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Δραστηριότητα 1 
Σχετική θεωρία 
Η άρδευση είναι το σύνολο των πρακτικών που συγκεντρώνουν/περιλαμβάνουν 

τεχνικές και μέσα για το τεχνητό αυτόματο πότισμα των φυτών, το οποίο αποκτά 

όλο και μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη γεωργία. Αυτές οι τεχνικές απαιτούν 

μεθόδους, εξοπλισμό και συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παροχή των 

απαιτούμενων ποσοτήτων νερού και υγρασίας για τις καλλιέργειες, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση του κόστους για τον 

παραγωγό.  

Τέτοια συστήματα μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν μέσω της χρήσης ενός 

μικροελεγκτή Arduino, ο οποίος επιτρέπει τον προγραμματισμό της ποσότητας 

νερού και της συχνότητας άρδευσης που απαιτείται σε μια φυτεία, εξοικονομώντας 

χρόνο και μειώνοντας την εξάρτηση από τη φυσική βροχή. 

Λέξεις κλειδιά 
Πότισμα, Arduino, Μικροελεγκτής 

Ημερολόγιο 
Δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για να πραγματοποιήσετε τη δραστηριότητα αυτή, 

καθώς μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου.  

Διάρκεια 
Περίπου 60 λεπτά. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 
● Σχέδιο και δομή εργασιών. 

● Οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν επικοινωνιακή 

ικανότητα ανάλυσης εννοιών και ιδεών με σαφήνεια. 

● Οι μαθητές θα πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 

επιδεικνύουν αναλυτική σκέψη. 
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● Οι μαθητές θα πρέπει να προτείνουν λύσεις σε θέματα επίλυσης 

προβλημάτων. 

● Θα πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητες δημιουργικότητας, αυτονομίας και 

καινοτόμο πνεύμα. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 
Οι μαθητές ΣΕΕΚ θα πρέπει: 

● Να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός 

συστήματος άρδευσης. 

● Να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα πολλών τύπων 

συστημάτων άρδευσης που μπορούν να είναι χρήσιμα στη μόνιμη 

καλλιέργεια 

● Να είναι σε θέση να προσδιορίζουν το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για 

την ανάπτυξη ενός συστήματος άρδευσης. 

● Θα πρέπει να είναι σε θέση να προγραμματίζουν και να διαμορφώνουν το 

σύστημα άρδευσης  

 

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά 
● Υπολογιστής/φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 
● Καλώδια βραχυκυκλωτήρα 
● 1 κανάλι ηλεκτρονόμου 
● Μικροελεγκτής Arduino + Καλώδιο δεδομένων USB 
● Αντλία νερού 

 

Εργασίες 
Η ανάπτυξη ενός βασικού συστήματος αυτόματης άρδευσης με μικροελεγκτή 

Arduino είναι μια πρακτική που αν και όχι τόσο διαδεδομένη, θα μπορούσε 

εντούτοις να ήταν πολύ παραγωγική. Επιπλέον, η χρήση του θα μπορούσε να 

διευρυνθεί για την εκπόνηση μεγαλύτερης εμβέλειας έργων, αφού πάντα αφήνει 

περιθώρια για βελτίωση και προσαρμογές. 
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Συναρμολόγηση του συστήματος 

άρδευσης 
Χρησιμοποιήστε τα καλώδια βραχυκυκλωτήρα για να κάνετε τις απαραίτητες 

ενώσεις μεταξύ του Arduino και του ηλεκτρονόμου. Οι ενώσεις του ηλεκτρονόμου 

θα πρέπει να είναι: 

 

● Θετικό + έως 5V 

● Αρνητικό – προς GND 

● Η ένδειξη στο σήμα του ακροδέκτη θα πρέπει να είναι 8 

Όταν συναρμολογηθεί πλήρως, το σύστημα θα μοιάζει με την παρακάτω εικόνα: 
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Προγραμματισμός του συστήματος 

άρδευσης 
 
Αφού συνδέσετε την αντλία του νερού και τον ηλεκτρονόμο στο Arduino, 

αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα προγραμματισμού και περάστε 

τον στο Arduino: 

 

Στο σύστημα αυτό, ο μικροελεγκτής Arduino θα χρησιμοποιηθεί για την 

ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της αντλίας νερού, κατά τη διάρκεια ενός 

προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα 

άρδευσης θα ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιείται για μία ολόκληρη ώρα και να 

απενεργοποιείται τις επόμενες δύο ώρες.  

Κατά τον προγραμματισμό, ο χρόνος ορίζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, 

επομένως, για να ρυθμιστεί για 1 ώρα, θα εισαχθούν 3600000 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου. Ακολουθώντας την ίδια λογική, για την απενεργοποίηση σε δύο 

ώρες θα πρέπει να καταχωρηθούν 7200000 χιλιοστά του δευτερολέπτου. 
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