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ΓΗΛΧΗ ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 Ο /   θάησζη ππνγεγξακκέλνο / ε  

………………………………………………………………………..,  

ηνπ ……………………………………………, κε αξηζκφ κεηξψνπ …………………….. θνηηεηήο / 

ηξηα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ Σ.Δ.  ηνπ Α.Δ.Ι. Πεηξαηά Σ.Σ. πξηλ αλαιάβσ ηελ 

εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο κνπ, δειψλσ φηη ελεκεξψζεθα γηα ηα παξαθάησ:  

«Η Πηπρηαθή Δξγαζία (Π.Δ.) απνηειεί πξντφλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηφζν ηνπ 

ζπγγξαθέα, φζν θαη ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ζα πξέπεη λα έρεη κνλαδηθφ ραξαθηήξα θαη πξσηφηππν 

πεξηερφκελν. 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά νπνηνδήπνηε θνκκάηη θεηκέλνπ ηεο λα εκθαλίδεηαη απηνχζην ή 

κεηαθξαζκέλν απφ θάπνηα άιιε δεκνζηεπκέλε πεγή. Κάζε ηέηνηα πξάμε απνηειεί πξντφλ 

ινγνθινπήο θαη εγείξεη ζέκα Ηζηθήο Σάμεο γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ ζπγγξαθέα. 

Απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο Π.Δ., ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ επζχλε ησλ 

ζπλεπεηψλ, πνηληθψλ θαη άιισλ, απηήο ηεο πξάμεο. 

Πέξαλ ησλ φπνησλ πνηληθψλ επζπλψλ ηνπ ζπγγξαθέα ζε πεξίπησζε πνπ ην Ίδξπκα ηνπ έρεη 

απνλείκεη Πηπρίν, απηφ αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Η πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο κε λέα απφθαζεο ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ηνπ αλαζέηεη εθ λένπ ηελ 

εθπφλεζε ηεο Π.Δ.  κε άιιν ζέκα θαη δηαθνξεηηθφ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Η εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ 

Π.Δ. πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπιάρηζηνλ ελφο εκεξνινγηαθνχ 6κήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάζεζεο ηεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18, παξ. 5 ηνπ ηζρχνληνο 

Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ.» 

 

Ο Γειψλ      Ηκεξνκελία 
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ΓΗΛΧΗ ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 Ο / Η  θάησζη ππνγεγξακκέλνο / ε 

………………………………………………………………………..,  

ηνπ ……………………………………………, κε αξηζκφ κεηξψνπ …………………….. θνηηεηήο / 

ηξηα ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ Σ.Δ.  ηνπ Α.Δ.Ι. Πεηξαηά Σ.Σ. πξηλ αλαιάβσ ηελ 

εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο κνπ, δειψλσ φηη ελεκεξψζεθα γηα ηα παξαθάησ:  

«Η Πηπρηαθή Δξγαζία (Π.Δ.) απνηειεί πξντφλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηφζν ηνπ 

ζπγγξαθέα, φζν θαη ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ζα πξέπεη λα έρεη κνλαδηθφ ραξαθηήξα θαη πξσηφηππν 

πεξηερφκελν. 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά νπνηνδήπνηε θνκκάηη θεηκέλνπ ηεο λα εκθαλίδεηαη απηνχζην ή 

κεηαθξαζκέλν απφ θάπνηα άιιε δεκνζηεπκέλε πεγή. Κάζε ηέηνηα πξάμε απνηειεί πξντφλ 

ινγνθινπήο θαη εγείξεη ζέκα Ηζηθήο Σάμεο γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ άιινπ ζπγγξαθέα. 

Απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο Π.Δ., ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ επζχλε ησλ 

ζπλεπεηψλ, πνηληθψλ θαη άιισλ, απηήο ηεο πξάμεο. 

Πέξαλ ησλ φπνησλ πνηληθψλ επζπλψλ ηνπ ζπγγξαθέα ζε πεξίπησζε πνπ ην Ίδξπκα ηνπ έρεη 

απνλείκεη Πηπρίν, απηφ αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Η πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο κε λέα απφθαζεο ηεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ηνπ αλαζέηεη εθ λένπ ηελ 

εθπφλεζε ηεο Π.Δ.  κε άιιν ζέκα θαη δηαθνξεηηθφ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Η εθπφλεζε ηεο ελ ιφγσ 

Π.Δ. πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπιάρηζηνλ ελφο εκεξνινγηαθνχ 6κήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάζεζεο ηεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18, παξ. 5 ηνπ ηζρχνληνο 

Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ.» 

 

Ο Γειψλ      Ηκεξνκελία 
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Δηζαγσγή: 

Αλακθηζβήηεηα ε εμνηθνλφκεζε ρψξνπ, ρξφλνπ θ ρξήκαηνο είλαη ζήκεξα δεηήκαηα 

πνπ ηαιαλίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο, πνπ ζπλερψο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηα ήδε 

ππάξρνληα  αγαζά θαζψο επίζεο θ ηελ ηερλνινγία κε ηελ νπνία παξάγνληαη κε ζθνπφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ πνπ αξρηθά αλαθέξζεθε. Ξεθηλψληαο κε ηνλ ρψξν, εχθνια κπνξνχκε 

λ αληηιεθζνχκε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ νη επηζηήκνλεο λα „‟ρσξέζνπλ‟‟ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνλ ειάρηζην ρψξν (βιέπε laptop, smart phones θιπ). 

πλερίδνληαο, είλαη γλσζηφ πσο φζν γξεγνξφηεξα παξάγεη έλα ζχζηεκα, ηφζν πην 

επηθεξδέο γίλεηαη γηα ηελ επηρείξεζε. Δλψ ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ίζσο είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν απφ ηα παξαπάλσ  θ ζπλδέεηαη άκεζα κε ππφινηπα δχν. Η ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο πέξα απ ηελ κεγάιε πεξηβαιινληνινγηθή πξνζθνξά πνπ 

έρνπλ, νδεγνχλ θ ζε νηθνλνκηθφηεξε πνξεία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Όια ηα παξαπάλσ θ 

γεληθφηεξα ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θ γεληθφηεξα ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ απφ 

ηα πξψηκα ζηάδηα έσο θ ζήκεξα ζ‟ αλαθεξζνχλ εθηελψο ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο, 

ελψ ζα εζηηάζνπκε ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ηηο νπνίεο επηιέμακε λ αλαιχζνπκε. 
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Κεθάιαην 1ν  : 

Η θηελνηξνθία δηα κέζσ ησλ αηώλσλ θ ε ζεκεξηλή ηεο κνξθή 

 

 

Κεθάιαην 1.1 

Η θηελνηξνθία ζηελ αξραία Διιάδα 

`Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πάηεζε ν άλζξσπνο ην πφδη ηνπ ζηε γε, θχξην κέιεκα ηνπ 

ήηαλ λα ηξαθεί αιιά θ λα 

πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηα 

θαηξηθά θαηλφκελα αξρηθά κε ηνλ 

ηκαηηζκφ αιιά θπξίσο κε ηελ ζηέγε.  

Αμηνπνηψληαο ηδηνκνξθίεο ηνπ 

εδάθνπο, ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξα 

πιηθά πνπ έβξηζθε εχθνια γχξσ ηνπ 

κε ζθνπφ λα θάλεη απηέο ηηο 

ηδηνκνξθίεο (πρ ζπειηέο) 

αζθαιέζηεξεο θ θαηαιιειφηεξεο πξνο 

θαηνίθεζε. Με ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ άξρηζε λα εθκεηαιιεχεηαη  

δνκηθά ζηνηρεία φπσο ε πέηξα γηα λα 

θηάζνπκε ζην ζήκεξα φπνπ ππάξρνπλ 

ραψδεο θηίξηα απφ ηερλεηά πιηθά φπσο ν ζίδεξνο θαη ην γπαιί. Παξάιιεια κε ηε ζηέγε ν 

πξντζηνξηθφο άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα εμαζθαιίζεη θ ηελ ηξνθή ηνπ, θάηη πνπ έγηλε 

επθνιφηεξν εμεκεξψλνληαο δψα πνπ κέρξη ηφηε ππήξραλ κφλν ειεχζεξα ζηελ θχζε. Απηφ 

φκσο πξνυπέζεηε θ εμαζθάιηζε θάπνηνπ ρψξνπ φπνπ ηα δψα ζα έπαπαλ λα εθηίζεληαη ζηα 

αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θ ηηο δπζθνιίεο ηεο θχζεο. 

Έηζη δεηιά δεηιά έρνπκε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ρψξσλ πνπ πξννξίδνληαλ 

απνθιεηζηηθά γηα θηελνηξνθηθή ρξήζε. Δζηηάδνληαο ινηπφλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ     απνηειεί ε αλαθνξά ηνπ 

Όκεξνπ ζηελ Οδχζζεηα, φπνπ πεξηγξάθεηαη ν θχθισπαο Πνιχθεκνο σο έλαο  πνηκέλαο ν 

νπνίνο εμέηξεθε πξφβαηα ηα νπνία κάιηζηα πξνζηάηεπε ζηελ ζηνά κίαο ζπειηάο, φπνπ θ 

εγθιψβηζε ηνλ Οδπζζέα κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ Όκεξν. 

Αλαθνξέο ζηελ κπζνινγία ηεο ρψξαο καο, νη νπνίεο πηζηνπνηνχλ ηελ χπαξμε ηεο 

θηελνηξνθίαο απ αξραηνηάησλ ρξφλσλ ππάξρνπλ πνιιέο κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην 

θξηάξη κε ην ρξπζφκαιιν δέξαο, νη ζηάβινη ηνπ Απγεία ζηνπο άζινπο ηνπ Ηξαθιή θ άιιεο. 

Δπίζεο ζηελ χπαξμε θηελνηξνθίαο αλαθέξνληαη θ αξραίνη Έιιελεο θηιφζνθνη φπσο ν 

Δπξηπίδεο, ν Αηζρχινο, ν Ηξφδνηνο θ ν Αξηζηνηέιεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε ζπλέρεηα ησλ 

παξαπάλσ φηη γηα ηνπο ζηάβινπο ηνπ Απγεία γίλεηαη καθξνζθειήο αλαθνξά γηα ηελ 

 Ο ΟΔΤΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΣΡΟΦΟΙ ΣΟΤ ΒΓΑΙΝΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΠΗΛΙΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΩΠΑ Jakob Jordaens  16 αιώνασ Museo 
Puskin Mosca  (....,βλζπε *1.1.1) 
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επηβιεηηθφηεηα ηνπο ζε κέγεζνο φζν θαη γηα ηα δψα πνπ θηινμελνχζαλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπο. (….,βιέπε [1.1.2]) 

 

 

Κεθάιαην 1.2 

Η θηελνηξνθία ζηελ Βπδαληηλή επνρή 

Καηά ηελ βπδαληηλή επνρή, ν άλζξσπνο είρε  άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ζρέζε κε ηε 

θχζε, ελψ κεο ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αζρνιίεο εληάζζνληαλ ε εθηξνθή θ πεξηπνίεζε ηνπο.. 

Σελ πεξίνδν εθείλε ε θηελνηξνθία ε νπνία αζθνχληαλ  είρε λνκαδηθή κνξθή, θάηη 

πνπ ζεκαίλεη φηη θηελνηξφθνο θαη πνίκλην κεηαθέξνληαλ αλάινγα ηελ επνρή απφ ηφπν ζε 

ηφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηξνθή ηνπο. Παξφια απηά πνιινί ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη 

είραλ αζρνιεζεί κε ηελ εθηξνθή δψσλ, είηε κε ζθνπφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ίδησλ 

θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο, είηε κφλν θαη κφλν γηα ιφγνπο απηάξθεηαο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

Παξφιν πνπ δελ έρνπλ βξεζεί πνιιέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ πνηκεληθή δσή , 

παξφια απηά, κπνξεί κε βεβαηφηεηα λα 

δηαηππσζεί πσο δψα φπσο ηα 

αηγνπξφβαηα, νη αγειάδεο ηα 

γνπξνχληα θαη ηα άινγα , ήηαλ ηα είδε 

πνπ σο επί ην πιείζηνλ εθηξέθνληαλ 

απφ ηνπο παξαγσγνχ εθείλεο ηεο 

επνρήο. 

Ο «γειαδάξξεο» , δειαδή 

εθείλνο πνπ έβνζθε αγειάδεο εθείλε 

ηελ επνρή,  θξαηνχζε μχιν (πξφγνλν 

ηεο ζεκεξηλήο γθιίηζαο-ξαβδηνχ)  κε 

ην νπνίν παξεκπφδηδε ηα δψα λα κπνχλε ζε θηήκαηα ηα νπνία είηε ήηαλ ζπαξκέλα θαη 

θαιιηεξγεκέλα είηε αλήθαλ ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. χλεζεο ήηαλ επίζεο ην 

θαηλφκελν έλαο λ αλαιακβάλεη ηελ βνζθή φισλ ησλ δψσλ ην ρσξηνχ κε ηελ επζχλε βέβαηα 

λα ηνλ βαξαίλεη  ε πεξίπησζε πνπ θάπνην δψν ραλφηαλ, ηξαπκαηηδφηαλ ή ζηελ ρεηξφηεξε 

πεξίπησζε ζθνησλφηαλ, φθεηιε λα ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ελψ αλ 

απνδεηθλπφηαλ  φηη ην αηχρεκα έγηλε κε δηθή ηνπ επζχλε, ηφηε ε ηηκσξία πνπ ηνλ πεξίκελε 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξή. Πέξα απ ηελ απνδεκίσζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ δψνπ, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ν «απξφζεθηνο» βνζθφο έθηαλε λα αθξσηεξηάδεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ , κε ηελ γιψζζα ηνπ λα ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο. 

Εικονογρφία τθσ βυηαντινισ εποχισ (...., βλζπε *1.2.1+) 



9 
 

 

Δπεηδή νη βπδαληηλνί δελ είραλ ηδηαίηεξε εθηίκεζε ζην κνζραξίζην θξέαο, ηα 

βννεηδή εθηξέθνληαλ θπξίσο γηα ηα γαιαθηνθνκηθά ηνπο πξντφληα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πην 

ζχλεζεο ήηαλ ην θαηλφκελν, ην δσηθφ θεθάιαην ησλ ηζνπάλεδσλ λ απνηειείηαη απφ 

θαηζίθηα θαη πξφβαηα, ηα νπνία καδί κε ηα πνπιεξηθά απνηεινχζαλ ην θξέαο ην νπνίν 

πξνηηκνχληαλ ηελ επνρή εθείλε.. 

Η θηελνηξνθία ηεο επνρήο απαηηνχζε ζθιεξή εξγαζία απφ εθείλνπο πνπ ηελ 

εθηεινχζαλ. O βνζθφο, πξηλ κεηαθέξεη ην θνπάδη ζ‟ έλα κέξνο, θξφληηδε λα θφβεη θαη λα 

θαίεη ηηο δειεηεξηψδεο ηξνθέο πνπ θχηξσλαλ ζηα ρσξάθηα ηνπ. Παξάιιεια έπξεπε λα ρεη 

θξνληίζεη γηα ηελ θαιιηέξγεηα δηαθφξσλ δεκεηξηαθψλ φπσο ην ζηηάξη, ην θξηζάξη θ ην 

ηξηθχιιη ή κεδηθήλ φπσο νλνκαδφηαλ θαη ηφηε. Δπίζεο έπξεπε λα ραλ θξνληίζεη λ 

απνζεθεχζνπλ απνμεξακέλεο ηξνθέο, θαζψο ην ςχρνο ηνπ ρεηκψλα θαζηζηνχζε πνιιέο 

θνξέο αδχλαηε ε ειεχζεξε βνζθή ησλ θνπαδηψλ ζηε θχζε. Η παξνρή  λεξνχ ήηαλ επίζεο 

ζεκαληηθή εξγαζία γηα ηνπο βνζθνχο, αθνχ γηλφηαλ κεηαθνξά νιφθιεξνπ ηνπ θνπαδηνχ 

εηδηθφηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ζηελ πιεζηέζηεξε πεγή ψζηε ηα δσληαλά λα 

ζβήζνπλ ηελ δίςα ηνπο. Κιείλνληαο ην δηαηξνθηθφ θνκκάηη ησλ δψσλ εθείλεο ηεο επνρήο, 

λα πξνζζέζνπκε φηη ην αιάηη θαηείρε ζεκαληηθφηαηε ζέζε ζηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ. Οη 

βπδαληηλνί πίζηεπαλ πσο κε ηελ ρνξήγεζε  άιαηνο ηα δψα εμπγηαίλνληαη, παραίλνπλ ελψ 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξν γάια θαη λνζηηκφηεξν θξέαο. ην εμπγηαληηθφ θνκκάηη, ζεσξνχζαλ 

πσο αιάηη αλακεκηγκέλν κε πίηνπξα 

θ αιεχξη απαιιάζζεη ηα δψα ηα 

νπνία ηξέθνληαη κ απηφ απφ 

αζζέλεηεο φπσο ε ςψξα. Η ελ ιφγσ 

ζεξαπεία ζπλδπάδνληαλ κε επάιεηςε 

ηνπ άξξσζηνπ δψνπ κε κίγκα ιαδηνχ 

κε ζείν. 

εκαληηθή ζέζε ζηελ 

εθηίκεζε ησλ βνζθψλ ηεο επνρήο 

θαηείρε απφ ηφηε ν πνηκεληθφο 

ζθχινο. Απνηεινχζε αρψξηζην 

ζχληξνθν ησλ βπδαληηλψλ 

θηελνηξφθσλ θαζψο κε ηα γαπγίζκαηα ηνπ ζπγθέληξσλε θαζ ππφδεημε ηνπ ηδηνθηήηε ηα 

δψα ελψ ηα πξνζηάηεπε απφ ιχθνπο θαη δηάθνξα άιια αξπαρηηθά πνπ θαξαδνθνχζαλ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, ν βνζθφο θξφληηδε ηνπο ζθχινπο θνξψληαο ηνπο πεξηιαίκην κε ζηδεξέληα 

θαξθηά ζ φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ, ψζηε λ απνηξαπεί θάπνην ζαλάζηκν δάγθσκα ζηνλ ιαηκφ 

ηνπ απφ θάπνην ερζξφ ηνπ θνπαδηνχ. 

Εικονογρφία τθσ βυηαντινισ εποχισ    (...,βλζπε 1.2.3) 
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Δπηπξφζζεηα, λ αλαθέξνπκε πσο απ εθείλσλ ησλ αξραηνηάησλ ρξφλσλ πθίζηαηαη ε 

δσνθινπή θαη έλα κέηξν πξφιεςεο πέξα απ ηελ θαηνρή εθπαηδεπκέλσλ ζθπιηψλ, ήηαλ ην 

ζεκάδεκα ησλ δψσλ ηνπο. Βάςηκν, θάςηκν ε αθξσηεξηαζκφο θάπνησλ ζεκείσλ ηνπ 

ζψκαηνο ησλ δψσλ (θπξίσλ ησλ απηηψλ), ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα μερψξηδαλ ηα δψα 

ηνπο αλάκεζα ζε πνιιέο δεθάδεο φκνηα γχξσ ηνπο. 

Κιείλνληαο, αμίδεη λ αλαθέξνπκε φηη απηή ηελ επνρή, μεθηλάεη ε θαηαζθεπή 

θαηαιπκάησλ απνθιεηζηηθά  γηα δψα. Πξφρεηξεο θαηαζθεπέο απφ μχια θαη θπιισζηέο  

δέληξσλ θαη ζάκλσλ ήηαλ ηα ζεκεία φπνπ ν βνζθφο κε ηνλ «πηζηηθφ» ηνπ νδεγνχζαλ ηα 

δψα ζε πεξηφδνπο ηζρπξψλ θαηαηγίδσλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα θάπνηνπ θαχζσλα. Πηζηηθφο, 

ήηαλ ν βνεζφο ησλ κεγαινβνζθψλ  ηεο επνρήο εθείλεο, ελψ ζπκπεξαίλνπκε ελ θαηαθιείδη 

φηη ε θηελνηξνθία ηεο επνρήο εθείλεο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε απηήλ πνπ αζθείηαη  αθφκα 

θαη ζηηο κέξεο καο ζηελ επαξρηαθή Διιάδα.  (….,βιέπε [1.2.1]) 

 

Κεθάιαην 1.3 

Η θηελνηξνθία ηνλ ηειεπηαίν αηώλα 

 

Αλακθηζβήηεηα ε θηελνηξνθία είλαη έλαο θιάδνο πνπ έρεη επεξεαζηεί πνιχ 

ζεκαληηθά απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία έρεη εηζρσξήζεη βαζηά κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα καο. Αθφκα θ ν πην παξαδνζηαθφο θηελνηξφθνο ζε θάπνηα 

απνκαθξπζκέλν ρσξηφ ηεο Διιάδαο, ηελ έρεη γίλεη αλάγθε, έηζη ψζηε ε εξγαζία ηνπ λ 

απνθέξεη θάπνηνπο θαξπνχο φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν, ην θφζηνο παξαγσγήο θαζψο επίζεο 

ηελ πνζφηεηα θ ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπ . Παξαθάησ ινηπφλ ζα γίλεη 

κία ζχγθξηζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθνχζαλ νη θηελνηξφθνη ην επάγγεικά 

ηνπο θ πσο απηφο έρεη αληηθαηαζηαζεί ζήκεξα απφ ππεξζχγρξνλεο κεραλέο 

εμνηθνλνκψληαο θφπν θ ρξήκαηα απ ηνλ παξαγσγφ. 

Αο μεθηλήζνπκε ινηπφλ εκεξνινγηαθά, κε ηηο εξγαζίεο ηηο νπνίεο έρεη λα θάλεη ν 

θάζε κέζνο θηελνηξφθνο κε ην δσηθφ ηνπ θεθάιαην. Να ζεκεησζεί φηη νη παξαθάησ 

εξγαζίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηφπν ζε ηφπν ιφγσ 

είηε επηινγήο ηνπ παξαγσγνχ, είηε θιηκαηνινγηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ινηπφλ ηνπ ρεηκψλα, είλαη ε επνρή φπνπ ηα δψα (θαηά θχξην ιφγν ηα 

αηγνπξφβαηα) γελλνχλ. Παιαηφηεξα, πνπ ε θηελνηξνθία ήηαλ αλεμέιεγθηε, κεγάιν 

πνζνζηφ λενγέλλεησλ πνπ γελληνχληαλ ζηελ χπαηζξν, ήηαλ κνηξαίν λα κελ κπνξεί λ 

αληαπεμέιζεη ζηα θαηξηθά θαηλφκελα θ λα ράζεη ηελ δσή ηνπ.  Παξάιιεια, νη θαθέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηφπνπο θαζειψλνπλ ηα δψα, θαζηζηψληαο 

αδχλαηνλ ηελ χπαξμε ηεο ηξνθήο ηνπο, ελψ δελ ήηαλ ζπάλην ην θαηλφκελν νιφθιεξα 

θνπάδηα λ αθαλίδνληαη κεηά απφ ρηχπεκα ηνπο απφ θεξαπλφ, ζηα πξφρεηξα θαηαιχκαηα 

ζηα νπνία  πξνζπαζνχζαλ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηηο θαηαηγίδεο.           
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Όια ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα ηα 

βειηηψζεη  ε εληαηηθή θ ειεγρφκελε 

θηελνηξνθία, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ 

χπαξμε εθζπγρξνληζκέλεο θηηξηαθήο 

εγθαηάζηαζεο. Πνιινί είλαη εθείλνη νη 

παξαγσγνί ηελ ζήκεξνλ εκέξα, νη νπνίνη 

επέιεμαλ λα επελδχζνπλ θάπνην θεθάιαην 

ζηε δεκηνπξγία ζηαβιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηθαλψλ λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηα δψα λα δνπλ πξνζηαηεπκέλα ζε θάπνην ρψξν, εηδηθά δηακνξθσκέλν γη απηά, παξέρνληάο 

ηνπο ηελ αζθάιεηα ηελ νπνία απαηηείηαη, ψζηε λα κελ δηαθηλδπλεχεηαη πέξα απ ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο, αιιά αθφκα θ ε ίδηα ηνπο ε δσή. Έηζη, ν ζεκεξηλφο εθηξνθέαο κπνξεί 

λα θξαηάεη κεγάιεο πνζφηεηεο απνμεξακέλσλ ηξνθψλ απφ ηηο ζχγρξνλεο θαιιηέξγεηεο πνπ 

έρνπκε ζήκεξα, παξέρνληάο ηηο φηαλ ην θνπάδη ηνπ ηηο έρεη αλάγθε. Παξάιιεια κπνξεί λα 

ην πξνζηαηέςεη  ζηνλ ρψξν ηνπ απφ ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, ηα νπνία ζήκεξα 

κπνξνχλ λα πξνγλσζζνχλ , ελψ ν πεξηνξηζκφο εληφο ειεγρφκελνπ ρψξνπ δψσλ ηα νπνία 

πξφθεηηαη λα θπνθνξήζνπλ απνθέξεη ηδαληθέο ζπλζήθεο ηνθεηνχ άξα θ πεξηνξηζκφ ησλ 

απσιεηψλ. πλερίδνπκε κε ηελ επνρή ηεο άλνημεο. Η επνρή κε ηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο 

γηα ηνλ πνηκέλα. Η άλνημε είλαη ε επνρή πνπ ηα θνπάδηα θνπξεχνληαη, γίλεηαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ παξαγσγηθψλ απ ηα λεαξά ηα νπνία ζπλήζσο πξννξίδνληαη γηα εκπνξία 

θξέαηνο, ηα δψα αξκέγνληαη αιιά θ ε επνρή ηελ νπνία δεπγαξψλνπλ. Ο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζην δεπγάξσκα εμεγείηαη παξαθάησ. Σηο παιαηφηεξεο ινηπφλ 

επνρέο, φπσο είλαη θ ινγηθφ, φιεο απηέο νη εξγαζίεο γίλνληαλ ρεηξνλαθηηθά (εθηφο ηνπ 

δεπγαξψκαηνο), κε απνηέιεζκα ηελ κεγάιε θφπσζε ηνπ ηδηνθηήηε, ηελ θαηαπφλεζε ησλ 

δψσλ αιιά θ ηελ έιιεηςε πγεηνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ κε απνηέιεζκα αθφκα θαη ηελ 

κεηάδνζε αζζελεηψλ ζηνλ άλζξσπν απφ ηα δψα. ήκεξα, επηπρψο, έξρεηαη ε ηερλνινγία ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ επηζηήκε λα θάλεη επθνιφηεξε αιιά θ αζθαιέζηεξε ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ δψσλ. 

Ξεθηλψληαο απ ην απινχζηεξν, ε θνπξά θπξίσο ησλ πξνβάησλ παχεη λα γίλεηαη κε 

ηελ ρξήζε απιψλ ςαιηδηψλ θ πξνο αληηθαηάζηαζή ηνπο, ήξζαλ νη ειεθηξηθέο θνπξεπηηθέο 

κεραλέο. Σν απνηέιεζκα; Σεξάζηηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, θφπνπ αιιά θ θαιαηζζεζίαο 

ιφγσ ηεο νκνηφκνξθεο θνπήο ηνπ καιιηνχ απφ ηνπο γλψζηεο ρεηξηζηέο ηνπο. πλερίδνληαο 

ε εκπνξία θξέαηνο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηελ θηελνηξνθίαο. Η χπαξμε ζχγρξνλσλ 

ζθαγείσλ ζε πνιιέο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο εγγπάηαη θαιχηεξε πνηφηεηα αιιά θ ην 

βαζηθφηεξν, πην αζθαιέο (αλ ηεξνχληαη θπζηθά νη πγεηνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο απ ηνπο 

ρξήζηεο) παξαγφκελν πξντφλ ε ζπλδπαζκφ κε ην πξνεγνχκελν έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε 

εκπνξία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Αο μεθηλήζνπκε φκσο κε ην πξψηκν ζηάδην απηψλ, ην 

νπνίν είλαη ηα  άξκεγκα ηνπ γάιαθηνο. 

 

(...., βλζπε *1.3.2+) 
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Μέρξη πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο, εθαηνκκχξηα ιίηξα γάια ζπιιεγφηαλ κε ηα ρέξηα. 

Ακέηξεηνο ρξφλνο αιιά θαη θφπνο ζπαηαιηφηαλ γηα απηή ηελ δηαδηθαζία, θάηη πνπ ήξζαλ 

φκσο λα δηεπθνιχλνπλ νη απηφκαηεο αξκεθηηθέο κεραλέο. Η ρξήζε ησλ ελ ιφγσ κεραλψλ 

ήξζε λα θάλεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ αξκέγκαηνο απινχζηεξε, αθνχ δχν κέρξη κεξηθέο 

δεθάδεο δψα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα απιά κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζειάζηξσλ ζηηο ζειέο ησλ 

δψσλ απφ ηνλ άλζξσπν. Σν γάια ζπιιέγεηαη ζε θαηάιιειν γηα ηξφθηκα δνρείν θ ζηελ 

ζπλέρεηα νδεγείηαη πξνο πεξεηαίξσ επεμεξγαζία απ ηνλ παξαγσγφ. Να ζεκεησζεί φηη ν 

αξηζκφο δψσλ πνπ κπνξνχλ λ αξκερζνχλ εμαξηάηαη κε ην κεράλεκα θ θπξίσο απφ ην 

θεθάιαην πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο γηα ηελ αγνξά ηνπ. 

Παξαδείγκαηα αξκεθηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο επίζεο θ  ησλ ππνινίπσλ 

ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θηελνηξνθία, ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζε παξαθάησ θεθάιαηα. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λ αλαθέξνπκε 

φηη ν εμνπιηζκφο ησλ πνηκληνζηαζίσλ κε 

πξνβιεπφκελα θ εθζπγρξνληζκέλα 

ηπξνθνκεία θαζίζηαηαη νινέλα θ 

αλαγθαηφηεξνο. Απ ηα θαδάληα θ ηελ 

θσηηά έρνπκε νδεγεζεί ζε  αλνμείδσηα 

δνρεία πνπ ζεξκαίλνληαη απφ ηελ θαχζε 

αεξίσλ θαη πξνδηαγξάθνπλ θ εγγπνχληαη 

ηελ ζσζηή παζηεξίσζε, ηελ επηηπρία θ 

ηελ ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ. Κιείλνληαο κε ηελ άλνημε, αλαθεξφκαζηε ζην δεπγάξσκα 

ησλ δψσλ πνπ πξναλαθέξζεθε. Πιένλ ε ηερλεηή γνληκνπνίεζε ζηα δψα είλαη γεγνλφο 

(θπξίσο βνεηδή) ελψ ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ εκθπηεπκάησλ  ζηα δψα (αηγνπξφβαηα) 

θαζηζηνχλ δπλαηφ ν ηδηνθηήηεο ηνπο λα πξνγξακκαηίζεη ην πφηε ζα γελλήζνπλ θαη ηελ 

πεξεηαίξσ δηαρείξηζε ηνπο. 

Αθνινπζψληαο ηελ γεκάηε εξγαζίεο γηα ηνλ θάηνρν δσηθνχ θεθαιαίνπ άλνημε, 

έξρεηαη ην θαινθαίξη λα ηνλ «μεθνπξάζεη». Η άθζνλε χπαξμε λεξνχ ζηνλ ρψξν πνπ 

θηλνχληαη ηα δψα θξίλεηαη σο ην  κφλν 

αλαγθαίν κέιεκα  γηα εθείλνλ. Σα 

αξδεπηηθά κέζα πνπ θπθινθνξνχλ 

ζήκεξα θάλνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία 

ηειείσο απιή, ζε αληίζεζε κε ηα 

παιαηφηεξα ρξφληα πνπ ηα δψα 

νδεγνχληαλ αθφκα θαη ρηιηφκεηξα 

καθξηά  κε ζθνπφ λα θηάζνπλ ζηελ πεγή 

θαη λα μεδηςάζνπλ. Άιιν παξάδεηγκα 

επίπνλεο εξγαζίαο είλαη φηη θάπνηνη 

κπνξεί λα ήηαλ ηπρεξνί θ λα  ππήξρε 

θάπνην πεγάδη γχξσ απφ ηελ ζηάλε ηνπο, αιιά ην λεξφ εξρφηαλ ζηελ επηθάλεηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρεηξνθίλεηα κ απνηέιεζκα ηελ ζσκαηηθή θαηαπφλεζε ηνπο. Δπηπξφζζεηα ε 

ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο φπνπ θηινμελνχληαη ηα δψα είλαη βαζηθφ πξνηέξεκα ησλ 

Άρμεγμα με τον παραδοςιακό τρόπο (...,βλζπε *1.3.3+) 

 

Πότιςμα προβάτων ςε λίμνθ (...,βλζπε *1.3.4+) 
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ζεξκνκνλσκέλσλ ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο πνιιέο θνξέο  δηαζέηνπλ θ 

ζπζηήκαηα αεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ θαζηζηψληαο ηνλ θαηάιιειν γηα ηελ παξακνλή ηνπο εθεί. 

Φηάλνληαο ζηελ ηειεπηαία επνρή  ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ζ αλαθεξζνχκε ζην 

πσο παιαηφηεξα εμαζθαιηδφηαλ ε ηξνθή απφ θαιιηέξγεηεο ζε ζρέζε κε ζήκεξα. Πξηλ 

πνιιέο δεθαεηίεο νη θηελνηξφθνη νη νπνίνη σο επί ην πιείζηνλ είλαη παξάιιεια θαη γεσξγνί 

αλαγθάδνληαλ λα θαιιηεξγνχλ ηελ γε είηε ρεηξνλαθηηθά είηε κε ηελ ρξήζε δψσλ φπσο ηα 

άινγα θ ηα βφδηα. Δδψ φκσο θ αξθεηέο δεθαεηίεο ηα γεσξγηθά κεραλήκαηα πνπ έρνπλ 

αλαθαιπθζεί θ ζπλερίδνπλ λ εμειίζζνληαη θάλνπλ ηελ ζπνξά θ ηελ ζπιινγή ησλ θαξπψλ-

δσνηξνθψλ κηα απιή δηαδηθαζία. Έηζη ην θζηλφπσξν είλαη ε επνρή πνπ ν δσνηξφθνο 

παξέρεη άθζνλε ηξνθή ζηα δψα ηνπ δηφηη θπνθνξνχλ θ έμσ ζηελ θχζε εηδηθά ζηηο αξρέο, 

κεηά ηελ μεξαζία ηνπ θαινθαηξηνχ, ηελ θάλνπλ λα είλαη δπζεχξεηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε 

επνρή απηή ελδείθλπηαη κεηά ηηο πξψηεο βξνρέο γηα θαιιηέξγεηεο δσνηξνθψλ αιιά θ γηα 

γεληθφηεξε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ (εγθαηαζηάζεηο - δψα) γηα ηνλ ρεηκψλα πνπ ζ αθνινπζήζεη. 

Κιείλνληαο θαηαιαβαίλνπκε ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο ηφζν ηνπ ηξφπνπ φζν θαη ησλ 

κέζσλ ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε θηελνηξνθία ζηηο κέξεο καο. Όια απηά ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηιεθηηθή αλαπαξαγσγή- βειηίσζε θπιψλ θαη 

ηελ χπαξμε θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ θ θαξκάθσλ, θαζηζηνχλ ηνπο ζεκεξηλνχο θηελνηξφθνπο 

εμαηξεηηθά πξνλνκηνχρνπο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνγελέζηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

(….,βιέπε [1.3.1],[1.3.5] & [1.3.6]) 
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Κεθάιαην 1.4 

ύγρξνλεο θηελνηξνθηθέο  κνλάδεο θ ν εμνπιηζκόο ηνπο 

 

1.4.1  Δγθαηαζηάζεηο 

Σα παιαηφηεξα ρξφληα ην πην ζχλεζεο πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ήηαλ ην μχιν 

θ ε επηγαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα (ηζίγθνο). Τιηθά 

νηθνλνκηθά κελ αλαιψζηκα 

δε. Πέξα απ ηελ γξήγνξε 

θζνξά πνπ παξνπζίαδαλ 

φκσο, έρνπλ κεξηθά αθφκα 

κεηνλεθηήκαηα. Βαζηθφηεξν 

απηψλ; Η κφλσζε… 

ηηο κέξεο καο, αθφκα 

θαη ζηα ζπίηηα ηα νπνία 

κέλνπκε  εκείο νη άλζξσπνη, 

έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα 

πνπ θνηηάκε είλαη ε κφλσζε. Δθηφο απ ηελ ερνκφλσζε πνπ  δελ είλαη θχξην κέιεκα καο 

ζηελ θαηαζθεπή ρψξσλ γηα δψα, ην λα κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε ζηαζεξέο θ ηδαληθέο 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θ πγξαζίαο, είλαη απφ ηα κηθξά κπζηηθά γηα ηελ πγηή πνξεία ησλ 

εθηξεθφκελσλ καο δψσλ. Πιένλ ηα πιηθά πνπ θπθινθνξνχλ ζηηο κέξεο καο θαιχπηνπλ κε 

επθνιία ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο, αξθεί βέβαηα ε ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε ηνπο. 

Τιηθά φπσο ην πάλει πνιπνπξεζάλεο, ρξεζηκνπνηνχληαη αλεπηθχιαθηα ζε ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζθεπέο θαζψο πιεξνχλ θ ηηο κνλσηηθέο πξνδηαγξαθέο  αιιά ζε ζπλδπαζκφ ζηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο κε κεηαιιηθνχο θνηινδνθνχο, ρξήδνπλ ηελ θαηαζθεπή «αλαιινίσηε» ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Έλα αθφκα ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλαθεξφκελεο θαηαζθεπήο 

είλαη ε ηεξάζηηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηελ ςχμε θ ηελ ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ θηηξίνπ θ ιακβάλνληαο ππφςε φζα έρνπλ 

πξναλαθεξζεί, εχθνια κπνξνχκε λ αληηιεθζνχκε φηη ε θηελνηξνθηθή κνλάδα δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ ρψξν φπνπ κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ηα δψα. Πιεζψξα βνεζεηηθψλ 

ρψξσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή θαη εχξσζηε ιεηηνπξγία ηεο. Έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο θαη πην απαξαίηεηνπο ρψξνπο είλαη εθείλνο ηνπ αξκεθηεξίνπ (αικεθηεξίνπ) 

,φκσο εθηελήο αλαθνξά γηα ηνπο ηχπνπο θαζψο επίζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζα γίλεη ελ 

ζπλερεία. Σν ζθαγείν πνπ δηαηππψζεθε λσξίηεξα είλαη έλαο ρψξνο απαξαίηεηνο γηα φπνηνλ 

αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία ησλ εηδψλ θξέαηνο πνπ κπνξεί λα παξάγεη, επεηδή φκσο δελ 

είλαη κεγάιν ην πνζνζηφ ησλ θηελνηξφθσλ πνπ εκπνξεχνληαη νη ίδηνη ην θξέαο πνπ 

παξάγνπλ, δελ ζα αλαθεξζνχκε ιεπηνκεξψο. Όκσο νη απνζήθεο είλαη ρψξνη πνπ θάζε 

ζηάβινο πξέπεη λα δηαζέηεη. 

φγχρονοσ ςταβλικόσ χώροσ (...,βλζπε *1.4.1+) 
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Πξνθπιαγκέλνη ρψξνη απφ ηξσθηηθά θαη 

γεληθά παξάζηηα πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαηηήησο. 

Δθεί θπιάζζνληαη νη ηξνθέο ηηο νπνίεο ρνξεγνχκε 

ζηα δψα καο φπνηε θξηζεί απαξαίηεην. πλεπψο απηέο 

αλαγθαίν είλαη λα „ λαη απαιιαγκέλεο απφ αζζέλεηεο 

πνπ πηζαλφλ κεηαθέξνπλ ηα ελ ιφγσ δσχθηα. Αθφκε, 

ην θηίξην πξέπεη α εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε λεξνχ 

ζηελ κνλάδα νπφηε θαιφ ζα ήηαλ ε χπαξμε κηαο 

δεμακελήο φπνπ ππάξρεη ηθαλή πνζφηεηα λεξνχ 

απνζεθεπκέλε. Υψξνο ελαπφζεζεο ησλ 

απνρσξεκάησλ ησλ δψσλ φπσο επίζεο δνρεία 

παξνρήο λεξνχ θ ηξνθήο ζηα δψα καο είλαη αθφκα κεξηθά απφ ηα θχξηα κέξε πνπ ζα πξέπεη 

λα πθίζηαληαη. 

 

 

 

1.4.2  Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

 

1.4.2.1 Ακειθηηθέο Μεραλέο-

Πιενλεθηήκαηα 

Έλα απ ηα ζεκαληηθφηεξα κεραλήκαηα 

πνπ πξέπεη θάζε θηελνηξνθηθή κνλάδα λα 

πεξηέρεη είλαη νη αξκεθηηθέο κεραλέο.  Όπσο  

πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθε μαλά, δηαζέηεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ 

άξκεγκα ησλ δψσλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα γίλεη 

εθηελήο αλαθνξά ηφζν ζ απηά ηα πιενλεθηήκαηα 

φζν θαη ζηνπο ηχπνπο πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα 

ζηελ αγνξά. 

 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ απ ηα πιενλεθηήκαηα ζ αλαθεξζνχκε ζ εθείλα πνπ πξνζθέξεη 

ζηελ άλζξσπν θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηα δψα. Πξψηα απ φια έξρεηαη ε ζσκαηηθή θφπσζε πνπ 

γιπηψλεη ν άλζξσπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηέηνηνπ είδνπο κεραλήκαηα. Σν λα κπνξείο 

ηαπηφρξνλα λα ζπιιέγεηο ην γάια απφ έλα, δχν έσο θαη 800 (!) δψα ηελ ψξα, είλαη απφιπηα 

θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθφ είλαη. Πέξα φκσο απ ηελ θφπσζε φκσο, ν ρξφλνο πνπ 

εμνηθνλνκείηαη είλαη ζσηήξηνο γηα ην ππεξθνξησκέλν πξφγξακκα ηνπ εθάζηνηε 

θηελνηξφθνπ, εηδηθφηεξα ηελ πεξίνδν γαιαθηνπαξαγσγήο. Σέινο, ζεκαληηθφ γηα ηνλ 

άλζξσπν φηη απηά ηα ζχγρξνλα κεραλήκαηα δηαζέηνπλ θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ κε ηνλ 

φγχρονο ςυγκρότθμα (...,βλζπε*1.4.2+ 

Αρμεκτικό ςυγκρότθμα (....,βλζπε *1.4.3+) 
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νπνίν ην γάια θηιηξάξεηαη θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, νδεγνχληαη ζε ςπθηηθά 

κεραλήκαηα θαη παζηεξησηέο φπνπ δηαθπιάζζεηαη ε πνηφηεηα ηνπο. 

Σα ζεηηθά γηα ηα δψα είλαη θ απηά αξθεηά. Σν φηη παξακέλνπλ ιηγφηεξν ρξφλν 

εγθισβηζκέλα ζηνλ ρψξν αξκεγήο ζίγνπξα ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζπλ αθνχ απνηξέπνληαη 

αηπρήκαηα κεηαμχ ηνπο, κεηψλεηαη ην ζηξεζάξηζκα ηνπο φπσο επίζεο  θ ε θαηαπφλεζή 

ηνπο. Η δηαδηθαζία αικεγήο γίλεηαη απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα εμαξηήκαηα ηα νπνία 

απνηξέπνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ ζειψλ ησλ δψσλ ελψ ηα ηειεπηαίνπ ηχπνπ δηαζέηνπλ 

ζπζηήκαηα απηφκαηεο αθαίξεζεο φηαλ αθαηξεζεί εμ νινθιήξνπ ην γάια, φπσο επίζεο θαη 

πιπζηηθέο κεραλέο κε ηηο νπνίεο πξνιακβάλεηαη ε κεηάδνζε αζζελεηψλ απφ δψν ζε δψν. 

Παξάιιεια κε ηνλ ηξφπν απηφ αξκέγκαηνο βειηηψλεηαη ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ 

δψσλ  δηα κέζνπ ηεο ζσζηήο δηαδηθαζίαο απνγαιάθησζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπο απ ηνλ εθηξνθέα. (….,βιέπε [1.4.4]) 

 

Σύπνη Αξκεθηεξίσλ : 

 Φνξεηέο Μεραλέο 

Οη ηχπνη πνπ ζπλαληνχκε είλαη αξρηθά δχν. Δίηε νη απιέο αξκεθηηθέο κεραλέο είηε 

νη νινθιεξσκέλεο κνλάδεο. Αξρηθά ζ αλαθεξζνχκε ζηηο απιέο κεραλέο ζπλερίδνληαο ζηηο 

πην ζχλζεηεο.  Οη απιέο κεραλέο πνπ εη ην πιείζηνλ είλαη θνξεηέο έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

δπλαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ παξάιιειε άκειμε δψσλ θαη ζρεηηθά απιή ιεηηνπξγία. Μία 

αληιία θελνχ είλαη εθείλε πνπ θάλεη φιε ηελ εξγαζία ζε ζπλδπαζκφ κ έλαλ παικνδφηε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αληιία θαη θελνχ απνξξνθά ηνλ αέξα πνπ ππάξρεη κέζα ζηα ιάζηηρα, 

αθνχ ε κία άθξε έρεη ηνπνζεηεζεί  ζηηο ζειέο ηνπ δψνπ θ ε άιιε νδεγείηαη ζηελ αληιία. 

Αλάκεζα ηνπο παξεκβάιιεηαη έλα ειεθηξνληθφ ή πλεπκαηηθφ εμάξηεκα, ν ιεγφκελνο 

παικνδφηεο ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ζπρλφηεηα πνπ πάιινληαη ηα ζήιαζηξα ψζηε λα 

αθαηξεζεί ην γάια. Με θαηάιιειε ζπλδεζκνινγία είλαη πξνζαξκνζκέλνο θ έλαο ζπλήζσο 

αλνμείδσηνο θάδνο ρσξεηηθφηεηαο ζπλήζσο 30lt  κέζα ζηνλ νπνίν θαηαιήγεη ην γάια. Η 

θίλεζε ζηελ αληιία θελνχ γίλεηαη είηε κε κνηέξ πνπ ζπλδέεηαη ζηελ πξίδα (220v) είηε κε 

βελδηλνθηλεηήξα ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηκάληα πεξηζηξέθνληαο ην γξαλάδη ηεο αληιίαο. 

Παξάδεηγκα ηέηνηνπ ηχπνπ αξκεθηηθήο κεραλήο είλαη ην παξαθάησ, ελψ απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζε εξαζηηέρλεο θηελνηξφθνπο κε κηθξφ δσηθφ θεθάιαην. 
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(....,βιέπε [1.4.5]) 

 

 Οινθιεξσκέλα απηφκαηα αξκεθηήξηα 

Σα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα είλαη εθείλα πνπ επηιέγνπλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ 

είδνπο αθνχ απηά είλαη πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ιχζεηο ζηελ εθκεηάιιεπζε κεγάινπ αξηζκνχ 

δψσλ. Οη δπλαηφηεηεο ηνπο δηαθέξνπλ απφ ηχπν ζε ηχπν θαη απφ εηαηξία ζε εηαηξία. Δκείο 

ελδεηθηηθά ζ αζρνιεζνχκε κε ηξεηο ηχπνπο νη νπνίνη θαηαθιχδνπλ απηή ηελ  πεξίνδν ηελ 

αγνξά θαη είλαη πην πξνζηηά ζηνλ κέζν επαγγεικαηία. Απηνί νη ηχπνη είλαη ηα 

παιηλδξνκηθά, ηα γξήγνξεο δηαθπγήο( fast exit) θ ηα πεξηζηξνθηθά. 

Σα παιηλδξνκηθά θαη ηα γξήγνξεο δηαθπγήο έρνπλ θνηλφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο αιιά 

δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν εγθισβηζκνχ θ αθηλεηνπνίεζεο ησλ δψσλ. ηα κελ παιηλδξνκηθά ν 

εγθισβηζκφο γίλεηαη κεηά ηελ είζνδν ησλ δψσλ ζηελ ηαΐζηξα κε ιεβηέδεο αζθαιείαο. Έηζη 

ν αξκερηήο κε κηα θίλεζε ησλ ιεβηέδσλ ζηξέθεη πξνο ην κέξνο ηνπ ην ζηήζνο ηνπ δψνπ 

αθηλεηνπνηψληαο παξάιιεια θαζηζηψληαο εχθνιε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζειάζηξσλ. 

Αληηπξνζσπεπηηθή θσηνγξαθία ηέηνηνπ είδνπο αξκεθηεξίνπ είλαη ε παξαθάησ. 
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Παιηλδξνκηθό Αξκεθηήξην (...,βιέπε [1.4.7]) 

 

Σα ζπζηήκαηα γξήγνξεο δηαθπγήο φπσο μαλαείπακε έρνπλ θνηλή ιεηηνπξγία κε ηα 

παιηλδξνκηθά κε κφλε δηαθνξά ηελ ηαπηφρξνλε παγίδεπζε απηφκαηα φισλ ησλ δψσλ θ 

ζηελ ζπλέρεηα ηνλ ηαπηφρξνλν πάιη απεγθισβηζκφ ηνπο.  Κ ηα δχν ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ 

κε ηελ ινγηθή αθηλεηνπνίεζεο ηνπ δψνπ θ παξάιιεια κε ην ηάηζκα ηνπ. Δηδηθφηεξα, ζε 

εηδηθά δηακνξθσκέλεο ηαΐζηξεο φπνπ ην δψν πεξλάεη ην θεθάιη ηνπ γηα λα ηξαθεί. Δθείλε 

ηελ ζηηγκή κε εηδηθά εμαξηήκαηα πνπ εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα ηνπ δψνπ, πεξηνξίδεηαη ν 

ιαηκφο ηνπ, εκπνδίδνληαο ηελ πεξεηαίξσ θίλεζε ηνπο. Η δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπο 

είλαη απφ 12 έσο 48 δψα ηα νπνία αξκέγνληαη ηαπηφρξνλα, αλάινγα κε ηελ επέλδπζε πνπ 

έρεη γίλεη θ ην ζχζηεκα πνπ επηιέρζεθε. ηελ ίδηα ινγηθή είλαη ζηεξηγκέλν θαη ην 

πεξηζηξνθηθφ ζχζηεκα πνπ ζ αλαιχζνπκε ελ ζπλερεία. εκεησηένλ φηη ηα γξήγνξεο 

δηαθπγήο φπσο θαη ηα παιηλδξνκηθά δηαηίζεληαη θαη ζε ηξνρήιαην θνληέηλεξ κε ην νπνίν ην 

ζχζηεκα νδεγείηαη απεπζείαο ζην ρσξάθη, θαη κε  βνεζεηηθά κεραλήκαηα δηελεξγνχλ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο άκειμεο 
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Fast exit αξκεθηήξην  (....,βιέπε [1.4.8]) 

 

 

Κηλεηό αξκεθηηθό ζύζηεκα(...,βιέπε [1.4.9] ) 

 

Σειεπηαίν αθήζακε ηνλ πεξηζηξνθηθφ ηχπν αξκεθηεξίνπ νπνίνο θπθινθνξεί ζηελ 

αγνξά. Η δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα άιια δπν είλαη φηη ν αξκερηήο έρεη γχξσ ηνπ φια ηα 

αθηλεηνπνηεκέλα δψα  κε απνηέιεζκα ηνλ πνιχ πην εχρξεζην ρεηξηζκφ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, θηλείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ελφο πεξηνξηζκέλνπ εκβαδνχ απ φπνπ κπνξεί λα 

ρεηξίδεηαη ηα ζήιαζηξα γξεγνξφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο δπν ηχπνπο αξκεθηεξίσλ 
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φπνπ ηα δψα είλαη ηνπνζεηεκέλα γξακκηθά, ππνρξεψλνληαο ηνλ λα δηαλχεη αξθεηά κέηξα 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηα αξκέγκαηνο. Να ζεκεηψζνπκε φηη πιένλ θπθινθνξνχλ ηέηνηνπ 

είδνπο νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ζηα νπνία φιε ε πιαηθφξκα κε ηα δψα πεξηζηξέθεηαη 

γχξσ απ ηνλ εαπηφ ηεο κε ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα, κ απνηέιεζκα ν αξκερηήο λα έρεη κία 

ζηαζεξή ζέζε θαη λα κελ είλαη απαξαίηεην λα κεηαθηλεζεί απ εθεί, Η θσηνγξαθία καο 

δείρλεη έλα ηέηνην κεράλεκα. 

 

Πεξηζηξεθόκελν αξκεθηήξην (....,βιέπε 1.4.10) 

 

Κιείλνληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα πξέπεη λ αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ αξθεηά 

αθφκα παξειθφκελα  πνπ ζπλνδεχνπλ ηα παξαπάλσ κεραλήκαηα φπσο νη θεληξηθέο 

κνλάδεο ηνπο, νη ζσιελψζεηο, νη ςχθηεο θαη πνιιά άιια γηα ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ 

επηιεθηηθά ζε παξαθάησ θσηνγξαθίεο. Δπηπξφζζεηα απιά λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ππάξρνπλ ηφζν πξνεγκέλα ζπζηήκαηα ζηα νπνία ν άλζξσπνο απιά 

επηβιέπεη ηελ φιε δηαδηθαζία, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεηζθνξά ηνπ. Απηφκαηα ηα 

δψα παγηδεχνληαη, ηαΐδνληαη, πιέλνληαη, ηνπνζεηνχληαη ηα ζήιαζηξα, νινθιεξψλεηαη ε 

δηαδηθαζία, αθαηξνχληαη θ απειεπζεξψλνληαη ηα δψα, ζπλερίδνληαο κε ηελ επφκελε 

παξηίδα.(…,βιέπε [1.4.1],[1.4.2] έσο θαη [1.4.7]) 

 

 

. 

 

 

σιελώζεηο θαη δηάθνξα εμαξηήκαηα απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ (…,βιέπε 

[1.4.11]) 
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. 

 

 

 

Φύθηεο γάιαθηνο- παγνιεθάλε. Δθεί θαηαιήγεη γηα κέζνπ ησλ ζσιελώζεσλ, ώζηε λα 

δηαθπιαρηεί ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία έσο ηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ (…,βιέπε 1.4.12) 

 

 

 

 

. 

 

 

Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν αξκεθηηθό   ζύζηεκα , ην νπνίν δηαζέηεη θαη ζύζηεκα θαζαξηζκνύ ησλ 

ζειώλ ηνπ δώνπ, απηόκαηε ηνπνζέηεζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αικεγήο (….,βιέπε [1.4.13]) 

 

 

 

 

 

 

 

ύζηεκα αληιίαο θελνύ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζπλνδεπόκελε από θίιηξα θαη ινηπά απαξαίηεηα γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αξκεθηεξίνπ, εμαξηήκαηα. (….,βιέπε [1.4.14]) 
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1.4.2.2       πζηήκαηα  θαζαξηζκνύ θ εθκεηάιιεπζεο ιπκάησλ 

Η θαζαξηφηεηα ζηνλ ρψξν φπνπ δηακέλνπλ ηα δψα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην 

νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ πγεία θαη ηελ επκάξεηα ηνπο. Όιεο πιένλ νη κνλάδεο γηα λα 

θαζηζηνχλ λφκηκεο 

είλαη απαξαίηεηεο 

λα δηαζέηνπλ 

δπλαηφηεηα 

θαζαξηζκνχ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπο 

φζν θαη αζθαινχο 

απνζήθεπζεο ησλ 

ιπκάησλ ηνπο. 

Άιισζηε ζήκεξα 

ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο 

αθφκα θαη ηεο 

θνπξηάο πνπ 

παξάγνπλ ηα δψα ( 

θπξίσο βννεηδψλ 

θαη γνπξνπληψλ) Σν βηναέξην είλαη 

πξντφλ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ησλ ιπκάησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ 

κνλάδσλ, ζηεξεψλ θ πγξψλ φζν  βέβαηα θαη ησλ αζηηθψλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ. Σν 

βηναέξην απνηειείηαη απφ 35% δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη 65% κεζάλην, γηα ηνλ ιφγν απηφ 

παξέρεηαη σο θαχζηκν ζε κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, ζε αεξνζηξφβηινο γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φζν θαη ζε θαπζηήξεο αεξίνπ. Δλψ κεηά απφ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν ζε κέζα κεηαθνξάο, φπσο επίζεο θαη 

γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ πινπνηεζεί ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζπλεηζθέξνληαο ζην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο, 

κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ «ζθνππηδηψλ» ηεο κνλάδαο. (…,βιέπε [1.4.16],[1.4.17] & 

[1.4.18]) 

 

 

 

 

 

 

Κφκλοσ επεξεργαςίασ βιοαερίου (...,βλζπε *1.4.15+ ) 
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1.4.2.3 Φηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη απηόλνκεο ελεξγεηαθά 

εγθαηαζηάζεηο 

Ωο γλσζηφλ ην ελεξγεηαθφ 

πξφβιεκα ηαιαλίδεη ηνλ 

πιαλήηε καο, ελψ ηα 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα δελ 

επαξθνχλ γηα πνιιά ρξφληα 

αθφκα. πλεπψο ε 

ελεξγεηαθή απηνλνκία ηεο 

θηελνηξνθηθήο κνλάδαο 

πξέπεη λα  είλαη απφ ηα 

πξψηα πξάγκαηα πνπ 

πξέπεη λα θνηηάδεη θάπνηνο 

πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή 

ζθνπεχεη λα θαηαζθεπάζεη 

κία ηέηνηα κνλάδα. 

Δηδηθφηεξα ε ρψξα καο 

ελδείθλπηαη γηα κία ηέηνηα 

επέλδπζε αθνχ ε ειηαθή θ 

ε αηνιηθή ελέξγεηα  καο 

πξνζθέξεηαη απιφρεξα θαζ 

φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ. Οη σθέιεηεο απ 

απηφ ην εγρείξεκα είλαη πνιιέο θαη ε  απφζβεζε ηεο επέλδπζεο γίλεηαη πνιχ γξήγνξα. 

Αξρηθά, φιεο νη κνλάδεο έρνπλ κεγάιε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αθνχ ζρεδφλ 

φια ηα ζχγρξνλα κεραλήκαηα ηελ ρξεηάδνληαη γηα λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία. Δπθφισο 

ινηπφλ γίλεηαη φηη ε αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνπο παξφρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζπλεπάγεηαη κεγάιν νηθνλνκηθφ φθεινο. Δπίζεο, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ γηα θάπνην 

ηερληθφ πξφβιεκα, ε παξνρή ελέξγεηαο απ απηνχο ηνπο θνξείο δηαθφπηεηαη. Μ απηφ ηνλ 

ηξφπν πέξα ηνπ φηη ν παξαγσγφο παξεκπνδίδεηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηα πξντφληα ηνπ, ηα νπνία ζπληεξεί ζε ςπγεία, είηε απηά είλαη γαιαθηνθνκηθά είηε 

θξεαηηθά. Άιισζηε ζρεδφλ φια ηα παξαγφκελα πξντφληα ελφο θηελνηξφθνπ ρξήδνπλ 

ζπληήξεζεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Έηζη ινηπφλ έλα αθφκα πιενλέθηεκα ησλ 

απηφλνκσλ ελεξγεηαθά κνλάδσλ είλαη ε απαιιαγή ηνπο απφ θάζε επαθή κε ηξίηνπο 

πάξνρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε φηη ξίζθν ζπλεπάγεηαη απηφ. Δπεηδή ινηπφλ απηά ηα 

πιενλεθηήκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νινθιεξσκέλα 

ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε κεγάιεο κνλάδεο θαζηζηψληαο ηεο απφιπηα 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θ  πξνζθέξνληαο ηνπο πιήξε απηνλνκία. 

(….,[1.4.19]&[1.4.20]) 

 

 

(....,βλζπε *1.4.18+) 
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 Φσηνβνιηαηθά πζηήκαηα 

Σν θσο ηνπ ήιηνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα θσηνβνιηατθά 

ζπηήκαηα. Σα θσηνβνιηατθά θχηηαξα (PV) είλαη ζπζθεπέο εκηαγσγψλ, ζπλήζσο θηαγκέλεο 

απφ ππξίηην.. Παξάγνπλ  ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ρξήζε ηνπ θσηφο, απαηηνχλ ιίγε 

ζπληήξεζε, δελ κνιχλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζησπειά, θάλνληαο ηε θσηνβνιηατθή ελέξγεηα 

ηελ θαζαξφηεξε θαη αζθαιέζηεξε κέζνδν ειεθηξηθήο παξαγσγήο. Σα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα κεηαηξέπνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο άκεζα ζε ειεθηξηθή. Σν 

ππξίηην είλαη ην δεχηεξν αθζνλφηεξν ζηνηρείν ζηνλ θινηφ ηεο γεο ζπλεπψο ηα πεξηζψξηα 

ρξήζεο ηνπ είλαη ηεξαζηηα. Όηαλ ην ππξίηην ζπλδπάδεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα πιηθά, 

παξνπζηάδεη ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ζην θσο ηνπ ειίνπ. Σα ειεθηξφληα δηεγείξνληαη απφ ην 

θσο θαη θηλνχληαη κέζσ ηνπ ππξηηίνπ. Απηφ είλαη γλσζηφ σο θσηνβνιηατθή επίδξαζε θαη 

νδεγεί ζηελ άκεζε παξαγσγή ζπλερνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (DC). 

 

Λεηηνπξγία θσηνβνιηαηθνύ πάλει(....,βιέπε [1.4.21]) 
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Η Φ/Β ελέξγεηα είλαη  κηα απφ ηηο πην ειπηδνθφξεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

ζηνλ θφζκν. Αληίζεηα κε φια ηα νξγαληθά θαχζηκα φπσο ην πεηξέιαην ιηγλίηεο, άλζξαθαο 

θ.ιπ. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη πνιιά, κεξηθά απ απηά  είλαη πσο γεληθά  είλαη ζπλνιηθά κε 

ξππαληηθφ, δε ρξεηάδεηαη βνήζεηα απφ κεραλέο, θαη δελ απαηηεί πνιιή ζπληήξεζε, ελψ ε 

κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπ πνπ είλαη 20 κε 30 έηε πξνζηίζεηαη ζηα ζπλ ηνπ. Δπίζεο,  έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θσηνβνιηατθήο ειεθηξηθήο παξαγσγήο είλαη φηη δελ 

απαηηεί κηα εγθαηάζηαζε κεγάιεο θιίκαθαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

θνηλνχο ζηαζκνχο ειεθηξηθήο παξαγσγήο, ζπλεπψο ε επηινγή ηνπο θξίλεηαη θαηάιιειε γηα 

θάζε ζχγρξνλε θηελνηξνθηθή κνλάδα. 

 

Η ειηαθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή. (….,βιέπε [1.4.22]) 

 

Δπηγξακκαηηθά ζ αλαθέξνπκε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει θαη πσο 

έθηαζαλ λα ιάβνπλ ηελ ζεκεξηλή ηνπο κνξθή,  κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν ελέξγεηα ρσξίο λα θαηαπνλείηαη ε θχζε. Η πξψηε επαθή 

αλζξψπνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ήηαλ  ην 1839, φηαλ ν Γάιινο θπζηθφο 

Edmond Becquerel (1820 - 1891) θαηά ηελ δηάξθεηα πεηξακάησλ ηνπ κε κηα ειεθηξνιπηηθή 

επαθή θηηαγκέλε απφ δχν κεηαιιηθά ειεθηξφδηα αλαθάιπςε ην ιεγφκελν θσηνβνιηαηθφ 

θαηλφκαηλν. Η ζπλέρεηα έγηλε ην  1876 φηαλ ν Adams (1836 - 1915) θαη ν θνηηεηήο ηνπ 

Day παξαηήξεζαλ φηη φηαλ ην ειήλην (Se) παξακέλεη εθηεεζηκέλν ζην θσο, παξάγεη κία 

κηθξή πνζφηεηα ξεχκαηνο ελψ ην θαζνξηζηηθφ βήκα έθαλε ν Πνισλφο ν 1918 ν Πνισλφο 

Czochralski (1885 - 1953) ην 1918 νπφηε θαη πξφζζεζε ηελ κέζνδν παξαγσγήο εκηαγσγνχ 

κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ (Si). Η κέζνδνο απηή κε αξθεηέο βειηηψζεηο βέβαηα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο κέξεο καο. Ο δξφκνο φκσο γηα ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο  άλνημε ην 

1949 φηαλ ν Mott θαη ν Schottky αλέπηπμαλ ηελ ζεσξία ηεο δηφδνπ ζηαζεξήο θαηάζηαζεο. 

Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηα πνπ είρε ήδε δηαηππσζεη θαη ηελ 

θβαληηθή ζεσξία, ήξζαλ λα ζεκειηψζνπλ ηα πάλει ζε κνξθή παξαπιήζηα κ απηή πνπ 

γλσξίδνπκε ζήκεξα, αθνχ κφιηο 5 ρξφληα αξγφηεξα ην πξψην ειηαθφ θειί είρε 

θαηαζθεπαζηεί ζηα εξγαζηήξηα ηεο Bell απφ ηνπο Chapin, Fuller θαη Pearson κε ηελ 
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απφδνζή ηνπ βέβαηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο λα 

θηλείηαη κφιηο ζην 6%.Σέζζεξα ρξφληα αξγίηεξα, ην 1958 δειαδή, ε ηερλνινγία ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ  δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε δηαζηεκηθή εθαξκνγή βαζηζκέλε 

ζην ζηελ ειηαθή ελέξγεηα, θ ήηαλ ν δνξπθφξνο Vanguard .Σν πξψην απηφ απηφλνκν 

θσηνβνιηαηθφ ζχζηεκα ζηεχζεθε κε επηηπρία σο ην πξψην ζχζηεκα ηνπ είδνπο, κε 

κάιηζηα 8 νιφθιεξα ρξφληα δσήο. 

Απ απηφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν απηή, ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα άξρηζαλ λα 

ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο κε ηελ ηερλνινγία ηνπο λα λ 

αλαπηχζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κέξα κε ηε κέξα. 

 

Σν πςειφ ηνπο θφζηνο γηα ηελ επνρή θαζηζηά ηελ ρξήζε ησλ θσηνβνιηαηθψλ ζε 

εηδηθέο εθαξκνγέο κε ηελ NASA λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα βειηηψλεη ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα, 

ελψ ην 1962 ε SHARP ζε έλαλ θάξν ζηελ Ιαπσλία, ηδξχνληαο ην πξψην απηφλνκα 

ελεξγεηαθά θηίξην. Φηάλνληαο ζην 1999 έρνπκε ηελ παξαγσγή ηνπ πξψηνπ ζηνηρείνπ κε 

απφδνζε 32.3% απ ηελ Spectrolab ζε ζπλεξγαζία κε ην NREL κε ην ζηνηρείν απηφ ηξία 

πιηθά (ζηξψζεηο). Δλψ ην 2004 θηάλνπκε ζηελ καδηθή είζνδν πνιιψλ θνινζζψλ ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή ηέηνησλ ζηνηρείσλ κε ρψξεο φπσο Ιαπσλία θαη Γεξκαλία λα 

επηθξαηνχλ θ ζήκεξα λα ρνπλ επελδχζεη ηεξάζηηα πνζά ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο θαη ησλ θσηνβνιηαηθψλ, κε ηελ απφζβεζε βέβαηα ήδε λ έρεη αξρίζεη λα 

παξνπζηάδεηαη.  (…,βιέπε [1.4.23] έσο θαη [1.4.27]) 

 

 

Σν κεγαιύηεξν πισηό θσηνβνιηαηθό πάξθν παγθνζκίσο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Ιαπσλία. 

(…,βιέπε[1.4.23]) 
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 Αεκνγελλήηξηεο 

 

Η ρξήζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη γλσζηή 

ζηνλ άλζξσπν απ αξραηνηάησλ ρξφλσλ.  Απ φηαλ 

ν άλζξσπνο μεθίλεζε λ αζρνιείηαη κε ηελ 

λαπζηπινΐα, δηαπίζησζε φηη κπνξεί λα πιέεη 

επθνιφηεξα πξνο ηελ θνξά πνπ θπζνχζε ν 

άλεκνο. Έηζη  δεκηνπξγήζεθε ε ηζηία θαη ηα πξψηα ηζηηνθφξα θαξάβηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κεηέηξεπαλ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα ζε θηλεηηθή, δειαδή ζα κπνξνχζακε λα ην 

ραξαθηεξίζνπκε σο «θαχζηκν» ηεο επνρήο, ψζηε λα θηλεί ηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 

ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπήθαλ ηα ζεκέιηα ηεο ρξήζεο ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηνλ άλζξσπν. Αθφκα έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη νη αλεκφκπινη, φπνπ πάιη 

είρακε κεηαηξνπή ηεο αηνιηθήο ζε θηλεηηθή κε ζθνπφ ηελ θαηεξγαζία ζηηεξψλ θαη 

δηαθφξσλ εηδψλ δεκεηξηαθψλ απφ ηνλ άλζξσπν. Η αηνιηθή ελέξγεηα πήξε ην φλνκα ηεο 

απφ ηνλ Αίνιν, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία απνηεινχζε ηνλ ζεφ ηνπ 

αλέκνπ. 

Μεηά απφ πνιιά ρξφληα θαη ζέηνληαο σο ζεκέιην ηελ γλψζε πνπ καο δηνρέηεπζαλ νη 

πξφγνλνη καο, νη επηζηήκνλεο έθζαζαλ ζε ζεκείν λα δεκηνπξγήζνπλ εηδηθέο θαηαζθεπέο νη 

νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη θάζε ξηπή ηνπ αλέκνπ κεηαηξέπνληάο ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Σν ηέρλαζκα απηφ νλνκάδεηαη αλεκνγελλήηξηα θαη ελ ζπλερεία ζα αλαιχζνπκε ηα κέξε,ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αμία ηνπ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν.     

 

                         Σα κέξε πνπ απαξηίδνπλ ηελ αλεκνγελλήηξηα (….,βιέπε [1.4.29]) 

Σα κεραληθά κέξε κίαο ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηαο κπνξνχκε λα ηα δνχκε ζηελ 

παξαπάλσ εηθφλα.  Η ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ησλ πηεξπγίσλ, ηα νπνία 

Αίολοσ (…,βλζπε *1.4.28+) 
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εθκεηαιιεχνληαη ην θπζεκα ηνπ αέξα πεξηζηξέθνληαη ζπκπαξαζχξνληαο ηνλ ξφηνξα πνπ 

είλαη θαηάιιεια ζπλδεδεκέλνο επάλσ ηνπο. Ο ξφηνξαο κε ηελ ζεηξά ηνπ πεξηζηξέθεη κία 

εηδηθή ηνπξκπίλα πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο, θαη κεηαηξέπεη ηελ 

κεραληθή ελέξγεηα, παξάγνληαο κέζσ απηήο ειεθηξηθφ ξεχκα. Η ζηηγκηαία απηή παξαγσγή 

θνξηίνπ πξνθξηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί, απνζεθεχεηαη ζε ζπζηνηρίεο κπαηαξηψλ απ φπνπ 

κεηά δηαλέκνληαη ζηα είηε ζην δίθηπν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, είηε απεπζείαο ζηα θνξηία πνπ 

κπνξεί αλ είλαη ζπλδεδεκέλα πάλσ ηνπο. Έλα δηάγξακκα πνπ εμεγεί  επηγξακκαηηθά απηή 

ηελ ιεηηνπξγία είλαη ην παξαθάησ: 

 

Η αμηνπνίεζε απηή ηεο δχλακεο ηνπ αλέκνπ, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθφ ξεχκα, θάλεη 

θαηαλνεηφ ηελ κεγάιε ζεκαζία θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο. Δζηηάδνληαο ζηηο θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή Διιάδα ζε κέξε πνπ πνιιέο θνξέο νη 

άλεκν πλένπλ αθαηάπαπζηα , κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη  γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απηνλνκία ηεο κνλάδαο αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο άλζεζε. Όπσο αλαθέξακε θαη ζηα 

θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα, ν ηδηνθηήηεο κπνξεί λα ζπλδέζεη ηελ πεγή ελέξγεηαο ηνπ πάλσ ζην 

δίθηπν ηνπ θεληξηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζήκεξα είλαη ε ΓΔΗ θ αληί λ αγνξάδεη 

ελέξγεηα, λα ηελ πνπιάεη, εθφζνλ ε επάξθεηα ηνπ μεπεξλά ηηο απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο. πλεπψο 

έρεη γίλεη θαηαλνεηφ πσο ε ρξήζε ελέξγεηαο απφ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο θ ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, 

ή ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε ν ζπλδπαζκφο ηνπο, πέξα απ ηα ηεξάζηηα νθέιε πξνο ην πεξηβάιινλ, 

αλεμαξηεηνπνηεί  ηελ εγθαηάζηαζή θ ηελ βνεζάεη ζηελ νηθνλνκηθή εμέιημή ηεο. (…,βιέπε [1.4.30] 

έσο θαη [1.4.33]) 

 

Αηνιηθό θαη θσηνβνιηαηθό πάξθν (….,βιέπε [1.4.31]) 
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1.4.3 Πεξηβάιινληαο ρώξνο θαη 

ινηπόο εμνπιηζκόο 

Πέξα απ ηελ κεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε, ε 

ζχγρξνλεο κνλάδεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

θάπνηεο αθφκα πξνυπνζέζεηο, έηζη ψζηε ν 

θηελνηξφθνο λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

αλεκπφδηζηα. Αξρηθά, θαιφ ζα είλαη ε ζέζε ηεο 

κνλάδαο λα βξίζθεηαη πάλσ ή παξαπιεζίσο ζε δξφκν δηφηη νη κεηαθνξέο θαη θπξίσο 

βαξέσλ αληηθεηκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα ζπρλφ θαηλφκελν ζηνπο ζεκεξηλνχο επαγγεικαηίεο, 

Δπίζεο πεξηκεηξηθά ησλ θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ππάξρεη πεξίθξαμε ψζηε λα 

πεξηνξίδνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα θάπνην ίζσο ηξνραίν αηχρεκα φπνπ ζα εκπιαθνχλ ηα δψα 

ηεο κνλάδαο ή πηζαλφηεηεο δνιηνθζνξάο θ θινπψλ. ην θνκκάηη απηφ κπνξνχκε λα 

εληάμνπκε θαη ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο φπσο νη θάκεξεο αζθαιείαο κε ηηο 

νπνίεο ειέγρεηαη αλά πάζα ζηηγκή ν ρψξνο ν νπνίνο έρεη παγηδεπηεί. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ρψξνη 

φπνπ ζα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ πεξηνξηζκέλα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δψα ελψ εηδηθέο 

θαηαζθεπέο ζηηο νπνίεο ζπιιέγνληαη θ απνζεθεχνληαη ηα ιχκαηα ησλ δψσλ απαηηνχληαη 

ζηηο ζχγρξνλεο κνλάδεο. Κάπνηα θπζηθή πεγή λεξνχ ή θάπνηα γεψηξεζε ζα δηεπθνιχλεη 

ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ε νπνία απαηηεί κεγάιε θαηαλάισζε ηνπ. Δλψ πξηλ πεξάζνπκε 

ζηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ, πξέπεη λ ζεκεηψζνπκε πσο θαιφ ζα ήηαλ ε χπαξμε θάπνηνπ ρψξνπ 

ζηνλ νπνίν ζα κπνξεί ην πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο ή ν ίδηνο ν θηελνηξφθνο λα ρξεζηκνπνηεί 

γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θξνληίδαο φπσο ε ηξνθή θαη ε μεθνχξαζή 

ηνπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζα αλαθεξζνχλ κεξηθά «εξγαιεία» πνπ ζα πξέπεη λα 

έρεη πιένλ θάζε θηελνηξφθνο ζηελ θαηνρή ηνπ, δηφηη ρσξίο απηά, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ δπζρεξαίλεηαη θαη ην θφζηνο αλεβαίλεη. Σέηνηνπ είδνπο κεραλήκαηα είλαη ηα ηξαθηέξ 

θαη ηα επαγγεικαηηθά νρήκαηα κε 

δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο θνξηίσλ. 

Σα ηξαθηέξ θξίλνληαη απαξαίηεηα 

δηφηη αλ ζήκεξα ν θηελνηξφθνο 

δελ αζθεί παξάιιεια θαη ην 

επάγγεικα ηνπ γεσξγνχ είλαη 

δχζθνιν λ αληαπεμέιζεη ζηηο 

νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο 

κνλάδνο ηνπ.  Η θαιιηέξγεηα ησλ 

θηεκάησλ ηνπ κε δσνηξνθέο ην 

θζηλφπσξν είλαη εθείλε πνπ ηνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή γηα ηα δψα 

ηνπ γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν. Πέξα 

απ ηα θαιιηεξγεηηθά κέζα φπσο θξέδα άξνηξν θ.ιπ. ζην ηξαθηέξ (αλ φρη μερσξηζηφ 

κεράλεκα) πξέπεη λα ππάξρεη εθζθαθέαο θαη αλπςσηηθφ κεράλεκα γηα ηηο βαξηέο εξγαζίεο 

φπσο κεηαθνξά δσνηξνθψλ ή θνπξηάο.  Δπίζεο ην επαγγεικαηηθφ ή αγξνηηθφ φρεκα είλαη 

 

Αγροτικό μθχάνθμα (….,βλζπε*1.4.35+) 

Περιβάλλοντασ χώροσ μονάδασ              
(…,βλζπε *1.4.34} 
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πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη φπσο μαλαείπακε νη κεηαθνξέο είλαη ηαθηηθφηαηεο νπφηε πξέπεη λα 

ππάξρεη θάπνην κέζν γηα λα εθηειεζηνχλ. πλεπψο πξνθαλέο είλαη φηη ην «κνπιάξη» πνπ 

ήηαλ ην πνιπεξγαιείν ηεο πεξαζκέλεο γεληάο θηελνηξφθσλ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ 

ππεξζχγρξνλα κεραλήκαηα κε ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο, ιχλνληαο ηα ρέξηα ηνπ επαγγεικαηία 

ηνπ είδνπο. (….,βιέπε [1.4.35 & [1.4.36]) 

 

1.5 Δθπαίδεπζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα ζύγρξνλνπ παξαγσγνύ 

 

Αλακθηζβήηεηα,  πέξα απ ηνλ ζσζηφ εμνπιηζκφ ε ζχγρξνλε θηελνηξνθία απαηηεί 

ζπλερφκελε ελεκέξσζε, δηεχξπλζε νξηδφλησλ θαη εμεηδίθεπζε ψζηε λα γίλεη ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο. Σα παιηφηεξα ρξφληα ν «βνζθφο» ζεσξνχληαλ  ζπλψλπκν ηνπ αγξάκκαηνπ. 

ήκεξα, παξφιν πνπ δελ έρεη εμαιεηθζεί, έρεη ππνρσξήζεη αθνχ ην επάγγεικα απηφ έρεη 

επαλέιζεη ζην πξνζθήλην θαη κία νιφθιεξε βηνκεραλία λα θηλείηαη γχξσ ηνπ.  Πιένλ, «ν 

ηζνπάλεο», πξέπεη λα γλσξίδεη 

λα ρεηξίδεηαη ηα πνιχπινθα 

ζπζηήκαηα πνπ εγθαζηζηά ζηελ 

κνλάδα ηνπ αιιά θαη ζπλερψο λα 

ελεκεξψλεηαη γηα λέα εξγαιεία 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπ θαη ζ απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπ.  Η γλψζε απηή 

παξέρεηαη κε πξνζσπηθή 

ελαζρφιεζε κε ην ζέκα θπξίσο, αιιά παξαθνινπζψληαο ηα δηάθνξα ζεκηλάξηα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Παξάιιεια, ην δίθηπν ζπλεξγαηψλ θ νη επαθέο πνπ πιένλ πξέπεη λα  ρεη ν θηελνηξφθνο ζα 

θξίλνπλ ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θαη καθξνπξφζεζκα ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο 

επηρείξεζεο. Κάπνηε αζθψληαο ην επάγγεικα απηφ, πεξλνχζε κεγάιν δηάζηεκα ρσξίο λα 

ζπλαληήζεηο νχηε έλαλ άλζξσπν. Άλζξσπνη θαη θνπάδηα κεηαλάζηεπαλ γηα πνιινχο κήλεο 

ζε κέξε ηα νπνία κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ηξνθή ζηα δψα ζηεξψληαο ηελ θνηλσληθή δσή 

απ ηνπο αζθνχκελνπο ην επάγγεικα απηφ. Σψξα πηα απηφ έρεη αιιάμεη, κε ηελ θνηλσληθή 

δηθηχσζε λα απαηηείηαη ψζηε ηα παξαγφκελα αγαζά λα δηαηίζεληαη κε κεγαιχηεξε επθνιία 

θαη ζε θαιχηεξεο ηηκέο. 

Δπνκέλσο, μεθάζαξν είλαη φηη πιένλ φπνηνο 

επέιεμε λ αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε ην δσηθφ 

θεθάιαην ζα πξέπεη πέξα απφ θηελνηξφθνο, λα 

είλαη γεσξγφο, ρεηξηζηήο κεραλεκάησλ αθφκα θαη 

manager πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λ 

αληαπεμέιζεη ζηελ θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηελ ρψξα καο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κνλάδνο ηνπ, 

ψζηε λα ηελ θαηαζηήζεη βηψζηκε. Πεξηζζφηεξα φκσο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία πνπ 

Κτθνοτροφικι ζκκεςθ (….,βλζπε *1.5.1+) 

  

Κτθνοτρόφοσ …manager(…,βλζπε *1.5.2+) 
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ζρεηίδεηαη κε ηελ θηελνηξνθία, ηα θφζηε δεκηνπξγίαο ή εθζπγρξνληζκνχ κνλάδνο θαζψο 

επίζεο ηα πξντφληα θαη ηελ δηάζεζε ηνπο ζα αλαιπζνχλ ζηα δχν θεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ. (…,βιέπε[1.5.3]) 

 

1.6 Κηελνηξνθία θ νηθνλνκία 

Η Διιάδα είλαη κία ρψξα ε νπνία δηαζέηεη δηαρξνληθά φπσο είδακε θαη ζηα πξψηα 

θεθάιαηα απηήο ηεο παξνπζίαζεο ηδηαίηεξε θηελνηξνθηθή παξάδνζε. Η άζθεζε ηεο, 

ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ ζηνλ ηφπν ηνπ ελψ 

αμηνπνηεί εθηάζεηο κε θαηάιιειεο γηα θάπνην άιιν είδνο εθκεηάιιεπζεο. 

Πεξλψληαο ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, δηαπηζηψλνπκε φηη ζχκθσλα κε έξεπλεο ην 29.8 % 

απ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, απνηειείηαη απφ θηελνηξνθηθά πξντφληα. ρεδφλ 400.000 

νηθνγέλεηεο θαηά θχξην επάγγεικα θηελνηξφθνη παξάγνπλ πάλσ απφ 1.7 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο γάια θαη 500.000 ηφλνπο θξέαηνο απνηειψληαο ην 2.6  ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ 

Πξντφληνο. Παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη φηη ηα παξαγφκελα θηελνηξνθηθά πξντφληα δελ 

θηάλνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο καο ε νπνία αλαγθάδεηαη λα εηζάγεη θξέαο 

θαη ππνπαξαγσγή ηνπ απφ άιιεο ρψξεο, ζε αληίζεζε κε ηα αγξνηηθά πξντφληα ηα νπνία 

επαξθνχλ θαη δηαηίζεληαη θαη πξνο εμαγσγή. 

Γηαβάδνληαο ηα παξαπάλσ θαλείο, ζα ζπκπέξαηλε φηη ε ελαζρφιεζε κε ηελ θηελνηξνθία 

είλαη ε ζίγνπξε ιχζε γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο επηθεξδνχο επηρείξεζεο. Σα πξάγκαηα φκσο 

δελ είλαη ηφζν απιά. Σα πξνβιήκαηα πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο θάπνηνο ζ απηφλ ηνλ θιάδν 

είλαη πνιιά εθ ησλ νπνίσλ κεξηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

Η έιιεηςε ππνδνκψλ θαη σο ζπλέπεηα απηνχ ε κε χπαξμε λφκηκσλ θαη νξγαλσκέλσλ 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, νδεγεί ζηελ αθαλφληζηε θαη κε ειεγρφκελε παξαγσγή ζε 

ζπλζήθεο πηζαλφλ αθαηάιιειεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιινί επαγγεικαηίεο ζπλερίδνπλ λα 

εθηξέθνπλ ηα δψα ηνπο ζε πξφρεηξα θαηαιχκαηα ζπλερίδνληαο ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο φπσο ηε γλψξηζαλ απφ ηνλ παηέξα ηνπο.  Απηφ ζεκαίλεη αληηκεησπίδεη φια 

απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε αλαιχζεη πην πάλσ ζηεξψληαο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα 

απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζπαηαιψληαο ιηγφηεξν ρξφλν θαη θφπν. Όιν απηφ, απφ ηελ 

κία πιεπξά δηθαηνινγείηαη, αθνχ ην θφζηνο δεκηνπξγίαο κίαο πξφηππεο κνλάδαο είλαη 

κεγάιν θαη ην θεθάιαην πνπ πξέπεη λα ππάξρεη απνηακηεπκέλν εμίζνπ. Δδψ έξρεηαη λα 

πξνζηεζεί ην γεληθφ θαηά ηα άιια θαηλφκελν κε ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο έπαςαλ λα 

δαλεηνδνηνχλ ιφγσ θξίζεο, κε απνηέιεζκα άηνκα πνπ ζθφπεπαλ λα πάλε φρη έλα, αιιά 

πνιιά βήκαηα ηελ κνλάδα ηνπο παξαθάησ λ αδπλαηνχλ. 

ηελ φιε δχζθνιε θαηάζηαζε, έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην θνξνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν 

έξρεηαη λ απνηειεηψζεη ηελ ήδε πιεγσκέλε αγξνηηθή νηθνλνκία. Οη δσνηξνθέο κε ηνλ 

πνιχ πςειφ ζπληειεζηή ΦΠΑ ηείλνπλ λα γίλνπλ είδνο πνιπηειείαο γηα ηνπο θηελνηξφθνπο, 

νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα ηηο αγνξάζνπλ γηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ηα δψα ηνπο, Απνηέιεζκα 

απηνχ; Η αλαπφθεπθηε κείσζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, αθνχ ζηελ θχζε ιφγσ ηεο 

αλεμέιεγθηεο θαη ππεξβνιηθήο βφζθεζεο ησλ εθηάζεσλ, έρεη παξαηεξεζεί ζε πνιιά 
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ζεκεία ε ζρεδφλ αλεπαλφξζσηε 

θαηαζηξνθή ηεο ρισξίδαο ηνπο. 

πλεπψο κε κπνξψληαο λ αγνξάζεη 

έηνηκε ηξνθή, νχηε ηα δψα λα κπνξνχλ 

λα ηελ βξνπλ ειεχζεξα έμσ ζηελ 

θχζε, νδεγείηαη ζε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ηνπο , ψζηε λα κπνξεί λα ηα 

δηαρεηξηζηεί θαη λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

Πξφβιεκα γηα ηνλ θηελνηξφθν απνηειεί επίζεο ε «εζεινληηθή» εξγαζία πνπ εθηειεί ζην 

φλνκα ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ επεμεξγαζίαο γάιαθηνο θαη θξέαηνο. Δβξηζθφκελνο πνιιέο 

θνξέο ζηελ αλάγθε ξεπζηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ, πνπιάεη ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο ηα 

πξντφληα ηνπ ζηνπο ιεγφκελνπο «θαξραξίεο» ηνπ ρψξνπ, νη νπνίνη φρη κφλν απαηηνχλ 

ζρεδφλ λα ηνπο ην ραξίζεηο αιιά πνιιέο θνξέο, είηε θαζπζηεξνχλ, είηε απνθεχγνπλ ηελ 

απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπο ζηνπο παξαγσγνχο θαηεγνξψληαο ηνπο θάλνληαο ρξήζε 

δηαθφξσλ ηερλαζκάησλ πνπ αλαθαιχπηνπλ 

(πρ κνιπζκέλν απφ αληηβηνηηθά γάια). Δλψ 

δελ αξθνχλ φια απηά, αιιά πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ ζε ρακειά επίπεδα ηηο ηηκέο 

δεκηνπξγνχλ ηα ιεγφκελα θαξηέι, δειαδή 

έξρνληαη ζε ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο γηα ην 

επίπεδν ηεο ηηκήο, έηζη ψζηε φπνπ θαη λα 

απεπζπλζεί ν παξαγσγφο γηα λα πνπιήζεη ηα 

πξντφληα ηνπ, ην επίπεδν πνπ ζα 

θπκαίλεηαη ε ηηκή ζα είλαη ζηαζεξφ, 

θαηαξγψληαο έηζη ηνλ αληαγσληζκφ. Σν 

ρεηξφηεξν φκσο απ φια, είλαη φηη εηζάγνπλ απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηέηνηα πξντφληα ηα 

νπνία βαθηίδνπλ ειιεληθά, δηνρεηεχνληαο ηα ζηελ αγνξά, ζηεξψληαο ην κεξνθάκαην ηνπ 

¨Έιιελα θηελνηξφθνπ θαη παίδνληαο κε ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. 

Δλδεηθηηθά, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ γηα ην κέγεζνο ησλ πνζψλ πνπ αλαθεξφκαζηε, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε έλαλ πξφρεηξν πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο 

θηελνηξνθηθήο κνλάδαο εμ αξρήο κε ηνλ ζηνηρεηψδε εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη. Ο 

πξνυπνινγηζκφο απηφο ζα γίλεη κε γλψκνλα ηελ χπαξμε  ηεο έθηαζεο φπνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα. 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ κε ην βαζηθφηεξν, ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζηάβινπ, ππνινγίδνπκε φηη γηα 

50 γαιαθηνπαξαγσγηθά πξφβαηα απαηηείηαη ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 180m
2  

ην θφζηνο αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν λ αλέξρεηαη ζηα 250 επξψ πεξίπνπ. Οη απνζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ θχιαμε ησλ δσνηξνθψλ πξέπεη λα  θπκαίλνληαη ζε εκβαδφ γχξσ ζηα 150m
2
 θαη ην 

θφζηνο λα θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 120€/ m
2
. ηνλ ρψξν έζησ φηη ζα ηνπνζεηεζεί πεξίθξαμε 

πεξηκέηξνπ 300m κε απιφ ζπξκαηφπιεγκα θαη ζπλνιηθφ θφζηνο γχξσ ζηα 2.000€ ηνλ 

ρψξν ζα πξέπεη θπζηθά λα ππάξρεη θαη ζχγρξνλν αξκεθηηθφ ζχζηεκα  γηα ηαπηφρξνλν 

άξκεγκα 6 δψσλ θαη αμία 8.000€. ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ δελ ζα ππνινγηζηνχλ ε 

Διαμαρτυρίεσ κτθνοτρόφων  κατά των επονομαηόμενων 
καρτζλ (…,βλζπε *1.6.2+) 

Ευφάντατοσ τρόποσ διαμαρτυρίασ κτθνοτρόφων            
(…,βλζπε *1.6.1+) 
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αγνξά ησλ 50 δψσλ πνπ ζα θφζηηδε γχξσ ζηα 10.000€  γηα γελεηηθά πηζηνπνηεκέλεο ξάηζεο 

νχηε ε αγνξά αγξνηηθψλ εξγαιείσλ θαη νρεκάησλ αμίαο άλσ ησλ 100.000€. 

Κάλνληαο ινηπφλ κία απιή πξφζζεζε πξνθχπηεη πσο ε δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο εμ αξρήο 

θνζηίδεη γχξσ ζηα 65.000€, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ήδε δψα θαη κεραλήκαηα 

εθηνμεχεηαη ζηα 175.000-200.000€. Σα ππέξνγθα ινηπφλ απηά πνζά πνπ απαηηνχληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλχπαξθηε θξαηηθή κέξηκλα έξρνληαη λ ζπκπαξαζχξνπλ ιφγσ ηεο 

θξίζεο, ηελ θηελνηξνθία  ζηελ θαηαζηξνθή, καδί κε ηνπο ππφινηπνπο πιεγέληεο θιάδνπο 

φπσο ην εκπφξην  θαη ηε βηνκεραλία. Κιείλνληαο ινηπφλ, θαιφ ζα ήηαλ λα δψζνπκε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην φηη ε θηελνηξνθία απνηειεί καδί κε ηελ θπηηθή παξαγσγή ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα ηεο ρψξαο καο , θ πηζαλφλ  ηνπο πην ειπηδνθφξνπο νξίδνληεο γηα δηέμνδν 

απ ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα ηεο παξαζρεζεί ε 

βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζήκεξα, ψζηε αχξην καο βγάιεη απφ ην ηέικα ηεο  νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ βξηζθφκαζηε.  

(…,βιέπε [1.6.3],[1.6.4]&[1.6.5]) 

 

1.7 Κηελνηξνθηθά πξντόληα 

Η ρψξα καο, είλαη πξνηθηζκέλε κε ηεξάζηηα βηνπνηθηιφηεηα. Η θηελνηξνθία άξξεθηα  

ζπλδεδεκέλε κ απηή πξνζθέξεη πξντφληα εμίζνπ πνηνηηθά, κε γεχζεηο θαη αξψκαηα πνπ ηα 

θαζηζηνχλ κνλαδηθά παγθνζκίσο, Γελ ζα ήηαλ θξφληκν λ αλαιχζνπκε θάζε είδνο 

γαιαθηνθνκηθψλ ή θξέαηνο δηφηη 

είλαη πξαγκαηηθά πνιιά. 

Κάζε ηφπνο, παξάγεη κε ηνλ δηθφ ηνπ 

κνλαδηθφ ηξφπν ηπξηά, αιιαληηθά 

αθφκα θαη κνπζηθά φξγαλα 

ρξεζηκνπνηψληαο πιηθά ακηγψο απφ 

ηα δψα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή 

(ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε 

θπθιαδίηηθε ηζακπνχλα, θηηαγκέλε 

απφ δέξκα, θφθθαια θ θέξαηα δψσλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην μχιν). Η 

ηεξάζηηα απηή πνηθηιία πξνζθέξεη 

αθφκα θαη ζηνλ πην απαηηεηηθφ 

γεπζηγλψζηε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ δεηεί. Απηφ έρεη γίλεη γλσζηφ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

ζηηο νπνίεο ηα ειιεληθά πξντφληα εθηηκψληαη πεξηζζφηεξν απ φηη ζηελ ρψξα καο. 

Παξφιν πνπ ε παξαγσγή θπξίσο θξέαηνο  αιιά θαη πξντφλησλ ηνπ γάιαθηνο δελ θαιχπηεη 

ηηο εγρψξηεο αλάγθεο, δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ έρνπλ ζηξαθεί ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

κε ζθνπφ λα ηα πξνσζήζνπλ  εθεί, δηεθδηθψληαο βέβαηα αληαγσληζηηθφηεξεο ηηκέο. 

Αξθεηνί απ απηνχο ηα θαηάθεξαλ, κε  ηα πξντφληα ηνπο λα θάλνπλ ηνλ γχξσ ηνπ θφζκνπ 

Ο ελλθνικόσ πρωτογενισ τομζασ όπωσ αναγράφει κ θ ίδια θ εικόνα                
(….,βλζπε*1.7.3+) 
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δηαζπείξνληαο ην ειιεληθφ «ρξψκα» ζε θάζε γσληά ηεο γεο. 

 

Διιεληθά πξντόληα (…,βιέπε [1.7.6]) 

πλεπψο, ην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζα πξέπεη λα πξνηηκάεη ηα ειιεληθά πξντφληα 

φρη κφλν γηα ηελ αλακθηζβήηεηε πνηφηεηα ηνπο αιιά θπξίσο γηαηί κέζσ απηνχ θξαηάεη 

ζηελ δσή ηελ ειιεληθή θηελνηξνθία. Κξαηάεη αλνηρηά ηα ζπίηηα ζηελ επαξρία θαη δίλεη κία 

αλάζα πλνήο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, αθνχ κφλν ε γε θαη ε ζάιαζζα 

κπνξνχλ λα  ηελ αλαζηήζνπλ. Ο ηνπξηζκφο θαη ε ελαζρφιεζε κε  ηε γε είλαη πιένλ ε κφλε 

ζαλίδα ζσηεξίαο απ ην αδηέμνδν πνπ έρνπκε επέιζεη.(….,βιέπε[1.7.1] έσο θαη [1.7.5]) 

 

1.8    πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

Φηάλνληαο ζηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο, ζα εθθξάζνπκε έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα φζνλ 

αθνξά ηηο κνλάδεο πνπ θηινμελνχλ δψα θαζψο επίζεο γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη αλ γίλνπλ 

ψζηε ε ελαζρφιεζε κε ηα νηθφζηηα λ απνθέξεη θαξπνχο ηφζν ζηνλ εθηξνθέα φζν θ ζηελ 

γεληθφηεξε νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

Γηα αξρή, ζα πξέπεη ην θξάηνο λα θξνληίζεη ψζηε νη θηελνηξφθνη πνπ επηζπκνχλ λα 

εθζπγρξνλίζνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, λα επηδνηνχληαη γη α ηέηνηεο ελέξγεηεο θ φρη λ 

απνζαξξχλνληαη απ ην θφζηνο. Παξάιιεια νη δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο γηα εμαγσγή 

πξντφλησλ ζα ήηαλ  κία θαιή ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη νη παξαγσγνί 

ζηεξίδνληαη θαη ην θξάηνο σθειείηαη απφ ηελ είζπξαμε θφξσλ θ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ. 

Δλψ ηειεηψλνληαο κε ην θνκκάηη ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο ζα ζπζηήζνπκε ηελ δηαζθάιηζε 

ελφο ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο αγξνην-θηελνηξφθνπο ψζηε λα κελ 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο 

θαη ησλ δψσλ. 

Οη θηελνηξφθνη απ ηελ κεξηά ηνπο, ζα πξέπεη λα ζπζηαζνχλ ζε ζπιιφγνπο-ζπλεηαηξηζκνχο 

θαη λα δηεθδηθήζνπλ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Με ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θ ζπλεξγαζία (κε ηελ βνήζεηα ησλ  αξκνδίσλ βέβαηα) πξέπεη λα 
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επηηεπρζεί ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ βνζθνηφπσλ. Δλψ ε 

δηεθδίθεζε έσο θ απαίηεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνληαη απ ηελ 

Δ.Δ. πξέπεη λα είλαη θχξην κέιεκα ηνπο, δεηψληαο παξάιιεια ηελ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έληαμεο ηνπο ζ απηά. Κιείλνληαο, ε ζχλδεζε ηεο θπηηθήο κε ηελ δσηθή 

παξαγσγή θξίλεηαη αλαγθαία αθνχ δηα κέζνπ απηήο ηα θφζηε κεηψλνληαη, εκπνξηθνί 

δξφκνη αλνίγνληαη θ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάθακςε δίλεηαη απφ θνηλνχ. 

Δκείο φινη ζα θαηαλαισηέο φπσο μαλάπακε έρνπκε κεξίδην επζχλεο γηα ηελ φιε 

θαηάζηαζε πνπ έρεη επέιζεη ηφζν ε ειιεληθή νηθνλνκία, φζν εηδηθφηεξα ν θιάδνο ηεο 

θηελνηξνθίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηη θάλνπκε απ εδψ θ πέξα; 

Απιή!!! 

 

Δηθόλα, ε νπνία κηιάεη από κόλε ηεο (…,βιέπε[1.8]) 

 

 

Κεθάιαην 2.  Η θαηαζθεπή 

Κεθάιαην 2.1 Δηζαγσγή θ Arduino 

Η πηπρηαθή καο εξγαζία είλαη βαζηζκέλε ζηελ πξνζνκνίσζε ιεηηνπξγίαο κίαο 

θηελνηξνθηθήο κνλάδαο. Σα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο πνπ πινπνηήζακε είλαη έμη δηαθνξεηηθά, 

κε ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηα πιηθά ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα  αλαιχνληαη γηα θάζε θνκκάηη μερσξηζηά. 

Όιεο νη δηεξγαζίεο πινπνηνχληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή  arduino 

mega 2560, φκσο εηδηθφηεξε αλαθνξά γηα ηηο ιεηηνπξγίεο, ηνλ θψδηθα πξνγξακκαηηζκνχ 

θαζψο επίζεο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην θεθάιαην 4. ην ίδην 

θεθάιαην ζα  επηζπλαθζεί θσηνγξαθηθφ πιηθφ απ ηελ θαηαζθεπή καο. 

Κχξην κέιεκα καο ήηαλ ε απηνλνκία ζε ελέξγεηα ηνπ θηηξίνπ, ε  θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο θ ε αζθαιήο πξνο ηνλ ρξήζηε ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά θ ε 

δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηε γξακκή παξαγσγήο. ηελ πξνζπάζεηα απηή, 

ρξεηάζηεθε ν ζπλδπαζκφο πνιιψλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία  κε θαηάιιειν 

πξνγξακκαηηζκφ, θέξνπλ εηο πέξαο απηή ηελ απνζηνιή. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία  

πεξηγξάθεηαη ζην επφκελν θεθάιαην, κε ηελ αξρή λα γίλεηαη κε ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηνλ 

θσηηζκφ ηεο κνλάδαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δηα κέζσ απηήο. 
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Κεθάιαην 2.2  Έμππλε ιεηηνπξγία θσηηζκνύ κνλάδαο. 

ην θνκκάηη απηφ πξνζπαζήζακε λα κεηψζνπκε ηελ δαπάλε ελέξγεηαο απφ ηελ 

άζθνπε ρξήζε ηνπ θσηηζκνχ ζηελ κνλάδα. Απηφ επεηεχρζε κε ηελ ρξήζε αξρηθά 

ιακπηήξσλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ νπνίσλ ε απνδνηηθφηεηα είλαη αξθεηά 

ηζρπξή (power LED). Δπίζεο ε δεκηνπξγία απηνκαηηζκνχ πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ δηαθνξά 

ηεο κέξαο απ ηελ λχρηα ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ απνηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κέξεο ηηο 

νπνίεο ην θσο ηνπ ήιηνπ επαξθεί. 

Σα πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 2 ιφγηα γηα ηα ηερληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: 

Κνκβίν ζηηγκηαίαο επαθήο 

Σν κπνπηφλ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα δίλεη ην ζήκα ζηνλ 

επεμεξγαζηή φηη ν ρξήζηεο πνπ ην πάηεζε επηζπκεί ηελ εθηέιεζε κηα ελέξγεηαο (ελ 

πξνθξηκέλσ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θσηηζκνχ ηεο κνλάδαο) (….,βιέπε    

[2.2.1]) 

Αληίζηαζε 10kΧ 

Αληίζηαζε πξνζηαζίαο θνξηίσλ (….,βιέπε [2.2.2]) 

 

Φσηαλίζηαζε LDR 5mm 

Σν ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα είλαη ππεχζπλν, ιφγσ ηεο κεηαβιεηήο αλάινγα 

κε ην θσο αληίζηαζεο πνπ εκπεξηέρεη, γηα λ αληρλεχεη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζην πεξηβάιινλ φζνλ αθνξά ην θσο (διδ.    κέξα ή λχρηα)  (…,βιέπε 

[2.2.3]) 

Σξαλδίζηνξ  2N 3904                                                                                                                                                             

Σνπνζεηήζακε ην ηξαλδίζηνξ θαηάιιεια ζην θχθισκα ψζηε λα κπνξνχκε λα 

ειέγρνπκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην ζχζηεκα (ξφινο δηαθφπηε). (…,βιέπε [2.2.4]) 

 

High power LED                                                                                                                                                                    

Σνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ νη ιακπηήξεο δηαθξίλνληαη γηα ηελ πςειή 

απνδνηηθφηεηα ηνπο ζε θσηεηλφηεηα ζε ζρέζεκε ηνπο απινχο led ελψ ιφγσ ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπο έρνπλ ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  (….,βιέπε[2.2.5]) 
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Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο: 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ρσξίζακε φιν ην ζχζηεκα ζε 3 

ππνζπζηήκαηα. 

 

 Τπνζύζηεκα 1. 

 

Δδψ βιέπνπκε ην θχθισκα πνπ δίλεη εληνιή ζηνλ arduino λ αλάςεη ηα θψηα. Η κία άθξε 

ηνπ κπνπηφλ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηα 5 volt ηνπ arduino ελψ ε άιιε νδεγείηαη ζηελ είζνδν 

Pin 53 ηνπ επεμεξγαζηή απ φπνπ ζα ιακβάλεη θ ην εξέζηζκα. Σέινο ζε ζεηξά κε ην κπνπηφλ 

ηνπνζεηήζακε κία αληίζηαζε πξνζηαζίαο R1=10kΩ. Η άιιε άθξε ηεο αληίζηαζεο 

νδεγείηαη ζηελ γείσζε . 

 

 

 

 Τπνζύζηεκα 2. 

 

Δδψ πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηεξίνπ αλίρλεπζεο θσηφο. Η θσηαληίζηαζε πνπ 

ζπλδέεηαη απ ηα έλα άθξν ζηα 5v κεηαβάιιεη ηελ ηηκή ηεο αλάινγα κε ηελ θσηεηλφηεηα 

ζηε νπνία εθηίζεηαη. πλεπψο κε θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ πνπ θαίλεηαη παξαθάησ, νη 

ελ ιφγσ ηηκέο νδεγνχληαη κέζσ ηεο εηζφδνπ Α0 ζηνλ επεμεξγαζηή, απνθσδηθνπνηνχληαη 

αλάινγα, αλ είλαη κέξα ε λχρηα, πξνρσξάεη ζηηο επφκελεο ελέξγεηεο (ελεξγνπνίεζε ή φρη 
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ησλ ιακπηήξσλ). Σέινο ζε ζεηξά κε ηελ θσηαληίζηηαζε ηνπνζεηνχκε πάιη αληίζηαζε 

πξνζηαζίαο 10kΩ ηεο νπνίαο ην άθξν νδεγείηαη ζηελ γείσζε. 

 

 

 Τπνζύζηεκα 3 

ε ηνχην ην ζρέδην 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν έρνπλ ζπλδεζεί ηα Led κεο 

ηελ θαηαζθεπή. Αξρηθά 

βιέπνπκε φηη ην ζχζηεκα 

ηξνθνδνηείηαη απφ πεγή 

ζπλερνχο ηάζεο (κπαηαξία 9v). Σ 

έλα άθξν ησλ led ζπλδέεηαη ζην 

(+)ηεο πεγήο θ ηα άιιν ζηνλ 

ζπιιέθηε ηνπ ηξαλδίζηνξ. Ο 

πνκπφο γεηψλεηαη καδί κε ην ( - ). 

Δδψ λα πξνζζέζνπκε φηη φιεο νη 

γεηψζεηο είλαη γεθπξσκέλεο 

κεηαμχ ηνπο κε ηελ γείσζε ηεο 

πιαθέηαο ηνπ arduino. Η βάζε ηνπ ηξαλδίζηνξ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηνλ 

αθξνδέθηε 12 θ φπσο μαλάπακε παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ δηαθφπηε ζην θχθισκα. 

Σν ζελάξην ιεηηνπξγίαο   πξνυπνζέηεη φηη αλ ζηελ Α0 πνπ αλαθέξακε πξηλ 

έξρεηαη ζήκα – λχρηα (δειαδή ρακειφο θσηηζκφο) ηφηε  

κε ην πάηεκα ηνπ κπνπηφλ ηνπ πξψηνπ θπθιψκαηνο, θαηεπζείαλ 

ζηνλ pin 12 έξρεηαη +5v ηάζε νπφηε θιείλεηαη θχθισκα θ αλάβνπλ ηα led. 

Απηφ βαζίδεηαη ζην φηη γηα λα άγεη ην ηξαλδίζηνξ ζηελ βάζε ηνπ πξέπεη λα 

έξρεηαη ηάζε. 

 

Αληίζεηα, φηαλ ε θσηεηλφηεηα ζχκθσλα κε ηελ ldr είλαη πςειή, έλα πάηεκα ζην κπνπηφλ 

δελ αξθεί αιιά απαηηνχληαη 3 επαλαιακβαλφκελα. Απηφ πξνγξακκαηίζηεθε έηζη ψζηε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο ην θσο λα κελ ελεξγνπνηείηαη άζθνπα απφ θάπνηα απξνζεμία, 

αιιά κφλν κε ηελ ζέιεζε ηνπ ρξήζηε (θάηη πνπ πξνβιέπνπλ ηα 3 επαλαιακβαλφκελεο 

πηέζεηο) 
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Κώδηθαο 

 

 

Αλάιπζε ηνπ θώδηθα: 

*Όπνπ Γξ. = γξακκή 

 

Γξ.1: Γήισζε ηνπ pin ζην νπνίν ζα έξζεη ην εξέζηζκα παηψληαο ην κπνπηφλ ηνπ θσηηζκνχ.                                                   

Γξ.2: Γήισζε ηνπ pin κε ην νπνίν ελψλεηαη ε βάζε ηνπ ηξαλδίζηνξ. Αλάινγα ηελ έμνδν 

ηνπ pin δειαδή 0 ή 1 έρνπκε θ αληίζηνηρα θσηηζκφ ή φρη ζην ρψξν γηα ηνλ ιφγν πνπ 

εμεγήζακε παξαπάλσ.                                                                                         Γξ.3 έσο θ 6: 

Γήισζε κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο                                                                                                                                                       

Γξ.8 έσο θ 12 : θψδηθαο ν νπνίνο εθηειείηαη κία θνξά θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο, ζηνλ νπνίν δειψλνπκε φηη ην pin 53 είλαη ε είζνδνο θ ην pin 12 ε έμνδνο, 

κε ηελ νπνία ειέγρνπκε ηνλ θσηηζκφ.                                                                      Γξ.14:  

Έλαξμε επαλάιεςεο                                                                                                                                                                  

Γξ.15 θ 16: Γήισζε ηεο κεηαβιεηήο a1,ε νπνία απνζεθεχεη  ηελ θαηάζηαζε ηνπ button. 

ηε ζπλέρεηα δειψλνπκε ηελ κεηαβιεηή fwtismos ε νπνία παίξλεη ηηο ηηκέο ηεο απφ ηελ 

θσηαληίζηαζε πνπ ζπλδέζακε ζην θχθισκα. Απηή ε κεηαβιεηή ζα δηαρσξίδεη ην θσο ηεο 

εκέξαο απ ηελ λχρηα.                                                                                                                                                              

Γξ17 έσο θ 22:   Κάλνπκε έιεγρν αλ έρεη παηεζεί ην κπνπηφλ θ έρεη πάξεη δειαδή ηε ηηκή 

HIGH,  ηφηε θάλνπκε θ ηε κεηαβιεηή    “fwtismos_entolh = 1”  γηα λα θξαηήζνπκε κλήκε 

η φηη έρεη ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ελεξγνπνηεζεί ν θσηηζκφο, θ ζηελ ζπλέρεηα  απαξηζκνχκε 

ηηο θνξέο ηηο νπνίεο παηήζεθε.                                                                                                                                                                                                                                                            

Γξ.24 έσο θ 39:  Έρνπκε ηα 3 δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο:  1.Δάλ ε ηηκή ηνπ 

αηζζεηήξα είλαη κεγαιχηεξε απφ 200 (δειαδή έρνπκε κέξα ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο πνπ 

θάλακε), ηφηε ν θσηηζκφο ζα ελεξγνπνηεζεί γηα 5 ιεπηά θ ζηελ ζπλέρεηα ζα θάλεη reset 

ζηνλ “counter” θ ζηελ “fwtismos_entolh = 1”  2.  Δάλ ε ηηκή πνπ δίλεη απηή ηε θνξά  

αηζζεηήξαο είλαη κηθξφηεξε απφ 200, ζεκαίλεη πσο έμσ επηθξαηεί ην ζθνηάδη νπφηε 

ελεξγνπνηνχκε ηελ έμνδν 12 ηνπ αξληνπίλν θ αλάβεη ν θσηηζκφο. 3. Αιιηψο, ζε πεξίπησζε 

πνπ ν αηζζεηήξαο δηαβάδεη κέξα θαη ν απαξηζκεηήο δελ έρεη ηελ ηηκή 3 ηφηε ε 12 

παξακέλεη 0 θ ην θχθισκα αλνηθηφ. 

 

Κεθάιαην 2.3 Απηόκαηνο θαζαξηζκόο θηηξίνπ 

Σν θνκκάηη απηφ ηεο πηπρηαθήο καο, παξνπζηάδεη ηνλ απηφκαην θαζαξηζκφ ηνπ θηηξίνπ κε 

λεξφ ππφ πίεζε, αθνχ βέβαηα βεβαησζνχκε φηη ζηνλ ρψξν δελ θηλείηαη θάπνην δψν, ηνπ 

νπνίνπ ε δσή ζα ηεζεί ζε θίλδπλν απ ηελ δηαδηθαζία απηή. Δηδηθφηεξα, ε εληνιή 

θαζαξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ ζα δίλεηαη απφ button ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ θεληξηθφ 

πίλαθα. Μεηά ην πάηεκα ηνπ, δίλεηαη ε εληνιή ζηνλ αηζζεηήξα θηλήζεσο λα ελεξγνπνηεζεί 

ειέγρνληαο γηα 30 sec ηνλ ρψξν.. ηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζ απηά ηα 30 sec δελ ππάξμεη 

θάηη, ηφηε δίλεηαη ε εληνιή ζηελ ηαηλία-LED λ αλάςεη, πξνζνκνηάδνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ θάπνηα κπεθ ςεθαζκνχ λεξνχ πνπ ζα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα πεξηκεηξηθά ηεο θάηνςεο 

ηνπ θηηξίνπ. Η δηαδηθαζία πιχζεο ηνπ παηψκαηνο ζα δηαξθεί γηα 30 δεπηεξφιεπηα. ηελ 

πεξίπησζε φκσο πνπ ν αηζζεηήξαο ειέγρνπ αληηιεθζεί θάπνηα θαη κηθξή θίλεζε, ηφηε φιε 

ε δηαδηθαζία αθπξψλεηαη. 

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη αθξηβψο ίδηα κε παξαπάλσ 

κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη ηελ θσηαληίζηαζε ηελ αληηθαζηζηά έλαο 

αηζζεηήξαο θίλεζεο θ ηα power led ε ηαηλία-LED. 

 

PIR MOTION SENSOR                                                                                                                                

Οη ελ ιφγσ αηζζεηήξεο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ εθπνκπή 

ζεξκφηεηαο ησλ ζσκάησλ. Κάζε ζεξκφ ζψκα εθπέκπεη παξάιιεια 

κε ηελ ζεξκφηεηα βέβαηα, έλα πνζνζηφ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Απηφ ην πνζνζηφ έξρεηαη 
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λ αληηιεθζεί  αηζζεηήξαο πνπ ηνπνζεηήζακε. Απ ηελ ζηηγκή πνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία, 

ζηέιλεη ζηελ είζνδν ηνπ επεμεξγαζηή κία ηηκή. Γηα φζν ρξφλν ην αηζζεηήξην απηφ 

επνπηεχεη ην ρψξν ηίπνηα δελ πξέπεη λα παξαιιάμεη ην πνζνζηφ απηφ. Όηαλ θάπνην ζεξκφ 

ζψκα παξεκβιεζεί ζηνλ ρψξν επνπηείαο ηνπ αηζζεηήξηνπ, ηφηε αληηιακβάλεηαη απηή ηε 

κεηαβνιή νδεγψληαο ηελ πιένλ δηαθνξνπνηεκέλε ηηκή ηεο ζηελ είζνδν ηνπ επεμεξγαζηή, ν 

νπνίνο είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα δηαηειεί επαλαιακβαλφκελεο ζπγθξίζεηο ησλ ηηκψλ 

ζηελ είζνδφ ηνπ. Μφιηο πξνθχςεη ινηπφλ ε δηαθνξνπνίεζε, ηφηε πεξλά ζε θάπνην άιιν 

ζηάδην εξγαζηψλ πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο. (…,βιέπε [2.3.1]) 

 

Led(θσην) -Σαηλία 

Η ηαηλία-LED πνπ ρξεζηκνπνηήζακε δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ 

απιά ledηα νπνία έρεη ν θαηαζθεπαζηήο ελψζεη ζε ζεηξά κε θαηάιιειν 

ηξφπν πνπ φηαλ ζηελ άθξε ηνπ πξψηνπ βξεζεί θαηάιιειε ηάζε, ηφηε  αλάβνπλ φια καδί . 

(…,βιέπε [2.3.2]) 

 

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο: 

Κ απηή ηε θνξά έρνπκε ηε ιεηηνπξγία εο δηαδηθαζίαο λα πινπνηείηαη κέζσ 3   

ππνζπζηεκάησλ: 

 

 

 

 

 

 

 Τπνζύζηεκα 1 

Σν θχθισκα φπσο είλαη πξνθαλέο 

απνηειείηαη απφ αθξηβψο ίδην κε εθείλν ηνπ 

θεθαιαίνπ 2.1 κε ηελ κφλε δηαθνξά λα 

βξίζθεηαη ζην θνκκάηη ηνπ φηη φηαλ παηεζεί 

ην button ην ζήκα νδεγείηαη ζηελ είζνδν 

pin52 ηνπ arduino. Καηά η άιια ε φιε 

πεξηγξαθή είλαη θνηλή. 
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 Τπνζύζηεκα 2 

 

 

 

Κ ζ απηφ ην ζεκείν 

έρνπκε αθξηβψο ίδηα 

ιεηηνπξγία ηνπ 

θπθιψκαηνο κε η αληίζηνηρν ηνπ 2.2 εθηφο πάιη απ ην pin πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ αγσγή ηνπ ηξαλδίζηνξ, ην νπνίν απηή ηε θνξά είλαη ην 47. Σέινο , ηελ ζέζε ησλ 

Led_Fwtismou  πήξαλ ηα Led_Katharismou,  δειαδή ηνλ ξφιν ησλ power led ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θπθιψκαηνο, ζ απηφ  ηνλ παίδεη ε ιεληνηαηλία 

 

 Τπνζύζηεκα 3 

Σν κφλν θχθισκα πνπ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, είλαη απηφ ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο. 

Απιφ βέβαηα ζηελ αλάιπζε ηνπ ην ελ ιφγσ θχθισκα, 

βιέπνπκε φηη ηα αθξαία ηνπ pin ζπλδένληαη ζηελ ηάζε (+5v) 

θ ηελ γείσζε αληίζηνηρα. Σν κεζαίν αθξνθχζην νδεγείηαη 

ζηελ είζνδν pin 39 ηνπ arduino. Η ηηκή απηή πξέπεη λα είλαη 

ζηαζεξή γηα 33sec.αθφηνπ παηήζνπκε ην θνπκπί θαζαξηζκνχ 

κε 30 sec δηαξθεί ν έιεγρνο ηνπ ρψξνπ 3 ηα δεπηεξφιεπηα πνπ ρξεηάδεηαη  λα ελεξγνπνηεζεί 

ν αηζζεηήξαο απ ηελ ζηηγκή πνπ ιάβεη ην εξέζηζκα .Όηαλ κέζα ζηα 30sec θάηη αιιάμεη 

απηή ηηκή πνπ ιακβάλεη, ηφηε απηή ε δηαθνξά ζα θηάζεη ζηελ είζνδν ηνπ επεμεξγαζηή 

(39). Δθείλνο κε ηελ ζεηξά ηνπ, αθνχ  ηελ ζπγθξίλεη  κε ηελ πξνεγνχκελε θ δηαπηζηψζεη 

ηελ δηαθνξά,  πεξλάεη ζην επφκελν ζηάδην ελεξγεηψλ ην νπνίν είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα 

θάλεη , ελ πξνθεηκέλσ λα δηαθφςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα θ παξάιιεια ηελ 

εθηέιεζε ηεο εληνιήο πνπ ζ αθνινπζνχζε (θαζαξηφηεηα ρψξνπ-άλακκα ιεληνηαηλίαο). 
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Κώδηθαο 
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Αλάιπζε θώδηθα: 

Γξ.[1] : Γήισζε pin πνπ ζα ιακβάλεη ηηκή φηαλ παηεζεί ην κπνπηφλ θαζαξηζκνχ 

Γξ.[2] : Γήισζε pin πνπ ζα παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ δηαθφπηε κέζσ ηνπ ηξαλδίζηνξ 

(…,βιέπε 2.2) 

Γξ.[3] : Γήισζε pin πνπ ζα δηαβάδεηαη απφ ηνλ αξληνπίλν ε ηηκή πνπ εμάγεη ν 

αηζζεηήξαο θίλεζεο. 

Γξ.[4] έσο θαη [6] : δήισζε κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Γξ.[8] έσο θαη  [11] : δήισζε ηνπ pin52 σο είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο θ  pin47 ε 

έμνδφο ηνπ. 

Γξ.[14] : Γηάβαζκα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κπνπηφλ θ απνζήθεπζή ζηελ κεηαβιεηή a2 

Γξ.[15] : Γηάβαζκα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αηζζ. Κίλεζεο (HIGH ή LOW) 

Γξ.[18] : Αλ έρεη παηεζεί ην κπνπηφλ 

Γξ.[19] θ [20] : Καζπζηέξεζε 3,3sec.  γηα λα μεθηλήζεη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

αηζζεηήξα 

Γξ.[21] : έιεγρνο θαηάζηαζεο αηζζεηήξα (HIGH – LOW) 

Γξ.[23] έσο [34] : Αλ  δελ ππάξρεη θίλεζε, ηφηε έρνπκε επαλάιεςε ε νπνία ειέγρεη 

αλ ππάξρεη θίλεζε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηεο κνλάδαο θάζε 1 sec θ 

επαλαιακβάλεηαη 30 θνξέο. Αλ φκσο ππάξρεη ηφηε κεδελίδνπκε ηνπο κεηξεηέο k θ‟ 

i  θ δίλνπκε εληνιή λα βγεη απ ηελ loop. 

Γξ.[35] έσο θαη [41] : Αλ εθηειεζηεί επηηπρψο 30 θνξέο ε πξνεγνχκελε loop 

ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμε θίλεζε ζηνλ ρψξν ηα πξνεγνχκελα 30sec., νπφηε κπαίλεη 

ζε λέα επαλάιεςε πνπ ζα εθηειεζηεί πάιη 30 θνξέο έρνληαο δψζεη high-5v ζηελ 

έμνδν 47.Απηφ ζεκαίλεη φηη άγεη ην ηξαλδίζηνξ θαη αλάβεη ε ιεληνηαηλία. Η 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 30 θνξέο. 

Γξ.[42] έσο θαη [49] : Αλ εθηειεζηεί 30 θνξέο ε πξνεγνχκελε επαλάιεςε, ηφηε κε 

κηθξή θαζπζηέξεζε ησλ 50 msec δίλεη εληνιή ζην pin47 λα κεδεληζηεί. Παξάιιεια 

κεδελίδνληαη θαη νη κεηξεηέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2.4  ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΥΧΡΟΤ 

Μία αθφκα ιεηηνπξγία ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

αλεκηζηήξα ζε ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 29
o 

C ζηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο LM35D θ ελφο 

αλεκηζηήξα. Σα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηα 

πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα. 
 

                 LM35D 

Σν LM35D είλαη έλαο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κε αλαινγηθή έμνδν. 

Σν εχξνο ηηκψλ ηνπ θπκαίλεηαη απφ 1 
ν
C έσο 100 

ν
C κε απφθιηζε 1% απ 

ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο. ηελ είζνδφ ηνπ ιακβάλεη ηάζε 

5v θαη ζηελ έμνδν ηνπ βγάδεη κία ηηκή ηεο ηάζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη 

αλαινγηθά ζε 
ν
C. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα 100

ν
C ε ηάζε εμφδνπ 

είλαη 1v. πλεπψο θαηαιαβαίλνπκε φηη φζν κεηψλεηαη ε ηάζε εμφδνπ 

ηφζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηελ νπνία εθηίζεηαη ην νινθιεξσκέλν. 

 

Αλεκηζηήξαο (fan) 

Δπίζεο ζηελ θαηαζθεπή εκπεξηέρεηαη αλεκηζηήξαο (12V) κε ηνλ νπνίν 

εμαεξίδνπκε ηνλ ρψξν κε ζθνπφ ηελ πηψζε ηελ ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Ο 

αλεκηζηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε πξνέξρεηαη απφ ηξνθνδνηηθφ 

ειεθηξνληθνχ  ππνινγηζηή. 

 

 

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Η ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζελαξίνπ πξνβιέπεη εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

ρακειφηεξε απφ 29 
νC. Αιιηψο αλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη απηνχο ηνπο βαζκνχο κε 

θχθισκα δηαθφπηνπ ηξαλδίζηνξ φπσο θαη πξηλ δίλεηαη εληνιή ζηνλ αλεκηζηήξα λα 

μεθηλήζεη. Ο αλεκηζηήξαο ζα ιεηηνπξγήζεη γηα 30 δεχηεξα, ζα εμεηαζηεί πάιη ε 

ζεξκνθξαζία θ αλ είλαη θάησ απφ 29‟‟ ζηακαηάεη αιιηψο κεηά απφ 3‟‟ μαλαμεθηλάεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ γηα αθφκα 30 δεπηεξφιεπηα. Γχν απηή ηε θνξά ηα ππνζπζηήκαηα: 
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 Τπνζύζηεκα 1 

 

Γηα κία αθφκε θνξά έρνπκε ην ίδην θχθισκα κε 

δηαθνξά μαλά ην θνξηίν ην νπνίν θέξεη. Απηή 

ηελ θνξά ζην ζρέδην αληηθαηνπηξίδεηαη έλαο 

αλεκηζηήξαο 12dc ν νπνίνο επηηειεί ην έξγν ηνπ 

εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ ηεο κνλάδνο. Δπίζεο ε 

βάζε ηνπ ηξαλδίζηνξ ελψλεηαη κε ην pin11 ηνπ 

επεμεξγαζηή. 

 

 

 

 Τπνζύζηεκα 2 

 

 

Σν νινθιεξσκέλν LM35D πνπ κηιήζακε 

πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα 

δχν αθξηλά πηλάθηα ελψλνληαη ζε ηάζε θαη γείσζε 

ελψ ην κεζαίν ηνπ νδεγείηαη ζε είζνδν ηνπ 

ARDUINO απ φπνπ ζα δηαβάδεη ηελ ηάζε εμφδνπ 

ηνπ θαη κέζσ ηνπ θψδηθα ζα ηελ κεηαηξέπεη ζ 

βαζκνχο Κειζίνπ. 
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Κώδηθαο 

 

Πεξηγξαθή θώδηθα: 

Γξ.[1] : Γήισζε ηνπ pin ζην νπνίν νδεγείηαη ε βάζε ηνπ ηξαλδίζηνξ-δηαθφπηεο. 

Γξ.[2] & [3]: Απιή δήισζε κεηαβιεηψλ 

Γξ.[4] : Γήισζε ηνπ pin ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. ζηελ αλαινγηθή είζνδν ηνπ arduino 

A1 

Γξ.[5] έσο θαη [22] :  Γήισζε επαλάιεςεο κέζα ζηελ νπνία ε tempC παίξλεη ζαλ ηηκή ηεο 

ηηκή πνπ βγάδεη ην νινθιεξσκέλν, ζηε ζπλέρεηα κε καζεκαηηθέο πξάμεηο ηελ κεηαηξέπεη 

ζε Κειζίνπ. Δλ ζπλερεία ειέγρεηαη αλ απηφ ηα απνηέιεζκα μεπεξλά ηνπο 29 βαζκνχο 

Κειζίνπ θαη ελεξγνπνηεί ηνλ αλεκηζηήξα  κέζσ επαλάιεςεο πνπ ελεξγνπνηείηαη 30θνξεο 

απφ 1 δεπηεξφιεπην ηελ θνξά. Όηαλ εθηειεζηεί 30 θνξέο ε πξάμε, ζεκαίλεη φηη 

νινθιεξψζεθε ε δηεξγαζία θ δίλεηαη εληνιή λα απελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εμαεξηζηηθνχ. 
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2.5 Ρύζκηζε ζηάζκεο πγξώλ 

Πεξηερφκελν ηεο θαηαζθεπήο καο απνηειεί επίζεο ε δεμακελή παξνρήο λεξνχ ζηα δψα 

αιιά θαη ε δεμακελή ζπιινγήο ιπκάησλ. θνπφο καο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηάζκεο ζηηο 

ζηα βνεζεηηθά ζηνηρεία ησλ δεμακελψλ απηψλ πνπ είλαη 1. ε πνηίζηξα φπνπ κπνξνχλ λα 

πηνπλ ηα δψα λεξφ θ δελ πξέπεη πνηέ λα αδεηάζεη θ 2. Σν θξεάηην φπνπ ζπιιέγνληαη ηα 

ιχκαηα  θαη δελ πξέπεη πνηέ  λα γεκίζεη. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πέξα απ ηα 

πιαζηηθά δνρεία, ιάζηηρν, αληιίεο θ ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα φπσο αληηζηάζεηο 

,ηξαλδίζηνξο θαη δηάηξεηε πιαθέηα. Γη αθφκε κηα θνξά ηα ηξαλδίζηνξ ζε ξφιν δηαθφπηε, 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί έηζη ζηα δνρεία πνπ πξναλαθέξακε ψζηε λα δείρλνπλ ηξία επίπεδα 

ζηάζκεο ησλ πγξψλ: ρακειή-κέζε θ πςειή θ αλάινγα ηελ θιίκαθα ηνπο επηηεινχληαη 

εξγαζίαο ζπκπιήξσζεο ή απνκάθξπλζήο ηνπο. Δπίζεο ηξαλδίζηνξ-δηαθφπηε 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη γηα ελεξγνπνηνχκε ηα κνηέξ. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ινηπφλ 

είλαη: 

 

Σξαλδίζηνξ BC548 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο npn ηξαλδίζηνξ επηιέρζεθε λα 

ηνπνζεηεζεί ζηηο κεηξήζεηο ηεο ζηάζκεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

αληνρήο ηνπ ζε έθζεζε ζε πςειέο ηάζεηο. (…,βιέπε [2.5.1]) 

Σξαλδίζηνξ ΣΙΡ120 

Έπεηηα απφ κειέηε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, 

απνθαλζήθακε πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ηξαλδίζηνξ npn 

επίζεο,  είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ εθαξκνγή καο ιφγσ ηνπ 

φηη κνηέξ έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο ζε ξεχκα(2Α/έθαζην) θ  νη 

ηάζεηο πνπ ζα εθηεζεί αξθεηά πςειέο . (….,βιέπε [2.5.2]) 

 

Αληηζηάζεηο 

Δπίζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θπθισκάησλ καο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηζηάζεηο δηαθφξσλ ηηκψλ φπσο γηα ηνλ 

ξπζκηζηή ζηάζκεο 220 kohm, 22kohm θ‟ 470ohm ελψ γηα ηνπο 

δηαθφπηεο ησλ κνηέξ 2.2kohm. (….,βιέπε [2.2.2]) 
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Liquid Pump Motor - Micro 5V 

Οη αληιίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη dc κνηέξ 5v κε δπλαηφηεηα 

άληιεζεο 200ml/min κε κφλν κεηνλέθηεκα ηνπο ηελ πςειή 

απαηηεηηθφηεηα ζε ξεχκα θαηά ηελ εθθίλεζε ε νπνία αγγίδεη ηα 2Α. 

(…,βιέπε [2.5.3]) 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο έιεγρνο ηεο ζηάζκεο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζε ζηαζεξφ επίπεδν επηηπγράλεηαη εθηφο απφ 

ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη ην πγξφ αιιά θ ε αιιαγή απηψλ κέζσ ησλ αληιηψλ. ηελ δηθή 

καο πεξίπησζε απαηηνχκε απ ην ζχζηεκα ην νπνίν ρεηξίδεηαη 2 δηαθνξεηηθά πδξαπιηθά 

ζπζηήκαηα δχν ιεηηνπξγίεο: 

ην κελ θχθισκα παξνρήο λεξνχ πξνο θαηαλάισζε απφ ηα δψα ζην ρψξν, απαηηνχκε α ην 

ζχζηεκα κφιηο ην επίπεδν ηνπ λεξνχ ζηελ πνηίζηξα  πέζεη απ ην πςειφηεξν (high) ζηε 

κέζε (average), ηφηε ελεξγνπνηείηαη ε ππεχζπλε γηα ην ζχζηεκα απηφ αληιία 

ζπκπιεξψλνληαο λεξφ σο φηνπ θηάζεη πάιη ην high επίπεδν. 

ην θχθισκα δηαθίλεζεο ησλ ιπκάησλ δε,  ε ινγηθή ιεηηνπξγίαο αθξηβψο ίδηα αιιά κε 

αληίζηξνθε ινγηθή. Γειαδή, φηαλ ζην θξεάηην ε ζηάζκε μεθχγεη απ ην κεδεληθφ επίπεδν θ 

αγγίμεη ηελ κέζε, ηφηε ακέζσο ε αληιία ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία απνξξνθψληαο ηα πγξά κέρξη  

αδεηάζεη ην θξεάηην. 

Κ ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα κνηέξ ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ΣΙΡ120 ηξαλδίζηνξ 

ζαλ αλαινγηθφο δηαθφπηεο. 

Κχθισκα δηαρείξηζεο πνζίκνπ λεξνχ 

 Τπνζύζηεκα  1 

ην ζρήκα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ ηξφπν θαηά ην νπνίν 

είλαη ζπλδεδεκέλν ην θχθισκα έηζη ψζηε ζε λα γίλεηαη έιεγρνο ζηάζκεο πνπ  

βξίζθεηαη ην πγξφ, Οη ζπιιέθηεο ησλ ηξαλδίζηνξ ηξνθνδνηνχληαη κε 5λ κέζσ 

αληίζηαζεο 470 Ω ελψ παξάιιεια ηα pin 2,3,4 έρνπλ είζνδν  high αθνχ είλαη 

ελσκέλα κε ηνπο ζπιιέθηεο απηνχο. Όηαλ κπεη λεξφ ζην δνρείν θ αθνπκπήζεη ην 

επίπεδν low, ηφηε κία κηθξή κελ ηηκή ηάζεο, ζα θιείζεη ην θχθισκα κε ηελ 22Κ 

αληίζηαζε, επνκέλσο ζα θηάζεη κία ηηκή ξεχκαηνο ζηελ βάζε ηνπ ηξαλδίζηνξ. Σφηε 

ην ηξαλδίζηνξ ζα άγεη θ ηα 5λ ζα θαηαιήμνπλ ζηελ θνηλή γείσζε ηνπ arduino , έηζη 

ην pin2 ηνπ αξληνπίλν κπεη λεξφ ζην δνρείν θ αθνπκπήζεη ην επίπεδν low, ηφηε κία 

κηθξή κελ ηηκή ηάζεο, ζα θιείζεη ην θχθισκα κε ηελ 22Κ αληίζηαζε,     επνκέλσο 

ζα θηάζεη κία ηηκή ξεχκαηνο ζηελ βάζε ηνπ ηξαλδίζηνξ. Σφηε ην ηξαλδίζηνξ ζα 

άγεη θ ηα 5λ ζα 
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θαηαιήμνπλ ζηε γείσζε ηνπ arduino , έηζη ην pin2 ηνπ αξληνπίλν γίλεηαη low θαη εκείο 

θαηαιαβαίλνπκε φηη ην πγξφ βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν επίπεδν πνπ ηνπ έρνπκε νξίζεη. 

Με αθξηβψο ίδηα ινγηθή ιεηηνπξγνχλ θαη ηα άιια 2 ηξαλδίζηνξ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 2 

αθφκα ηηκέο ζηάζκεο, ηελ κεζαία θαη ηελ πςειή. 

 

 

 

 

Τπνζύζηεκα 2 

ε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ην 

θχθισκα ηεο αληιίαο φπνπ 

φπσο είλαη εκθαλέο ζηελ 

βάζε ηνπ ηξαλδίζηνξ είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έμνδν 

pin5 ηνπ arduino κε κία 

αληίζηαζε λα παξεκβάιιεηαη 

βέβαηα αλάκεζα. Ο 

ζπιιέθηεο λα  νδεγείηαη ζηελ 
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κία άθξε ηνπ κνηέξ, κε ηελ άιιε άθξε ηνπ θηλεηήξα βέβαηα, λα νδεγείηαη ζηελ 

πεγή ησλ 5v. Σέινο, ν πνκπφο ηνπ ηξαλδίζηνξ γεηψλεηαη. Όηαλ ινηπφλ ν αηζζεηήξαο 

ζηάζκεο αληηιεθζεί φηη ηα πγξφ έρεη θηάζεη ζην φξην ην νπνίν είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλνο ν επεμεξγαζηήο λα ελεξγνπνηεί ηελ αληιία, ηφηε ε έμνδνο pin5 

γίλεηαη high, ην ηξαλδίζηνξ άγεη, ζπλεπψο θιείλεη θχθισκα θ ε αληιία εθηειεί ηελ 

εξγαζία ηεο. Όηαλ ην πγξφ επαλέιζεη ζην επηζπκεηφ φξην ηφηε ηα αληίζηνηρν 

ηξαλδίζηνξ ηνπ αηζζεηεξίνπ ζηάζκεο εηδνπνηεί ηνλ επεμεξγαζηή φηη ε ρξήζε ηεο 

αληιίαο πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Έηζη ε έμνδνο 5 γίλεηαη low, ην ηξαλδίζηνξ 

ζηακαηάεη λ άγεη θ έηζη ε αληιία ζβήλεη. 

 

 

 

 

 Κύθισκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

 

     Σν θχθισκα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απφβιεησλ ηεο κνλάδαο είλαη αθξηβψο ίδην κε 

εθείλν πνπ αζρνιείηαη κε ην πφζηκν λεξφ, κε ηα pin κε ηα νπνία νδεγνχληαη νη 

πιεξνθνξίεο ζηνλ arduino  λα „λαη εθείλα πνπ αιιάδνπλ κφλν, 

   Γειαδή αληί γηα ηα pin3,4,5 ην αηζζεηήξην εδψ ρξεζηκνπνηεί ηα pin6,7,8 θ ν δηαθφπηεο 

ειέγρνπ ηνπ κνηέξ ρξεζηκνπνηεί ,αληί γηα ηελ έμνδν pin 5 πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

πξνεγνχκελν , ην pin 9. Καη: 
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Κώδηθαο 
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Καη 

 

 

Αλάιπζε Κώδηθα 

Απόβιεηα 

Γξ.[1] έσο θαη [4] : Γήισζε ησλ pin πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 3 επίπεδα ζηάζκεο θ ηελ 

αληιία 

Γξ,[5] έσο θαη  [9]: Γήισζε εηζφδσλ θ εμφδσλ ηνπ arduino 

Γξ.[12] έσο θαη [25] : έρνπκε 3 επαλαιήςεηο. 

Δπαλάιεςε 1: Αλ ην  ρακειφηεξνπ επηπέδνπ ζηάζκεο pin είλαη low κελ δψζεηο high ζηελ 

αληιία 

Δπαλάιεςε 2: Αλ ην κεζαίνπ επηπέδνπ ζηάζκεο pin είλαη low κελ δψζεηο high ζηελ αληιία 

Δπαλάιεςε 3: Αλ ην πςειφηεξν επίπεδν ζηάζκεο είλαη low, ζεκαίλεη φηη ην λεξφ είλαη ζ 

εθείλν ην επίπεδν νπφηε ελεξγνπνίεζε ηελ αληιία γηα λα εμάγεη ηα απφβιεηα, εσζφηνπ ην 

low επίπεδν γίλεη  High. 
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Γξ.[22] & [23] :Όηαλ θαη ηα 3 επίπεδα δείρλνπλ high ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη λεξφ ζην 

δνρείν, νπφηε θ δίλεη εληνιή λα  θιείζεη ε αληιία. 

 

 

Νεξό 

Γξ.[1] έσο θαη  [11] ίδηα επεμήγεζε κε απφ πάλσ 

Γξ.[12]  έσο θαη [21]  : έρνπκε 3 επαλαιήςεηο 

Δπαλάιεςε 1: Αλ ην low επίπεδν δείρλεη φηη ππάξρεη λεξφ δηλεη εληνιή ζηελ αληιία λα 

εηζάγεη λεξφ. 

Δπαλάιεςε 2¨Αλ ην λεξφ είλαη ζην κεζαίν επίπεδν, δίλεη εληνιή λα ζβήζεη ηελ αληιία 

Δπαλάιεςε 3: Αλ ην λεξφ είλαη ζην πςειφηεξν επίπεδν, δίλεη εληνιή λα ζβήζεη ηελ αληιία 

Γξ.[22] & [23] :Όηαλ θαη ηα 3 επίπεδα δείρλνπλ high ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη λεξφ ζην 

δνρείν, νπφηε θ δίλεη εληνιή λα  ιεηηνπξγήζεη  ε αληιία. 

 

 

 

Κεθάιαην 2.6   Γεληθόο δηαθόπηεο  - Μπνπηόλ παληθνύ 

ε θάζε ζχγρξνλε εγθαηάζηαζε φπνπ γίλεηαη ρξήζε βαξέσο ηχπνπ κεραλεκάησλ θαη 

πςειέο ηηκέο ηάζεο θ ξεχκαηνο, ππάξρεη γεληθφο δηαθφπηεο ν νπνίνο φηαλ παηεζεί 

απελεξγνπνηεί θάζε ιεηηνπξγία πνπ δηελεξγείηαη ζηελ κνλάδα απνθφπηνληαο ηελ ηάζε. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαθφπηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έθηαηεο πεξηπηψζεηο  κε ζθνπφ ηελ 

πξνθχιαμε ησλ ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ απφ θάπνην ηξαπκαηηζκφ. Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο 

ιφγν  ζειήζακε λα πξνζζέζνπκε θ εκείο κία αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ζηελ κνλάδα καο έηζη 

ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θαηαζθεπή καο. 
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Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

Απηφ επηηεχρζεθε κε ηελ ρξήζε ελφο απινχ κπνπηφλ κε απηνζπγθξάηεζε πνπ φηαλ 

παηεζεί δίλεη ζήκα ζηελ είζνδν 51 ηνπ επεμεξγαζηή καο. Δθείλνο κε ηελ ζεηξά ηνπ 

απελεξγνπνηεί ηηο εμφδνπο ηνπ  ζ φιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηειεί εθείλε ηελ ψξα. 

Παξάιιεια, αθνχ ην κπνπηφλ είλαη κε απηνζπγθξάηεζε, έρνπκε πξνγξακκαηίζεη φπσο 

θαίλεηαη θ ζην παξαθάησ ην ζχζηεκα, φηη  φζν παξακέλεη παηεκέλν ην θνπκπί λα κελ 

κπνξεί λα εθηειεζηεί θακία άιιε εξγαζία. 

 

 

ΚΧΓΙΚΑ 

 

Αλάιπζε θώδηθα 

Έλα θνκκάηη απινχ θψδηθα πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμήο επαλάιεςε: 

Όζν ε είζνδνο ζην pin51 ηνπ arduino είλαη high, κεδέληδε φιεο ηηο εμφδνπο. 

 



56 
 

 

3. Μειινληηθέο βειηηώζεηο θ επεθηάζεηο 

Οη βειηηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλε λα γίλνπλ ζηελ θαηαζθεπή καο έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ πξφζζεζε δηαθφξσλ απηνκαηηζκψλ  ζε επίπεδν κνληειηζκνχ, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ πινπνίεζε ηνπο ζε κία πξαγκαηηθή κνλάδα, δηεπθνιχλνληαο ηε γξακκή παξαγσγήο. 

 

 

3.1 Κάκεξεο Αζθαιείαο 

Ο λνχκεξν έλα ζηφρνο πξνο πινπνίεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

ρψξνπ. Σνπνζεηψληαο θάκεξεο αζθαιείαο πεξηκεηξηθά θ εληφο ηεο θαηαζθεπήο 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο επνπηεία ηνπ ρψξνπ θ κε αλάινγν πξνγξακκαηηζκφ ε απνζηνιή 

εηθφλαο κέζσ δηαδηθηχνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θ αλ βξηζθφκαζηε καθξπά απ απηήλ. 

Καηάιιειε γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο είλαη ε θάκεξα κε ηελ επσλπκία 

GoPro ε νπνία θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη ελψ ζχκθσλα κε ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ε αμηνπηζηία ηεο, είλαη ην θχξην πξνζφλ ηεο. 

                            

 

 

        
                     GoPro Hero θάκεξα (…,βιέπε [3.1]) 
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3.2 Πξνζζήθε Αλεκνγελλήηξηαο 

Μία πνιχ ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί ζηε θαηαζθεπή 

καο εμαζθαιίδνληαο ηελ παξνρή ελέξγεηαο είλαη ε 

ηνπνζέηεζε κίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο παξάιιεια κε 

ην θσηνβνιηαηθφ πάλει. Μ απηφ ηνλ ηξφπν 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερφκελε θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο θαη 

ε άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζε πξνζζήθεο πνπ απαηηνχλ 

ελέξγεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ 

ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή καο κεξηθνί θηλεηήξεο 

αθφκα θαη ε θάκεξα, κφλν ηνπ ην θσηνβνιηαηθφ πάλει 

δελ ζα κπνξνχζε λα ηα εμππεξεηήζεη, ελψ ν ζπλδπαζκφο 

ηνπ κε κία αλεκνγελλήηξηα ζα επηηχγραλε ηελ 

ζπλερφκελε ηξνθνδνζία ηνπο.           

   Αλεκνγελλήηξηα κνληειηζκνύ   πλδπαζκέλε κε θ/β πάλει (…,βιέπε [3.2])                                                                                      

 

3.3 Απηόκαηεο ηαΐζηξεο κε κεραληθό εγθισβηζκό δώσλ 

Μία αθφκα θαηαζθεπή πνπ επηζπκνχκε λα πξνζζέζνπκε ζηελ θαηαζθεπή καο είλαη 

ν εγθισβηζκφο ησλ δψσλ κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αθηλεηνπνίεζή 

ηνπο.  Η θαηλνηνκία απηή ππάξρεη ήδε ζηηο κνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ ακξεθηήξηα θ ν ζθνπφο 

πνπ ηνπνζέηεζεο ηεο είλαη ε φζν ηνλ δπλαηφλ κεγαιχηεξε πξνζνκνίσζε ηνπ κνληέινπ καο 

κε ηηο πξαγκαηηθέο κνλάδεο. 

Η δεκηνπξγία απηήο ηεο θαηαζθεπήο απαηηεί ηελ ρξήζε θ ζπλαξκνιφγεζε κε 

θαηάιιειν ηξφπν, κεηαιιηθέο ξάβδνπο , ζεξβνθηλεηήξα , γξαλάδηα θ εηδηθά δηακνξθσκέλε 

ηαΐζηξα  θ ζα πξέπεη λα κνηάδεη θάπσο έηζη: 
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                          Σαΐζηξα παγίδα 12 ζέζεσλ (…,βιέπε[3.3]) 

εκείσζε: ηελ ηδηνθαηαζθεπή γηα ηελ εξγαζία καο ζα πξέπεη κε θαηάιιειν ηξφπν 

λα ζπλδεζνχλ ηα αληίζηνηρα «Σαθ» πνπ βιέπνπκε ζηελ θσηνγξαθία κε ηνλ 

ζεξβνθηλεηήξα, ψζηε θαη εληνιή ηε ρεηξηζηή λα παγηδεχνληαη θ λ απειεπζεξψλνληαη 

ηαπηφρξνλα φια ηα δψα. 

3.4   Σνπνζέηεζε πξαγκαηηθώλ ςεθαζηήξσλ λεξνύ 

Σειεπηαία θαη εμίζνπ ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ ρξήζεη ε θαηαζθεπή καο είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο ηαηλίαο ιακπηήξσλ LED κε  κπεθ ςεθαζκνχ λεξνχ πεξηκεηξηθά ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ ζηάβινπ. Γηα λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη, φπσο πεξηγξάςακε θ ζην 

θεθάιαην 2.4 ε ιεληνηαηλία πξνζνκνηάδεη ηελ δηνρέηεπζε λεξνχ ζηνλ ρψξν κε ζθνπφ ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ .Έηζη ινηπφλ , κεηά απφ θαηάιιειεο εξγαζίαο φπσο ε κφλσζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ θ ησλ θαισδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν, ζα κπνξνχζε λα 

δηνρεηεχεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λεξφ θάλνληαο αιεζνθαλέο ην φιν ζχζηεκα. 

 

 

Μπεθ ςεθαζκνχ 

εκείσζε, ε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα ιάβεη ηελ 

επηζπκεηή κνξθή ε νπνία είλαη ζπκβαηή κε ηελ εξγαζία καο. Γηα ηελ θσηνγξαθία ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή (…,βιέπε[3.4]) 
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 Κεθάιαην 4. ARDUINO 

Κεθάιαην 4.1  ARDUINO MEGA 

 

ην Arduino είλαη κηα «αλνηθηνχ 

θψδηθα» πιαηθφξκα φπνπ κε επέιηθην θαη 

εχθνιν πξνο ηνλ ρξήζε hardware θαη 

software. Μ απηφλ ηνλ επεμεξγαζηή κπνξεί 

ν νπνηνζδήπνηε, έρνληαο ιίγε 

πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία θ κε  

ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ, κπνξεί  

λα πξσηνηππήζεη δεκηνπξγψληαο δηαδξαζηηθά αληηθείκελα ή πεξηβάιινληα. 

 

Η πιαθέηα arduino, πξφθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 

κηθξνειεγθηή ATmega ηεο Atmel θαη ηνπ νπνίνπ φια ηα ζρέδηα, θαζψο θαη ην software πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, δηαλέκνληαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Δπνκέλσο, απηφο ν 

«κηθξψλ δηαζηάζεσλ ππνινγηζηήο» κπνξεί εχθνια λα ζπλδπάζεη δεδνκέλα ηα νπνία ηνπ 

νδεγνχκε ζηελ είζνδν θ αλάινγα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα 

θάλεη, ηα επεμεξγάδεηαη θαη εμάγεη ηα απνηέιεζκα. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο ινηπφλ κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζπλδπάδνληαο γλψζε ηελ νπνία κπνξεί εχθνια λ 

απνθηήζεη ςάρλνληαο ζην δηαδίθηπν, κε ζέιεζε, είλαη λα δεκηνπξγήζεη πξαγκαηηθά 

ζαχκαηα ηεο ηερλνινγίαο, 

Γελ είλαη ηπραίν φηη ε πιαθέηα arduino απεπζχλεηαη θπξίσο ζε αξράξηνπο ζην είδνο, 

καζεηέο θαη γεληθφηεξα εξαζηηέρλεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε απιφηεηα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ν φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρεη απηή ηελ ζηηγκή ζην δηαδίθηπν 

είλαη άπεηξνο. Απηφο είλαη ινηπφλ θ ν ιφγνο πνπ επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

έθδνζε arduino mega 2560 γηα ηελ επεμεξγαζία θαη πινπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ ζηελ 

θαηαζθεπή καο. 

Arduino Mega  

 

(….βλζπε*4.1+) 

(….βλζπε*4.1+) 
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Σν Arduino Mega είλαη  έθδνζε πνπ θέξεη ηνλ κηθξνειεγθηή ATmega1280 θαη είλαη 

αξθεηά κεγαιχηεξν κέγεζνο απ ηα ππφινηπα κνληέια πνπ θπθινθνξνχλ 

Σα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη όηη θεξεη: 

 Μλήκε (8Kb SRAM, 4Kb EEPROM, 256Kb Flash). 

 πλνιηθά 54 ςεθηαθά pin εηζφδνπ/εμφδνπ 

 πλνιηθά 16 pin αλαινγηθήο εηζφδνπ 

 Τπνζηήξημε εμσηεξηθνχ interrupt ζε 6 ςεθηαθά pin 

 πλνιηθά 14 pin ςεπδναλαινγηθήο εμφδνπ PWM 

 4 ζεηξηαθά interface, απφ ηα νπνία ην έλα πξνσζείηαη ζηνλ ειεγθηή Serial-

Over-USB, γηα ζχλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή. 

 Έρεη φκσο θαη έλα πνιχ βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ φηη δελ κπνξεί λα ζπλδεζεί 

κε ην Ethernet shield πνπ θπθινθνξεί, γηα εθαξκνγέο πνπ ρξεηάδνληαη ιήςε 

θ απνζηνιή δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. 

  Η γιώζζα ηνπ Arduino 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζηε γιψζζα Wiring, ε νπνία απνηειεί κηα 

παξαιιαγή C/C++ γηα κηθξνειεγθηέο αξρηηεθηνληθήο AVR φπσο ν ATmega,  απηή ηελ 

γιψζζα κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ φιεο νη δνκέο ηεο C θ κεξηθά ζηνηρεία ηεο C++ ελψ γηα 

αη ππνζηεξίδεη φιεο ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο C θαζψο θαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο C++. 

Γηα compiler ρξεζηκνπνηείηαη ν AVR gcc θαη σο βαζηθή βηβιηνζήθε C ρξεζηκνπνηείηαη ε 

AVR libc. 

 

Σξνθνδνζία 

Σν Arduino κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε ξεχκα είηε απφ ηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο USB, είηε απφ εμσηεξηθή ηξνθνδνζία πνπ παξέρεηαη κέζσ κηαο ππνδνρήο θηο 

ησλ 2.1mm (ζεηηθφο πφινο ζην θέληξν) θαη βξίζθεηαη ζηελ θάησ-αξηζηεξή γσλία ηνπ 

Arduino απφ θάπνην dc ηξνθνδνηηθφ ή κπαηαξία κε εχξνο ηηκψλ απφ 7 έσο 12v ελψ αλ ε 

ηηκή μεπεξάζεη έζησ θ ζηηγκηαία ηα 20v ην πηζαλφηεξν είλαη ε πιαθέηα λα θαηαζηξαθεί.  

Pins 

Αλαιπηηθά γηα ην ηη είλαη θαζέλα απ ηηο ππνδνρέο ηεο πιαθέηαο θαίλνληαη ζηελ 

παξαθάησ θσηνγξαθία: 
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(….βλζπε*4.2+) 
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Κεθάιαην 4.2 Φσηνγξαθίεο θαηαζθεπήο 

   Αθνινπζνχλ κεξηθέο ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ηεο  θαηαζθεπή καο : 
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Ανεμιςτιρασ για τθν ρφκμιςθ τθσ 

κερμοκραςίασ 

Αιςκθτιρια κερμοκραςίασ και 

φωτόσ 

Αιςκθτιριο ελζγχου ςτάκμθσ 

δεξαμενών 

Αιςκθτιριο ανίχνευςθσ κίνθςθσ 



64 
 

 

 

 

 

 

Φωτοβολταικό πανελ 

Σφνδεςθ μεταξφ των δφο μερών 

τθσ καταςκευισ 

Αντλίεσ που ρυκμίηονται οι  

ςτάκμεσ των δεξαμενών 
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Πλακζτα arduino mega με τισ 

ςυνδζςεισ που υλιοποιιμαμε 

Κεντρικόσ πίνακασ ελζγχου με ολεσ 

τισ ςυνδζςεισ τθσ καταςκευισ. 

Σφνδεςθ κομβίων χειριςμοφ 

διεργαςιών. 
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