MAchinery DAtabase). Για την υλοποίηση της βάσης χρησιμοποιήθηκε η 
πλατφόρμα προγραμματισμού Microsoft Visual Studio 2005. Διαθέτει 6 πίνακες με 39 
συνολικά πεδία και 50 εντολές επεξεργασίας και ταξινόμησης των εγγραφών. Η 
δημιουργία της έγινε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτατη ανταπόκριση στις 
εντολές, να επιτρέπεται η πρόσβαση πολλών χρηστών ταυτοχρόνως και να προσφέρεται 
η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων.  

 
 
 

AMADA: A MULTIPURPOSE DATA BASE FOR 
AGRICULTURAL MACHINERY 
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Technological Educational Institute of Larissa, Faculty of Agricultural Technology, 

Department of Agricultural Machinery & Irrigation, 41110, Larissa, Greece. 
ae-mail: gravalos@in.gr 

 
 
 

ABSTRACT 
The aim of this paper is the design and development of a database for agricultural 

machinery under code name AMADA (Agricultural MAchinery DAtabase). For the 
database implementation the programming platform of Microsoft Visual Studio 2005 has 
been used. The database appoints 6 tables with 39 fields and totally used 50 processing 
and classification instructions. It was designed in order to offer simple and advanced 
search, to permit the access for more users together and give emphasis in the security 
and protection of the database’s data from malicious attacks.  
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ταχεία εξάπλωση της χαμηλού κόστους υπολογιστικής δύναμης, είχε ως 
αποτέλεσμα με τη σειρά της, μία εξίσου σημαντική επανάσταση στον τομέα του 
λογισμικού. Η ανάγκη για φιλικές και εύχρηστες εφαρμογές, οι οποίες να είναι άμεσα 
προσιτές σε μη εξειδικευμένους χρήστες και οι οποίες έχουν σχετικά μικρό κύκλο ζωής 
λόγω της διαρκούς εξέλιξης της τεχνολογίας, άλλαξε ριζικά το χαρακτήρα, το 
περιεχόμενο και τον τρόπο ανάπτυξης των προϊόντων λογισμικού. Οι τεχνολογίες 
λογισμικού (software) διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
• Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τεχνολογίες που αφορούν τον τρόπο επικοινωνίας 

χρήστη-μηχανής (man machine interface). 
• Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τεχνολογίες που αφορούν την αρχιτεκτονική 

των υπολογιστικών συστημάτων. 
• Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τεχνολογίες που αφορούν τους τρόπους ανάπτυξης 

και συντήρησης τόσο των πληροφοριακών συστημάτων όσο και των προϊόντων 
λογισμικού. 
Οι τεχνολογίες της δεύτερης κατηγορίας βασίζονται κυρίως στην αρχιτεκτονική 

client-server, η οποία συνδυάζοντας την εξαιρετική φιλικότητα και ευχρηστία, την 
ασφάλεια και τις υψηλές δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης στοιχείων των 
μικροϋπολογιστικών συστημάτων (servers) και των συστημάτων διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων (DBMS) κερδίζει συνεχώς έδαφος. Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων είναι ένα πρόγραμμα που αποθηκεύει, εμφανίζει και αλλάζει στοιχεία σε ένα 
ή περισσότερα αρχεία. Μπορούμε να το διακρίνουμε σε δύο μέρη, στο DBM (Data Base 
Manager – Διαχείριση Αρχείων) και το DAI (Database Application Interface – 
Διασύνδεση με την Εφαρμογή) που είναι και το μέσο επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη 
και της βάσης δεδομένων [1], [2].  

Υπάρχουν τέσσερα βασικά μοντέλα για τη διαχείριση των αρχείων (DBM): το 
ιεραρχικό, το σχεσιακό, το δικτυακό και το αντικειμενοστραφές μοντέλο. Μερικές 
φορές χρησιμοποιούνται και ανάμεικτα μοντέλα δεδομένων τα οποία αξιοποιούν 
στοιχεία από όλα ή κάποια από τα παραπάνω μοντέλα. Σήμερα στις περισσότερες 
βάσεις δεδομένων κυριαρχεί το σχεσιακό μοντέλο ενώ σταδιακά κερδίζει έδαφος και το 
αντικειμενοστραφές μοντέλο. Στα Σχεσιακά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (ΣΣΒΔ) οι 
εγγραφές οργανώνονται σε πίνακες. Ένας πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για 
να κρατήσει εγγραφές που περιγράφουν οντότητες, όσο και για εγγραφές που 
περιγράφουν σχέσεις. Οι βασικές πράξεις που μπορούν να γίνουν σε μία σχεσιακή βάση 
δεδομένων είναι ίδιες με αυτές που γίνονται σε κάθε άλλη βάση δεδομένων, δηλαδή οι: 
Επιλογή, Εισαγωγή, Ενημέρωση και Διαγραφή [3]. 

Από τη δεκαετία του '80 αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους πολλές υλοποιήσεις 
του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων και σε πλατφόρμες προσωπικών υπολογιστών (PC). 
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πακέτα RBASE (της Microrim Inc.), PARADOX (της 
Borland Int.), SQL Server (της Sybase Inc.) και πιο πρόσφατα την ACCESS (της 
Microsoft Inc.). Στις βάσεις δεδομένων η ταχύτητα παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο απ’ 
ότι στα άλλα είδη προγραμμάτων. Οι χρόνοι απόκρισης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο μικροί, ακόμα και στις μεγαλύτερες βάσεις. Δεν θα πρέπει όμως να παραβλέπονται 
και άλλα στοιχεία, όπως η ευκολία στη χρήση, οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων ή τα 
θέματα ασφαλείας.  

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, η κατάργηση κάθε περιορισμού για την ελεύθερη 
χρήση του Ιντερνετ, είχε σαν αποτέλεσμα να μεταμορφωθεί αυτό σε ένα παγκόσμιο 
δίκτυο μετάδοσης πληροφοριών. Έτσι αναπτύχθηκε σταδιακά μία μεγάλης κλίμακας on-
line υπηρεσιών, που μεταξύ των άλλων επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις 



Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 – 20 Οκτωβρίου 2007 

«Η συμβολή των Γεωργικών Μηχανικών σε μια ανταγωνιστική γεωργία» 
781

δεδομένων και ψηφιακών βιβλιοθηκών. Με τον τρόπο αυτό η on-line αναζήτηση 
δεδομένων σήμερα στρέφεται κυρίως σε κατανεμημένες βάσεις δεδομένων (distributed 
databases) που παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου, ψηφιακών 
εικόνων, βίντεο και συγκροτούν πλέον ένα περιβάλλον web. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί 
διατηρούν μεγάλης κλίμακας data servers σε μία προσπάθεια να καταστήσουν τα 
δεδομένα τους διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό μέσω του World Wide Web (WWW), 
όπως για παράδειγμα οι βάσεις δεδομένων ARMS (Agricultural and Resource 
Management Survey), AGRIS (International bibliographic Information System for 
AGRicultural sciences and technology), FDA (Food and Drug Administration), USGS 
(U. S. Geological Survey), κ.ά. [4] [5].  

Ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών που αφορούν τα γεωργικά μηχανήματα είναι 
συγκεντρωμένος σε διαφορετικά ερευνητικά κέντρα και υπηρεσίες δημοσίων 
οργανισμών. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε πολλούς και 
διαφορετικούς ενδιαφερόμενους. Όμως, παρά τη σχετικά εύκολη πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές, υπάρχει μία διάσταση ανάμεσα στο τι πραγματικά οι χρήστες 
χρειάζονται και στο τι είναι όντως διαθέσιμο. Η ανάγκη της πλήρους αξιοποίησης των 
πληροφοριών αυτών έχει κατανοηθεί από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η 
ανάγκη αυτή θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με τη συγκέντρωση όλων αυτών των 
πληροφοριών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων, το οποίο 
θα είναι διασυνδεδεμένο με το Ιντερνετ. 

Από το 2005, αρχίσαμε να ψάχνουμε στο Ιντερνετ για να βρούμε εάν υπάρχουν 
οργανωμένες βάσεις δεδομένων, από τις οποίες θα μπορούσε κάποιος μεμονωμένος 
χρήστης ή τα μέλη μιας ερευνητικής ομάδας, να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με τα 
γεωργικά μηχανήματα. Στην προσπάθειά μας αυτή, διαπιστώσαμε ότι πράγματι 
υπάρχουν βάσεις δεδομένων με αντίστοιχο περιεχόμενο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την 
"Machinery Manufactures Database" που υποστηρίζεται από την Agtech, τη δικτυακή 
πύλη "AgMachIN (Agricultural Machinery Information Network)" που υποστηρίζεται 
από την PCARRD κ.ά.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μίας πολυχρηστικής βάσης δεδομένων 
για τα γεωργικά μηχανήματα (Agricultural MAchinery Database- AMADA) βασιζόμενη 
στις υπάρχουσες δομές πληροφοριών του Τμήματος Γεωργικών Μηχανών & 
Αρδεύσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Κατασκευαστών, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εισαγωγέων, τα Ερευνητικά Κέντρα και 
Πανεπιστήμια της χώρας μας, η βάση αυτή θα μπορούσε σταδιακά να μετεξελιχθεί σε 
ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, όπου θα συμπεριληφθούν και θα οργανωθούν 
σχετικές πληροφορίες, που να αφορούν ευρύτερα το αντικείμενο των γεωργικών 
μηχανημάτων στον Ελλαδικό χώρο.  

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Η ανάπτυξη της AMADA έγινε σε τέσσερα στάδια: i) προσδιορισμός των στόχων, ii) 
καθορισμός του τρόπου λειτουργίας, iii) σχεδιασμός της δομής της βάσης και iv) 
υλοποίηση αυτής. 

Ο προσδιορισμός των στόχων έγινε με την εκτενή ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων. 
Ζητήματα όπως ο προσδιορισμός των ομάδων στις οποίες απευθύνεται, το είδος των 
πληροφοριών που θα είναι διαθέσιμες, η μέθοδος συλλογής και εισαγωγής των 
δεδομένων, οι δυνατότητες αναζήτησης και ο τρόπος προβολής των διαθέσιμων 
πληροφοριών, τα δικαιώματα των χρηστών, η αλληλεπίδραση μεταξύ της βάσης και 
χρηστών, η ευκολία χρήσης, η ευελιξία παραμετροποίησης της βάσης καθώς και οι 
πιθανές μελλοντικές ανάγκες και χρήσεις αυτής αποτέλεσαν βασικά κριτήρια 
προσδιορισμού των στόχων.  
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Αποτέλεσμα των στόχων που τέθηκαν ήταν ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας 
της βάσης. Γι’ αυτό τον λόγο, ενώ η βάση έχει δημιουργηθεί κυρίως για τις ανάγκες των 
σπουδαστών του τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 
είναι στην Αγγλική γλώσσα για να απευθύνεται και στο ευρύ κοινό. Οι χρήστες της 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τους διαχειριστές, τους εγγεγραμμένους χρήστες και 
στους επισκέπτες. Οι επισκέπτες έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα, οι 
εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και δυνατότητα προσθήκης νέων 
εγγραφών και οι διαχειριστές έχουν πλήρη διαχείριση της βάσης. Η δυνατότητα των 
εγγεγραμμένων χρηστών (πιστοποιημένων) να προσθέτουν νέες έγγραφες, αποσκοπεί 
στην δημιουργία μιας πλήρως ενημερωμένης βάσης. Οι διαχειριστές έχουν τον κύριο 
λόγο στη λειτουργία της βάσης καθώς εγκρίνουν ποιες από τις εγγραφές που 
προσθέτουν οι χρήστες θα προβάλλονται, με στόχο την αποφυγή διπλότυπων εγγραφών 
και κακόβουλων ενεργειών. Επίσης οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν σημαντικές 
αλλαγές στη δομή της αυξάνοντας τον βαθμό ευελιξίας της, μέσω της ειδικής σελίδας 
των διαχειριστών. Παράδειγμα τέτοιων αλλαγών είναι η προσθήκη νέων κατηγοριών 
μηχανημάτων ώστε η βάση να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Επίσης, υπάρχει 
υποστήριξη προσθήκης φωτογραφιών, διαγραμμάτων και σχεδίων των γεωργικών 
μηχανημάτων με στόχο την οπτικοποίηση των δεδομένων. Ο τρόπος λειτουργίας έχει 
διαμορφωθεί ώστε να είναι φιλικός προς τον χρήστη.  

Το επόμενο στάδιο δημιουργίας της βάσης ήταν ο σχεδιασμός της δομής της. Ο 
σκοπός ήταν η δημιουργία σχεδιαγράμματος λειτουργίας της βάσης και ο ορισμός των 
πινάκων και των συνδέσεων αυτών (Σχήμα 1), έτσι ώστε η τελική μορφή της βάσης να 
έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το στάδιο αυτό κρίνεται πολύ σημαντικό γιατί αν δεν 
πραγματοποιηθεί, τότε συνεχή προβλήματα προκύπτουν κατά την υλοποίηση, με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η επίτευξη του στόχου.  

 

 
Σχήμα 1. Το διάγραμμα σχέσεων των πινάκων. 

 
Το τελικό στάδιο είναι η υλοποίηση της βάσης. Η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με το 

σχεσιακό μοντέλο, και πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή Microsoft Visual Web 
Developer, η οποία είναι υποπρόγραμμα της εφαρμογής Microsoft Visual Studio 2005. 
Η γλώσσα προγραμματισμού είναι η C# και η βάση έχει μεταφραστεί σε Microsoft 
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.NET Framework version 2.0 (.aspx). Η βάση διαθέτει 6 πίνακες με 39 συνολικά πεδία 
και 50 εντολές επεξεργασίας και ταξινόμησης των εγγραφών. Η δημιουργία της έγινε με 
τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ταχύτατη ανταπόκριση στις εντολές, να επιτρέπεται η 
πρόσβαση πολλών χρηστών ταυτοχρόνως και να προσφέρεται η μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια των δεδομένων. Η βάση έχει πλήρη συμβατότητα με όλους τους browsers της 
αγοράς και η διαμόρφωση (οπτικοποίηση) των σελίδων γίνεται με απολύτως αυτόματο 
τρόπο κατά την διάρκεια περιήγησης των χρηστών σε αυτή. 

Ως υλισμική πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκαν ένας προσωπικός υπολογιστής (PC) για 
τη δημιουργία της βάσης και στη συνέχεια τα αρχεία του στάλθηκαν σε έναν κεντρικό 
server. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η χρήση της βάση δεδομένων AMADA είναι εξαιρετικά απλή και γίνεται μέσω 
browser. Η ιστοσελίδα αυτή είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, πιστοποιημένους 
και μη. Σε κάθε χρήστη αρχικά προβάλλεται η οθόνη με το μενού της εφαρμογής, το 
οποίο εμφανίζει τις διαθέσιμες κατηγορίες γεωργικών μηχανημάτων (για παράδειγμα 
Harvesting Equipment, Seeding Equipment, Pest and Weed Equipment, κ.ά. ) (Σχήμα 2). 
Στη συνέχεια ο χρήστης, με τη βοήθεια του cursor, επιλέγει την κατηγορία 
μηχανημάτων που επιθυμεί και με το πάτημα του πλήκτρου εμφανίζεται η επόμενη 
οθόνη, η οποία είναι αυτή της αναζήτησης των υποκατηγοριών με τα μηχανήματα 
(Σχήμα 3). Ο χρόνος διάρκειας της διαδικασίας είναι μερικά δευτερόλεπτα. 

 

 
Σχήμα 2. Οθόνη με το αρχικό μενού επιλογών. 

 

Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος (για παράδειγμα το μηχάνημα 
ψεκασμών AMAZON UX 3200) εμφανίζεται η ολοκληρωμένη φόρμα προβολής του 
συγκεκριμένου μηχανήματος (Σχήμα 4). Στην περίπτωση που η διαδικτυακή αυτή 
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υπηρεσία αποτύχει, τότε εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης χωρίς αποτέλεσμα. Στην 
οθόνη προβολής μηχανήματος, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:  

• Σύντομη περιγραφή του μηχανήματος 
• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος (όπως για παράδειγμα: η 

χωρητικότητα της δεξαμενής, το πλάτος εργασίας, οι διαστάσεις και το βάρος του, 
η απαιτούμενη ιπποδύναμη, κ.ά.) 

• Σύνδεση με τον κατασκευαστή του μηχανήματος μέσω διεύθυνσης URL 
• Το χρήστη που καταχώρησε το συγκεκριμένο μηχάνημα  
• Την ημερομηνία που το καταχώρησε και 
• Ψηφιοποιημένες εικόνες του μηχανήματος, οι οποίες εάν επιλεχτούν προβάλλονται 

σε μεγαλύτερο πλαίσιο 

 
Σχήμα 3. Ενδεικτικό παράδειγμα της οθόνης αναζήτησης των υποκατηγοριών. 

 
Η οθόνη του Σχήματος 5 αφορά τη διαδικτυακή υπηρεσία "Αποστολή και 

καταχώρηση νέων τύπων γεωργικών μηχανημάτων". Ο χρήστης μεταβαίνει στη 
συγκεκριμένη οθόνη, όπου και πληκτρολογεί δεδομένα που αφορούν νέους τύπους 
μηχανημάτων. Το πρόγραμμα αποθηκεύει τις νέες καταχωρήσεις σε αρχείο μέχρι να 
ελεγχθούν από το διαχειριστή της βάσης και στη συνέχεια είναι διαθέσιμα για 
μελλοντικές χρήσεις. Οπωσδήποτε, η διασταύρωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 
καταχωρηθέντων μηχανημάτων από τους πιστοποιημένους χρήστες είναι μία επίπονη 
και δύσκολη διαδικασία για το διαχειριστή του συστήματος.  

Στο σημείο αυτό, όπως και σε όλες τις άλλες οθόνες, ο χρήστης μπορεί να 
αποσυνδεθεί από το σύστημα και να επιστρέψει στην αρχική οθόνη. 
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Σχήμα 4. Ενδεικτικό παράδειγμα της οθόνης προβολής μηχανήματος.  

 

 
Σχήμα 5. Οθόνη αποστολής και καταχώρησης νέων τύπων γεωργικών μηχανημάτων. 

 
Πολύ σημαντικός, στη διατήρηση της λειτουργικότητας της βάσης δεδομένων 

AMADA, είναι ο ρόλος εκείνου του ατόμου ή της ομάδας ατόμων (administrator), που 
ανέλαβαν να τη συντηρούν προσθέτοντας, αφαιρώντας ή τροποποιώντας κάποιες από τις 
νέες καταχωρήσεις. Για το λόγο αυτό, θα ακολουθούνται κάποιες βασικές κατευθύνσεις, 
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οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής. Οι κλήσεις 
διαδικτυακών υπηρεσιών θα καταγράφονται σε αρχείο ημερολογίου (log file), το οποίο 
θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον αιτούντα αυτής της εφαρμογής και 
το χρόνο πραγματοποίησης της κλίσης. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η 
ιχνηλασιμότητα (tracing) του συστήματος και θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και η 
ανάλυση των κλίσεων.  

Ο έλεγχος λειτουργίας του συστήματος της βάσης δεδομένων έγινε με τη 
μεθοδολογία του "μαύρου κουτιού". Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, το σύστημα 
αντιμετωπίστηκε ως ένα μαύρο κουτί και μόνον από την άποψη του εξωτερικού χρήστη, 
αδιαφορώντας για το εσωτερικό του συστήματος και τον τρόπο υλοποίησής του. Ο 
έλεγχος αποτέλεσε μία σημαντική διαδικασία στην επιτυχημένη ανάπτυξη του 
συστήματος αφού όχι μόνο πιστοποίησε το σωστό σχεδιασμό του, αλλά παράλληλα 
φανέρωσε τις διάφορες αδυναμίες του, οι οποίες διορθώθηκαν εγκαίρως. Επίσης 
κατέστη δυνατόν, να οριοθετηθούν νέες λειτουργίες που αρχικά δεν είχαν προβλεφθεί. 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
• Η βάση δεδομένων για τα γεωργικά μηχανήματα αγρών (AMADA) που προτείνεται 

με την εργασία αυτή, δεν δημιουργήθηκε μόνο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των σπουδαστών του Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων και Αρδεύσεων 
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, αλλά μπορεί να αποτελέσει το υπόδειγμα για ένα ευρύτερο 
διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα που να αφορά τα γεωργικά μηχανήματα στον 
Ελλαδικό χώρο.  

• Η λογισμική αυτή εφαρμογή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, επιτρέπει 
σε όλους τους χρήστες την ελεύθερη πρόσβαση και δίνει τη δυνατότητα στους 
πιστοποιημένους χρήστες να εισάγουν νέες εγγραφές. Η βάση έχει πλήρη 
συμβατότητα με όλους τους browsers της αγοράς και η διαμόρφωση (οπτικοποίηση) 
των σελίδων γίνεται με απολύτως αυτόματο τρόπο κατά τη διάρκεια περιήγησης 
των χρηστών σε αυτή.  

• Ο μηχανισμός της βάσης δεδομένων ελέγχθηκε με μία σειρά παραδειγμάτων 
εκτέλεσης, τα οποία κάλυπταν μεγάλο εύρος περιπτώσεων και βαθμού πολυ-
πλοκότητας και διαπιστώθηκε ότι μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα γεωμορφολογικά και εδαφοκλιματικά 

στοιχεία της λεκάνης απορροής των κυρίων υδατορευμάτων που τροφοδοτούν την 
τεχνητή λίμνη Σμοκόβου, καθώς και του Σοφαδίτη ποταμού. Η διερεύνηση 
επιτυγχάνεται με την βοήθεια του προγράμματος “ΑrcView” που συμβάλει στην 
ανάλυση και επεξεργασία των γεωγραφικών και υδρολογικών δεδομένων που αφορούν 
τη λεκάνη απορροής της  τεχνητής λίμνης Σμοκόβου. Οι παραγόμενες πληροφορίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σε διάφορα υδρολογικά μοντέλα. 
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ABSTRACT 
This project presents the geomorphologic, ground and climatologic features of the 

drainage basin of the main water streams which supply the  Smokovos Reservoir and the 
of the Sophadites River. The research is made with the help of the program ArcView 
which contribute to the analysis and elaboration of the geographic and hydrologic facts 
which refer to the drainage basin of the Smokovos reservoir. Moreover, the information 
may be used in several hydrologic models.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 

Το υδατικό ισοζύγιο των λεκανών απορροής καθορίζεται από τα κατακρημνίσματα, 
προϊόν των οποίων αποτελεί η δημιουργούμενη απορροή. Η θερμοκρασία καθορίζει την 
εξάτμιση, δηλαδή τις απώλειες απορροής. Για το λόγο αυτό, από το σύνολο των 
μετεωρολογικών παραγόντων, γίνεται μελέτη, κυρίως των κατακρημνισμάτων, της 
θερμοκρασίας καθώς και του συνδυασμού αυτών.  

Κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί διάφορα μοντέλα που κάνουν χρήση των δυο 
αυτών μετεωρολογικών παραμέτρων, με ποιο γνωστό το πρώτο μηνιαίο μοντέλο 
υδατικού ισοζυγίου, το οποίο αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1940 από τον Thornthwaite 
[1], το οποίο αργότερα τροποποιήθηκε από τους Thornthwaite και Mather [2]. Από τότε, 
έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί διαφόρων κατηγοριών μοντέλα σ’ ένα μεγάλο φάσμα 
υδρολογικών προβλημάτων  [3,4,5]. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός της έκτασης της λεκάνης 
τροφοδοσίας (και των μορφομετρικών χαρακτηριστικών της)  του ταμιευτήρα και του 
Σοφαδίτη ποταμού καθώς και η έρευνα των κλιματολογικών και βροχομετρικών 
στοιχείων της περιοχής, με την βοήθεια των οποίων προκύπτουν οι όμβριες καμπύλες 
και για τις δύο λεκάνες απορροής της εξεταζόμενης περιοχής. Τα στοιχεία αυτά θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον σε διάφορα υδρολογικά μοντέλα που θα 
εφαρμοστούν στην περιοχή. 
 
2. ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1 Περιοχή μελέτης  

Η Τεχνητή Λίμνη Σμοκόβου, βρίσκεται σε απόσταση 30 km Νοτίως-ΝΑ της 
Καρδίτσας και 25 km Νοτίως των Σοφάδων, στην θέση «Παλιοσταλός», στην περιοχή 
των κοινοτήτων Λουτροπηγής και Κτιμένης του Νομού Καρδίτσας, λίγο μετά στη 
συμβολή των παραποτάμων του Ονόχωνου, γνωστού και ως Πενδάμη, Κτιμενιώτη, 
Κουμαρορέματος ή Πεναταμύλη και του Ρεντινιώτη, γνωστού και ως Πατιώτη, που 
ενισχύεται από τα υδατορεύματα της Παπούσας και του Τασορεύματος  (Σχήμα 1) [6].  

 

 
Σχήμα 1. Ο Νομός της Καρδίτσας στον οποίο ανήκει η τεχνητή λίμνη Σμοκόβου. 
Η περιοχή έρευνας περιλαμβάνει τη λεκάνη απορροής του Σοφαδίτη ποταμού 

συνολικής έκτασης 500 km2, που μαζί με τα ευρύτερα έργα ανάπτυξης και τις 
προβλεπόμενες αρδευόμενες εκτάσεις καταλαμβάνουν έκταση 738 km2 και εκτείνονται 
στους Νομούς Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Λάρισας [6]. 
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Ο ταμιευτήρας βρίσκεται σε υψόμετρο 380 m, σε περιοχή μέσης βλάστησης, με 
ανθρώπινες δραστηριότητες και τροφοδοτείται από τις λεκάνες απορροής των 
Ονόχωνου-Ρεντινιώτη, συνολικής εκτάσεως 382 km2. Η λεκάνη απορροής του 
Σμοκοβίτη, συνολικής εκτάσεως 118 km2, δεν τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα. 

Η προσφορά νερού προέρχεται ανάντη του φράγματος, από την απορροή των 
υπολεκανών Ρεντινιώτη και Ονόχωνου, ενώ η ζήτηση καθορίζεται από το επίπεδο 
ανάπτυξης των κατάντη αρδευτικών έργων, καθώς και από τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις για την διατήρηση μόνιμης ροής στην κοίτη του Σοφαδίτη και στα όρια της 
λίμνης [6].  

Οι δυο λεκάνες απορροής διαφοροποιούνται ως προς τα υδρολογικά χαρακτηριστικά 
τους και η διερεύνηση της επιμέρους δίαιτάς τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Ειδικότερα, η υπολεκάνη του Ονόχωνου, η οποία ενισχύεται από τις εκροές του 
οροπεδίου της Ξυνιάδας, αποτελεί ένα διαταραγμένο σύστημα, όχι μόνο επειδή κατά την 
αρδευτική περίοδο η έξοδος της αποστραγγιστικής τάφρου φράσσεται, αλλά και λόγω 
των επιβαρυμένων ρυπαντικών φορτίων, τα οποία προέρχονται από την έκπλυση των 
αρδευτικών εκτάσεων, υποβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό την ποιοτική κατάσταση των 
νερών του ταμιευτήρα [7]. 
 
2.2 Μεθοδολογία 

Για την καταγραφή και διαχείριση των αναγκαίων για τη μελέτη της περιοχής 
στοιχείων έχει χρησιμοποιηθεί το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών  (ΣΓΠ) “GIS- 
ArcView”. Το ΣΓΠ επιτρέπει την αυτοματοποίηση πολλών διεργασιών, 
συμπληρώνοντας  πολλές αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση 
των υδατικών πόρων [8]. Ως υπόβαθρο χρησιμοποιήθηκαν τοπογραφικοί χάρτες της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ., κλίμακα, 1:50.000). Όλες οι χαρτογραφικές 
πληροφορίες, που αφορούν την περιοχή μελέτης, ψηφιοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε 
αρχείο “ΓΠΣ/GIS” στο πρόγραμμα “GIS-ArcView”, όπου δημιουργήθηκαν οι χωρικές 
αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των  γεωγραφικών  στοιχείων.   

Με την βοήθεια του προγράμματος μετά από επεξεργασία, δημιουργήθηκαν όλες οι 
βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των 
λεκανών απορροής και περιλαμβάνουν το εμβαδόν, τη περίμετρο, το μέγιστο, το μέσο 
και το ελάχιστο υψόμετρο καθώς και τη μέση κλίση της κάθε λεκάνης (Σχέση 1).Επίσης 
δημιουργήθηκαν οι βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με το μήκος της κεντρικής κοίτης 
και το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου. 

Η μέση κλήση των λεκανών υπολογίστηκε από την σχέση που ακολουθεί [9]: 

 
A

hL100S ⋅Σ
⋅=   (1) 

όπου: S είναι η μέση κλίση της λεκάνης (%), ΣL είναι το συνολικό μήκος 
χωροσταθμικών (km), h είναι η ισοδιάσταση χωροσταθμικών (km) και Α είναι η έκταση 
της λεκάνης (km2). 

Τέλος με τη βοήθεια των προαναφερθέντων στοιχείων και των μετεωρολογικών 
δεδομένων (βροχόπτωση και θερμοκρασία) που συγκεντρώθηκαν από τους 
βροχομετρικούς σταθμούς των Φουρνών και του Δομοκού υπολογίστηκαν, η 
εξατμισοδιαπνοή (μέθοδος Thorntwaite), η μέση βροχόπτωση, η συνολική απορροή και 
οι όμβριες καμπύλες. Οι επιλογή των εν λόγω δύο βροχομετρικών σταθμών έγινε με  
βάση το πλήθος και την πληρότητα των μετεωρολογικών δεδομένων τους. 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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3.1 Παράθεση των προσδιορισμένων μορφολογικών χαρακτηριστικών της λεκάνης 
τροφοδοσίας του ταμιευτήρα 

Μετά την  επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι η συνολική λεκάνη έχει 
έκταση 500 km2, με μέσο υψόμετρο 675 m, με υψηλότερο σημείο τα 1500 m και 
χαμηλότερο τα 220 m. Το  συνολικό μήκος του υδροκρίτη είναι 121,32 km και ο βαθμός 
στρογγυλομορφίας 4,12 km2/km.  (Σχήμα 2). Αυτή χωρίζεται στην λεκάνη τροφοδοσίας 
του ταμιευτήρα εκτάσεως 382 km2 (Σχήμα 2, κίτρινο και μοβ χρώμα) και την λεκάνη του 
Σμοκοβίτη εκτάσεως 118 km2 (Σχήμα 2, γαλάζιο χρώμα), με κύριο υδατόρευμα το 
Σμοκοβίτικο που βρίσκεται ανάντη του υδρομετρικού σταθμού Κέδρου που δεν 
τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα και ενώνεται με τον Σοφαδίτη 6 km περίπου ανάντη του 
Κέδρου.  

 
Σχήμα 2. Χάρτης της λεκάνης και των δύο υπολεκανών αυτής. 

 
Στην λεκάνη αυτή υπάρχουν σημαντικές πηγές, με συνέπεια τη διατήρηση μόνιμης 

ροής όλες τις εποχές του έτους. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, μοιάζει με αυτή 
του Ρεντινιώτη, χαρακτηρίζεται δηλαδή από έντονες κλίσεις, (Σχήμα 3 και 4) πυκνή 
βλάστηση και πετρώματα χαμηλής περατότητας. Έχει μέσο υψόμετρο 696 m, με 
υψηλότερο σημείο τα 1260 m και χαμηλότερο τα 200 m και μέση κλίση τα 24,5%. Ο 
υδροκρίτης της έχει μήκος 49,69 km και ο βαθμός στρογγυλομορφίας της είναι 3,01 
km2/ km. Το μήκος της κεντρικής κοίτης ανέρχεται στα  12 km. 

Η λεκάνη τροφοδοσίας του ταμιευτήρα Σμοκόβου (Ονόχωνου-Ρεντινίωτη), έχει 
έκταση 382 km2 και μέσο υψόμετρο 620 m, με ψηλότερο σημείο τα 1500 m και 
χαμηλότερο τα 280 m και μέση κλίση 14,5%. Ο υδροκρίτης της έχει μήκος 106,29 km 
και ορίζεται από την οροσειρά των Αγράφων στα δυτικά, την οροσειρά του Τυμφρηστού 
στα νοτιοδυτικά, το όρος Όθρυς στα νότια, τους χαμηλούς λόφους του οροπεδίου της 
αποξηραμένης λίμνης Ξυνιάδας στα ανατολικά, και τα όρη Ξεροβούνι, Κούμαρος, 
Πλατειά Ράχη, Παλιομονάστηρο, Κρανόρραχη και Κατάχλωμο στα βόρεια. Ο βαθμός 
στρογγυλομορφίας της είναι 3,59 km2/ km και το μήκος της κεντρικής κοίτης ανέρχεται 
στα 45,26 km (15,58 km Ρεντινιώτης και 29,68 km Ονόχωνος). 

Η υπολεκάνη του Ρεντινιώτη έχει έκταση 150 km2 και μέσο υψομέτρου 745 m, με 
ψηλότερο σημείο τα 1500 m και χαμηλότερο τα 330 m και μέση κλίση 21,5%. Ο 
υδροκρίτης της έχει μήκος 59,79 km με μεγάλα υψόμετρα που ξεπερνούν τα 1300 m. 
Στο ΝΑ όριο της λεκάνης υπάρχουν έντονες κλίσεις, αρκετά πυκνή δασώδη βλάστηση 
και κυριαρχία των αδιαπέρατων γεωλογικών σχηματισμών (κυρίως φλύσχης. αλλά και 
μάργες, οφιόλιθοι, περιδοντίτες [7]. Ο βαθμός στρογγυλομορφίας της είναι 2,5 km2/ km 
και το μήκος της κεντρικής κοίτης ανέρχεται στα 15,58 km. 

Ο Ονόχωνος τροφοδοτείται από τα νερά της τοπικής του λεκάνης, καθώς και από 
την αποστράγγιση του οροπεδίου Ξυνιάδας, έκτασης 80 km2. Τα επιφανειακά νερά της 
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Ξυνιάδας συγκεντρώνονται σε μία κύρια αποστραγγιστική τάφρο και μέσω μιας 
τεχνητής χωμάτινης διώρυγας διοχετεύονται στον Ονόχωνο[7]. Η συνολική απορρέουσα 
επιφάνεια φθάνει τα 232 km2 και ο υδροκρίτης της έχει μήκος 79,35 km. Το μέσο 
υψόμετρο της ανέρχεται στα 545 m, με ψηλότερο σημείο τα 800 m και χαμηλότερο τα 
330 m και μέση κλίση 9,6%. Ο βαθμός στρογγυλομορφίας της είναι 2,92 km2/ km. Και 
το μήκος της κεντρικής κοίτης ανέρχεται 29,68 km. 

 Η ημιορεινή λεκάνη του Ονόχωρου χαρακτηρίζεται από μέτριες κλίσεις, (Σχήμα 3 
και 4) και καλύπτεται από πυκνή θαμνώδη βλάστηση. Όπως και στην γειτονική λεκάνη 
του Ρεντιντώτη, παρατηρείται κυριαρχία των αδιαπέρατων γεωλογικών σχηματισμών, 
με εξαίρεση το νότιο ορεινό τμήμα της (εκτός δηλαδή της λεκάνης κατάκλισης), όπου 
αναπτύσσονται κρητιδικοί ασβεστόλιθοι μέτριας περατότητας. Αντίθετα, στην πεδινή 
περιοχή της Ξυνιάδας. όπως και στα γύρω βουνά (ειδικά στο βόρειο τμήμα), 
αναπτύσσεται χαμηλή βλάστηση και είναι εμφανής η κυριαρχία των ασβεστολιθικών 
σχηματισμών. Η περιοχή είναι φτωχή σε υδατικούς πόρους, τόσο επιφανειακούς όσο και 
υπόγειους [7].  
 

 
Σχήμα 3. Χάρτης των ισοϋψών της λεκάνης. 

 

 
Σχήμα 4. Χάρτης του ψηφιακού μοντέλου εδάφους της λεκάνης 

 
3.2. Μετεωρολογικά και υγρομετρικά δεδομένα 

Ο σημαντικότερος μετεωρολογικός σταθμός της περιοχής είναι αυτός του Δομοκού, 
ο οποίος υπάγεται στην Ε.Μ.Υ. και λειτουργεί από το 1950. Για τον σταθμό αυτό είναι 
διαθέσιμα σε μηνιαία κλίμακα τα δείγματα μέσης θερμοκρασίας από το 1979 έως το 
1996, σχετικής υγρασίας από το 1970 έως το 1996 και νέφωσης από το 1991 έως το 
1996.  
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Σχήμα 5. Χάρτης του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης. 

 
Τα παραπάνω στοιχεία θα αξιοποιηθούν για την εκτίμηση της δυνητικής 
εξατμισοδιαπνοή.  

Οι μετρήσεις παροχής έγιναν απ' ευθείας στο ίδιο το ποτάμι και στους άλλους 
παραποτάμους του Πηνειού, καθώς και τα αποτελέσματα μετρήσεων βροχοπτώσεων 
από σταθμούς κατανεμημένους σε όλη τη λεκάνη απορροής του Πηνειού  [7]. Οι 
μετρήσεις βροχοπτώσεων ολόκληρης της λεκάνης απορροής του Σοφαδίτη, έγιναν από 
τους βροχομετρικούς σταθμούς της Ρεντίνας και της Ξυνιάδας. Πολύτιμες πληροφορίες 
για τη σπουδαιότητα και την κατανομή των βροχοπτώσεων έδωσαν και οι παρατηρήσεις 
των γειτονικών σταθμών Δομοκού, Ανάβρας και Θραψιμίου.  

 
3.3 Εξατμισοδιαπνοή 

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η «μέθοδος του 
Thorntwaite». Η μέθοδος αυτή προτιμήθηκε κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το μόνο 
δεδομένο εισόδου το οποίο απαιτείται είναι οι τιμές θερμοκρασίας.  

Οι μέσες μηνιαίες τιμές κατακρημνισμάτων που χρησιμοποιούνται για να βρεθεί η 
δυνητική εξατμισοδιαπνοή για την λεκάνη απορροής του Σμοκοβίτικη, λαμβάνονται από 
τον μετεωρολογικό σταθμό των Φουρνών,  υψομέτρου 1100 m. Για την λεκάνη 
απορροής του ταμιευτήρα (Ονόχωνου και Ρεντινιώτη), έχουν ληφθεί υπόψη οι μέσες 
μηνιαίες τιμές κατακρημνισμάτων από τον μετεωρολογικό σταθμό του Δομοκού, 
υψομέτρου 615 m. 

Αφού βρεθεί η δυνητική εξατμισοδιαπνοή στην συνέχεια πολλαπλασιάζεται με έναν 
συντελεστή που αντιστοιχεί για κάθε μήνα με βάση πίνακα που σχετίζεται με το 
γεωγραφικό πλάτος της υπό μελέτη περιοχής. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών 
παραθέτονται στα γραφήματα που ακολουθούν. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ΙΑΝ
.

ΦΕ
Β.

ΜΑ
Ρ.

ΑΠ
Ρ .

ΜΑ
ΙΟΣ ΙΟ

ΥΝ
.

ΙΟ
ΥΛ

.
ΑΥ
Γ. ΣΕ

Π
ΟΚ
Τ .

ΝΟ
ΕΜ ΔΕ

Κ.

ΚΑΤΑΚΡΗΜ . (P)
ΣΕ mm 
Et ΣΕ mm

 

0

10

20

30

40

50

60

ΙΑΝ
.

ΦΕ
Β.

ΜΑ
Ρ.

ΑΠ
Ρ .

ΜΑ
ΙΟΣ ΙΟ

ΥΝ
.

ΙΟ
ΥΛ

.
ΑΥ
Γ. ΣΕ

Π
ΟΚ
Τ.

ΝΟ
ΕΜ ΔΕ

Κ.

ΑΠΟΡΡΟΗ (Q) σε mm

 
Σχήμα 6. Μέσα μηνιαία υπερετήσια κατακρημνίσματα και εξατμισοδιαπνοή (Et)  

(αριστερά),απορροή (Q) σε mm (δεξιά),στην περιοχή του Δομοκού. 
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Σχήμα 7. Μέσα μηνιαία υπερετήσια κατακρημνίσματα και εξατμισοδιαπνοή (Et) 

(αριστερά),απορροή (Q) σε mm (δεξιά),στην περιοχή των Φουρνών. 
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Σχήμα 8. Μέσα μηνιαία υπερετήσια κατακρημνίσματα και θερμοκρασία στην περιοχή 

του Δομοκού (αριστερά) και στην περιοχή των Φουρνών (δεξιά). 
 
Η συνολική ετήσια βροχόπτωση στη λεκάνη απορροής του Ονόχωνου-Ρεντινιώτη 

ισούται με 249.998.754m3 (0,654447 * 382 Κm2 * 106) και η συνολική απορροή που 
καταλήγει τελικώς στον ταμιευτήρα είναι 124.313.496 m3 (0,325428 * 382 Κm2 *106).Η 
συνολική ετήσια απορροή στην λεκάνη απορροής του Σμοκοβίτικου ισούται με 
43.278.860 m3 (0,366770 *118 Κm2 *106). 
 
3.4 Όμβριες καμπύλες 

Οι όμβριες καμπύλες που ακολουθούν προέκυψαν από την επεξεργασία των 
βροχομετρικών στοιχείων των σταθμών της Ανάβρας και της Ρεντίνας. Οι δύο 
συγκεκριμένοι σταθμοί επιλεχθήκαν από ένα πλήθος άλλων σταθμών, λόγω του ότι 
διαθέταν πλήρη βροχομετρικά στοιχεία για 30 χρόνια.   
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Σχήμα 9. Καμπύλες έντασης-διάρκειας- περιόδου επαναφοράς για τον σταθμό              

α) της Ανάβρας  και β) της Ρεντίνας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ιχνηλασιμότητας 

εντός αγρού για τον εντοπισμό των κιβωτίων γεμάτων φρούτα και την συσχέτισή τους 
με τα δέντρα από όπου συγκομίστηκαν. Το σύστημα αυτό δοκιμάστηκε κατά τη 
διάρκεια προσομοίωσης της παραδοσιακής διαδικασίας συγκομιδής οπωρώνων με τα 
χέρια. Ένας αναγνώστης RFID τοποθετήθηκε στην πλατφόρμα μεταφοράς ελκυστήρα 
και παθητικές ετικέτες RFID, οι οποίες περιέχουν μοναδικούς κωδικούς, επικολλήθηκαν 
στα κιβώτια όπου συλλέγονται οι καρποί και στα δέντρα. Διαπιστώθηκε ότι το 
προτεινόμενο σύστημα τροποποιεί ελάχιστα την διαδικασία της συγκομιδής χωρίς να 
επηρεάζει (αυξάνει) το χρόνο της. 
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ABSTRACT 
In this paper an in-field traceability system is proposed to establish the 

correspondence between trees and the bins involved in their harvesting. The system is 
currently under development and some results concerning its accuracy and reliability 
were evaluated in the field, during a small-scale simulation of fruit harvesting. An RFID 
reader was mounted at the top of a tractor bed and low cost passive RFID tags were 
attached permanently to individual trees and bins. It was found that the system did not 
interfere significantly with the current harvesting procedures, although some changes to 
the harvesting practice may be required eventually. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οικονομικοί, περιβαλλοντικοί καθώς και λόγοι ασφάλειας των τροφίμων 
προτάσσουν ένα νέο τρόπο διαχείρισης των αγροκτημάτων που να καταγράφει και να 
αποτυπώνει όσο το δυνατόν καλύτερα τη μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών του 
εδάφους και της καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά (π.χ. γεωργία ακριβείας). 
Βασικό εργαλείο της γεωργίας ακριβείας είναι η χαρτογράφηση της παραγωγής (yield 
mapping) και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων εντός αγρού, με όσο τον δυνατόν 
μεγαλύτερη ακρίβεια, για τον καθορισμό εδαφικών ζωνών με κοινά χαρακτηριστικά, και 
την ανάπτυξη μεταβλητών καλλιεργητικών φροντίδων σε κάθε ζώνη (π.χ. λίπανση). Με 
τον όρο «ιχνηλασιμότητα εντός αγρού» εννοούμε όχι τόσο τη δυνατότητα υπολογισμού-
μέτρησης της παραγωγής ανά σημείο του αγροκτήματος αλλά τη δυνατότητα 
ταυτοποίησης των προϊόντων με το συγκεκριμένο σημείο (π.χ. δέντρο) από απ’ όπου 
συγκομίστηκαν. Πολλά συστήματα χαρτογράφησης της παραγωγής έχουν μελετηθεί και 
εφαρμοστεί κυρίως στα φυτά μεγάλων καλλιεργειών π.χ. βαμβάκι, σιτάρι, ντομάτες ([1], 
[2], [3]). Στα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται μηχανές συγκομιδής εφοδιασμένες με 
αισθητήρες μέτρησης της παραγωγής και σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS- Global 
Positioning System) του οχήματος για τη συσχέτιση παραγωγής και θέσης στο χωράφι. 
Σε αντίθεση, η συγκομιδή των φρούτων για νωπή κατανάλωση, όπως όλοι οι ευαίσθητοι 
σε κρούσεις καρποί, πραγματοποιείται κυρίως με εργάτες [4]. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
μηχανική συγκομιδή των φρούτων έχει σοβαρά μειονεκτήματα όπως: υποβάθμιση της 
ποιότητας, δυσκολία συγκομιδής όλων των καρπών, συγκομιδή ταυτόχρονα ώριμων και 
άγουρων καρπών κ.α. Επομένως, απαιτείται διαφοροποίηση των παραπάνω μεθόδων για 
την εφαρμογή τους σε οπωρώνες. 

Αρκετά συστήματα έχουν εφαρμοστεί για τη χαρτογράφηση της παραγωγής σε 
οπωρώνες στο εξωτερικό με ενθαρρυντικά αποτελέσματα ([5], [6], [7], [8]). Εντούτοις, 
δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν προβλήματα όπως: σχετικά χαμηλή ανάλυση 
χαρτών, μικρή ακρίβεια εντοπισμού της θέσης, πλήρης αυτοματοποίηση διαδικασιών 
και λανθασμένες ή ελλιπείς μετρήσεις. Όσον αφορά στη χαμηλή ανάλυση χαρτών, 
οφείλεται στο ότι η παραγωγή από μερικά και όχι από κάθε δέντρο καταγράφεται. 
Επιπλέον, η χρήση του GPS κάτω από δέντρα με μεγάλη κόμη δίνει σημαντικά 
σφάλματα στις μετρήσεις του [9]. Τέλος, η εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα στη 
διαδικασία της καταγραφής της παραγωγής προκαλεί σοβαρά σφάλματα. Επομένως, 
απαιτείται ένα αξιόπιστο σύστημα, το οποίο δεν θα βασίζεται σε δειγματοληψία αλλά σε 
απευθείας μετρήσεις και θα μπορεί να συσχετίσει, με μεγάλη ακρίβεια, τα φρούτα με το 
δέντρο ή την περιοχή απ΄ όπου συγκομίστηκαν. Επίσης, στο σύστημα αυτό θα πρέπει να 
εμπλέκεται ελάχιστα ο ανθρώπινος παράγοντας (εργάτες) και να μην επηρεάζεται η 
κλασική διαδικασία συγκομιδής ή να τροποποιείται όσον το δυνατόν λιγότερο, ώστε να 
μην αυξάνεται ο χρόνος συγκομιδής. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ιχνηλασιμότητας 
εντός αγρού, το οποίο ξεπερνάει τους περιορισμούς των προηγουμένων, σε σχέση με τον 
εντοπισμό των κιβωτίων γεμάτων φρούτα και την συσχέτισή τους με τα δέντρα από 
όπου συγκομίστηκαν. Στο σύστημα αυτό προτείνεται η επικόλληση φθηνών παθητικών 
ετικετών RFID (radio frequency identification), τα οποία περιέχουν μοναδικούς 
κωδικούς, στα κιβώτια και στα δέντρα. Ένα σύστημα ασύρματης αναγνώρισης 
αντικειμένων, μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID-reader), το οποίο ανιχνεύει τις παθητικές 
ετικέτες σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων και γωνία 60 μοιρών, τοποθετείται 
στην πλατφόρμα ενός ελκυστήρα. Όταν ο ελκυστήρας κινηθεί στο χωράφι για την 
συλλογή των γεμάτων καρπούς κιβωτίων, ο RFID-reader ανιχνεύει και καταγράφει τις 
ετικέτες των κιβωτίων και των δέντρων. Τα δεδομένα αυτά φιλτράρονται και 
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αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων, όπου και πραγματοποιείται η συσχέτιση μεταξύ 
των γεμάτων με φρούτα κιβώτια και δέντρων από όπου συγκομίστηκαν. Τέλος, με τη 
ζύγιση κάθε κιβωτίου, στον αγρό ή στο συσκευαστήριο, ολοκληρώνεται η 
χαρτογράφηση της παραγωγής. 

 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

 
Λόγω της διαφορετικής διαμόρφωσης του σχήματος των δένδρων (κύπελο, παλμέττα 

κ.α.), η διαδικασία της συγκομιδής μπορεί να διαφοροποιείται από καλλιέργεια σε 
καλλιέργεια. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών είναι τέτοιες 
ώστε να μπορεί να κινηθεί ένας δενδροκομικός ελκυστήρας μέσα στον οπωρώνα. Έτσι, 
τα δέντρα σε έναν οπωρώνα φυτεύονται σε σταθερές αποστάσεις από τα γειτονικά τους, 
σε ένα προκαθορισμένο σχέδιο (grid pattern), το οποίο είναι σταθερό για ένα δεδομένο 
αγροτεμάχιο. Παραδείγματος χάριν, τα δέντρα οπωρώνων μπορούν να τοποθετηθούν σε 
διαστήματα 5μ μεταξύ των σειρών και 4 έως 6μ πάνω στη σειρά. Η συγκομιδή των 
φρούτων πραγματοποιείται σε ένα, δύο ή περισσότερα στάδια (χέρια), ώστε να 
συλλέγονται μόνο οι ώριμοι καρποί. Κατά την συγκομιδή των καρπών, ένας αριθμός 
εργατών, εφοδιασμένος με τα κατάλληλα βοηθητικά μέσα (σκάλες, σκαλάκια, κλούβες-
τελάρα), συλλέγει τους καρπούς από τα δέντρα. Συνήθως οι καρποί ενός δέντρου 
συλλέγονται από έναν μόνο εργάτη και τοποθετούνται σε κλούβες (κιβώτια) των 20 kg 
περίπου. Οι κλούβες αυτές παραμένουν κάτω από τα δένδρα και μετά το τέλος τις 
συγκομιδής ελκυστήρας με πλατφόρμα μεταφοράς μετακινείται στο χωράφι και οι 
κλούβες συλλέγονται από εργάτες. Καθώς ο ελκυστήρας κινείται σε μία γραμμή, οι 
κλούβες συλλέγονται από δύο σειρές δέντρων (Σχήμα 1). Πολλές φορές ένας εργάτης 
συλλέγει τις κλούβες και τις τοποθετεί στο σημείο συγκέντρωσης. 

 

 
Σχήμα 1. Κίνηση του ελκυστήρα στον οπωρώνα για τη συλλογή των γεμάτων 

κιβωτίων με φρούτα.  
 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ 
 

Για την ιχνηλασιμότητα των καρπών των οπορωφόρων δέντρων εντός αγρού αλλά 
και για τη χαρτογράφηση της παραγωγής με μεγάλη ακρίβεια απαιτείται ο εντοπισμός 
και η καταγραφή της παραγωγής κάθε δέντρου ξεχωριστά (ή μικρής ομάδας δέντρων). 
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η γεωγραφική θέση κάθε δέντρου και η 
συσχέτιση μεταξύ δέντρου και όλων των κιβωτίων που περιέχουν τα συγκομισμένα 
φρούτα του. Παρακάτω, αναλύεται η μαθηματική διατύπωση του προβλήματος της 
ιχνηλασιμότητας προϊόντων εντός αγρού και της χαρτογράφησης της παραγωγής, 
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δηλαδή της συσχέτισης δέντρου-κιβωτίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη 
μεθοδολογία μας [10]. 

Θεωρούμε M τον αριθμό των δέντρων σε ένα αγροτεμάχιο (οπωρώνα) h. Σε κάθε 
δέντρο δίνετε ένας μοναδικός κωδικός (ID) mj (1≤j≤M). Η γεωγραφική θέση (UTM) του 
κάθε δέντρου ( , )

j jm mx y με κωδικό mj μπορεί εύκολα να υπολογιστεί και επομένως να 

δημιουργηθεί ένας πίνακας (ή μία βάση δεδομένων) L ο οποίος θα περιέχει τον κωδικό 
(ID) του κάθε δέντρου και τη γεωγραφική του θέση ( , ) ( )

j jm m jx y m= L . 
Επίσης, ας θεωρήσουμε B τον συνολικό αριθμό των κιβωτίων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την συγκομιδή του αγροτεμαχίου h. Σε κάθε κιβώτιο δίνεται ένας 
μοναδικός κωδικός lq, (1≤q≤B). Έτσι, δημιουργείτε ένα σύνολο { }:1= ≤ ≤Q ql q B που 

περιέχει τους κωδικούς των διαθέσιμων κιβωτίων στα οποία οι εργάτες θα 
τοποθετήσουν τους συγκομιζόμενους καρπούς. Ακόμα, θέτουμε w(lq) το βάρος (kg) των 
καρπών που τοποθετούνται στο κάθε κιβώτιο lq. 

Κατά τη διαδικασία της συγκομιδής, στο στάδιο συγκομιδής (χέρι) k, κάθε δένδρο με 
κωδικό mj, συγκομίζεται από έναν εργάτη ο οποίος τοποθετεί τους καρπούς σε έναν 
αριθμό κιβωτίων. Έτσι, σε κάθε δέντρο αντιστοιχεί ένας αριθμός κιβωτίων (γεμάτων με 
καρπούς). Επομένως, δημιουργείται ένα σύνολο κιβωτίων ( , )V jm k , που αντιστοιχεί 
σε κάθε δέντρο, το οποίο περιέχει τους κωδικούς των κιβωτίων. Εάν αυτό το σύνολο, 
δηλαδή η συσχέτιση δέντρου mj-κιβωτίων, καθοριστεί, η παραγωγή (απόδοση) p(mj,k) 
για το συγκεκριμένο στάδιο (χέρι) k, μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 

 
( , )

( , ) ( )
q j

j q
l V m k

p m k w l
∈

= ∑  (10) 

Η συνολική παραγωγή του κάθε δέντρου μπορεί να γραφεί ως: 
( ) ( ,1) ( , ) ... ( , )= + +j j j jp m p m p m k p m S , όπου S είναι ο συνολικός αριθμός των 

σταδίων (χέρια) συγκομιδής (π.χ. S=2 ή 3 χέρια). Τέλος η συνολική παραγωγή Ph του 
αγροτεμαχίου h, δίνετε από τη σχέση: 

 
1 1 1 1 1 ( , )

( ) ( , ) ( )
q j

M M S M S

h j j q
j j k j k l V m k

P p m p m k w l
= = = = = ∈

= = =∑ ∑∑ ∑∑ ∑  (11) 

Επομένως το συνολικό πρόβλημα μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: κατά τη διάρκεια 
κάθε σταδίου συγκομιδής k, ανιχνεύουμε τον κωδικό κάθε δέντρου mj, βρίσκουμε τις 
γεωγραφικές του συντεταγμένες j(m )L , εντοπίζουμε (συσχετίζουμε) το σύνολο των 

κιβωτίων ( , )V jm k  που περιέχουν τους καρπούς του και ζυγίζουμε το κάθε κιβώτιο 

( , )∈ Vq jl m k  που ανήκει σε αυτό το σύνολο ώστε να υπολογίσουμε την παραγωγή 
του δέντρου p(mj,k). 

 
3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Το πρόβλημα της συσχέτισης των γεμάτων φρούτων κιβωτίων με τα αντίστοιχα 
δέντρα από όπου συγκομίστηκαν τα φρούτα καθώς και το πρόβλημα του προσδιορισμού 
της γεωγραφικής θέσης των κιβωτίων μπορεί να επιλυθεί με δύο μεθόδους. Στην πρώτη 
χρησιμοποιείται συνδυασμός ενός συστήματος RFID και DGPS, ενώ στη δεύτερη το 
πρόβλημα επιλύεται με τη χρήση μόνο του συστήματος RFID. Στην παρούσα εργασία 
αναλύεται μόνο η δεύτερη μέθοδος (περισσότερα για τη 1η μέθοδο στην [10]). Λόγω 
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ορισμένων τεχνικών περιορισμών του συστήματος RFID, που θα περιγραφούν 
αργότερα, οι προτεινόμενες μέθοδοι μπορούν να λύσουν το παραπάνω πρόβλημα μόνο 
για ζεύγη δέντρων, και όχι για μεμονωμένα δέντρα. Η σημαντικότερη υπόθεση και των 
δύο μεθόδων είναι ότι μετά τη συλλογή των καρπών από τα δέντρα και τη τοποθέτησή 
τους σε κιβώτια, απαιτείται η απόθεση των κιβωτίων κοντά στον κορμό του αντίστοιχου 
δέντρου και όχι σε μεγαλύτερες αποστάσεις, διαφορετικά ο συσχετισμός μεταξύ των 
κιβωτίων και του δέντρου θα είναι ανακριβής. 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα ασύρματης αναγνώρισης 
αντικειμένων, μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID-reader), το οποίο ανιχνεύει τις ταυτότητες 
παθητικών ετικετών RFID και προσδιορίζει τη θέση τους, από την εταιρία Trolley Scan 
Company™, Νότια Αφρική. Το σύστημα αυτό λειτουργεί στις UHF συχνότητες (869.5 
με 869.7Mhz) και είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις ταυτότητες των παθητικών 
αναμεταδοτών (ετικετών) και να υπολογίσει τη θέση τους σε απόσταση μεγαλύτερη των 
10 μέτρων (10-13 m) και γωνία 60 μοιρών (οι συμβατικοί αναγνώστες RFID ανιχνεύουν 
τις παθητικές ετικέτες σε πολύ μικρότερες αποστάσεις). Ο αναγνώστης RFID 
τοποθετήθηκε στη πλατφόρμα του ελκυστήρα και προγραμματίστηκε να λειτουργεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να ανιχνεύει μόνο τις ετικέτες που εισέρχονται στην περιοχή 
αναγνώρισής του για πρώτη φορά (αναφερόμενες ως νέες ετικέτες). Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκε ένα διαφορικό AgGPS 106 (DGPS), από την Trimble, μόνο για τον 
υπολογισμό των γεωγραφικών θέσεων (σε UTM) του ελκυστήρα (Σχήμα 2α) για 
σκοπούς καλύτερης παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα από τον αναγνώστη 
RFID και το DGPS φιλτράρονται και αποθηκεύονται αυτόματα σε μία βάση δεδομένων, 
μέσω σειριακής επικοινωνίας (RS232) με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

  
Σχήμα 2. α) Σύστημα ασύρματης αναγνώρισης αντικειμένων, μέσω ραδιοσυχνοτήτων 
RFID και διαφορικό AgGPS 106 (DGPS). β) Παθητικές ετικέτες RFID τοποθετημένες 

σε κιβώτιο-κλούβα. 
 
3.1. Σύστημα ιχνηλασιμότητας εντός αγρού με χρήση RFID 

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ένα σύστημα RFID (ένας αναγνώστης-ραντάρ 
RFID και παθητικές ετικέτες RFID). Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για οπωρώνες με 
σχετικά μεγάλα δέντρα με μεγάλη επιφάνεια φυλλώματος (κόμη) όπου τα δεδομένα από 
το DGPS είναι ασυνεχή και χαμηλής ακρίβειας. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε 
χαμηλά δέντρα, όπου οι μετρήσεις του DGPS είναι συνεχόμενες και ακριβείς 
προτείνεται η συνδυασμένη χρήση συστήματος RFID και GPS (η μέθοδος αυτή 
περιγράφεται στην [10]). Στην παρούσα μεθοδολογία, όπου χρησιμοποιείται μόνο το 
σύστημα RFID, προτείνεται η επικόλληση παθητικών ετικετών, τα οποία περιέχουν 
μοναδικούς κωδικούς, σε κάθε κιβώτιο (Σχήμα 2.β) και στα δέντρα ώστε να 
επιτυγχάνεται η συσχέτιση μεταξύ κιβωτίων γεμάτων με φρούτα και δέντρου από όπου 
συγκομίστηκαν χωρίς τη χρήση του GPS. Ο αναγνώστης-ραντάρ RFID (RFID-reader) 
τοποθετείται στην πλατφόρμα μεταφοράς του ελκυστήρα (Σχήμα 3α).  
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3.1.1 Περιγραφή Μεθοδολογίας 

Κατά τη διαδικασία της συγκομιδής οι καρποί συλλέγονται από τα δέντρα σε 
κιβώτια τα οποία τοποθετούνται κοντά στους κορμούς των ίδιων δέντρων. Στο τέλος, 
ελκυστήρας με πλατφόρμα μεταφοράς μετακινείται σε μία γραμμή, και οι κλούβες 
συλλέγονται από εργάτες. Κάθε φορά τα κιβώτια συλλέγονται από δύο δέντρα, αριστερά 
και δεξιά της πλατφόρμας και για το λόγω αυτό η συσχέτιση πραγματοποιείται μεταξύ 
κιβωτίων γεμάτων με φρούτα και δύο δέντρων από όπου συγκομίστηκαν. Ο αναγνώστης 
RFID προγραμματίστηκε να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανιχνεύει μόνο τις νέες 
ετικέτες που εισέρχονται στην περιοχή αναγνώρισής του (γωνία 60ο από τις κεραίες) για 
πρώτη φορά. Ακόμα κι αν ο αναγνώστης RFID δεν μπορέσει να ανιχνεύσει ένα κιβώτιο 
που είναι εκτός από την περιοχή αναγνώρισής των κεραιών του (κώνος 60ο) θα το 
καταγράψει όταν το φορτώσουν οι εργάτες στη πλατφόρμα μεταφοράς, η οποία 
βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 60ο μοιρών (Σχήμα 3β). Επειδή ο αναγνώστης RFID 
ανιχνεύει όλες τις νέες ετικέτες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή αναγνώρισής του δεν 
μπορεί να διευκρινιστεί εάν τα κιβώτια προέρχονται από το αριστερό ή το δεξιό δέντρο 
και επομένως η συσχέτιση πραγματοποιείται μεταξύ κιβωτίων και ζευγάρια δέντρων 
από όπου συγκομίστηκαν. Στη συνέχεια αφού συλλεκτούν τα κιβώτια από μία γραμμή ο 
ελκυστήρας προσπερνάει την επόμενη και μετακινείται στην μεθεπόμενη γραμμή 
(Σχήμα 1). 

Τυπικά, ο ελκυστήρας σταματά μερικά μέτρα μετά από κάθε ζευγάρι δέντρων, έτσι 
ώστε τα κιβώτια να μπορούν να φορτωθούν στην πλατφόρμα. Ο αναγνώστης RFID 
καταγράφει τις ετικέτες των κιβωτίων που βρίσκονται γύρω από τα δύο δέντρα (IDs των 
κιβωτίων), τα IDs των δέντρων και το χρόνο. Δεδομένου ότι έχουν τοποθετηθεί ετικέτες 
RFID στα δέντρα η συσχέτιση μεταξύ ζεύγους δέντρων και κιβωτίων πραγματοποιείται 
αυτόματα. Η καταγραφή του χρόνου συγκομιδής (ημέρα, ώρα) είναι μεγάλης σημασίας, 
γιατί η ώρα συγκομιδής των προϊόντων επηρεάζει και την ποιότητά τους [11]. Εάν 
υπολογιστεί το βάρος κάθε κιβωτίου [w(lq)] η παραγωγή p(mij,k) για κάθε ζευγάρι 
δέντρων mi, mj μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο (1). 

 

 
Σχήμα 3. α)Τοποθέτηση του αναγνώστης RFID στην πλατφόρμα μεταφοράς του 

ελκυστήρα, β) Περιοχή αναγνώρισης του ανιχνευτή RFID. 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε οπωρώνα κατά τη διάρκεια 
προσομοίωσης της διαδικασίας συγκομιδής (εικονικής συγκομιδής). Τα πειράματα 
πραγματοποιήθηκαν σε οπωρώνα του αγροκτήματος της Γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ. 
που περιέχει 108 δέντρα διάφορων ειδών (π.χ. ροδακινιές, δαμασκηνιές κ.α.) 

RFID Reader Δέντρα

Κιβώτια
60o
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τοποθετημένα σε 12 γραμμές με 9 δέντρα πάνω σε κάθε γραμμή (Σχήμα 4α). Πρώτα, 
χρησιμοποιήθηκε ένα DGPS, το οποίο τοποθετήθηκε σε σωλήνα 3 μέτρων, για την 
καταγραφή των γεωγραφικές θέσεων (UTM) των τεσσάρων δέντρων στα άκρα του 
αγροτεμαχίου. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι θέσεις όλων των δέντρων, αφού οι 
αποστάσεις μεταξύ γραμμών και σειρών είναι σταθερές, και σχεδιάστηκε ο χάρτης του 
οπωρώνα. Η απόσταση καταγραφής του ανιχνευτή RFID προγραμματίστηκε <10m. 

Ο αναγνώστης-ραντάρ RFID τοποθετήθηκε στην πλατφόρμα μεταφοράς του 
ελκυστήρα μαζί με ένα DGPS, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μόνο για να καταγράψει την 
πορεία του οχήματος, για λόγους καλύτερης παρουσίασης των αποτελεσμάτων και όχι 
για να βοηθήσει στη συσχέτιση δέντρου-κιβωτίων. Παθητικές ετικέτες RFID, οι οποίες 
περιέχουν μοναδικούς κωδικούς, επικολλήθηκαν στα κιβώτια και στα δέντρα. Στο 
Σχήμα 4β παρουσιάζετε η κίνηση του ελκυστήρα (στικτή μπλε γραμμή) κατά τη 
διάρκεια της προσομοίωσης της διαδικασίας συγκομιδής. Όταν ο ελκυστήρας σταματάει 
μπροστά από ένα ζευγάρι δέντρων (πυκνά μπλε σημεία), για να συλλέχθούν τα κιβώτια, 
ο αναγνώστης RFID καταγράφει τις νέες ετικέτες των κιβωτίων και του ζεύγους των 
δέντρων και συγχρόνως το GPS καταγράφει τη θέση. Ο συσχετισμός μεταξύ των 
δέντρων και των κιβωτίων υπολογίστηκε αυτόματα, αφού οι κωδικοί του ζεύγους των 
δέντρων και των αντίστοιχων κιβωτίων ανιχνεύτηκαν σε κοντινούς χρόνους. Ο 
αναγνώστης κατέγραψε όλες τις ετικέτες των κιβωτίων και των δέντρων χωρίς να 
παρουσιαστεί λάθος μέτρηση. Μοναδικό πρόβλημα παρουσιάζεται όταν οι ετικέτες είναι 
προσανατολισμένες κατά μήκος του άξονα καταγραφής του αναγνώστη (της κεραίας) με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανιχνευτούν. Το πρόβλημα αυτό - λόγω του 
προσανατολισμού - μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, να κληθούν οι εργάτες να 
αφήσουν τα κιβώτια στο έδαφος έτσι ώστε η πλευρά με την ετικέτα να μην βρίσκεται 
κατά μήκος της σειράς. Φυσικά αυτό δεν είναι αρκετά εύκολο να πραγματοποιηθεί. 
Εναλλακτικά, δεδομένου ότι οι παθητικές ετικέτες είναι φτηνές, δύο ετικέτες μπορούν 
να τοποθετηθούν στις δύο μεγάλες απέναντι πλευρές του κιβωτίου έτσι ώστε όταν οι 
εργάτες τοποθετήσουν τα κιβώτια στην πλατφόρμα τουλάχιστον μια ετικέτα RFID να 
είναι ορατή από τον αναγνώστη σε οποιοδήποτε προσανατολισμό. 

  
Σχήμα 4. α) Οπωρώνας αγροκτήματος Α.Π.Θ. με 108 δέντρα, β)Κίνηση του ελκυστήρα 

κατά τη διαδικασία συλλογής των γεμάτων φρούτων κιβωτίων. 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας εντός αγρού με χρήση RFID δοκιμάστηκε κατά τη 
διάρκεια προσομοίωσης της παραδοσιακής διαδικασίας συγκομιδής οπωρώνων με τα 
χέρια. Ένας αναγνώστης-ραντάρ RFID τοποθετήθηκε στην πλατφόρμα μεταφοράς 



Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 – 20 Οκτωβρίου 2007 

«Η συμβολή των Γεωργικών Μηχανικών σε μια ανταγωνιστική γεωργία» 
802

ελκυστήρα και παθητικές ετικέτες RFID, οι οποίες περιέχουν μοναδικούς κωδικούς, 
επικολλήθηκαν στα κιβώτια όπου συλλέγονται οι καρποί και στα δέντρα. Καθώς ο 
ελκυστήρας κινήθηκε στον οπωρώνα για τη συλλογή των γεμάτων φρούτων κιβωτίων ο 
αναγνώστης κατέγραψε τους κωδικούς των κιβωτίων και των δέντρων με αποτέλεσμα 
να πραγματοποιηθεί αυτόματα η συσχέτιση μεταξύ των γεμάτων φρούτων κιβωτίων και 
του ζεύγους δέντρων από όπου συγκομίστηκαν. Εάν υπολογιστεί το βάρος κάθε 
κιβωτίου, στον αγρό ή στο συσκευαστήριο, ολοκληρώνεται η χαρτογράφηση της 
παραγωγής. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το προτεινόμενο σύστημα τροποποιεί ελάχιστα την 
διαδικασία της συγκομιδής χωρίς να επηρεάζει (αυξάνει) το χρόνο της. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι επιτόπιοι έλεγχοι των αγροτεμαχίων που δηλώνονται από τους παραγωγούς στην 

αίτηση για Ενιαία Ενίσχυση, είναι υποχρεωτικοί στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.. Η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον επιτόπιο έλεγχο των αγροτεμαχίων δεν 
διαφοροποιείται για περιοχές ορεινές, βραχώδεις και δύσβατες όπως η Τήνος. Η 
μεθοδολογία που προτείνεται εστιάζει στην ψηφιοποίηση των ορίων των αγροτεμαχίων, 
με τη χρήση G.I.S. σε συνδυασμό με τον εντοπισμό τους μέσω G.P.S.. H εφαρμογή 
έγινε στο νησί της Τήνου, αυξάνοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ελέγχων και 
δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης των διαθέσιμων στοιχείων και σε άλλα εφαρμοζόμενα 
καθεστώτα. 

 
 
 

IMPLEMENTATION OF GIS, FOR THE E.U. SINGLE 
PAYMENT SCHEME “ON-THE-SPOT” CHECKS, IN 

TINOS ISLAND 
 

N. Malamos1, G. Paganelis1 
1Perfecture of Cyclades, Department of Agricultural Development of Tinos. Ilia Gafou 

30, Tinos, 84200, e-mail: nmalamos@hydro.ntua.gr 
 
 
 

ABSTRACT 
The “on-the-spot” checks of the agricultural parcels declared by the farmers in their 

application are obligatory for the Single Payment Scheme of the new Common 
Agriculture Policy. The current methodology takes no consideration of the mountainous, 
inaccessible, rocky areas of Tinos Island. The proposed methodology focuses to the 
digitization of the agricultural parcels boundaries, using G.I.S. in combination with a 
G.P.S. for locating their position. The methodology was applied in Tinos Island, 
increasing the accuracy and the reliability of controls and providing the ability of using 
the available data to other aid schemes. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Από 1-1-2006 [1] άρχισε να εφαρμόζεται η νέα Ενιαία Αποσυνδεδεμένη Ενίσχυση 

στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.. Η ενοποίηση παλαιών ενισχύσεων όπως αυτές των 
αροτραίων καλλιεργειών, του ρυζιού, των αιγοπροβάτων, του βοείου κρέατος, του 
καπνού, του βαμβακιού και του ελαιολάδου απλοποίησε το σύστημα για τους 
παραγωγούς και αποσύνδεσε τις ποσότητες και το είδος της παραγωγής. Η Ελλάδα είναι 
«υποχρεωμένη» από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντοπίζει, με επιτόπιους ελέγχους, το 
100% των αγροτεμαχίων των διάφορων καθεστώτων καλλιεργειών, σε ορθοφωτοχάρτες 
και διαφάνειες. Αποδεκτές μέθοδοι μέτρησης είναι αυτές που εφαρμόζονται με τη χρήση 
G.P.S., μετροταινίας, μέτρησης στον ορθοφωτοχάρτη, total station E.D.M. ή άλλων 
οργάνων και μεθόδων αποδεκτής ακρίβειας με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς. 

Διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, μέθοδοι που συνδυάζουν χρήση τηλεπισκόπησης, 
G.I.S. και G.P.S., έχουν χρησιμοποιηθεί για έλεγχους εκτάσεων [2], για εκτίμηση 
ζημιών σε καλλιέργειες [3] και προσδιορισμό της διάβρωσης γεωργικών εκτάσεων με 
μεγάλη κλίση [4]. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τους επιτόπιους ελέγχους στην Τήνο 
βασίστηκε στην χρήση G.I.S., σε συνδυασμό με τον εντοπισμό των αγροτεμαχίων μέσω 
G.P.S. και την μορφολογία του γεωφυσικού περιβάλλοντος. 

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 
2.1 Υλικά 

Οι ορθοφωτοχάρτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν της Δ/νσης Τοπογραφικής του 
Υπουργείου Γεωργίας σε κλίμακα 1:5000, φωτοληψίας 1998, σε σύστημα 
συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. 1987. Οι διαφάνειες, που περιείχαν τις ενότητες και τα 
διαγράμματα των αγροτεμαχίων, του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον 
Ελαιοκομικό τομέα και του Αμπελουργικού Μητρώου του Νομού Κυκλάδων, ήταν της 
Δ/νσης Τοπογραφικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. σε κλίμακα 1:5000, με ημερομηνία σύνταξης το 
Δεκέμβριο 2003, ενώ οι διαφάνειες με τις ενότητες και τα διαγράμματα των υπολοίπων 
αγροτεμαχίων του Ο.Σ.Δ.Ε. του Νομού Κυκλάδων, ήταν της Δ/νσης Τοπογραφικής του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. σε κλίμακα 1:5000 με ημερομηνία σύνταξης τον Μάιο 2004.  

To σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (G.P.S.) αποτελούνταν από το όργανο 
G.P.S. eTrex® Legend Cx της εταιρίας GARMIN με ακρίβεια από 3 έως 15 μέτρα και 
χρόνο συντονισμού τουλάχιστον 45 δευτερόλεπτα και από λογισμικό με το οποίο ήταν 
δυνατή η μεταφορά των δεδομένων του οργάνου στον υπολογιστή σε μορφή που 
μπορούσε να αξιοποιηθεί στην μεθοδολογία επιτόπιων ελέγχων που περιγράφεται 
παρακάτω [5]. 

Ως αποδεκτή ανοχή μέτρησης για κάθε αγροτεμάχιο, καθορίζεται η μεγαλύτερη τιμή 
μεταξύ του 5% της μετρούμενης έκτασης αυτού και της έκτασης μιας ζώνης πλάτους 1,5 
μέτρου και μήκους όση η περίμετρος του αγροτεμαχίου, η οποία ωστόσο, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει, σε απόλυτες τιμές, το ένα εκτάριο. Για την μέθοδο μέτρησης με G.P.S. 
ανεξαρτήτως εμβαδού η ανοχή ορίζεται στο 5% [6]. 

 
2.2 Μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην Τήνο 

Η μεθοδολογία βασίστηκε στην χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών 
(G.I.S.), σε συνδυασμό με τον εντοπισμό των αγροτεμαχίων μέσω του συστήματος 
εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (G.P.S.) και την μορφολογία του γεωφυσικού 
περιβάλλοντος, όπως μονοπάτια, δρόμοι, κτίσματα, ρέματα κλπ.  

Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις ανάλογα με την ευκολία αποτύπωσης της 
περιμέτρου των αγροτεμαχίων: 
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α) Στην περίπτωση αγροτεμάχιων που τα όριά τους είναι ευπρόσιτα, τότε 
πραγματοποιείται αποτύπωση της περιμέτρου και στη συνέχεια γίνεται ψηφιοποίηση με 
βάση τους ορθοφωτοχάρτες στους οποίους εντοπίζονται τα αγροτεμάχια με την βοήθεια 
των δεδομένων του G.P.S. (Σχήμα 15). 

β) Όταν δεν είναι δυνατή η αποτύπωση της περιμέτρου λόγου αδυναμίας πρόσβασης 
στα όρια του αγροτεμάχιου, τότε αρχικά λαμβάνονται όσον το δυνατόν περισσότερα 
χαρακτηριστικά σημεία με το G.P.S. όπως γωνίες, στάβλοι και σχεδιάζεται σκαρίφημα ή 
λαμβάνονται φωτογραφίες για τα δυσπρόσιτα τμήματα. Στη συνέχεια, γίνεται 
ψηφιοποίηση με βάση τους ορθοφωτοχάρτες στους οποίους εντοπίζονται τα 
αγροτεμάχια με την βοήθεια όλων των παραπάνω στοιχείων (Σχήμα 15). 

 

 
Σχήμα 15. Επιτόπιος έλεγχος με χρήση G.P.S. και G.I.S. (Περιπτώσεις α, β) 

 
γ) Όταν είναι αδύνατη η πρόσβαση και το αγροτεμάχιο είναι πολύ μεγάλο οπότε δεν 

είναι δυνατή η λήψη χαρακτηριστικών σημείων και λοιπών στοιχείων, κυρίως στις 
περιπτώσεις ορεινών βοσκοτόπων, τότε ο παραγωγός υποδεικνύει τα όρια, βάσει των 
ορθοφωτοχαρτών, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Σχήμα 16). 

Μετά την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων γίνεται εμβαδομέτρηση, υπολογισμός της 
περιμέτρου και αντιπαραβολή με το δηλωθέν χαρτογραφικό υπόβαθρο, ενώ εισάγονται 
στη βάση δεδομένων, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, πληροφορίες για τα 
αγροτεμάχια όπως η τοποθεσία και η καλλιέργεια. Στη συνέχεια, εκτυπώνεται το 
αγροτεμάχιο και η ενότητα στην οποία ανήκει, σε κλίμακα 1:5000, με τις συντεταγμένες 
μιας κορυφής του. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αντιπαραβολή με την διαφάνεια 
της Δ/νσης Τοπογραφικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. στην οποία είχε αποτυπωθεί το αγροτεμάχιο 
αρχικά, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις. Σημειωτέον, ότι στο 
πρακτικό ελέγχου επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου τμήματος της 
διαφάνειας. Η ανωτέρω μεθοδολογία εφαρμόστηκε για όλα τα ελεγχθέντα αγροτεμάχια.  

 

Περίπτωση β 

Περίπτωση α 
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Σχήμα 16. Επιτόπιος έλεγχος με χρήση G.P.S. και G.I.S. (Περίπτωση γ) 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης 2006 ελέγχθηκαν από το Τμήμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης Τήνου 26 παραγωγοί. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στους 25, διότι υπήρξε μία 
περίπτωση άρνησης ελέγχου η οποία δεν συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα. Στον 
Πίνακα 14 παρουσιάζονται ο αριθμός των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν από τους 
παραγωγούς και ο αριθμός που τελικά ελέγχθηκε καθώς και η αντίστοιχη έκταση βάσει 
των τίτλων ιδιοκτησίας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
50% του αριθμού των δηλωθέντων αγροτεμαχίων. 

 
Πίνακας 14. Συγκεντρωτικά στοιχεία ελέγχων Ενιαίας Ενίσχυσης 2006 

 Έλεγχος Σύνολο 
Αριθμός 

Αγροτεμαχίων 
127 212 

Έκταση βάσει 
τίτλου (εκτάρια) 

71,35 242,86 

 
Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των επιτόπιων 

ελέγχων, μαζί με το σύνολο των εκτάσεων και των ελαιόδεντρων που δήλωσαν οι 
παραγωγοί. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζονται οι εκτάσεις που τελικά εγκρίνονται 
μετά την ενσωμάτωση των εκτάσεων και των ελαιόδεντρων των υπολοίπων 
αγροτεμαχίων τα οποία έγιναν αποδεκτά χωρίς έλεγχο, στα αποτελέσματα των ελέγχων. 
Είναι προφανές ότι στους ελέγχους αλλά και στο σύνολο, οι δηλώσεις των παραγωγών 
είχαν μεγάλη απόκλιση από τις μετρήσεις. Όσον αφορά την μεγάλη διαφορά που 
παρουσιάζεται μεταξύ της δηλωθείσας επιλέξιμης έκτασης και της αντίστοιχης 
μετρηθείσας οφείλεται και στην αδυναμία απόδειξης κατοχής των αγροτεμαχίων (Σχήμα 
17). 

Στο πρακτικό ελέγχου [1] αναγράφονται διάφοροι κωδικοί σφαλμάτων ανάλογα με 
τις παρατυπίες που βρέθηκαν. Στο Σχήμα 17 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των 
κατηγοριών σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν κατά την διάρκεια των ελέγχων, 
εκφρασμένη σε ποσοστό επί του συνόλου των αγροτεμαχίων - ελαιοτεμαχίων που 
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ελέχθησαν. Είναι προφανές ότι οι κυριότερες πηγές σφαλμάτων εντοπίζονται στις 
αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθεισών και ευρεθεισών εκτάσεων με το 68,5% των 
αγροτεμάχιων να παρουσιάζουν αποκλίσεις, στον εντοπισμό των αγροτεμαχίων σε 
διαφορετική θέση με το 44,9% των αγροτεμάχιων να έχουν δηλωθεί σε διαφορετική 
θέση από την πραγματική και στην αδυναμία απόδειξης κατοχής με το 28,3% των 
αγροτεμάχιων να μην διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας. Επίσης, το 87,1% των 
ελαιοτεμαχίων που ελέγχθηκαν δεν διατηρείται σε καλές συνθήκες παραγωγής, γεγονός 
που εν μέρει δικαιολογείται από την εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας λόγω 
ανυπαρξίας ελαιοτριβείου στο νησί, ενώ στο 3,2% των ελαιοτεμάχιων βρέθηκε 
διαφορετικός αριθμός δένδρων. 

 
Πίνακας 15. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ελέγχων εκτάσεων και ελαιόδεντρων 

 Έλεγχος Σύνολο 
 Δήλωση Μέτρηση Δήλωση Μέτρηση + 

Αποδεκτή 
Ολική έκταση 

(εκτάρια) 
92,18 78,12 219,90 195,91 

Επιλέξιμη έκταση 
(εκτάρια) 

91,87 44,00 219,59 147,87 

Αριθμός 
ελαιόδεντρων 

1497 1031 1539 1031 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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Σχήμα 17. Κατηγορίες σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν στα ελεγχθέντα αγροτεμάχια 

Το ποσοστό των σφαλμάτων θέσης των αγροτεμαχίων είναι αρκετά υψηλό (44,9% 
του συνόλου των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων), πράγμα που μας οδήγησε στην περαιτέρω 
διερεύνησή του. Έτσι, από την ανάλυση των διαφορετικών περιπτώσεων σφαλμάτων 
θέσης του αγροτεμαχίου, παρατηρήσαμε ότι το 36,9% των περιπτώσεων αφορούσε 
αγροτεμάχια που βρίσκονταν στην ίδια ενότητα, το 36,8% των αγροτεμαχίων είχαν 
λάθος χαρτογραφικό υπόβαθρο και επηρέαζαν άλλα αγροτεμάχια, ενώ το 26,3% των 
αγροτεμαχίων είχαν λάθος χαρτογραφικό υπόβαθρο και δεν επηρέαζαν άλλα 
αγροτεμάχια. Η χρήση της προτεινόμενης μεθοδολογίας κάνει εύκολη την επιβεβαίωση 
της θέσης του αγροτεμαχίου αλλά και τη διόρθωση των υπαρχουσών διαφανειών αφού 
τα πρωτογενή δεδομένα ελέγχου βρίσκονται σε διανυσματική μορφή και μπορούν να 
διακινηθούν εύκολα μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. 
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Στο Σχήμα 18 παρουσιάζεται η απόκλιση της μετρηθείσας ολικής ως προς την 
δηλωθείσα έκταση καθώς και το ποσοστό των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων ως προς το 
συνολικό αριθμό των αγροτεμαχίων της δήλωσης για κάθε έναν από τους ελεγχόμενους 
παραγωγούς. Είναι προφανές ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (Πίνακας 16) η 
απόκλιση υπερβαίνει το 5%, που είναι το όριο που τίθεται από τις αντίστοιχες οδηγίες 
ελέγχων, για να γίνει αποδεκτή η δήλωση του παραγωγού. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην 
περίπτωση 1 ο έλεγχος δεν περιλάμβανε αγροτεμάχια, ενώ στις περιπτώσεις 2, 4, 8, 11, 
18 και 24 όπου η απόκλιση είναι ίση με μηδέν η μετρηθείσα έκταση ήταν μεγαλύτερη 
από αυτήν που είχε δηλώσει ο παραγωγός. Επίσης, τα ελεγχθέντα αγροτεμάχια σε κάθε 
περίπτωση αποτελούσαν τουλάχιστον το 50%, του συνολικού αριθμού των 
αγροτεμαχίων της αίτησης του παραγωγού. 
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Σχήμα 18. Απόκλιση της μετρηθείσας ολικής έκτασης ως προς τη δηλωθείσα κατά τη 
διάρκεια των ελέγχων και ποσοστό ελεγχθέντων αγροτεμαχίων ως προς το σύνολο των 

αγροτεμαχίων, για κάθε έναν από τους ελεγχόμενους παραγωγούς 
 

Στο Σχήμα 19, παρουσιάζεται η απόκλιση της μετρηθείσας επιλέξιμης έκτασης ως 
προς τη δηλωθείσα κατά τη διάρκεια των ελέγχων και η απόκλιση του αθροίσματος 
μετρηθείσας και αποδεκτής επιλέξιμης έκτασης ως προς τη συνολική επιλέξιμη έκταση, 
για κάθε έναν από τους ελεγχόμενους παραγωγούς. Σημειωτέον ότι η έκταση των 
αγροτεμαχίων που δεν ελέγχθηκαν γίνεται αποδεκτή ως έχει. Η απόκλιση υπερβαίνει το 
5% σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι στην περίπτωση της ολικής έκτασης (Σχήμα 18, 
Πίνακας 16), με μόνο τέσσερεις παραγωγούς να είναι μέχρι κάτω από αυτό το όριο, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 1 όπου ο έλεγχος δεν περιλάμβανε αγροτεμάχια. 
Η εξήγηση βρίσκεται στην αδυναμία απόδειξης κατοχής των αγροτεμαχίων από τους 
παραγωγούς και στην διαφορά δηλωθείσας - ευρεθείσας έκτασης (Πίνακας 15, Σχήμα 
17). 
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Σχήμα 19. Απόκλιση της μετρηθείσας επιλέξιμης έκτασης ως προς τη δηλωθείσα κατά 
τη διάρκεια των ελέγχων και απόκλιση του αθροίσματος μετρηθείσας και αποδεκτής 
επιλέξιμης έκτασης ως προς τη συνολική επιλέξιμη έκταση, για κάθε έναν από τους 

ελεγχόμενους παραγωγούς. 
 
Στον Πίνακα 16, γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων των ελέγχων ολικής και 

επιλέξιμης έκτασης (Σχήματα 18, 19). Παρουσιάζεται η απόκλιση της μετρηθείσας 
ολικής έκτασης ως προς την δηλωθείσα στα αγροτεμάχια που ελέγχθηκαν, ενώ για την 
επιλέξιμη έκταση γίνεται ανάλυση σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το ίδιο με την 
περίπτωση της ολικής, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται η απόκλιση του αθροίσματος 
μετρηθείσας και αποδεκτής επιλέξιμης έκτασης προς τη συνολική επιλέξιμη έκταση που 
δήλωσε ο παραγωγός. Η παρατηρηθείσα απόκλιση χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες, 
ανάλογα με το μέγεθός της: α) Μικρότερη ή ίση του 5%, στην περίπτωση της οποίας η 
έκταση γινόταν αποδεκτή, β) Μεταξύ 5% και 50% και γ) Μεγαλύτερη του 50%. Η 
πρώτη κατηγορία είναι καθορισμένη από τις αντίστοιχες οδηγίες ελέγχων, ενώ οι 
υπόλοιπες επιλέχθηκαν με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και 
την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 
Πίνακας 16. Ανάλυση αποτελεσμάτων ελέγχων ολικής και επιλέξιμης έκτασης 

 Ολική έκταση Επιλέξιμη έκταση 
Απόκλιση Μετρηθείσα / 

Δηλωθείσα 
(Έλεγχος) 

Μετρηθείσα / 
Δηλωθείσα 
(Έλεγχος) 

(Μετρηθείσα+Αποδεκτή)/ 
Δηλωθείσα 
(Σύνολο) 

 Αρ. Παραγωγών Αρ. Παραγωγών Αρ. Παραγωγών 

<=5% 9 (36%) 4 (16%) 4 (12%) 

Μεταξύ 5% 
και 50% 

14 (56%) 10 (40%) 12 (48%) 

>50% 2 (8%) 11 (44%) 9 (36%) 
Σύνολο 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 

 
Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των παραγωγών που πληρούν το κριτήριο του 5%, 

είναι σημαντικά μικρότερο στην περίπτωση της επιλέξιμης έκτασης κατά τους ελέγχους 
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αλλά και στο σύνολο της εκμετάλλευσης. Αυτό εξηγείται αν λάβουμε υπόψη ότι στο 
68,5% των αγροτεμαχίων υπήρχε διαφορά δηλωθείσας - ευρεθείσας έκτασης, ενώ στο 
28,3% των αγροτεμαχίων υπήρξε αδυναμία απόδειξης κατοχής των αγροτεμαχίων 
(Σχήμα 17), με αποτέλεσμα η μετρηθείσα έκταση να χαρακτηρίζεται μη επιλέξιμη. 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Η δυσμενής μορφολογία του τοπίου της Τήνου [7], το ορεινό και δύσβατο του 

εδάφους, με βοσκοτόπια σε περιοχές απότομες και βραχώδεις [8], η δυσκολία 
προσέγγισης των ορίων (βραχώδες έδαφος, διαμορφωμένο με αναβαθμίδες, δύσβατες 
και απροσπέλαστες ρεματιές) δυσχεραίνουν το έργο των επιτόπιων ελέγχων. Η 
διαδικασία που προβλέπεται από την Τοπογραφική Υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. και τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περιλαμβάνει σχεδίαση σκαριφημάτων, σημείωση συντεταγμένων 
κορυφών και αποστάσεων. Όμως σε ένα πεδίο με το ανάγλυφο και τα γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά της Τήνου, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί ορθά στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων. 

Η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας επιτόπιων ελέγχων που περιλαμβάνει χρήση G.I.S., 
σε συνδυασμό με τον εντοπισμό των αγροτεμαχίων μέσω G.P.S., αυξάνει την αξιοπιστία 
των ελέγχων και δίνει τη δυνατότητα χρήσης των διαθέσιμων στοιχείων και σε άλλα 
καθεστώτα. 

Με την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στους επιτόπιους ελέγχους που 
πραγματοποιήθηκαν, ελέγχθηκε τουλάχιστον το 50% των αγροτεμαχίων σε κάθε 
παραγωγό. Τα ελεγχθέντα αγροτεμάχια εντοπίστηκαν και ψηφιοποιήθηκαν με τρεις 
διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την ευκολία αποτύπωσης της περιμέτρου τους. Στη 
συνέχεια έγινε αντιπαραβολή με τις διαφάνειες της Δ/νσης Τοπογραφικής του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. στις οποίες είχαν αποτυπωθεί τα αγροτεμάχια αρχικά.  

Τα μεγαλύτερα ποσοστά σφαλμάτων παρουσιάστηκαν στην απόκλιση της 
δηλωθείσας από την μετρηθείσα έκταση και στον εντοπισμό τους σε διαφορετική θέση 
από αυτή που είχαν δηλωθεί. Τα σφάλματα αυτά οφείλονται στους παρακάτω λόγους: 
1. Στην αδυναμία των αγροτών να υποδείξουν στους ορθοφωτοχάρτες την θέση των 
αγροτεμαχίων και να εκτιμήσουν σωστά την έκτασή τους. 

2. Στη δήλωση διαφορετικών αγροτεμαχίων ως ενιαία, στην περίπτωση που βρίσκονταν 
στην ίδια περιοχή και κοντά το ένα με το άλλο. 

3. Στο ότι η πλειοψηφία των βοσκοτόπων βρίσκονται σε βραχώδεις και 
εγκαταλελειμμένες περιοχές χωρίς διακριτά όρια. 

4. Στη πίεση χρόνου για το εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεων από τον φορέα 
συμπλήρωσης τους που ήταν και ο υπεύθυνος χαρτογράφησης των αγροτεμαχίων.  

5. Στην αδυναμία αποτύπωσης των αγροτεμαχίων και διόρθωσης των στοιχείων τους, σε 
ελέγχους κατά τα προηγούμενα έτη, λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού και 
τεχνογνωσίας.  

6. Στην μη επικαιροποίηση και διόρθωση του ελαιοκομικού και του αμπελουργικού 
μητρώου από το έτος 2003 οπότε και συστάθηκαν.  
Επίσης, η αδυναμία απόδειξης κατοχής των αγροτεμαχίων, οφειλόταν στην 

ανυπαρξία τίτλων ιδιοκτησίας, στην κατοχή μέρους των αγροτεμαχίων λόγω 
συνιδιοκτησίας και στα ληγμένα ενοικιαστήρια και χρησιδάνεια, με συνέπεια να 
μειωθούν πολύ οι επιλέξιμες εκτάσεις. 

Η ύπαρξη αρχείου με ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Τήνου, αποτελεί τη βάση για διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους για άλλα 
καθεστώτα ενίσχυσης που περιέχουν τα ελεγχθέντα αγροτεμάχια. Με βάση τις 
καταγεγραμμένες καλλιέργειες μπορούν να παραχθούν χάρτες χρήσεων γης, να 
προγραμματισθούν και να υλοποιηθούν προγράμματα κατά παραγόμενο προϊόν, 
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εγγειοβελτιωτικά έργα, σύνταξη εδαφολογικών χαρτών, προγράμματα φυτοπροστασίας 
κλπ.  

Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των γεωπόνων - ελεγκτών, σε θέματα που αφορούν 
τη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα 
υποδομή σε όργανα G.P.S. μπορούν να συνεισφέρουν στον αποτελεσματικότερο και 
ορθολογικότερο έλεγχο των αγροτεμαχίων.  

Με την υιοθέτηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας μπορούν να επικαιροποιηθούν 
και να διορθωθούν οι διαφάνειες αγροτεμαχίων από τις υπηρεσίες που πραγματοποιούν 
τους επιτόπιους ελέγχους και στη συνέχεια να δοθούν στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες. Η 
σταδιακή αντικατάσταση των διαφανειών από αρχεία διανυσματικών δεδομένων θα 
κάνει εύκολη την πρόσβαση και τους διασταυρωτικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα 
διοίκησης καθώς και την εφαρμογή ενιαίας μεθοδολογίας ελέγχου με υψηλά ποσοστά 
αξιοπιστίας. 

Ο εξοπλισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών με το κατάλληλο λογισμικό, τα 
απαραίτητα δεδομένα και φορητούς υπολογιστές παλάμης με ενσωματωμένους δέκτες 
G.P.S., θα αποτελούσε τον ιδανικό συνδυασμό για την εφαρμογή της μεθοδολογίας που 
παρουσιάστηκε παραπάνω, αφού θα επέτρεπε την επιτόπου ψηφιοποίηση. 

Όλα τα ανωτέρω, αποτελούν ένα κίνητρο για την προσαρμογή του ρόλου του 
γεωπόνου στις σύγχρονες τεχνολογίες και απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται 
μέσω της νέας Κ.Α.Π., βάσει της οποίας καλείται να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση και 
την επίλυση των πολλαπλών και ποικιλόμορφων προβλημάτων του αγροτικού τομέα και 
παράλληλα να προωθήσει τη γεωπονική επιστήμη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή γίνεται προσομοίωση σε ημερήσια βάση των διαφόρων φάσεων 

του υδρολογικού κύκλου της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Αλμωπαίου με την 
εφαρμογή του κατανεμημένου παραμετρικού υδρολογικού μοντέλου συνεχούς 
προσομοίωσης SLURP σε συνδυασμό με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. 
Τελικός στόχος είναι η συνεχής προσομοίωση της μέσης ημερήσιας παροχής του 
ποταμού στην έξοδό του, στον Προφήτη Ηλία. Οι ημερήσιες παροχές που εκτιμήθηκαν 
με την παραπάνω διαδικασία και με τη χρησιμοποίηση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους 
(DTM), των χρήσεων γης, των ημερήσιων δεδομένων των μετεωρολογικών μεταβλητών 
και του δείκτη φυλλικής επιφάνειας (LAI) και των εδαφικών υγρασιακών σταθερών, 
συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες μετρημένες παροχές και τα αποτελέσματα ήταν 
ικανοποιητικά. 
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ABSTRACT 
In this paper for the daily simulation of the various phases of the hydrologic cycle in 

the Almopeos river basin the distributed hydrologic model SLURP (Semi-distributed 
Land Use-based Runoff Process) in combination with GIS was applied with final goal to 
estimate the continuous Almopeos river mean daily discharge at the outlet of the basin, 
at Profitis Ilias. The daily flows which were estimated by using the above procedure, the 
digital terrain model (DTM), the land use, the daily input data of the meteorological 
variables and the leaf area index (LAI) and soil moisture parameters during the 
calibration and prediction periods were compared with respect to the measured flows and 
the results were satisfactory. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων προϋποθέτουν την ποσοτική 

εκτίμηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου, που οδηγεί στην αξιόπιστη 
αναπαράσταση των σχέσεων βροχής – απορροής. Η διερεύνηση των σχέσεων βροχής – 
απορροής, γίνεται με την εφαρμογή των υδρολογικών μοντέλων. Τα υδρολογικά 
μοντέλα δίνουν συνολική αναπαράσταση του υδρολογικού κύκλου και των συνιστωσών 
του σε μια συγκεκριμένη χωρική ενότητα, όπως είναι η υδρολογική λεκάνη, μέσω της 
οποίας τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα μετασχηματίζονται σε απορροή.  

Τα υδρολογικά μοντέλα ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τον 
υδρολογικό κύκλο και με την παραδοχή, όσον αφορά τη φύση των διεργασιών του 
υδρολογικού συστήματος ταξινομούνται σε μοντέλα προσομοίωσης συμβάντος, 
συνεχούς προσομοίωσης, ενιαία, κατανεμημένα κ.λπ. [1,2]. Στη διεθνή βιβλιογραφία 
έχουν παρουσιαστεί πολλά υδρολογικά μοντέλα (π.χ. HEC-1, SSARR, KINEROS κ.λπ.) 
[1] τα οποία εφαρμόστηκαν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και για διάφορες 
χωρικές και χρονικές κλίμακες.  

Τα τελευταία χρόνια πολλά υδρολογικά μοντέλα έχουν τη δυνατότητα να 
ενσωματώνουν άμεσα τα γεωγραφικά δεδομένα μέσα από τη συνεργασία τους με 
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Η χρήση των GIS δίνει τη δυνατότητα 
απεικόνισης της χωρικής κατανομής των συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου και της 
προσομοίωσης στοιχείων του γεωγραφικού χώρου, όπως αυτά διατάσσονται 
πραγματικά. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η σύνδεση της γεωγραφικής πληροφορίας με 
βάση δεδομένων και η ποσοτική εκτίμηση της χωρικής κατανομής όλων των 
μεταβλητών που εμπλέκονται στο υδατικό ισοζύγιο μιας υδρολογικής λεκάνης. 
Χαρακτηριστικά μοντέλα αυτής της κατηγορίας είναι το SLURP [3,4,5], το SWAT [6], 
το MIKE-SHE [7] κ.λπ. 

Στην εργασία αυτή γίνεται προσομοίωση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού 
κύκλου (εξάτμιση, διαπνοή, διήθηση, κατείσδυση, απορροή κ.λπ.) σε ημερήσια βάση με 
την εφαρμογή του κατανεμημένου υδρολογικού μοντέλου συνεχούς προσομοίωσης 
SLURP σε συνδυασμό με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών [3,4,5,8]. Τα 
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, την 
ανάλυση και την εξαγωγή όλων των πληροφοριών της υδρολογικής λεκάνης που απαιτεί 
το μοντέλο SLURP. Η περιοχή εφαρμογής του μοντέλου είναι η υδρολογική λεκάνη του 
ποταμού Αλμωπαίου που βρίσκεται στη Β. Ελλάδα. 

 
2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Το υδρολογικό μοντέλο SLURP v.12.6 (Semi-distributed Land Use-based Runoff 

Process) [3,4,5,8] είναι ένα ημικατανεμημένο μοντέλο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει 
ως πλήρως κατανεμημένο, συνεχούς προσομοίωσης. Είναι γραμμένο σε γλώσσα 
προγραμματισμού Fortran και λειτουργεί σε περιβάλλον Windows. Για την επεξεργασία 
του αναγλύφου του εδάφους, την εξαγωγή του υδρογραφικού δικτύου και τον 
υπολογισμό των τοπογραφικών χαρακτηριστικών της υδρολογικής λεκάνης 
χρησιμοποιείται ο κώδικας του TOPAZ (Topographic PArameteriZation) [9]. Το 
πρόγραμμα TOPAZ δημιουργεί όλα τα απαιτούμενα από το υδρολογικό μοντέλο 
SLURP αρχεία δεδομένων εισόδου και είναι ενσωματωμένο στο περιβάλλον εργασίας 
του SLURP. Ως δεδομένα εισόδου το λογισμικό του υδρολογικού μοντέλου SLURP 
απαιτεί το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, τις υπάρχουσες χρήσεις γης με τη χωρική τους 
κατανομή, το δείκτη φυλλικής επιφάνειας (LAI) [8], τις εδαφικές υγρασιακές σταθερές, 
τα τυχόν υπάρχοντα μετρημένα υδρογραφήματα απορροής και μετεωρολογικά 
δεδομένα.  
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Το μοντέλο SLURP για την προσομοίωση των φάσεων του υδρολογικού κύκλου και 
την υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης απορροής, χρησιμοποιεί 4 δεξαμενές, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1, που σε κάθε μία από αυτές γίνονται διάφορες διεργασίες. 

Το μοντέλο SLURP υιοθετεί τη λογική ενός κατακόρυφου υδατικού ισοζυγίου κάθε 
χρήσης γης, κάθε υπολεκάνης. Κατά την εφαρμογή του υδατικού ισοζυγίου, οι 
συνιστώσες που λαμβάνονται υπόψη είναι οι εξής: Βροχόπτωση, συγκράτηση νερού από 
τη φυτοκάλυψη, λιώσιμο χιονιού, εξατμισοδιαπνοή, διήθηση, βασική απορροή, 
ενδορροή και επιφανειακή απορροή. Η εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου γίνεται σε 
ημερήσιο χρονικό βήμα.  

 
Σχήμα 1. Δεξαμενές υδρολογικού μοντέλου SLURP. 

 
Αρχικά η βροχόπτωση δεσμεύεται από τη φυτοκάλυψη (canopy store), η οποία 

υπολογίζεται με τη βοήθεια ημερήσιων τιμών του δείκτη φυλλικής επιφάνειας LAI. Από 
εκεί ανάλογα με τη μέγιστη ικανότητα συγκράτησης νερού από τη φυτοκόμη, το 
πλεονάζον νερό είτε προστίθεται στη δεξαμενή του χιονιού (snow store), αν η 
θερμοκρασία είναι κάτω από μία κρίσιμη τιμή (Tcrit), είτε προστίθεται στο δυναμικό της 
δεξαμενής ταχείας αποθήκευσης (fast store) διαμέσου της διαδικασίας της διήθησης 
(infiltration). Ταυτόχρονα νερό αφαιρείται από τη δεξαμενή διαμέσου της εξάτμισης. 

Από τη δεξαμενή του χιονιού (snow store) νερό αφαιρείται τόσο λόγω εξάχνωσης, 
όσο και λόγω λιωσίματος, οπότε και με τη διαδικασία της διήθησης προστίθεται στη 
δεξαμενή ταχείας αποθήκευσης (fast store). 

Από τη δεξαμενή ταχείας αποθήκευσης (fast store) αφαιρείται ποσότητα νερού λόγω 
εξάτμισης (evaporation) και διαπνοής (transpiration). Στην περίπτωση που το νερό είναι 
περισσότερο από ότι μπορεί να διηθηθεί, ή αν η δεξαμενή ταχείας αποθήκευσης είναι 
πλήρης, τότε το πλεονάζον νερό θεωρείται ότι απορρέει επιφανειακά (surface runoff). 
Επιπλέον, στην περίπτωση όπου η ποσότητα του νερού που βρίσκεται στη δεξαμενή 
ταχείας αποθήκευσης είναι μεγαλύτερη από την υδατοϊκανότητα (field capacity) τότε το 
πλεονάζον νερό κινείται πλευρικά στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους και εκδηλώνεται 
ως ενδορροή (interflow). Ταυτόχρονα νερό αφαιρείται από τη δεξαμενή ταχείας 
αποθήκευσης και προστίθεται στη δεξαμενή βραδείας αποθήκευσης διαμέσου του 
μηχανισμού της κατείσδυσης (percolation). Το άθροισμα της επιφανειακής απορροής 
(surface runoff) και της ενδορροής (interflow) διαμορφώνουν την έξοδο της δεξαμενής 
ταχείας αποθήκευσης. 

Από τη δεξαμενή βραδείας αποθήκευσης (slow store) νερό αφαιρείται λόγω 
διαπνοής. Επίσης από τη δεξαμενή βραδείας αποθήκευσης προκύπτει η υπόγεια ροή 
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(ground water flow), από την κορεσμένη ζώνη του εδάφους η οποία εκδηλώνεται ως 
βασική απορροή. 

Η δυναμική εξατμισοδιαπνοή μπορεί να υπολογιστεί με τις μεθόδους CRAE [5], 
Granger [5], Spittlehouse [5], FAO Penman-Monteith [5,10,11,12] και Linacre [5] με τη 
βοήθεια κλιματικών παραμέτρων. Η πραγματική εξατμισοδιαπνοή υπολογίζεται με τη 
βοήθεια μιας συνάρτησης διαθεσιμότητας της εδαφικής υγρασίας βάσει των τιμών της 
υδατοϊκανότητας και του σημείου μόνιμης μάρανσης [5]. Τέλος, η απορροή από κάθε 
χρήση γης, πρώτα οδηγείται στο πλησιέστερο σημείο ενός ρεύματος και εν συνεχεία 
κατά μήκος αυτού του ρεύματος, οδηγείται στην έξοδο της υπολεκάνης. Στη συνέχεια, 
γίνεται διόδευση μεταξύ των υπολεκανών με την εφαρμογή κάποιας από τις γνωστές 
μεθόδους διόδευσης (Muskingum ή Muskingum/Cunge) [2,5]. 

Το λογισμικό SLURP, για την υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης απορροής, 
χρησιμοποιεί δέκα (10) παραμέτρους, οι οποίες έχουν διαφορετικές τιμές για κάθε 
χρήση γης, εξαιτίας του γεγονότος ότι το SLURP εφαρμόζει το κατακόρυφο υδατικό 
ισοζύγιο χωριστά για κάθε χρήση γης, κάθε υπολεκάνης. Οι παράμετροι εισάγονται στο 
μοντέλο με κάποιες αρχικές τιμές και στη συνέχεια γίνεται βελτιστοποίηση των τιμών 
τους κατά την περίοδο ρύθμισης. Η βελτιστοποίηση γίνεται με τη χρήση της μεθόδου 
εξέλιξης μέσω πεπλεγμένης αναδιάταξης του Πανεπιστημίου της Αριζόνα (Shuffled 
Complex Evolution – University of Arizona, SCE-UA) [13].  

 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Στην εργασία αυτή η προσομοίωση των φάσεων του υδρολογικού κύκλου αφορά την 

λεκάνη απορροής του ποταμού Αλμωπαίου ή Μογλενίτσα. Η λεκάνη του Αλμωπαίου 
ανήκει διοικητικά στην επαρχία Αλμωπίας του Νομού Πέλλης. Ο Αλμωπαίος δια μέσου 
των στενών του Αλώρου παροχετεύει τη συνολική απορροή της λεκάνης στην 
περιφερειακή τάφρο 66 που εκβάλλει στον ποταμό Αλιάκμονα, έχει απορροή καθόλη τη 
διάρκεια του έτους, έχει καθαρό νερό και είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί το υδατικό 
δυναμικό του. Σήμερα ένα μέρος μόνο της παροχής του Αλμωπαίου χρησιμοποιείται με 
παροχετεύσεις που έχουν γίνει από παλιά για την άρδευση ορισμένων περιοχών. 

Το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, προέκυψε από τη ψηφιοποίηση χαρτών της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:50.000 και ειδικότερα των 
φύλλων: Βιτολιστέ, Πρόμαχοι, Σκρα, Άρνισσα, Έδεσσα και Γιαννιτσά. Αρχικά τα εν 
λόγω φύλλα χάρτη εισήχθησαν στο πρόγραμμα LandDesktop v3.0 σε μορφή raster και 
στη συνέχεια εξαρτήθηκαν τόσο σε θέση, όσο και σε στροφή και κλίμακα, έτσι ώστε το 
σύστημα των συντεταγμένων να είναι αυτό της Εγκάρσιας Μερκατορικής Προβολής 
Ε.Γ.Σ.Α. ‘87. Στη συνέχεια ακολούθησε η ψηφιοποίηση των ισοϋψών καμπυλών με τη 
χρήση 3d-polylines. Μετά το πέρας της ψηφιοποίησης, ολοκληρώθηκε η δημιουργία του 
ψηφιακού μοντέλου εδάφους το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 2. Στη συνέχεια 
δημιουργήθηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους μορφής DEM με βήμα πλευράς καννάβου 
150 m και το οποίο εισήχθη στο μοντέλο SLURP. Ο καθορισμός του υδροκρίτη για την 
υπό μελέτη υδρολογική λεκάνη έγινε με τη χρήση του λογισμικού TOPAZ και φαίνεται 
στο Σχήμα 2. Η έκταση της υδρολογικής λεκάνης είναι 937.52 km2. 

Mε τη χρήση του ίδιου λογισμικού TOPAZ έγινε η εξαγωγή του υδρογραφικού 
δικτύου και καθορίσθηκαν τα όρια των εσωτερικών υπολεκανών με τη χρήση της 
παραμέτρου Critical Source Area (C.S.A.), που είναι μια κρίσιμη τιμή εμβαδού 
σύμφωνα με την οποία ένα μόνιμο υδατόρευμα υφίσταται όταν η ανάντη έκταση που 
απορρέει προς αυτό είναι μεγαλύτερη από αυτή την τιμή. Όσο μικρότερη είναι η τιμή 
της παραμέτρου, τόσο περισσότερες υπολεκάνες προκύπτουν. Για τη λεκάνη του 
ποταμού Αλμωπαίου, επιλέχθηκε ως τιμή της κρίσιμης ανάντη επιφάνειας η τιμή των 
5000 ha, η οποία δίνει 11 υπολεκάνες. Στο Σχήμα 3 φαίνεται το υδρογραφικό δίκτυο και 
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τα όρια των 11 υπολεκανών της λεκάνης του ποταμού Αλμωπαίου. Η επιλογή της τιμής 
των 5000 ha έγινε με γνώμονα την αποφυγή της άσκοπης διαίρεσης της λεκάνης 
απορροής σε πολλές υπολεκάνες που ούτε φυσική σημασία θα είχαν, αλλά θα 
οδηγούσαν και σε υπερβολικό υπολογιστικό χρόνο. 

Για την υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης απορροής του Αλμωπαίου ποταμού, 
χρησιμοποιήθηκαν κλιματικές παράμετροι 6 μετεωρολογικών σταθμών, εκ των οποίων 
οι 4 [Εξαπλάτανος (Γ.Π. 40ο 58’, Γ.Μ. 22ο 04’, Υψ. 133m), Νότια (Γ.Π. 41ο 60’, Γ.Μ. 
22ο 12’, Υψ. 590m), Πρόμαχοι (Γ.Π. 41ο 20’, Γ.Μ. 22ο 00’, Υψ. 260m) και Θεοδωράκι 
(Γ.Π. 40ο 57’, Γ.Μ. 22ο 12’, Υψ. 424m)] βρίσκονται εντός της υδρολογικής λεκάνης και 
οι 2 [Καρυώτισσα (Γ.Π. 40ο 49’, Γ.Μ. 22ο 17’, Υψ. 8.8m) και Κρύα Βρύση (Γ.Π. 40ο 
44’, Γ.Μ. 22ο 16’, Υψ. 6.7m)] βρίσκονται εκτός της λεκάνης.  

 

 
Σχήμα 2. Ψηφιακό μοντέλο εδάφους και γεωγραφική θέση λεκάνης απορροής. 

 
Σχήμα 3. Υδρογραφικό δίκτυο και όρια υπολεκανών της λεκάνης απορροής του 

ποταμού Αλμωπαίου. 
 
Το υδρολογικό μοντέλο SLURP για να λειτουργήσει απαιτεί δεδομένα 

βροχόπτωσης, θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας ανέμου. 
Στις περιπτώσεις των σταθμών που δεν υπάρχουν παρατηρήσεις των παραμέτρων 
σχετικής υγρασίας, ηλιοφάνειας και ταχύτητας ανέμου, οι τιμές αυτές προέκυψαν με 
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απλή μετάθεση από τους πλησιέστερους σταθμούς. Για την περίπτωση της 
θερμοκρασίας στους σταθμούς που δεν υπήρχαν παρατηρήσεις υπολογίστηκαν με τη 
βοήθεια παρατηρήσεων γειτονικών σταθμών και εφαρμογή της μεθόδου της 
θερμοβαθμίδας.  

Για την εφαρμογή του μοντέλου SLURP απαιτείται η χωρική κατανομή των 
χρήσεων γης που συναντώνται εντός της υδρολογικής λεκάνης. Για τις ανάγκες της 
εργασίας αυτής, οι χρήσεις γης λήφθηκαν από το πρόγραμμα CORINE και στη συνέχεια 
με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS μετατράπηκε η συνεχής πληροφορία των χρήσεων 
γης υπό τη μορφή πολυγώνων που είναι στο CORINE σε πληροφορία υπό μορφή 
καννάβου πλευράς 150m. Τέλος, μεταξύ των δεδομένων που απαιτεί το SLURP είναι 
και η μηχανική σύσταση των εδαφών. Από τη μηχανική σύσταση των εδαφών, 
προσδιορίζεται η υγρασία στην υδατοϊκανότητα και στον κορεσμό και η φαινόμενη 
πυκνότητα. Εδαφολογικός χάρτης που να περιέχει πληροφορίες για τη μηχανική 
σύσταση των εδαφών για ολόκληρη την περιοχή ενδιαφέροντος δεν υπάρχει. Εκτίμηση 
όμως της μηχανικής σύστασης των εδαφών, προέκυψε από τη γνώση του μητρικού 
πετρώματος, πληροφορία η οποία προήλθε από ένα γεωλογικό χάρτη [14]. Στην εργασία 
αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι γεωλογικοί χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1:50.000 και 
συγκεκριμένα τα φύλλα Άρνισσα, Έδεσσα, Σκρα, Βιτολιστέ και Πρόμαχοι.  

Η εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου SLURP με σκοπό την προσομοίωση της 
σχέσης βροχής–απορροής στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αλμωπαίου 
προϋποθέτει τον προσδιορισμό των δέκα παραμέτρων του μοντέλου. Ο προσδιορισμός 
των δέκα παραμέτρων για τις χρήσεις γης της λεκάνης γίνεται κατά τη διαδικασία της 
ρύθμισης. Για τη ρύθμιση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος «Μέθοδος 
εξέλιξης μέσω πλεγμένης αναδιάταξης του Πανεπιστημίου της Αριζόνα (SCE-UA)». 
Σαν περίοδος ρύθμισης του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα της 
χρονικής περιόδου 1985-1987. Στο Σχήμα 4 φαίνεται το μετρημένο και το υπολογισμένο 
υδρογράφημα απορροής της περιόδου ρύθμισης των ετών 1985-87.  
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Σχήμα 4. Μετρημένο και υπολογισμένο υδρογράφημα απορροής της περιόδου ρύθμισης 

των ετών 1985-87 στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αλμωπαίου. 
 
Η επαλήθευση της καταλληλότητας του υδρολογικού μοντέλου SLURP γίνεται με 

την πρόβλεψη της ημερήσιας απορροής για τη χρονική περίοδο των ετών 1991 – 1992. 
Για την περίοδο αυτή η εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου SLURP γίνεται με τη 
χρησιμοποίηση των βέλτιστων τιμών των 10 παραμέτρων για τις διαφορετικές χρήσεις 
γης και την υιοθέτηση των 11 υπολεκανών και της διαδικασίας διόδευσης όπως στην 
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περίπτωση της ρύθμισης. Στο Σχήμα 5 φαίνεται το μετρημένο και το υπολογισμένο 
υδρογράφημα απορροής της περιόδου πρόβλεψης των ετών 1991-92. 

Από τα Σχήματα 4 και 5 φαίνεται ότι το υδρολογικό μοντέλο SLURP προσομοιώνει 
με ικανοποιητική ακρίβεια τις πλημμυρικές αιχμές σε μέγεθος, αλλά όσον αφορά τις 
ημερομηνίες εμφάνισης, οι υπολογισμένες από το μοντέλο αιχμές παρουσιάζουν μία 
υστέρηση της τάξης των 2 ή 3 ημερών. Η χρονική αυτή υστέρηση πιθανόν να οφείλεται 
μεταξύ άλλων παραγόντων και στην έλλειψη δεδομένων απορροών για τις επιμέρους 
υπολεκάνες, καθώς η ύπαρξή τους θα διευκόλυνε τη διαδικασία διόδευσης κατά τη 
ρύθμιση του μοντέλου, καθώς επίσης και σε κάποια πιθανή χρονική ασυνέπεια της 
λήψης των παρατηρήσεων.  

Για το χρονικό διάστημα της περιόδου ρύθμισης των ετών 1985-87, η μέση 
υπολογισμένη παροχή ήταν 13.82 m3/sec, η μέση μετρημένη απορροή ήταν 12.11 
m3/sec, η ολική υπολογισμένη απορροή ανήλθε σε 1395 mm, η ολική μετρημένη 
απορροή ανήλθε σε 1222 mm, το μέσο σφάλμα εκτίμησης (ΜΕ) ήταν -1.71 m3/sec και η 
τιμή του κριτηρίου των Nash-Sutcliffe [8] ήταν -0.39. Για το χρονικό διάστημα της 
περιόδου πρόβλεψης των ετών 1991-92, η μέση υπολογισμένη παροχή ήταν 12.70 
m3/sec, η μέση μετρημένη απορροή ήταν 11.61 m3/sec, η ολική υπολογισμένη απορροή 
ανήλθε σε 856 mm, η ολική μετρημένη απορροή ανήλθε σε 782 mm, το μέσο σφάλμα 
εκτίμησης (ΜΕ) ήταν -1.09 m3/sec και η τιμή του κριτηρίου των Nash-Sutcliffe ήταν -
1.07. 

 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

1 101 201 301 401 501 601 701

Ημέρες

Α
πο
ρρ
οή

 (m
3 /s

ec
)

Υπολογισμένη
Μετρημένη

 
Σχήμα 5. Μετρημένο και υπολογισμένο υδρογράφημα απορροής της περιόδου 

πρόβλεψης των ετών 1991-92 στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αλμωπαίου. 
 
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του υδρολογικού μοντέλου SLURP, είναι η ικανότητά 

του να εξάγει λεπτομερειακά αποτελέσματα σχετικά με το κατακόρυφο υδατικό 
ισοζύγιο, για την ποσότητα της κάθε δεξαμενής, καθώς επίσης και για τους μηχανισμούς 
με τους οποίους ποσότητα νερού κινείται από τη μία δεξαμενή στην άλλη. Τα 
αποτελέσματα αυτά, μπορούν να εξαχθούν για όλο το διάστημα της υδρολογικής 
προσομοίωσης, για όλες τις χρήσεις γης καθώς επίσης και για κάθε υπολεκάνη.  

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Στην εργασία αυτή γίνεται προσομοίωση σε ημερήσια βάση των διαφόρων φάσεων 

του υδρολογικού κύκλου (εξάτμιση, διαπνοή, διήθηση, κατείσδυση, απορροή κ.λπ.) της 
υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Αλμωπαίου με την εφαρμογή του κατανεμημένου 
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υδρολογικού μοντέλου συνεχούς προσομοίωσης SLURP σε συνδυασμό με GIS. Τα GIS 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, την ανάλυση και την εξαγωγή όλων των 
πληροφοριών της υδρολογικής λεκάνης που απαιτεί το μοντέλο SLURP, το οποίο για τη 
προσομοίωση χρησιμοποιεί τέσσερεις δεξαμενές. Οι ημερήσιες παροχές που 
εκτιμήθηκαν στην έξοδο της λεκάνης του ποταμού Αλμωπαίου με την εφαρμογή του 
μοντέλου SLURP και τη χρησιμοποίηση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους, των χρήσεων 
γης, των ημερήσιων δεδομένων των μετεωρολογικών μεταβλητών και του δείκτη 
φυλλικής επιφάνειας (LAI) και των εδαφικών υγρασιακών σταθερών κατά τις περιόδους 
ρύθμισης και πρόβλεψης συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες μετρημένες παροχές και τα 
αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του υδρολογικού 
μοντέλου SLURP, είναι η ικανότητά του να εξάγει λεπτομερειακά αποτελέσματα 
σχετικά με το κατακόρυφο υδατικό ισοζύγιο για όλο το διάστημα της υδρολογικής 
προσομοίωσης, για όλες τις χρήσεις γης καθώς επίσης και για κάθε υπολεκάνη που 
οδηγούν στην εκτίμηση των ημερήσιων τιμών της συγκράτησης νερού από τη 
φυτοκάλυψη, της διήθησης, της κατείσδυσης, της πραγματικής εξάτμισης και διαπνοής, 
της επιφανειακής απορροής, της ενδορροής, της βασικής απορροής και της ολικής 
απορροής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται ένα λογισμικό στήριξης αποφάσεων σχετικών με 

την ανάθεση εργασιών ομάδας γεωργικών μηχανημάτων. Το σύστημα αυτό βασίζεται 
στην προσομοίωση του βέλτιστου σχεδιασμού και εκτέλεσης της εργασίας, η οποία 
χρησιμοποιεί τις καλύτερες διαθέσιμες προβλέψεις κάθε άγνωστης παραμέτρου της 
εργασίας καθώς αυτή εξελίσσεται. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των 
προσομοιώσεων ο γεωργός/διαχειριστής μπορεί να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των 
εναλλακτικών επιλογών του, σχετικά με τους συνδυασμούς των μηχανημάτων, των 
συστημάτων κυκλοφορίας στον αγρό καθώς και των συστημάτων εκτέλεσης εργασιών.  

 
 
 
A DESITION SUPPORT SYSTEM DEVELOPMENT 

FOR THE EVALUATION OF MACHINERY 
MANAGEMENT SYSTEMS 

 
D.D. Bochtis1, S.G. Vougioukas, Y.G. Ampatzidis and  

C.A. Tsatsarelis  
1 Aristotle University of Thessaloniki, Sch. of Agriculture Department of Hydraulics, 

Soil Science and Agriculture Engineering, 54124, Box 275, Thessaloniki, Greece 
 
 
 

ABSTRACT 
This paper presents a software tool that supports machinery management decisions. 

This tool is based on the simulation of the optimal machine operation planning and 
execution, which uses the best available estimates of any unknown parameters for the 
operation while the operation proceeds. Based on the simulations results, a farm manager 
can evaluate the field efficiency of the selected combinations, and also to consider field 
traffic and field-work pattern systems, alongside with their environmental and 
economical effects.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, τα γεωργικά μηχανήματα σχεδιάζονται συνεχώς 

μεγαλύτερα και συνεπώς ακριβότερα. Με βάση τις οικονομίες κλίμακας, πάνω στην 
οποία βασίζεται η τάση αυτή, για να προσεγγιστεί ικανοποιητικά ο θεωρητικός βαθμός 
απόδοσης αυτών των μηχανών, χρειάζεται αυξημένη αντιστοιχία εκτάσεως ανά μηχανή. 
Για την ελληνική πραγματικότητα, οι μικροί κλήροι δεν βοηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση. Λόγω του υψηλού κόστους κτήσης των σύγχρονων μηχανημάτων και ιδίως 
των μηχανών συγκομιδής, οι παραγωγοί προσανατολίζονται σε μορφές επαγγελματικής, 
ομαδικής ή συνεταιριστικής χρήση, είτε σε άλλες μορφές διαχείρισης (όπως οι δακτύλιοι 
γεωργικών μηχανημάτων), πολλές από τις οποίες ενθαρρύνονται και προωθούνται από 
την Ε.Ε. Η προοπτική αυτού του τρόπου διαχείρισης, δημιουργεί αμέσως την ανάγκη 
της διαχείρισης, όχι πλέον μεμονωμένων γεωργικών μηχανημάτων αλλά στόλου 
γεωργικών οχημάτων. 

Από την άλλη, εάν μελλοντικά μεγαλύτερες ομάδες μικρότερων αυτόνομων 
μηχανών αντικαταστήσουν τις μικρές ομάδες των μεγάλων μηχανών, το μέγεθος και η 
σύνθεση αυτών, θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται 
διαχειριστές (είτε επαγγελματίες είτε οι ίδιοι οι γεωργοί) και συνεπώς εργαλεία και 
συστήματα στήριξης αποφάσεων.  

Μια προσέγγιση αυτών των συστημάτων, που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια, είναι 
η τροποποίηση πακέτων λογισμικού, αρχικά προ-οριζόμενων για προσομοίωση 
βιομηχανικών διαδικασιών [1,2]. Η μέθοδος αυτή εκμεταλλεύεται τις ομοιότητες μεταξύ 
της βιομηχανικής αλυσίδας παραγωγής και της διαδικασίας παραγωγής αγροτικών 
προϊόντων. Στην πρώτη περίπτωση η μηχανή είναι ακίνητη ενώ το προς παραγωγή ή 
επεξεργασία αντικείμενο κινείται μέσω μηχανισμών μεταφοράς. Στη δεύτερη περίπτωση 
αντίθετα, η μηχανή κινείται προς το αντικείμενο (π.χ. το φυτό) στο οποίο πρέπει να γίνει 
κάποιου είδους εργασία.  

Οι απαραίτητες παράμετροι για τέτοιου είδους προσομοίωση μπορούν να εξαχθούν 
από την αξιολόγηση χωρικών και χρονικών συλλεγμένων στοιχείων κατά τις εκτελέσεις 
των αντίστοιχων εργασιών. Σε μια εργασία συγκομιδής για παράδειγμα, οι σχετικές 
πληροφορίες αφορούν στο ρυθμό εργασίας της μηχανής, στην κατανομή της ταχύτητας 
μετακίνησης, στο ενεργό πλάτος εργασίας, καθώς και σε μη παραγωγικές 
δραστηριότητες όπως οι ελιγμοί, ή διακοπές της εργασίας οφειλόμενες στην έλλειψη 
συγχρονισμό των συν-εργαζόμενων μηχανών όπως μεταξύ των μηχανών συγκομιδής και 
των βοηθητικών οχημάτων μεταφοράς του καρπού ή σε μια εργασία ψεκασμού, μεταξύ 
των μηχανών ψεκασμού και των βοηθητικών οχημάτων ανεφοδιασμού [3,4,5,6].  

Παρά τις εννοιολογικές ισοδυναμίες υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της 
βιομηχανικής και της αγροτικής διαδικασίας παραγωγής. Σε μια βιομηχανική διαδικασία 
παραγωγής το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο. Επιπλέον, τα βιομηχανικά προϊόντα 
συγκεκριμένου είδους είναι ταυτόσημα όσο αφορά τις δηλωτικές τους παραμέτρους. Σε 
μια αγροτική διαδικασία παραγωγής κανένα από τα δύο προηγούμενα δεν ισχύει. Για 
την απαίτηση εργασίας μόνο πιθανολογικές εκτιμήσεις είναι διαθέσιμες. Για 
παράδειγμα, η παραλλακτικότητα της απόδοσης του αγρού που δεν είναι γνωστή εκ των 
προτέρων, καθορίζει τη εξέλιξη της συνολικής διαδικασίας επηρεάζοντας τις χρονικές 
στιγμές που η προσωρινή αποθήκη καρπού της μηχανής συγκομιδής γεμίζει και πρέπει 
να αδειάσει. Επιπλέον, πολλές από τις παραμέτρους τις διαδικασίας εξαρτώνται από το 
σύστημα που ακολουθείται για την κάλυψη της επιφάνειας εργασίας, για το σύστημα 
της εντός αγρού κυκλοφορίας των βοηθητικών οχημάτων και τις ικανότητες των 
χειριστών καθώς και την συν-εργασιμότητά τους.  

Στην εργασία αυτή, υποτίθεται ότι η λύση στο πρόβλημα της ανάθεσης εργασιών 
μιας ομάδας γεωργικών μηχανημάτων θα πρέπει να βασίζεται στην προσομοίωση του 
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βέλτιστου σχεδιασμού και της βέλτιστης εκτέλεσης της εργασίας, η οποία χρησιμοποιεί 
τις καλύτερες διαθέσιμες προβλέψεις κάθε άγνωστης παραμέτρου της εργασίας καθώς 
αυτή εξελίσσεται. Μια τέτοιου είδους προσομοίωση, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
από μια συνδυαστική μέθοδο βελτιστοποίησης, για τον υπολογισμό της καλύτερης 
επιλογής του μεγέθους και της σύνθεσης της ομάδας των οχημάτων. Η βελτιστοποίηση 
της εργασίας αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση κάποιου κόστους ορισμένου από τον 
χρήστη, όπως ο συνολικός χρόνος της εργασίας, ή η συνολική διανυθείσα απόσταση από 
τις μηχανές κτλ. Δεδομένου του ότι η ακρίβεια της εκτέλεσης των εργασιών εναπόκειται 
στην επιδεξιότητα των ανθρώπων-χειριστών, η ενσωμάτωση βέλτιστων διαδικασιών της 
εργασίας στην προσομοίωση παρέχει το κάτω όριο της λύση του προβλήματος της 
ανάθεσης των μηχανών. Μια τέτοια λύση παρέχει την «ελάχιστη» ομάδα των 
απαιτούμενων μηχανών για την ολοκλήρωση της εργασίας με το ελάχιστο κόστος, 
δεδομένων όλων των παραμέτρων και των περιορισμών. Η ραγδαία ανάπτυξη και 
εισαγωγή στις γεωργικές εργασίες συστημάτων όπως τα συστήματα αυτόματης η 
υποβοηθούμενης πλοήγησης και η προοπτική των αυτόνομων μηχανών, αποδίδουν την 
προσέγγιση αυτή του προβλήματος ρεαλιστική [7,8,9,10,11,12]. 

Παρακάτω, δίνεται μια σύντομη παρουσίαση του λογισμικού προσομοίωσης που 
βασίζεται σε αυτή την αρχή και δίνονται παραδείγματα εφαρμογής του σε εργασία 
συγκομιδής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος προσομοίωσης είναι το ότι η 
απόδοση του χωραφιού καθώς και οι παράγοντες τους οποίους επηρεάζει όπως η 
ταχύτητα μετακίνησης της μηχανής δεν είναι γνωστά κατά την εκκίνηση της εργασίας. 
Αντιθέτως, παρέχονται στο πρόγραμμα προσομοίωσης καθώς αυτή εκτελείται, όπως 
ακριβώς σε μια πραγματική εργασία συγκομιδής όπου η απόδοση μετά το τρέχον σημείο 
είναι άγνωστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λαμβάνεται υπόψη στη προσομοίωση, η 
δυναμική φύση της εργασίας συγκομιδής και συνεπώς τα αποτελέσματα να είναι πιο 
ρεαλιστικά.  

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Το ανεπτυγμένο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση 

οποιαδήποτε γεωργικής εργασίας γεωργικού μηχανήματος που αφορά «κάλυψη» 
έκτασης. Οι εργασίες αυτές μπορεί να είναι: 

• Εργασίες εκτελούμενες από μια μηχανή: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες οι 
εργασίες κατεργασίας του εδάφους (όργωμα, σβάρνισμα, καλλιεργητής, κτλ.) 
εργασίες περιποίησης χόρτου κτλ., καθώς επίσης και εργασίες συγκομιδής ή 
ψεκασμού και λίπανσης όπου οι μονάδες απόθεσης του καρπού ή οι μονάδες 
ανεφοδιασμού αντίστοιχα δεν μετακινούνται.  

• Εργασίες όπου συμμετέχουν περισσότερες από μια μη συν-εργαζόμενες 
μηχανές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες οι εργασίες της προηγούμενης 
κατηγορίας εφόσον πραγματοποιούνται από πολλές μηχανές ταυτόχρονα. 

• Εργασίες όπου συμμετέχουν περισσότερες από μια συν-εργαζόμενες μηχανές. 
Για παράδειγμα η εργασία συγκομιδής που πραγματοποιείται από μηχανές 
συγκομιδής που υποστηρίζονται από βοηθητικά οχήματα μεταφοράς του 
καρπού. 

Τα δεδομένα εισόδου τα οποία παρέχονται στον προσομοιωτή είναι τα ακόλουθα: 
Αγρός: Τα δεδομένα αυτά αφορούν στην επιφάνεια και στη γεωμετρία του αγρού 

στην οποία λαμβάνει χώρα η εργασία, καθώς και στις θέσεις που βρίσκονται διάφορα 
στοιχεία (όταν η εργασία σχετίζεται με αυτά) όπως ο χώρος στάθμευσης της μηχανής, τα 
σιλό αποθήκευσης, τα φορτηγά μεταφοράς, η μονάδες ανεφοδιασμού κτλ.  
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Μηχανήματα: Στην περίπτωση της συγκομιδής για παράδειγμα, η είσοδος αυτή 
αφορά στον αριθμό των μηχανών συγκομιδής, στον αριθμό των βοηθητικών οχημάτων 
και των φορτηγών μεταφοράς και τα χαρακτηριστικά των αυτών των 
μηχανών/οχημάτων (ελάχιστη ακτίνα στροφής, χωρητικότητες δοχείων, το πλάτος 
εργασίας, κτλ.). 

Σύστημα κυκλοφορίας: Υπάρχουν διαθέσιμες δύο επιλογές για το σύστημα 
κυκλοφορίας των βοηθητικών οχημάτων σχετικά με το είδος των διαδρομών που 
επιτρέπεται να ακολουθήσουν. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο τα οχήματα περιορίζονται 
να πραγματοποιούν τους ελιγμούς μόνο στα σύνορα του αγρού (κεφαλάρια). 
Ακολουθώντας αυτό το σύστημα θα πρέπει να εισέρχονται στη διαδρομή του αγρού 
όπου θα συναντήσουν τη μηχανή συγκομιδής κινούμενα κατά την ίδια κατεύθυνση με 
την οποία αυτή κινείται. Σύμφωνα με τη δεύτερη επιλογή τα βοηθητικά οχήματα 
επιτρέπεται να κινούνται ελεύθερα μέσα στην συγκομισμένη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι 
επιτρέπεται να πραγματοποιούν ελιγμούς αναστροφής πορείας στο εσωτερικό του 
χωραφιού.  

Σύστημα εκτέλεσης εργασίας: Αφορά στην ανάθεση περιοχών το αγρού (διαδρομών) 
σε κάθε μηχανή, στο σύστημα κάλυψης της επιφάνειας (περιφερειακό σύστημα, 
σύστημα παράλληλων διαδρομών) και στη διαδοχή διαδρομών στο σύστημα που πρέπει 
να ακολουθηθεί.  

Αρχική κατάσταση του συστήματος: Τα δεδομένα αυτά αφορούν στις αρχικές θέσεις 
των μηχανών και των βοηθητικών οχημάτων και στο αρχικό τους φορτίο (εάν υπάρχει). 
Επίσης αρχικές τιμές δίνονται σε όλες τις στοχαστικές παραμέτρους του συστήματος. 
Αυτές είναι: η μέση απόδοση του αγρού, η μέση ταχύτητα εργασίας της κάθε μηχανής 
και οι μέσες εντός εκτός αγρού ταχύτητες μετακίνησης των βοηθητικών οχημάτων.  

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία συγκομιδής, καθώς είναι η 
εργασία με τους μεγαλύτερους χρονικούς περιορισμούς. Επιπλέον, η εργασία της 
συγκομιδής υπόκεινται σε μεγάλη αβεβαιότητα λόγω της χωρικής παραλλακτικότητας 
της απόδοσης του αγρού. Για την περίπτωση της εργασίας συγκομιδής, η δομή της 
προσομοίωσης έχει περιληπτικά ως εξής: μετά την έναρξη της προσομοίωσης, ανά ένα 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ένα βήμα της προσομοίωσης λαμβάνει χώρα. Σε 
κάθε χρονικό βήμα, m διανύσματα κατάστασης λαμβάνονται από το «κέντρο 
διαχείρισης» του προσομοιωτή, ένα από κάθε μηχανή συγκομιδής, και n διανύσματα 
κατάστασης, ένα από κάθε βοηθητικό όχημα μεταφοράς. Τα διανύσματα κατάστασης 
περιέχουν τη θέση κάθε μηχανής/οχήματος (x, y συντεταγμένες) το φορτίο που 
μεταφέρει, και την επιχειρησιακή του κατάστασή (εάν βρίσκονται σε διαδικασία 
ξεφορτώματος ή όχι και εάν αυτό συμβαίνει εν στάση ή εν κινήσει). Από την 
αξιολόγηση των διανυσμάτων κατάστασης των μηχανών/οχημάτων, ενημερώνονται οι 
στοχαστικές παράμετροι της εργασίας. Χρησιμοποιώντας τις νέες τιμές αυτών των 
παραμέτρων, το πρόγραμμα προσομοίωσης προβλέπει τις πιθανές θέσεις που θα συμβεί 
το επόμενο γέμισμα της προσωρινής αποθήκης κάθε μηχανής καθώς επίσης και τον 
υπολειπόμενο χρόνο μέχρι να συμβεί. Με αυτές τις τελευταίες πληροφορίες λύνεται το 
πρόβλημα βελτιστοποίησης του σχεδιασμού διαδρομών με χρονικούς περιορισμούς και 
περιορισμούς χωρητικότητας. Για τη λύση του δυναμικού προβλήματος 
βελτιστοποίησης, το πρόγραμμα προσομοίωσης χρησιμοποιεί μια αλγοριθμική 
προσέγγιση που προτείνεται στην εργασία [13]. Ο αλγόριθμος ελαχιστοποιεί τη 
διανυθείσα απόσταση των βοηθητικών οχημάτων και την πιθανότητα για μια μηχανή 
συγκομιδής να διακόψει την εργασία της. Η έξοδος της βελτιστοποίησης δίνει την 
ανάθεση των μηχανών στα οχήματα, τη σειρά με την οποία το οχήματα εξυπηρετούν τις 
μηχανές καθώς και τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσει κάθε όχημα. 

Στο τέλος κάθε βήματος της προσομοίωσης τα οχήματα κινούνται κατά μήκος των 
νέων τους διαδρομών και οι μηχανές συγκομιδής σύμφωνα με το προκαθορισμένο 
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σύστημα εκτέλεσης της εργασίας. Η απόδοση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 
στοιχειώδη έκταση που πρόκειται κάθε μηχανή να καλύψει κατά το επόμενο χρονικό 
βήμα, παρέχεται στον προσομοιωτή, και κάθε μηχανή «συγκομίζει» την αντίστοιχη 
ποσότητα του καρπού. Η προηγούμενη διαδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τον 
προκαθορισμένο χρόνο δειγματοληψίας.  

Στο Σχήμα 1 παριστάνεται η αρχιτεκτονική της προσομοίωσης. Το πρόγραμμα 
προσομοίωσης έχει αναπτυχθεί με τη χρήση της γλώσσας τεχνικού προγραμματισμού 
MATLAB®.  
  

 
Σχήμα 1. Το διάγραμμα ροής της προσομοίωσης. 

 
3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Το παρακάτω παράδειγμα εφαρμογής αναφέρεται στη συγκομιδή ενός αγροτεμαχίου 
χειμερινών σιτηρών έκτασης 55 στερεμάτων. Η προσομοίωση βασίζεται στο χάρτη της 
απόδοσης του αγρού που δημιουργήθηκε κατά τη συγκομιδή. Ο χάρτης αυτός αποτελεί 
την πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσει η ομάδα των μηχανών που συμμετέχουν στο 
σενάριο προσομοίωσης και η οποία είναι άγνωστη εκ των προτέρων. Στο σενάριο της 
προσομοίωσης θεωρούμε ότι τρεις μηχανές έχουν αναλάβει τη συγκομιδή και 
εξυπηρετούνται από δύο βοηθητικά οχήματα μεταφοράς εκτός αγρού του καρπού και 
συγκεκριμένα σε ένα σιλό (ή σταθμευμένο φορτηγό) στο Νότιο-Ανατολικό άκρο του 
αγρού. Βέβαια, παρόλο που το μέγεθος της καλλιέργειας είναι δυσανάλογο προς την 
επιλεγμένη ομάδα, η επιλογή αυτή γίνεται μόνο για λόγους ευκρινέστερης παρουσίασης 
του συστήματος. Ο αγρός χωρίζεται σε τρία τμήματα (10 διαδρομές ανά τμήμα) και 
κάθε ένα αναλαμβάνεται από μια μηχανή. Το πλάτος κοπής κάθε μηχανής είναι το ίδιο 
με αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά την πραγματική συγκομιδή (5 m). Οι μηχανές 
ακολουθούν το σύστημα των παράλληλων διαδρομών ξεκινώντας από τη μέση του 
τμήματος που τους έχει ανατεθεί και «ανοίγοντας» προς τα άκρα του. Στο Σχήμα 3 και 
στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τα εξής 
δεδομένα: χωρητικότητες δοχείων προσωρινής αποθήκευσης των μηχανών: CH1=4 t, 
CH2=6 t και CH3=6 t, χωρητικότητες βοηθητικών οχημάτων: CC1=12 t και CC2=18 t. Η 
κίνηση των μηχανών είναι ακριβής αναπαράσταση της κίνησης της μηχανής που 
συμμετείχε στην πραγματική εργασία της οποίας η μέση ταχύτητα είναι 1,4 m/s. Οι 
ταχύτητες μετακίνησης των βοηθητικών οχημάτων είναι συνάρτηση του φορτίου που 
μεταφέρουν με μέση τιμή εντός αγρού 2 m/s και εκτός αγρού 2,4 m/s και υπολογίζεται 
σε κάθε βήμα της προσομοίωσης. Ο ρυθμός με τον οποίο αδειάζει η προσωρινή 
αποθήκη έχει τεθεί 75 l/s και για το βοηθητικό όχημα προς το σιλό 105 l/s. 

Στο παράδειγμα αυτό, τα βοηθητικά οχήματα ακολουθούν πορείες σύμφωνα με τη 
δεύτερη επιλογή συστήματος κυκλοφορίας του οποίου η περιγραφή έχει δοθεί στην 
προηγούμενη παράγραφο και συνεπώς είναι περιορισμένα να πραγματοποιούν ελιγμούς 
στα όρια του χωραφιού (κεφαλάρια). Βέβαια, αυτό προκαλεί χρονικές απώλειες που 
μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των μηχανών. Εάν 
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προσομοιώσουμε την ίδια εργασία με επιλεγμένο το δεύτερο σύστημα κυκλοφορίας οι 
νεκροί χρόνοι των μηχανών (χρόνοι αναμονής) που αναφέρονται στον Πίνακα 1 
μηδενίζονται. Ο γεωργός-διαχειριστής θα πρέπει να εκτιμήσει τη σχέση μεταξύ αυτών 
των νεκρών χρόνων και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα συστήματα 
ελεγχόμενης κυκλοφορίας [14,15,16].  

 

  
Σχήμα 2. Οι διαδικασίες αδειάσματος της προσωρινής αποθήκης για τις τρεις μηχανές. 

 
Πίνακας 1. Στοιχεία από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης 

Διαδρομές 
 

Όχημα 1: 1 → 2→ σιλό → 6→ 9→ σιλό  
Όχημα 2: 3→ 4→ 5→ σιλό → 7→ 8→ 

10→ σιλό. 
 

Διανυθείσες 
αποστάσεις  

Όχημα 1: 2.012 m 
Όχημα 2: 4.335 m 

Χρόνος 
σε αναμονή 

 

Μηχανή 1 : 120 s 
Μηχανή 2 : 268 s 
Μηχανή 3: 45 s 

Διάρκεια: 3.255 s 
 

Όλοι οι παράμετροι που έχουν προαναφερθεί μπορούν να μεταβληθούν αναλόγως 
της περίπτωσης που πρέπει να αξιολογηθεί. Για παράδειγμα στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται 
η μεταβολή των ανενεργών χρόνων των μηχανών για διάφορες θέσεις τοποθέτησες του 
σιλό (ή του φορτηγού μεταφοράς). Η θέση 0 στο διάγραμμα αντιστοιχεί στο κέντρο της 
Νότιας πλευράς του αγρού.  

Στους Πίνακες 2 και 3 δίνονται ενδεικτικά αποτελέσματα από προσομοιώσεις 
συγκομιδής στον προηγούμενο αγρό που αφορούν στη χρήση 2 ή 3 μηχανών 
συγκομιδής αντίστοιχα, για διάφορους αριθμούς βοηθητικών οχημάτων και διάφορες 
τιμές της χωρητικότητας τους. Βασιζόμενος σε στοιχεία τέτοιων προσομοιώσεων, ο 
γεωργός-διαχειριστής μπορεί να αξιολογήσει το κόστος της χρήσης ενός επιπλέον 
οχήματος μεταφοράς σε σχέση με το χρόνο τον οποίο κερδίζει [17]. Επίσης, μπορεί να 
αξιολογήσει το χρόνο που εξοικονομεί από τη χρήση οχήματος με μεγαλύτερη 
χωρητικότητα σε σχέση με την συμπίεση που προκαλεί στο έδαφος το αυξημένο φορτίο 
που μεταφέρει.  

 

   
o o o   
+ + + harvester 1

harvester 2
* * * *  harvester 3  
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Σχήμα 3. Ο νεκρός χρόνος των μηχανών αυξάνει καθώς το σιλό τοποθετείται 

ανατολικότερα του κέντρου της νότιας πλευράς του αγρού. 
 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα προσομοίωσης για συγκομιδή με χρήση 2 μηχανών 
Ανενεργός χρόνος (s) Αριθμός 

βοηθητικών 
οχημάτων 

Χωρητ.. 
(t) Μηχανή 1 Μηχανή 2 Συνολικός 

Διανυθείσα 
απόσταση 
βοηθ. οχ. 

(km) 

Διάρκεια 
εργασίας 

(s) 

1 12 440 87 527 6,996 5.090 
1 18 118 167 285 6,926 4.845 
2 12 73 181 254 6,068 4.794 
2 18 87 12 99 5,491 4.639 

 
Πίνακας 3. Αποτελέσματα προσομοίωσης για συγκομιδή με χρήση 3 μηχανών 

Ανενεργός χρόνος (s) Αριθμός 
βοηθ. 
οχημ. 

Χωρητ. 
(t) Μηχανή 

1 
Μηχανή 

2 
Μηχανή 

3 
Συνολικό

ς 

Διανυθείσα 
απόσταση 
βοηθ. οχ. 

(km) 

Διάρκεια 
εργασίας 

(s) 

1 12 272 33 414 719 7,020 3.210 
1 18 205 0 291 496 6,932 3.087 
2 12 236 31 7 274 6,106 2.819 
2 18 108 30 0 138 5,946 2.691 
3 12 0 0 0 0 5,167 2.624 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην εργασία αυτή δόθηκε μια σύντομη περιγραφή ενός λογισμικού προσομοίωσης 
για την στήριξη αποφάσεων σχετικών με την ανάθεση μηχανών. Το πρόγραμμα της 
προσομοίωσης περιέχει αλγορίθμους βελτιστοποίησης οι οποίοι ενσωματώνουν τη 
δυναμική φύση των εργασιών αγρού. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη χρήση της 
προσομοίωσης αφορούν στην απόδοση των επιλεγμένων συνδυασμών μηχανών. Με τη 
χρήση του συστήματος ο διαχειριστής μπορεί να εκτιμήσει την εργασία πριν την 
πραγματική εκτέλεση της ώστε να βοηθηθεί στην επιλογή των αποφάσεων του. Μπορεί 
επίσης να αξιολογήσει συστήματα κυκλοφορίας στον αγρό καθώς και συστήματα 
εκτέλεσης εργασιών σε σχέση με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές τους επιδράσεις. 
Επιπλέον, η χρήση του λογισμικού αυτού επιτρέπει την αξιολόγηση συστημάτων που 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη. Τέλος, η αλγοριθμική προσέγγιση του συστήματος 
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είναι προσανατολισμένη για τη λύση προβλημάτων ανάθεσης για τα μελλοντικά 
συστήματα παραγωγής με τη χρήση αυτόνομων γεωργικών οχημάτων.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται ένας μη-γραμμικός προβλεπτικός ελεγκτής 
βάσει μοντέλου για πλοήγηση ακριβείας γεωργικών οχημάτων. Ο ελεγκτής δοκιμάστηκε 
σε πολυάριθμες προσομοιώσεις και ακολούθησε με ακρίβεια τις επιθυμητές τροχιές 
παρά τα σφάλματα που εισήχθησαν στην αρχική του θέση και τις ασυνέχειες ταχύτητας 
και προσανατολισμού της επιθυμητής τροχιάς. Η απόδοση του ελεγκτή είναι ανώτερη 
από αυτή του κλασσικού ελεγκτή «καταδίωξης» και εξαρτάται από παραμέτρους όπως ο 
ορίζοντας βελτιστοποίησης και τα κόστη σφαλμάτων τροχιάς.  

 
 
 

NON LINEAR MODEL PREDICTIVE CONTROL FOR 
AUTOMATIC GUIDANCE OF AGRICULTURAL 

VEHICLES 
 

S. G. Vougioukas 
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture Agricultural Engineering 

Laboratory, 54124, Thessaloniki, Email: bougis@agro.auth.gr 
 

ABSTRACT 
In this paper, a nonlinear model predictive tracking controller is presented for 

precision guidance in agricultural applications. Numerous simulations were performed 
and the controller consistently converged to the desired trajectories and followed them 
accurately, despite large initial errors and discontinuities in the desired velocities and 
orientations. The controller’s performance was superior to pure-pursuit control and 
depended strongly on parameters such as the optimization horizon M, and the cost-
weights assigned to the various tracking errors.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στα πλαίσια της γεωργίας ακριβείας, οι εργασίες όπως η σπορά, η άροση, η λίπανση, 

ο ψεκασμός κ.α. απαιτούν ακριβή έλεγχο της θέσης των ελκυστήρων και των 
παρελκομένων. Τα σύγχρονα συστήματα αυτόματης πλοήγησης μπορούν να μας 
δώσουν ακριβή και επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση διαδρομής ευθειών ή 
καμπύλων γραμμών με σταθερή ταχύτητα η οποία έχει καθοριστεί από τον χειριστή. Στο 
κοντινό μέλλον αναμένεται ότι οι γεωργικές εργασίες θα βασίζονται σε οχήματα με όλο 
και μεγαλύτερες δυνατότητες αυτόματης καθοδήγησης και πλοήγησης. Τέτοιου είδους 
δυνατότητες περιλαμβάνουν για παράδειγμα, απότομες στροφές και ανάστροφες 
κινήσεις στα κεφαλάρια, έλεγχο ταχύτητας, και τέλος την πλοήγηση ανάμεσα σε 
εμπόδια. Οι δυνατότητες αυτές απαιτούν την υλοποίηση ψηφιακών ελεγκτών 
παρακολούθησης επιθυμητής διαδρομής προηγμένης τεχνολογίας. Έχουν προταθεί 
διάφορες προσεγγίσεις για την παρακολούθηση διαδρομής από αυτόνομα οχήματα, 
όπως ο κλασσικός ελεγκτής «καταδίωξης» [1], ο έλεγχος δυναμικής αναζήτησης 
διαδρομής [2] και ο ελεγκτής διανυσματικής καταδίωξης [3]. Για τα εργοστασιακά 
ρομπότ έχουν επίσης αναπτυχθεί διάφοροι ελεγκτές παρακολούθησης τροχιάς. Η πιο 
δημοφιλής τεχνική από αυτές είναι ο έλεγχος PID. Είναι γνωστό όμως από τη θεωρία [4] 
ότι για τα μη ολονομικά συστήματα, όπως τα τροχοφόρα οχήματα στα οποία ισχύει ο 
περιορισμός της μη-ολίσθησης, οι γραμμικοί ελεγκτές δεν είναι επαρκείς για την 
παρακολούθηση πολύπλοκων ελιγμών, απότομων στροφών και ανάστροφων κινήσεων.  
Έχουν προταθεί ποικίλες τεχνικές ελέγχου για την παρακολούθηση της τροχιάς στα 
τροχοφόρα ρομπότ, όπως ο γραμμικός χρονικά μεταβαλλόμενος ρυθμιστής (LQR) [5], ο 
έλεγχος ολίσθησης (sliding mode control) [6] και προβλεπτικός έλεγχος βάσει μοντέλου 
[7]. Σε αυτή την εργασία προτείνεται ένας ελεγκτής παρακολούθησης τροχιάς οχήματος, 
ο οποίος χρησιμοποιεί μη-γραμμικό προβλεπτικό έλεγχο βάσει μοντέλου (nonlinear 
model predictive control - NMPC). Αναπτύσσεται ένας αριθμητικός αλγόριθμος για την 
εφαρμογή του και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης τα οποία και 
δείχνουν την απόδοση του.  

 
2. ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  
 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας του μη-
γραμμικού προβλεπτικού ελέγχου βάσει μοντέλου (nonlinear model predictive control - 
NMPC). Έστω ένας n-διάστατος χώρος κατάστασης nX ⊆ , ένας m-διάστατος χώρος 
ελέγχου mU ⊆ , ένα χρονικό βήμα dt, και η διακριτή εξίσωση ενός συστήματος: 
 1 ( , ) , 0 k k k k+ = ≥x f x u  (12) 
όπου, k X∈x , k U∈u και f είναι η εξίσωση του συστήματος. Τα διανύσματα 
κατάστασης και ελέγχου υπόκεινται σε περιορισμούς που έχουν την ακόλουθη μορφή  
 min max min max,k k≤ ≤   ≤ ≤x x x u u u  (13) 

Ας υποθέσουμε ότι  , = 0,1,...d
k k Nx είναι μία επιθυμητή τροχιά η οποία έχει 

υπολογισθεί εκ των προτέρων και ότι d
k k k= −e x x  είναι το στιγμιαίο σφάλμα ανάμεσα 

στις πραγματική και στην επιθυμητή κατάσταση του συστήματος. Η βασική ιδέα στον 
μη-γραμμικό προβλεπτικό έλεγχο βάσει μοντέλου είναι να επιλυθεί ένα πρόβλημα 
ελέγχου πεπερασμένου ορίζοντα βελτιστοποίησης σε κάθε χρονικό βήμα k. Δεδομένης 
της πραγματικής κατάστασης kx , υπολογίζεται μία βέλτιστη ακολουθία ελέγχου 
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*
,k Mu για τις Μ χρονικές στιγμές-βήματα στο μέλλον, η οποία μειώνει στο ελάχιστο μία 

συνάρτηση κόστους J: 
 

1

* * * *
, 1

, ,...,
[   ... ] arg min

k k k M

k M k k k M J
+ +

+ += =
u u u

u u u u  (14) 

Η συνάρτηση κόστους έχει την ακόλουθη μορφή: 

 
min( , )

1 =  ( ) ( , )
N k M

k M j j
j k

J
+

+ +
=

+ ∑e x uθ φ  (15) 

όπου το σφάλμα παρακολούθησης της τελικής κατάστασης του πεπερασμένου ορίζοντα 
ορίζεται από τη συνάρτηση θ η οποία συνήθως έχει τη μορφή:  
 1 1 1( ) T T

k M k M e k M+ + + + + +=e e Q eθ  (16) 
Σε κάθε βήμα, η κατάσταση, το σφάλμα παρακολούθησης και η ακολουθία ελέγχου 

κατά μήκος του ορίζοντα βελτιστοποίησης συνδέονται με κάποιο κόστος της μορφής:  
 ( , ) T T T T

j j j x j j e j j u j= + +x u x Q x e Q e u Q uφ  (17) 
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία ελέγχου NMPC, στο χρονικό βήμα δk εφαρμόζεται το 

πρώτο στοιχείο της ακολουθίας ελέγχου *
,k Mu . Στο δείγμα k+1 το σύστημα θα 

μεταφερθεί σε μία νέα κατάσταση 1k +x  η οποία διαφοροποιείται από την προβλεπόμενη 
σταθερά εξαιτίας διαταραχών και σφαλμάτων του μοντέλου. Στη συνέχεια επιλύεται το 
πρόβλημα της βελτιστοποίησης, σε κάθε χρονικό βήμα μέχρι το σύστημα να φτάσει την 
τελική κατάσταση d

Nx  που είναι ο στόχος του. Δεδομένης της ύπαρξης εφικτού ελέγχου 
για την συγκεκριμένη επιθυμητή τροχιά και εάν όλοι πίνακες Q είναι θετικοί (positive 
definite), μπορεί να αποδειχθεί η ευστάθεια του ελεγκτή κλειστού βρόχου NMPC [8]. 
 
3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΟΧΙΑΣ 
 

Με δεδομένο το δυναμικό μοντέλο ενός ελκυστήρα, ο NMPC θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως ελεγκτής παρακολούθησης τροχιάς. Όμως ένα πλήρες δυναμικό 
μοντέλο μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, μη-γραμμικό με πολλές μεταβλητές. Η 
χρήση τέτοιων μοντέλων στον ελεγκτή NMPC θα απαιτούσε υπολογισμούς των οποίων 
η διεξαγωγή θα ήταν αδύνατη σε πραγματικό χρόνο. Μία άλλη προσέγγιση είναι να 
απλοποιήσουμε το πρόβλημα: να χρησιμοποιήσουμε την προσέγγιση NMPC σε έναν 
υψηλού επιπέδου ελεγκτή παρακολούθησης τροχιάς (Non Linear Model Predictive 
Tracking – NMPT) ο οποίος χρησιμοποιεί ένα απλό κινηματικό μοντέλο οχήματος και 
να και δυναμικά μοντέλα κλειστού βρόχου για τον έλεγχο κατεύθυνσης (steering) και 
ταχύτητας (velocity) (Σχήμα 20). 

 

 
 

Σχήμα 20. Ιεραρχικός έλεγχος παρακολούθησης τροχιάς 
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Ένα απλό κινηματικό μοντέλο για ελκυστήρα εμπρόσθιας κίνησης χωρίς ολίσθηση 
σε χαμηλή ταχύτητα είναι: 

 tancos ,   sin ,   x v y v v
L

= = =&& &
φθ θ θ  (18) 

Οι συντεταγμένες x και y δίνουν τη θέση του κέντρου του άξονα περιστροφής των 
πίσω τροχών του ελκυστήρα και η γωνία θ δίνει τον προσανατολισμό του. Το L είναι το 
μεταξόνιο του οχήματος, η γωνία των εμπρόσθιων τροχών είναι φ και η ταχύτητα του 
οχήματος είναι v. Στο χαμηλότερο επίπεδο χρησιμοποιείται ένας ελεγκτής επενεργητών 
κατεύθυνσης κλειστού βρόχου ο οποίος δημιουργεί ένα «διαχωρισμό» των δυναμικών 
του συστήματος [9], [10]. Το ίδιο ισχύει και για τον ελεγκτή ταχύτητας. Σε αυτή την 
εργασία, ο συνδυασμός συστήματος κατεύθυνσης και ελεγκτή μοντελοποιείται ως 
σύστημα πρώτου βαθμού με χρονική επιβράδυνση τφ. Γα τον έλεγχο της ταχύτητας 
χρησιμοποιείται ένα ανάλογο μοντέλο.  

 1 1 1 1,    v
v v

u v v uφ
φ φ

φ φ
τ τ τ τ

= − + = − +& &  (19) 

Ο ελεγκτής NMPC παρέχει μία επιθυμητή γωνία κατεύθυνσης uφ στον ελεγκτή 
κατεύθυνσης και η πραγματική γωνία κατεύθυνσης των τροχών ακολουθεί με δυναμική 
πρώτου βαθμού. Ομοίως, παρέχεται από το NMPC η επιθυμητή ταχύτητα uv στον 
ελεγκτή ταχύτητας. Συνεπώς, ο NMPC χρησιμοποιεί σαν μοντέλο του οχήματος τις 
εξισώσεις (18),(19). Η κατάσταση συστήματος είναι T[     ]x y vθ φ=x και το διάνυσμα 

ελέγχου T[ ]v fu  u=u . Οι εξισώσεις του συστήματος πρέπει να διακριτοποιηθούν έτσι 
ώστε να είναι εφικτό να εκφραστούν με τη μορφή εξίσωσης (12) και να επιλυθούν. 
 
4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 
 

Γενικά, η βελτιστοποίηση του NMPC μπορεί να επιλυθεί μόνο αριθμητικά. Σε αυτή 
την εργασία χρησιμοποιήθηκε η έμμεση προσέγγιση, η οποία εφαρμόζει την μέθοδο 
μέγιστης κλίσης η οποία ελαχιστοποιεί τη χαμιλτονιανή συνάρτηση του προβλήματος 
[11]. Η χαμιλτονιανή συνάρτηση για τη βελτιστοποίηση του NMPC ορίζεται ως:  
 1( , ) ( , )T

k k k k kH φ += +x u λ f x u  (20) 
όπου η βοηθητική ακολουθία λk προκύπτει από τις ακόλουθες εξισώσεις  

 1,      , ,..., 1
T

k M j j
k M j j j

H j k k Mθ φ
+ +

+

∂ ∂ ∂ ∂
= = = +  = + −

∂ ∂ ∂ ∂
fλ λ λ

x x x x
 (21) 

Η κύρια ιδέα στον αλγόριθμο μέγιστης κλίσης είναι η ακόλουθη: Αν έχουμε ως 
αφετηρία την πλασματική επίλυση *

,k Mu  η οποία είναι πλησιέστερη στο βέλτιστο, για να 

καταφέρουμε να ελαχιστοποιήσουμε το J, πρέπει να υπολογιστεί μία μεταβολή *
,k Muδ  

αυτού του ελέγχου, τέτοια ώστε να είναι πάντα αρνητική η διακύμανση δJ. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί μετακινώντας τον έλεγχο σε κατεύθυνση αντίθετη της κλίσης (gradient) 
της χαμιλτονιανής συνάρτησης, δηλαδή:  

 1 , ,...i i
j j i

j

HK j k k M+ ∂
= −  = +

∂
u u

u
 (22) 

Η σταθερά K είναι ένας επαρκώς μικρός θετικός αριθμός. Ο αλγόριθμος συνεχίζει ως 
εξής: σε κάθε βήμα k, δεδομένου ενός αρχικού *

,k Mu  ο δείκτης i ξεκινά από το μηδέν και 

η εξίσωση (12) χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η τροχιά * * * *
, 1 1[   ... ]k M k k k M+ + +=x x x x . 
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Έπειτα, υπολογίζονται τα i
jλ και / j∂Η ∂u  και η βελτιωμένη ακολουθία ελέγχου 

1i
j
+u υπολογίζεται από την εξίσωση (22). Τέλος, το i αυξάνεται και συνεχίζονται οι 

επαναλήψεις, μέχρις ότου φτάσουμε στο επιθυμητό κριτήριο τερματισμού της 
σύγκλισης ( i> Imax ή δJ ≥ 0). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράψαμε.  
 
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ  
 

Ο ελεγκτής υλοποιήθηκε σε C++ και εκτελέσθηκαν προσομοιώσεις σε ελκυστήρα με 
μεταξόνιο 2 m, φmax=60ο και vmax= 1 m/s. Ο ελεγκτής είχε περίοδο δειγματοληψίας 
dt=100 ms και όλα τα στοιχεία των πινάκων κόστους ήταν μηδενικά εκτός από τα 
qe(1,1)= qe(2,2)=500 (κόστος σφάλματος απόστασης), qe(3,3)=100 (κόστος σφάλματος 
προσανατολισμού) και qe(5,5)=50 (σφάλμα ταχύτητας). Ο NMPT εκτελούσε 1000 
επαναλήψεις. Στο 1ο πείραμα ο ελεγκτής δοκιμάστηκε σε μία τυπική διαδρομή στροφής 
σε κεφαλάρι (fish-tail) με επιθυμητή ταχύτητα ±0.5 m/s και ορίζοντα βελτιστοποίησης 
Μ=25. Στο Σχήμα 21 φαίνεται η επιτυχής σύγκλιση για διαφορετικές αρχικές θέσεις.  

 

 
Σχήμα 21. Στροφή σε κεφαλάρι 
(Μ=25) 

 
Σχήμα 22. Σύγκριση με ελεγκτή 

παρακολούθησης 
 
Σε ένα 2ο πείραμα συγκρίθηκε η απόδοση του ελεγκτή με έλεγχο NMPC με αυτή του 
ελεγκτή παρακολούθησης (Pure-Pursuit Controller – PPC) σε μία τετραγωνική 
διαδρομή. Η εξίσωση του ελεγκτή PPC είναι:  

 1 ( )
sgn( ) tan

v v v x x

y y
v

u K e K e
K e K e L

u u
v

−

= +

+⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

θ θ
φ

 (23) 

όπου τα ex and ey είναι σφάλματα θέσης και το eθ το σφάλμα γωνίας στο σύστημα 
αναφοράς του οχήματος, ev είναι το σφάλμα ταχύτητας και οι όροι vK , xK , , yK Kθ είναι 
τα κέρδη του ελεγκτή τα οποία επιλέγηκαν μετά από δοκιμές ώστε ο PPC να έχει 
μηδενική υπερανύψωση. Το σημείο της τροχιάς που παρακολουθούσε ο PPC ήταν 
Μ=25 σημεία μπροστά. Οι διαδρομές φαίνονται στο Σχήμα 21. Το μέσο και μέγιστο 
σφάλμα διαδρομής ήταν 4.62cm και 34,94cm αντίστοιχα. Ο NMPC έλεγχος αρχικά 
εκτελέσθηκε και αυτός με ορίζοντα M=25. Η απόδοσή του ήταν χειρότερη από του PPC 
διότι τα 25 σημεία ήταν πολύ λίγα και δεν επέτρεπαν στον NMPT να στρίψει έγκαιρα 
πριν την πρώτη στροφή. Στη συνέχεια ο ορίζοντας αυξήθηκε σε M=60 (5 meters), και η 
απόδοση βελτιώθηκε αισθητά με μέσο και μέγιστο σφάλμα 4.2cm κα 9.78cm. Είναι 
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αξιοσημείωτο ότι η στροφή που εκτελεί ο ελεγκτής με NMPC δεν είναι δυνατόν να 
εκτελεσθεί από κλασσικούς γραμμικούς ελεγκτές όπως ο PPC, διότι αυξάνει το 
στιγμιαίο σφάλμα, προκειμένου όμως να μειώσει το συνολικό σφάλμα.  
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο ελεγκτής δοκιμάστηκε σε πολυάριθμες προσομοιώσεις και ακολούθησε με 
ακρίβεια τις επιθυμητές τροχιές παρά τα σφάλματα που εισήχθησαν στην αρχική του 
θέση και τις ασυνέχειες ταχύτητας και προσανατολισμού της επιθυμητής τροχιάς. Η 
απόδοση του ελεγκτή είναι ανώτερη από αυτή του κλασσικού ελεγκτή «καταδίωξης» για 
αρκετά μεγάλο ορίζοντα βελτιστοποίησης Μ. Όμως αν το Μ είναι πολύ μεγάλο, η 
ταχύτητα υπολογισμών είναι μικρή και η λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μπορεί να 
απαιτήσει εξειδικευμένο υλικό (hardware). Η απόδοση του ελεγκτή και το ακριβές 
σχήμα της διαδρομής στην οποία οδηγεί το όχημα εξαρτάται και από τα κόστη 
σφαλμάτων θέσης, προσανατολισμού και ταχύτητας κατά μήκος της τροχιάς. Τα κόστη 
αυτά μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή. Σε γενικές γραμμές ο ελεγκτής 
NMPT φαίνεται να προσφέρει σε οχήματα δυνατότητες παρακολούθησης διαδρομής οι 
οποίες είναι ανώτερες των κλασσικών ελεγκτών καταδίωξης PPC οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται σήμερα και συνεπώς χρήζει περαιτέρω μελέτης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να εξηγηθεί πώς ένα τυπικό WSN λειτουργεί, 

ποιά είναι τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, 
καθώς επίσης και τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή της τεχνολογίας αισθητήρων 
στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας. Επιπλέον προτείνεται μια νέα μέθοδος κατασκευής 
τοπολογίας δικτύων βασισμένη στις ζώνες ηλεκτρικής αγωγιμότητας και διαχείρισης 
του εδάφους. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η γεωργία ακρίβειας αναφέρεται στη χρήση ενός συστήματος πληροφοριών για την 

ενδο-εδαφική διαχείριση της συγκομιδής . Αυτό σημαίνει βασικά το να προσθέτει κανείς 
τη σωστή ποσότητα λιπάσματος στο σωστό χρόνο και στην ακριβή θέση [7]. Στην 
πραγματικότητα σημαίνει ότι το κάθε μέρος της συγκομιδής αντιμετωπίζεται με το 
διαφορετικό τρόπο και όχι συνολικά το ίδιο. Η χρήση των τεχνικών γεωργίας ακρίβειας 
δίνει στους γεωπόνους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν νέες και συνεχώς 
αναπτυσσόμενες τεχνολογίες καλλιέργειας που βοηθούν να διαχειριστούν καλύτερα την 
παραγωγή. Μερικές από αυτές τις τεχνολογίες είναι το GPS, το GIS, η τηλεπισκόπηση 
[5], η variable rate technology, οι έλεγχοι μηχανών, οι έξυπνoι αισθητήρες και η 
τεχνολογία WSN (Wireless Sensor Networks)[6]. 
 
2.ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
 
2.1 Τεχνολογία Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 

Διάφοροι αισθητήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα για ν καλύψουν το σύνολο 
του χωραφιού απαιτούνται έτσι ώστε ένα WSN να λειτουργήσει [8]. Αυτοί οι 
αισθητήρες μπορούν να προγραμματιστούν για να καταγράψουν μετρήσεις που αφορούν 
θερμοκρασία και υγρασία. Όλες οι μετρήσεις που συλλέγονται από τους αισθητήρες, με 
κατάλληλα πρωτόκολλα δρομολόγησης πολλών δρόμων (multi – hop), καταλήγουν σε 
μια πύλη (gateway), από την οποία μεταφέρονται στο τέλος στο χρήστη μέσω ενός 
ασύρματου δικτύου, του Διαδικτύου (Internet) ή ενός Τοπικό Δικτύου (LAN) [4]. 
 

 
Εικόνα 1 : Τυπικό Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων 

 
2.2 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της τεχνικής γεωργίας ακρίβειας 
εμφανίζονται στην ακρίβεια στην ποσότητα άρδευσης, στη χρήση φυτοφαρμάκων μόνο 
σε κατάλληλες περιοχές εντός χωραφιού, στον έλεγχο των ποσοτήτων του λιπάσματος, 
και στον ακριβή καθορισμό της σποράς και της συγκομιδής. Επιπρόσθετα, σε 
παράγοντες όπως η χρήση της κατάλληλης ποιότητας του σπόρου σε ορισμένα σημεία 
στο χωράφι, ο έλεγχος ύδατος, η βέλτιστη ποσότητα σπόρου και τα λιγότερα έξοδα για 
επιστήμονες γεωργίας και εταιρείες η εφαρμογή ενός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων 
ασκεί άμεση επίδραση. Επιπλέον τα πλεονεκτήματα από τη χρήση ενός WSN είναι: [1], 
[2] 

o  Δυνατότητα παρατήρησης της κατάστασης της σοδειάς για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

o Άμεση και ακριβής ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στο χωράφι και 
δυνατότητα επέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

o Λήψη αποφάσεων από απόσταση. 
o Αναλυτική αποθήκευση πληροφοριών και δημιουργία αρχείου που αφορά τη σοδειά 
ανά τμήματα στο χωράφι. 
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o Φιλικό και γραφικό για τον χρήστη σύστημα ελέγχου και παρατήρησης.  
o Δυνατότητα να γίνει η ακριβής αξιολόγηση των νέων μεθόδων και των τεχνικών 
συγκομιδής. 

 
3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
Η γεωργία ακρίβειας είναι κυρίως βασισμένη στη διαχείριση του παραλλακτικότητας 

του εδάφους. Η παραλλακτικότητα στην παραγωγή καθορίζεται από τη μεταβλητότητα 
στη δομή του εδάφους, την οργανική ουσία, το επίπεδο αλάτων και το επίπεδο ύδατος. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έδαφος με διαφορετικούς τρόπους, λεπτομερείς 
χάρτες διαχείρισης (management zones) πρέπει να παραχθούν, στους οποίους 
απεικονίζεται η παραλλακτικότητα. Οι πληροφορίες από αυτούς τους χάρτες μπορούν 
να βοηθήσουν έμμεσα στον καθορισμό της τοπολογίας των αισθητήρων στο χωράφι ανά 
ζώνες. 
 
3.1 Ζώνες Διαχείρισης 

Οι ζώνες διαχείρισης είναι μικρότερα μέρη του χωραφιού που παρουσιάζουν 
ορισμένη μεταβλητότητα μεταξύ τους και για κάθε μια από αυτές χρειάζεται οι 
γεωπόνοι να εφαρμόζουν διαφορετική μεταχείριση και καλλιεργητική τακτική. Το 
κριτήριο δημιουργίας των ζωνών διαχείρισης είναι όχι μόνο ένα και δεν καθορίζονται 
πάντα. Η κατηγοριοποίηση του εδάφους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που οι 
γεωπόνοι αποφασίζουν, παραδείγματος χάριν η υγρασία, η οργανική ουσία, ο άργιλος. 
Στην εικόνα 2 απεικονίζονται 4 ζώνες διαχείρισης, κάθε μια από τις οποίες έχει 
μεμονωμένα χαρακτηριστικά. 

 
Εικόνα 2: Ζώνες Διαχείρισης 

 
3.2 Ηλεκτρική Αγωγιμότητα και Σύστημα Veris  

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα, είναι μια μέτρηση της ευκολίας με την οποία το 
ηλεκτρικό ρεύμα περνά από το χώμα. Εξαρτάται κυρίως από την παρουσία αλάτων και 
τη σύσταση του εδάφους στην άμμο, τον άργιλο, την οργανικά ουσία και το νερό. Οι 
περιοχές με ίδιες τιμές αγωγιμότητας ανήκουν, με μεγάλη πιθανότητα, στον ίδιο εδαφικό 
τύπο και έτσι η κατασκευή των χαρτών διαχείρισης μπορεί να βασιστεί στις μετρήσεις 
της αγωγιμότητας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, οι μετρήσεις της ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας επηρεάζονται κυρίως από την υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που 
τα επίπεδα υγρασίας μέσα στο ίδιο τμήμα του χωραφιού αλλάζουν, το δίκτυο δεν 
χρειάζεται να ξανασχεδιαστεί επειδή ακριβώς αυτά τα επίπεδα αλλάζουν αντίστοιχα για 
όλους τους τομείς και οι ζώνες διαχείρισης παραμένουν οι ίδιες όπως πριν. Αφού λοιπόν 
η κατηγοριοποίηση των περιοχών δεν μεταβάλλεται, το δίκτυο των αισθητήρων 
σχεδιάζεται μία και μόνο φορά. 

Ένα από πιο γνωστά συστήματα μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας είναι το 
Veris 3100. Αυτή η συσκευή συνοδεύεται μαζί με ένα GPS έτσι ώστε κάθε μέτρηση να 
καταγράφεται ακριβώς και να συλλέγεται σε μια κεντρική μονάδα. Συνεπώς, ένα αρχείο 
μετρήσεων παράγεται για κάθε περιοχή που σαρώνεται με το Veris 
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συμπεριλαμβανομένης και των συντεταγμένων του σημείου στο οποίο η μέτρηση 
λήφθηκε. Τα στοιχεία μπορούν να αναπαρασταθούν με γραφικό τρόπο έτσι ώστε οι 
περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά να μπορούν να ταξινομηθούν, να διακριθούν και 
να γίνουν ξεκάθαρες. Αυτό απαιτεί την επεξεργασία των στοιχείων από το 
εξειδικευμένο λογισμικό ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS). 

 
3.3 Βέλτιστη Τοπολογία Δικτύου  

Η προαναφερθείσα προσέγγιση εφαρμόζεται για το διαχωρισμό του εδάφους σε 
περιοχές διαχείρισης, και βοηθά προκειμένου να αποφευχθεί η τοποθέτηση κόμβων με 
την κλασσική μορφή του πλέγματος (grid). Ένας κατάλληλος αριθμός αισθητήρων που 
θα καλύψει τελείως τις πληροφοριακές ανάγκες από την πτυχή των μετρήσεων 
τοποθετείται έτσι ώστε μια πλήρης εικόνα του συνολικού εδάφους ανά τμήμα να 
παραχθεί. 

Η μεθοδολογία για τη βέλτιστη τοποθέτηση των αισθητήρων είναι η εξής: 
1. Σάρωση του χωραφιού με το σύστημα Veris 3100.  
2. Σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ζωνών διαχείρισης.  
3. Καταγραφή των σημείων στο χωράφι που μπορούν να προκαλέσουν πρόβληματα 

στην επικοινωνία (φυσικά εμπόδια).  
4. Τοποθέτηση των κόμβων στα κατάλληλα σημεία στα οποία η επικοινωνία 

επιτυγχάνεται χωρίς προβλήματα . 
Σε ένα χωράφι με καλλιέργεια βαμβακιού, στην περιοχή της Καρδίτσας, με έκταση 

50 στρεμμάτων, η προαναφερθείσα μεθοδολογία θα εφαρμοστεί στις ζώνες διαχείρισης, 
που έχουν προκύψει από Veris με βάση προσωπική μελέτης του κ. Μαρκινού, 
υποψηφίου διδάκτορα του τμήματος γεωπονίας παραγωγής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Εφαρμόζοντας το Veris σε βάθος 90cm, τα 50 στρέμματα 
κατηγοριοποιούνται σε πέντε διακριτές ζώνες. Οι προσομοιώσεις που έγιναν βασίζονται 
στις δύο ακόλουθες τοπολογίες δικτύων: 
• Κλασσική τοπολογία πλέγματος με 56 κόμβους με 32 m απόσταση μεταξύ τους. 
• Προτεινόμενη τοπολογία με 26 κόμβους και μέση απόσταση μεταξύ τους στα 35m. 

  
Εικόνα 6: Τοπολογία Πλέγματος – Βέλτιστη τοποθέτηση κόμβων 

 
Η απόσταση κάλυψης για κάθε κόμβο εξαρτάται από τον κόμβο και την τεχνολογία 

της κεραίας του (RF). Οι κόμβοι δεν τοποθετήθηκαν στη μέγιστη απόσταση κάλυψης 
για περισσότερη αποδοτικότητα ισχύς μετάδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας. Η μέση 
απόσταση των 35m προκύπτει από αποστάσεις των κόμβων, στις οποίες υπάρχει υψηλή 
πιθανότητα επικοινωνίας μεταξύ τους χωρίς θόρυβο. (ο λόγος σήματος προς θόρυβο 
πρέπει να είναι επάνω από ένα ορισμένο κατώτατο όριο SNR > threshold γ). Σαφώς 
υπάρχει ένα trade – off μεταξύ του αριθμού κόμβων που χρησιμοποιούνται (χαμηλότερο 
κόστος σε ευρώ) και της ευρωστίας του δικτύου.  

Η μείωση του αριθμού αισθητήρων που επιτυγχάνεται για τη συγκεκριμένη 
καλλιέργεια βαμβακιού, φθάνει στο 55% - 60%. Αυτό το ποσοστό επιτυγχάνεταιι όταν 
χρησιμοποιούνται μόνο οι απολύτως απαραίτητοι κόμβοι για να καλύψουν τις ζώνες 



Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 – 20 Οκτωβρίου 2007 

«Η συμβολή των Γεωργικών Μηχανικών σε μια ανταγωνιστική γεωργία» 
839

διαχείρισης. Σε πρακτικές εφαρμογές, ενδεχομένως μερικοί πρόσθετοι κόμβοι να 
χρειαστεί να τοποθετηθούν στα σύνορα επικοινωνίας ανά τμήμα του χωραφιού. Ένα 
βασικό σημείο στο σχεδιασμό του δικτύου είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη 
παράγοντες όπως η σκέδαση, η απορρόφηση και η αποδυνάμωση του σήματος που 
εξαρτώνται κάθε φορά από τον τύπο της καλλιέργειας, το ύψος των φύλλων, των 
λοφίσκων, καθώς επίσης και των καλλιεργητικών μηχανημάτων που κυκλοφορούν στο 
χωράφι, και τέλος από τον ηλεκτρικό θόρυβο, όπως τα καλώδια υψηλής τάσης [7]. 
Άλλοι παράγοντες είναι η τεχνολογία των αισθητήρων και οι κλιματολογικές συνθήκες 
που επικρατούν στην περιοχή. 

 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 
Η προσομοίωση έγινε σε Prowler, το οποίο είναι ένα event – based εργαλείο 

προσομοίωση που βασίζεται στο TinyOS/NesC. Με βάση τον προσομοιωτή Prowler, η 
πλατφόρμα των προσομοιώσεων που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται Rmaze και παρέχει 
ένα σύνολο μετρήσεων με σκοπό τη σύγκριση των διαφορετικών αλγορίθμων 
δρομολόγησης. Ο χρόνος προσομοίωσης είναι βαθμονομημένος (calibrated) στα 100 
δευτερόλεπτα. Μερικοί ορισμοί των μετρικών είναι: 
Χρόνος Καθυστέρησης (Latency): Ο χρόνος για την αποστολή ενός πακέτου μηνύματος 
από την πηγή στον προορισμό. Για κάθε προορισμό, αν φτάνουν n πακέτα, ο χρόνος 

καθυστέρησης για τον προορισμό αυτό είναι 
1

n di
nι =∑ , όπου di είναι η καθυστέρηση 

του i-οστού πακέτου. Η ολική καθυστέρηση του δικτύου προκύπτει από τον μέσο όρο 
των καθυστερήσεων όλων των προορισμών. 
Ρυθμαπόδοση (Throughput): Αριθμός πακέτων το δευτερόλεπτο ανά προορισμό. Η 
συνολική ρυθμαπόδοση του δικτύου είναι το άθροισμα των μετρήσεων ρυθμαπόδοσης 
για όλους τους προορισμούς. 

  
Εικόνα 7: Καθυστέρηση δικτύου – Ρυθμαπόδοση δικτύου 

 
Ο χρόνος καθυστέρησης σε περίπτωση της προτεινόμενης τοπολογίας (veris 

topology) είναι πολύ λιγότερος από αυτόν στην τοπολογία πλέγματος. Έχουμε 
υπολογίσει τον μέσο χρόνο καθυστέρηση όλου του δικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προσομοίωσης και για τις δύο περιπτώσεις είναι 0.0842 για το πλέγμα και 0.038 για το 
veris. Στην τοπολογία veris η καθυστέρηση μειώνεται κατά μέσο όρο περίπου 55%. 
Παρατηρούμε επίσης ότι στη veris τοπολογία η ρυθμοαπόδοση είναι χαμηλότερη από 
αυτή στο πλέγμα, επειδή στην τοπολογία πλέγματος τα συνολικά πακέτα που στέλνονται 
στον προορισμό είναι πολύ περισσότερο που τα πακέτα που στέλνονται από τις πηγές 
στην τοπολογία veris λόγω και τον αυξημένου αριθμού κόμβων. 
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Επιτυχία στην παράδοση (Success Rate): Ο συνολοκός αριθμός πακέτων που 
παραδόθηκαν προς όλους τους προορισμούς προς τον συνολικό αριθμό των πακέτων 
που στάλθηκαν στο δίκτυο. 
Αποτυχία στην παράδοση (Loss Rate): Συνολικός αριθμός χαμένων πακέτων προς 
συνολικό αριθμό αναμενόμενων παραδόσεων στους προορισμούς.  
Κατανάλωση Ενέργειας (Energy consumption): Σύλονο της ενέργειας που δαπανήθηκε 
σε όλους τους κόμβους, όπου η ενέργεια για έναν κόμβο είναι το άθροισμα της 
ενέργειας για επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής για μετάδοση (transmitting 
Pt), λήψη (receiving Pr) και απραγία (idling Pi). 

  
Εικόνα 8: Επιτυχές μεταδόσεις – Αποτυχείς μεταδόσεις 

 
Στην τοπολογία veris το ποσοστό επιτυχίας για μεγάλο μέρος του χρόνου 

προσομοίωσης αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα πακέτα είναι πιθανό να 
παραδοθούν στον προορισμό με επιτυχία. Περίπου μετά από 60 δευτερόλεπτα στην 
τοπολογία veris το ποσοστό επιτυχίας πληριάζει το 80%. Αντίθετα, στην τοπολογία 
πλέγματος, παρατηρούμε ότι όχι μόνο το ποσοστό επιτυχίας είναι κατά μέσον όρο 
σταθερό, αλλά έχει συγκλίνει περίπου σε 40%. Η μέγιστη διαφορά στις μετρήσεις 
ποσοστού επιτυχίας και στις δύο τοπολογίες φθάνει σε περίπου 50%. Στη 
βελτιστοποιημένη veris τοπολογία το ποσοστό απώλειας πακέτων είναι πολύ λιγότερο 
από αυτό της τοπολογία πλέγματος. Επίσης στην τοπολογία veris η γραφική παράσταση 
που απεικονίζει το ποσοστό απώλειας μειώνεται σε όλο το χρόνο προσομοίωσης.  
 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 
5.1 Πώς οι τεχνικές της Γεωργίας Ακριβείας επηρρεάζει τη καλλιέργεια 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει όλες τις μετρήσεις που λαμβάνονται με βάση τις 
μεθόδους της Γεωργίας Ακρίβειας και απεικονίζει ποιοί παράγοντες καλλιέργειας 
επηρεάζουν κάθε μέτρηση: 
 

Πίνακας 1. Μετρήσεις που λαμβάνονται από τεχνικές της Γεωργίας Ακριβείας 
Είδος Μέτρησης Τομέας που επηρεάζει η μέτρηση  

Υγρασία Ποσότητα άρδευσης 
Ασθένειες φυτών 

Θερμοκρασία Εποχή σποράς 
Λίπανση 

Είδος καλλιέργειας 
Σύστημα καλλιέργειας 

Συστατικά εδάφους 
Χλωροφύλλη 

Λίπανση 
Άρδευση 

Ένταση ανέμου 
Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 

Είδος καλλιέργειας 
Σύστημα καλλιέργειας 
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5.2 Οφέλη Γεωργίας Ακριβείας 
Η Γεωργία Ακριβείας για να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα βασίζεται σε 
μετρήσεις σε μεμονωμένα τμήματα + ακρίβεια στις μετρήσεις με στόχο την απαραίτητη 
γνώση 
• Μελέτη της καλλιέργειας, όχι ως ενιαίο κομμάτι αλλά ως ξεχωριστά σημεία, το 

καθένα με τις ιδιαιτερότητές του. 
• Ακρίβεια στην ποσότητα νερού για την άρδευση της καλλιέργειας. 
• Προσδιορισμός του επιπέδου υγρασίας σε κάθε σημείο της καλλιέργειας ξεχωριστά. 
• Μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων από επιπλέον ποτισμούς σε σημεία όπου δεν ήταν 

απαραίτητος ο ποτισμός  
• Χρήση φυτοφαρμάκων μόνο στις περιοχές που κρίνεται απαραίτητο την δεδομένη 

στιγμή. 
• Σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής από τον έλεγχο στις ποσότητες 

λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθούν. 
• Κέρδος στην παραγωγή από τον ακριβή προσδιορισμό της εποχής σποράς. 
• Σωστή επιλογή της περιόδου συγκομιδής. 
• Χρήση κατάλληλης ποικιλίας σπόρου ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 

στον τόπο της καλλιέργειας. 
• Σπορά κατάλληλης ποσότητας ανάλογα με τις εδαφικές ιδιότητες. 
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Πίνακας 2. Τομείς που οφελούνται περισσότερο από τη Γεωργία Ακριβείας 

 
5.3 Οικονομική Ανάλυση 

Προκειμένου να έχουμε οικονομικό όφελος από τη χρήση μίας νέας τεχνολογίας, θα 
αναλύσουμε τα κόστη παραγωγής με βάση τον παραδοσιακό τρόπο και θα δείξουμε πώς 
αυτά θα μειωθούν σε κάθε φάση της παραγωγής. Η διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής 
και νέας μεθόδου καλλιέργειας απεικονίζεται επίσης στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο 
παρατηρούμε τα επίπεδα οφέλους σε κάθε τομέα που οι μετρήσεις από τους αισθητήρες 
επηρέασαν. 

Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αύξηση του αριθμού των παραγόμενων 
προϊόντων που οδηγεί σε άμεσο κέρδος. 

Η οικονομική ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στην τοπολογία πλέγματος. Το 
ενδεικτικό κόστος του δικτύου αισθητήρων περιλαμβάνει τα εξής: 

Για 200 Στρέμματα θα χρησιμοποιήσουμε: 
• 128 κόμβους με κόστος 100€ ο καθένας. 
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• 2 gateways με 1500€ η καθεμία. 
Συνολικό κόστος του Δικτύου Αισθητήρων = 16,000€ 
Στη βελτιστοποιημένης τοπολογίας δικτύου στην οποία χρησιμοποιούμε μικρότερο 

αριθμό κόμβων έχουμε και την ανάλογη μείωση στο κόστος υλοποίησης. 
 

Πίνακας 3. Κόστη σύμφωνα με τον παραδοσιακό και τον νέο τρόπο καλλιέργειας 
Πίνακας με κόστη ανά Στρέμμα 

Τύπος Κόστους Παραδοσιακός Τόπος Γεωργία 
Ακριβείας  

Φάρμακα  13€ 9€ 
Λίπασμα 14€ 10€ 
Θερινά 
Ραντίσματα 

20€ 17€ 

Ηλεκτρικό 
Ρεύμα 

44€ 41€ 

Δίκτυο 
Αισθητήρων 

0€ 8€ 

Σύνολο: 91,00 € 85,00 € 
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η Γεωργία Ακρίβειας και οι εφαρμογές WSN συνδυάζουν έναν συναρπαστικό νέο 
τομέα έρευνας που θα βελτιώσει πολύ την ποιότητα στη γεωργική παραγωγή, τη 
διαχείριση ύδατος και θα οδηγήσει σε δραματική μείωση του κόστους που απαιτείται. 
Επιπλέον, η ευκολία επέκτασης και συντήρησης ανοίγει το δρόμο για υιοθέτηση των 
συστημάτων WSN στις καλλιέργειες ακρίβειας.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
1. Baggio, A., 2005. Wireless sensor networks in precision agriculture, Delft 

University of Technology – The Netherlands, available at: 
 http://www.sics.se/realwsn05/papers/baggio05wireless.pdf 

2. Burrell J., Brooke T., Beckwith R., 2004. Vineyard Computing: Sensor Networks in 
Agricultural Production,Published by the IEEE CS and IEEE ComSoc 1536-1268/04  

3. Ferentinos K., Tsiligridis T., Arvanitis K., 2005. Energy Optimization of Wireless 
Sensor Networks for Environmental Measurements, Computational Intelligence for 
Measurement and Applications, 2005, CIMSA. 2005 IEEE International Conderence, 
p.250-255 

4. Kahn, K. et al. 2002. Ad Hoc Sensor Networks A New Frontier for Computing 
Applications, Intel Corporate Technology Group 

5. Kikiras, P.C., Drakoulis D., 2003. The European Approach to Augmented Satellite 
Based Positioning Systems and their Application in Precision Farming, Proceedings 
of the International Sumposium held at Volos, Greece, 7-9 November 2003 

6. Vellidis G., 2005. A Real-Time Smart Sensor Array for Scheduling Irrigation in 
Cotton, NESPAL – National Environmentally Sound Production Agriculture Lab. 

7. Virginia Tech. 2002. Precision Farming: A Comprehensive Approach, Publication 
Number: 442-500 

8. Zhang, W. et al. 2003. Integrated Wireless Sensor/Actuator Networks in an 
Agricultural Application, Carnegie Mellon University  

 



Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 – 20 Οκτωβρίου 2007 

«Η συμβολή των Γεωργικών Μηχανικών σε μια ανταγωνιστική γεωργία» 
843

(183) 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
 

Ι.Γ. Αμπατζίδης1, Γ.Σ. Τζελέπης και Σ.Γ. Βουγιούκας 
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργικής 

Μηχανολογίας, 54124 Θεσσαλονίκη, Email: iampatzi@agro.auth.gr 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της κατασκευής και της δοκιμής ενός 

αυτοματοποιημένου συστήματος για τη μέτρηση και την ταυτοποίηση της παραγωγής 
των επιτραπέζιων σταφυλιών, με χρήση γραμμωτών κωδικών (barcodes), GPS και 
ψηφιακού ζυγού. Φθηνές ετικέτες barcodes επικολλώνται στα κιβώτια συλλογής των 
καρπών. Ένας αναγνώστης barcode και ένας ψηφιακός ζυγός τοποθετούνται σε ειδική 
κατασκευή στην καρότσα του φορτηγού, μαζί με ένα GPS. Με το σύστημα αυτό 
επιτυγχάνεται η συσχέτιση μεταξύ των γεμάτων καρπών κιβωτίων και του κάθε 
αγροτεμαχίου χωρίς σημαντική τροποποίηση της διαδικασίας συγκομιδής. 

 
 
 
YIELD MEASUREMENT AND IDENTIFICATION 
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ABSTRACT 
In this paper an automated yield measurement and identification system is proposed 

to establish the association between a field and all the bins containing the fruits from it 
during traditional fresh vine harvesting. Low cost barcode tags, which contain unique ID 
numbers, were attached to individual bins. A barcode reader, a digital weighing scale 
and a GPS were mounted in a construction in order to identify the bin’s ID, record the 
weight of each bin load and measure the position. This system does not interfere 
significantly with the current harvesting procedures, although some changes to the 
harvesting practice may be required eventually. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι ευρωπαίοι καταναλωτές επιθυμούν ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα. Στόχος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα είτε εγχώριας 
παραγωγής είτε σε αυτά που εισάγονται από άλλη χώρα εντός ή εκτός ΕΕ. Για το σκοπό 
αυτό ο κανονισμός 178/2002 της Eurepgap εισάγει την έννοια της ιχνηλασιμότητας 
(Traceability) στα γεωργικά προϊόντα (η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 
2005). Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών (καθώς και οι 
παραγωγοί), ανεξάρτητα από το εάν παράγουν, μεταποιούν ή εισάγουν τρόφιμα ή 
ζωοτροφές, πρέπει να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα όλων των τροφίμων σε όλη την 
τροφική και παραγωγική αλυσίδα. Κάθε επιχείρηση πρέπει να μπορεί να προσδιορίσει 
τους προμηθευτές της και τις επιχειρήσεις που προμήθευσε η ίδια. Έτσι και ο αγρότης-
παραγωγός πρέπει να καταγράφει όλα τα κρίσιμα στάδια παραγωγής καθώς και όλες τις 
επεμβάσεις σε φυτικά ή ζωικά προϊόντα [1]. Ακόμα, κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει την 
ικανότητα να ταυτοποιήσει και ανακαλέσει τα προϊόντα της, αν αποδειχτεί ότι υπάρχει 
σοβαρό πρόβλημα ώστε οι καταναλωτές να ενημερωθούν και να προστατευτούν ([2], 
[3], [4]). Πρόσφατες μελέτες για την ασφάλεια των τροφίμων δείχνουν ότι περίπου επτά 
εκατομμύριο άνθρωποι ετησίως υποφέρουν από τροφικές ασθένειες [5] γεγονός που 
καθιστά απαραίτητη την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. 

Η απαίτηση για εφαρμογή του HACCP έχει επίσης άμεσο συσχετισμό με την 
εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας (852/2004 και η παλιότερη 93/43). Γενικότερες 
νομοθεσίες που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων, όπως η 95/2001 και ο κώδικας 
τροφίμων και ποτών, δίνουν τη βάση για ασφαλή τρόφιμα στην Ευρώπη. Τα συστήματα 
ISO9001, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, Agro 2.1,2.2 και Eurepgap έχουν σαφή 
απαίτηση για τήρηση της ιχνηλασιμότητας. 

Διάφορα συστήματα χαρτογράφησης και ταυτοποίησης της παραγωγής, κυρίως για 
εφαρμογές στη γεωργία ακριβείας, έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί και σε οπωρώνες 
π.χ. σε πορτοκαλιές, φιστικιές ([6], [7], [8]). Οι Αμπατζίδης και άλλοι [9] 
χρησιμοποίησαν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ασύρματης αναγνώρισης 
αντικειμένων, μέσω ραδιοσυχνοτήτων RFID (radio frequency identification), για τη 
συσχέτιση των γεμάτων με φρούτα κιβωτίων και των δέντρων από όπου συγκομίστηκαν, 
με στόχο τη χαρτογράφηση της παραγωγής και την ιχνηλασιμότητα των νωπών 
φρούτων εντός αγρού. Το συγκεκριμένο σύστημα δοκιμάστηκε με επιτυχία, όμως το 
κόστος των ετικετών είναι ακόμη σχετικά υψηλό. Απλά συστήματα ιχνηλασιμότητας 
εφαρμόζονται σε επιτραπέζια σταφύλια και στην Ελλάδα χωρίς όμως υψηλή ακρίβεια 
και με αρκετά προβλήματα, εξαιτίας κυρίως της διαδικασίας της συγκομιδής των 
επιτραπέζιων σταφυλιών η οποία πραγματοποιείται με εργάτες και όχι με μηχανήματα 
[10]. Σε αυτά, παρατηρείται χαμηλή ακρίβεια ιχνηλασιμότητας γιατί είναι δύσκολο ή 
αδύνατο να διαπιστωθεί από πιο χωράφι του παραγωγού προήλθαν τα τελικά προϊόντα 
και πολλές φορές η ιχνηλασιμότητα εφαρμόζεται μόνο σε επίπεδο ομάδων παραγωγών 
π.χ. συνεταιρισμών. 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της κατασκευής και της δοκιμής ενός 
αυτοματοποιημένου συστήματος χαμηλού κόστους για τη μέτρηση και την ταυτοποίηση 
της παραγωγής των επιτραπέζιων σταφυλιών, με χρήση γραμμωτών κωδικών 
(barcodes), GPS και ψηφιακού ζυγού. Στόχος του προτεινόμενου συστήματος είναι να 
τροποποιήσει ελάχιστα την διαδικασία της συγκομιδής χωρίς να επηρεάζει (αυξάνει) 
αισθητά το χρόνο της. Το σύστημα βασίζεται στην επικόλληση φθηνών ετικετών 
barcodes, τα οποία περιέχουν μοναδικούς κωδικούς, στα κιβώτια του συσκευαστηρίου. 
Επίσης, ένας αναγνώστης barcode (barcode reader) και ένας ψηφιακός ζυγός 
τοποθετούνται σε ειδική κατασκευή στην καρότσα του φορτηγού, μαζί με ένα GPS. 
Κατά την φόρτωση των γεμάτων κιβωτίων με σταφύλια στην καρότσα, οι εργάτες 
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τοποθετούν κάθε κιβώτιο στην ειδική θέση όπου υπολογίζεται το βάρος του, από τον 
ζυγό, καταγράφεται ο κωδικός του, με το barcode reader, και η θέση του αγροτεμαχίου, 
από το GPS, αυτόματα χωρίς την παρέμβαση κάποιου εργάτη. Τα δεδομένα αυτά 
φιλτράρονται και αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων, όπου και πραγματοποιείται η 
συσχέτιση μεταξύ των γεμάτων καρπών κιβωτίων και του κάθε αγροτεμαχίου του 
παραγωγού.  

 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ  

 
Λόγω της διαφορετικής διαμόρφωσης του σχήματος των πρέμνων (κύπελο, 

παλμέττα κ.α.), η διαδικασία της συγκομιδής μπορεί να διαφοροποιείται από 
καλλιέργεια σε καλλιέργεια. Η συγκομιδή των σταφυλιών πραγματοποιείται σε ένα, δύο 
ή περισσότερα στάδια (χέρια), ώστε να συλλέγονται μόνο οι ώριμοι καρποί. Κατά την 
παραδοσιακή συγκομιδή των σταφυλιών με τα χέρια, κάθε παραγωγός ή έμπορος 
παραλαμβάνει έναν αριθμό κιβωτίων από το συσκευαστήριο στα οποία τοποθετούνται 
τα σταφύλια από τους εργάτες. Τα γεμάτα με σταφύλια κιβώτια αφήνονται δίπλα στα 
πρέμνα και στο τέλος της συγκομιδής εργάτες με καροτσάκια τα συλλέγουν. Στη 
συνέχεια τα κιβώτια φορτώνονται σε φορτηγό μικρού τύπου με καρότσα και 
καταλήγουν στο συσκευαστήριο. Αν η καρότσα δεν γεμίσει σε ένα αγροτεμάχιο τότε 
κατευθύνεται σε κάποιο άλλο του ίδιου παραγωγού ή πολλές φορές διαφορετικού 
παραγωγού. Στο συσκευαστήριο τα κιβώτια τοποθετούνται σε παλέτες, στις οποίες 
μπορεί να υπάρχουν κιβώτια με σταφύλια από διαφορετικά αγροτεμάχια του ίδιου 
παραγωγού ή ακόμα και άλλων παραγωγών. Τέλος, τα σταφύλια επεξεργάζονται στο 
συσκευαστήριο και καταλήγουν στα τελικά τελάρα στα οποία τοποθετείται κάποιος 
κωδικός, που αντιστοιχεί στην εταιρεία και προωθούνται στην αγορά. Έτσι, 
παρατηρείται χαμηλή ακρίβεια ιχνηλασιμότητας γιατί είναι δύσκολο ή αδύνατο να 
διαπιστωθεί από ποιο χωράφι του παραγωγού προήλθαν τα τελικά προϊόντα και πολλές 
φορές η ιχνηλασιμότητα εφαρμόζεται μόνο σε επίπεδο ομάδων παραγωγών π.χ. 
συνεταιρισμών. Ίδια προβλήματα παρουσιάζονται και σε ανάλογες περιπτώσεις στο 
εξωτερικό, όπου επιδιώκεται ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο παλέτας και όχι κιβωτίου [11]. 
 
3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η κατασκευή και η δοκιμή ενός 
αυτοματοποιημένου συστήματος για τη μέτρηση και την ταυτοποίηση της παραγωγής 
των επιτραπέζιων σταφυλιών, με συνδυασμένη χρήση γραμμωτών κωδικών (barcodes), 
διαφορικού GPS και ψηφιακού ζυγού, με στόχο τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των 
προϊόντων. Προτείνεται η επικόλληση γραμμωτών κωδικών στα κιβώτια του 
συσκευαστηρίου, στα οποία συγκομίζονται τα επιτραπέζια σταφύλια από εργάτες. Με το 
παραπάνω σύστημα-κατασκευή, το οποίο θα αναλυθεί διεξοδικά παρακάτω, και κάθε 
φορά που ο παραγωγός ή έμπορος θα παραλαμβάνει έναν αριθμό κιβωτίων από το 
συσκευαστήριο καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση των κιβωτίων αυτών με το αντίστοιχο 
αγροτεμάχιο (αμπελώνα) που συγκομίστηκε. 

Πιο αναλυτικά, στο σύστημα αυτό χρησιμοποιείται ένας αναγνώστης γραμμωτών 
κωδικών (barcode reader), TC1100, της εταιρίας Datalogic. Ο αναγνώστης αυτός 
ανιχνεύει τους γραμμωτούς κωδικούς σε απόσταση 20-40 cm, ανάλογα με το μέγεθός 
τους. Τοποθετήθηκε σε τέτοια θέση ώστε κατά την τοποθέτηση των κιβωτίων στην 
κατασκευή να απέχει 13-15 cm από κάθε κιβώτιο και κατά συνέπεια από τους 
γραμμωτούς κωδικούς (barcodes) και να τους διαβάζει υπό γωνία ώστε να επιτύχουμε 
ευκολότερη ανίχνευση (Σχήμα 1). Το ύψος τοποθέτησης του barcode reader αλλά και η 
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γωνία ανάγνωσης μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις διαστάσεις του κιβωτίου και 
τη θέση επικόλλησης των γραμμικών κωδικών. Επιπλέον, ένας επιτραπέζιος ψηφιακός 
ζυγός, HD Shipping Scales, της εταιρίας My Weigh, διαστάσεων 30,5x32 cm, με 
ζυγιστική ικανότητα 60 kg και ακρίβεια ζύγισης 0,020 kg χρησιμοποιείται για τη 
μέτρηση του βάρους των γεμάτων με σταφύλια κιβωτίων. Επίσης, στην κατασκευή 
προσαρμόζεται ένα διαφορικό AgGPS 106 (DGPS), από την Trimble, για τον 
υπολογισμό των γεωγραφικών θέσεων (σε UTM) του κάθε αγροτεμαχίου (Σχήμα 1). Τα 
δεδομένα από τον αναγνώστη barcode, τον ψηφιακό ζυγό και το DGPS φιλτράρονται 
και αποθηκεύονται αυτόματα σε μία βάση δεδομένων, μέσω σειριακής επικοινωνίας 
(RS232) με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 

 
Σχήμα 1. Κατασκευή αυτοματοποιημένου συστήματος για τη μέτρηση και την 

ταυτοποίηση της παραγωγής με χρήση barcode reader, ψηφιακού ζυγού και DGPS. 
 

Συνιστάται η τοποθέτηση της κατασκευής στην καρότσα του φορτηγού που θα 
μεταφέρει τα γεμάτα με σταφύλια κιβώτια στο συσκευαστήριο. Όταν οι εργάτες 
συλλέξουν τα κιβώτια, με τους συγκομισμένους καρπούς, θα τα τοποθετούν σε 
συγκεκριμένη θέση στην παραπάνω κατασκευή (Σχήμα 2), όπου ο αναγνώστης barcode 
θα ανιχνεύει (διαβάζει) τους γραμμωτούς κωδικούς, ο ψηφιακός ζυγός θα καταγράφει το 
βάρος τους και το DGPS τις γεωμετρικές συντεταγμένες του φορτηγού, αυτόματα χωρίς 
την παρέμβαση κάποιου εργάτη, ώστε να πιστοποιείται από πιο αγροτεμάχιο 
συγκομίστηκαν οι καρποί (απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση των συντεταγμένων-ορίων 
του αγροτεμαχίου). Το σύστημα προγραμματίζεται ώστε κάθε φορά που ο ζυγός ή ο 
αναγνώστης καταγράφουν ένα βάρος ή έναν κωδικό αντίστοιχα, να ακούγεται ένα 
ηχητικό σήμα ώστε να πληροφορούνται οι εργάτες ότι οι μετρήσεις ολοκληρώθηκαν.  

 

  
Σχήμα 2. Ειδική θέση για την τοποθέτηση κιβωτίου στην κατασκευή. 

 
Η πληροφορία της συσχέτισης των κωδικών των κιβωτίων με το κάθε αγροτεμάχιο 

και επομένως τον κάθε παραγωγό θα μεταφέρεται σε υπολογιστές του συσκευαστηρίου 
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όπου κατά την επεξεργασία των σταφυλιών, με αντίστοιχο αναγνώστη barcode θα 
διαβάζονται οι κωδικοί των κιβωτίων και αυτόματα θα τυπώνεται νέος κωδικός που θα 
αντιστοιχεί στο κάθε αγροτεμάχιο (παραγωγό) και θα επικολλάται στο τελικό κιβώτιο 
που κατευθύνεται στην αγορά. 
 
4. ΔΟΚΙΜΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Βασικός στόχος αυτού του συστήματος είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη 
τροποποίηση της διαδικασία της συγκομιδής και κυρίως η μη εμπλοκή εργατών στη 
συλλογή της πληροφορίας. Επομένως, μελετήθηκε ο συνδυασμός των παραπάνω 
μηχανισμών, κυρίως του ψηφιακού ζυγού και του αναγνώστη barcode, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται για λήψη δεδομένων με ακρίβεια, αλλά και η 
πιθανότητα λήψης εσφαλμένης πληροφορίας. 

 
4.1. Δοκιμή ψηφιακού ζυγού 

Πρώτα εξετάστηκε η λειτουργία του ψηφιακού ζυγού. Παρατηρήθηκε ότι ο 
ελάχιστος χρόνος που απαιτούνταν για τη λήψη ακριβής ζύγισης ήταν αρκετά υψηλός, 
περίπου 5-10 s. Έτσι, μελετήθηκε η λειτουργία του ζυγού ώστε να μειωθεί αυτός ο 
χρόνος, ο οποίος κρίθηκε ότι θα επηρέαζε (αύξανε) πάρα πολύ το χρόνο φόρτωσης των 
κιβωτίων στην καρότσα. Τοποθετήθηκαν κιβώτια με φρούτα, βάρους περίπου 10 kg, στο 
ζυγό και καταγράφηκαν τα δεδομένα του ανά δευτερόλεπτο. Ο ζυγός είναι 
προγραμματισμένος να δίνει τις μετρήσεις του βάρους σε κιλά με τα γράμματα ‘kg’ στο 
τέλος κάθε μέτρησης (π.χ. 10,00kg) και την τελική-ακριβή μέτρηση με ένα γράμμα ‘S’ 
στο τέλος (π.χ. 10,35kgS). Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται οι μετρήσεις του ψηφιακού 
ζυγού κατά τη ζύγιση ενός κιβωτίου γεμάτου με φρούτα, βάρους 10,34 kg. Η τελική-
ακριβής καταγραφή δόθηκε μετά από 7 s. Παρατηρείται όμως, ότι από την τρίτη 
μέτρηση μέχρι την τελική (7η) η τιμή παραμένει σταθερή (=10,34kg). Άρα, θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί η 3η ή η 4η μέτρηση για σωστή.  
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Σχήμα 3. Μετρήσεις του ψηφιακού ζυγού κατά τη ζύγιση ενός κιβωτίου γεμάτου με 

φρούτα, βάρους 10,34 kg. 
 
Στο Σχήμα 4 παρουσιάζονται οι μετρήσεις του ζυγού κατά τη ζύγιση του ίδιου 

κιβωτίου τρεις φορές. Παρατηρείται ότι στη δεύτερη ζύγιση του κιβωτίου ο χρόνος για 
την τελική μέτρηση ήταν 5 s και ότι από την 1η έως την τελευταία ζύγιση οι μετρήσεις 
ήταν ακριβής. Στην τρίτη ζύγιση του ίδιου κιβωτίου ο χρόνος για την τελική μέτρηση 
ήταν 6 s και από τη δεύτερη μέτρηση μέχρι την τελευταία τα δεδομένα ήταν ταυτόσημα 
και ακριβή. Επομένως, επιλέχτηκε η χρήση της μέτρησης, η οποία είναι ίση με την 
αμέσως προηγούμενη χωρίς να υπολογίζουμε την 1η μέτρηση. Με τον τρόπο αυτό 

 7η3η  4η
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μειώσαμε το χρόνο ζύγισης ενός κιβωτίου σε 3-4 s, από 5-10 s, ο οποίος κρίνεται 
ικανοποιητικός. 
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Σχήμα 4. Μετρήσεις του ζυγού κατά τη ζύγιση του ίδιου κιβωτίου τρεις φορές 

 
4.2. Δοκιμή αναγνώστη barcode 

Μελετήθηκε η συμπεριφορά του αναγνώστη γραμμωτών κωδικών (barcode reader) 
τόσο εντός κλειστού χώρου, αλλά κυρίως σε ανοικτούς χώρους κάτω από την επίδραση 
της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία επηρεάζει την λειτουργία τέτοιον συστημάτων (αυτό 
ήταν και κριτήριο για την επιλογή του συγκεκριμένου αναγνώστη barcode). Έτσι, 
τοποθετήθηκαν κιβώτια στην ειδική θέση πάνω στην κατασκευή (Σχήμα 2), στα οποία 
επικολλήθηκαν γραμμωτοί κωδικοί και καταγράφηκαν τα δεδομένα από τον αναγνώστη, 
ώστε να μελετηθεί η ακρίβεια του συστήματος. Το μέγεθος των γραμμωτών κωδικών 
ήταν 6cm x 3cm και περιείχαν πέντε αριθμητικά ψηφία (π.χ. 12345). Για τους σκοπούς 
τις δοκιμής επιλέχθηκαν δέκα κιβώτια μεγέθους 19cm x 53cm και δέκα κιβώτια 
μεγέθους 24cm x 53cm. Το ύψος και η γωνία ανάγνωσης του barcode reader στην 
κατασκευή ρυθμίστηκαν ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων.  

Εντός κλειστού χώρου ο αναγνώστης barcode ανίχνευσε τους γραμμωτούς κωδικούς 
(barcodes) όλων των κιβωτίων και δεν παρατηρήθηκαν εσφαλμένες μετρήσεις. Η 
ακρίβεια του συστήματος ήταν 100%. Σε παρόμοιες συνθήκες σχεδόν όλα τα μοντέλα-
αναγνώστες barcode λειτουργούν χωρίς προβλήματα. 

Σε ανοικτό χώρο και κατά τη διάρκεια πλήρους ηλιοφάνειας (μεσημεριανές ώρες), 
σε περιβάλλον παρόμοιο με τις συνθήκες φόρτωσης των γεμάτων με σταφύλια κιβωτίων 
στην πλατφόρμα, ελέγχθηκε η αξιοπιστία του συστήματος τοποθετώντας την κατασκευή 
σε διαφορετικούς προσανατολισμούς (π.χ. Βορράς, Νότος κτλ.). Σε κάθε περίπτωση ο 
αναγνώστης γραμμωτών ετικετών εντόπισε τις ετικέτες όλων των κιβωτίων και των δύο 
μεγεθών. Επομένως, το συγκεκριμένο μοντέλο (TC1100 της εταιρίας Datalogic) κρίθηκε 
ικανοποιητικό για την ανίχνευση των κιβωτίων κατά τη συγκομιδή των επιτραπέζιων 
σταφυλιών. Τέλος, η απόσταση του αναγνώστη από την ειδική θέση τοποθέτησης των 
κιβωτίων (η οποία κυμαίνεται από 13 έως 15cm), στην κατασκευή, και άρα από κάθε 
κιβώτιο επιτρέπει τόσο τη τοποθέτηση του κιβωτίου χωρίς τραυματισμούς στα χέρια 
των εργατών όσο και την ασφαλή καταγραφή των δεδομένων με υψηλή ακρίβεια. 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για τη μέτρηση 
και την ταυτοποίηση της παραγωγής των επιτραπέζιων σταφυλιών, με χρήση 
γραμμωτών κωδικών (barcodes), GPS και ψηφιακού ζυγού. Ένας αναγνώστης barcode 
(barcode reader) και ένας ψηφιακός ζυγός τοποθετούνται σε ειδική κατασκευή στην 
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καρότσα του φορτηγού, μαζί με ένα GPS. Φθηνές ετικέτες barcodes επικολλώνται στα 
κιβώτια συλλογής των καρπών. Κατά την φόρτωση των γεμάτων κιβωτίων με σταφύλια 
στην καρότσα, οι εργάτες τοποθετούν κάθε κιβώτιο στην ειδική θέση όπου υπολογίζεται 
το βάρος του, από τον ζυγό, καταγράφεται ο κωδικός του, με το barcode reader, και η 
θέση του αγροτεμαχίου, από το GPS, αυτόματα χωρίς την παρέμβαση κάποιου εργάτη. 
Τα δεδομένα αυτά φιλτράρονται και αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων, όπου και 
πραγματοποιείται η συσχέτιση μεταξύ των γεμάτων καρπών κιβωτίων και του κάθε 
αγροτεμαχίου του παραγωγού. Βασικός στόχος αυτού του συστήματος είναι η όσο το 
δυνατόν μικρότερη τροποποίηση της διαδικασία της συγκομιδής και κυρίως η μη 
εμπλοκή εργατών στη συλλογή της πληροφορίας. Επομένως, μελετήθηκε ο συνδυασμός 
των παραπάνω μηχανισμών, κυρίως του ψηφιακού ζυγού και του αναγνώστη barcode, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που απαιτείται για λήψη ακριβή δεδομένων, αλλά και 
η πιθανότητα λήψης εσφαλμένης πληροφορίας. Μειώθηκε ο χρόνος μέτρησης του 
βάρους των κιβωτίων, από το ζυγό, περίπου στο μισό από τον αντίστοιχο εργοστασιακό 
(από τα 5-10 s τροποποιήθηκε στα 3-4 s) και παράλληλα επιλέχτηκε ο κατάλληλος 
αναγνώστης γραμμωτού κωδικού, ο οποίος διαβάζει τους κωδικούς από απόσταση 20-
40cm, ανάλογα με το μέγεθος τους, κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 
Το προτεινόμενο σύστημα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να τροποποιεί ελάχιστα την 
διαδικασία της συγκομιδής και συγκεκριμένα τη φόρτωση των κιβωτίων στη πλατφόρμα 
χωρίς να επηρεάζει (αυξάνει) σημαντικά το χρόνο της. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η γεωργία ακριβείας είναι μια τεχνική διαχείρισης των αγροτεμαχίων που ξεκίνησε 

πριν από περίπου 15 χρόνια. Στη χώρα μας βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό επίπεδο και 
μία έρευνα για την αντίληψη των Ελλήνων αγροτών πραγματοποιήθηκε. Προσωπικές 
συντεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε σύνολο 130 παραγωγών σε σύνολο 9 περιοχών 
της χώρας μας. Μόνο ένα 9% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε να γνωρίζει τη γεωργία 
ακριβείας και ένα μικρότερο ποσοστό χρησιμοποιεί κάποιες από τις τεχνικές της. Από 
τα κυριότερα προβλήματα στην υιοθέτησή της είναι το κόστος, ο χρόνος εκμάθησης και 
η ελλιπής ενημέρωση των παραγωγών. 
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ABSTRACT 
Precision Agriculture is a new management strategy which has been initiated over 

the last 15 years. In Greece, it is still in its infancy and at research level. A survey to 
study farmers’ attitudes towards Precision Agriculture was carried out. A total of 130 
personal interviews were undertaken in 9 different regions across the country. Only 9% 
of the respondents seemed to know what Precision Agriculture is about and a small 
percentage was actually using some of the techniques. From the main obstacles in the 
adoption of Precision Agriculture were the cost of investment, time for the learning 
curve, as well as insufficient information. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο παρελθόν, πριν την εκμηχάνιση της γεωργίας , ο κάθε παραγωγός είχε άμεση 

σχέση με το χωράφι του, αφού όλες οι εργασίες εκτελούνταν χειρωνακτικά. Έτσι ήταν 
σε θέση να γνωρίζει τα σημεία του χωραφιού με διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
μπορούσε να τα διαχειρισθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις τους κατά σημείο. 

Με την ανάπτυξη της γεωργίας και την εξέλιξη των μηχανημάτων και την 
εκμετάλλευση μεγαλύτερων εκτάσεων, αυτή η σχέση χάθηκε. Δεν είναι εύκολο για τον 
παραγωγό να γνωρίζει την παραλλακτικότητα του χωραφιού. Η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας σήμερα του δίνει τη δυνατότητα να χειριστεί καλύτερα τα χωράφια του, να 
αντιμετωπίσει αυτή την παραλλακτικότητα με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, την 
μείωση των περιβαλλοντικών αρνητικών επιπτώσεων στο έδαφος και στο περιβάλλον 
και φυσικά την αύξηση του κέρδους. 

Η Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture, Precision Farming, Site Specific 
Farming) είναι ένας τρόπος διαχείρισης αγρών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στόχος 
είναι να αντιμετωπιστεί η παραλλακτικότητα των παραμέτρων που επηρεάζουν τη 
γεωργική παραγωγή, όπως το pH, τα θρεπτικά στοιχεία, το νερό, η οργανική ουσία, η 
στράγγιση, η προσβολή από ζιζάνια κλπ. Αυτό επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό του 
αγρού σε μικρότερα ομοιογενή τμήματα που ονομάζονται ζώνες διαχείρισης 
(management zones). Η διαχείριση των ζωνών αυτών γίνεται με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. Πιο συγκεκριμένα Γεωργία Ακριβείας είναι η εφαρμογή της 
κατάλληλης εισροής, στο σημείο που χρειάζεται, στη κατάλληλη δόση και στο σωστό 
χρόνο, με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος [1]. Αποτέλεσμα είναι η 
μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης της γεωργικής εκμετάλλευσης, προϊόντα 
απαλλαγμένα από περιττά χημικά αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.  

Η υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας ποικίλει από χώρα σε χώρα και από ήπειρο σε 
ήπειρο. Μεγαλύτερη υιοθέτηση παρατηρείται στις Η.Π.Α. και ακολουθεί η Αυστραλία, 
η Αργεντινή και αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Χαρακτηριστικό είναι πως στις 
ΗΠΑ περίπου το 50% της συγκομιδής σόγιας και καλαμποκιού πραγματοποιείται με τη 
χρήση αισθητήρων μέτρησης της παραγωγής [2]. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της γνώσης και εξοικοίωσης των 
ελλήνων γεωργών με την ένοια της Γεωργίας Ακριβείας (Γ. Α.). 

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
Για την έρευνά πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με παραγωγούς. Ο 

συνολικός αριθμός των παραγωγών που ερωτήθηκαν ήταν 130 σε διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας όπως Φλώρινα, Έδεσσα, Σέρρες, Λάρισα, Τρίκαλα, Λαμία, Λεχαινά, Χανιά, 
και Ρέθυμνο, για να παραχθεί ένα πιο γενικευμένο αποτέλεσμα. Στις προσωπικές 
συνεντεύξεις ένα ερωτηματολόγιο είχε δημιουργηθεί τόσο με κλειστές (πολλαπλής 
επιλογής) όσο και με ανοικτές ερωτήσεις. Έρευνες με τυχαίο δείγμα (non-random 
surveys) μπορούν να προσδώσουν σημαντικές πληροφορίες όταν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης και η έρευνα στοχεύει είτε 
σε προκαταρκτική μελέτη του αντικειμένου [3], είτε σε έρευνα θεμάτων που σχετίζονται 
με τις νέες τεχνολογίες [4], όπως συμβαίνει στην παρούσα μελέτη. Οι επιλογή των 
παραγωγών ήταν τυχαία ανεξαρτήτου ηλικίας, ιδιοκτησίας και τύπου καλλιέργειας. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 29 ερωτήσεις, από τις οποίες 13 είναι γενικές με 
σκοπό να διαπιστώσουμε τη σχέση του παραγωγού με τη τεχνολογία και γενικότερα τις 
διαθέσεις του και το ενδιαφέρον του για το επάγγελμα του γεωργού. Οι υπόλοιπες 16 
ερωτήσεις χωρίζονται σε δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 5 ερωτήσεις και 
αναφέρονταν σε παραγωγούς οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι γεωργία ακριβείας. Η δεύτερη 
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ομάδα αποτελείτο από 11 ερωτήσεις και αφορά παραγωγούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι 
είναι γεωργία ακριβείας.  

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Παρακάτω αναφέρονται τα αποτελέσμα επιλεγμένων ερωτήσεων όσον αφορά 

γενικές απόψεις παραγωγών και την προσέγγισή τους στο θέμα της Γεωργίας Ακριβείας. 
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έχει οργανωθεί σε τρείς κατηρογορίες: γενικές 
ερωτήσεις, γνώστες γεωργίας ακριβείας, μη γνώστες γεωργίας ακριβείας. 

 
3.1. Γενικές θέματα γεωργίας 

Στην γράφημα του σχήματος 1 φαίνεται η γνώμη των παραγωγών για τη γενική 
κατάσταση της γεωργίας στη χώρα μας. Είναι προφανής η γνώμη των παραγωγών για τη 
κατάσταση της γεωργίας στη χώρα μας. Όλοι θεωρούν πως είναι από μέτρια έως κακή 
ενώ περισσότεροι από τους μισούς παραγωγούς βρίσκουν τη κατάσταση της γεωργίας 
στη χώρα μας από κακή έως πολύ κακή. 

 
Σχήμα 1. Γενική κατάσταση γεωργίας. 

 
Σε ερώτηση αν οι παραγωγοί είναι ικανοποιημένοι με την πληροφόρησή τους σε 

θέματα νέων τεχνολογιών και νέων καλλιεργειών, μόλις το 15% των ερωτηθέντων 
παραγωγών πιστεύουν ότι παρέχονται σε αυτούς αρκετές πληροφορίες ενώ το υπόλοιπο 
85% απάντησε κατηγορηματικά όχι. 

Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τις απαντήσεις των παραγωγών στον αν προτείθεντο να 
κάνουν αλλαγές στον τρόπο καλλιέργειας. Όπως βλέπουμε 1 στους 3 παραγωγούς 
θεωρούν πως δεν θα χρειαστεί να κάνουν αλλαγές στο τρόπο που καλλιεργούν. Θετικά 
απάντησε το 67% των παραγωγών για διάφορους λόγους όπως: η μείωση του κόστους, η 
αύξηση της παραγωγής, η χρησιμοποίηση νέας τεχνολογίας, για να εξελίσσονται ως 
επαγγελματίες, η καλλιέργεια νέων καλλιεργειών και τέλος για μείωση των εισροών 
(βάση των νέων κανονισμών της Ε.Ε). 

Στην Σχήμα 3 απεικονίζεται το ποσοστό των παραγωγών που γνωρίζουν την 
Γεωργία Ακριβείας. Μόνο το 9% γνώριζε πραγματικά τι είναι γεωργία ακριβείας. 
Δηλαδή από τους 130 παραγωγούς γνώριζαν οι 12. Αξίζει να σημειωθεί από τους 12 
αυτούς παραγωγούς, οι 9 διάβασαν για τη γεωργία ακριβείας από διάφορα έντυπα ενώ οι 
υπόλοιποι τρεις από γεωπόνους. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι σε έρευνα στην 
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Αγγλία πριν ακριβώς 10 χρόνια το 1997 έδειξε ότι το 15% των αγροτών στη Βρετανία 
όχι μόνο γνώριζε αλλά και χρησιμοποιούσε κάποιες από τις τεχνικές γεωργίας ακριβείας 

 
Σχήμα 2. Πρέπει να κάνετε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης; 

 

 
Σχήμα 3. Γνωρίζεται τη Γεωργία Ακριβείας 

 
3.2 Γνώστες γεωργίας ακριβείας 

Από τους παραγωγούς που γνώριζαν τη γεωργία ακριβείας μόνο πέντε παραγωγοί 
χρησιμοποιούν κάποια από τις τεχνικές και συγκεκριμένα τη δειγματοληψία και 
ανάλυση εδάφους. Κάποιες από τις τεχνικές που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν είναι η 
αυτοματοποίηση της εργασίας, χαρτογράφηση παραγωγής, επιλεκτική ζιζανιοκτονία – 
λίπανση, μέτρηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους και όπως οι ίδιοι λένε 
οποιαδήποτε άλλη τεχνική που δεν γνωρίζω και μπορεί να μου αυξήσει το εισόδημα’. 

Σημαντικό πρόβλημα στην υιοθέτηση της γεωργία ακριβείας θεωρούν το κόστος 
χρήσης, την ελλιπή ενημέρωση, τα μικρά αγροτεμάχια, την έλλειψη υποδομής αλλά και 
την αδιαφορία των νέων αγροτών. 

Τέλος για το αν υπάρχει μέλλον για τη γεωργία ακριβείας στην Ελλάδα οι απόψεις 
διίστανται από αυτούς που είχαν αναφέρει ότι γνωρίζουν την γεωργία ακριβείας. Έξι 
πιστεύουν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς αγρότες στο μέλλον. Οι 
υπόλοιποι έξι διαφωνούν για λόγους όπως το κόστος χρήσης, την ελλιπή ενημέρωση, τα 
μικρά αγροτεμάχια, την έλλειψη υποδομής, το αμφίβολο όφελος αλλά και το χαμηλό 
επίπεδο των παραγωγών καθώς και η αδιαφορία τους. 
 
3. 3 Μη γνώστες Γεωργίας Ακριβείας 

Αυτή η κατηγορία συμπεριλαμβάνει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων που δεν 
γνωρίζουν τι είναι γεωργία ακριβείας. Ενδεικτικά αναλύουμε κάποιες από αυτές. Στο 
Σχήμα 4 φαίνεται η προθυμία των αγροτών να αλλάξουν καλλιεργητικές τεχνικές με 
σκοπό καλύτερη παραγωγικότητα. Θεωρώντας τις απαντήσεις 4 και 5 ως θετικές 
απαντήσεις είναι φανερό πως το μεγαλύτερο ποσοστό (77%) είναι πρόθυμο να αλλάξει 
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καλλιεργητικές τεχνικές ώστε να αυξηθεί η παραγωγή. Μόνο το 9% δεν ενδιαφέρεται 
καθόλου να αλλάξει καλλιεργητικές τεχνικές, ενώ το 14% έχει μάλλον αμφιβολίες. 

 

 
Σχήμα 4. Προθυμία αλλαγής τεχνικών προς αύξησης παραγωγικότητας (1=καθολου έως 

5=παρα πολύ) 
 
Στο Σχήμα 5 φαίνεται η πραγματική πρόθεση των παραγωγών στο να επενδύσουν σε 

χρήματα και χρόνο για την εκμάθεση και υιοθέτηση νέων τεχνικών γεωργίας ακριβείας. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε με τον αριθμό 3. Αυτό 
μεταφράζεται σαν μια ουδέτερη στάση, ή αμφιβολία ή ίσως και αμφισβήτηση σε αυτό 
το επόμενο βήμα, την εκμάθηση και εγκατάσταση δηλαδή των τεχνικών Γ.Α με τη 
προϋπόθεση να επενδύσουν σε χρόνο, κόπο και χρήματα. Θετικά (δηλαδή 4 και 5) 
απάντησε το 37%. Αρνητικά (δηλαδή 1 και 2) απάντησε το 25%. Σε αντιπαράθεση με 
τις απάντησης της προηγούμενης ερώτησης το ποσοστό το οποίο απάντησε θετικά 
μειώθηκε από 77% σε 37% και το ποσοστό το οποίο απάντησε αρνητικά αυξήθηκε από 
9% σε 25%. 

 
Σχήμα 5. Ενδιαφέρον επένδυσης σε χρόνο και χρήματα για εκμάθηση και υιοθέτηση 

πρακτικών γεωργίας ακριβείας (1=καθολου έως 5=παρα πολύ). 
 
Ουσιαστικά όμως οι δυσκολίες των παραγωγών στη χρησιμοποίηση τεχνικών Γ.Α. 

φαίνονται στην επόμενη ερώτηση (Σχήμα 6) για το ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα 
στη χρησιμοποίηση της Γ. Α. Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα η κυριότερη 
δυσκολία των ερωτηθέντων παραγωγών στη χρησιμοποίηση τεχνικών(Γ.Α) είναι κατά 
κύριο λόγο το μεγάλο κόστος. Ακόμα θεωρούν πως η ανεπαρκής ενημέρωση των 
αγροτών σε συνδυασμό με τη νοοτροπία που επικρατεί είναι ένα ακόμα σοβαρό 
πρόβλημα. Πολλοί πιστεύουν πως η εκμάθηση της νέας αυτής τεχνολογίας είναι αρκετά 
δύσκολη και χρονοβόρος διαδικασία. Υπάρχει η αντίληψη ότι δεν υπάρχουν 
καταρτισμένοι γεωπόνοι στις νέες τεχνολογίες και τα μικρά αγροτεμάχια καθιστούν τη 
χρήση της Γ.Α πολύ δύσκολη. Τέλος ένα μικρό ποσοστό βρίσκει δύσκολη τη χρήση του 
Η/Υ. Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως τα ίδια προβλήματα εμφανίστηκαν να έχουν και 
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παραγωγοί και σε άλλες χώρες όπως στην Αγγλία, Δανία και ΗΠΑ στην υιοθέτηση της 
Γ. Α. [5, 6]. Έρευνα σχετικά με τη διάχυση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 
στη γεωργία στα πλαίσια των αντίστοιχων ευρωπαικών συνεδρίων έδειξε πως ίσως το 
σημαντικότερο πρόβλημα στην εξάπλωση των υπολογιστών στη γεωργία είναι η έλειψη 
εκπαίδευσης των αγροτών [7].  

 
Σχήμα 6. Προβλήματα υιοθέτησης γεωργίας ακριβείας. 

 
Από τις σημαντικότερες ερωτήσεις της έρευνας μας ήταν η τελευταία που 

υποδηλώνςι μια γενική άποψη των παραγωγών για τη Γ.Α., αν δηλαδή υπάρχει μέλλον 
για τη Γ. Α. στην Ελλάδα (Σχήμα 7). Βάση του γραφήματος θα μπορούσαμε να 
χωρίσουμε τις απαντήσεις αρχικά σε τρεις κατηγόριες. Η πρώτη κατηγορία με ποσοστό 
39% αποτελείται από παραγωγούς που πιστεύουν πως υπάρχει μέλλον στη χώρα μας για 
τη χρήση τεχνικών Γ.Α. Η δεύτερη κατηγορία με ποσοστό 23% που οι παραγωγοί 
προτίμησαν να μην απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στην ερώτηση. Όπως οι ίδιοι είπαν, 
δεν γνώριζαν αρκετά για να εκφέρουν άποψη. Και μια τρίτη κατηγορία με ποσοστό 38% 
οι παραγωγοί της οποίας απάντησαν αρνητικά και πιστεύουν πως δεν υπάρχει μέλλον 
για τη Γ.Α. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς τους αγρότες θεωρούν υπεύθυνο το 
κράτος και την ανικανότητα του να βοηθήσει τον έλληνα αγρότη σε συνδυασμό με το 
αυξημένο κόστος εγκατάστασης της τεχνολογίας, την έλλειψη υποδομής αλλά και τη 
μείωση των νέων αγροτών. 
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Σχήμα 7. Υπάρχει μέλλον στη Γ. Α. στην Ελλάδα; 

 
Σε μια προσπάθεια να διερευνήσουμε διαφορές σε παραγωγούς ηλικίας κάτω των 45 

ετών, γιατί αυτοί έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γνωρίζουν για νέες τεχνολογίες που 
να αφορούν το επάγγελμα τους και η θέληση τους για αλλαγή και πρόοδο να είναι ακόμα 
μεγαλύτερη, από το σύνολο των 130 ερωτηθέντων οι 81 ήταν κάτω των 45 ετών. Από τα 
81 αυτά άτομα γνωρίζουν οι 9. Αν αναλογιστούμε πως συνολικά, από τους 130, γνώριζαν 
12 τότε βλέπουμε πως πράγματι οι νεότεροι αγρότες είναι αυτοί που γνωρίζουν.  

Στην ερώτηση αν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τις καλλιεργητικές τεχνικές με σκοπό 
την αύξηση της παραγωγικότητας, ενθαρυντικά ήταν τα αποτελέσματα αφού υπήρχε μια 
αύξηση κατά 7% προς την θετική κατεύθυνση και μία μείωση του 3% προς την αρνητική 
κατεύθυνση. 

Στην ερώτηση αν θα επένδυδαν σε χρόνο και χρήμαα για την υιοθέτηση της Γ. Α. 
ενθαρυντικά ήταν επίσης τα αποτελέσματα στους νέους αγρότες, αφού θετικά απάντησε το 
41%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των παραγωγών ήταν 37%. Σχεδόν 
αμετάβλητο έμεινε το ποσοστό των αναποφάσιστων (37% από 38% ), ενώ έχουμε μικρή 
μείωση των παραγωγών που απάντησαν αρνητικά (22% από 25%). Θα μπορούσαμε να 
πούμε με βάση τα αποτελέσματα πως οι παραγωγοί μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο 
επιφυλακτικοί ενώ σχεδόν οι μισοί Έλληνες παραγωγοί, ηλικίας έως 45 ετών θα επένδυαν 
χρόνο, κόπο και χρήματα για την εγκατάσταση, εκμάθηση και χρησιμοποίηση τεχνικών 
Γ.Α. 

Τέλος αμετάβλητα ήταν τα αποτελέσματα των παραγωγών κάτω των 45 ετών για τα 
κύρια προβλήματα στη χρησιμοποίηση της Γ. Α., αφού τα αποτελέσματα σε αυτή την 
ερώτηση είναι παρόμοια με τις απαντήσεις του συνόλου των αγροτών. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι οι απαντήσεις και τα ποσοστά των απόψεων, των νέων και των μεγαλύτερων σε 
ηλικία παραγωγών, συμπίπτουν. Τελικά ίσως οι αγρότες κάθε ηλικίας να έχουν τους ίδιους 
φόβους και αγωνίες.  

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
• Ένα 9% γνωρίζει τη σημαίνει Γ. Α., ενώ ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό 

χρησιμοποιεί κάποιες από τις τεχνικές της Γ. Α. 
• Το 77% των ερωτηθέντων παραγωγών είναι πρόθυμο προς αλλαγές στις τεχνικές 

καλλιέργειες, και το 37% προτίθενται να αφιερώσουν χρόνο και χρήματα για την 
εκμάθηση τεχνικών Γ. Α. προς όφελος της παραγωγής τους. 

• Κόστος, χρόνος εκμάθησης και ελιππής ενημέρωση είναι τα κύρια προβλήματα 
υιοθέτησης Γ. Α. 
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• Ερωτηθέντες κάτω από 45 ετών είναι πιο πρόθυμοι για την υιοθέτηση νέων 
καλλιεργητικών τεχνικών όπως και για την υιοθέτηση της Γ. Α., σε σχέση με 
παραγωγούς μεγαλύτερης ηλικίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα από την ανάλυση της χωρικής 

και χρονικής παραλλακτικότητας παραγωγής και ποιότητας σε δύο οπωρώνες μηλιάς. 
Έγινε χαρτογράφηση παραγωγής και ποιοτικών χαρακτηριστικών (βάρος καρπού, 
χρώμα, σκληρότητα σάρκας, περιεκτικότητα χυμού σε διαλυτά στερεά συστατικά και 
οξύτητα χυμού) για τρία έτη. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν χάρτες τάσης παραγωγής 
και ποιότητας που δείχνουν την μέση τιμή των μετρούμενων μεγεθών στα τρία έτη. 
Επίσης δημιουργήθηκαν χάρτες χρονικής παραλλακτικότητας που δείχνουν τη διαφορά 
στη παραγωγή και στην ποιότητα σε κάθε σημείο του αγρού από έτος σε έτος. 

 
 
 

SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITY OF YIELD 
AND QUALITY IN APPLE ORCHARDS 

 
A.D. Aggelopoulou, S. Blackmore, S. Fountas, T.A. Gemtos and G.D. 

Nanos 
University of Thessaly, Sc. of Agricultural Sciences, Dept. of Crop Production & Rural 

Environment, Fytokou Str., 38446, N. Ionia, Magnesia, aggelop@agr.uth.gr 
 

 
 

ABSTRACT 
In the present study the results of the analysis of spatial and temporal variability of 

yield and quality in two apple orchards are presented. In the experimental orchards yield 
and quality mapping (fruit mass, skin colour, flesh firmness, soluble solids content and 
juice acidity) was performed for three years. Then spatial trend maps were created 
showing the mean value in yield and quality over the three years. Also temporal variance 
maps were created showing the difference in yield and quality in every point of the field 
from year to year. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Όπως είναι γνωστό οι αγροί δεν είναι ομοιόμορφοι αλλά οι ιδιότητές τους (έδαφος, 
παραγωγή, ποιοτικά χαρακτηριστικά) διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή (χωρική 
παραλλακτικότητα) και από χρονιά σε χρονιά (χρονική παραλλακτικότητα). Η χωρική 
παραλλακτικότητα οφείλεται κυρίως στις διαφορές στο έδαφος ενός αγρού ενώ η 
χρονική παραλλακτικότητα πιθανότατα οφείλεται στις διαφορετικές κλιματικές 
συνθήκες που επικρατούν από έτος σε έτος. Η κατανόηση των παραγόντων που 
προκαλούν την παραλλακτικότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ορθότερη διαχείριση 
αγρών. 

Η γεωργία ακριβείας είναι μια νέα μέθοδος διαχείρισης των αγρών σύμφωνα με την 
οποία (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, νερό άρδευσης) εφαρμόζονται μόνο εκεί που είναι 
απαραίτητες και στην ακριβή ποσότητα που απαιτείται [1]. Για να γίνει αυτό πρέπει να 
γίνουν γνωστές οι ιδιότητες του αγρού, όπως είναι η παραγωγή και τα χαρακτηριστικά 
του εδάφους σε κάθε θέση του. Σήμερα είναι δυνατή η χαρτογράφηση των αγρών διότι 
έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες όπως είναι το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού 
Θέσης (GPS) με το οποίο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης ενός σημείου στη γη 
μέσω ενός συστήματος δορυφόρων και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) 
που είναι λογισμικά με τα οποία δημιουργούνται οι αντίστοιχοι χάρτες. 

Τα πλεονεκτήματα από τη εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας είναι : α) οικονομικά 
διότι δεν γίνεται σπατάλη των εισροών και μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή και να 
βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων και β) περιβαλλοντικά διότι εφαρμόζοντας τις 
αναγκαίες ποσότητες εισροών δεν προκαλείται ρύπανση του εδάφους και των νερών. 

Οι πιο πολλές εφαρμογές της γεωργίας ακριβείας μέχρι σήμερα είναι σε φυτά 
μεγάλης καλλιέργειας όπου έχουν αναπτυχθεί οι αντίστοιχοι αισθητήρες μέτρησης 
παραγωγής που προσαρμόζονται στις μηχανές συγκομιδής [2, 3, 4]. Στις δενδροκομικές 
καλλιέργειες γίνεται μεγάλη έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (ΗΠΑ) σε 
εσπεριδοειδή. Έχουν αναπτυχθεί συστήματα χαρτογράφησης παραγωγής [5], εκτίμησης 
του όγκου της κόμης των δένδρων με υπερήχους [6] και συστήματα εφαρμογής 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων με μεταβλητές δόσεις [7]. Επίσης υπάρχουν εφαρμογές 
σε άλλες περιοχές στην ελιά [8], στο αμπέλι [9] και σε καλλιέργειες φρούτων [10] και 
λαχανικών [11]. 

Στη χώρα μας η έρευνα για την δυνατότητα εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας 
ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια σε καλλιέργεια βαμβακιού [12] μήλων [13,14] και 
αμπελιού [15]. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική χωρική 
παραλλακτικότητα στο έδαφος στην παραγωγή και στη ποιότητα παρόλο το μικρό 
μέγεθος των αγροκτημάτων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χωρικής και χρονικής 
παραλλακτικότητας της παραγωγής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών σε 
δύο οπωρώνες μηλιάς που βρίσκονται στην Μακεδονία και τη Θεσσαλία. 

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο περιοχές: στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης σε 

οπωρώνα έκτασης 8στρ. για τα έτη 2004, 2005 και 2006 και στην Αγιά Λάρισας σε αγρό 
έκτασης 50στρ. για τα έτη 2005 και 2006. Και στους δύο αγρούς η κύρια ποικιλία ήταν 
η Red Chief. Το σχήμα δια μόρφωσης των δένδρων ήταν παλμέττα. Οι αποστάσεις 
φύτευσης ήταν για την Πτολεμαΐδα 4Χ2,5μ. και για την Αγιά 3,5Χ2μ.  

Στους πειραματικούς αγρούς πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση παραγωγής και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών. Η χαρτογράφηση παραγωγής έγινε για τον 
οπωρώνα της Πτολεμαΐδας ζυγίζοντας την παραγωγή ανά 5 δένδρα και καταγράφοντας 
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τις συντεταγμένες στο κέντρο των πέντε δένδρων με υπολογιστή παλάμης εφοδιασμένο 
με GPS. Για τον αγρό της Αγιάς έγινε ακριβώς η ίδια διαδικασία ζυγίζοντας την 
παραγωγή ανά δέκα δένδρα.  

Για την εκτίμηση της ποιότητας λήφθηκαν δείγματα καρπών και καταγράφηκαν οι 
συντεταγμένες των θέσεων λήψης των δειγμάτων. Ο αριθμός των δειγμάτων που 
λήφθηκαν ήταν 30 για τον αγρό της Αγιάς και 55 για τον αγρό της Πτολεμαΐδας. Το 
κάθε δείγμα είχε 6 καρπούς προερχομένους από δύο γειτονικά δένδρα. Τα δείγματα 
αναλύθηκαν για τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά: βάρος καρπού, χρώμα φλοιού, 
σκληρότητα σάρκας, περιεκτικότητα του χυμού σε διαλυτά στερεά συστατικά, pH χυμού 
και οξύτητα χυμού εκφρασμένη σε περιεκτικότητα του χυμού σε μηλικό οξύ. Από τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχοι χάρτες ποιότητας. 

Ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων που διενεργήθηκε σε τρία στάδια: α) 
δημιουργία χαρτών τάσης παραγωγής και ποιότητας, οι οποίοι δημιουργήθηκαν 
χρησιμοποιώντας τους μέσους όρους των τιμών στα τρία χρόνια του πειράματος και 
δείχνουν την τάση που διαμορφώνεται στα μετρούμενα μεγέθη σε κάθε σημείο του 
αγρού β) δημιουργία ιστογραμμάτων που δείχνουν τις διαφορές στην παραγωγή και 
στην ποιότητα από χρονιά σε χρονιά και γ) δημιουργία χαρτών χρονικής 
παραλλακτικότητας που δείχνουν περιοχές του αγρού που η παραγωγή ή η ποιότητα 
είναι σταθερή στο χρόνο και περιοχές στις οποίες η παραγωγή ή η ποιότητα δεν είναι 
σταθερή και μεταβάλλεται από χρονιά σε χρονιά. 

Η χρονική παραλλακτικότητα υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την εξίσωση (1) η 
οποία προτάθηκε από τους Blackmore και άλλους [2]. 
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όπου σι2 είναι η χρονική παραλλακτικότητα στο σημείο i , t ο χρόνος από το 2004 έως το 
2006, ity ,  το μετρούμενο μέγεθος (παραγωγή ή ποιότητα) στο χρόνο t και στο σημείο i 

και ty  είναι η μέση τιμή του μετρούμενου μεγέθους για όλο τον οπωρώνα στο έτος t.  
Χαμηλές τιμές της χρονικής παραλλακτικότητας δείχνουν περιοχές του αγρού στις 

οποίες η τιμή του μετρούμενου μεγέθους είναι πάντα κοντά στη μέση τιμή και άρα 
σταθερές με το χρόνο. Υψηλές τιμές της χρονικής παραλλακτικότητας δείχνουν περιοχές 
του αγρού που οι τιμές του μετρούμενου μεγέθους αλλάζουν από έτος σε έτος. 

Οι δημιουργία των χαρτών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την μέθοδο 
παρεμβολής kriging σε ένα πλέγμα 2Χ2μ με το λογισμικό Surfer® 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Το μέγεθος της χωρικής παραλλακτικότητας μπορεί να εκφραστεί με τον συντελεστή 

παραλλακτικότητας που είναι το πηλίκο της τυπικής απόκλισης προς το μέσο όρο. Στον 
Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι συντελεστές παραλλακτικότητας για την 
παραγωγή και την ποιότητα στους δύο πειραματικούς αγρούς. Η παραγωγή έδειξε 
σημαντική παραλλακτικότητα με CV~20% για την Πτολεμαΐδα και αρκετά υψηλότερο 
CV~50% για την Αγιά, στην οποία το μέγεθος του οπωρώνα είναι πολύ μεγαλύτερο και 
το έδαφος περισσότερο ανομοιόμορφο. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών 
έδειξαν μικρότερη παραλλακτικότητα από την παραγωγή με συντελεστές 
παραλλακτικότητας που κυμάνθηκαν από 3-20% περίπου. Από τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά την μικρότερη παραλλακτικότητα έδειξαν τα διαλυτά στερεά συστατικά 
και η σκληρότητα σάρκας και μεγαλύτερη το βάρος καρπού η οξύτητα χυμού και το 
χρώμα. Το χρώμα εκφράζεται με την γωνία Hue, η οποία εκφράζει την απόχρωση και 
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όσο πλησιάζει τις 0ο το χρώμα γίνεται κόκκινο ενώ πηγαίνοντας στις 90 ο το χρώμα 
γίνεται κίτρινο. 

Η μέσοι όροι της παραγωγής δεν είχαν μεγάλες διαφορές από έτος σε έτος. Στην 
Πτολεμαΐδα η μέση παραγωγή για το 2004 και 2005 ήταν περίπου η ίδια ( 24 τόννοι/ 
εκτάριο) ενώ το 2006 ήταν αρκετά υψηλότερη (32 τόννοι/εκτάριο). Στην Αγιά η μέση 
παραγωγή ήταν περίπου ίδια για τα δύο έτη πειραματισμού και ήταν για το 2005 
(36τόννοι/εκτάριο) και 2006(34τόννοι/εκτάριο). Ασφαλώς χρειάζονται περισσότερα έτη 
μετρήσεων για να οδηγηθούμε σε ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το αν η παραγωγή 
παρουσιάζει διαφορές από έτος σε έτος. Στις ετήσιες καλλιέργειες έχουν παρατηρηθεί 
σημαντικές διαφορές στην παραγωγή από χρονιά σε χρονιά [2] ενώ στις πολυετείς 
λέγεται ότι η παραγωγή είναι πιο σταθερή με το χρόνο. Επίσης παρατηρούμε ότι η μέση 
παραγωγή στην Αγιά είναι υψηλότερη από την Πτολεμαΐδα σε όλα τα έτη του 
πειράματος. Έχει παρατηρηθεί ότι λόγω εδαφοκλιματικών συνθηκών στα πεδινά όπως 
είναι η Αγιά (υψόμετρο 160μ) οι αποδόσεις είναι μεγαλύτερες από τα ορεινά όπως είναι 
η Πτολεμαΐδα (υψόμετρο 690μ). Αντίθετα η ποιότητα στα ορεινά ήταν καλύτερη όσον 
αφορά το χρώμα των καρπών και την περιεκτικότητα του χυμού σε μηλικό οξύ. Το 
χρώμα των καρπών στην Πτολεμαΐδα ήταν πολύ καλό βαθύ κόκκινο (Hue~ 20 ο ) ενώ 
στην Αγιά ήταν πιο ανοικτό κόκκινο και ειδικά το 2006 οι καρποί δεν είχαν καλό χρώμα 
λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών τον Αύγουστο. Το μηλικό οξύ που 
είναι το κύριο οξύ των μήλων το οποίο δίνει το άρωμα στους καρπούς, στην Πτολεμαΐδα 
είχε υψηλότερες τιμές από την Αγιά δείχνοντας την καλύτερη ποιότητα των καρπών. 
Σχετικά με τα διαλυτά στερεά και την σκληρότητα σάρκας και στις δύο περιοχές οι 
καρποί είχαν πολύ καλή ποιότητα με διαλυτά στερεά περίπου 14% και σκληρότητα 
σάρκας περίπου 7 KgF. 
 
Πίνακας 1. Μέσοι όροι (ΜΟ) και συντελεστές παραλλακτικότητας (CV) της παραγωγής 
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών στους πειραματικούς αγρούς της 
Αγιάς και της Πτολεμαΐδας  

Περιοχή Πτολεμαΐδα Αγιά 
Έτος 2004 2005 2006 2005 2006 

Μεταβλητή ΜO CV ΜO CV ΜO CV ΜO CV ΜO CV 
Παραγωγή 

(τον/εκτάριο) 
24,6 20 24,4 24 31,7 19,5 36,4 50,9 34 43,5 

Βάρος καρπού (g) 196,3 7,3 246,2 10,7 228,5 9,3 238,2 10,5 232,7 10,1 
Σκληρότητα σάρκας 

(kg F) 
7,8 3,9 6,5 8,6 8,1 5 7 7,1 7,3 5,6 

Διαλυτά στερεά (%) 14,9 3,8 15,2 4,4 12,3 7,6 13,2 7,1 14,8 5,2 
Οξύτητα χυμού (%) 0,296 9,1 0,329 12,5 0,264 8,7 0,245 22,5 0,238 13,3 

Ηue (o) 19,1 8,3 21,6 17,4 22,7 13,2 31,8 19,6 49,7 18,1 
 
Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι χάρτες τάσης παραγωγής για τους δύο 

πειραματικούς αγρούς για όλα τα έτη του πειράματος. Οι χάρτες αυτοί προέκυψαν 
υπολογίζοντας σε κάθε σημείο την μέση παραγωγή για όλα τα έτη. Παρατηρούμε ότι 
στον αγρό της Πτολεμαΐδας, το νότιο τμήμα του αγρού παράγει πάνω από τον μέσο όρο 
για όλα τα έτη και όλα τα σημεία που είναι 27 τόνοι/εκτάριο ενώ το βόρειο τμήμα έχει 
μικρότερη παραγωγή. Στην Αγιά υπάρχει μια ζώνη στο κεντρικό τμήμα του αγρού που 
παράγει πάνω από 36 τόνους / εκτάριο που είναι ο γενικός μέσος όρος και περιφερειακά 
αυτής της ζώνης υψηλής παραγωγής η παραγωγή είναι χαμηλότερη. Αυτό πιθανό να 
οφείλεται στο ανάγλυφο του εδάφους διότι το κεντρικό τμήμα έχει χαμηλότερο 
υψόμετρο από τα όρια και επομένως τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό συγκεντρώνονται 
σε αυτό το τμήμα και η παραγωγή είναι υψηλότερη. 
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Σχήμα 1. Χάρτες τάσης παραγωγής για την ποικιλία Red Chief (α) για τον αγρό της Πτολεμαΐδας 
μετά από τρία έτη και (β) για τον αγρό της Αγιάς μετά από δύο έτη. 
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Σχήμα 2. Χάρτες τάσης ποιότητας για την ποικιλία Red Chief για τον αγρό της Πτολεμαΐδας μετά 
από τρία έτη : (α) σκληρότητα σάρκας, (β) διαλυτά στερεά συστατικά και για τον αγρό της Αγιάς 

μετά από δύο έτη: (δ) σκληρότητα σάρκας, (ε) διαλυτά στερεά συστατικά. 
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Αντίστοιχα με τους χάρτες τάσης παραγωγής έγιναν και οι χάρτες τάσης για την 
ποιότητα των καρπών (Σχήμα 2). Από τους αντίστοιχους χάρτες για την Αγιά (Σχήματα 
2γ, 2δ) φαίνεται ότι στο κεντρικό τμήμα του αγρού που η παραγωγή είναι υψηλή η 
ποιότητα είναι χαμηλή (χαμηλότερη σκληρότητα σάρκας και χαμηλότερα διαλυτά 
στερεά συστατικά). Παρατηρείται δηλαδή αρνητική συσχέτιση μεταξύ παραγωγής και 
ποιότητας καρπών. Στην Πτολεμαΐδα συμβαίνει κάτι ανάλογο με την σκληρότητα 
σάρκας (Σχήμα 2α ) όχι όμως με τα διαλυτά στερεά συστατικά (Σχήμα 2 β). 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι χάρτες χρονικής παραλλακτικότητας για την 
παραγωγή και την ποιότητα (Σχήματα 3, 4 και 5). Για την δημιουργία των χαρτών 
υπολογίστηκε σε κάθε σημείο του αγρού η χρονική τυπική απόκλιση που είναι η 
τετραγωνική ρίζα της χρονικής παραλλακτικότητας σ2 που δίνεται από την εξίσωση (1). 
Στις περιοχές του αγρού που η χρονική τυπική απόκλιση είναι χαμηλή σημαίνει ότι η 
τιμή του μετρούμενου μεγέθους είναι κοντά στη μέση τιμή για όλα τα έτη και άρα 
σταθερή με το χρόνο. Αντίθετα σε περιοχές που η χρονική τυπική απόκλιση είναι υψηλή 
η παραγωγή ή η ποιότητα άλλες χρονιές είναι υψηλή και άλλες χρονιές χαμηλή και άρα 
όχι σταθερή με το χρόνο. Στο χάρτη της Πτολεμαΐδας για την παραγωγή (Σχήμα 3α) το 
μεγαλύτερο τμήμα του αγρού παράγει σταθερά στα τρία έτη του πειράματος και μόνο τα 
περιθώρια του αγρού έχουν διαφορές από έτος σε έτος. Αν ο χάρτης αυτός συνδυαστεί 
με τον αντίστοιχο χάρτη τάσης παραγωγής (Σχήμα 1α) συμπεραίνεται ότι το νότιο 
τμήμα του αγρού παράγει σταθερά υψηλά, το βόρειο τμήμα του αγρού παράγει σταθερά 
χαμηλά και στα όρια υπάρχει διαφορά από έτος σε έτος. Στον αντίστοιχο χάρτη για την 
Αγιά παρατηρούμε ότι υπάρχουν περιοχές του αγρού που η παραγωγή είναι κοντά στη 
μέση τιμή και άρα σταθερή και άλλες που διαφέρει από έτος σε έτος αλλά δεν μπορούν 
να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα διότι οι μετρήσεις είναι μόνο για δύο έτη. 

Όσον αφορά την χρονική παραλλακτικότητα στην ποιότητα φαίνεται ότι και στον 
αγρό της Πτολεμαΐδας (Σχήμα 4) και στον αγρό της Αγιάς (Σχήμα 5) οι τιμές των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών δεν παραμένουν σταθερές με το χρόνο γεγονός σε 
συγκεκριμένες περιοχές του αγρού που πιθανόν οφείλεται στην επίδραση των καιρικών 
συνθηκών και της εποχής συγκομιδής που διαφέρουν από έτος σε έτος. 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Από τα αποτελέσματα της παραπάνω εργασίας προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

1. Οι οπωρώνες έδειξαν σημαντική χωρική παραλλακτικότητα στην παραγωγή με 
συντελεστές παραλλακτικότητας 20% για τον αγρό της Πτολεμαΐδας και πολύ 
μεγαλύτερη, γύρω στο 50%, για τον αγρό της Αγιάς. 

2. Η χωρική παραλλακτικότητα στην ποιότητα ήταν μικρότερη από την παραγωγή 
με συντελεστές παραλλακτικότητας να κυμαίνονται από 3-20%. Από τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά την μικρότερη παραλλακτικότητα έδειξαν τα διαλυτά 
στερεά συστατικά και η σκληρότητα σάρκας και μεγαλύτερη το βάρος καρπού 
η οξύτητα χυμού και το χρώμα. 

3. Η μέσοι όροι της παραγωγής δεν είχαν μεγάλες διαφορές από έτος σε έτος 
αποτέλεσμα που συμφωνεί με την άποψη ότι στις πολυετείς καλλιέργειες η 
παραγωγή είναι πιο σταθερή με τον χρόνο σε σχέση με τις ετήσιες.  

4. Οι τιμές των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών διαφέρουν από έτος σε 
έτος γεγονός που πιθανόν οφείλεται στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες 
που επικρατούν.  

5. Ο συνδυασμός του χάρτη τάσης παραγωγής ή ποιότητας με τον αντίστοιχο 
χάρτη χρονικής παραλλακτικότητας μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό 
ομογενών ζωνών διαχείρισης των αγρών, όπου η διαχείριση μπορεί να είναι 
ενιαία. 
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Σχήμα 3. Xάρτες χρονικής παραλλακτικότητας για την παραγωγή (α) στον αγρό της 

Πτολεμαΐδας και (β) στον αγρό της Αγιάς. 
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Σχήμα 4. Χάρτες χρονικής παραλλακτικότητας για την ποιότητα (α) σκληρότητα σάρκας 

και (β) διαλυτά στερεά συστατικά και στον αγρό της Πτολεμαΐδας 
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Σχήμα 5. Χάρτες χρονικής παραλλακτικότητας για την ποιότητα (α) σκληρότητα σάρκας 
και (β) διαλυτά στερεά συστατικά στον αγρό της Αγιάς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία έγινε χαρτογράφηση παραγωγής, ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των καρπών (βάρος καρπού, χρώμα καρπού, περιεκτικότητα σε 
διαλυτά στερεά συστατικά, σκληρότητα σάρκας και οξύτητα χυμού) και 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ECa) του εδάφους σε οπωρώνα μηλιάς έκτασης 50 
στρεμμάτων στην περιοχή Αγιά Λάρισας. Οι χάρτες έδειξαν σημαντική 
παραλλακτικότητα σε όλα τα μετρούμενα μεγέθη. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν 
ζώνες διαχείρισης του αγρού με τη μέθοδο της ασαφούς ομαδοποίησης. 
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ABSTRACT 

In the present study numerous maps of yield, quality (fruit mass, fruit color, 
soluble solids content, flesh firmness and juice acidity) and electrical conductivity 
(ΕCa) were created in a 5 ha apple orchard located in Agia area. The maps 
showed significant variability in all measured properties. The delineation of 
management zones of the orchard followed using fuzzy clustering. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η γεωργία ακριβείας (precision farming) είναι μια νέα μέθοδος διαχείρισης 

των αγρών που λαμβάνει υπόψη τη χωρική παραλλακτικότητα των παραμέτρων 
προκειμένου να εφαρμοστούν διαφορετικά επίπεδα εισροών. Η εφαρμογή 
γεωργίας ακριβείας σε συνεργασία με την υπάρχουσα εμπειρία μπορεί: 

1. Να βελτιστοποιήσει το εισόδημα του παραγωγού 
2. Να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα 

αγροχημικά. 
3. Να βελτιστοποιήσει το δυναμικό παραγωγής και την ποιότητα του 

παραγόμενου προϊόντος. 
4. Να βοηθήσει τη διαδικασία ιχνηλασιμότητας σε διάφορα συστήματα 

ποιότητας (HACCP, ISO, IPM) [1]. 
Στόχος της γεωργίας ακριβείας είναι να προσαρμόσουμε τις εισροές στις 

απαιτήσεις των καλλιεργειών σύμφωνα με την παραλλακτικότητα που 
παρουσιάζουν οι διάφοροι παράγοντες στα διάφορα τμήματα του αγρού. Δηλαδή 
αν κάποιο σημείο χρειάζεται περισσότερη ή λιγότερη λίπανση σε σχέση με την 
εφαρμογή του μέσου όρου, ή αν σε μια καλλιέργεια απαιτείται συγκομιδή σε 
διαφορετικές ημερομηνίες ώστε να αποφύγουμε την ποιοτική υποβάθμιση. Η 
διαφοροποίηση των διαφόρων εργασιών ανάλογα με την παραλλακτικότητα 
ονομάζονται μεταβλητές καλλιεργητικές φροντίδες. 

Για να γίνει εφαρμογή των μεταβλητών καλλιεργητικών φροντίδων, 
απαιτείται να γίνει πρώτα διαχωρισμός του αγρού σε διάφορες περιοχές ή ζώνες. 
Στη γεωργία ακριβείας οι περιοχές ονομάζονται Ζώνες Διαχείρισης (management 
zones). Ζώνες διαχείρισης είναι τα τμήματα ενός αγρού που έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά (εδαφολογικά,αγρονομικά χαρακτηριστικά, παραγωγή) και 
μπορούν να διαχειριστούν ως ενιαία [2].  

Για τη δημιουργία των ζωνών διαχείρισης χρησιμοποιούνται διάφορες 
μέθοδοι, ανάλογα με τα μέσα που έχουμε. Καταρχήν γίνεται καταγραφή των 
ιδιοτήτων του εδάφους και της καλλιέργειας (δειγματοληψίες εδάφους, χρήση 
αισθητήρων μέτρησης παραγωγής, ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους, 
χρήση δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών εδάφους και καλλιεργειών) 
και κατανομή τους στο χωράφι. Στη συνέχεια με τη χρήση στατιστικών μεθόδων 
όπως είναι η ασαφής συσταδοποίηση (fuzzy clustering), που στηρίζεται στη 
θεωρία των ασαφών συνόλων αναλύουμε και ομαδοποιούμε τα χαρακτηριστικά 
που μετρήθηκαν στις καλλιέργειες. Η ασαφής ομαδοποίηση ταξινομεί τα σημεία 
ή τις παρατηρήσεις σε δύο ή περισσότερες κλάσεις.  

Μία από τις ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία στην 
δημιουργία ζωνών διαχείρισης είναι η ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η ηλεκτρική 
αγωγιμότητα είναι η ιδιότητα του εδάφους που ορίζεται ως η ευκολία με την 
οποία διέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα δια μέσου της μάζας του. Οι κυριότεροι 
παράγοντες που την επηρεάζουν είναι η αλατότητα του εδάφους, η υγρασία και η 
ποσότητα αργίλου. Άλλοι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι η συμπίεση του 
εδάφους, η οργανική ουσία και η θερμοκρασία [2]. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία ζωνών διαχείρισης σε ένα 
οπωρώνα με μήλα με βάση δεδομένα παραγωγής, ποιότητας των καρπών και 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την καλλιεργητική περίοδο 2006, σε οπωρώνα 

μηλιάς στον Αετόλοφο Λάρισας (υψόμετρο 100μ.), έκτασης 50 στρ. Οι 
αποστάσεις φύτευσης στον οπωρώνα είναι 3,5 m μεταξύ τω γραμμών και 2 m επί 
των γραμμών. 

Πραγματοποιήθηκαν οι εξής μετρήσεις: 
1 Χαρτογράφηση παραγωγής 
2. Χαρτογράφηση ποιότητας 
3. Χαρτογράφηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους. 
Η χαρτογράφηση παραγωγής έγινε τον Σεπτέμβριο του 2006 με ζύγιση της 

παραγωγής ανά δέκα δένδρα και ως συντεταγμένες χρησιμοποιήθηκαν οι θέσεις 
των δέντρων επειδή είναι συγκεκριμένες. Για την χαρτογράφηση ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των καρπών ελήφθησαν δείγματα καρπών σε ένα πλέγμα 30 m 
x 30 m και με συντεταγμένες πάλι τις θέσεις των δέντρων. 

Κατά τη συγκομιδή λήφθηκαν δείγματα για την εκτίμηση της ποιότητας των 
καρπών. Συνολικά λήφθηκαν 55 δείγματα που το καθένα αποτελούνταν από έξι 
καρπούς. Για την εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών 
μετρηθήκαν τα εξής : 

1. Μέσο βάρος καρπού σε g 
2. Χρώμα φλοιού του καρπού. Η μέτρηση έγινε με χρωματόμετρο Hunter 

LAB, model Miniscan XE plus. Πραγματοποιήθηκαν 4 μετρήσεις στον ισημερινό 
του κάθε καρπού για τις παραμέτρους L*, a* και b*, και υπολογίστηκε ο μέσος 
όρος . 

3. Σκληρότητα της σάρκας του καρπού σε Ν. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε 
μετά από αφαίρεση του φλοιού με πενετρόμετρο Effegi με έμβολο διαμέτρου 
11mm 

4. Διαλυτά στερεά (ΔΣΣ) του χυμού των μήλων (%) με διαθλασίμετρο Carl 
Zeiss Jena 

5. pH του χυμού με πεχάμετρο 
6. Οξύτητα του χυμού, με τιτλοδότηση χυμού με 0.1 N NaOH μέχρι pH=8,2 

και υπολογισμό της οξύτητας σε (%) περιεκτικότητα σε μηλικό οξύ. 
Οι συντεταγμένες των θέσεων των δειγμάτων ποιότητας καταγράφηκαν για 

να είναι δυνατή η δημιουργία των χαρτών ποιότητας. 
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (ΕCa) του εδάφους μετρήθηκε με το Veris 3100 

(Εικόνα 2) σε δυο διαφορετικά βάθη (0-30 cm & 0-90 cm). Η ηλεκτρική 
αγωγιμότητα μπορεί να μετρηθεί με τη δημιουργία διαφοράς δυναμικού στο 
έδαφος. Ένα ζεύγος ηλεκτροδίων εκπέμπει ηλεκτρικό ρεύμα στο έδαφος και ένα 
εξωτερικό ζεύγος ηλεκτροδίων μετράει την πτώση του δυναμικού. και μετρώντας 
τη. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται σύνθεση τεσσάρων ηλεκτροδίων (four-electrode 
configuration) και αρχικά προτάθηκε από τον Wenner το 1915. 

Το Veris (Σχήμα 1) είναι μια συσκευή μέτρησης της ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας η οποία βασίζεται στην εικονιζόμενη διάταξη. Το Veris είναι μια 
διάταξη που αποτελείται από 6 δίσκους (3 ζεύγη) οι οποίοι έρχονται σε επαφή με 
το έδαφος και δρουν ως ηλεκτρόδια. Το εσωτερικό ζεύγος δίσκων έχει αρνητικό 
φορτίο, ενώ τα αλλά δυο ζεύγη καταγράφουν το ηλεκτρικό πεδίο σε διαφορετικές 
αποστάσεις και άρα την αγωγιμότητα σε δυο διαφορετικά βάθη, 0-30 εκ. και 0-90 
εκ. Το όλο σύστημα είναι ρυμουλκόμενο από γεωργικό ελκυστήρα και 
περιλαμβάνει και έναν δέκτη GPS τοποθετημένο στον ελκυστήρα ώστε να 
καταγράφεται το σημείο της κάθε μέτρησης στην κεντρική μονάδα, που 
βρίσκεται στην καμπίνα του οχήματος. Το σύστημα καταγράφει μια μέτρηση ανά 
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δευτερόλεπτο και μπορεί να κινηθεί με ταχύτητες 5 έως 20 χλμ/ώρα σε 
παράλληλες διαδρομές απόστασης από 4 εως 15 μέτρα (Σχήμα 2). Οι μετρήσεις 
της ηλεκτρικής αγωγιμότητας καθώς και το στίγμα από το GPS μεταφέρονται 
από την κεντρική κονσόλα σε μια δισκέτα και έπειτα μπορούν να μεταφερθούν 
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου με τη βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού 
μπορούν να μετατραπούν σε ψηφιακό χάρτη. Από τα δεδομένα δημιουργήθηκαν 
χάρτες παραγωγής, ποιοτικών χαρακτηριστικών και χάρτες ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας του εδάφους. Οι χάρτες δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Surfer®. 

 

 
Σχήμα7. Το VERIS 3100. Εμφανείς είναι οι 

δίσκοι του 
Σχήμα 2. Η πορεία του VERIS στον 

οπωρώνα 
 

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να καθοριστούν ζώνες διαχείρισης στον 
πειραματικό αγρό με το λογισμικό MZA (Management Zone Analyst) το οποίο 
χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο fuzzy k-means, που στηρίζεται στην ασαφή 
συσταδοποίηση. [3] 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιηθήκαν για τον καθορισμό των ζωνών διαχείρισης 
ήταν τα εξής: παραγωγή, ποιοτικά χαρακτηριστικά (οξύτητα, διαλυτά στερεά 
συστατικά, σκληρότητα σάρκας και βάρος καρπού) και ηλεκτρική αγωγιμότητα του 
εδάφους. 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Στον πίνακα 1 φαίνονται τα περιγραφικά στατιστικά (ελάχιστη, μέγιστη, μέση τιμή 

και συντελεστής παραλλακτικότητας (CV)) των μετρούμενων μεγεθών. Παρατηρούμε 
ότι η παραγωγή είχε μεγάλο εύρος τιμών (από 2, 6 έως 8,5 τον/στρ) και υψηλό 
συντελεστή παραλλακτικότητας 43%. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών έδειξαν 
μικρότερη παραλλακτικότητα με συντελεστές παραλλακτικότητας από 5% για την 
σκληρότητα σάρκας και τα διαλυτά στερεά συστατικά, 10% για το βάρος καρπού και 
13% για την οξύτητα χυμού και την περιεκτικότητα του χυμού σε μηλικό οξύ. 
Οι χάρτες παραγωγής φαίνονται στους παρακάτω πίνακες, και πιο συγκεκριμένα χάρτης 
παραγωγής (Σχήμα 3), ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Σχήμα 4), βάρος καρπού (Σχήμα 5), 
μηλικού οξέος (Σχήμα 6) και διαλυτών στερεών συστατικών (Σχήμα 7). Οι 
συντεταγμένες στα σχήματα 3,5,6 και 7 είναι σχετικές, ενώ στο Σχήμα 4 είναι μονάδες 
UTM. 
 
3.1 Ζώνες παραγωγής 

Στα σχήματα 8, 9, 10 βλέπουμε πως καθοριστήκαν οι ζώνες διαχείρισης του 
οπωρώνα με βάση την παραγωγή (Σχήμα 8), την ηλεκτρική αγωγιμότητα (Σχήμα 
9) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (συνδυασμός όλων των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών) (Σχήμα 10). Όπως φαίνεται για κάθε περίπτωση προκύπτουν 
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διαφορετικές ζώνες κάτι που δεν επιτρέπει να καταλήξουμε σε συμπέρασμα όσον 
αφορά τον κατάλληλο αριθμό κλάσεων. 

O αριθμός των ζωνών διαχείρισης καθορίστηκε με βάση τους δείκτες FPI 
(fuzziness performance index) και NCE (normalized classification entropy) αλλά 
και με κριτήριο την ευκολία δημιουργίας τους. 

 
Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά των μετρούμενων μεγεθών 

Μετρούμενο 
μέγεθος 

Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέση 
τιμή 

CV 
(%) 

Παραγωγή 
(τόννοι/στρ) 

0,26 8,50 3,40 43,49 

Βάρος καρπού 
(g) 

178 286 232,6 10,13 

Σκληρότητα 
Σάρκας (Ν) 

62,4 79,4 71,7 5,57 

ΔΣΣ (%) 12,8 16,3 14,8 5,24 
Μηλικό οξύ 

(%) 
0,167 0,322 0,238 13,40 

ECa (0-30 cm) 5,1 59,5 29,4 29,71 
ECa (0-90 cm) 5 91 32,9 35,15 
 
 

  

Σχήμα 3. Χάρτης Παραγωγής σε Κg/στρ. Σχήμα 4. Χάρτης ηλεκτρικής . 
αγωγιμότητας 

22756000 22756500 22757000 22757500 22758000 22758500 22759000
39674500

39675000

39675500

39676000

39676500

39677000

39677500
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Σχήμα 5. Χάρτης βάρους καρπούς σε g Σχήμα 6. Χάρτης μηλικού οξέος 
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Σχήμα 7. Χάρτης Διαλυτών Στερεών 

 
 
 
 

 
 

 
Σχήμα 8. Ζώνες με βάση τη παραγωγή Σχήμα 9. Ζώνες με βάση την ECa  
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Σχήμα 10. Ζώνες διαχείρισης με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
 

O δείκτης FPI δείχνει τον βαθμό διαχωρισμού των κλάσεων και παίρνει τιμές 
από 0 έως 1. Καθώς οι τιμές του FPI πλησιάζουν στο 0 δείχνουν ευδιάκριτες 
κλάσεις ενώ όταν οι τιμές πλησιάζουν το 1 οι κλάσεις δεν είναι ευδιάκριτες και 
ένα σημείο του αγρού μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κλάσεις. 

Ο δείκτης NCE παίρνει επίσης τιμές από 0 έως 1 και κάνει εκτίμηση του 
ποσοστού της ασάφειας που δημιουργείται από ένα ορισμένο αριθμό κλάσεων. 
Όταν ο NCE παίρνει τιμές κοντά στο 1 επικρατεί ασάφεια ενώ όταν παίρνει τιμές 
κοντά στο 0 επικρατεί καλύτερη οργάνωση. Όταν και οι δύο δείκτες έχουν 
ελάχιστη τιμή τότε έχουμε τον άριστο αριθμό κλάσεων. 

Κανονικά έπρεπε να καθοριστούν ζώνες που είχαν το χαμηλότερο FPI. Αυτές 
ήταν 6 ζώνες με βάση το μηλικό οξύ. Στην πράξη όμως είναι κάπως δύσκολο να 
ορισθούν 6 ζώνες διαχείρισης σε έναν οπωρώνα 50 στρεμμάτων. Έτσι 
επιλέχθηκε η διαμόρφωση ζωνών με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν 
σχετικά χαμηλό FPI και NCE. 

Επίσης καθορίσθηκαν ζώνες με βάση τη παραγωγή και την ηλεκτρική 
αγωγιμότητα. Δεν έχουμε ξεχωρίσει ποιος καθορισμός ζωνών είναι καλύτερος. 
Ανάλογα με τις απαιτήσεις μας μπορούμε να επιλέξουμε. 

Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι δείκτες FPI και NCE για κάθε αριθμό κλάσεων 
για τις παραμέτρους ηλ.αγωγιμότητα σε βάθος 0-90 εκ., παραγωγή και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Οι παράμετροι που θα βοηθήσουν περισσότερο στη δημιουργία 
ζωνών διαχείρισης, δεν είναι σταθεροί και εξαρτώνται από ποια ιδιότητα είναι 
περισσότερο επιθυμητή για τη διαχείριση. 

Από τα σχήματα 8, 9 και 10 φαίνεται ότι οι ζώνες διαχείρισης είναι 
διαφορετικές με βάση την παραγωγή, την ηλεκτρική αγωγιμότητα και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση των δεδομένων θα συνεχιστεί κάνοντας τις 
συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία 
των ζωνών διαχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της στατιστικής 
ανάλυσης και την εμπειρία του παραγωγού σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του 
αγρού θα καθοριστούν οι ζώνες διαχείρισης του οπωρώνα. 
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Πίνακας 2. Δείκτες FPI και NCE για όλες τις παραμέτρους που μετρήθηκαν 
 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από τα αποτελέσματα της παραπάνω εργασίας καταλήγουμε στα παρακάτω 
συμπεράσματα: 

1. Ο οπωρώνας έδειξε σημαντική παραλλακτικότητα στο έδαφος, στην 
παραγωγή, και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών. Η ύπαρξη 
αυτής της παραλλακτικότητας δείχνει ότι ο αγρός είναι δυνατόν να 
χωριστεί σε διαφορετικές ζώνες διαχείρισης, όπου μπορούν να 
εφαρμοστούν μεταβλητές καλλιεργητικές φροντίδες σε κάθε ζώνη. 

2. Η ανάλυση έδειξε ο άριστος αριθμός ζωνών διαχείρισης στις οποίες 
μπορεί να χωριστεί ο οπωρώνας είναι πέντε ή έξι, αλλά για την 
δημιουργία του τελικού χάρτη χρησιμοποιήθηκαν τρεις κλάσεις διότι 
είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί διαχείριση του αγρού σε τρεις 
ζώνες. 
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  ECa 0-90 Παραγωγή Ποιότητα 
Ζώνες FPI NCE FPI NCE FPI NCE 

2 0,0362 0,0131 0,0347 0,0144 0,0289 0,0122 
3 0,0358 0,0172 0,0203 0,0126 0,0146 0,0090 
4 0,0413 0,0223 0,0150 0,0100 0,0360 0,0200 
5 0,0419 0,0240 0,0126 0,0106 0,0183 0,0123 
6 0,039 0,0234 0,0066 0,0059 0,0109 0,0082 



Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 – 20 Οκτωβρίου 2007 

«Η συμβολή των Γεωργικών Μηχανικών σε μια ανταγωνιστική γεωργία» 
874

(206) 
 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ 

ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  
 

Δ. Μπόχτης1, H.W. Griepentrog2, Σ. Βουγιούκας1, N.A. Andersen3 
 1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργικής 

Μηχανολογίας, Θυρίδα 275, 54124, Θεσ/νίκη, dionmpo@agro.auth.gr 
2 University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Dep. of Agricultural Sciences, 

2630 Taastrup, Denmark, hwg@kvl.dk 
3 DTU, Technical University of Denmark, Dep. of Automation, 2800 Kgs. Lyngby, 

Denmark, naa@oestern.dtu.dk  
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εκτέλεση εργασιών κοπής χόρτου με τη 

χρήση αυτόνομου ελκυστήρα. Η κάλυψη της επιφάνειας του αγρού έγινε ακολουθώντας 
όλους τους αγρονομικούς περιορισμούς των γεωργικών κατεργασιών με τη 
διαφοροποίηση ότι η ακολουθία των διαδρομών στις οποίες εργάζεται ο ελκυστήρας 
ελαχιστοποιεί το συνολικό μήκος των νεκρών διαδρομών. Τα πειράματα 
πραγματοποιήθηκαν σε εκτάσεις του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου της 
Κοπεγχάγης. Βάση των αποτελεσμάτων επιτεύχθηκε μείωση της τάξης του 40% του μη 
παραγωγικού χρόνου του ελκυστήρα. 
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TRACTOR FOR MOWING 
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ABSTRACT 
In this paper the mowing operation using an autonomous tractor is presented. For the 

planning of the tractor’s motion sequence, a new innovative optimization method was 
used that minimizes the non-working travelled distance during the turnings at the 
headlands. The experiments took place at the farm of the University of Copenhagen. 
Based on the results, the dead distance savings are in the order of 40%.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ένα από τα σημαντικότερα δυνητικά πλεονεκτήματα ενός αυτόνομου ελκυστήρα, 

είναι η δυνατότητα εκτέλεσης κινήσεων οι οποίες ξεπερνούν τις δυνατότητες ενός 
οδηγού σε ένα συμβατικό ελκυστήρα. Για ένα αυτόνομο όχημα που διαθέτει δυνατότητα 
προσδιορισμού της απόλυτης θέσης του, η μετάβαση μεταξύ δυο σημείων απαιτεί απλά 
την είσοδο των συντεταγμένων των δύο αυτών σημείων. Αντίθετα, σε ένα συμβατικό 
υπάρχει η αναγκαιότητα μιας ορατής από τον οδηγό διαδρομής, που να ενώνει τα δύο 
σημεία. Επίσης, κατά την πραγματοποίηση ελιγμών στα όρια των κινηματικών 
περιορισμών του οχήματος, η ακρίβεια εκτέλεσης στον επανδρωμένο ελκυστήρα 
εναπόκεινται στην επιδεξιότητα του οδηγού ενώ στην περίπτωση του αυτόνομου 
ελκυστήρα υπάρχει μια σχεδόν «τυποποιημένη» επαναλαμβανόμενη ακρίβεια.  

Οι δύο παραπάνω διαφοροποιήσεις των αυτόνομων ελκυστήρων έναντι των 
επανδρωμένων, καθιστούν για τους πρώτους δυνατή την εκτέλεση αγροτικών εργασιών 
με παρακολούθηση διαδρομών, που παρόλο ότι βελτιστοποιούν την απόδοση του, είναι 
αδύνατο να εκτελεστούν από έναν οδηγό ή στην καλύτερη περίπτωση απαιτούν ειδική 
τεχνική υποστήριξη του. 

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εκτέλεση εργασιών κοπής χόρτου με τη 
χρήση του αυτόνομου ελκυστήρα Hako Hakotract 3000. Στις εργασίες αυτές η κάλυψη 
της επιφάνειας του αγρού έγινε ακολουθώντας διαδρομές βελτιστοποιημένες ως προς τις 
νεκρές διαδρομές του ελκυστήρα. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εκτάσεις του 
αγροκτήματος του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης. Η σχεδίαση των διαδρομών 
κάλυψης της επιφάνειας, ακολουθεί όλους τους αγρονομικούς περιορισμούς των 
γεωργικών κατεργασιών. Η διαφοροποίηση βρίσκεται στην εκτέλεση των ελιγμών του 
ελκυστήρα.  

Η επιλογή της συγκεκριμένης γεωργικής εργασίας για την εφαρμογή της μεθόδου 
της βελτιστοποιημένης ακολουθίας διαδρομών, βασίστηκε σε μελέτες που έχουν δείξει 
πως η επαναλαμβανόμενη εργασία κοπής χόρτου είναι μια από τις πιο πολλά 
υποσχόμενες προς αυτοματοποίηση εργασία, από άποψη μείωσης του κόστους 
εκτέλεσης της [1]. 

 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 
2.1. Ο Αυτόνομος Γεωργικός Ελκυστήρας  

Η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ο αυτόνομος ελκυστήρας είναι ο εμπορικός 
ελκυστήρας Hakotrac 3000. Η ισχύς του είναι 20 kW. Το σύστημα ελέγχου έχει 
αναπτυχθεί από το τμήμα αυτοματισμών του Technical University of Denmark (DTU). 
Ο έλεγχος της στροφής του ελκυστήρα, των στροφών της μηχανής, της ταχύτητας 
μετακίνησης, του άξονα μετάδοσης κίνησης (PTO), και της ανάρτησης τριών σημείων 
επιτυγχάνεται μέσω ενός βιομηχανικού μικρο-ελεγκτή (ESX). Το σύστημα ESX είναι 
υπεύθυνο για την ανάγνωση των δεδομένων των αισθητήρων και για τον έλεγχο των 
γραμμικών ενεργοποιητών του συστήματος [2]. Διαθέτει CAN-bus interface (Controller 
Area Network) για τον εξωτερικό έλεγχο των προαναφερθέντων παραμέτρων. 
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Σχήμα 1. Ο αυτόνομος ελκυστήρας. 

 

 
Σχήμα 2. Η δομή και η συνδεσιμότητα του συστήματος [7]. 

 
Όσον αφορά το σύστημα πλοήγησης του ελκυστήρα, συνδυάζει τις δύο γενικές 

προσεγγίσεις των αυτόνομων οχημάτων για γεωργικές εφαρμογές. Η πρώτη προσέγγιση 
χρησιμοποιεί αισθητήρες από τους οποίους προκύπτει η απόλυτη θέση του οχήματος, 
όπως συσκευές GPS [3]. Στην περίπτωση αυτή το όχημα ακολουθεί μια 
προκαθορισμένη τροχιά δοσμένη σε ένα απόλυτο σύστημα συντεταγμένων. Βασικό 
μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η αδυναμία του συστήματος να αντιδράσει σε 
μια αναπάντεχη αλλαγή του περιβάλλοντος πχ. στην περίπτωση ενός κινούμενου 
εμποδίου.  

Στη δεύτερη προσέγγιση η πλοήγηση του οχήματος βασίζεται στον προσδιορισμό 
της σχετικής του θέσης. Στην περίπτωση αυτή η διαδρομή του οχήματος καθορίζεται σε 
ένα σχετικό σύστημα αναφοράς. Για παράδειγμα η θέση του οχήματος προσδιορίζεται 
σε σχέση με τη θέση μεμονωμένων φυτών ή σειρών γραμμικής καλλιέργειας μέσω της 
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αξιοποίησης των πληροφοριών που προέρχονται είτε από οπτικούς αισθητήρες 
(κάμερες) είτε από μη οπτικούς (οδόμετρα, γυροσκόπια, επιταχυνσιόμετρα κ.α.) [4]. Η 
προσέγγιση αυτή εμπεριέχει ένα πιο ενεργό τρόπο πλοήγησης μια και τα απρόβλεπτα 
γεγονότα μπορούν να γίνουν αντιληπτά και να αντιμετωπιστούν. Βασικό μειονέκτημα 
των συστημάτων αυτών είναι οι περιορισμοί των συνθηκών κάτω από τις οποίες 
μπορούν να λειτουργήσουν με ασφαλή ακρίβεια οι διάφοροι αισθητήρες. Για 
παράδειγμα μια κάμερα λειτουργεί κάτω από ορισμένες συνθήκες φωτισμού.  

Με τη σύνθεση των δύο παραπάνω προσεγγίσεων μπορεί να προκύψει ένα πολύ πιο 
αξιόπιστο σύστημα. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από συνδυασμούς αισθητήρων που 
έχουν εφαρμοστεί σε αυτόνομα γεωργικά οχήματα [5], [6]. Το σύστημα που 
παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία χρησιμοποιεί το συνδυασμό του υψηλής ακρίβειας 
κινηματικού GPS Trimble MS750 Real Time Kinematic και ενός οδομέτρου για τη 
διόρθωση των βραχυπρόθεσμων σφαλμάτων του GPS.  

Η αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. 
  
2.2. Σχεδιασμός Αποστολής 

Η είσοδος της αποστολής του οχήματος γίνεται με τη χρήση αρχείου γραμμένου στη 
γλώσσα eXtendible Markup Language (XML) (IEEE standard). Το αρχείο αυτό περιέχει 
έναν αριθμό από σημεία τα οποία περιγράφονται από τις UTM συντεταγμένες τους και 
μια λίστα για κάθε σημείο το οποίο περιέχει τις εντολές των ενεργειών που πρέπει να 
εκτελεστούν μόλις ο ελκυστήρας φτάσει σε αυτό το σημείο. Οι εντολές αυτές 
περιλαμβάνουν τον τύπο του ελιγμού (Ω-στροφή ή Τ-στροφή) που πρέπει να εκτελέσει 
ο ελκυστήρας προκειμένου να προσεγγίσει το επόμενο σημείο της αποστολής, την 
ταχύτητα και την επιτάχυνση της κίνησης του μέχρι το επόμενο σημείο, την εντολή της 
σύμπλεξης ή της αποσύμπλεξης του PTO, την εντολή της ανύψωσης ή του 
κατεβάσματος του φερόμενου μηχανήματος κτλ.  

 

 
Σχήμα 3. Η δομή των XML αρχείων [7]. 

 
Για απλές πειραματικές εφαρμογές η δημιουργία ενός τέτοιου αρχείου μπορεί να 

βασιστεί πάνω σε τυποποιημένα πρότυπα ή απλά σε τροποποιήσεις παλαιοτέρων 
αρχείων. Για την εκτέλεση όμως μιας πραγματικού μεγέθους εργασίας αυτό θα έπρεπε 
να γίνεται αυτοματοποιημένα. Επιπλέον, στη διαδικασία της δημιουργίας του αρχείου 
θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ο αλγόριθμος της βελτιστοποίησης.  

Για τους λόγους αυτούς αναπτύχτηκε κώδικας στην τεχνική γλώσσα 
προγραμματισμού MATLAB μέσω του οποίο εισόδους τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
του αγρού, το πλάτος εργασίας και την ελάχιστη γωνία στροφής του ελκυστήρα, παράγει 
ένα αρχείο XML με την αποστολή του αυτόνομου ελκυστήρα (Σχήμα 4).  

Με αρχική είσοδο τη γεωμετρία του αγρού, ο κώδικας αρχικά καθορίζει τις 
διαδρομές (όχι την ακολουθία τους) από τις οποίες θα πρέπει να περάσει ο ελκυστήρας 
ώστε να ολοκληρωθεί η κοπή του χόρτου χωρίς κενά στην κοπή ή επικαλύψεις. Στις 
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εφαρμογές της παρούσας εργασίας όλες οι διαδρομές είναι ευθείες. Συνεπώς, για τον 
προσδιορισμό κάθε διαδρομής αρκούν μόνο δύο σημεία που αντιστοιχούν στα δυο άκρα 
της.  

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της αποστολής βασίζεται στη μέθοδο που 
παρουσιάζεται στην εργασία [8]. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο κάθε διαδρομή 
αντιστοιχίζεται με έναν κόμβο και δημιουργείται ο γράφος του προβλήματος. Σε κάθε 
τόξο που ενώνει δύο κόμβους αντιστοιχείται ένα κόστος το οποίο είναι ίσο με το μήκος 
της διαδρομής του ελιγμού που πρέπει να εκτελέσει ο ελκυστήρας για τη μετάβαση του 
από το τέλος της διαδρομής που αντιστοιχεί στον έναν κόμβο στην αρχή της διαδρομής 
που αντιστοιχεί στο δεύτερο. Το μήκος αυτό υπολογίζεται με βάση την ελάχιστη γωνία 
στροφής του ελκυστήρα και την τοπική γεωμετρία του χωραφιού (ελεύθερος χώρος για 
ελιγμούς, παρουσία εμποδίων ή γενικά απροσπέλαστων περιοχών κτλ.) [9]. Στην 
εργασία [8] το πρόβλημα αναφέρεται σε αριθμό γεωργικών οχημάτων που εργάζονται 
ταυτόχρονα και είναι μοντελοποιημένο ως πρόβλημα δυαδικού (0-1) προγραμματισμού 
ακεραίων μεταβλητών και για την επίλυσή του χρησιμοποιούνται ευρετικοί αλγόριθμοι. 
Η περίπτωση που παρουσιάζεται εδώ είναι περιορισμός του προβλήματος για ένα 
όχημα. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος 
(περιλαμβάνεται στη MATLAB), βασίζεται στην τεχνική branch-and-bound και για τον 
περιορισμό του προβλήματος στο ένα όχημα, δίνει λύσεις σε ικανοποιητικό χρόνο.  

 

Σχήμα 4. Η δομή του προγράμματος παραγωγής XML αρχείων 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εκτάσεις του αγροκτήματος του 
Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης τον Απρίλιο του 2007. Πρέπει να τονιστεί ότι ο 
αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την βελτιστοποίηση μπορεί να λύσει προβλήματα 
με εκατοντάδες διαδρομές μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα (της τάξης των λεπτών). 
Παρουσιάζονται όμως πειραματικές κατεργασίες με μικρό σχετικά αριθμό διαδρομών 
για να είναι ευκρινής η παρουσίαση τους.  

Στο Σχήμα 5 παρουσιάζονται 3 ζεύγη κατεργασιών (παραδοσιακής κατεργασίας και 
βέλτιστων διαδρομών αντίστοιχα) για αγροτεμάχια 20, 30 και 40 διαδρομών.  
Θέτοντας αυθαίρετα ως φορά αρίθμησης των διαδρομών την φορά Δύση-Ανατολή, 

οι διαδοχές των διαδρομών για τις κατεργασίες του σχήματος 5 είναι: 
20 διαδρομές: <3 8 13 18 14 19 15 20 16 9 4 10 5 1 6 11 17 12 7 2>. 
30 διαδρομές:< 2 7 3 8 4 9 14 19 24 29 25 30 26 20 15 10 5 11 16 21 27 22 28 23 18 

13 17 12 6 1>. 
40 διαδρομές:< 2 7 3 8 4 9 14 19 24 29 34 39 35 40 36 31 26 21 27 22 16 11 5 10 15 

20 25 30 37 32 38 33 28 23 18 13 17 12 6 1>. 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία από τις συγκρίσεις των δύο μεθόδων. 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα η μείωση τόσο της νεκρής διαδρομής όσο και 
του μη παραγωγικού χρόνου, είναι της τάξης του 40%. 

Αγρός Καθορισμός 
διαδρομών 

Βέλτιστη 
ακολουθία 
διαδρομών

Διαδοχή 
σημείων 

XML 
αρχείο 

Πλάτος 
εργασίας 

Κινηματική 
ελκυστήρα 
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Η μέθοδος της βελτιστοποίησης δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση ορθογώνιων 
αγροτεμαχίων. Στο Σχήμα 6 (α) παρουσιάζεται η εργασία κοπής σε αγροτεμάχιο που 
αποτελείται από δύο τμήματα εκ των οποίων το ένα έχει μικρότερα μήκη διαδρομών. Ο 
συνολικός αριθμός των διαδρομών είναι 12 (6 σε κάθε τμήμα). Η μοντελοποίηση του 
προβλήματος παραμένει η ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι ο πίνακας κόστους του 
προβλήματος της βελτιστοποίησης. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα έχει προστεθεί ο 
περιορισμός του εμποδίου μπροστά από το μικρό τμήμα του αγροτεμαχίου. Αυτό 
σημαίνει ότι ο ελκυστήρας δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει προς και από τον αγρό 
στην αρχή και στο τέλος της εργασίας του αντίστοιχα. Επίσης στο πρόβλημα της 
βελτιστοποίησης έχει ληφθεί υπόψη ότι ο ελκυστήρας έρχεται πριν την εργασία του από 
την ανατολική πλευρά του αγροτεμαχίου και ο προορισμός του μετά το πέρας της 
εργασίας βρίσκεται επίσης προς την ανατολική πλευρά. Η λύση που προκύπτει είναι η 
ακολουθία διαδρομών: <1 5 10 4 9 12 8 3 7 11 6 2>. Όπως διαπιστώνεται ο ελκυστήρας 
μεταβαίνει από το ένα τμήμα του αγροτεμαχίου στο άλλο χωρίς να ολοκληρώσει 
χωριστά την κατεργασία σε καθένα από αυτά.  

Στο Σχήμα 6 (β) παρουσιάζεται η περίπτωση ενός αγροτεμαχίου σχήματος 
τραπεζίου.  

 
Πίνακας 1. Σύγκριση των παραδοσιακών συστημάτων κατεργασίας με τα συστήματα 

βέλτιστων διαδρομών. 

(1) 20 x 1.4 m = 28 m (2) 30 x 1.4 m = 42 m (3) 40 x 1.4 m = 56 m πλάτος αγρού. 
 

Στο Σχήμα 7 παρουσιάζεται η εργασία κοπής χόρτου μεταξύ των σειρών δέντρων 
ενός οπωρώνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι σειρές των δέντρων αποτελούν εμπόδια 
στο εσωτερικό του αγρού και μεταβάλουν το πρόβλημα ως προς το μήκος των ελιγμών. 
 

 Τύπος 
πορείας 

Νεκρή 
Διαδρομή 

(m) 

Μείωση 
νεκρής 

διαδρομής 
(%) 

Μη 
παραγωγικός 

χρόνος 
 (s) 

Μείωση μη 
παραγωγικού 
χρόνου (%) 

Διαδοχικές 
διαδρομές 416,58 1,113 20 

Διαδρομές 
(1) Βέλτιστη 

ακολουθία 242,19 
41.86 

614 
44.83 

Διαδοχικές 
διαδρομές 620,71 1,684 30 

Διαδρομές 
(2) Βέλτιστη 

ακολουθία 365,78 
41.07 

931 
44.71 

Διαδοχικές 
διαδρομές 823,81 2,252 40 

Διαδρομές 
(3) Βέλτιστη 488,41 

40.71 
1,244 

44.76 
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Σχήμα 5. Κατεργασίες ακολουθώντας το παραδοσιακό σύστημα και το σύστημα 

βέλτιστων διαδρομών αντίστοιχα. 

 

 
(α) (β) 

Σχήμα 6. Κατεργασία κοπής (α) σε αγρό δύο τμημάτων (β) σε τραπεζοειδή αγρό  
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Σχήμα 5. Κατεργασία κοπής μεταξύ σειρών δέντρων οπωρώνα. 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από την εφαρμογή λογισμικού 
βελτιστοποίησης της εκτέλεσης γεωργικών εργασιών σε αυτόνομο ελκυστήρα. Βάση 
των αποτελεσμάτων επιτεύχθηκε μείωση του μη παραγωγικού χρόνου του ελκυστήρα 
της τάξης του 40%. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά τόσο για την 
εφαρμογή του λογισμικού βελτιστοποίησης στον συγκεκριμένο αυτόνομο ελκυστήρα, 
όσο και για την ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών για την εφαρμογή 
του στους συμβατικούς επανδρωμένους ελκυστήρες. 
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ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 
SPOT 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 
Λ. Τούλιος1, Δ. Δουδουμοπούλου1, Μ. Τούλιος1, και Δ. Χατζημιτσής2 

1 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 
 Ινστιτούτο Χαρτ/σης & Ταξ/σης Εδαφών, Θεοφράστου 1, 413 35, Λάρισα, 

ltoulios@nagref.gr 
2 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Λεμεσός, Κύπρος 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αναλύθηκαν διαχρονικές εικόνες SPOT 5 για την ταξινόμηση γεωργικών χρήσεων 

γης, ακολουθώντας τη μέθοδο της ταξινόμησης κατά αγροτεμάχιο. Η διαδικασία 
περιελάμβανε ταξινόμηση των φασματικών δεδομένων, ανυσματική χαρτογράφηση των 
αγροτεμαχίων και ολοκλήρωση των δεδομένων με μετατροπή των ανυσματικών σε 
δεδομένα κανάβου, σε περιβάλλον ΓΣΠ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι δυνατή η 
εκτίμηση των κατηγοριών χρήσης γης κατά αγροτεμάχιο με δορυφορικά δεδομένα. 
Επειδή όμως τα χαρτογραφικά δεδομένα αλλάζουν σε ετήσια βάση είναι απαραίτητος 
και αναγκαίος ο συνεχής έλεγχος της θέσης και της έκτασης των αγροτεμαχίων. 
 

 
 

USE OF SPOT5 MULTITEMPORAL DATA FOR 
AGRICULTURAL PARCEL CLASSIFICATION 

 
L. Toulios1, D. Doudoumopoulou1, M. Toulios1 and D. Hadjimitsis2 

1 National Agricultural Research Foundation (NAGREF), Institute of Soil Classification 
and Mapping, 1 Theofrastou str., 41335, Larissa, Greece, ltoulios@nagref.gr 

2 Cyprus University of Technology, Department of Civil Engineering, P.O.Box 50329, 
3036, Lemesos, Cyprus 

 
 

ABSTRACT 
Advanced remote sensing tools were used to develop an accurate land-cover 

classification based on a per-parcel classification procedure, using multitemporal SPOT 
5 images. Per-parcel classification was performed integrating raster remotely sensed 
imagery with vector cartographic data of the fields, using a GIS. The results demonstrate 
that based on the spectral data it is possible to develop an accurate assessment of crop 
cover-types in this area. However, cartographic data are not accurate and differ in 
yearly basis, and for this reason, a careful parcel size and location control is necessary.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Μεταξύ των εφαρμογών των δορυφορικών εικόνων είναι η αναπροσαρμογή των 
χωρικών βάσεων δεδομένων των χρήσεων/καλύψεων γης με σχετικά χαμηλό κόστος. 
Ιδιαίτερα σε δυναμικά περιβάλλοντα όπως η γεωργία, μια πλήρως αυτοματοποιημένη 
διαδικασία τέτοιων αναπροσαρμογών μπορεί να μειώσει χρόνο και χρήμα, σε σύγκριση 
με άλλες τεχνικές. 

Για πολλά χρόνια η ακρίβεια της χαρτογράφησης των χρήσεων γης από τους 
δορυφορικούς αισθητήρες περιορίστηκε από τη σχετικά μικρή χωρική διακριτική 
ικανότητα των εικόνων. Μέχρι την δεκαετία του '90, τα χρησιμοποιούμενα χωρικά 
δεδομένα ήταν αυτά των δορυφόρων Landsat και SPOT (HRV) [1,2]. Οι 
πολυφασματικές εικόνες SPOT HRV έχουν χωρική διακριτική ικανότητα 20 m η οποία 
είναι μεν επαρκής για την ακριβή χαρτογράφηση σε περιφερειακή κλίμακα, η τοπική 
όμως λεπτομέρεια δεν είναι ορατή. Από το 2002 είναι διαθέσιμα χωρικά πολυφασματικά 
δεδομένα 10 m (SPOT 5 HRG) και στη συνέχεια, πολυφασματικά δεδομένα 4 m και 3.2 
m, από τους αισθητήρες IKONOS και Quickbird αντίστοιχα. Η μεγάλη αυτή διακριτική 
ικανότητα έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλέον ακριβή χαρτογράφηση χρήσεων-γης σε 
τοπική κλίμακα [3,4,5]. Με την εισαγωγή των πολύ υψηλής ευκρίνειας δορυφορικών 
συστημάτων η ομαλή αναπροσαρμογή των χαρτών (π.χ. για το Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων - ILPIS) φαίνεται πλέον εφικτή [6]. Πράγματι, τα 
δορυφορικά συστήματα SPOT 5, IKONOS και Quickbird παρέχουν αρκετή λεπτομέρεια 
για τα μικρά αγροτεμάχια, σε σύγκριση με τις εικόνες της γενιάς Landsat, και σε μερικές 
περιπτώσεις ακόμα και μεμονωμένα δέντρα είναι ορατά στις εικόνες. Εντούτοις, ένα 
σημαντικό πρόβλημα με τις υψηλής ευκρίνειας εικόνες είναι η ίδια η μεγάλη 
επιφανειακή διακριτική ικανότητα, επειδή περιέχουν πάρα πολλή λεπτομέρεια. Έτσι, η 
αυτόματη ταξινόμηση φαίνεται να είναι δυσκολότερη από πριν. 

Τέτοια μεγάλη επιφανειακή διακριτική ικανότητα είναι μεν κατάλληλη για μελέτες 
γεωργίας ακρίβειας (όπου μας ενδιαφέρει η εντός αγρού παραλλακτικότητα) αλλά 
κρύβει την άμεση σχέση μεταξύ της κατηγορίας κάλυψης γης και της φασματικής 
απόκρισης των pixels, ενώ με τα δεδομένα μέσης επιφανειακής διακριτικής ικανότητας 
υπάρχει καλύτερη σχέση μεταξύ της κάλυψης γης και της φασματικής απόκρισής της.  

Οι κατηγορίες κάλυψης γης δεν έχουν ομοιόμορφη φασματική απόκριση κυρίως 
λόγω της ετερογένειας μέσα στους τύπους κάλυψης και των μικτών pixels στα όρια 
[7,8]. Κατά συνέπεια η προκύπτουσα ταξινόμηση περιλαμβάνει συχνά λάθη. 
Προκειμένου να υπερνικηθεί αυτό το πρόβλημα και να αυξηθεί η αξιοπιστία της 
ακρίβειας ταξινόμησης ιδιαίτερα σε γεωργικές χρήσεις, η ταξινόμηση μπορεί να γίνει 
χρησιμοποιώντας προσέγγιση βασισμένη στο ίδιο το αγροτεμάχιο [9]. 

Η μέθοδος ταξινόμησης κατά-αγροτεμάχιο (per-parcel classification) [10,11] 
υποθέτει ότι τα όρια των αγροτεμαχίων υπάρχουν a priori και χρησιμεύουν σαν μονάδες 
ταξινόμησης. Η ταξινόμηση κατά-αγροτεμάχιο περιλαμβάνει την ανάλυση δορυφορικών 
εικόνων και την κατανομή των κατηγοριών κάλυψης γης σε μεμονωμένα αγροτεμάχια. 
Αντίθετα, η παραδοσιακή ταξινόμηση ανά-pixel ταξινομεί τις κατηγορίες κάλυψης 
εδάφους σε κάθε pixel [12]. Το κύριο όφελος της ταξινόμησης κατά-αγροτεμάχιο είναι η 
αφαίρεση της παραλλακτικότητας εντός των αγροτεμαχίων, μια αρχική αιτία της 
λανθασμένης ταξινόμησης ανά-pixel. 

Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι να εφαρμοστεί η μεθοδολογία ταξινόμησης 
δορυφορικών εικόνων κατά-αγροτεμάχιο, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι χρήσεις 
των αγροτεμαχίων. Στην ταξινόμηση κατά-αγροτεμάχιο, οι ταξινομικές κατηγορίες 
αντιστοιχήθηκαν με τα διανυσματικά όρια των αγροτεμαχίων. Με αυτό τον τρόπο 
ταξινομήθηκαν αγροτεμάχια αντί pixels. Έτσι, εξαλείφεται η αβεβαιότητα από την 
ταξινόμηση ανά-pixel και αυξάνει η ακρίβεια ταξινόμησης [7,10,13].  
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2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την προεπεξεργασία δορυφορικών εικόνων SPOT, τη 

διαχρονική ανάλυση των εικόνων και την ταξινόμησή τους κατά-αγροτεμάχιο. Η 
ταξινόμηση κατά-αγροτεμάχιο επιτεύχθηκε με τη σύγκριση των φασματικών δεδομένων 
σε ανυσματική μορφή με τα χαρτογραφικά στοιχεία των αγροτεμαχίων [14]. Η τεχνική 
της ταξινόμησης κατά-αγροτεμάχιο εφαρμόστηκε μέσω της ολοκλήρωσης της 
τηλεπισκόπησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, τα οποία παρέχουν 
την δυνατότητα ανάλυσης εικόνων σε μορφή κανάβου με διανυσματικά γραφικά και 
ιδιότητες. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρεις εικόνες SPOT 5 (25 Ιουνίου, 12 Ιουλίου και 28 Ιουλίου 
2003) μιας γεωργικής περιοχής κοντά στη Λάρισα (Εικόνα 1). Η επιφανειακή διακριτική 
ικανότητα των τεσσάρων πολυφασματικών καναλιών είναι 10 X 10 μέτρα και για τις 3 
εικόνες. Με την ανάλυση διαχρονικών εικόνων, είναι δυνατό να επιτευχθεί καλύτερη 
διάκριση των κατηγοριών κάλυψης γης συγκριτικά με την ανάλυση εικόνας μιας μόνο 
ημερομηνίας. 

 

  
α)    β) 

Εικόνα 1. Θέση της περιοχής μελέτης (α), τοπογραφικός χάρτης της περιοχής 
μελέτης σε κλίμακα 1:5000 (β). 

 
Η γεωμετρική διόρθωση των εικόνων, εκτός των άλλων, ήταν απαραίτητη για να 

γίνει καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ της εικόνας και του διανυσματικού επιπέδου των 
αγροτεμαχίων, έτσι ώστε τα όρια των αγροτεμαχίων να ταιριάζουν ακριβώς με εκείνα 
στις εικόνες (Εικόνα 2). Οι εικόνες διορθώθηκαν και γεωδέθηκαν με τη χρήση των 
λογισμικών ERDAS και ArcGIS. Για να ενσωματωθούν οι δορυφορικές εικόνες με τα 
διανυσματικά όρια των αγροτεμαχίων, ήταν απαραίτητο να καταχωρηθούν και τα δύο 
στοιχεία στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων. Ως χάρτης αναφοράς χρησιμοποιήθηκε 
τοπογραφικός χάρτης κλίμακας 1:5.000. Τα διανυσματικά στοιχεία των αγροτεμαχίων 
λήφθηκαν από την κτηματολογική υπηρεσία και ψηφιοποιήθηκαν έτσι ώστε κάθε 
πολύγωνο προσδιορίστηκε ως μοναδική οντότητα. 

Αρχικά, οι εικόνες ταξινομήθηκαν με βάση το pixel και μέσω ‘ερωτήσεων’ με τη 
βάση δεδομένων του GIS, εμφανίστηκαν χωριστά τα όρια κάθε τύπου κάλυψης πάνω 
στις εικόνες ώστε να εντοπισθούν και αναγνωρισθούν οι κατηγορίες γεωργικής κάλυψης 
της γης για κάθε εικόνα, με τη βοήθεια φωτοερμηνείας και δεδομένων αναφοράς που 
συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιώντας GPS. Έτσι τα δορυφορικά στοιχεία ομαδοποιήθηκαν 
στις κατηγορίες κάλυψης γης.  
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Εικόνα 2. Ψευδοέγχρωμη σύνθεση RGB των καναλιών 3, 2 και 1 της εικόνας της 28 

Ιουλίου 2003 του SPOT 5, πάνω στο διανυσματικό επίπεδο των πολυγώνων. 
 

Χρησιμοποιώντας την μη επιβλεπόμενη μέθοδο, οι τρεις εικόνες ταξινομήθηκαν 
στην αρχή σε πολλές κλάσεις χρήσης γης η κάθε μία. Χρησιμοποιώντας αυτήν την 
τεχνική το σύστημα προσδιορίζει τα παρόμοια pixels με βάση τις τιμές ανάκλασης των 
καναλιών. Έτσι, κάθε εικόνα ταξινομείται παράγοντας μόνο ένα στρώμα θεματικών 
στοιχείων που αντιπροσωπεύουν τις κατηγορίες ενδιαφέροντος. Οι τρεις διαχρονικές 
ταξινομημένες εικόνες είχαν σημαντικές διαφορές που οφείλονται κυρίως στην 
αυξομείωση της βλάστησης κάθε αγροτεμαχίου με το χρόνο (αλλαγή φαινολογικών 
σταδίων) δημιουργώντας σύγχυση.  

Για τη βελτίωση της ταξινόμησης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ‘φιλτραρίσματος’ η 
οποία σταδιακά απομάκρυνε τις μικρές διαφοροποιήσεις κυρίως μέσα στα αγροτεμάχια 
και περιόρισε τις μικρές κλάσεις (Εικόνα 3).  

 

 
 (α)    (β)    (γ) 

Εικόνα 3. Απόσπασμα ταξινομημένης εικόνας όπου φαίνεται η σταδιακή μείωση των 
μικρών κλάσεων ταξινόμησης με την τεχνική φιλτραρίσματος: α) πολλές μικρές κλάσεις 

 β) λιγότερες  γ) πιο λίγες. 
 
Μια ευρέως χρησιμοποιημένη μέθοδος ταξινόμησης είναι ο αλγόριθμος μεγίστης 

πιθανοφάνειας (maximum-likelihood), όπου τα pixels ταξινομούνται στην κατηγορία 
στην οποία είναι πλέον πιθανό να ανήκουν. Αυτή η μέθοδος ταξινόμησης είναι σχετικά 
απλή και ακριβής διαδικασία, διαθέσιμη σε πολλά ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας 
εικόνας, αν και εναλλακτικές τεχνικές ταξινόμησης, όπως τα νευρωνικά δίκτυα, έχει 
δειχθεί ότι παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια [15,16]. Ο ταξινομητής μεγίστης 
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πιθανοφάνειας χρησιμοποιήθηκε με την υπόθεση ίσης πιθανότητας για όλες τις 
κατηγορίες, για κάθε ημερομηνία. Η ταξινόμηση έγινε χρησιμοποιώντας όλα τα κανάλια 
και οι προκύπτουσες ταξινομημένες εικόνες ολοκληρώθηκαν στη συνέχεια με το 
διανυσματικό επίπεδο των πολυγώνων για να εκτελέσουν την ανάλυση κατά-
αγροτεμάχιο. 

Δεδομένου ότι σε κάθε κατηγορία υπάρχουν pixels με μικρές διαφορές στις τιμές 
ανάκλασης, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ‘μάσκα ανάλυσης’ για να προσδιορίσει τις 
όμοιες περιοχές κάθε κατηγορίας χρήσης. Με τη μάσκα των οριακών pixel των 
αγροτεμαχίων, μία κατηγορία προσαρμόστηκε σε κάθε αγροτεμάχιο και έτσι τα οριακά 
pixels αποκλείστηκαν. Τα οριακά pixels ‘εκφράζουν’ το φασματικό μίγμα δύο ή 
περισσότερων κατηγοριών κάλυψης γης και κατά συνέπεια προκαλούν λάθος 
ταξινόμηση. Επομένως, για τις περαιτέρω αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα pixels 
μέσα στα αγροτεμάχια. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Με βάση τα ανωτέρω, κάθε αγροτεμάχιο ταξινομήθηκε σε μια από 6 κύριες 

κατηγορίες: βαμβάκι, αρδευόμενες καλλιέργειες 1, αρδευόμενες καλλιέργειες 2, μη 
αρδευόμενες καλλιέργειες, γυμνό έδαφος, αστικές/χέρσες/καμένες περιοχές (Εικόνα 4). 
 

 
Εικόνα 4. Ταξινόμηση χρήσεων γης με βάση τις τρεις διαχρονικές εικόνες SPOT 5. 
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α)    β) 

Εικόνα 5. Μετατροπή ταξινομημένης εικόνας σε διανυσματική μορφή (α) και 
‘υπέρθεσή’ της επί των ανυσματικών δεδομένων (β). 

 
Για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 

μεταταξινόμησης, μετατρέποντας τις ταξινομημένες εικόνες σε διανυσματικά αρχεία. 
Κάθε ταξινομημένη εικόνα μετασχηματίστηκε σε αρχείο διανυσματικής μορφής όπου οι 
γραμμές αντιστοιχούν με τα όρια των κατηγοριών χρήσης γης. Αυτά τα αρχεία 
εμφανίστηκαν στην οθόνη και συγκρίθηκαν με το σύνολο των διανυσματικών στοιχείων 
των αγροτεμαχίων (Εικόνα 5).  

Η σύγκριση των δύο διανυσματικών αρχείων έδειξε ότι σε γενικές γραμμές η 
ταξινόμηση ακολουθεί τα αγροτεμάχια. Σε μερικές όμως περιπτώσεις όπως στην 
περίπτωση γυμνής γης με συνεχόμενα ακαλλιέργητα αγροτεμάχια, η ταξινόμηση τα 
ενοποιεί καταργώντας τα όρια. 

Ενώ διάφορες κατηγορίες παρέμειναν σχετικά σταθερές μεταξύ των τριών σκηνών, 
οι κυρίως γεωργικές κατηγορίες (βαμβάκι, γυμνό έδαφος) αυξήθηκαν αρκετά στο 
τελευταίο στάδιο. Αυτό απέτρεψε τη συγχώνευση αγροτεμαχίων, προστατεύοντας τα 
αγροτεμάχια από λάθος ταξινόμηση. Για παράδειγμα, η κατηγορία ‘γυμνό έδαφος’ 
προσδιορίστηκε σωστά επειδή ήταν παρούσα σε όλες τις εικόνες. 

Εξετάζοντας τις ταξινομημένες εικόνες, είναι σαφές ότι τα περισσότερα μεγάλα 
αγροτεμάχια όπως οι περιοχές των χειμερινών και εαρινών καλλιεργειών ήταν 
ταξινομημένα σωστά. Αντίθετα, τα μικρά αγροτεμάχια ταξινομήθηκαν λάθος, κατά ένα 
μεγάλο μέρος, λόγω των σχετικά λίγων καθαρών pixel που συμβάλλουν στην 
ταξινόμησή τους.  

Ένα σημαντικό πρόβλημα που συνδέεται με την προσέγγιση κατά-αγροτεμάχιο είναι 
αυτό της απώλειας των ορίων. Όπου τα όρια των χωραφιών λείπουν από τα 
χαρτογραφικά στοιχεία, ολόκληρες ενότητες αγροτεμαχίων μπορούν να ταξινομηθούν 
λάθος [17]. Αυτό είναι ιδιαίτερο πρόβλημα κατά τον ταξινόμηση των μεγάλων 
αγροτεμαχίων. Παραδείγματος χάριν, όπου δύο τεμάχια μοιράζονται ένα ελλείπον όριο, 
το μικρότερο μπορεί να καταχωρηθεί λάθος στο σύνολό του. Για να αποφευχθεί αυτό 
είναι απαραίτητο να εντοπισθούν αυτά τα χωράφια και να βρεθούν τα όρια που λείπουν. 

Η ταξινόμηση κατά-αγροτεμάχιο έγινε με την σύγκριση των δορυφορικών 
δεδομένων με τα διανυσματικά χαρτογραφικά στοιχεία, αν και θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι μπορεί να γίνει λάθος όταν τα χαρτογραφικά όρια δεν αντιστοιχούν καλά με τα 
φυσικά όρια μέσα στην εικόνα. Δηλαδή τα αποτελέσματα της ταξινόμησης κατά-
αγροτεμάχιο εξαρτώνται από την ακρίβεια των χαρτογραφικών στοιχείων των χαρτών. 
Τα αποτελέσματα όμως δείχνουν ότι τα χαρτογραφικά στοιχεία των χαρτών δεν είναι 
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ακριβή και διαφέρουν στην ετήσια βάση, και επομένως είναι απαραίτητη η συχνή 
επαναψηφιοποίησή τους. 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με τα δορυφορικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας το ενδιαφέρον για αυτόματη 
παραγωγή υψηλής ποιότητας χαρτών κάλυψης/χρήσης γης έχει αυξηθεί. Σε αντίθεση με 
την κοινή αίσθησή μας, η αύξηση της χωρικής διακριτικής ικανότητας δεν οδηγεί 
αυτόματα σε βελτιωμένη ταξινόμηση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα μεγάλης χωρικής 
διακριτικής ικανότητας υπάρχουν πολλά μικρά αντικείμενα ορατά που οδηγούν σε 
ανεπιθύμητη χωρική λεπτομέρεια, χρήσιμη όμως σε μελέτες γεωργίας ακριβείας. Ένα 
άλλο πρόβλημα είναι η μετάβαση από την κάλυψη γης στη χρήση γης και αυτό απαιτεί 
κάποια έννοια του χωρικού πλαισίου και της κατανόησης των χωρικών σχέσεων της 
διαμόρφωσης της κάλυψης της γης. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε μια εναλλακτική μέθοδος ταξινόμησης, με 
βάση το αγροτεμάχιο, προκειμένου να υπερνικηθούν τα παραπάνω εμπόδια. Η 
ταξινόμηση κατά-αγροτεμάχιο, υψηλής ευκρίνειας δορυφορικών εικόνων όπως ο SPOT 
5, παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την προσέγγιση ανά-pixel. 
Χρησιμοποιώντας τα αγροτεμάχια είναι δυνατό να καθοριστεί η χρήση της γης και το 
τελικό προϊόν είναι καλύτερης χαρτογραφικής ποιότητας σε σχέση με αυτό που θα ήταν 
με τη μέθοδο ανά-pixel. Συνεπώς, αυτή η ταξινόμηση μπορεί καλύτερα να κάνει 
διακρίσεις μεταξύ των τύπων χρήσης της γης επειδή λαμβάνει υπόψη τη χωρική 
διαμόρφωση των αγροτεμαχίων. 

Τα δορυφορικά δεδομένα SPOT 5 με 10m χωρική διακριτική ικανότητα ήταν αρκετά 
ακριβή για την ταξινόμηση της γης στην αγροτική περιοχή που μελετήθηκε. Εντούτοις, 
για να είναι η ταξινόμηση κατά-αγροτεμάχιο ακριβής, είναι απαραίτητο να ελεγχθούν 
και να ενημερωθούν ενδεχομένως, τα διανυσματικά τοπογραφικά στοιχεία από τα οποία 
εξαρτάται, πριν από την ταξινόμηση, διότι τα ελλείποντα όρια των χωραφιών οδηγούν 
πολλές φορές σε λάθος καταχωρήσεις ολόκληρων ενοτήτων αγροτεμαχίων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα 3Δ, μονοφασικό μοντέλο, προσομοίωσης της 

λειτουργίας κελιού καυσίμου υδρογόνου τύπου PEM με χρήση υπολογιστικής 
ρευστοδυναμικής. Το μοντέλο αναπτύχθηκε έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσομοίωση 
κελιών με άμεση τροφοδοσία και εναλλακτικού καυσίμου. Η επίλυση των εξισώσεων 
ροής (Navier-Stokes) και μεταφοράς θερμότητας και μάζας με ηλεκτροχημικές 
αντιδράσεις γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων. Κατασκευάστηκαν οι 
καμπύλες τάσης ρεύματος για δύο θερμοκρασίες και δύο πιέσεις λειτουργίας. Τα 
αποτελέσματα συγκρίθηκαν με πειραματικά και προσδιορίστηκε η ευαισθησία της 
ακρίβειας του μοντέλου σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. 
 

 
THREE DIMENSIONAL CFD PARAMETRIC STUDY IN 

A PEM TYPE FUEL CELL 
 

Catherine A.Baxevanou1a, Dimitrios K.Fidaros1b 
1Eco-energy – Energy Consultant Engineers 

Papastaurou 2-4, 41222 Larissa, acbaxe@eco-energy.gr, bjimfeid@otenet.gr 
 
 
 

ABSTRACT 
In the following study is presented a 3D, single phase, model for the CFD simulation 

of a fuel cell operation, of type PEM. The model is developed in such a way that it can 
handle fuel cells with alternative feeding gases. The flow equations (Navier-Stokes), as 
well as the mass transport with the electrochemical reaction equations are solved with a 
finite element method. Polarization curves are constructed for two operating 
temperatures and pressures. Results are compared with equivalent experiments. The 
sensitivity of the model accuracy in different operating conditions is determined. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η κυψέλη καυσίμου αποτελεί ένα μηχανισμό για την ηλεκτροχημική μετατροπή της 
ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στους χημικούς δεσμούς του υδρογόνου [1]. Ο 
ηλεκτρισμός παράγεται με τη μορφή συνεχούς ρεύματος. Τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί έντονο βιομηχανικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τη χρήση τους, εφόσον 
προσφέρουν τη δυνατότητα παραγωγής καθαρής ενέργειας και, επιπλέον, εμφανίζουν 
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της απόδοσής τους που συνδέονται με τα φαινόμενα 
ροής και μεταφοράς κατά τη λειτουργία τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα 
απευθείας τροφοδοσίας τέτοιων κυψελών με εναλλακτικά καύσιμα, όπως η 
βιοαιθανόλη, η οποία αναμορφώνεται δίνοντας το απαραίτητο υδρογόνο εντός της 
συσκευής μέσα στην ίδια συσκευή. 

Η προσομοίωση με υπολογιστική ρευστοδυναμική των φαινομένων που λαμβάνουν 
χώρα μέσα σε ένα κελί καυσίμου βασίστηκε σε μοντέλα που αρχικά αναπτύχθηκαν ως 
αναλυτικά εργαλεία για 2Δ ροές [2-4] όπου δεν επιλύονται οι εξισώσεις ροής Navier-
Stokes, αλλά χρησιμοποιούν διάφορα φυσικά μοντέλα που είναι επιθυμητά σε ένα CFD 
(Computational Fluid Dynamics) μοντέλο ΗΣΚ (Ηλεκτροχημικό Στοιχείο Καυσίμου).  

Παράλληλα εμφανίζονται μελέτες σε τρεις διαστάσεις στις εργασίες [1,5] στις οποίες 
η ροή θεωρείται μονοφασική και ισοθερμοκρασιακή ενώ η έμφαση δίνεται στη 
ρευστοδυναμική. Η υπολογιστική αντιμετώπιση 3Δ προβλημάτων γίνεται με τη χρήση 
εξισώσεων Navier-Stokes και αρχικώς απλοποιημένων φυσικοχημικών μοντέλων, τα 
οποία στην συνέχεια αναπτύχθηκαν πληρέστερα, δεδομένου ότι επηρεάζουν σημαντικά 
την απόδοση ενός ΗΣΚ. Σε όλες τις περιπτώσεις η ροή είναι μόνιμη και ασυμπίεστη. 
Στη συνέχεια τα μοντέλα που είχαν αναπτυχθεί ως αναλυτικά εργαλεία άρχισαν να 
ενσωματώνονται στα υπολογιστικά εργαλεία. Στην εργασία [6] προστίθεται η εξίσωση 
της ενέργειας και μελετάται η κατανομή της θερμοκρασίας. Στην εργασία [7] που είναι 
συνέχεια της [1], μοντελοποιείται και η επίδραση της ωμικής αντίστασης, ενώ στην 
εργασία [8] το μοντέλο εξελίσσεται και εφαρμόζεται σε πολύπλοκη γεωμετρία 
σερπαντίνας προσεγγίζοντας τη γεωμετρία ενός πραγματικού ΗΣΚ. Τέλος, τo μοντέλο 
ολοκληρώνεται στην εργασία [9] με βάση ένα εμπορικό κώδικα CFD (Fluent) 
προσομοιώνοντας ένα κελί ευθέως καναλιού για το οποίο υπάρχουν μετρήσεις [10]. 

Μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί φυσικά μοντέλα διφασικής ροής σε 2Δ κυρίως 
γεωμετρίες και μονοφασικής ροής σε 3Δ [11] και πολύπλοκες γεωμετρίες, τα οποία 
μοντελοποιούν σε μεγάλο ή μικρό βαθμό την υγροποίηση των ατμών κυρίως μέσα στη 
μεμβράνη και δευτερευόντως στα στρώματα διάχυσης.  
 
2. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Η βασική γεωμετρία ενός κελιού καυσίμου συνίσταται σε μια μεμβράνη διαπερατή 
μόνο από πρωτόνια, η οποία είναι και ο ηλεκτρολύτης. Κάθε πλευρά της καλύπτεται με 
καταλύτη, ο οποίος επιταχύνει την εξέλιξη των φυσικoχημικών φαινομένων. Το μίγμα 
των αερίων που συμμετέχει σε αυτά άγεται στους καταλύτες μέσω στρωμάτων διάχυσης 
που μεσολαβούν ανάμεσα στα κανάλια ροής και τους καταλύτες και συντελούν στην 
αποτελεσματική διάχυση των αερίων προς την επιφάνεια του ηλεκτρολύτη. Το 
ηλεκτρικό ρεύμα συλλέγεται σε συλλέκτες που περιβάλλουν τα κανάλια ροής. Η άνοδος 
σε ένα κελί καυσίμου PEM (Proton Exchange Membrane) τροφοδοτείται με υδρογόνο, 
που απελευθερώνει ηλεκτρόνια στην επιφάνεια του ηλεκτρολύτη αφήνοντας θετικά 
φορτισμένα ιόντα (απλά πρωτόνια). Η πολυμερής μεμβράνη έχει την ιδιότητα να 
επιτρέπει τη διέλευση μόνο των πρωτονίων αλλά ταυτόχρονα είναι ηλεκτρικός μονωτής. 
Έτσι από τη μια πλευρά της δημιουργείται περίσσεια θετικού φορτίου (κάθοδος) και από 
την άλλη αρνητικό φορτίο (άνοδος). Αν επιτραπεί η επικοινωνία των δύο πλευρών μέσω 
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αγώγιμου υλικού τότε τα ηλεκτρόνια θα μετακινηθούν προκειμένου να συναντήσουν τα 
ελεύθερα πρωτόνια, αναπτύσσοντας ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν τα ηλεκτρόνια συναντούν 
τα πρωτόνια παρουσία οξυγόνου (του αέρα με τον οποίο τροφοδοτείται η κάθοδος) 
παράγεται νερό και θερμότητα. Η άνοδος δεν τροφοδοτείται με καθαρό υδρογόνο αλλά 
με ένα μίγμα υδρογόνου και υδρατμών, οι οποίοι υγροποιούμενοι πάνω στην καταλύτη 
κρατούν τη μεμβράνη υγρή ώστε να έχει σημαντική πρωτονιακή αγωγιμότητα. Στην 
εργασία αυτή παρουσιάζονται αποτελέσματα της προσομοίωσης των φαινομένων ροής 
και μεταφοράς σε ένα κελί καυσίμου ευθέως καναλιού τροφοδοτούμενο με υδρογόνο 
και ελέγχεται η ικανότητα του μοντέλου να προσομοιώσει με ακρίβεια διαφορετικές 
συνθήκες λειτουργίας που συναντώνται σε διαφορετικές τιμές της έντασης του 
παραγόμενου ρεύματος.  
 
3. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
 

Στο παρόν 3Δ μοντέλο έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: α) Η ροή είναι μόνιμη, 
ασυμπίεστη, στρωτή και μονοφασική (το νερό λαμβάνεται μόνο ως ατμός εκτός από την 
περιοχή της μεμβράνης), β) Οι συντελεστές διάχυσης προσεγγίζονται με τη θεωρία 
αραιής διάχυσης, γ) η μεμβράνη είναι μη-διαπερατή από αέρια, δ) τα πορώδη στρώματα 
θεωρούνται ισότροπα, και ε) τα αέρια υπόκεινται στο νόμο των τελείων αερίων. 

Επιλύονται οι εξισώσεις μεταφοράς για τις ακόλουθες βασικές μεταβλητές: 
ταχύτητες u, v, w [m/s], πίεση P [Pa], κλάσματα μάζας νερού mw, οξυγόνου στην 
κάθοδο mΟ2, υδρογόνου στην άνοδο mH2, θερμοκρασία Τ [K], ηλεκτρικό δυναμικό 
στερεάς φάσης φsol, και μεμβράνης φmem [volts] και, τέλος, περιεκτικότητα σε νερό της 
μεμβράνης λ [mol νερού/ισοδύναμα SO3

-], καθώς και η εξίσωση της συνέχειας [5-9, 12]: 
 

 
Σχήμα 1. Γεωμετρία του κελιού καυσίμου 

 
Συνέχεια μάζας: ( ) mu S∇ ερ =

r
 (1) 

Διατήρηση ορμής: ( ) momuu p S∇ ερ = −∇ + ∇τ +
r r t

 (2) 

Διατήρηση ειδών: ( ) ii ium j S∇ ερ = −∇ +
r r

 (3) 

Διατήρηση ενέργειας: ( )( ) ( )i eff j' j' j ij heff
j'i i i

Tu E p k h J u S
x x x

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
ρ + = − + τ +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

∑  (4) 

Ηλεκτρικό δυναμικό: ( )i i iR 0∇ σ ∇φ + =  (5) 

Περιεκτικότητα μεμβράνης σε νερό: ( )D 0λ∇ ∇λ =  (6) 
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όπου, ρ πυκνότητα [kg/m3], Sm όρος πηγής μάζας [kg/m3s], ε συντελεστής πορώδους, τ
t

 
τανυστής διατμητικής τάσης, Smom όρος πηγής ορμής, mi κλάσμα μάζας i στοιχείου του 
μίγματος, ij

ur
 όρος διάχυσης i στοιχείου, Si όρος πηγής, Ε ενέργεια [W/s], Sh όρος πηγής 

ενέργειας [W/m3], keff ενεργός συντελεστής αγωγιμότητας, hj ενθαλπία αερίου i, όπου ο 
δείκτης i = sol για την στερεά φάση και i= mem για τη μεμβράνη, Ri όρος πηγής, σi 
ηλεκτρική αγωγιμότητα στερεάς φάσης και πρωτονιακής αγωγιμότητας της μεμβράνης 
σε [1/Οhm-m] και Dλ συντελεστής διάχυσης του περιεχομένου σε νερό. 

Μια σειρά από βοηθητικές σχέσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των όρων 
πηγής και των βασικών συντελεστών των παραπάνω εξισώσεων. 

Ο όρος πηγής της συνέχειας δίνεται ως : 
2

2

στον καταλύτη ανόδου

στον καταλύτη καθόδου

0 οπουδήποτε αλλού

+⎧
⎪

= +⎨
⎪
⎩

H aw

m O cw

S S

S S S (7) 

Ο όρος πηγής στην εξίσωση της i-ορμής είναι 1
pi i iS u −= −μ β  (8), όπου, βi η 

διαπερατότητα. Ο όρος πηγής του i στοιχείου στην εξίσωση (3) είναι 1
i i jS 0.5F M R−= −  

(9), όπου, Rj η πυκνότητα του ρεύματος ανταλλαγής ή μεταφορά ογκομετρικού 
ρεύματος στην άνοδο ή την κάθοδο, [A/m3], F η σταθερά του Faraday (= 96487 
[C/mol]). 

Ο συντελεστής ανταλλαγής ρεύματος στην άνοδο (εξίσωση Bulter-Volmer με 

απλοποίηση Tafel) είναι: [ ][ ]( ) ( )i
i i

1 F / RTref
i i 2 2 refR j C C e

γ− α η=   (10), όπου i είναι ο 

δείκτης ανόδου-καθόδου, γi ο συντελεστής συγκεντρωσιακής εξάρτησης, αi συντελεστής 
μεταφοράς, [C2]ref η συγκέντρωση αναφοράς υδρογόνου ή οξυγόνου [kg mol/m3], [C2] η 
συγκέντρωση υδρογόνου ή οξυγόνου στην επιφάνεια του καταλύτη, jref το ογκομετρικό 
ανταλλασσόμενο ρεύμα αναφοράς [A/m3].  

Η τάση στην άνοδο είναι: an sol memη = φ − φ  (11) και στην κάθοδο 

cat sol mem ocVη = φ − φ −  (12) όπου, VOC είναι η τάση ανοιχτού κυκλώματος.  
Ο όρος πηγής στην εξίσωση διατήρησης του ηλεκτρικού δυναμικού της στερεάς 

φάσης και της μεμβράνης είναι:  
( )

( )
an

sol
cat

R 0 anode
R

R 0 cathode
− <⎧

= ⎨ >⎩
 (13) και 

( )
( )

an
mem

cat

R 0 anode
R

R 0 cathode
>⎧

= ⎨− <⎩
 (14) 

Η πρωτονιακή αγωγιμότητα της μεμβράνης είναι: 

 ( ) ( )1 11268 303 T
mem 0.514 0.326 e

− −−ωσ = β ε λ −   (15) 
όπου, οι σταθερές του μοντέλου, β=ω=1 και ο συντελεστής διάχυσης της μεμβράνης για 

το περιεχόμενο νερό: ( ) ( )1 12416 303 TD f e
− −−

λ = λ  (16) όπου, f(λ) συνάρτηση για τον 
υπολογισμό του συντελεστή διάχυσης. Η εξίσωση για την κινητικότητα του νερού είναι 

wv sata P / P=  (17) όπου, Psat η πίεση κορεσμού και Pwv η μερική πίεση του ατμού. Ο 
ενεργός συντελεστής της αγωγιμότητας σε πορώδη δίνεται ως ( )eff f sk k 1 k= ε + − ε  (18) 
όπου, kf, ks η θερμική αγωγιμότητα της υγρής και στερεάς φάσης, αντίστοιχα. Τέλος η 
συνάρτηση f(λ) για τον υπολογισμό του συντελεστή διάχυσης του περιεχόμενου νερού 
υπολογίζεται από την σχέση:  
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 ( ) ( )
( )

1 2
1 2 2 2 3

f
3 1.167 3 3 4.5

1.25 4.5

λ <⎧
⎪ + λ − < λ <⎪λ = ⎨ − λ − < λ <⎪
⎪ < λ⎩

 (20) 

 
4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

 
Η επίλυση των εξισώσεων ροής (Navier-Stokes) και των εξισώσεων μεταφοράς των 

βαθμωτών μεγεθών έγινε με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων [12]. Ως βάση 
χρησιμοποιήθηκε πηγαίος καρτεσιανός κώδικας υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, στον 
οποίο ενσωματώθηκαν τα απαιτούμενα μοντέλα που περιγράφονται στις εξισώσεις (5)-
(18). Οι όροι της συναγωγής διακριτοποιήθηκαν με 2ης τάξης ανάντη σχήμα, ενώ οι της 
διάχυσης με κεντρικές διαφορές, ενώ η σύζευξη των εξισώσεων ορμής και συνέχειας 
έγινε με τον αλγόριθμο SIMPLE. 

Το κελί καυσίμου είχε γεωμετρία ευθύγραμμου καναλιού (Σχήμα 1) μήκους 70 mm 
με διατομή ανόδου και καθόδου 1mm2. Το πάχος της μεμβράνης ήταν 0.108 mm, κάθε 
καταλύτη 0.0129 mm, κάθε στρώματος διάχυσης 0.3 mm, και των συλλεκτών ρεύματος 
0.5 mm. Δεδομένου ότι η ροή είναι αργή (Re<50) και το υπολογιστικό πλέγμα ήδη πολύ 
λεπτό (συνολικά 67200 κελιά), δεν λήφθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για πύκνωση στα όρια. 
 
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Αρχικά προσομοιώθηκε η περίπτωση αναφοράς για την οποία υπάρχουν 

υπολογιστικά [9] και πειραματικά [10] αποτελέσματα για σύγκριση (βλ. Πίνακα 1). Με 
το παρόν μοντέλο υπολογίστηκε μία μέση τιμή έντασης ρεύματος στην κάθοδο 0.275 
Α/cm2, που διαφέρει κατά 3% από την πειραματική τιμή της εργασίας [10] και 
θεωρείται πολύ καλή προσέγγιση. 

 
Πίνακας 1. Στοιχεία κελιού καυσίμου 

Τιμές Χαρακτηριστικά κελιού καυσίμου 
Άνοδος Κάθοδος 

Πυκνότητα ρεύματος αναφοράς, [ ] anref
an 2j H −γ [A/m3] 9.5598x1014 8.86648x10

8 
Εκθέτης Συγκέντρωσης, γan 0.25 0. 5 
Συντελεστής ανταλλαγής, α 0.5 0.5 
Τάση ανοικτού κυκλώματος Voc [V] 0.928 
Πορώδες ε 0.4 
Διαπερατότητα βι [m2] 15.68x1010 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα συλλεκτών σsol [1/Ohm-m] 20000 
Ηλεκτρική αγωγιμότητα πορωδών [1/Ohm-m] 100 
Θερμική αγωγιμότητα k συλλεκτών [W/m-k] 35 
Θερμική αγωγιμότητα k μεμβράνης [W/m-k] 0.67 

 
Στο Σχήμα 2 δίνονται τα ανύσματα της ταχύτητας και οι ισοταχείς καμπύλες στα 

κανάλια ανόδου και καθόδου. Η μάζα του μίγματος στην άνοδο καταναλώνεται με τη 
διάσπαση του υδρογόνου και τη μετατροπή υδρατμών σε νερό στην επιφάνεια του 
καταλύτη λόγω πτώσης της πίεσης κάτω από την πίεση κορεσμού. Αντίθετα η μάζα του 
μίγματος στην κάθοδο αυξάνεται με την αντίδραση σχηματισμού υδρατμών. Έτσι, παρά το 
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γεγονός ότι η πυκνότητα μεταβάλλεται η ταχύτητα στην άνοδο μειώνεται ενώ στην 
κάθοδο αυξάνεται. 

 
Σχήμα 2. Διανύσματα ταχύτητας και ισοταχείς καμπύλες στα κανάλια ανόδου και 

καθόδου 
 

Σύμφωνα με την εργασία [13] οι περιοχές μικρής έντασης ρεύματος, κοντά στην 
τάση ανοιχτού κυκλώματος επηρεάζονται κυρίως από τη διαπερατότητα της μεμβράνης 
και τις απώλειες υπέρτασης ενεργοποίησης των ηλεκτροδίων. Η περιοχή που αντιστοιχεί 
σε μέσες τιμές έντασης ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζεται από την ωμική αντίσταση η 
οποία καθορίζει την κλίση της καμπύλης τάσης – ρεύματος. Τέλος η περιοχή υψηλών 
τιμών έντασης ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζεται από τη συγκέντρωση των 
αντιδρώντων στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων. Συνεπώς είναι πιθανόν η επιτυχημένη 
εφαρμογή ενός μοντέλου σε μια περιοχή λειτουργίας δεν εξασφαλίζει την επιτυχία του 
μοντέλου και σε άλλες περιοχές όπου διαφορετικά φαινόμενα δεσπόζουν. Προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί αυτός ο έλεγχος προσομοιώθηκε η λειτουργία του ευθύγραμμου 
κελιού για ένα εύρος τάσεων λειτουργίας (0.35–0.9V) για τρεις περιπτώσεις: α) πίεση 
λειτουργίας P=3atm και θερμοκρασία κελιού T=80οC , β) πίεση λειτουργίας P=3atm και 
θερμοκρασία κελιού T=50 οC, και γ) πίεση λειτουργίας P=1atm και θερμοκρασία κελιού 
T=50οC. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα 
[10] και μεταξύ τους.  

Στο Σχήμα 3b δίνεται η καμπύλη τάσης – έντασης ρεύματος για την περίπτωση (α). 
Ενώ για μικρές τιμές έντασης ρεύματος η σύγκριση είναι ικανοποιητική για μεγαλύτερες 
τιμές υπάρχει απόκλιση η οποία βαίνει αυξανόμενη. Συνεπώς εμφανίζεται πρόβλημα 
στην προσομοίωση της επίδρασης της ωμικής αντίστασης στη λειτουργία του κελιού, 
δεδομένου ότι σε περιοχές υψηλής τιμής έντασης ρεύματος η καμπύλη τάσης-ρεύματος 
προσεγγίζεται ποιοτικά με ικανοποιητική ακρίβεια. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται 
και από τα αποτελέσματα της περίπτωσης (β) η καμπύλη τάσης –ρεύματος της οποίας, 
δίνεται στο Σχήμα 3a. Προκύπτει μάλιστα ότι όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία 
λειτουργίας τόσο σημαντικότερη είναι η απόκλιση.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην εργασία [10] στην οποία δίνονται τα πειραματικά 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης γεωμετρίας δε δίνονται συγκεκριμένες τιμές για την 
ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ο Djillali στην εργασία [9] έκανε παραδοχές για τις τιμές τους 
οι οποίες σε περιοχές μικρής έντασης ρεύματος δεν επηρεάζουν σημαντικά τα 
αποτελέσματα. Προκείμενου να διερευνηθεί η επίδραση των τιμών αυτών στη 
λειτουργία του κελιού πραγματοποιήθηκαν σειρά προσομοιώσεων με τριπλάσιες τιμές 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας για τις περιπτώσεις (α) και (γ) με αποτέλεσμα να 
κατασκευαστούν οι καμπύλες τάσης – ρεύματος (α1) και (γ1) αντίστοιχα που δίνονται 
στο Σχήμα 4. Από τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η εξάρτηση της λειτουργίας του 
κελιού σε περιοχές μεσαίων τιμών έντασης ρεύματος από τις ωμικές απώλειες. 
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Σχήμα 3. Καμπύλες Ι-V για P=3atm και T=50oC (a) και P=3atm και T=80oC (b) 
 

Τριπλασιάζοντας την τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας η κλίση της καμπύλης 
μεταβάλλεται από 60% σε 55% για την περίπτωση πίεσης P=1atm και από 45% σε 43% 
για την περίπτωση P=3atm. Συνεπώς η επίδραση είναι πολύ σημαντικότερη σε μικρές 
πιέσεις. Μια τέτοια μεταβολή της κλίσης είναι δυνατό να οδηγήσει σε αύξηση μέχρι και 
15% της προβλεπόμενης τιμής της έντασης ρεύματος για μεσαίες εντάσεις ρεύματος ενώ 
η αντίστοιχη αύξηση για μικρές εντάσεις είναι ασήμαντη. Από το Σχήμα 4 επίσης 
προκύπτει ότι η επίδραση της πίεσης λειτουργίας είναι πολύ σημαντική στη λειτουργία 
ενός κελιού καυσίμου κάτι αναμενόμενο εφόσον εμπλέκεται ροή αερίων και 
τριπλασιασμός της πίεσης είναι δυνατό να οδηγήσει σε διπλασιασμό της απόδοσης. 
Ειδικά στην περιοχή μεγάλων τιμών παραγόμενου ρεύματος όπου η καμπύλη τάσης 
διαμορφώνεται με βάση τη συγκέντρωση αντιδρώντων στην επιφάνεια των 
ηλεκτροδίων.  

 
Σχήμα 4. Καμπύλες I-V για P=1, 3 atm, T=80 oC και διαφορετικές τιμές  

ωμικής αγωγιμότητας 
 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του παρόντος μοντέλου με μετρήσεις [10] και 

με αντίστοιχη προσομοίωση [9] προκύπτει ότι αυτό είναι ικανό να προσομοιώνει τη ροή 
και τα ηλεκτροχημικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα κελί καυσίμου με 
ικανοποιητική ακρίβεια στην περιοχή μικρών τιμών έντασης ρεύματος.  

Δεδομένου όμως ότι διαφορετικές παράμετροι δεσπόζουν στη λειτουργία του κελιού 
καυσίμου για διαφορετικές περιοχές έντασης ρεύματος θα πρέπει να επιλεγούν ιδιαίτερα 
προσεκτικά οι τιμές τους κατά την προσομοίωση αυτού, διαφορετικά είναι δυνατό να 



Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 – 20 Οκτωβρίου 2007 

«Η συμβολή των Γεωργικών Μηχανικών σε μια ανταγωνιστική γεωργία» 
897

εξαχθούν παραπλανητικά αποτελέσματα. Ειδικά για την επιτυχή πρόβλεψη της 
απόδοσης του κελιού καυσίμου στην περιοχή μεσαίων τιμών έντασης ρεύματος είναι 
κρίσιμο στοιχείο η γνώση της πραγματικής τιμής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και η 
σωστή μοντελοποίηση της επίδρασής της. Συνεπώς η επιτυχής πρόβλεψη της 
λειτουργίας σε μια περιοχή δε συνεπάγεται αυτομάτως τη δυνατότητα χρήσης του 
μοντέλου σε όλο το εύρος της λειτουργίας του. Θα πρέπει να ελέγχεται η ακρίβειά του 
μοντέλου σε όλο το εύρος που καλύπτει η καμπύλη ρεύματος – τάσης. Η επίδραση αυτή 
είναι σημαντικότερη σε χαμηλές θερμοκρασίες και πιέσεις λειτουργίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση στην μελέτη και στην 
κατασκευή αυτοκινούμενων οχημάτων, με σκοπό τη διαχείριση μεμονωμένων φυτών, 
κυρίως σε καλλιέργειες μεγάλης αξίας. Ουσιαστικό ρόλο σε μια τέτοια διαχείριση 
αναμένεται να παίξουν αυτόνομα οχήματα που θα μειώσουν το κόστος εργασίας. Προς 
την κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκε η αυτόνομη πλατφόρμα SAVAGE (Supportive 
Autonomous Vehicle for Agriculture) η οποία στηρίζεται στο χαμηλό κατασκευαστικό 
κόστος προσανατολισμένο στις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Η ρομποτική 
πλατφόρμα βασίζεται στην κατασκευή μιας εύρωστης μηχανικής βάσης σε συνδυασμό 
με ένα σύστημα ελέγχου των επιμέρους ηλεκτρομηχανικών ενεργοποιητών καθώς και 
των αισθητηρίων μονάδων. Προκαταρκτικές δοκιμές με μεμονωμένους τροχούς έδειξαν 
τις δυνατότητες του συστήματος. 
 
 
 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A ROBOTIC LOW 

COST PLATFORM FOR AGRICULTURAL 
PRACTICES 

 
Tressos, K.D., Andreou, I.A., Blackmore, S., Fountas, S., Gemtos, 

T.A. 
Laboratory of Farm Mechanization, University of Thessaly Fytoko street, N. Ionia, 

38446 Magnesia, E-mail: kostastressos@yahoo.com 
 
 
 

ABSTRACT 
Over the last years there is a trend into the study of autonomous vehicles to manage 

individual plants, mainly of high value crops. An autonomous platform, SAVAGE 
(Supportive Autonomous Vehicle for Agriculture) developed, which is based on low 
cost, fit into the Greek conditions in agriculture. The robotic platform is based on a 
robust structure in combination with a control system and a set of sensors. Initial testing 
of the work of individual wheels showed the ability to control the platform through 
software. Initial tests have shown the capabilities of the system. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η διεθνής πρακτική στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της γεωργικής παραγωγής 
τείνει στην ενσωμάτωση ολοένα και περισσότερων τεχνολογιών αιχμής που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τον παραγωγό ως εργαλεία διαχείρισης των αγροκτημάτων του. 
Την μεγαλύτερη δυναμική προς την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και κυρίως της 
αυτοματοποίησης των γεωργικών διεργασιών κατέχουν οι τεχνολογίες της τεχνητής 
νοημοσύνης και ρομποτικής. Και οι δύο τεχνολογίες έχουν διερευνηθεί εκτενέστερα και 
έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε βιομηχανικό περιβάλλον. Το βιομηχανικό περιβάλλον 
είναι σαφώς ευκολότερο από το γεωργικό καθώς πολλές εργασίες είναι στατικές αλλά 
και οι χώροι είναι συγκεκριμένοι σε διαστάσεις με ελάχιστες ανωμαλίες ενώ οι 
συνθήκες κλίματος είναι προβλέψιμες. Η χρήση όμως ευφυών συστημάτων στο ανοιχτό 
περιβάλλον ενός αγρού αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της διείσδυσης 
των επιστημών της μηχατρονικής και της πληροφορικής στην καθημερινή γεωργική 
πράξη και στην καλύτερη διαχείριση του αγροκτήματος σε επιμέρους τμήματα και όχι 
σε καθολική διαχείριση.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση στην μελέτη και στην 
κατασκευή αυτοκινούμενων οχημάτων, με σκοπό τη μείωση του κόστους εργασίας και 
την μικρότερη συμπίεση του εδάφους, λόγω της μεγάλης δυναμικότητας των 
μηχανημάτων (ιδιαίτερα συγκομιδής) που έχουν φτάσει στα όρια αντοχής του εδάφους. 
Ήδη, ερευνητές σε πολλά μέρη αναφέρουν προβλήματα από συμπίεση του εδάφους από 
μηχανήματα με βάρος πάνω από 15 τόνους ανά άξονα [1]. Οι Blackmore et al. (2005) 
ανέπτυξαν επίσης μία μεθοδολογία για την ανάλυση των γεωργικών καλλιεργητικών 
δραστηριοτήτων σε μορφή που εύκολα θα μπορεί να προγραμματιστεί από έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή [2]. Πολλές εφαρμογές αυτόνομων οχημάτων εμφανίζονται σε 
πολλές περιοχές της Ευρώπης και του Κόσμου. Τέτοιου τύπου ερευνητικά αυτόνομα 
οχήματα είναι το ACW (Autonomous Christmas Tree Weeder) του Πανεπιστημίου της 
Κοπεγχάγης [3], όπως και η πλατφόρμα ΑΡΙ με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς του 
Πανεπιστημίου τους Άρχους της Δανίας. [4]. Η οικονομικότητα αυτοκινούμενων 
οχημάτων, όπως για κοπή χόρτου σε γήπεδα γκολφ, έχει αποδειχθεί σε χώρες με υψηλό 
κόστος εργασίας [5]. Σημαντική έρευνα έχει γίνει για την ανάπτυξη αλγορίθμων για 
κατεύθυνση των αυτόνομων οχημάτων στο χωράφι [6]. Στο εργαστήριο Γεωργικής 
Μηχανολογίας του Π.Θ έγινε προσπάθεια ανάπτυξης μιας πλατφόρμας που να μπορεί να 
κινείται στο χωράφι καθοδηγούμενη από ένα RTK –GPS. Στόχος ήταν η δημιουργία 
μιας φτηνής κατασκευής που θα αποτελέσει βάση για δοκιμές διαφόρων αλγορίθμων 
αλλά και αισθητήρων στο χωράφι και να αποτελεί βασικό εργαλείο έρευνας για 
μελλοντικές εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία 
σχεδιασμού και κατασκευής της ενώ οι δοκιμές λειτουργίας της έχουν για την ώρα 
περιοριστεί στον έλεγχο λειτουργίας μεμονωμένων τροχών. 

Η υπό ανάπτυξη πλατφόρμα ονομάστηκε SAVAGE (Supportive Autonomous 
Vehicle for Agriculture). Η κατασκευή και η λειτουργία της στηρίζεται στην πλατφόρμα 
ΑΡΙ και αναφέρεται στην προσπάθεια υλοποίησης ενός πλήρως αυτόνομου, αλλά 
χαμηλού κατασκευαστικού κόστους ρομποτικού οχήματος γενικού σκοπού 
προσανατολισμένου στις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Η ρομποτική πλατφόρμα 
βασίζεται στην κατασκευή μιας εύρωστης μηχανικής βάσης σε συνδυασμό με ένα 
σύστημα ελέγχου των επιμέρους ηλεκτρομηχανικών ενεργοποιητών καθώς και των 
αισθητηρίων μονάδων. Η φιλοσοφία του συστήματος είναι η διατήρηση του κόστους 
παραγωγής σε όσο το δυνατόν χαμηλά επίπεδα, χωρίς όμως υποχώρηση στην απόδοση 
και την ευελιξία του συστήματος, ούτως ώστε η ρομποτική πλατφόρμα να δύναται να 
ολοκληρώσει συγκεκριμένες εργασίες στα όρια ενός τυπικού ελληνικού αγροτεμαχίου. 
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το μηχανική κατασκευή και τα ηλεκτρονικά της 
πλατφόρμας.  
 
2 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

Η μηχανική δομή της πλατφόρμας έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να επιτρέπεται η 
κατασκευή της και η επιδιόρθωση της ακόμα και σε τοπικά μηχανουργεία. Πρωτεύοντα 
ρόλο στην διαδικασία της κατασκευής παίζει η διατήρηση του συνολικού βάρους σε όσο 
το δυνατόν χαμηλά επίπεδα, σε αντίθεση με αυτό έρχεται η διατήρηση του κόστους 
κατασκευής σε χαμηλά επίπεδα και η κατασκευαστική ακρίβεια που πρέπει να 
επιτευχθεί. Η πλατφόρμα κατασκευάσθηκε σε τοπικό μηχανουργείο στην περιοχή 
Βελεστίνου, σε σχέδια του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του Π.Θ.  

Το σώμα της πλατφόρμας, η οποία κατασκευάστηκε από χυτοσίδηρο για μείωση 
τους κόστους κατασκευής, αποτελείται από μια κεντρική ορθογώνια βάση επάνω στην 
οποία εδράζονται τέσσερα όμοια πόδια με δύο βαθμών ελευθερίας το καθένα (Σχήμα 1). 
Η πλατφόρμα έχει σταθερό μήκος στα 1,4 μέτρα και τόσο το ύψος όσο και το πλάτος, 
μεταβλητό στα 0,6-0,9 μέτρα. Οι τροχοί έχουν διάμετρο 0,40 μέτρα και πλάτος 
ελαστικού 0,10 μέτρα. Κάθε πόδι φέρει την πλήμνη και τον τροχό καθώς και μια 
στροφική άρθρωση που επιτρέπει την αλλαγή πορείας του τροχού. Η γωνία 
κατεύθυνσης του τροχού και η ταχύτητα του οδηγούνται από δύο όμοιους κινητήρες 
συνεχούς ρεύματος σε κάθε πόδι. Ο κάθε κινητήρας έχει ισχύ 200 W, ταχύτητα 3000 
rpm και βάρος 3 κιλά (Σχήμα 2). Η ισχύς των κινητήρων εκτιμήθηκε για κίνηση σε 
συνήθεις συνθήκες κίνησης των μηχανημάτων καλλιεργητικών φροντίδων δηλαδή σε 
σχετικά ξηρό επίπεδο και ομαλό έδαφος. Εκτιμήθηκε ο συντελεστής τριβής κυλίσεως 
(Kilgour) για τις συνθήκες αυτές εκτιμήθηκε η αντίσταση στην κίνηση για το βάρος της 
πλατφόρμας και υπολογίστηκε η ισχύς για τις επιθυμητές ταχύτητες. Οι κινητήρες 
ενώνονται σε κιβώτια σχέσεων (gearboxes) τα οποία επιτρέπουν την μείωση των 
στροφών, όπου για τους κινητήρες κατεύθυνσης η μείωση είναι 100/1 και για τους 
κινητήρες κίνησης 60/1 (Σχήμα 3). Επιπροσθέτως κάθε πόδι φέρει τα απαραίτητα 
ηλεκτρονικά για την υλοποίηση όλων των λειτουργιών της μονάδας (κατεύθυνση και 
ταχύτητα τροχού) καθώς και την επικοινωνία με την κεντρική μονάδα ελέγχου που 
βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της πλατφόρμας. 

 
Σχήμα 1. Ρομποτική πλατφόρμα SAVAGE 
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Σχήμα 2. Κινητήρες κατεύθυνσης και 
κίνησης DACU 

Σχήμα 3. Κιβώτια σχέσεων (gearboxes) 
SITI 

 
3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Το σύστημα ελέγχεται κεντρικά από έναν υπολογιστή βιομηχανικής χρήσης τύπου 

PC/104 (Σχήμα 4). Ο υπολογιστής αυτός είναι εξοπλισμένος με πλήθος θυρών 
επικοινωνίας για σύνδεση διάφορων περιφερειακών και δικτύωσης και σκληρό δίσκο 
για τον λογισμικό και την συλλογή δεδομένων. Το περιβάλλον εργασίας που 
χρησιμοποιούμε είναι τα Microsoft Windows XP (ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί η 
έκδοση Embedded των Windows για περισσότερη σταθερότητα). Ρόλος αυτής της 
υπολογιστικής μονάδας είναι η συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων από τα 
αισθητήρια όργανα έτσι ώστε να παρέχει ένα αποδοτικό σύστημα οδήγησης και 
εντοπισμού της ακριβούς θέσης του οχήματος. Οι αισθητήρες που συνοδεύουν την 
πλατφόρμα είναι: 

1. DGPS σταθερό στην πλατφόρμα, τύπου AgGPS 252 
2. RTK GPS για διόρθωση του στίγματος εντοπισμού, τύπου AgGPS RTK Base 

450 
3. Ψηφιακή πυξίδα για υπολογισμό του παραμέτρων orientation, roll και pitch 
4. Ψηφιακοί κωδικοποιητές (encoders), για feedback από τους 8 κινητήρες για 

γωνία στροφής και ταχύτητα 
 

   
Σχήμα 4. Κεντρικός 
υπολογιστής PC/104 

Σχήμα 5. Ψηφιακή πυξίδα 
HMR3000 

Σχήμα 6. Ψηφιακοί 
κωδικοποιητές (Encoder) 

HEDS-5701 
 
Η βασική έκδοση της πλατφόρμας εκτός από την μονάδα ελέγχου περιλαμβάνει τις 

μονάδες ποδιών με το υποστηρικτικό κύκλωμα της κάθε μίας και τα κυκλώματα 
τροφοδοσίας στον σχεδιασμό των οποίων δόθηκε έμφαση στον διαχωρισμό τις 
τροφοδοσία των κινητήρων από την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Το 
σύστημα του κάθε ποδιού “LegBoard” (Σχήμα 7) ελέγχει την κίνηση των δύο κινητήρων 
(γωνία στροφής του ποδιού και ταχύτητας). Το “LegBoard” επικοινωνεί με τον κεντρικό 
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υπολογιστή μέσω σειριακής επικοινωνίας RS485. Ο χειριστής μπορεί να 
παρακολουθήσει τις παραμέτρους σε μία οθόνη LCD που υπάρχει σε κάθε πόδι. 

 

 
Σχήμα 7. “LegBoard” architecture 

 
Η γενική αρχιτεκτονική όλης της πλατφόρμας φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 8. Ο 

μικρο-υπολογιστής κάθε ποδιού της πλατφόρμας επικοινωνεί μέσω RS485 με την 
κεντρική μονάδα, και ελέγχει τους δύο κινητήρες του. Οι κινητήρες παίρνουν ενέργεια 
απ’ ευθείας από τις μπαταρίες, ενώ όλα τα άλλα ηλεκτρονικά συστήματα από ένα UPS 
(Uninterrupted Power Supply). 

 

 
Σχήμα 8. Γενική αρχιτεκτονική του συστήματος 
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4. ΙΣΧΥΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Η ενέργεια παρέχεται από δύο μπαταρίες 12Vdc που δίνουν 24Vdc. Η χωρητικότητα 

των μπαταριών είναι 100Ah και μπορούν να φορτιστούν με εξωτερικό φορτιστή από το 
δίκτυο της ΔΕΗ. Η κύρια κατανάλωση ενέργειας προέρχεται από τους 8 κινητήρες, οι 
οποίοι είναι συνδεδεμένοι απ’ ευθείας με τις μπαταρίες. Τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά (PC, 
GPS, Compass, LegBoard) παίρνουν ενέργεια μέσω ενός UPS (Σχήμα 9). Το UPS έχει 
το πλεονέκτημα της σταθερής παροχής ρεύματος και εφεδρείας σε περίπτωση 
σφάλματος των μπαταριών. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και δύο επιπλέον 
μικρότερες μπαταρίες 12V με χωρητικότητα 7.2Ah. Επιπλέον χρησιμοποιείται και ένας 
μετατροπέας DC-DC για να παρέχει 12Vdc στον μικρο-υπολογιστή του κάθε ποδιού της 
πλατφόρμας (Σχήμα 10). Για την τροφοδοσία των κινητήρων χρησιμοποιείται ένα 
κύκλωμα οδήγησης (motor drive) για κάθε κινητήρα. Ο κάθε κινητήρας είναι 200W, το 
μέγιστο ρεύμα που θα καταναλώνεται είναι 8.3Amps, ενώ κάτω από ειδικές συνθήκες 
μπορεί να φτάσει τα 100 Amps. Παρ’ όλα αυτά χρησιμοποιήθηκε κύκλωμα οδήγησης 
20Amps το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε κινητήρα. Τα motor 
drive είναι της Devantech και το μοντέλο είναι MD03 (Σχήμα 11), το οποίο 
συμπεριλαμβάνει μια γέφυρα Η με MOSFET ICs και μπορεί να ενεργοποιηθεί με 
αναλογικό σήμα, PWM ή μέσω I2C bus.  

  
 

Σχήμα 9. UPS Siemens 
DC-USV 

Σχήμα 10. DC-DC 
Converter 

Σχήμα 11.Σερβομηχανισμοί 
(Motor drivers) MD03 

 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Για την υλοποίηση αρχικών δοκιμών σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια βάση 
τοποθέτησης για ένα πόδι έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 
μετρήσεις στο χώρο του εργαστηρίου. Η βάση δοκιμών είναι μια απλή κατασκευή η 
οποία μας δίνει τη δυνατότητα όλων των δοκιμών που έχουν σχέση με τον έλεγχο της 
γωνίας στρέψης και την ταχύτητας, της επικοινωνίας με τον κεντρικό υπολογιστή καθώς 
και όλων των λοιπών υποσυστημάτων. Μετά το πέρας των δοκιμών τα υπόλοιπα πόδια 
του συστήματος θα συναρμολογηθούν, όπως αυτό των δοκιμών. 

Ο προγραμματισμός του κυκλώματος ελέγχου (LegBoard) του κάθε ποδιού γίνεται 
μέσω της τοπικής θύρας προγραμματισμού ή απομακρυσμένα. Έκτος από το κομμάτι 
του προγραμματισμού του LegBoard, δημιουργούμε και λογισμικό και για τον γενικό 
έλεγχο όλου του συστήματος. Σε αυτήν την φάση της κατασκευής έχουμε δημιουργήσει 
λογισμικό για περιβάλλον Windows με το οποίο έχουμε την δυνατότητα να συλλέγουμε 
πληροφορίες από το LegBoard και να δίνουμε αντίστοιχες εντολές. Η κεντρική οθόνη 
του συγκεκριμένου προγράμματος (SAVAGEcom) φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 
(Σχήμα 12).  
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Σχήμα 12. Λογισμικό αποσφαλμάτωσης SAVAGEcom 

 
Στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στον εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας 

είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις δυνατότητες του συστήματος. Σε αυτό το 
στάδιο έγινε επίδειξη του χειρισμού της ταχύτητας και της γωνίας στρέψης από τον 
υπολογιστή, όπως επίσης και της δυνατότητας αλλαγής διάφορων παραμέτρων. Κατά 
την διάρκεια των δοκιμών παρουσιάστηκαν κάποιες μετρήσεις για τον έλεγχο της 
γωνίας και την ταχύτητας με ή χωρίς την χρήση κάποιου ελεγκτή. Ενδεικτικά αυτών των 
μετρήσεων φαίνονται στα δύο παρακάτω γραφήματα. 
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Σχήμα 13. Μετρήσεις γωνίας στρέψης Σχήμα 14. Μετρήσεις ταχύτητας 

 
Το σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτών των δοκιμών ήταν τα προβλήματα τα οποία 

παρουσιάστηκαν και για τα οποία έγινε συζήτηση για τον τρόπο που θα επιλυθούν. 
Αυτά τα προβλήματα αφορούν τον προγραμματισμό, διάφορες μηχανολογικές 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες, την στήριξης αισθητηρίων καθώς και την επιλογή 
κάποιων υποσυστημάτων. 
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας ρομποτικής πλατφόρμας γενικής χρήσης 
βασισμένη σε ανοιχτή αρχιτεκτονική έτσι ώστε να είναι εύκολη η ενσωμάτωση 
εξειδικευμένων υποσυστημάτων για την ολοκλήρωση γεωργικών εργασιών κυρίως κατά 
το πρώτο 60% της καλλιεργητικής περιόδου. Το σύστημα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να 
μπορεί να μεταφέρει περίπου 40Kg πρόσθετου φορτίου χωρίς μεγάλη απώλεια στην 
απόδοσή του ή υπερβολική αύξηση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Η ενεργειακή 
απόδοση του συστήματος είναι ένας τομέας ο οποίος πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά 
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στο μέλλον. Μελλοντικές προσθήκες στο σύστημα θα είναι η ενσωμάτωση 
διαδραστικής συμπεριφοράς σε δυναμικά εναλλασσόμενα περιβάλλοντα καθώς και η 
ανάπτυξη περαιτέρω περιφερειακών συστημάτων π.χ. σύστημα εντοπισμού ζιζανίων και 
καταστροφής αυτών. 
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