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Η ενίσχυση της περμακουλτούρας μέσω 

ηλεκτρονικών συστημάτων 

1

Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων διευρύνεται ολοένα και περισσότερο σχεδόν σε όλους τους

τομείς, από την βιομηχανία μέχρι την γεωργία.

Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες, τα τηλεπικοινωνιακά μέσα, οι

ηλεκτρικές εντολές, οι υδραυλικές και πεπιεσμένου αέρα

λειτουργίες είναι μερικές από τις τεχνολογίες που

λειτουργούν σε συγχρονισμό για να ανταποκρίνονται με τη

μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ευελιξία, εξοπλίζοντας τα

γεωργικά μηχανήματα με έναν προηγμένο τεχνολογικά

εξοπλισμό, όπως είναι ο αυτόματος πιλότος, οι ανιχνευτές,

οι ιχνηλάτες, οι μετρητές σπόρων για σπορά, οι ρυθμιστές

πίεσης νερού ψεκαστήρων και πολλά άλλα.



Η ενίσχυση της περμακουλτούρας μέσω 

ηλεκτρονικών συστημάτων
Τα σύγχρονα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από κατασκευαστές μηχανών και επιτρέπουν τη χρήση 

του GPS παρέχουν τη δυνατότητα πολύ πιο αποτελεσματικών και παραγωγικών γεωργικών 

πρακτικών. Μέσω της εφαρμογής τους καθίσταται δυνατή η συλλογή και η διαχείριση δεδομένων 

από τον παραγωγό σε διάφορους επιμέρους τομείς, που αφορούν την ανάλυση του εδάφους, την 

εφαρμογή των λιπασμάτων, τη φύτευση/σπορά και τη συγκομιδή. 
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Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αισθητήρων 

στην περμακουλτούρα 
Το μέλλον της σύγχρονης γεωργίας, καθώς και ορισμένων άλλων γεωργικών μοντέλων όπως

είναι η περμακουλτούρα, έγκειται στον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο που πρέπει να

διαδραματίσουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στις γεωργικές πρακτικές. Η χρήση αισθητήρων είναι

ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι σύγχρονες

τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στους ακόλουθους τομείς:

• Έγκαιρη ανίχνευση φυτοπαράσιτων

• Διαχείριση των υδάτων

• Υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας 
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Εφαρμογές Κοινών Τύπων Αισθητήρων 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Οι ψηφιακοί αισθητήρες μπορούν να διακρίνουν μόνο δύο διαφορετικές τιμές τάσης, οι οποίες 

αντιστοιχίζονται εκ των υστέρων στις λογικές καταστάσεις, ΥΨΗΛΗ και ΧΑΜΗΛΗ, δηλαδή 0 V ή 

5 V. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου μιας πόρτας, οι λειτουργίες 

ανοίγματος και κλεισίματος γίνονται μέσω της πίεσης ή απελευθέρωσης ενός κουμπιού, δηλαδή 

μέσω μιας υψηλής και μιας χαμηλής τιμής τάσης κ.λπ.
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ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ARDUINO

Ένας από τους μικροελεγκτές που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό των αναλογικών και

ψηφιακών αισθητήρων είναι το Arduino. Αυτός ο μικροελεγκτής είναι ανοιχτού κώδικα και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί με εύκολο τρόπο για τη συλλογή δεδομένων από αισθητήρες και τη διαβίβαση

αυτών των πληροφοριών στον χρήστη.



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
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Ένα από τα πιο σημαντικά

χαρακτηριστικά της γεωργικής

παραγωγής είναι η θερμοκρασία του

περιβάλλοντος. Επομένως, η ύπαρξη

ενός συστήματος ανίχνευσης ικανού

να μετρήσει τη θερμοκρασία του

περιβάλλοντος είναι πολύ χρήσιμη.
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Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η χρήση του αισθητήρα LM35

μαζί με τον μικροελεγκτή Arduino για την μέτρηση της θερμοκρασίας του

περιβάλλοντος. Η τιμή θερμοκρασίας θα εμφανιστεί στη σειριακή οθόνη

του προγραμματιστή περιβάλλοντος του Αrduino.

Το LM35 είναι ένας αναλογικός αισθητήρας μεγάλης ακρίβειας και

υψηλής ευαισθησίας. Επιπρόσθετα, ο αισθητήρας μπορεί να μετρήσει

θερμοκρασίες από τους 0 μέχρι τους 100ºC με περιθώριο ακρίβειας

±0.5ºC.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
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Ας δούμε ένα παράδειγμα ενός συστήματος που επιτρέπει την ανίχνευση της θερμοκρασίας του

περιβάλλοντος και τη μετάδοσή της σε βαθμούς Κελσίου.

Για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας απαιτείται ό ακόλουθος εξοπλισμός:

∙ Μικροελεγκτής Arduino 

∙ Ανιχνευτής Θερμοκρασίας LM35 

∙ 3 Καλώδια βραχυκυκλωτήρα (Αρσενικό με Αρσενικό)

∙ Καλώδιο USB (εξαρτάται από τον τύπο Arduino)

∙ Πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (breadboard)

∙ Υπολογιστής/ φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
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Μετά τον προγραμματισμό του συστήματος, μπορούμε να παρατηρήσουμε την τιμή της

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Αυτό το σύστημα είναι ένα απλό παράδειγμα της εφαρμογής

αισθητήρων, η οποία μας επιτρέπει να συλλέξουμε σημαντικές πληροφορίες για τον έλεγχο της

θερμοκρασίας, εάν θέλουμε να δράσουμε εγκαίρως για την προστασία των φυτειών και των

καλλιεργειών μας.

Aνάπτυξη ενός ανιχνευτή θερμοκρασίας με 
αναλογικό τρόπο. 

Καταχωρήστε τον κωδικό που σας δίνεται στα φύλλα εργασίας για να ολοκληρώσετε τη δοκιμή.



Αναφορές

1. Ferguson, R. S. & Lovell, S. T. (2014). Permaculture for agroecology: design,

movement, practice, and worldview. A review. Agronomy for Sustainable

Development volume, 34, pp. 251–274.

2. Fernández, J. F. (n.d.) “Uso de sensors en agriculture”. Accessed on 27 January

2022 https://www.iagua.es/blogs/iriego/uso-sensores-agricultura

3. Neto, M. C., Pinto, P. A., Coelho, J.P.P. (2005). TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO E A AGRICULTURA. SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação.

1st Ed.

4. Sousa, R.V., Lopes W.C., Inamasu, R.Y. (2015). Automação de máquinas e

implementos agrícola, eletrônica embarcada, robótica e sistema de gestão de

informação. Brasília, DF: Embrapa, 2014. Accessed on 07 December 2021

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/126970/1/capitulo11-

105-14.pdf

5. Whitefield, P. (2005). Permaculture in a nutshell. Permanent Publications. 4th

Ed.

https://www.iagua.es/blogs/iriego/uso-sensores-agricultura
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/126970/1/capitulo11-105-14.pdf


CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik.

Ευχαριστούμε!
Έχετε απορίες;

https://permaveterasmusproject.eu

permavetproject@gmail.com

https://www.facebook.com/PermaVET

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η

δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου:2020-1-DE02-KA202-007629

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons 

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια 

Διανομή 4.0 Διεθνές .

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

