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Συντακτική Επιτροπή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Στο νέο τεύχος του περιοδικού μας μπορείτε να διαβάσετε ενδιαφέροντα θέματα
στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας
και της καινοτομίας, νέα από την κοινότητα
του ΤΕΙ και τη διεθνή κοινότητα και τα ενδιαφέροντα άρθρα της ενότητας «σχόλια απόψεις - κρίσεις».
Στην ενότητα της εκπαίδευσης παρουσιάζεται η «Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανατολικής Μεσογείου» και οι
σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων που
υποστηρίζει η μονάδα αυτή. Επίσης παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον άρθρο που
αφορά στη Διαχείριση γνώσης και τέλος γίνεται αναφορά σε ένα θερινό σχολείο που
λειτούργησε στο Ίδρυμα με την συνδιοργάνωση οκτώ ΑΕΙ της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Στην ενότητα της έρευνας περιλαμβάνονται εργασίες στους τομείς των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, της βιοϊατρικής πληροφορικής και των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής υγείας.
H ενότητα της καινοτομίας περιέχει τα
αποτελέσματα δύο διδακτορικών διατριβών που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ερευνητικά εργαστήρια του
Ιδρύματος με την καθοδήγηση μελών του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.). Τα καινοτόμα προϊόντα των διατριβών αφορούν
σε ευρυζωνικές δικτυακές μητροπολιτικές
Συντακτική Επιτροπή

υποδομές με χρήση της επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης και σε τεχνολογία ετερόλογης
βιοσύνθεσης φυτικών βιοενεργών προϊόντων από μικροοργανισμούς.
Ανατρέχοντας στην ειδησεογραφία θα
βρείτε νέα για την έκτακτη σύνοδο προέδρων-αντιπροέδρων ΤΕΙ, για διεθνή συνέδρια που οργάνωσαν μέλη Ε.Π. του
Ιδρύματος και για το ετήσιο βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής. Η
ενότητα κλίνει με ένα ενδιαφέρον άρθρο
γύρω από το Νόμπελ Φυσικής του 2010.
Η ενδιαφέρουσα προσπάθεια ενός
γλωσσολόγου να επιλύσει το αίνιγμα ενός
από τα πλέον μυστηριώδη αρχαία ευρήματα, αυτό του Δίσκου της Φαιστού, παρουσιάζονται στην ενότητα «σχόλια απόψεις - κρίσεις», η οποία ολοκληρώνεται
με ένα άρθρο για «πνευματικές ενασχολήσεις» που αφορούν στο δημοφιλέστερο
πνευματικό άθλημα στον κόσμο, το σκάκι.
Καλή ανάγνωση!

Με εκτίμηση
Βασίλης Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης
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Δομή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

1. Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανατολικής Μεσογείου (EMTTU)
Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ανατολικής Μεσογείου (EMTTU) του Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Κρήτης, στεγάζεται από το 2004 σε νέες κτιριακές
εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων. Στο χώρο αυτό, το
2008 εγκαταστάθηκε σύγχρονος εξοπλισμός κορυφαίας τεχνολογικής στάθμης. Ο
εξοπλισμός αυτός μπορεί να υποστηρίξει
την υλοποίηση μεγάλου
εύρους μηχανολογικών
διαδικασιών (Εικόνα 1).
Στον εξοπλισμό της
μονάδος περιλαμβάνονται:
• Σύγχρονες εργαλειομηχανές παραγωγής
προϊόντων, οι οποίες
λειτουργούν με χρήση
της τεχνολογίας της
ψηφιακής καθοδήγησης: Ένα κέντρο κατεργασίας φρεζαρίσματος
4 αξόνων, ένα κέντρο
κατεργασίας φρεζαρίσματος 3 αξόνων, μια φρέζα 3 αξόνων
και ένα κέντρο κατεργασίας τορναρίσματος 2 συν 2 αξόνων. Σύντομα αναμένεται να προστεθεί ένα εκπαιδευτικό
κέντρο κατεργασίας τορναρίσματος.
• Σύστημα ταχείας πρωτοτυποποίησης,
αποτελούμενο από δύο μηχανές τρισδιάστατης εκτύπωσης.
• Σύστημα ταχείας κατασκευής εργαλείων, για την κατασκευή καλουπιών

του Δρ. Μάρκου Πετούση

από σιλικόνη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τεμαχίων από διάφορους τύπους πλαστικού.
• Σύστημα τρισδιάστατης ψηφιοποίησης,
βασιζόμενο στην αρχή της τρισδιάστατης
σάρωσης χωρίς επαφή.
• Υπολογιστικός εξοπλισμός, αποτελούμενος από τριάντα σταθμούς εργασίας,
στους οποίους είναι εγκατεστημένα λογισμικά εργαλεία μηχανολογικής σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων (Computer Aided Design CAD, Computer Aided
Engineering - CAE,
Computer Aided Manufacturing – CAM).
Η υπάρχουσα κτιριακή, βιομηχανική και
εργαστηριακή υποδομή,
είναι πρότυπη για τα
ακαδημαϊκά δεδομένα
και παρέχει δυνατότητα
υποστήριξης εκπαιδευτικών, ερευνητικών και
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σχετικών
με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων.
2. Οργανωτική δομή της μονάδος
Η μονάδα είναι δομημένη σε τρεις διαφορετικούς τομείς (Εικόνα 2), οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ευρύ πεδίο
εκπαιδευτικών, βιομηχανικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Μ. Πετούσης: Τμήμα Μηχανολογίας, Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανατολικής Μεσογείου – EMTTU
- secretariat@emttu.org

εκπαίδευση
Εικόνα 1: Το εργαστήριο EMTTU του Τμήματος Μηχανολογίας, ΤΕΙ Κρήτης

Εικόνα 2:
Η οργανωτική δομή
του εργαστηρίου
EMTTU του Τμήματος Μηχανολογίας,
ΤΕΙ Κρήτης.

Μ. Πετούσης: Τμήμα Μηχανολογίας, Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανατολικής Μεσογείου – EMTTU
- secretariat@emttu.org

# " & .(

%

*(

2.1. Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού:
Εφαρμογές CAD/CAM/CAE
Το τμήμα αυτό, έχει οριζόντια υποστηρικτική συμβολή, σε όλες τις εκτελούμενες
διαδικασίες στη μονάδα, αφού αναπτύσσει, επεξεργάζεται και τροφοδοτεί τη μονάδα με το απαραίτητο ψηφιακό υλικό που
απαιτείται για τη συντονισμένη λειτουργία
της (Εικόνα 3).

2.2. Τμήμα Αντίστροφης Μηχανικής: Εφαρμογές τρισδιάστατης σάρωσης
Στον τομέα της ψηφιακής σάρωσης, το
Τμήμα Αντίστροφης Μηχανικής κάνει χρήση
ενός τρισδιάστατου ψηφιοποιητή / σαρωτή
υψηλής ακριβείας και ανάλυσης, ο οποίος
λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ (Εικόνα 4)
για την ψηφιοποίηση της γεωμετρίας των
αντικειμένων. Ο σαρωτής λέιζερ, ψηφιοποιεί

Εικόνα 3: Εργασίες σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας, οι οποίες έχουν
υλοποιηθεί στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της μονάδας και σχετίζονται με το Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού.

Εικόνα 4: Ο τρισδιάστατος Εικόνα 5: Πραγματικό αντικείμενο και το αντίστοιχο
ψηφιοποιητής της μονά- γεωμετρικό του μοντέλο, από την τρισδιάστατη ψηδος Konica Minolta vivid φιοποίηση του (εικόνα από πτυχιακή εργασία εκπο910.
νημένη στη μονάδα).
Το Τμήμα Βιομηχανικού Ανασχεδιασμού χρησιμοποιεί προχωρημένες τεχνικές
βιομηχανικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας
τις δυνατότητες των σύγχρονων πλατφόρμων σχεδίασης, σχεδιασμού και παραγωγής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (CAD/
CAΜ/CAΕ).

τη γεωμετρία άνευ επαφής, προσφέροντας
ταχεία και εξαιρετικής ακριβείας σάρωση
τρισδιάστατων μορφών (Εικόνα 5).
Στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης,
το Τμήμα Αντίστροφης Μηχανικής, κατασκευάζει φυσικά πρωτότυπα υψηλής ακρι-

Μ. Πετούσης: Τμήμα Μηχανολογίας, Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανατολικής Μεσογείου – EMTTU
- secretariat@emttu.org

βείας, με τη διαδικασία ταχείας πρωτοτυποποίησης (rapid prototyping) Fused Deposition Modeling (FDM) (Εικόνα 6). Η
τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για την
παραγωγή λειτουργικών πρωτοτύπων
υψηλής αντοχής (Εικόνα 7) και κάθε μορφής σε ελάχιστες ώρες, ενώ με τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής πρω-

τοτύπων για την κατασκευή ενός φυσικού
πρωτοτύπου ο απαιτούμενος χρόνος ήταν
μερικές εβδομάδες.
Στον τομέα της ταχείας κατασκευής καλουπιών, το Τμήμα Αντίστροφης Μηχανικής
μπορεί να παράγει άμεσα ιδιοσυσκευές, εργαλεία και καλούπια χύτευσης πλαστικών
αντικειμένων (Εικόνα 8), με τη διαδικασία
ταχείας παραγωγής εργαλείων (rapid tooling) Vacuum
Casting. Η διαδικασία αυτή,
έχει ως στόχο τη μείωση του
χρόνου κατασκευής εξαρτημάτων σε σχέση με τις συνήθεις μεθόδους κατεργασίας.
Συγκεκριμένα, ο χρόνος κατασκευής ενός καλουπιού με
τη συγκεκριμένη τεχνολογία
είναι περίπου 2 μέρες, όταν
με τις συνήθεις μεθόδους
απαιτούνται περισσότερο από
2 εβδομάδες.

2.3. Τμήμα Παραγωγικής Λεπτομηχανικής:
Παραγωγή τεμαχίων υψηλής
ακρίβειας
Το Τμήμα Παραγωγικής
Εικόνα 8: Καλούπι χύτευσης από σιλικόνη κατασκευΛεπτομηχανικής,
παράγει
ασμένο στη μονάδα, για την παραγωγή τεμαχίων από
υψηλής
ακρίβειας
τεμάχια
πλαστικό.
Μ. Πετούσης: Τμήμα Μηχανολογίας, Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανατολικής Μεσογείου – EMTTU
- secretariat@emttu.org

εκπαίδευση

Εικόνα 6: Οι τρισδιάστατοι Εικόνα 7: Φυσικά πρωτότυπα κατασκευασμένα από
εκτυπωτές Dimension Elite τη μονάδα με την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύκαι BST 768 της μονάδος. πωσης.
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Εικόνα 9: Η CNC φρέζα 4 αξόνων της μονάδος
χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακά καθοδηγούμενο κέντρο κατεργασίας φρεζαρίσματος τεσσάρων αξόνων (Εικόνα 9). Η
υπέρ-εξελιγμένη αυτή εργαλειομηχανή,
λειτουργεί σε συνεργασία με ένα ψηφιακά
καθοδηγούμενο κέντρο κατεργασίας φρε-

ζαρίσματος τριών αξόνων και μια ψηφιακά
καθοδηγούμενη φρέζα τριών αξόνων κατεργασίας. Πρόκειται για μια υποδομή, η
οποία δεν είναι διαθέσιμη σήμερα σε κάποιο άλλο φορέα στην Περιφέρεια της Κρήτης. Στις μηχανές αυτές μπορούν να

Εικόνα 10: Ο CNC τόρνος 2+2 αξόνων της μονάδος
Μ. Πετούσης: Τμήμα Μηχανολογίας, Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανατολικής Μεσογείου – EMTTU
- secretariat@emttu.org

3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της μονάδος
Συνοπτικά, οι περιοχές εκπαίδευσης,
έρευνας και ανάπτυξης που μπορεί να
υποστηρίξει η μονάδα με την υποδομή της
είναι:
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων υλικών με τεχνολογίες μικρομηχανικής.
• Διαδικασίες σάρωσης, μοντελοποίησης,
ταχείας προτυποποίησης, ταχείας κατασκευής εργαλείων.
• Μηχανουργικές κατεργασίες υψηλής
ακρίβειας.
Η υποδομή της μονάδας, υποστηρίζει
τα μαθήματα του Τμήματος Μηχανολογίας
που σχετίζονται με τη σχεδίαση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους
σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης να έρθουν σε
επαφή με σύγχρονο εξοπλισμό στην κορυφή της τεχνολογίας. Επιπλέον, στη μονάδα έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται
πλήθος πτυχιακών εργασιών, προετοιμάζοντας τους σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης για
την αγορά εργασίας, παρέχοντας τους γνώσεις και εμπειρία σε κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς.
Η σχεδίαση προϊόντων είναι ένας τομέας, ο οποίος θεωρείται δεδομένος στην
αγορά εργασίας, δηλαδή ότι τον γνωρίζουν οι απόφοιτοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Συχνά, στα ανώτατα ιδρύματα δε δίνεται

η ευκαιρία στους σπουδαστές να εκπαιδευτούν επαρκώς στον τομέα αυτό.
Η τρισδιάστατη σάρωση και η κατασκευή
πρωτοτύπων με τεχνολογίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης και Ταχείας Κατασκευής Εργαλείων, είναι τομείς πολύ καινοτόμοι για
τον ελληνικό χώρο. Τα τελευταία χρόνια οι
τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται ακόμα
και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μερικά χρόνια πριν ήταν διαθέσιμες σε ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις.
Τέλος, η παραγωγή τεμαχίων με τη
χρήση ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών, είναι ένας τομέας με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, δυστυχώς, όχι
λόγω της μεγάλης ελληνικής βιομηχανικής
παραγωγής, αλλά λόγω της μεγάλης έλλειψης σε εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο
προσωπικό σε αυτήν την τεχνολογία.
4. Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανολογίας
Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας
Ανατολικής Μεσογείου – EMTTU
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο
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κατασκευαστούν με ακρίβεια μικρομέτρων
(10-6 μέτρων) εξαιρετικά σύνθετα τεμάχια
για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και παραγωγικούς σκοπούς.
Το Τμήμα Παραγωγικής Λεπτομηχανικής, παρέχει υψηλής ποιότητας και διαστατικής ακρίβειας κατασκευής τεμάχια, εκ
περιστροφής, μέσω του σύγχρονου ψηφιακά καθοδηγούμενου κέντρου τόρνευσης δύο συν δύο αξόνων κατεργασίας
(Εικόνα 10).

%

*(
“Όταν μοιράζουμε τη γνώση
μας, τότε αυτή διπλασιάζεται”
“Knowledge shared,
is knowledge doubled”
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της Αλεξίας Μαίρης Τζωρτζάκη

Αυτή η φράση, είναι ο βασικός πυρήνας της φιλοσοφίας του Σουηδού Κάρλ
Έρικ Σβέιμπι (Karl-Erik Sveiby), ενός από
τους πρωτοπόρους του μοντέρνου Knowledge Management (Διαχείριση Γνώσης). Η
δυσκολία στην εφαρμογή αυτής της φαινομενικά εύκολης εξίσωσης, δεν είναι στο
διπλασιασμό της γνώσης, αλλά στο να θέλουμε να τη μοιραστούμε! Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από το τι σημαίνει
‘γνώση’, ποια η διαφορά της από την ‘πληροφορία’ και γιατί είναι τόσο πολύτιμη;
Οι Davenport και Prusak [1] επισημαίνουν ότι η ‘γνώση’ (knowledge) αποτελεί
ένα μείγμα εμπειριών, αξιών, πληροφοριών σε πλαίσιο (contextual information)
και αντιλήψεις εμπειρογνώμων (expert insight), που παρέχει το σκελετό για την
αξιολόγηση και την ενσωμάτωση νέων
εμπειριών και πληροφοριών. Σύμφωνα με
την Brooking [2] ως γνώση ορίζεται η πληροφορία βάσει της οποίας αναλαμβάνεται
δράση. Ως ‘στοιχεία’ (data) ορίζονται τα
δεδομένα και ως ‘πληροφορίες’ (information) ορίζονται τα στοιχεία που είναι οργανωμένα σε ένα πλαίσιο (data in context).
Οι παραπάνω ορισμοί αποδεικνύουν το
συσχετισμό όλων αυτών των εννοιών. Ένα
πρακτικό παράδειγμα θα μας βοηθήσει να
καταλάβουμε τη διαφορά γνώσης και πληροφορίας. Για έναν αρχάριο στη μαγειρική,
η μελέτη και μόνο ενός βιβλίου μαγειρικής
(πληροφορία) γραμμένο από τον καλύτερο
σεφ μαγειρικής δεν τον καθιστά σε θέση να
γνωρίζει την τέχνη της μαγειρικής, ούτε να
λειτουργεί αποτελεσματικά ως επαγγελμα-

τίας στην κουζίνα. Είναι αυτονόητο ότι ο αρχάριος, θα χρειαστεί εξάσκηση και απόκτηση εμπειρίας (γνώση) στο πλευρό ενός
ήδη έμπειρου σεφ. Παρατηρούμε λοιπόν
ότι η πρόσβαση στην πληροφορία είναι σχετικά εύκολη, αλλά η επιτυχημένη πρακτική
εφαρμογή της πληροφορίας, το χτίσιμο δηλαδή της γνώσης, παίρνει χρόνο και εξαρτάται από τον τρόπο και την ταχύτητα με τον
οποίο μαθαίνουμε. Ό,τι ισχύει σε ατομικό
επίπεδο, ισχύει και σε επιχειρησιακό, σε επίπεδο οργανισμών, αλλά και σε επίπεδο
κρατών [3].
Το επίκεντρο της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων είναι η ανακάλυψη
και η διαμόρφωση ‘νόμων συμπεριφοράς’
που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Στη σημερινή εποχή, η παραγωγικότητα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από
την ικανότητα των διοικητικών στελεχών να
δημιουργήσουν νέα γνώση και να παράγουν ‘έξυπνες’ δράσεις. Στη νέα οικονομία,
η γνώση αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς παράγοντες παραγωγής και όχι τα μηχανήματα ή το κεφάλαιο όπως στην παλιά
οικονομία. Επιπρόσθετα, καθότι ο τομέας
παροχής υπηρεσιών απορροφά ένα μεγάλο
μέρος των απασχολουμένων και η παροχή
υπηρεσιών αποτελεί τη βασική πηγή προστιθέμενης αξίας, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η δημιουργία ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος απορρέει κατά κύριο λόγο
από το συνδυασμό των άυλων και όχι των
υλικών κεφαλαίων μιας επιχείρησης.
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Η ικανότητα του να μαθαίνει έχει αποδειχθεί ότι αυξάνεται όταν η επιχείρηση ενσυνείδητα
εφαρμόζει
δυναμικές
διαδικασίες που τη βοηθούν να καλλιεργήσει, να μοχλεύσει και να παρακινήσει
τους ανθρώπους της να βελτιώσουν και να
μοιραστούν την ικανότητά τους για
‘δράση’. Αυτές οι διοικητικές διαδικασίες
αποτυπώνουν την έννοια της Διαχείρισης
Γνώσης. Ο ορισμός αυτός απορρέει από
τους θεωρητικούς του Μάνατζμεντ, που
χρονολογούν την ανάπτυξη της Διαχείρισης Γνώσης στο τρίτο στάδιο. Το στάδιο
αυτό κινείται πιο πέρα από την καθαρά μηχανιστική θεώρηση της διαχείρισης γνώσης
που επικεντρωνόταν στα εργαλεία τυποποίησής της και υιοθετεί μια πιο ανθρωπο-

κεντρική προσέγγιση που εστιάζει στη συλλογή και ανάπτυξη της άρρητης γνώσης. Η
άρρητη γνώση, δηλαδή η μη εκφρασμένη
γνώση που είναι αποθηκευμένη στο μυαλό
των ανθρώπων, αποτελεί προσωπικό απόκτημα και καταγράφεται δύσκολα (π.χ.
εμπειρίες, ικανότητες, συμπεριφορές).
Έρευνες έχουν δείξει ότι η γνώση αυτή
(πνευματικό κεφάλαιο) αντιπροσωπεύει το
95% της συνολικής πληροφόρησης σε μια
επιχείρηση και συνθέτει την κινητήρια δύναμη των καινοτόμων δραστηριοτήτων της.
Η βασικότερη αντίσταση στην καταγραφή
και άνθιση της μη εκφρασμένης γνώσης
προέρχεται από το εργασιακό περιβάλλον
και την εταιρική κουλτούρα. Όπως είναι φυσικό, εργαζόμενοι που αισθάνονται ικανοποιημένοι από το εργασιακό τους
περιβάλλον, που διοικούνται με τρόπο δημοκρατικό, που καλλιεργεί την ενδυνάμωσή
τους και που εμπνέει εμπιστοσύνη, είναι
πρόθυμοι να συνεργαστούν μέσα σε ομάδες και να ανταλλάξουν την πολύτιμη
γνώση τους χωρίς το φόβο του εσωτερικού
ανταγωνισμού από συναδέλφους. Μέσα σε
ένα τέτοιο κλίμα υπάρχει έμπνευση και ενθουσιασμός για βελτίωση και καινοτομίες.
Και εδώ βλέπουμε να ισχύει το ρητό: «ευτυχισμένοι εργαζόμενοι ίσον ικανοποιημένοι
πελάτες».
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι
η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αναμφισβήτητα παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης εκ μέρους της
διοίκησης στις απαιτήσεις της αγοράς σε
πραγματικό χρόνο (real time), μιας και έχει
οδηγήσει στη συμπίεση του χρόνου που
χρειάζεται κανείς για να αποκτήσει μια πληροφορία, να τη χρησιμοποιήσει για να πάρει
μια απόφαση και να δράσει. Πριν από μία
δεκαετία κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η τεχνολογία καθ’ εαυτή αποτελεί το υποστύλωμα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
μιας επιχείρησης. Οι σημερινές όμως παράμετροι απαιτούν μια πιο σφαιρική αντιμετώ-
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Οι επιχειρήσεις σήμερα δέχονται ανταγωνιστικές πιέσεις σε πολλά επίπεδα. Αναγκάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
να αναπροσαρμόζουν τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, ώστε να
ανταποκριθούν στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις μιας παγκόσμιας, πλέον,
αγοράς. Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση
στις μεταβολές των πελατειακών απαιτήσεων οδηγεί επακόλουθα στην ανάγκη
άμεσης συλλογής πληροφοριών, άμεσης
λήψης αποφάσεων και άμεσης υλοποίησης αυτών, στοιχεία που αποτελούν τα
κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το
Δ. Μπουραντά [4], ‘η ικανότητα της επιχείρησης να μαθαίνει και να αλλάζει πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές, ίσως είναι το
μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν
αντιγράφεται’. Κατά συνέπεια, η κερδοφόρα ανάπτυξη μιας επιχείρησης έγκειται
σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα της επιχείρησης να ‘μαθαίνει’, με άλλα λόγια
στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση
μπορεί να αξιοποιήσει τη γνώση που αποκτά προκειμένου να καταστεί ευέλικτη και
να υλοποιήσει τους μελλοντικούς της στόχους.
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μόζει ΚΜ, η γνώση για τους πελάτες στηρίζεται σε συστήματα αμοιβαίας καινοτομίας
όπου συμμετέχουν οι ίδιοι οι πελάτες (mutual innovation), σε ομάδες μάθησης (ομάδες εργαζομένων που έρχονται σε άμεση
επαφή με τον πελάτη, team-based co-learning) κ.ά. [5, 6].

Δημιουργία νέας γνώσης μέσα σε μια ομάδα
Πηγή: Buckman (2004), p.41[6]
πιση της πρόκλησης για ανταγωνιστικότητα. Η έμφαση των στρατηγικών είναι
τώρα πια στην αποτελεσματικότητα και την
ευελιξία της επιχείρησης. Κατά συνέπεια,
σήμερα η τεχνολογία δεν βρίσκεται στο κέντρο της επιχειρησιακής λειτουργίας αλλά
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την
επίτευξη της άμεσης ανταπόκρισης στην
αγορά.
Εταιρίες όπως η IKEA, η Amazon.com,
η Xerox, η Sony και η Microsoft εφαρμόζουν εδώ και χρόνια στρατηγικές με βάση
το Knowledge Management (ΚΜ), με
αποτέλεσμα να μπορούν να προσφέρουν
υπηρεσίες και προϊόντα με μεγαλύτερη
αξία για τους πελάτες τους και πολύ γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές τους. Στις
εταιρείες αυτές υπάρχει αν όχι τμήμα ΚΜ,
τουλάχιστον ένα στέλεχος υπεύθυνο για
ΚΜ σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου
(Chief Knowledge Officer). Έτσι σε μια
εταιρεία που δεν εφαρμόζεται το ΚΜ, η
γνώση για τους πελάτες θα στηριζόταν πιθανόν σε ένα προηγμένο σύστημα CRM
(Customer Relationship Management)
που όμως έχει το μειονέκτημα να συλλέγει
δευτερογενής πληροφορίες για τους πελάτες. Ενώ αντίθετα, σε μια εταιρία που εφαρ-

Κλείνοντας, θα μπορούσε κανείς να περιγράψει με τρόπο απλό τον απώτερο στόχο
του Knowledge Management, ως τη μετατροπή της πληροφορίας (= περιγραφή), σε
γνώση (= δράση). Το σημαντικό στοιχείο με
τη γνώση είναι ότι η απόκτησή της μπορεί
να συμπιέσει το χρόνο έρευνας. Έτσι, αν
είναι γνωστές από πριν μια σειρά εναλλακτικών λύσεων για ένα πρόβλημα, δε χάνεται πολύτιμος χρόνος ψάχνοντας για
πληροφορίες. Επιπλέον, μια τέτοια ικανότητα δεν αντιγράφεται εύκολα από τους
ανταγωνιστές, οπότε αποτελεί ένα εξαιρετικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Είναι δύσκολο
ένας ανταγωνιστής να «κλωνοποιήσει» το
ανθρώπινό σου δυναμικό. Σωστά;
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ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME
SUMMER SCHOOL IN

“Telecommunication and
Multimedia Technologies”
5-16 July 2010 – Heraklion.

1. Τι είναι τα εντατικά προγράμματα
Τα Εντατικά Προγράμματα (IP: Intensive
Programs) είναι βραχύχρονα Προγράμματα διδασκαλίας που σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή καθηγητές και φοιτητές
από διαφορετικές χώρες, ώστε να εργαστούν μαζί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Πρόκειται για προγράμματα πολυεθνικής διδασκαλίας, δεδομένου ότι τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές και
παρακολουθούνται από φοιτητές πολλών
συνεργαζομένων Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών. Πραγματοποιείται διδασκαλία ειδικών θεμάτων σε τεχνολογίες αιχμής, που
δεν προσφέρονται συνήθως στα Προ-

γράμματα Σπουδών μεμονομένων Ιδρυμάτων
Μέσω της διαθεματικής προσέγγισης,
ανοίγονται νέες προοπτικές για το διδασκόμενο θέμα. Το διδακτικό προσωπικό μπορεί
να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος
σπουδών και να πειραματιστεί με νέες μεθόδους διδασκαλίας σε μία πολυεθνική
τάξη. Ακόμη, τίθενται οι βάσεις για ανάπτυξη Πανεπιστημιακών δικτύων, για
κοινά Μεταπτυχιακά και Ερευνητικά Προγράμματα.
2. ERASMUS IP “TELECOMMUNICATION
AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES”
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το
καλοκαίρι και πήρε τον τίτλο «Ευρωπαϊκό
Θερινό Σχολείο (European Summer
School)». Eντάσσεται στη δράση LLP (Long
Life Program), Erasmus IP-Intensive Programs (Εντατικά Προγράμματα). Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
με το ποσό των 46.729€. Με τη χρηματοδότηση αυτή καλύφθηκαν τα έξοδα Ταξιδίου και Διαμονής των συμμετεχόντων,
καθώς Οργανωτικά έξοδα του προγράμματος.
Τα θέματα (Θεωρίας και Εφαρμογών Project) που αναπτύχθηκαν, αναφέρονταν
στις τεχνολογίες αιχμής των Ψηφιακών επι-
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Με επιτυχία και για πέμπτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο (European Summer School)
με τίτλο: «Telecommunications and Multimedia Technologies» τη χρονική περίοδο
Δευτέρα 05.07.10 έως και την Παρασκευή
16.07.10.
Το πρόγραμμα οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε
από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης
(ΕΠΠ) και το Τμήμα Πολυμέσων του University of Applied Sciences
Düsseldorf Γερμανίας. Ήταν στην αγγλική
γλώσσα και είχε συνολική διάρκεια 70
ώρες και 5 ECTS.

του Δρ. Ανδρέα Βλησίδη
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κοινωνιών και δικτύων,
Πολυμεσικών εφαρμογών και στις Τεχνολογίες
Δικτύων στην Βιομηχανία.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 16 καθηγητές και
40 φοιτητές από τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Από το
τμήμα ΕΠΠ συμμετείχαν 5
καθηγητές και 20 φοιτητές.
Τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια ήταν:
1. The University of Southern Denmark –
Odense – Δανία, Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων.
2. The University of Applied Sciences
Düsseldorf – Γερμανία – Τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Τμήμα Πολυμέσων.
3. The VIA University College – Δανία –
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
4. Το Πανεπιστήμιο Πατρών , Τμήμα Φυσικής

5. The University of Bydgoszcz – Πολωνίας – Τμήμα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
6. The University of Mougla – Τουρκίας,
Τμήμα Πληροφορικής
7. The Katho University of applied sciences – Βελγίου – Τμήμα Πληροφορικής
και Aυτοματισμού
8. ΤΕΙ Κρήτης –Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων.

Α. Βλησίδης: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Ε.Π.Π - anvli@staff.teicrete.gr

Ενημερωτική σελίδα με περισσότερες
πληροφορίες στο web site:
(www.epp.teiher.gr/summerschool)
Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 , το
ERASMUS IP έχει προγραμματισθεί να γίνει
στο VIA UNIVESITY, στην πόλη Horsens
Δανίας.
Θα συμμετάσχουν από το Τμήμα ΕΠΠ 4
Καθηγητές και 10 φοιτητές.

Α. Βλησίδης: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Ε.Π.Π - anvli@staff.teicrete.gr

Ηράκλειο 15/9/10

εκπαίδευση

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, δόθηκε
η δυνατότητα διεύρυνσης του δικτύου των
συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και συνεργασίας καθηγητών και
φοιτητών στη νέα στρατηγική και τους
νέους εκπαιδευτικούς ορίζοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με τη λήξη του προγράμματος την Παρασκευή 16.07.10 έγινε παρουσίαση Project των φοιτητών και αξιολόγηση του
προγράμματος.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι του Προγράμματος ήταν οι εκπαιδευτικοί Ανδρέας
Βλησίδης (ΤΕΙ Κρήτης) και Axel Schnell
(University of Applied Sciences Düsseldorf).
Συμμετείχαν ακόμη στην υλοποίηση
του προγράμματος:
• Δήμος Ηρακλείου
• Νομαρχία Ηρακλείου
• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
• ΑΝΕΚ
• COSMOTE
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Χρήση συνθετικών πολυμερικών υλικών σε δίκτυα υψηλής
τάσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης των
μονωτήρων, του Δρ. Κ. Σιδεράκη

27

Βιοϊατρική Πληροφορική και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας:
Σημερινές προκλήσεις και προοπτικές, του Δρ. Μ. Τσικνάκη
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Έρευνα στο Εργαστήριο ΣΗΕ του ΤΕΙ Κρήτης,
του Δρ. Θ. Παπάζογλου

Χρήση συνθετικών πολυμερικών υλικών σε δίκτυα υψηλής
τάσης για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της ρύπανσης των
μονωτήρων
Εισαγωγή
Τα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας απαρτίζονται κυρίως
από υπαίθριες εγκαταστάσεις υψηλής
τάσης, όπως οι υποσταθμοί και οι γραμμές
μεταφοράς. Στις εγκαταστάσεις αυτές, βασική συνιστώσα μόνωσης είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας, ο οποίος προσφέρει
σημαντικά πλεονεκτήματα, με κυριότερο το
μηδενικό κόστος χρήσης. Έτσι, είναι εφικτή και οικονομικά αποδεκτή, η κατασκευή

εγκαταστάσεων με τάση λειτουργίας που
φθάνει σήμερα μέχρι και τα 1000kV.
Εκτός όμως από τον ατμοσφαιρικό αέρα,
απαιτείται η χρήση και μονωτήρων, δηλαδή
διατάξεων από στερεά διηλεκτρικά. Οι μονωτήρες εξασφαλίζουν τη διαμόρφωση των
απαραίτητων διακένων αέρος, αναλαμβάνοντας την υποστήριξη ή την ανάρτηση των
αγωγών υψηλής τάσης. Αποτελούν τη δεύτερη συνιστώσα του μονωτικού συστήματος, η οποία όμως πρέπει σε κάθε
περίπτωση να λειτουργεί αξιόπιστα, δεδομένου ότι αρκεί η αστοχία ενός μόλις
μονωτήρα για να τεθεί εκτός λειτουργίας ένα τμήμα ενός δικτύου ή και ένα
δίκτυο συνολικά. Έτσι, λαμβάνοντας
υπόψη το ηλεκτρικό και το μηχανικό
έργο ενός μονωτήρα, αλλά και το γεγονός ότι μια υπαίθρια εγκατάσταση
είναι εκτεθειμένη στην επίδραση του
περιβάλλοντος, διατίθενται διάφοροι
τύποι μονωτήρων σε σχέση με το
υλικό κατασκευής, τη γεωμετρία και το
πρόσθετο έργο που αναλαμβάνουν.

Η βασική διάκριση αφορά το υλικό
κατασκευής, όπου υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες: οι κεραμικοί, αυτοί δηλαδή που έχουν κέλυφος κατασκευασμένο από πορσελάνη ή γυαλί
και οι μη κεραμικοί, όπου το κέλυφος
κατασκευάζεται από συνθετικά υλικά,
όπως το Silicone Rubber. Η πρώτη κατηγορία χρησιμοποιείται ήδη από τα
πρώτα βήματα ανάπτυξης των δικτύων
Σχήμα 1. Μονωτήρες αναρτήσεως σε Γραμμή υψηλής τάσης και μέχρι και τη δεκαετία
Μεταφοράς 150kV του Συστήματος Κρήτης
του 1990 αποτελούσε τη συνήθη επιΚ. Σιδεράκης: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας- ksiderakis@staff.teicrete.gr
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του Δρ. Κυριάκου Σιδεράκη
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λογή. Η δεύτερη κατηγορία διατέθηκε στην
αγορά στα τέλη της δεκαετίας του 1960,
κυρίως με σκοπό τη μείωση του βάρους
των μονωτήρων, έγινε όμως αποδεκτή από
τις ηλεκτρικές εταιρίες τα τελευταία 10 με
15 χρόνια, μετά από σημαντική ερευνητική
δουλειά σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση
με τη διαχρονική απόδοση τους και κυρίως
λόγω της καλύτερης συμπεριφοράς των
μονωτήρων αυτών σε συνθήκες ρύπανσης.

να περιγράψει την υποβάθμιση της συμπεριφοράς των μονωτήρων, εξαιτίας της εναπόθεσης στην επιφάνεια τους ρύπων, που
έχουν ή μπορεί να αποκτήσουν ηλεκτρική
αγωγιμότητα. Κάτι τέτοιο μπορεί να μεταβάλει πλήρως τη συμπεριφορά ενός μονωτήρα και να οδηγήσει σε αστοχία του, υπό
ονομαστική τάση λειτουργίας. Πρόκειται για
ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, το οποίο εν συντομία περιγράφεται στο διάγραμμα του
σχήματος 2.

Το πρόβλημα της ρύπανσης των μονωτήρων.
Ο όρος ρύπανση στην περίπτωση των
δικτύων υψηλής τάσης, χρησιμοποιείται για

Στην Κρήτη συναντάται ιδιαίτερα έντονο
πρόβλημα με τους μονωτήρες, ειδικά το
διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι και τον
Οκτώβριο, που έχει συχνά ως αποτέλεσμα

α)

β)

Σχήμα 2. (α) Η εξέλιξη του φαινομένου της ρύπανσης σε στάδια (β) Υπερπήδηση
μονωτήρα πορσελάνης 150kV σε δοκιμή τεχνητής ρύπανσης, στο σταθμό δοκιμής μονωτήρων της ΔΕΗ Α.Ε. στα Λινοπεράματα
Κ. Σιδεράκης: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας- ksiderakis@staff.teicrete.gr

Συστήματος Κρήτης, υπό τάση, με ελικόπτερο

Κ. Σιδεράκης: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας- ksiderakis@staff.teicrete.gr
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πολύωρες διακοπές τροφοδότησης και υποβάθμιση της ποιότητας παροχής των δικτύων. Αξίζει
να σημειωθεί ότι για
πολλά χρόνια αποτελούσε την κύρια αιτία
σφαλμάτων στο δίκτυο
μεταφοράς υψηλής τάσης
του νησιού, όπως φαίνεται
και από το γράφημα του
σχήματος 3, απαιτώντας
παράλληλα πολύ χρόνο
και κόπο για τον έγκαιρο
καθαρισμό των μονωτήρων (σχήμα 4).
Από το 2000 όμως και Σχήμα 3. Σφάλματα στο Δίκτυο Μεταφοράς 66kV και
μετά, η κατάσταση αυτή 150kV της Κρήτης (συνολικά και λόγω ρύπανσης)
έχει αντιστραφεί, κάτι που
κών, αποδίδεται στις ιδιότητες της επιφάοφείλεται αφενός στην εμπειρία που έχει
νειας τους σε σχέση με το νερό. Τα υλικά
αποκτηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε επίπεδο
αυτά, ως αποτέλεσμα της χημικής δομής
Κρήτης, αλλά και κυρίως στη μαζική εισατους, εμφανίζουν υδρόφοβη συμπεριφορά,
γωγή νέων συνθετικών πολυμερικών υλιη οποία διατηρείται και μετά την επικάθιση
κών.
ρύπων με υδρόφιλη συμπεριφορά, με το
σχετικό μηχανισμό να αναλύεται παρακάτω.
Υδρόφοβα συνθετικά υλικά
Έτσι, είναι αδύνατη η διαβροχή της επιφάΗ αναβάθμιση της συμπεριφοράς των
νειας από νερό και επομένως καταστέλλεται
υπαίθριων μονώσεων, που επιτυγχάνεται
η ανάπτυξη αγώγιμου επιφανειακού φιλμ,
με τη χρήση συνθετικών πολυμερικών υλιπου αποτελεί προϋπόθεση για την εμφάνιση του
προβλήματος της ρύπανσης.
Στην Κρήτη έχουν ήδη
χρησιμοποιηθεί
υδρόφοβα πολυμερικά υλικά
στα δίκτυα Μεταφοράς,
τόσο στη μορφή μονωτήρων όσο και επικαλύψεων. Η πρώτη τοποθέτηση συνθετικού μονωτήρα έλαβε χώρα στα
τέλη της δεκαετίας του
1970, με έναν περιορισμένο αριθμό μονωτήρων
Σχήμα 4. Καθαρισμός Γραμμής Μεταφοράς 150kV του με βασικό υλικό το PTFE ή
Teflon. Οι μονωτήρες αυ-
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Μετρήσεις του ρεύματος
διαρροής σε πραγματικές
συνθήκες
Για την αξιολόγηση
της συμπεριφοράς των
πολυμερικών μονωτήρων στις συνθήκες της
Κρήτης, πραγματοποιούνται συνεχώς από το
2000 μετρήσεις του επιφανειακού
ρεύματος
τους, το οποίο ονομάζεται ρεύμα διαρροής. Για
το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της συνεργασίας της
Σχήμα 5. Υδρόφοβη επιφανειακή συμπεριφορά σε μο- ΔΕΗ Α.Ε. με το Τμήμα
Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ
νωτήρα πορσελάνης με επικάλυψη από RTV SIR
Κρήτης (Δρ. Κ. Σιδεράκης, Δρ. Ε. Δρακάκης) και
τοί είχαν εξαιρετική συμπεριφορά ως προς
το
Πανεπιστήμιο
Πατρών,
έχουμε εγκατατη ρύπανση, εμφάνισαν όμως προβλήματα
στήσει
κατάλληλα
μετρητικά
συστήματα σε
μηχανικής ακεραιότητας του πυρήνα, τα
οποία λύθηκαν σε επόμενες γενιές, ενώ
αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από αυτούς
είναι σε λειτουργία μέχρι και σήμερα. Η
εφαρμογή όμως πολυμερικών υλικών σε
μεγαλύτερη κλίμακα ξεκίνησε το 2000,
τόσο με την τοποθέτηση μονωτήρων σε
Γραμμές Μεταφοράς, όσο και επικαλύψεων σε υποσταθμούς.
Ιδιαίτερα για τις επικαλύψεις, των υλικών δηλαδή που τοποθετούνται επί των
κεραμικών μονωτήρων για να τους αποδώσουν υδρόφοβα χαρακτηριστικά (Σχήμα
5), αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κρήτη έχει
λάβει χώρα μια εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας εφαρμογή (ΔΕΗ Α.Ε./Τ.Δ.Μ.Κρ. – Ρ.
και Πανεπιστήμιο Πατρών, Καθηγητές Δ.
Αγορής και Κ. Σιδεράκης), με την πλειοψηφία των υποσταθμών να είναι επικαλυμμένη σε ποσοστό 100%.
Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης των
συνθετικών υλικών, έχουν περιοριστεί σημαντικά τα σφάλματα λόγω ρύπανσης
καθώς και οι απαιτήσεις συντήρησης και
καθαρισμού των μονωτήρων με σημαντικά
οφέλη τόσο τεχνικά και οικονομικά, όσο
και κοινωνικά.

Σχήμα 6. Διάταξη συλλογής του ρεύματος διαρροής στην περίπτωση ενός μονωτήρα στηρίξεως.

Κ. Σιδεράκης: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας- ksiderakis@staff.teicrete.gr

μένου ότι αυτή είναι αποτέλεσμα της

Σχήμα 8. Μονωτήρας πορσελάνης
τύπου cap and pin με επικάλυψη από
RTV SIR, όπου διακρίνεται η υδρόφοβη συμπεριφορά παρά την παρουσία επιφανειακού στρώματος ρύπων

Κ. Σιδεράκης: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας- ksiderakis@staff.teicrete.gr
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εγκαταστάσεις 150kV
στην Κρήτη, όπου διερευνάται η συμπεριφορά μονωτήρων διαφόρων τύπων και υλικών. Μια αναπαράσταση ενός τέτοιου
συστήματος φαίνεται
στο σχήμα 6, ενώ στο
σχήμα 7 παρουσιάζονται τα μηνιαία επίπεδα
επιφανειακής δραστηριότητας (Accumulated
Charge), σε μονωτήρες
πορσελάνης 150kV με
ή χωρίς επικάλυψη από
υδρόφοβο πολυμερικό Σχήμα 7. Μέσο μηνιαίο συσσωρευμένο φορτίο σε μονωυλικό RTV SIR. Είναι εμ- τήρες 150kV με και χωρις επικάλυψη από RTV SIR
φανής η βελτίωση της
χημικής δομής των υπόψη υλικών, είναι
συμπεριφοράς που επιτυγχάνεται με τη
αναμενόμενη η εμφάνιση μηχανισμών γήχρήση του πολυμερικού υλικού, για τους
ρανσης, ικανών να υποβαθμίσουν ή και να
μήνες του καλοκαιριού όπου και παρατηεξαλείψουν την υδρόφοβη ικανότητα.
ρείται και το μεγάλο πρόβλημα. Αξίζει δε
Ακόμη όμως και αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο,
να σημειωθεί ότι οι υπό επιτήρηση μονωη απώλεια της υδροφοβίας είναι αναμενότήρες πορσελάνης έχουν καθαριστεί δύο
μενη κατά τη λειτουργία σε πραγματικές
φορές το υπόψη διάστημα, ενώ αυτοί με
συνθήκες, αφού το στρώμα των ρύπων που
την επικάλυψη καμία.
θα προκύψει, έχει υδρόφιλη συμπεριφορά.
Αυτό συνεπώς που ουσιαστικά ενδιαφέρει,
Επιφανειακή υδροφοβία σε πραγματικές
δεν είναι απλά η επιφάνεια να έχει υδρόσυνθήκες
φοβα χαρακτηριστικά, αλλά να διατηρεί τα
Η διατήρηση της υδρόφοβης επιφανειχαρακτηριστικά αυτά, όταν, εκτεθειμένη στο
ακής συμπεριφοράς αποτελεί προϋπόθεση
περιβάλλον, καλυφθεί από ένα υδρόφιλο
για την αποτελεσματική λειτουργία των ποστρώμα ρύπων (σχήμα 8).
λυμερικών υλικών σε μονωτήρες. Δεδο-
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Η δυνατότητα μεταβολής της συμπεριφοράς του στρώματος των ρύπων από
υδρόφιλη σε υδρόφοβη, αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του
Silicone Rubber, στην οποία μάλιστα οφείλεται ως ένα βαθμό η επικράτηση του συγκεκριμένου υλικού σήμερα, σε εφαρμογές υπαίθριων μονώσεων. Ο μηχανισμός που κρύβεται πίσω από αυτήν,
αφορά την κίνηση μορίων χαμηλού μοριακού βάρους του υλικού, από τον όγκο
του προς την επιφάνεια, τα οποία στη συνέχεια διεισδύουν στο στρώμα των ρύπων.
Η κίνηση αυτή, όπως είναι αναμενόμενο, χαρακτηρίζεται από ένα πεπερασμένο χρόνο, γνωστός και ως χρόνος
ανάκαμψης, δηλαδή το χρονικό διάστημα,
από τη στιγμή που χάνεται η επιφανειακή
υδροφοβία, λόγω της συγκέντρωσης των
ρύπων, μέχρι ο μηχανισμός ανάκαμψης να
επιτύχει εκ νέου υδρόφοβη συμπεριφορά.
Ο χρόνος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός,
δεδομένου ότι για το ενδιάμεσο χρονικό
διάστημα, η επιφάνεια έχει υδρόφιλη συμπεριφορά και συνήθως κυμαίνεται από
κάποιες ώρες μέχρι και ημέρες, ανάλογα
με τις συνθήκες λειτουργίας και την κατάσταση του υλικού.
Ο ακριβής χρόνος ανάκαμψης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως:
(α) την ποσότητα των μορίων χαμηλού
μοριακού βάρους, η οποία καθορίζεται τόσο από την αρχική διαδικασία
κατασκευής του υλικού όσο και από
διάφορους μηχανισμούς, όπως οι εκκενώσεις corona, UV κ.α..
(β) την ποιότητα των μορίων χαμηλού μοριακού βάρους, αν δηλαδή η
κύρια πολυμερική αλυσίδα είναι ευθύγραμμη ή κυκλική.
(γ) τη θέση που έχουν τα μόρια χαμηλού
μοριακού βάρους στον όγκο του υλικού, δεδομένου ότι όσο πιο μακριά
είναι από την επιφάνεια, τόσο μεγαλύτερη απόσταση πρέπει να καλυφθεί,
(δ) τη σύνθεση - δομή του υλικού, η

οποία καθορίζει την ευκολία κίνησης
των μορίων προς την επιφάνεια,
(ε) τη θερμοκρασία
(στ) το είδος των ρύπων, δεδομένου ότι
απαιτείται η διείσδυση και κίνηση των
μορίων χαμηλού μοριακού βάρους
στο επιφανειακό στρώμα των ρύπων.
Αξιολόγηση της επιφανειακής υδροφοβίας
στο εργαστήριο
Με στόχο τη διερεύνηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των πολυμερικών
υλικών σε μονωτήρες και ιδιαίτερα την επίδραση που έχουν στην απόδοση τους η
δομή των υλικών και οι διάφοροι μηχανισμοί γήρανσης, απαιτείται η εργαστηριακή
διερεύνηση της λειτουργικότητας των υλικών σε ελεγχόμενες συνθήκες. Στο πλαίσιο
αυτό, αλλά και με βάση την ερευνητική
συνεργασία που υπάρχει με τη ΔΕΗ Α.Ε.
(Δρ. Κ. Σιδεράκης και Δρ. Ε. Δρακάκης),
προετοιμάζονται σε εργαστηριακό χώρο
του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, οι υποδομές για τη διενέργεια τεσσάρων τύπων εργαστηριακών δοκιμών, οι
οποίες είναι:
• Δοκιμή 1: Δοκιμή του κεκλιμένου επιπέδου
Σκοπός της δοκιμής αυτής, είναι η αξιολόγηση της αντοχής των υλικών σε επιφανειακή ηλεκτρική δραστηριότητα, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη
αγώγιμων καναλιών άνθρακα (tracking)
και σε διάβρωση (erosion). Τα υλικά
δοκιμάζονται σε μορφή πλακιδίου, στο
οποίο προσαρμόζονται κατάλληλα
ηλεκτρόδια (σχήμα 9), όπου διοχετεύεται διάλυμα ηλεκτρολύτη κατάλληλης
αγωγιμότητας. Παράμετρος αξιολόγησης είναι το επιφανειακό ρεύμα διαρροής.
• Δοκιμή 2: Δοκιμή Dynamic Drop
Η δοκιμή Dynamic Drop υλοποιείται με
σκοπό τη διερεύνηση της ευστάθειας
της επιφανειακής υδροφοβίας, υπό
ηλεκτρική καταπόνηση και παρουσία
ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση αυτή επί-
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Σχήμα 9. Διαμόρφωση των δοκιμίων
με κατάλληλα ηλεκτρόδια για τη δοκιμή 1.

ο τρόπος παροχής του ηλεκτρολύτη
(σχήμα 10). Παράμετρος αξιολόγησης
και στην περίπτωση αυτή είναι το επιφανειακό ρεύμα διαρροής.

έρευνα

σης, τα υλικά τίθενται σε δοκιμή υπό τη
μορφή πλακιδίου, αλλά χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια άλλου τύπου, σε
σχέση με την δοκιμή 1, ενώ αλλάζει και

Σχήμα 10. Η διάταξη της δοκιμής Dynamic Drop (δοκιμή 2)
Κ. Σιδεράκης: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας- ksiderakis@staff.teicrete.gr
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Σχήμα 11. Η διάταξη της δοκιμής 3 για την καταπόνηση με Corona

• Δοκιμή 3: Καταπόνηση Corona
Το φαινόμενο corona έχει σημαντικό
ρόλο, καθώς είναι σίγουρο ότι στην επιφάνεια των υλικών θα αναπτυχθούν εκκενώσεις αυτού του τύπου, εξαιτίας της
παραμόρφωσης του ηλεκτρικού πεδίου
που προκαλείται από τις σταγόνες του
νερού (υδρόφοβη επιφάνεια). Για την
εργαστηριακή διερεύνηση της επίδρασης corona, η καταπόνηση των υλικών
υλοποιείται χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδιο κατάλληλης γεωμετρίας, ενώ και
στην περίπτωση αυτή τα υλικά καταπονούνται υπό μορφή πλακιδίου. Παράμετρος αξιολόγησης στην περίπτωση
αυτή είναι η ενέργεια που τροφοδοτείται στην εκκένωση
• Δοκιμή 4: Μελέτη του ρυθμού ανάκαμψης με την εφαρμογή πρότυπου
ρύπου
Ο ρυθμός ανάκαμψης της υδροφοβίας
είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος. Αξιολογείται καλύπτοντας την επιφάνεια με έναν πρότυπο ρύπο και στη
συνέχεια, μετρώντας την επιφανειακή
υδροφοβία σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι παραπάνω τεχνικές αποτελούν αυτόνομες εργαστηριακές δοκιμές. Ο συνδυασμός τους όμως επιτρέπει τη συνολική
αξιολόγηση της επιφανειακής συμπεριφοράς των υλικών σε συνθήκες ρύπανσης.
Παράλληλα, σε συνεργασία με το διατμηματικό εργαστήριο της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και
Φωτονικής», υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης και εξειδικευμένων μετρήσεων σε επίπεδο υλικών, όπως μετρήσεις
φασματοσκοπίας (UV και FTIR), μετρήσεις
στοιχειακής ανάλυσης EDX (Energy Dispersive X-ray Analysis), μετρήσεις μορφολογίας επιφάνειας SEM και χαρακτηρισμός
επιφανειακής υδροφοβίας.
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Βιοϊατρική Πληροφορική και
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας:
Σημερινές προκλήσεις και
προοπτικές
Στο σύντομο αυτό κείμενο θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τις βασικές εξελίξεις
στον τομέα της βιοϊατρικής πληροφορικής
και της ηλεκτρονικής υγείας. Θα επιχειρήσω να αναλύσω τις προκλήσεις που η
ασχολούμενη με την περιοχή αυτή επιστημονική κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει, αναδεικνύοντας της κύριες ερευνητικές
προκλήσεις, τη σημασία της εκπαίδευσης
νέων επιστημόνων στα θέματα αιχμής της
περιοχής, όσο και την εκτιμούμενη συνεισφορά της ευρύτερης αυτής περιοχής στη
διαδικασία ανάπτυξης, και εκσυγχρονισμού του τομέα της υγείας.
Θα προσπαθήσω – με στόχο να γίνουν
όσο το δυνατόν πιο κατανοητές στον αναγνώστη οι απόψεις αυτές – να περιγράψω
τις εξελίξεις, θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα – τα οποία στη συνέχεια θα επιχειρήσω να απαντήσω. Μερικά από τα
ερωτήματα αυτά είναι: τι είναι και με τι
ασχολείται η περιοχή της βιοϊατρικής πληροφορικής, ποιες είναι οι ιδιαίτερες τεχνολογικές προκλήσεις στην περιοχή αυτή,
ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης «εθνικής
βιομηχανίας» στην περιοχή της βιοϊατρικής
πληροφορικής και της ηλεκτρονικής
υγείας, ποια η σημασία της παραγωγής
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, κλπ.
Ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής

πρόνοιας είναι ένας από τους οικονομικούς
κλάδους που χαρακτηρίζονται από ένταση
πληροφορίας και ως εκ τούτου μπορεί να
αποκομίσει σημαντικά οφέλη από τις σύγχρονες εξελίξεις στην πληροφορική και τις
επικοινωνίες. Επιπρόσθετα, ο τομέας της
υγείας σήμερα υστερεί σε σχέση με άλλους
τομείς όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών και άρα
όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για ταχεία και βιώσιμη
ανάπτυξη του διεθνώς και ιδιαίτερα στην
χώρα μας.
Παράλληλα, η μεγάλη πρόοδος που
παρατηρείται την τελευταία δεκαετία, σαν
αποτέλεσμα της αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου γονιδιώματος, στην ανάπτυξη
νέων βιολογικών φαρμάκων με εντυπωσιακά αποτελέσματα σε περιοχές όπως η
ογκολογία, και η γενικότερη αλματώδης
ανάπτυξη των στοχευμένων θεραπειών,
έχουν καταστήσει τη μεταφραστική έρευνα
για τις «μεγάλες» νόσους των ημερών μας
θεμελιώδη.
Η διαχείριση, ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από τον τεράστιο όγκο της δημιουργούμενης πληροφορίας είναι καθοριστικής
σημασίας για την επιτυχή μεταφορά των
νέων και καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων από τη βασική έρευνα στη Μοριακή
Βιολογία και τη Βιοχημεία στην ιατρική επιστήμη και πράξη. Συμπερασματικά, η επί-
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δραση αυτών των τεχνολογιών στην υγεία
στο προσεχές μέλλον αναμένεται να μεγιστοποιήσει τη σχέση κόστους-ωφέλειας
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε
παγκόσμιο επίπεδο διαμέσου μιας ολιστικής, κλινικο-γενομικής, προληπτικής αλλά
και ‘προβλεπτικής’, εξατομικευμένης ιατρικής περίθαλψης.
Βιοϊατρική Πληροφορική
Το επιστημονικό πεδίο της βιοϊατρικής
πληροφορικής εστιάζει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων,
συστημάτων και υπηρεσιών που θα καταστήσουν αυτήν την παραγωγή, διαχείριση,
διακίνηση και αξιοποίηση της ιατρικής και
βιοϊατρικης πληροφορίας αποτελεσματική,
με τρόπο που να διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των
διακινούμενων πληροφοριών.

Η επιστημονική περιοχή της βιοϊατρικής
πληροφορικής περικλείει αρκετές άλλες
υπο-περιοχές. Για να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά τα όρια και οι διαφορές μεταξύ των
περιοχών αυτών, θα πρέπει να αναφερθεί
ότι οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν σε διαφορετικό είδος, όγκο, και πολυπλοκότητα
δεδομένων και στην ανάπτυξη σχετικών με
την υποπεριοχή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας καθώς και τεχνικών ανάλυσης της και μεθοδολογικών
προσεγγίσεων σχεδιασμού συστημάτων
στήριξης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, ο επιστημονικός τομέας:
• της βιοπληροφορικής, αφορά τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων που
σχετίζονται με το μοριακό ή κυτταρικό
επίπεδο και τις σχετικές διαδικασίες (molecular and cellular processes),

Εικόνα 1: Συνιστώσες της επιστημονικής περιοχής της «Βιοϊατρικής Πληροφορικής»
(Modified from: Journal of Biomedical Informatics,
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622857/description#description)
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• της ιατρικής πληροφορικής ασχολείται
με τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων για τον άνθρωπο στο σύνολο
του (συμπεριλαμβάνοντας και τις ασθένειες), τα οποία είναι διαχρονικά (from
cradle to grave) και τέλος
• της πληροφορικής δημόσιας υγείας
εστιάζει στη διαχείριση, επεξεργασία και
εξαγωγή γνώσης από δεδομένα που
σχετίζονται με ολόκληρους πληθυσμούς.
Είναι φανερό ότι υπάρχουν επιστημονικές προσεγγίσεις και τεχνικές που είναι κοινές σε όλους αυτούς τους τομείς, όπως
επίσης είναι φανερό ότι – λόγω της ιδιομορφίας, και του βαθμού πολυπλοκότητας
των δεδομένων – κάθε μία από τις υπο-περιοχές αυτές έχει τις δικές της ιδιαίτερες
απαιτήσεις σε μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία, παραμένουν όμως τμήμα ενός γενικότερου γνωστικού πεδίου το οποίο
χαρακτηρίζεται από εγγενή διεπιστημονικότητα.
Ειδικότερα, ο όρος ηλεκτρονική υγεία
αποτελεί εξέλιξη του όρου τηλεϊατρική και
τηλεφροντίδα (telecare). Η ηλεκτρονική
υγεία αποτελεί ένα αναδυόμενο πεδίο στην
τομή των επιστημονικών πεδίων της ιατρικής πληροφορικής, της δημόσιας υγείας

και της επιχειρησιακής έρευνας, αναφερόμενο στην παροχή υπηρεσιών υγείας ή υπηρεσιών φροντίδας και στην παροχή
πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και
άλλων τεχνολογιών επικοινωνίας.
Εξειδίκευση του όρου αποτελεί το mobile eHealth ή mHealth, που αναφέρεται
στη χρήση των κινητών τηλεπικοινωνιών και
των τεχνολογιών πολυμέσων, για την ανάπτυξη υπηρεσίων που στόχο έχουν την
παροχή ασθενοκεντρικών και προσωποποιημένων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας.
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας σχηματοποιούν και επαναπροσδιορίζουν την
αγορά της υγειονομικής περίθαλψης, δίνοντας τη δυνατότητα για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών. Με αυτήν την έννοια, η ακαδημαική
εξειδίκευση σε θέματα «ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας», αναπόφευκτα
πρέπει να εισαγάγει και τις έννοιες της καινοτομίας και των αναγκαίων μεθοδολογιών
για την αποτίμηση της επίδρασής της στην
κοινωνία.
Έχοντας ορίσει την περιοχή, ας προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι μεγάλες
επιστημονικές προκλήσεις στις οποίες καλείται να συνεισφέρει.
Προκλήσεις και προοπτικές
Η αμερικάνικη Εθνική Ακαδημία Μηχανικών (National Academy of Engineering,
http://www.engineeringchallenges.org/cms
/challenges.aspx) το 2005 ανέθεσε σε
όμάδα εμπειρογνωμώνων να προσδιορίσουν τις μεγάλες προκλήσεις για τον 21ο
αιώνα. Μεταξύ των δεκατεσσάρων περιοχών που αναδείχτηκαν, υπάρχουν τρεiς οι
οποίες έχουν άμεση συνάφεια με την περιοχή τςη βιοϊατρικής πληροφορικής και τςη
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• της ιατρικής απεικόνισης ασχολείται με
τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα
όργανα ή ιστούς (tissues and organs),
κυρίως μέσω απεικονιστικών μεθόδων
αλλά και ανακατασκευή τρισδιάστατων
μοντέλων βιολογικών διαδικασιών ή
οργάνων βασιζόμενοι σε δυσδιάστατη
πληροφορία (εικόνες).
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ηλεκτρονικής υγείας. Αυτές είναι:
• Προωθημένες εφαρμογές της Ιατρικής
Πληρφοορική - Advanced Health Informatics
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• Σχεδιασμός καλύτερων φαρμάκων Engineer better medicines
• Κατανόηση/Μοντελοποίηση του
Εγκεφάλου - Reverse Engineer the
Brain

κές και επιστημονικές προκλήσεις.
Όμως η ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών όπως αυτά που προαναφέρθηκαν
είναι μόνο μέρος της πρόκλησης. Ένας
άλλος σημαντικός στόχος είναι η ανάπτυξη
αξιόπιστων συστημάτων υποστήριξης των
αποφάσεων των επαγγελματιών υγείας.
"Υπάρχει ανάγκη," γράφει ο Russ Altman
του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, "για την
ανάπτυξη μεθόδων για την αναπαράσταση
των βιολογικών γνώσεων, έτσι ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να αποθηκεύουν, να
χειρίζονται, να ανακτούν και να εξάγουν συμπεράσματα από τις πληροφορίες αυτές με
πρότυπους τρόπους".

Θα εξετάσουμε στη συνέχεια, εν συντομία, τα κεντρικά ζητούμενα στις περιοχές
αυτές.
• Προωθημένες εφαρμογές της Ιατρικής
Πληροφορικής - Advanced Health In• Σχεδιασμός καλύτερων φαρμάκων formatics
Εξατομικευμένη φροντίδα και γενετική
επιστήμη
Εκτός από τη συλλογή και τη μακροχρόνια διαχείριση των πληροφοριών, η ιαΣτους γιατρούς εδώ και καιρό είναι γνωτρική πληροφορική (ή πληροφορική
στό ότι οι άνθρωποι διαφέρουν όσον
υγείας) πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί για τη
αφορά την ευαισθησία τους στις ασθένειες
βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμεκαι την αντίδραση τους στα φάρμακα.
νης περίθαλψης μέσω των νέων τεχνολοΤο ανθρώπινο DNA περιέχει περισσόγιών. Ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες
τερα από 20.000 γονίδια, τα οποία είναι
θα περιλαμβάνουν τη συλλογή ιατρικών δεδομένων χωρίς επίσκεψη στο
γιατρό, όπως ασύρματα και φορητά
συστήματα για την παρακολούθηση
βιολογικών παραμέτρων. Συσκευές
παρακολούθησης θα μπορούσαν
ακόμα και να υπάρξουν με τη μορφή
μικροσκοπικών ηλεκτρονικών αισθητήρων (nano-sensors) ενσωματωμένων σε ρούχα ή μέσα στο ίδιο το
σώμα.
Παράλληλα, η ανάγκη για ολοκλήρωση και ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων για έναν πολίτη σε Εικόνα 2: Αναπαράσταση του οράματος της
περιφερειακό, εθνικό, ή παγκόσμιο εξατομικευμένης φροντίδας - Picture taken
επίπεδο δημιουργεί σημαντικές τεχνι- from “Medicine goes digital, Special Report,

The Economist, April 2009.
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νται σαν προγνωστικοί δείκτες αναφορικά με
την ευαισθησία της γυναίκας στην ανάπτυξη
ή θεραπεία της ασθένειας, και αποτελούν
ένα χρήσιμο οδηγό για τη λήψη προληπτικών μέτρων.
Τεράστιες όμως παραμένουν οι προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν για να στηριχθεί αυτό το όραμα της εξατομικευμένης
ιατρικής φροντίδας. Οι ποικίλες αυτές προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από
τις συνεργατικές προσπάθειες των ερευνητών από πολλούς επιστημονικούς κλάδους,
από γενετιστές, κλινικούς γιατρούς, μοριακούς βιολόγους, ειδικούς σε επιστήμη των
υπολογιστών και μηχανικούς.
• Κατανόηση/Μοντελοποίηση του Εγκεφάλου - Reverse Engineer the Brain
Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας
του εγκεφάλου θα επιτρέψει στους μηχανικούς να προσομοιώσουν τις δραστηριότητές του, οδηγώντας έτσι σε ουσιαστικότερη
κατανόηση για το πώς και γιατί ο εγκέφαλος
λειτουργεί ή αποτυγχάνει. Οι εν λόγω προσομοιώσεις θα προσφέρουν περισσότερο
ακριβείς μεθόδους για τη δοκιμή πιθανών
λύσεων βιοτεχνολογίας σε διαταραχές του
εγκεφάλου, όπως τα φάρμακα ή νευρωνικά
εμφυτεύματα (neural implants) .
Εξελιγμένες προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούσαν επίσης να
χρησιμοποιηθούν σε πολλές άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, προσομοιώσεις των
αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών στα κύτταρα θα ήταν ένας νέος τρόπος για το σχεδιασμό και τις δοκιμές φαρμάκων in-silico.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση εύκολα κατανοεί κάποιος τις βασικές σημερινές προκλήσεις στην περιοχή – προκλήσεις
στις οποίες η ερευνητική και επιστημονική
κοινότητα καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι
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αποθηκευμένα στους πυρήνες των κυττάρων μας. Το συνολικό σχέδιο (blueprint)
κάθε ατόμου είναι βασικά το ίδιο και αποτελείται από περίπου 3 δισεκατομμύρια
"γράμματα" του κώδικα. Λεπτές όμως παραλλαγές σε περίπου 1% του DNA μας συχνά το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι
ένα μεμονωμένο «γράμμα» είναι διαφορετικό – δίνουν στον καθένα μας την ατομική
μας ταυτότητα.
Οι διαφορές αυτές προδιαθέτουν μερικές φορές τα άτομα σε συγκεκριμένες
ασθένειες και επηρεάζουν δραματικά τον
τρόπο που το κάθε άτομο αντιδρά στις ιατρικές θεραπείες. Στην ιδανική περίπτωση,
οι γιατροί θα είναι σε θέση να διαγνώσουν
και να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς με
βάση τις ατομικές διαφορές τους, μια έννοια που συχνά αναφέρεται ως "εξατομικευμένη ιατρική" (individualised medicine).
Στον πυρήνα της, η εξατομικευμένη ιατρική στηρίζεται στο συνδυασμό γενετικών
πληροφοριών με τα κλινικά δεδομένα για
τη βέλτιστη προσαρμογή των φαρμάκων ή
της θεραπείας γενικότερα, με βάση τα μοναδικά μοριακά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου/ασθενή. "Εξατομικευμένη ιατρική," γράφει ο Λ. Λέσκο από το FDA (US
Food and Drug Administration), "μπορεί
να θεωρηθεί μια ολοκληρωμένη, διερευνητική προσέγγιση για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και την παρακολούθηση
των ασθενειών με τρόπους που επιτυγχάνουν τη βέλτιστη ατομική υγεία και τις σχετικές με την περίθαλψη αποφάσεις."
Ήδη κάποιες πτυχές της εξατομικευμένης ιατρικής έχουν τεθεί σε εφαρμογή για
ορισμένες ασθένειες. Παραλλαγές ενός γονιδίου που συνδέεται με τον καρκίνο του
μαστού, για παράδειγμα, χρησιμοποιού-
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βασικές προκλήσεις αφορούν:
1. Ολοκλήρωση και Διαλειτουργικότητα
ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων
και υπηρεσιών.
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
παραμένει η ολοκλήρωση και η ανάλυση
πολυεπίπεδων και ετερογενών δεδομένων

θεση για την υλοποίηση της πολλά υποσχόμενης εξατομικευμένης ιατρικής (individualized medicine) και της μοριακής ιατρικής
(molecular medicine). Προς την κατεύθυνση
αυτή, σημαντικά τεχνολογικά προβλήματα
πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής προτύπων με τα
οποία θα καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας

Εικόνα 3: Πληροφοριακό σύστημα για την τρισδιάστατη αναπαράσταση καρκινικού
ιστού και την συμπεριφορά τους στον χρόνο σε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή
και εργαλεία για την απεικόνιση της εσωτερικής μορφολογίασ του καρκινικού
όγκου. Το σύστημα αναπτύχθηκε από ομάδα ερευνητών στα πλαίσια του Ευρωαικού ερευνητικού έργου με ακρονύμιο ACGT, του οποία είχα την τιμή να είμαι επιστημονικός υπέυθυνος.
που προέρχονται, για παράδειγμα, από
πειράματα γονιδιωματικής ή πρωτεομικής
ανάλυσης, καθώς και από την κλινική
πράξη ή έρευνα (π.χ. ιατρικές εικόνες και
ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών), προκειμένου να ανακαλυφθούν συσχετίσεις μεταξύ
των κλινικών δεδομένων και των γενετικών
χαρακτηριστικών του ατόμου – προϋπό-

και συνύπαρξης του παρελθόντος-παρόντος
με το μέλλον. Τμήμα των προβλημάτων,
σε αυτό το πεδίο δράσης, είναι το θέμα των
εννοιολογικών προτύπων. Η ιατρική
γλώσσα χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά πλούσιο και δύσκολο λεξιλόγιο. Οι ιατρικοί όροι
είναι συχνά ασαφείς και σπανίως αυστηρά
προσδιορισμένοι. Η ίδια νόσος μπορεί να
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2. Μοντελοποίηση και προσομοίωση της
νόσου ή βιολογικών διαδικασιών.
Η μελέτη συστημάτων με μαθηματικές
μεθόδους απαιτεί αφενός πλήρη γνώση
του υπάρχοντος ή του προτεινόμενου συστήματος, και αφετέρου δυνατότητα αναπαράστασης του συστήματος με μαθηματικά μοντέλα. Επειδή, όμως, οι δύο
αυτές προϋποθέσεις σχεδόν ποτέ δεν πληρούνται σε πολύπλοκα συστήματα, αναπτύχθηκαν άλλες μεθοδολογίες μελέτης
και ανάλυσης συστημάτων, οι οποίες αν
και δεν είναι τόσο ακριβείς όσο οι μαθηματικές μέθοδοι, προσφέρουν σημαντικά
πλεονεκτήματα. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι η προσομοίωση, η οποία γνώρισε μεγάλη εξέλιξη κυρίως λόγω της
επιστήμης υπολογιστών και τη δυνατότητα
για εκτέλεση μεγάλων υπολογισμών σε
αποδεκτά χρονικά όρια.
Η προσομοίωση αποτελεί μία πειραματική μέθοδο που έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση συστημάτων, την ανάλυση της
ευαισθησίας τους και τη μελέτη της λειτουργίας τους. Ως πειραματική μέθοδος,
εξαρτάται πολύ από την πιστότητα του μοντέλου του συστήματος που χρησιμοποιείται, καθώς και από την επιλογή εκείνων
των παραμέτρων που απαιτούνται για την
εξαγωγή αξιόπιστων και χρήσιμων συμπερασμάτων. Σήμερα, η όλο και μεγαλύτερη
κατανόηση βασικών βιολογικών διαδικα-

σίων – αποτέλεσμα των εξελίξεων στη μοριακή βιολογία και των σχετικών επιστημών
– μας δίνει τη δυνατότητα να επιχειρήσουμε
την ανάπτυξη πολύπλοκων μοντέλων για
την εμφάνιση και/ή την εξέλιξη της νόσου, ή
ακόμη μοντέλα προσομοίωσης της συμπεριφοράς συγκεκριμένων οργάνων του ατόμου σε φαρμακευτική ή άλλου είδους
θεραπεία. Η χρήση τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών στο μελλοντικό νοσοκομείο θα
επιτρέψει την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας για τον κάθε ασθενή μέσα από τη σύγκριση του αποτελέσματος διαδοχικών
προσομοιώσεων θεραπείας στον υπολογιστή, απαλλάσσοντας έτσι τους ασθενείς από
ανεπιθύμητες παρενέργειες θεραπειών μη
αποτελεσματικών για τη νόσο.
Σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις στην περιοχή αυτή απαιτείται να απαντηθούν. Όπως πρόσφατα
αναφέρει ο Schadt, et al «Τελικά, η ικανότητά μας να χειριζόμαστε πολύ μεγάλης κλίμακας ετερογενή είδη δεδομένων που
αφορούν ολόκληρους πληθυσμούς με
στόχο την κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης
ασθενειών, είναι ίσως το πιο κρίσιμο βήμα
που πρέπει να επιτευχθεί στη βιοϊατρική και
τις επιστήμες ζωής, αν η ύπαρξη μεγάλης
κλίμακας δεδομένων και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από την ανάλυσής
τους πρόκειται να επηρεάσει συστηματικά τη
βιολογική έρευνα και την κλινική πράξη.»
3. Έμπειρα συστήματα και Συστήματα στήριξης αποφάσεων
Οι μελέτες που αφορούν τη λήψη ιατρικών αποφάσεων έχουν δείξει ότι οι στρατηγικές για τη συλλογή και την ερμηνεία των
δεδομένων, ενσωματώνονται σε μια επαναληπτική διαδικασία, γνωστή ως υποθετικο–
συμπερασματική προσέγγιση (hypothetico
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είναι γνωστή με διάφορα ονόματα, που θεωρούνται συνώνυμα. Αντίστροφα, ένας ιατρικός όρος μπορεί να έχει διάφορες
ερμηνείες, ανάλογα με τον ομιλούντα και
τα συμφραζόμενα. Η πρόκληση για την
επίτευξη των παραπάνω είναι η δημιουργία και χρήση συστημάτων ταξινόμησης και
κωδικοποίησης της ιατρικής πληροφορίας.
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– deductive approach).
Είναι προφανές ότι η βελτίωση των επιδόσεων της υποθετικο–συμπερασματικής
διαγνωστικής διαδικασίας απαιτεί εκτός
από το υψηλό επίπεδο αντίληψης του ιατρού (που σχετίζεται με την εκπαίδευσή του
και τη δυνατότητα συνδυασμού πληροφοριών) και την πρόσβαση σε ένα μεγάλο
όγκο δεδομένων. Όμως ο εντοπισμός, η
ερμηνεία και η εφαρμογή των αποτελε-

ποια είναι η υπάρχουσα γνώση και ποιο το
επίπεδο φροντίδας που λαμβάνει ο ασθενής.
Αυτά τα προβλήματα έρχονται να αντιμετωπίσουν τα έμπειρα συστήματα και – κυρίως - τα συστήματα στήριξης ιατρικών
αποφάσεων. Ένα τέτοιο σύστημα παρουσιάζεται στην Εκόνα 4.
Γενικότερα, η περιοχή της μάθησης εξακολουθεί να έχει κεντρική θέση στην ευρύ-

Εικόνα 4: Σύστημα στήριξης ιατρικής απόφασης αναφορικά με τη βελτιστη επιλογή
του είδους και του σημείου τοποθέτησης stent
(Από το http://cilab2.upf.edu/gimias2/)

σμάτων (ή της γνώσης) που προήλθαν από
χιλιάδες κλινικές δοκιμές και μελέτες όπως
αυτά έχουν δημοσιευτεί στη επιστημονική
βιβλιογραφία, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι η αναποτελεσματική μεταφορά της υπάρχουσας
γνώσης από την κλινική έρευνα στην κλινική πράξη. Υπάρχει μία τεράστια «διαφορά τάσης» (voltage drop) μεταξύ του

τερη περιοχή της βιοϊατρικής πληροφορικής. Μεγάλο ενδιαφέρον προσελκύει
ο νέος τομέας της ευφυούς ανάλυσης δεδομένων (intelligent data analysis – IDA) ή
εξόρυξης δεδομένων (data mining – DM)
με στόχο την ανακάλυψη γνώσης από μεγάλες βάσεις δεδομένων (knowledge discovery in databases – KDD), που με τη
σειρά της στηρίζει τη διαδικασία ανάπτυξης
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Ηλεκτρονική Υγεία και Καινοτομία
Η καινοτομία και η ιατρική πάνε μαζί. Οι
αρχαίοι Αιγύπτιοι πιστεύεται ότι έχουν εκτελέσει χειρουργική επέμβαση ήδη από το
2750 π.Χ. και οι Ρωμαίοι έχουν αναπτύξει
ιατρικά εργαλεία όπως λαβίδα και χειρουργικές βελόνες. Στη σύγχρονη εποχή η
ιατρική έχει επηρεαστεί από κύματα ανακαλύψεων που έχουν φέρει θαύματα όπως
τα αντιβιοτικά, τα εμβόλια και τα stents
καρδιάς.
Κάθε άλλη μεγάλη
βιομηχανία έχει ενσωματώσει με ενθουσιασμό
ήδη από τη δεκαετία του
'80 την πληροφορική,
όμως οι γιατροί στα περισσότερα μέρη του κόσμου εξακολουθούν να
λειτουργούν κυρίως με
χαρτί και μολύβι.
Σήμερα όμως, αν και
σπασμωδικά ακόμα, η ιατρική
προσαρμόζεται.
Υπηρεσίες τις οποίες δεν
μπορούσε καν να φανταστεί κάποιος δέκα χρόνια πριν, είναι τώρα
πραγματικότητα εξ αιτίας της ηλεκτρονικής
υγείας: ασθενείς στην Αφρική στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας από
απόσταση, συχνά από γιατρούς από άλλη
χώρα ή εθνικά δίκτυα υπηρεσιών υγείας
που καθιστούν διαθέσιμο τον ολοκληρωμένο φάκελο υγείας του πολίτη σε κάθε
εξουσιοδοτημένο χρήστη από οπουδήποτε
υποστηρίζοντας έτσι τη βέλτιστη παροχή
υπηρεσιών υγείας, αναφέρει σε πρόσφατη
μελέτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό πληροφορικής στον τομέα της υγείας αυξάνονται
διαρκώς. Για παράδειγμα, ο τομέας της
Υγείας στην Αμερική επενδύει περίπου 10
με 15 δισεκατομμύρια δολλάρια το χρόνο
σε τεχνολογίες πληροφορικής και το ύψος
των επενδύσεων αυξάνεται κατά 15-20%
ετησίως. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας αναπτύσσουν ηλεκτρονικούς ιατρικούς
φακέλους
ασθενών
για
αποθήκευση και διαχείριση κλινικής πληροφορίας, αναβαθμίζουν τα συστήματα διοίκησης και λογιστηρίου με στόχο να
ελαττώσουν το διαχειριστικό κόστος και αναπτύσσουν
εσωτερικά
δίκτυα για να μοιράζονται
την πληροφορία με συνεργαζόμενους φορείς.
Είναι ώριμες οι συνθήκες
για την ανάπτυξη τέτοιων
υπηρεσιών στη χώρα
μας;
Ακούγεται συχνά ότι οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικής
υγείας δε θα μπορέσουν
να λειτουργήσουν στη
χώρα μας. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό
θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι με τον όρο
«υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας» αναφερόμαστε σε σύνθετες τεχνολογικά αλλά και
λειτουργικά καινοτομίες. Απαιτείται λοιπόν
να κατανοήσουμε τις διαδικασίες αποδοχής
τεχνολογικών καινοτομιών και των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές.
Έχουν αναπτυχθεί διεθνώς αρκετές επιστημονικές μέθοδοι για την κατανόηση και
την ανάλυση των «κύκλων ζωής» των τε-
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συστημάτων στήριξης ιατρικών αποφάσεων.
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χνολογικών καινοτομιών. Μία τέτοια μέθοδος είναι η Gartner Hype Cycle που αναπαριστά το πώς οι τεχνολογικές καινοτομίες
εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.
Οι βασικοί αυτοί κύκλοι ζωής είναι:
α) Τεχνολογικό έναυσμα (Technology
Trigger),
β) Κορύφωση των προσδοκιών (peak of
inflated expectations),

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας
Με βάση την παραπάνω θεώρηση και
κατανόηση των «κύκλων ζωής» μιας τεχνολογικής καινοτομίας αξίζει να δούμε τις σημερινές εκτιμήσεις αναφορικά με την
περιοχή της ηλεκτρονικής υγείας και των
σχετικών υπηρεσιών. Η εκτίμηση αυτή παρουσιάζεται γραφικά στο παρακάτω σχήμα,
και αναλύεται στη συνέχεια.
Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 5, αρ-

Εικόνα 5: Gartner Hype Cycle για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας

γ) Χαμηλό απογοήτευσης (trough of disillusionment)
δ) Πλαγιά του Διαφωτισμού (Slope of enlightenment), και
ε) Οροπέδιο της Παραγωγικότητας: φάση
κατά την οποία ξεκινά η εκτεταμένη
αποδοχή.

κετές από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας
βρίσκονται είτε στην Πλαγιά του Διαφωτισμού (Slope of enlightenment), είτε στο
οροπέδιο της Παραγωγικότητας, άρα είναι
ώριμες οι συνθήκες για την εκτεταμένη ανάπτυξη και εφαρμογή τους. Αποτελεί εθνική
πρόκληση η αντίστοιχη ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων υπηρεσιών στη χώρα μας.
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Όλα αυτά πιστεύω ότι δείχνουν τη σημαντική προοπτική που – με βάση όλες τις
μελέτες και στρατηγικές αναλύσεις - έχει η
περιοχή της βιοϊατρικής πληροφορικής γενικά αλλά και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
υγείας ειδικότερα.
Όμως για να επιτευχθεί η ανάπτυξη της
αγοράς αυτής θα πρέπει να ξεπεραστούν
σημαντικά εμπόδια, αγκυλώσεις και ξεπερασμένες αντιλήψεις.

έρευνα

Είναι οικονομικά σημαντική η δημιουργία
αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας;
Σε πρόσφατη μελέτη εκτιμάται το συνολικό μέγεθος της αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στην Αμερική, όπως
φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνέχεια της
έκθεσης Aho με τίτλο «Δημιουργώντας μια
καινοτόμο Ευρώπη», πρότεινε μία νέα
πρωτοβουλία για τη δημιουργία πρωτοπόρων αγορών (Lead Market Initiative) με
στόχο να διευκολύνει τη δημιουργία και

Εικόνα 6: Η αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στην Αμερική
εμπορία νέων καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών σε υποσχόμενους τομείς. Επιλέχθηκαν έξι τομείς ως «πρωτοπόρες αγορές» . Συγκεκριμένα: Ηλεκτρονική Υγεία
(eHealth), Αειφόρος δόμηση (Sustainable
construction), Προστατευτικά υφάσματα
(Protective textiles), Βιολογικά προϊόντα
(Bio-based products), Τεχνολογίες Ανακύκλωσης (Recycling) και Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (Renewable energies).

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της έρευνας
Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας
έως σήμερα αναφορικά με την ανάπτυξη, εισαγωγή και χρήση εκτεταμένων πληροφοριακών υποδομών και ηλεκτρονικών
υπηρεσιών έως σήμερα – πιστεύω – είναι
και το γεγονός της έλλειψης ικανού αριθμού εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.
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Επίσης, οι αδυναμίες της υπάρχουσας
ελληνικής βιομηχανίας ιατρικής και βιοϊατρικής πληροφορικής σε μεγάλο βαθμό
αντανακλούν αυτήν την έλλειψη υψηλού
επιπέδου εξειδικευμένου προσωπικού και
φυσικά την έως τώρα αδυναμία της να κατανοήσει τη σημασία της επένδυσης στην
έρευνα.
Είναι αναγκαίο ως εκ τούτου το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό μας σύστημα να
εστιάσει με μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή επιστημόνων και μηχανικών υψηλού επιπέδου – με εξειδίκευση στα
ιδιαίτερα θέματα που απασχολούν την περιοχή.
Αναφορικά με την έρευνα, πέραν από
τη μελέτη των βασικών ερευνητικών θεμάτων που απασχολούν την περιοχή – όπως
αυτή κινείται προς την κατεύθυνση της
υποστήριξης του οράματος της εξατομικευμένης φροντίδας – να εστιάσουμε και
σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας και καινοτομίας. Είναι γνωστό ότι η διαδικασία
ανάπτυξης και εφαρμογής ηλεκτρονικών
υπηρεσιών υγείας δεν είναι μία γραμμική,
ντετερμινιστική διαδικασία. Η έρευνα αναφορικά με τη σχέση μεταξύ οργανωτικών
δομών και τεχνολογίας (the relationship
between organizational structure and
technology) παρότι μελετάται από το 1960
εξακολουθεί να εμπεριέχει πολλά ερωτήματα. Αυτά πρέπει άμεσα να διερευνηθούν-απαντηθούν ώστε να καταστεί εφικτή
η σταδιακή ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας βιοϊατρικής πληροφορικής και ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
υγείας
και
κοινωνικής φροντίδας.

γούμενα - μία από τις κεντρικές προκλήσεις
της περιοχής είναι η έντονη διεπιστημονικότητα της. Είναι πρακτικά πολύ δύσκολο για
κάποιον μηχανικό πληροφορικής να σχεδιάσει καινοτόμες λύσεις στην περιοχή της
βιοϊατρικής πληροφορικής και της ηλεκτρονικής υγείας, αν δεν κατανοήσει σε βάθος
την ίδια την ιατρική διαδικασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων υγείας και τα
εξειδικευμένα τεχνολογικά και εννοιολογικά
πρότυπα που εφαρμόζονται στην περιοχή.
Κατανόηση που επιτυγχάνεται μόνο με τη
στενή και μακρόχρονη συνεργασία με τον
ιατρικό κόσμο.
Είναι επίσης πολύ δύσκολο για τον ερευνητή στην περιοχή, να οδηγηθεί σε νέες
ανακαλύψεις και καινοτόμες λύσεις αν δε
συνεργαστεί στενά και σε βάθος με πλειάδα
άλλων ερευνητών από τις περιοχές της μοριακής βιολογίας, της ιατρικής, της βιοχημείας και των νέων υλικών.
Η παραπάνω θεώρησή μου για την περιοχή, τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει και τη – δυνητική – συνεισφορά της στην
ανάπτυξη τόσο ποιοτικών υπηρεσιών για
τον πολίτη, όσο και τον εξυγχρονισμό της
λειτουργίας του σημαντικού αυτού τομέα
της εθνικής οικονομίας (10% του ΑΕΠ),
αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων
ανάπτυξης σοβαρής εθνικής βιομηχανίας βιοϊατρικής πληροφορικής και υπηρεσιών
ηλεκτρονικής υγείας, πιστεύω ότι εξηγεί τις
ακαδημαϊκές και ερευνητικές φιλοδοξίες
μου εντασσόμενος στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης.

Διεπιστημονικότητα της περιοχής
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω το
γεγονός ότι - όπως φαίνεται από τα προη-
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Έρευνα στο Εργαστήριο
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
του ΤΕΙ Κρήτης

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΣΗΕ) του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός του
σημαντικότατου εκπαιδευτικού έργου του
στους τομείς Μεταφοράς και Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Υψηλών Τάσεων,
έχει, υπό τη διεύθυνση του γράφοντος, για
δεκαετίες διεξάγει ένα ευρύ και βασικής
σημασίας ερευνητικό έργο – άλλοτε ενταγμένο και άλλοτε όχι σε συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα. Έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς ευρωπαϊκά προγράμματα
ως κύριος υπεύθυνος ή ως μέλος αυτών,
όπως: THERMIE, IFS (BRITE-EURAM),
INNOPSE (GROWTH), κλπ. Έχει ενταχθεί
ως συλλογικό μέλος, στην κατηγορία των
Φορέων Εκπαίδευσης αρχικά, και κατόπιν
στην κατηγορία Πανεπιστημίων, του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δικτύων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE) από τις
αρχές της δεκαετίας 90 (υπήρξε η πρώτη
τέτοια ένταξη Ελληνικού ΑΕΙ) – όπου συμμετέχει ενεργά, για μια εικοσαετία, στο
έργο διεθνών Ομάδων Εργασίας σε θέματα
ΣΗΕ. Αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής
δραστηριότητας υπήρξε ο διαρκής εκσυγχρονισμός του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και των πτυχιακών εργασιών,
σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές
εξελίξεις, καθώς και η διεθνής προβολή
του ΤΕΙ και η διασύνδεσή του με τους άλλους φορείς στην Ηλεκτρική Ενέργεια.
Έτσι, το Εργαστήριο ΣΗΕ ήταν και είναι σε

θέση να αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, διοργανώσαμε με επιτυχία Διεθνή
Συνέδρια, όπως το μεγάλο Διεθνές Πανεπιστημιακό Συνέδριο Μηχανικών Ισχύος τον
Σεπτέμβριο 1996 στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου (UPEC 1996) μαζί με μια πρωτοποριακή, για τα τότε δεδομένα, Έκθεση
Τεχνολογίας πάνω στην ένταξη των ΑΠΕ στα
ΣΗΕ, κλπ. Ιδρύσαμε, το 2005, το ετήσιο
Διεθνές Συνέδριο σε θέματα Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (DEMSEE) – το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2006 στο
Ηράκλειο με συμμετοχή εκατό σπουδαστών
του εργαστηρίου μας καθώς και ερευνητών
του εργαστηρίου. To DEMSEE κατέκτησε τη
διεθνή αναγνώριση και κατέγραψε μεγάλες
επιτυχίες στις πόλεις όπου φιλοξενήθηκε
στη συνέχεια: Κωνσταντινούπολη, Λευκωσία, Βελιγράδι. Φέτος, το DEMSEE 2010 φιλοξενείται στη Σητεία και έχει υιοθετήσει ως
θέμα-στόχο το «Πιο έξυπνα δίκτυα για μια
πιο πράσινη Ανάπτυξη». Ενώ του-χρόνου
θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία.
Μετά τη σύντομη αυτή εισαγωγή, θα
προσπαθήσω να καταγράψω ενδεικτικά δυο
από τις τρέχουσες ερευνητικές μας δραστηριότητες.
1. Στα πλαίσια της διεθνούς Ομάδας Εργασίας CIGRE, στο γνωστικό πεδίο της Υπο-

Θ. Παπάζογλου: Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας - tmpapa@teiher.gr
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του Δρ. Θαλή Παπάζογλου
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στήριξης της Τάσης και της Άεργης
Ισχύος κατά τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, την οποία
διευθύνω, και η οποία αποτελείται από
κορυφαίους-διεθνώς εμπειρογνώμονες
από 9 χώρες (περιλαμβανομένης της
Κίνας και χωρών από τη βόρειο Αμερική και την Ευρώπη).
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην εξέλιξη
των τεχνικών δυνατοτήτων διατήρησης

ΣΗΕ – όπου η διείσδυση - μεγάλης - κλίμακας των ΑΠΕ αφενός, και η διαφαινόμενη
μετεξέλιξη των δικτύων σε έξυπνα δίκτυα
αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα και όπου η
υψηλή ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας
είναι απαίτηση του σύγχρονου καταναλωτή.
Αλλά τι είναι η άεργη ισχύς και γιατί
μπορεί να παίζει καθοριστικό, παρασκηνιακό κατά μια έννοια, ρόλο στην υποστήριξη της τάσης και στην ομαλή λειτουργία

ενός ικανοποιητικού προφίλ της Τάσης του
Δικτύου κατά τη λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας αφενός, και αφετέρου των δυνατοτήτων πρόληψης των
διακοπών ηλεκτρικής ενέργειας και μετριασμού των επιπτώσεων των σφαλμάτων –
αποφυγής των μπλάκαουτ στα ΣΗΕ.
Η έρευνα αυτή είναι κεφαλαιώδους σημασίας στη σύγχρονη πραγματικότητα στα

του ΣΗΕ; Με τις κοινές γνώσεις, ο όρος
άεργη ισχύ μπορεί να ακούγεται αντιφατικός. Γιατί η ισχύς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το έργο και με την ενέργεια. Όμως,
παρόλα αυτά, η περίπτωση λειτουργίας
ενός ΣΗΕ έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα. Το
εναλλασσόμενο ρεύμα το οποίο χρησιμοποιείται στα ΣΗΕ έχει πλάι στα σημαντικά
πλεονεκτήματά του αυτό το μειονέκτημα.
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2. Στα πλαίσια της διεθνούς Επιτροπής
Μελέτης της CIGRE στο γνωστικό πεδίο
των εναέριων Γραμμών Μεταφοράς
(ΓΜ), στην οποία μετέχω ως εμπειρογνώμων - μέλος.
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των νέων υλικών για τους αγωγούς
των ΓΜ και των βελτιωμένων ιδιοτήτων των
νέων αγωγών. Η σημασία της έρευνας
αυτής είναι ζωτικής σημασίας για τα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρισμού. Οι νέοι αγωγοί
γνωστοί ως αγωγοί υψηλών θερμοκρασιών
ή ως αγωγοί μικρού βέλους, αποσκοπούν
στην αύξηση της ικανότητας μεταφοράς
ισχύος των ΓΜ, πράγμα που είναι εξαιρετικά
χρήσιμο σε ένα ΣΗΕ – με δεδομένη τη
διαρκή αύξηση της ηλεκτρικής ζήτησης
αφενός, αλλά και της εξαιρετικής δυσκολίας
για την τοποθέτηση νέων ΓΜ στο ΣΗΕ εξαιτίας αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών.

Θαλής Μιχ. Παπάζογλου: ο αρχαιότερος
τακτικός καθηγητής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της
Κρήτης διευθύνει το Εργαστήριο ΣΗΕ στο
Ηράκλειο.
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Για να μεταφέρει δηλαδή κανείς την καθαυτή πραγματική ισχύ που χρειάζεται,
αναγκάζεται να δεχτεί και την άεργη ισχύ,
μια παλινδρομούσα, ή κατά μια έννοια παρασιτική, ισχύ η οποία όμως είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ευστάθεια της λειτουργίας του ΣΗΕ και συνεπώς, αν υπάρχει έλλειμμα της απαιτούμενης άεργης
ισχύος, το Σύστημα κινδυνεύει να χάσει την
ευστάθεια και ίσως τελικά να οδηγηθεί σε
ολική σβέση. Έτσι λοιπόν, το θέμα δεν
είναι απλά και μόνο αν έχουμε τη διαθέσιμη πραγματική ισχύ να καλύψουμε το ζητούμενο ηλεκτρικό φορτίο! Εύλογο είναι
το ερώτημα: πού έγκειται η δυσκολία κάλυψης των απαιτήσεων της άεργης ισχύος;
Δυστυχώς, η άεργη ισχύς είναι, θα λέγαμε
«δύστροπη» από τη φύση της, δηλαδή δε
μεταφέρεται καθόλου εύκολα! Η μεταφορά άεργης ισχύος συνεπάγεται πτώση
της τάσης. Σε κάθε ΣΗΕ τα Κέντρα Παραγωγής είναι άλλα μακρύτερα και άλλα πιο
κοντά στα καταναλωτικά Κέντρα. Η απαιτούμενη άεργη ισχύς δεν είναι δυνατόν να
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα μακρινά
κέντρα παραγωγής ή τις εισαγωγές. Για παράδειγμα, το μεγάλο μπλάκαουτ μετά το
μεσημέρι της 12ης Ιουλίου 2004 στο Ελληνικό ΣΗΕ, που είχε ως αποτέλεσμα να
τεθεί εκτός τάσης το νότιο μισό τμήμα της
Ελλάδας, οφειλόταν στην ανεπάρκεια κάλυψης των αυξημένων αναγκών άεργης
ισχύος που υπήρχαν, λόγω της μεγάλης
φόρτισης των γραμμών υπέρ-υψηλής
τάσης βορρά-νότου. Στην περίπτωση
εκείνη, υπήρχε η διαθέσιμη παραγωγή
ισχύος για την κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης, όμως αυτό δεν ήταν ικανό για να
κρατήσει την ευστάθεια του Συστήματος!
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Ευρυζωνικές δικτυακές μητροπολιτικές
υποδομές με χρήση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T),
του Δρ. Γ. Μαστοράκη
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Μεταβολική Μηχανική – Καινοτόμος
τεχνολογία ετερόλογης βιοσύνθεσης φυτικών βιοενεργών
προϊόντων από μικροοργανισμούς,
τών Δρ. Ε. Τραντά και Δρ. Φ. Βερβερίδη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ευρυζωνικές δικτυακές
μητροπολιτικές υποδομές με χρήση
της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
(DVB-T)

Η Διδακτορική αυτή Διατριβή εκπονήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων «ΠΑΣΙΦΑΗ» υπό την επίβλεψη των καθηγητών Β. Ζαχαρόπουλου
και Ε. Πάλλη, στους οποίους εκφράζω και
από τη θέση αυτή τις θερμές μου ευχαριστίες για την καθοδήγηση, ενθάρρυνση και
την εν’ γένει υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της πραγματοποίησης αυτής της διατριβής.
Η Διατριβή συμβάλλει στις ευρυζωνικές
μητροπολιτικές δικτυακές υποδομές μέσω
της σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης μίας πρωτότυπης αρχιτεκτονικής, η
οποία αξιοποιεί την ψηφιακή τηλεόραση
ως ένα οπισθοζευκτικό δίκτυο (backhaul/middle–mile), δίνοντας τη δυνατότητα
πρόσβασης των χρηστών/πολιτών σε μονόδρομες, διαδραστικές και κατά-παραγγελία ευρυζωνικές υπηρεσίες, με εγγυημένη
Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS). Βασιζόμενη σε
θέματα σύγκλισης τεχνολογιών και υπηρεσιών, καθώς και στην αξιοποίηση του ενδογενούς χαρακτηριστικού της επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης να συνδυάζει ετερογενή δεδομένα στο ίδιο ρεύμα μεταφοράς (MPEG-2 TS), η Διδακτορική Διατριβή
προτείνει τη χρήση του προτύπου DVB-T
σε αναγεννητικές διαρθρώσεις (regenerative configuration) για την υλοποίηση ενός
κοινού ευρυζωνικού δικτυακού κορμού, ο
οποίος είναι διαθέσιμος σε όλη την περιοχή ευρυεκπομπής. Αυτός ο δικτυακός

κορμός δρα ως οπισθοζευκτικό δίκτυο, το
οποίο επεκτείνει τον κεντρικό κορμό του μητροπολιτικού δικτύου, έτσι ώστε αυτός να
είναι προσπελάσιμος από κάθε χρήστη
μέσα στο αποτύπωμα κάλυψης της ευρυεκπομπής (broadcasting footprint). Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον κοινό
δικτυακό κορμό επιτυγχάνεται μέσω ενδιάμεσων κόμβων (Cell Main Nodes - CMN),
οι οποίοι κάνουν χρήση ενσύρματων ή
ασύρματων τεχνολογιών επικοινωνίας. Για
την αποδοτική λειτουργία του δικτύου
καθώς και για την παροχή δεδομένων με εγγυημένη ποιότητα-υπηρεσίας, η Διατριβή
αυτή παρουσιάζει τη μελέτη, σχεδίαση,
υλοποίηση και ενσωμάτωση, σε μία αποκεντρωμένη δικτυακή αρχιτεκτονική, ενός μηχανισμού διαφοροποίησης των υπηρεσιών
(services differentiation), με βάση τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη και τα χαρακτηριστικά της κάθε υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη γενική
αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό του συστήματος, η Διατριβή αναλύει και παρουσιάζει
την υλοποίηση μίας πρωτότυπης μητροπολιτικής υποδομής, η οποία αποτελείται από
μία πλατφόρμα DVB-T σε αναγεννητική
διάρθρωση και δύο ενδιάμεσους κόμβους
πρόσβασης, ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται
(γεωγραφικά) κοντά στον κεντρικό κορμό
του μητροπολιτικού δικτύου (urban-area),
ενώ ο άλλος σε μία απομακρυσμένη περιοχή (rural-area). Αυτή η πρότυπη μητροπολιτική
υποδομή
αποτέλεσε
την
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πειραματική διάταξη (testbed) πάνω στην
οποία σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν μία σειρά πειραμάτων και μετρήσεων
αξιολόγησης των δικτυακών επιδόσεων
του συστήματος. Τα αποτελέσματα αυτών
των μετρήσεων επιβεβαίωσαν αρχικά την
ικανότητα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής στη δημιουργία μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων με δυνατότητες παροχής
εγγυημένης Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) και
παράλληλα ανέδειξαν πεδία για μελλοντική έρευνα και αξιοποίηση.
1. Κίνητρο Έρευνας
Ένας θεμελιώδης στόχος των τελευταίων ερευνητικών δραστηριοτήτων στους
τομείς του Διαδικτύου, των Τηλεπικοινωνιών και της Ψηφιακής Τηλεόρασης, είναι η
επίτευξη της σύγκλισης σε επίπεδο τεχνολογίας αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών. Η
σύγκλιση αυτή θα επιτρέψει την υλοποίηση ενός κοινού, ενοποιημένου δικτυακού
περιβάλλοντος ικανό να παρέχει πολλαπλές ετερογενείς υπηρεσίες. Προς αυτήν
την κατεύθυνση, μία από τις προκλήσεις
αποτελεί η ανάπτυξη ευρυζωνικών μητροπολιτικών υποδομών, που θα επιτρέψουν
στους τελικούς χρήστες να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση σε ετερογενείς υπηρεσίες με την καλύτερη δυνατή Ποιότητα
Υπηρεσίας. Μέχρι σήμερα, διάφορες λύσεις έχουν προταθεί για τη συμβολή σε
αυτήν την πρόκληση, οι οποίες βασίζονται
κυρίως σε δύο προσεγγίσεις: α) στη σύγκλιση των τεχνολογιών Διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών και β) στη διαδραστική
ψηφιακή τηλεόραση.
Η πρώτη προσέγγιση εξετάζει τη διασύνδεση τεχνολογιών δικτύου πρόσβασης
(π.χ. xDSL, 3G, WLAN, κ.λπ.) σε έναν κεντρικό δικτυακό κορμό (π.χ. οπτική ίνα),
προκειμένου να επιτραπεί η μετάδοση των
υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Στις
υποδομές που δημιουργούνται με αυτόν

τον τρόπο, πρωτόκολλα της στοίβας TCP/IP
(π.χ. DiffServ, IntServ, MPLS) αξιοποιούνται
για την παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας. Οι
πραγματικές εφαρμογές αυτής της προσέγγισης, ειδικά σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής, απαιτούν το δίκτυο πρόσβασης να
είναι κοντά στον κεντρικό δικτυακό κορμό.
Διαφορετικά, είτε ο κεντρικός δικτυακός
κορμός πρέπει να επεκταθεί, έτσι ώστε να
γίνει προσβάσιμος σε κάθε πιθανό δίκτυο
πρόσβασης ή μία backhaul σύνδεση πρέπει
να αξιοποιηθεί μεταξύ του δικτύου πρόσβασης και του κεντρικού δικτυακού κορμού. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή που
υιοθετείται εξαρτάται έντονα από οικονομικά
και γεωγραφικά κριτήρια. Για παράδειγμα,
ενώ η επέκταση του κεντρικού δικτυακού
κορμού φαίνεται να είναι η καλύτερη τεχνολογικά λύση, στοιχεία οικονομίας κλίμακας
και το υψηλό κόστος εγκατάστασης αποτελούν εμπόδιο στην άμεση ανάπτυξη ευρυζωνικών μητροπολιτικών υποδομών. Σε
αυτήν την περίπτωση, οι backhaul συνδέσεις αποτελούν μία πιο ελκυστική λύση. Σήμερα, τα backhaul δίκτυα βασίζονται κυρίως
στις τεχνολογίες ασύρματων δικτύων, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη γρήγορη
επέκταση των ευρυζωνικών μητροπολιτικών
υποδομών δικτύωσης μέσα σε οποιαδήποτε περιοχή, μειώνοντας σημαντικά το
υψηλό κόστος που συνήθως απαιτείται για
μία καλωδιακή σύνδεση backhaul. Εντούτοις, οι ασύρματες backhaul συνδέσεις περιορίζουν σημαντικά την επέκταση των
ευρυζωνικών μητροπολιτικών υποδομών,
ειδικά στις περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες από τον κεντρικό δικτυακό
κορμό (π.χ. αγροτικές περιοχές).
Η δεύτερη προσέγγιση αφορά τις τεχνολογίες της διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης για τη δημιουργία ενός κοινού
δικτυακού περιβάλλοντος, όπου οι τελικοί
χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
μονόδρομες και κατά παραγγελία υπηρε-
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2. Στόχος της έρευνας
Καθώς η ανάγκη για σύγκλιση σε όλα
τα επίπεδα παραμένει επιτακτική, ένας από
τους βασικούς ερευνητικούς στόχους της
Διδακτορικής Διατριβής ήταν να μελετηθεί,

να σχεδιαστεί και να προταθεί μία εναλλακτική λύση για την υλοποίηση ενός κοινού
μητροπολιτικού δικτυακού περιβάλλοντος,
ικανό να παρέχει πρόσβαση σε ετερογενείς
υπηρεσίες από οποιοδήποτε σημείο και αν
βρίσκονται οι τελικοί χρήστες. Εάν η σύγκλιση εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα, μία
ενοποιημένη μητροπολιτική δικτυακή υποδομή μπορεί να αναπτυχθεί, επιτρέποντας
στους χρήστες όχι μόνο να λαμβάνουν
αλλά και να διανέμουν τις δικές τους ευρυζωνικές υπηρεσίες, είτε από τις αστικές, είτε
από απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές με
τη μέγιστη Ποιότητα Υπηρεσίας.
Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται μία πρότυπη δικτυακή αρχιτεκτονική που εκμεταλλεύεται την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
(DVB-T) ως δίκτυο backhaul, ικανό να διασυνδέσει, οπουδήποτε μέσα σε ολόκληρη
την περιοχή κάλυψης, διαφορετικά δίκτυα
πρόσβασης με τον κεντρικό δικτυακό
κορμό. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του
προτύπου DVB-T για εκτενή κάλυψη ακόμα
και σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς
και το ενδογενές χαρακτηριστικό του να συνδυάζει ετερογενή δεδομένα στην ίδια ροή
μεταφοράς (π.χ. δεδομένα MPEG-2 και IP),
προτείνεται η αξιοποίηση του προτύπου σε
αναγεννητικές διαρθρώσεις για τη δημιουργία ενός κοινού δικτυακού κορμού που
είναι διαθέσιμος σε ολόκληρη την περιοχή
εκπομπής. Με βάση τα παραπάνω, το πρότυπο DVB-T δε χρησιμοποιείται μόνο για τη
μετάδοση μονόδρομων τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά αποτελεί και μέσο για την
παροχή πολλαπλών υπηρεσιών βασισμένες
στο πρωτόκολλο IP, συμβάλλοντας στην
υλοποίηση ενός δικτυακού περιβάλλοντος
που αξιοποιεί πλήρως την έννοια της σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα.
Οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε
αυτόν τον κεντρικό δικτυακό κορμό που δημιουργείται μέσω ενδιάμεσων κόμβων επικοινωνίας (CMN), οι οποίοι μπορούν να

Γ. Μαστοράκης: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - mastorakis@epp.teicrete.gr
Ε. Πάλλης: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ - pallis@iit.demokritos.gr
Γ. Κορμέντζας: Επίκουρος Καθ. στο Τμήμα Μηχ. Πληροφοριακών και Επικοιν. Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

καινοτοµία

σίες. Οι πρόσφατες εφαρμογές αυτής της
προσέγγισης αξιοποιούν την κατερχόμενη
ζεύξη (downlink) μίας από τις υπάρχουσες
τεχνολογίες ψηφιακής τηλεόρασης για τη
μετάδοση της εμπρόσθιας διαδικτυακής
κίνησης και ένα κανάλι επιστροφής (uplink)
που μπορεί να υλοποιηθεί μέσω καλωδιακών ή ασύρματων συνδέσεων (π.χ.
ISDN, PSTN, WLAN, UMTS, κ.λπ.) για τη
μετάδοση της κίνησης επιστροφής. Με
βάση αυτήν την προσέγγιση, η ίδια οντότητα μετάδοσης (broadcaster) ενεργεί ως
πάροχος του δικτύου και ως φορέας εκμετάλλευσης των υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να είναι είτε μονόδρομες (IPTV,
τηλεοπτικά προγράμματα) είτε κατά παραγγελία (προκαθορισμένο περιεχόμενο
που παρέχεται από τον broadcaster). Με
βάση τα παραπάνω, η σύγκλιση που βασίζεται σε αυτήν την προσέγγιση επιτυγχάνεται μερικώς, και μόνο σε επίπεδο
τεχνολογίας. Επιπλέον, οι περιορισμένοι
δικτυακοί πόροι των καναλιών επιστροφής
(περιορισμένο διαθέσιμο εύρος ζώνης)
απαγορεύουν σε τέτοιες λύσεις να αξιοποιηθούν από χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν/διανέμουν το δικό τους
περιεχόμενο σε ολόκληρη την δικτυακή
υποδομή. Ως αποτέλεσμα, ενώ η παραπάνω προσέγγιση μπορεί να παρέχει μία
εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, συμβάλλει εν μέρει
στο ζήτημα της σύγκλισης σε επίπεδο τεχνολογιών και υπηρεσιών, για την πρόσβαση σε ετερογενείς και πολλαπλές
εφαρμογές από οποιοδήποτε σημείο και
με την καλύτερη δυνατή Ποιότητα Υπηρεσίας.
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αξιοποιούν ασύρματες ή ενσύρματες συνδέσεις για την υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης. Η αποτελεσματική λειτουργία του
δικτύου αναφορικά με την κατανομή των
πόρων του συστήματος και τη μέγιστη δυνατή παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας, βασίζεται στην υιοθέτηση μίας αποκεντρωμένης
προσέγγισης (σε κάθε επίπεδο CMN). Πιο
συγκεκριμένα, ένα δυναμικό σύστημα διαχείρισης (μηχανισμοί διαφοροποίησης
υπηρεσιών) για τον καθορισμό της προτεραιότητας της δικτυακής κίνησης σχεδιά-

στηκε και εφαρμόστηκε, επιτρέποντας τη
βελτιστοποιημένη παροχή υπηρεσιών, σε
σχέση με τους διαθέσιμους πόρους, τα προνόμια των τελικών χρηστών και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Οι μηχανισμοί
διαφοροποίησης των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται τόσο στο δίκτυο backhaul όσο και
στο κεντρικό δίκτυο και έχουν τη δυνατότητα
να προσαρμόζουν, να ταξινομούν και να δίνουν προτεραιότητα στη μετάδοση των δεδομένων IP σύμφωνα με συγκεκριμένες
απαιτήσεις Ποιότητας Υπηρεσίας.
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3. Γενική Αρχιτεκτονική Συστήματος
Η γενική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης δικτυακής υποδομής παρουσιάζεται
στο σχήμα “Γενική αρχιτεκτονική συστήματος”. Η δικτυακή αυτή υποδομή αποτελείται από δύο υποσυστήματα, ένα κεντρικό
σημείο εκπομπής (αναγεννητικοί σχηματισμοί DVB-T) και από έναν αριθμό ενδιάμεσων κόμβων επικοινωνίας (CMN) οι οποίοι
βρίσκονται μέσα στην περιοχή εκπομπής.
Κάθε CMN επιτρέπει σε έναν αριθμό τελικών χρηστών (γεωγραφικά κοντά στο
CMN) να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοκόλλου IP, οι οποίες παρέχονται από τη δικτυακή υποδομή (π.χ. από
έναν ISP and Multimedia Provider όπως
φαίνεται στο σχήμα “Γενική αρχιτεκτονική
συστήματος”). Η επικοινωνία μεταξύ των
τελικών χρηστών και του αντίστοιχου CMN
(δίκτυο πρόσβασης) επιτυγχάνεται με τη
χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων (π.χ.
WLAN, xDSL). Κάθε CMN συγκεντρώνει
όλη την κίνηση IP που προέρχεται από
τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε
αυτό και την προωθεί στο κεντρικό σημείο
εκπομπής (σημείο εκπομπής UHF προσβάσιμο από όλα τα CMN) με τη χρήση συ-

γκεκριμένων μονόδρομων καναλιών επιστροφής. Έτσι, η IP κίνηση που προέρχεται
από όλα τα CMN λαμβάνεται από το κεντρικό σημείο εκπομπής, όπου μία μονάδα
επεξεργασίας την αναγεννά και την πολυπλέκει σε μία κοινή ροή μεταφοράς
MPEG-2 μαζί με τα ψηφιακά τηλεοπτικά
προγράμματα τα οποία προέρχονται από
τον τηλεοπτικό σταθμό για το σχηματισμό
του τελικού μπουκέτου DVB-T.
Κάθε χρήστης λαμβάνει τις κατάλληλες
διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του CMN στο
οποίο είναι συνδεδεμένος και παράλληλα
λαμβάνει τα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα και τα δεδομένα IP multicast (π.χ. IPTV) από την κοινή ροή μεταφοράς του
DVB-T με τη χρήση μίας απλής κεραίας UHF.
Σε αυτήν τη διάταξη, η εμπρόσθια διαδικτυακή κίνηση, καθώς και τα δεδομένα
επιστροφής (requests/acknowledgements),
ενθυλακώνονται μέσα στην κοινή ροή μεταφοράς DVB-T, βελτιώνοντας την απόδοση
της δικτυακής υποδομής. Επιπλέον, με την
κυψελωτή διάταξη, η οποία υιοθετήθηκε,
αξιοποιείται η ροή DVB-T ως μία τοπολογία
δικτύου κορμού που διασυνδέει όλους τους
κόμβους μέσα στην περιοχή εκπομπής. Έτσι,
ένα μοναδικό, εικονικό, κοινό δίκτυο κορμού IP δημιουργείται, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε κόμβο μέσω των αντίστοιχων
CMN, στους οποίους παρέχεται η διαδικτυακή κίνηση από τη ροή DVB-T.
Η διάταξη των αναγεννητικών σχηματισμών στο σχήμα “Διάταξη αναγεννητικών
σχηματισμών DVB-T”, η οποία βρίσκεται
στο κεντρικό σημείο εκπομπής, έχει τη δυνατότητα να:
• Λαμβάνει τη διαδικτυακή IP κίνηση των
τελικών χρηστών από τα κανάλια επιστροφής μέσω των αντίστοιχων CMN
(PSTN/ISDN και F1 στο σχήμα “Γενική
αρχιτεκτονική συστήματος”).
• Λαμβάνει τοπικά ψηφιακά τηλεοπτικά

Γ. Μαστοράκης: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - mastorakis@epp.teicrete.gr
Ε. Πάλλης: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ - pallis@iit.demokritos.gr
Γ. Κορμέντζας: Επίκουρος Καθ. στο Τμήμα Μηχ. Πληροφοριακών και Επικοιν. Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

καινοτοµία

Στα πλαίσια της διαδικασίας τεκμηρίωσης των δυνατοτήτων της προτεινόμενης
αρχιτεκτονικής, ένα πειραματικό δικτυακό
πρωτότυπο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, για
την πραγματοποίηση εκτενών πειραμάτων
αξιολόγησης των δικτυακών επιδόσεων.
Τα επιτευχθέντα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ικανότητα της
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής για παροχή
ετερογενών υπηρεσιών με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις Ποιότητας Υπηρεσίας, καθιερώνοντάς την έτσι, ως μία εναλλακτική
λύση που μπορεί να υιοθετηθεί προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών
μητροπολιτικών δικτυακών υποδομών.
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προγράμματα, δεδομένα πολυεκπομπής IP (IP multicast) και υπηρεσίες Διαδικτύου που προέρχονται από τον
τηλεοπτικό σταθμό, τον πάροχο πολυμέσων και τον ISP αντίστοιχα (Τηλεοπτική Ζεύξη και F2 στο σχήμα “Γενική
αρχιτεκτονική συστήματος”).
• Δημιουργεί και να εκπέμπει μία κοινή
ροή μεταφοράς MPEG-2, η οποία περιέχει τα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα και τα δεδομένα IP.

4. Διάταξη ενδιάμεσου κόμβου επικοινωνίας
Η γενική αρχιτεκτονική ενός ενδιάμεσου
κόμβου επικοινωνίας CMN απομακρυσμένης περιοχής παρουσιάζεται στο σχήμα
“Διάταξη CMN απομακρυσμένης περιοχής”. Αποτελείται από τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη λήψη σημάτων COFDM, μία
διεπαφή καναλιού επιστροφής (κανάλι επιστροφής από CMN μέχρι το κεντρικό σημείο
εκπομπής), η οποία αξιοποιεί τεχνολογία
PSTN/ISDN (διαθέσιμη ήδη σε αυτήν την πε-

Παίρνοντας υπόψη ότι μία εκπομπή
DVB-T είναι εφικτή σε μία περιοχή κάλυψης αρκετών χιλιομέτρων (π.χ. 100 χλμ),
το προτεινόμενο σύστημα θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί για τη μετάδοση μίας κοινής
ροής DVB-T σε σχηματισμούς backhaul/middle-mile, επεκτείνοντας έτσι τον
κεντρικό δικτυακό κορμό μέσα στη συνολική περιοχή εκπομπής κάνοντάς τον διαθέσιμο σε CMN. Στην επόμενη ενότητα
παρουσιάζεται η διάταξη του ενδιάμεσου
κόμβου επικοινωνίας.

ριοχή) και ένα δίκτυο πρόσβασης βασισμένο σε τεχνολογία ADSL. Σε αυτό το
σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη
δικτύων τεχνολογίας ADSL στο δίκτυο πρόσβασης δεν θα ήταν εφικτή λόγω του υψηλού κόστους της backhaul σύνδεσης
(φυσική σύνδεση μεταξύ του CMN της απομακρυσμένης περιοχής και του κοντινότερου οπτικού δικτυακού κορμού). Όμως, η
προτεινόμενη δικτυακή διάταξη επιτρέπει
την άμεση και οικονομική ανάπτυξη ενός δικτύου ADSL αξιοποιώντας την κοινή ροή
DVB-T ως μία υποδομή backhaul/middle-
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5. Αξιολόγηση δικτυακών επιδόσεων
Στα πλαίσια τεκμηρίωσης και καθορισμού των δυνατοτήτων του προτεινόμενου
συστήματος, αναπτύχθηκε μία δικτυακή
πλατφόρμα, η οποία αποτέλεσε την πειραματική διάταξη που αξιοποιήθηκε, όπου εκπονήθηκαν πολλαπλά πειράματα αξιολόγησης των δικτυακών επιδόσεων κίνησης, βασισμένη στα πρωτόκολλα TCP και
UDP. Με βάση της αρχικές επιδόσεις, μελε-
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mile, η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση του
κεντρικού δικτυακού κορμού που βρίσκεται στις αστικές περιοχές με τον ενδιάμεσο
κόμβο επικοινωνίας της απομακρυσμένης
περιοχής. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει
στους απομακρυσμένους χρήστες να διατηρούν 24ωρη σύνδεση (μέσω του δικτύου ADSL) και να αποκτούν πρόσβαση
σε triple-play υπηρεσίες μέσω της κοινής
ζεύξης των UHF.
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παροχή ετερογενών υπηρεσιών και θέτει τη
βάση για την υιοθέτηση μίας εναλλακτικής/συμπληρωματικής λύσης προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ευρυζωνικών
μητροπολιτικών δικτυακών υποδομών.
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τήθηκαν μέθοδοι για τη βελτιστοποίησή
τους, οι οποίες αναπτύχθηκαν και τεκμηριώθηκαν μέσα από μία σειρά πρόσθετων
πειραμάτων. Η ανάλυση των πειραματικών
αποτελεσμάτων επαληθεύει την ικανότητα
της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής για την
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6. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Συμπερασματικά, η προτεινόμενη δικτυακή αρχιτεκτονική αποτελεί μία πρωτότυπη προσέγγιση πάνω σε θέματα σύγκλισης των τεχνολογιών Διαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών και
της ψηφιακής τηλεόρασης και δίνει τη δυνατότητα υιοθέτησης μίας εναλλακτικής λύσης,
που συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες, για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτυακών υποδομών. Επίσης, η αξιοποίηση του προτύπου DVB-T σε αναγεννητικούς σχηματισμούς κάνει
εφικτή την παροχή, όχι μόνο ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων και μονόδρομων
υπηρεσιών, αλλά και αμφίδρομων υπηρεσιών, βασισμένες στο πρωτόκολλο IP, με την
ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλαπλούς ετερογενείς φορείς (π.χ. ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, επιχειρήσεις
τηλεπικοινωνιών, πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου) και ενεργούς χρήστες (πολίτες, οι
οποίοι δημιουργούν και μεταδίδουν τις δικές τους υπηρεσίες). Η αξιοποίηση των αναγεννητικών σχηματισμών DVB-T για τη δημιουργία συνδέσεων backhaul και την επέκταση
του κεντρικού δικτυακού κορμού, δίνει τη δυνατότητα ταχείας διάδοσης των ήδη υφιστάμενων μητροπολιτικών δικτυακών υποδομών, έτσι ώστε κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση
σε αυτές όπου και αν βρίσκεται ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Επιπρόσθετα, η χρήση των μηχανισμών διαφοροποίησης των υπηρεσιών επιτρέπει την αξιοποίηση της προτεινόμενης υποδομής, ως ένα δίκτυο παροχής εφαρμογών με εγγυημένη
ποιότητα, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν καθορισθεί για αυτές με βάση τις
απαιτήσεις των τελικών χρηστών.
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Σημείωμα των υπευθύνων του ερευνητικού
εργαστηρίου «ΠΑΣΙΦΑΗ»
Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε συνοπτικά η διδακτορική εργασία με
τίτλο “Ευρυζωνικές δικτυακές μητροπολιτικές υποδομές με χρήση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T)”, η οποία εκπονήθηκε εξολοκλήρου
στο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
«ΠΑΣΙΦΑΗ» του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
(ΕΠΠ)/ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τον διδακτορικό τίτλο απένειμε στον υποψήφιο διδάκτορα με βαθμό άριστα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Σήμερα, στο εργαστήριο ΠΑΣΙΦΑΗ εκπονούνται άλλες 4 διδακτορικές
διατριβές, στην πλειοψηφία τους από πτυχιούχους του τμήματος ΕΠΠ, σε
συνεργασία με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, μια εκ των οποίων επιλέχτηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ” και αναμένεται η αξιολόγηση και των άλλων 3 που υποβλήθησαν. Οι υπεύθυνοι
του εργαστηρίου με στόχο την ευρύτερη διάχυση της γνώσης και την ενημέρωση του ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιστού, θα συγγράψουν μια σειρά
άρθρων για το Περιοδικό του Ιδρύματος όπου θα αναλύονται τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα αυτών των διδακτορικών εργασιών. Η παρουσίαση θα
ξεκινήσει από το επόμενο τεύχος με την εν εξελίξει διατριβή του υποψήφιου
διδάκτορα κ. Ευάγγελου Μαρκάκη με τίτλο «Διομότιμοι σχηματισμοί και
αρχιτεκτονικές σε περιβάλλον επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής», η οποία
εκπονείται σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Δρ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος,
Καθηγητής του Τμήματος Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Δρ. Ευάγγελος Πάλλης,
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Μεταβολική Μηχανική –
Καινοτόμος βιοτεχνολογία
ετερόλογης σύνθεσης φυτικών
βιοενεργών προϊόντων από
μικροοργανισμούς
Τα φυτικά είδη που έχουν εξελικτικά
αναπτυχθεί στα χερσαία οικοσυστήματα
παράγουν ένα πλήθος δευτερογενών μεταβολιτών, πολλοί από τους οποίους έχοντας πολύ σημαντικές φαρμακολογικές και
αξιοποιήσιμες βιοτεχνολογικά ιδιότητες ,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς
τομείς της καθημερινότητας. Επιπρόσθετα,
είναι σημαντικό το γεγονός ότι μόνο ένα
μικρό ποσοστό από τα περίπου 500 χιλιάδες φυτικά είδη που έχουν αναγνωριστεί
μέχρι σήμερα έχει χαρακτηριστεί ως προς
το χημικό περιεχόμενό τους. Το γεγονός
αυτό φέρνει τα φυτά στο προσκήνιο στην
προσπάθεια για αναζήτηση βιο-ενεργών
ουσιών, δηλαδή ουσιών που μπορούν να
επιφέρουν επωφελή βιολογική δράση
όταν χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο.
Κατά συνέπεια, τα φυτά μπορούν να τροφοδοτήσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με νέες χημικές ουσίες, που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια μιας περισσότερο βιώσιμης ανάπτυξης με εκφάνσεις στην γεωργία, την υγεία, την διατροφή
και άλλες πτυχές της καθημερινότητας.
Η σύνθεση με χημικά μέσα των δευτερογενών μεταβολιτών είναι ασύμφορη
λόγω των εξαιρετικά πολύπλοκων δομών
των ενώσεων. Επιπρόσθετα, οι κλασικές
μεθοδολογίες εκχύλισης/καθαρισμού που
χρησιμοποιούνται για την απομόνωσή τους
δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές, κάνοντας
επιβεβλημένη την εξεύρεση νέων μεθοδολογιών σύνθεσης τέτοιων βιο-ενεργών

ενώσεων. Σήμερα, στα πλαίσια της αποδοτικότερης παραγωγής τέτοιων μεταβολιτών
υψηλής προστιθέμενης αξίας, προωθείται η
ορθολογική τροποποίηση των μεταβολικών
οδών σύνθεσης των δευτερογενών μεταβολιτών σε φυτά και σε μικρόβια.
Η παγκόσμια αγορά φαρμακευτικών
προϊόντων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα
1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2020 (Abdullah et al., 2008). Ενώ τα φάρμακα που
προέρχονται από χημική σύνθεση συνεχίζουν να αποτελούν την πλειοψηφία, ο τζίρος που δημιούργησαν σκευάσματα
προερχόμενα από χρήση βιοτεχνολογίας το
2003 εκτιμήθηκε στα 30-35 δισεκατομμύρια δολάρια, 15% του συνολικού τζίρου
των φαρμακευτικών προϊόντων (Walsh,
1999). Από αυτά, εκείνα που προήλθαν
από φυτά είχαν τζίρο 9-11 δισεκατομμύρια
δολλάρια ετησίως (Abdullah et al., 2008).
Συνεπώς, η συνέργεια ακαδημαϊκών και
ερευνητικών ινστιτούτων με τη βιομηχανία,
μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και νέων μορίων/σκευασμάτων
για την αντιμετώπιση των ασθενειών (Rodney and Gibaldi, 2003).
Η ρεσβερατρόλη, (trans - 3, 5, 4’ - trihydroxystilbene, Εικ. 1) αποτελεί ένα μόριο
που συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια το
ενδιαφέρον των ερευνητών μιας και εμφανίζει τόσο φαρμακευτικές όσο και φυτοπροστατευτικές ιδιότητες. Έχει βρεθεί ότι
τροποποιεί το μεταβολισμό των λιπιδίων και
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των Δρ. Εμμανουήλ Τραντά και Δρ. Φίλιππου Βερβερίδη
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έχει αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές
ιδιότητες (Τραντάς, 2009). Από πρόσφατα
ερευνητικά αποτελέσματα στο Εργαστήριο
Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών (PBBL,
Plant Biochemistry & Biotechnology Laboratory) του ΤΕΙ Κρήτης, βρέθηκε ότι η ρε-
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ότι αναστέλλει την οξείδωση χαμηλής-πυκνότητας (low-density) λιποπρωτεϊνών
καθώς και τη θρόμβωση αιμοπεταλίων
(Τραντάς, 2009).

Εικόνα 1. Παρουσίαση βιοσυνθετικού μονοπατιού trans-ρεσβερατρόλης που μελετήθηκε
στο PBBL (ΤΕΙ-Κρήτης). PAL: αμμωνιολυάση της φαινυλαλανίνης, C4H: 4-υδροξυλάση κινναμικού οξέος, 4CL: λιγάση του π-κουμαρικού οξέος:συνένζυμου Α, RS: συνθάση της ρεσβερατρόλης (Τραντάς, 2009).

Ως φυτοοιστρογόνο (συμπληρώνει δια
μέσου της διατροφής τα επίπεδα των οιστρογόνων στον ανθρώπινο οργανισμό), η
ρεσβερατρόλη μπορεί να συμβάλλει στην
καρδιαγγειακή προστασία ενώ επιπλέον

σβερατρόλη (Εικ.1) που παράγεται από
μερικά φυτά (όπως, αμπέλι, αραχίδα, κλπ)
με σκοπό την αυτοπροστασία τους, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ενάντια στον βοτρύτη,
ένα σημαντικό φυτοπαθογόνο αίτιο που κα-
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επίπονη, χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία. Η υψηλή βιολογική αλλά και οικονομική αξία του μορίου, το καθιστούν
ιδανικό για την εφαρμογή βιοτεχνολογικών
μεθόδων σύνθεσής του, με σκοπό την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων υψηλής καθαρότητας με χαμηλό κόστος παραγωγής.

καινοτοµία

ταστρέφει σημαντικές εμπορεύσιμες ποσότητες σταφυλιών τόσο προσυλλεκτικά (προ
της συγκομιδής) όσο και μετασυλλεκτικά
(μετά τη συγκομιδή και κατά την εμπορική
τους διακίνηση). Αρχικά πειράματα στο
PBBL έδειξαν ότι η ουσία αυτή μπορεί να
περιορίσει έως και να αναστείλει την ανά-

Εικόνα 2. Επίδραση ημικάθαρης μορφής ρεσβερατρόλης, απομονωμένης από σταφύλια,
στην ανάπτυξη κονιδίων βοτρύτη. Α: 0mg/L, Β: 60μg/L ρεσβερατρόλης, Γ: 173μg/L ρεσβερατρόλης, Δ: 300μg/L ρεσβερατρόλης (Τραντάς, 2009).

πτυξη του βοτρύτη σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις (Εικ. 2, 200-300μg/L), γεγονός
που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της ουσίας αυτής ως προς το φυτοπροστατευτικό
της ρόλο (Τραντάς, 2009). Όμως, η απομόνωση της από φυτικές πηγές, αποτελεί

Οι (πολύ)φαινολικές ενώσεις στους
καρπούς της ελιάς, όπου κυριαρχούν η
ελευρωπαΐνη (oleuropein, ομάδα σεκοϊριδοειδών) και τα παράγωγά της τυροσόλη
και υδροξυτυροσόλη (Hydroxytyrosol; HT),
έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες όντας φυ-
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σικά αντιοξειδωτικά (Chimi et al., 1991),
ενώ αναστέλλουν τη δραστικότητα των θετικών κατά Gram μικροοργανισμών κατά
τη ζύμωση του ελαιοκάρπου (Brenes-Balbuena et al., 1992; Brenes et al., 1993).
Προηγούμενες έρευνες στο Εργαστήριο
Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών (PBBL,
ΤΕΙ Κρήτης) έδειξαν ότι η ΗΤ έχει πολύ
ισχυρή αντιοξειδωτική και κυρίως αντιμικροβιακή δραστικότητα. Πρωταρχικά πειράματα μελών της ερευνητικής ομάδας
δείχνουν ότι η ΗΤ ως προϊόν αποδόμησης
της ελευρωπαΐνης, είναι ικανή να αναστέλλει την ανάπτυξη διαφόρων οικονομικά
σημαντικών φυτοπαθογόνων βακτηρίων,
μεταξύ των οποίων το Clavibacter michiganensis (θετικό κατά Gram) σε συγκέντρωση
0.5% w/v και το Pseudomonas syringae pv.
tomato (αρνητικό κατά Gram) σε συγκέντρωση 0.1% w/v (Mavrakis et al., 2008a;
Mavrakis et al., 2008b). Επιπρόσθετα, οι
σημαντικότερες ιδιότητες που κάνουν την
ΗΤ τόσο ελκυστικό μόριο είναι: α) η ικανότητά της να αποσβένει τις ελεύθερες ρίζες
μέσα στα κύτταρα και άρα να λειτουργεί ως
ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγοντας (Visioli et al., 1998), β) η δυνατότητα που έχει
στη μείωση του κινδύνου για στεφανιαία
νόσο και αθηρο- σκλήρωση (Yang et al.,
2007) και γ) το γεγονός ότι παρουσιάζει
αντιμικροβιακή δράση ενάντια σε παθογόνα του ανθρώπου και των φυτών (Tuck
and Hayball, 2002).
Από όσα γνωρίζουμε έως τώρα, η ΗΤ
παράγεται στη φύση για τη δημιουργία της
ελευρωπαΐνης και εντοπίζεται κυρίως κατά
την ωρίμανση του ελαιοκάρπου ως προϊόν
καταβολισμού της (Soler-Rivas et al.,
2001). Παρόλα αυτά, μόνο το 2% περιέχεται στο ελαιόλαδο, ενώ το υπόλοιπο
98% των σημαντικών αντιοξειδωτικών της
ελιάς καταλήγει στα απόβλητα των ελαιοτριβείων (Agalias, et al., 1997). Το γεγονός
αυτό της κατάληξης ενός τόσο ισχυρού

αντιοξειδωτικού στα απόβλητα με αποτέλεσμα την πιθανή μόλυνση του περιβάλλοντος, έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια
την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου
PBBL, που οδήγησε και στη συνεργασία με
το Εργαστήριο Χημείας Φυσικών Προϊόντων
του Εθν. Καποδ. Παν/μίου Αθηνών. Εφαρμόστηκαν στρατηγικές αφαίρεσης των αντιοξειδωτικών από τα λιμνάζοντα φυτικά
απόβλητα τα οποία και απομονώθηκαν για
την περαιτέρω εφαρμογής τους. Το PBBL
προσπαθεί να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα
της μικροβιοκτόνου δράσης της ΗΤ και της
ρεσβερατρόλης στη γεωργία, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν σε πρωτόκολλα
φυτοπροστασίας. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, πρώτο μέλημα της ερευνητικής
ομάδας είναι οι προσπάθειες για αυξημένη
παραγωγή υδροξυτυροσόλης και ρεσβερατρόλης. Μετά την επίτευξη αυτού του στόχου, οι παραγόμενες ποσότητες των βιοενεργών αυτών ενώσεων θα μπορέσουν να
χρησιμοποιηθούν σε in vitro πειράματα
ελέγχου της ανάπτυξης σημαντικών φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PBBL ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Από το 1999, η ερευνητική ομάδα του
Εργαστηρίου Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
Φυτών (PBBL, Plant Biochemistry & Biotechnology Laboratory) του ΤΕΙ Κρήτης, μέσα
από πτυχιακές και μεταπτυχιακές διατριβές
και με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής
της επιστήμης, επιχειρεί να συμβάλει με λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Πρωτογενής Τομέας της Κρήτης και της
χώρας γενικότερα. Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας αφορούν τη διερεύνηση αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών για την ανακάλυψη και χρήση γνωστών ή νέων φυσικών προϊόντων, που μπορούν να συμβάλουν μεταξύ των άλλων
(Τεχνολογία Τροφίμων) και στην επίλυση
παραδοσιακών προβλημάτων φυτοπρο-
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εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την
ανίχνευση, τη χημική και βιοτεχνολογική
σύνθεση ουσιών φυτικής ή μικροβιακής
προέλευσης, ενώ είναι σε θέση να προσφέρουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της τοπικής οικονομίας με σαφείς βιομηχανικές
προεκτάσεις (Mavrakis et al., 2006; Milios
et al., 2006; Trantas et al., 2008, 2009a;
Trantas et al., 2009b; Ververidis et al.,
2007a, b).
Εν κατακλείδει, απώτερος σκοπός των
παραπάνω δράσεων του εργαστηρίου PBBL
είναι η παραγωγή βιοενεργών ουσιών με
καινοτόμο τεχνολογικά, αποδοτικό και οικονομικό τρόπο ώστε να μπορέσει να συμβάλει στην κάλυψη τόσο αναγκών της
Αγροτικής και Φαρμακευτικής Βιομηχανίας
όσο και της Βιομηχανίας Τροφίμων.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗ Ι
ΚΑΙ ΠΕΝΕΔ 2003
Την τελευταία πενταετία ολοκληρώθηκαν μεταξύ άλλων και δύο πολύ παραγωγικά και σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, τα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι (υποέργο 18)
ΚΑΙ ΠΕΝΕΔ 2003 (776ΕΔ03), που συντόνισε και διαχειρίστηκε το Εργαστήριο PBBL
και τα οποία οδήγησαν μεταξύ των άλλων
σε ολοκλήρωση μιας διατριβής επιπέδου
Μάστερ (κ. Δημητρίου Μήλιου, 2008) και
μιας Διδακτορικής διατριβής (Δρ. Εμμανουήλ Τραντά, 2009). Οι μεταπτυχιακές
αυτές εργασίες εκτελέστηκαν εξ ολοκλήρου
στο εργαστήριο Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
του ΤΕΙ Κρήτης με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας
φυτών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεργαζόμενος καθηγητής Π.Κ. Νίκος Πανόπουλος) από όπου και
απονεμήθηκαν οι τίτλοι.
Ο επιτευχθής στόχος των ερευνητικών
αυτών έργων ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων
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στασίας στη Γεωργία.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού αξιοποιείται πρωταρχικά η γνώση, σύμφωνα με
την οποία ορισμένα φυτά μπορούν να επιβιώνουν με την εκμετάλλευση των αντιοξειδωτικών μηχανισμών που έχουν
αναπτύξει. Αφετέρου, με τη βοήθεια της
γενετικής και μεταβολικής μηχανικής, αναπτύσσονται και/ή βελτιώνονται μεθοδολογίες που δύνανται να μας επιτρέψουν να
απομονώσουμε τους φυσικούς αυτούς μηχανισμούς φυτοπροστασίας και μεταφέροντάς τους σε φιλικούς μικροοργανισμούς
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να
τους μετατρέψουμε σε βιοεργοστάσια
ικανά να βιοσυνθέτουν τις φυτικές αυτές
ουσίες μέσω της τροποποίησης του γενετικού τους υλικού (ετερόλογη λειτουργία).
Οι ουσίες αυτές μπορούν τελικά να αποτελέσουν νέα καινοτόμα φυτοπροστατευτικά
σκευάσματα, δηλαδή προϊόντα με εμπορική προσέλκυση, όχι μόνο για την Αγροβιομηχανία αλλά και για τη βιομηχανία
τροφίμων ως φυσικά συντηρητικά,
ασφαλή για τον καταναλωτή, αφού είναι
φυτικής προέλευσης και μπορούν να προστατεύσουν σημαντικά την ανθρώπινη
υγεία (βιοενεργές ουσίες). Ιδιαίτερα δίνεται
έμφαση σε οξειδωτικούς μηχανισμούς της
φύσης, όπως της ωρίμανσης και γήρανσης
των οπωροκηπευτικών, καθώς και ορισμένων φυσιολογικών διεργασιών του δευτερογενούς μεταβολισμού των φυτών.
Μία από τις πλέον πρόσφατες δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας του PBBL
είναι η αξιοποίηση μεθοδολογιών μεταβολικής και γενετικής μηχανικής για την παραγωγή των φυτικών ουσιών που
προαναφέρθηκαν (π.χ. Ρεσβερατρόλη, ΗΤ,
κλπ) από φιλικούς για το περιβάλλον οργανισμούς, όπως ο σακχαρομύκητας (Saccharomyces cerevisiae), με γενετικά και
περιβαλλοντικά ελεγχόμενο τρόπο. Τα
μέλη του PBBL διαθέτουν μακρόχρονη
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γανισμού αυτού για τη βιοσύνθεσή τους,
που θεωρείται ασφαλής ακόμα και από την
βιομηχανία τροφίμων (GRAS οργανισμός,
Generally Regarded as Safe). Ουσιαστικά, οι
κύριες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και
εφαρμόστηκαν, είχαν σαν κίνητρο την παραγωγή των ουσιών αυτών π.χ. ρεσβερα-
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προϊόντων τεχνολογίας, όπως μεταβολικά
τροποποιημένα στελέχη ζύμης (S. cerevisiae) ικανά να βιομετατρέπουν φθηνές
πρόδρομες ενώσεις όπως το αμινοξύ φαινυλαλανίνη και το κουμαρικό οξύ, προς
ρεσβερατρόλη, ναρινγκενίνη, καμφερόλη
κερκετίνη, και γενιστεΐνη, ενώσεις με ιδιαί-

Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση μονοπατιών βιοσύνθεσης των ενώσεων ρεσβερατρόλη, ναριγκενίνη, γενιστεΐνη, καμπφερόλη και κερκετίνη, όπως αυτά μεταφέρθηκαν σε
διαφορετικά μεταβολικά τροποποιημένα στελέχη σακχαρομύκητα (Saccharomyces cerevisiae) και έχουν οδηγήσει σε στην ετερόλογη βιοσύνθεση των τελικών προϊόντων π-κουμαρικό οξύ (p-coumaric acid στελέχη COUM11 και COUM12), ρεσβερατρόλη
(trans-resveratrol στέλεχος RESV11), ναρινγκενίνη (naringenin στέλεχος NAR12), γενιστεΐνη
(genistein, στέλεχος GEN23), καμπφερόλη (kaempferol, στέλεχος KAE34) και κερκετίνη
(quercetin, στέλεχος QUE44) (Trantas et al., 2009b).
τερα υψηλή προστιθέμενη αξία. Η καινοτομία των αποτελεσμάτων των διατριβών
αυτών στηρίζεται στο γεγονός ότι αφενός
είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά
στην Ελλάδα για τη βιοσύνθεση των συγκεκριμένων ενώσεων στο σακχαρομύκητα
και αφετέρου, στη χρησιμοποίηση του ορ-

τρόλης και γενιστεΐνης από ένα σύστημα
που απαιτεί ελάχιστες εισροές (το αμινοξύ
φαινυλαλανίνη ως πρόδρομη ένωση δε θεωρείται ιδιαίτερα ακριβό, <10€/gr) ώστε η
παραγωγή τους να είναι οικονομικά συμφέρουσα (εμπορική τιμή της ΗΤ είναι
>100€/g). Επιπρόσθετα, οι πολυφαινολικές
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μονικών ειδικοτήτων, όπως Χημικών, Βιοχημικών, Φαρμακοοποιών και Μοριακών Βιολόγων, εξασφάλισε την επιτυχή έκβαση των
έργων αυτών, εκπλήρωση των στόχων τους
και προδιαθέτει για μια επιτυχή συνεργασία
στο μέλλον.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
Στο PBBL έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια για την ετερόλογη βιοσύνθεση της
υδροξυτυροσόλης σε υψηλές συγκεντρώσεις μέσω τριών παράλληλων προσεγγίσεων και αναμένεται να ενισχυθεί με νέα
ερευνητικά προγράμματα (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ,
ΘΑΛΗΣ, κλπ). Οι προσεγγίσεις αυτές θα
αφορούν τη χρήση πειραματικών και υπολογιστικών εργαλείων της επιστήμης της μεταβολικής μηχανικής για την ετερόλογη
βιοσύνθεση της ένωσης
1) στο πράσινο φύκος Chlamydomonas
reinhardtii,
2) στον σακχαρομύκητα Saccharomyces
cerevisiae, και
3) στο σταυρανθές Arabidopsis thaliana.
Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί α) το μονοπάτι βιοσύνθεσης της ΗΤ στην ελιά μιας
και αυτό δεν είναι γνωστό και β) το κατά
πόσο τα γενετικά τροποποιημένα φυτά (Arabidopsis) που θα παραχθούν και θα έχουν
τη δυνατότητα αυξημένης ή de novo ετερόλογης βιοσύνθεσης ΗΤ, θα είναι ανθεκτικά
σε διάφορα φυτοπαθογόνα. Τέλος, γ) θα
καταβληθεί προσπάθεια βελτιστοποίησης
των παραμέτρων που εμπλέκονται στα μονοπάτια της ετερόλογης βιοσύνθεσης για τη
μέγιστη παραγωγή τελικού προϊόντος (ΗΤ),
ώστε να απομονώνονται από καλλιέργειες
σακχαρομύκητα ή χλαμυδομονάδας και να
χρησιμοποιούνται απευθείας για τη φυτοπροστασία ενάντια σε σημαντικά παθογόνα
των φυτών.
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αυτές ενώσεις παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο για το ισχυρό αντιοξειδωτικό δυναμικό τους, όσο και επειδή είναι
πολύ καλά χαρακτηρισμένα βιο-ενεργά
"φαρμακευτικά" μόρια με αντιμικροβιακές
ιδιότητες ενάντια σε ασθένειες των φυτών
αλλά και ενάντια σε ασθένειες του ανθρώπου.
Επιτεύχθηκε η ανασύσταση, η μεταφορά δηλαδή με μεθόδους μεταβολικής
μηχανικής των βιοσυνθετικών μονοπατιών
που οδηγούν στην ετερόλογη βιοσύνθεση
των ενώσεων κουμαρικού οξέος, ρεσβερατρόλης, ναριγκενίνης, γενιστεΐνης, καμφερόλης και κερκετίνης, από κατάλληλα
γενετικά τροποποιημένα στελέχη σακχαρομύκητα (Εικ. 3). Η πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την
υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων
θα χρησιμοποιηθεί για την παραπέρα ανάπτυξη της τεχνολογίας ετερόλογης βιοσύνθεσης βιοενεργών ενώσεων υψηλής
προστιθέμενης αξίας με τη χρήση μικροοργανισμών.
Για την υλοποίηση των έργων αυτών
συνεργάσθηκαν φορείς πέραν του ΤΕΙ Κρήτης (ΤΕΙ-Κ.), όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης
(Π.Κ.), το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας &
Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ, Ηράκλειο, Κρήτη),
το Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ), το Παν/μιο British Columbia (UBC,
Καναδάς) καθώς και το Πολιτειακό Παν/μιο
της Ν. Υόρκης (SUNY, State University of
New York, ΗΠΑ) με μακρόχρονη εμπειρία
στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης
βιοενεργών ουσιών. Συνεργάστηκαν ερευνητικές ομάδες υπό την επιστημονική καθοδήγηση των υπευθύνων καθηγητών/
ερευνητών, Βερβερίδη Φ.(ΤΕΙ-Κ), Πανόπουλου Ν. (Π.Κ.), Τζαμαρία Δ. (ΙΜΒΒ),
Σκαλτσούνη Λ. (ΕΚΠΑ), Douglas C. (UBC),
και Koffa M. (SUNY). Η διεπιστημονικότητα
των συνεργασθέντων ομάδων δηλαδή η
συμμετοχή συνεργατών διαφόρων επιστη-
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φυτικών φλαβονοειδών από το Saccharomyces cerevisiae για την αξιοποίησή
τους στην φυτοπροστασία της αμπέλου
και στην οινοποίηση (Διδακτορική διατριβή), Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ηράκλειο.
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ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Έκτακτη Σύνοδος Προέδρων και Αντιπροέδρων των ΤΕΙ, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σήμερα την 6η
Οκτωβρίου 2010, επισημαίνει αρχικά τη
μέχρι σήμερα δυναμική και ουσιαστική
συμβολή των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων
τόσο στην πρόοδο της Χώρας όσο και στην
παραγωγή πλούτου προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και τονίζει την πολύτιμη συνεισφορά των αποφοίτων ΤΕΙ στον
ευπαθή τομέα της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, παρά την χρόνια ελλειμματική
χρηματοδότηση
των
Ιδρυμάτων.
Στη συνέχεια παρατηρεί ότι μία σειρά
πρόσφατων αποφάσεων του Υπουργείου
Παιδείας εμποδίζει αναίτια την ακαδημαϊκή
εξέλιξή τους και την προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι:
• Δεν εγκρίνονται για τα ΤΕΙ προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών, ακόμη και σε
Τμήματα που έχουν ολοκληρώσει την
εξωτερική αξιολόγηση τους.
• Συνεχίζεται η περικοπή της ετήσιας χρηματοδότησής τους.
• Αναστέλλονται οι διαδικασίες των Εκλεκτορικών Σωμάτων των μελών ΕΠ,
ακόμη και για το μεγάλο αριθμό θέσεων αποχωρούντων με συνταξιοδότηση.
Η Σύνοδος εκφράζει τη δυσφορία της
για ορισμένες αρνητικές αναφορές σε θέματα ΤΕΙ από την Ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, με ταυτόχρονη αποσιώπηση των
Προεδρείο Συνόδου

Προεδρείο Συνόδου

θετικών ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των
ΤΕΙ, γεγονός που δυναμιτίζει τη θέση και το
ρόλο τους και δημιουργεί πελατεία για τα
αυτό-αποκαλούμενα Κολλέγια, τα οποία
χωρίς ίχνος διασφάλισης ποιότητας χορηγούν ακόμη και μεταπτυχιακούς τίτλους.
Η Σύνοδος διαμορφώνει τις θέσεις της σε
σχέση με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για
το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και
απαιτεί την άμεση κατάρτιση του μεταρρυθμιστικού Σχεδίου Νόμου. Σε κάθε περίπτωση όμως τα ΤΕΙ θα αντιταχθούν σε όποια
απόπειρα υποβάθμισης του ρόλου και της
προσφοράς τους και θα απαιτήσουν την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πρακτικής και
του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, καθώς σε
όλα τα ευρωπαϊκά κράτη με δυαδικό σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτά έχουν
εξελιχθεί σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Επιπέδου.
Τέλος αναμένει την άμεση υπογραφή
των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ
από τους συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας.
Η Τριμελής Γραμματεία της Συνόδου
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας,
Σωκράτης Καπλάνης
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά,
Λάζαρος Βρυζίδης
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Σερρών,
Δημήτρης Πασχαλούδης

ειδησεογραφία

Έκτακτη Συνεδρίαση στην Αθήνα
στις 6 Οκτωβρίου 2010
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του Δρ. Μίλτου Γραμματικάκη

Το Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών και
το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης οργάνωσαν στην πόλη μας το διεθνές συνέδριο
“8ου IEEE Workshop on Intelligent Solutions in Embedded Systems - WISES2010”
(Ευφυείς Λύσεις σε Ενσωματωμένα Συστήματα) στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel στο
Ηράκλειο Κρήτης στις 8 και 9 Ιουλίου
2010.

Το συνέδριο WISES2010 πραγματεύτηκε τα ενσωματωμένα συστήματα και περιελάμβανε τους τομείς αρχιτεκτονικής,
λογισμικού, εφαρμογών και εργαλείων
σχεδιασμού. Στόχος ήταν να φέρει κοντά
επιστήμονες με διεθνή εμπειρία και να παρουσιάσει τις καλύτερες πρακτικές σχεδιασμού, ενθαρρύνοντας παράλληλα την
έρευνα και την ανάπτυξη για περισσότερο

αποδοτικά, αξιόπιστα και χαμηλής κατανάλωσης ενσωματωμένα συστήματα.
Το WISES2010 τεχνικά υποστηρίχθηκε
από την IEEE Computer Society (ειδικότερα
από τα German Chapter of IEEE Computational Intelligence Society, Spanish Section
of IEEE Computer Society και IEEE Computer Society Greece Chapter and IEEE
Greece Section). Ακόμα, η εταιρεία Xilinx
Inc. δώρισε ένα αναπτυξιακό board που
απονεμήθηκε ως best paper
award.
Παρά τον ανταγωνισμό από
άλλα παρόμοιου περιεχομένου
συνέδρια, όπως το ΙSVLSI2010
που έγινε στην Κεφαλλονιά επίσης
αρχές Ιουλίου, το συνέδριο
WISES2010 ήταν επιτυχημένο
ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στο χώρο. Με βάση το ίδρυμα
ή την εταιρία του πρώτου συγγραφέα του κάθε άρθρου, ανάμεσα
στα 19 άρθρα που έγιναν δεκτά
και παρουσιάστηκαν (μέσα από
ανταγωνιστική επιλογή), τα 16
(84%) άρθρα προέρχονταν από την Ευρώπη (τέσσερα από την Ιταλία, 3 από τη
Γερμανία και την Ελλάδα, και ένα από τις
χώρες Φιλανδία, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία) και 3 άρθρα (16%) από
την Ασία (Ινδία, Ιράν και Τουρκία).
Η δομή του συνεδρίου, όπως και σε
προηγούμενα συνέδρια, βασίστηκε σε 6 συνεδρίες (sessions) με 3-4 εικοσάλεπτες πα-

Μ. Γραμματικάκης: Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - mpgramma@cs.teicrete.gr
Συνέβαλαν επίσης οι Γ. Κορνάρος: Καθηγητής Εφαρμογών Ε.Π.Π., Ν. Παπαδάκης: Καθηγητής Εφαρμογών Γ.Τ.Θ.Ε.

Η κεντρική ομιλία που δόθηκε από τον
προσκεκλημένo Αναπληρωτή Καθηγητή
Δρ Ιωάννη Παπαευσταθίου του Πολυτεχνείου Κρήτης, αφορούσε «Τωρινές και
Μελλοντικές Προκλήσεις Ενσωματωμένων
Αρχιτεκτονικών Πραγματικού Χρόνου».
Ακόμα τρεις προσκεκλημένες τριαντάλεπτες παρουσιάσεις στο συνέδριο
αφορούσαν στον
• «Προγραμματισμό Πολυπύρηνων Αρχιτεκτονικών», από τον
Δρ Κορνήλιο Κούρτη
• «Σχεδιασμό Πολυπύρηνων
Συστημάτων σε Τσιπ», από τον
Ευστράτιο Πολίτη της ISD S.A.
και
• «Χρήση ενσωματωμένων συστημάτων στη Βιοτεχνολογία»,
από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Σπύρο Μπλιώνα του
Παν. Πελοποννήσου.

ξιακού board από την Xilinx Inc.
• “A Novel Command Generation
Method with Variable Feedrate utilizing
FGPA for Motor Drives”, Ulas Yaman,
Melik Dolen, A. Bugra Koku, Middle
East Technical University, Turkey
• “DC-AC Power Converter using SigmaDelta Modulation”, Rocco D. d Aparo,
Giorgio Crostella, Davide Nicoletti, Simone Orcioni, Massimo Conti, Università Politecnica delle Marche, Italy.
Αν και τα δύο άρθρα έλαβαν τον τίτλο
best paper, το αναπτυξιακό board της Xilinx
τελικά δόθηκε χωρίς κλήρωση στον Dr Ulas
Yaman από την Τουρκία, μετά από ευγενική
παραχώρηση από τους συγγραφείς του
δεύτερου άρθρου.

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα
ψηφοφορίας που λάμβανε υπόψη
τόσο τη βαθμολογία από συνολικά τριάντα έξι κριτές, όσο και την
εικοσάλεπτη παρουσίαση τους στο
συνέδριο, δύο άρθρα τελικά ισοβάθμισαν για το βραβείο WISES
2010 best paper award που περιλάμβανε τη δωρεά ενός αναπτυ-

Μ. Γραμματικάκης: Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - mpgramma@cs.teicrete.gr
Γ. Κορνάρος: Καθηγητής Εφαρμογών Ε.Π.Π. , Ν. Παπαδάκης: Καθηγητής Εφαρμογών Γ.Τ.Θ.Ε.
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ρουσιάσεις η καθεμία (και πέντε λεπτά για
ερωτήσεις). Οι συνεδρίες αφορούσαν:
• Τεχνικές Αρχιτεκτονικές σε Ενσωματωμένα Συστήματα
• Εφαρμογές Έξυπνων Ελεγκτών
• Πιστοποίηση και Ανάπτυξη Λογισμικού
Ενσωματωμένων Συστημάτων
• Πρωτότυπες Εφαρμογές Ενσωματωμένων Συστημάτων
• Υλοποιήσεις Εφαρμογών με Αναλογικά
και Μικτά Σήματα
• Δικτυακά Πρωτόκολλα και Συστήματα
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Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να ευχαριστήσει το ΤΕΙ Κρήτης
για την οικονομική υποστήριξη του
συνεδρίου, καθώς και
• τους technical sponsors και τη
XilinxInc. για την υποστήριξη
τους όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
• τους εξωτερικούς συνεργάτες
του Τομέα Η/Υ του Γενικού
Τμήματος Θετικών Επιστημών:
Διονυσία Μαυράκη, Αντώνη
Παπαγρηγορίου και Αντώνη
Ποτηράκη για τη γραμματειακή
και τεχνική υποστήριξη (σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος
του
website
του
συνεδρίου, κατάταξη των άρθρων, προετοιμασία πρακτικών
συνεδρίου της IEEE, κ.α.) που
προσέφεραν με επαγγελματισμό υψηλής στάθμης εθελοντική εργασία.
• τον Αναπληρωτή Καθηγητή
Αρχαιολογίας και υπεύθυνο
του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης Δρ
Gareth Owens για την πολύ ενδιαφέρουσα εθελοντική ξενάγηση των συνέδρων στο
Μινωϊκό παλάτι της Κνωσσού,
• τους τοπικούς φορείς (Νομαρχία και Δήμος Ηρακλείου) για
το καλαίσθητο έντυπο και ηλεκτρονικό πολιτιστικό υλικό που
μοιράστηκε στους συνέδρους,
και
• τα κρασιά Λυραράκης (Γεωργικές Επιχειρήσεις Αλαγνίου Α.Ε.)
για τα άριστα εμφιαλωμένα
κρασιά που δώρισαν για χρήση
στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου στη Ρογδιά Ηρακλείου.
Μ. Γραμματικάκης: Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - mpgramma@cs.teicrete.gr
Γ. Κορνάρος: Καθηγητής Εφαρμογών Ε.Π.Π. , Ν. Παπαδάκης: Καθηγητής Εφαρμογών Γ.Τ.Θ.Ε.

Τυπωμένα Πρακτικά WISES2010

Ηλεκτρονικά Πρακτικά WISES2010

IEEE Catalog Number: CFP10848-PRT

IEEE Catalog Number: CFP10848-ART

ISBN: 978-1-4244-5716-8

ISBN: 978-1-4244-5717-5

Library of Congress: 2009940018

Library of Congress: 2009940018

Η εμπειρία για όλους που συνεισέφεραν ή συμμετείχαν στη διοργάνωση είναι ανεκτίμητη. Η συμμετοχή του ΤΕΙ θα συνεχιστεί με παρουσία μελών της Οργανωτικής Επιτροπής
του WISES2010 στο steering committee καθώς και στην τεχνική επιτροπή μελλοντικών
συνεδρίων WISES.

Η Οργανωτική Επιτροπή του WISES2010,
Μίλτος Γραμματικάκης, Γιώργος Κορνάρος και Νίκος Παπαδάκης

Μ. Γραμματικάκης: Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - mpgramma@cs.teicrete.gr
Γ. Κορνάρος: Καθηγητής Εφαρμογών Ε.Π.Π. , Ν. Παπαδάκης: Καθηγητής Εφαρμογών Γ.Τ.Θ.Ε.
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Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους, τις επιτροπές, το τεχνικό πρόγραμμα, τις
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, καθώς και φωτογραφίες από τις παρουσιάσεις, το επίσημο
δείπνο και την επίσκεψη στην Κνωσσό, όπου συμμετείχαν περίπου οι μισοί σύνεδροι,
υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://wises2010.cs.teicrete.gr. Τα technical papers είναι ήδη
διαθέσιμα διεθνώς από την ψηφιακή βιβλιοθήκη ΙΕΕΕ Xplore (http://ieeexplore.ieee.org),
και τα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου έχουν κατατεθεί με τους παρακάτω κωδικούς:
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Ένα Καινοτόμο
Διεθνές Συνέδριο
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του Δρ. Θαλή Παπάζογλου

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος καινοτόμων τεχνολογικών υπηρεσιών του Εργαστηρίου Συστημάτων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) INNOPSE,
ίδρυσα το 2005 το Διεθνές Συνέδριο θεμάτων Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
γνωστό τώρα διεθνώς ως DEMSEE.

αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας ο οποίος οργανώνει το Συνέδριο με
την επιστημονική υποστήριξη μας.
Το Συνέδριο μας αυτό έχει κερδίσει τη
διεθνή αναγνώριση και προβάλλεται διεθνώς κάθε χρόνο τόσο από το Διεθνές Συμβούλιο Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής
Ενέργειας (CIGRE), όσο και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EURELECTRIC, καθώς και
την ελληνική αναγνώριση και την υποστήριξη του ΤΕΕ, κλπ.

Το DEMSEE έχει εξαρχής υιοθετήσει κυρίως τις ακόλουθες δέκα θεματικές ενότητες προς παρουσίαση:
• Ανάπτυξης και λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού
• Θεσμικών πλαισίων
• Οικονομικών
• Υποδομών και συνεργασίας των ηλεκτρικών δικτύων
• Έρευνας και τεχνολογιών αιχμής καθώς
και της προόδου στα έξυπνα δίκτυα
• Εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης
• Λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων
• Περιβάλλοντος
• Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Περιφερειακής ανάπτυξης.

Το Συνέδριό μας στοχεύει στην προβολή
υψηλής ποιότητας πρωτοποριακών ερευνητικών εργασιών που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων
υποδομών στο νέο ανταγωνιστικό καθεστώς
λειτουργίας των ΣΗΕ με εστίαση στην περιοχή των Βαλκανίων, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη δική μας χώρα. Έχομε
εξασφαλίσει το ΤΕΙ Κρήτης να έχει κάθε χρονιά μια αξιόλογη παρουσία σε αριθμό εργασιών προερχομένων τόσο από το
Εργαστήριο ΣΗΕ όσο και από άλλα Εργαστήρια του ΤΕΙ (του Ηρακλείου και των Χανίων).

Παράλληλα, δίδει τη δυνατότητα στον
εκάστοτε Οργανωτή του Συνεδρίου να υιοθετεί ένα θέμα-στόχο που συνδέεται με τις
τοπικές προτεραιότητες και τα ιδιαίτερα
αναπτυξιακά ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, το φετινό DEMSEE 2010 έχει υιοθετήσει ως θέμα-στόχο το «Πιο έξυπνα
δίκτυα για πιο πράσινη Ανάπτυξη» που

Το Συνέδριο συγκεντρώνει κάθε χρόνο
εργασίες από περίπου 15 χώρες, κυρίως
από την περιοχή μας αλλά και πιο μακρινές
όπως: Βορείου Αμερικής, Σκανδιναβικές,
κλπ. Προσελκύει επίσης διακεκριμένες προσωπικότητες από το διεθνή χώρο. Για παράδειγμα, στο Στρογγυλό Τραπέζι του
Συνεδρίου φέτος πάνω σε θέματα Ευρω-
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Το Συνέδριο μπορεί να εκληφθεί ως ένα
«καινοτόμο προϊόν» της δραστηριότητάς
μας, υπό την έννοια ότι έχει προικιστεί με
την οργανωτική εκείνη δομή (Διεθνής Διοικούσα Επιτροπή, Διεθνής Επιστημονική
Επιτροπή, κλπ.) αλλά και το διεθνές κύρος
που του επιτρέπουν να μεταφέρεται από
χώρα σε χώρα με εξασφαλισμένη την επιτυχία για τους εκάστοτε Οργανωτές του.
Το φετινό Συνέδριο DEMSEE αποτελεί
τον πυρήνα της Εβδομάδας Πράσινης Ανάπτυξης και Ενέργειας: 20-26 Σεπτεμβρίου
στη Σητεία, στόχοι της οποίας είναι:
• Η ανάδειξη της σημασίας και η στήριξη
των εφαρμογών της Πράσινης Ανάπτυξης.
• Η συμβολή στη βέλτιστη αντιμετώπιση
– αξιοποίηση των συνθηκών της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην
περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.
• Η συμβολή στην προώθηση και προσέλκυση επενδύσεων στην Κρήτη και
στη χώρα μας στους τομείς της πράσινης Ανάπτυξης (ενέργεια, τουρισμός,
γεωργία, πόλεις κλπ.).

Στη Διεθνή Συνάντηση για την πράσινη
ανάπτυξη θα συμμετέχουν πολιτικοί και τεχνοκράτες από τη Γαλλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο Συνέδριο DEMSEE
θα συμμετέχουν επιστήμονες και ειδικοί από
17 Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν
επενδυτές από την Ελλάδα και άλλες χώρες
καθώς και εταιρίες υποστήριξης της Πράσινης Ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας.
Στους χώρους του ξενοδοχείου θα παρουσιάζονται επενδυτικά σχέδια πράσινης
ανάπτυξης και εταιρίες παραγωγής και υποστήριξης έργων πράσινης ανάπτυξης.
Το Σάββατο 25/9 θα γίνει στην ορεινή
περιοχή ΜΑΡΕ ΖΗΡΟΥ (Δήμου Λεύκης) ο
εορτασμός των 17 ετών συνεχούς λειτουργίας της πρώτης μεγάλης Α/Γ (500 KW) που
εγκαταστάθηκε στην Ν.Α. Ευρώπη και τα
επίσημα εγκαίνια των νέων Α/Γ του Ο.Α.Σ.
Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στην ίδια θέση.
Κατά τη διάρκεια του επταημέρου θα
πραγματοποιηθούν πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικές με την πράσινη
ανάπτυξη.
Πρόθεση να θέσουν υπό την αιγίδα τους
τις εκδηλώσεις της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ έχουν εκδηλώσει όλα τα αρμόδια Υπουργεία.

Η ιστοσελίδα του φετινού Συνεδρίου
DEMSEE, για κάθε ενδιαφερόμενο, είναι:
www.oas.gr/synedria/demsee2010

Βασικές εκδηλώσεις του επταημέρου είναι:
• Η Διεθνής Συνάντηση για την ΠΡΑΣΙΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (21,22 Σεπτεμβρίου).
• Το Διεθνές Συνέδριο DEMSEE 2010 για
την Απελευθερωμένη Αγορά Ενέργειας
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (23,24
Σεπτεμβρίου)
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παϊκών Ρυθμιστικών Πολιτικών στην ηλεκτρική ενέργεια, που θα συντονίσω, θα παρακαθίσουν ως μέλη, μεταξύ άλλων ο
Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE), ο Γενικός Γραμματέας του
Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Δικτύου (ENTSOE), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας
της Ακαδημίας Αθηνών, Ακαδημαϊκός
Λουκάς Χριστοφόρου, κλπ.
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Ετήσιο Βραβείο
Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής
του Ινστιτούτου Πληροφορικής και
Τηλεματικής
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής
και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) προκηρύσσει από φέτος το Ετήσιο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής
Διατριβής, το οποίο έχει απονεμηθεί από Ελληνικό Πανεπιστήμιο
στον ευρύτερο τομέα της Πληροφορικής - Τηλεματικής κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι
οι ακόλουθοι:
• Ο διδακτορικός τίτλος θα πρέπει να έχει
απονεμηθεί από Ελληνικό Πανεπιστήμιο μέσα στο 2010.
• Η διδακτορική διατριβή μπορεί να είναι
γραμμένη είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.
• Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να
αναφέρεται σε ένα από τα θέματα στα
οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά το
ΙΠΤΗΛ:
- Επεξεργασία εικόνας
- Όραση υπολογιστών
- Αναγνώριση προτύπων
- Επεξεργασία σήματος
- Τεχνητή νοημοσύνη
- Πολυμέσα
- Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα
Η υποβολή της διδακτορικής διατριβής
θα γίνεται ηλεκτρονικά. Μαζί, θα πρέπει να

υποβάλεται βεβαίωση από τη γραμματεία
της σχολής ότι ο διδακτορικός τίτλος απονεμήθηκε μέσα στο έτος που αναφέρει η προκήρυξη, καθώς και τα ονόματα και οι
ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Τριμελούς
Επιτροπής.
Η επιτροπή κρίσης θα αποτελείται από
Ερευνητές του ΙΠΤΗΛ.
Το βραβείο θα απονέμεται κατά την
Ανοιχτή Ημέρα του ΙΠΤΗΛ και θα αποτελείται από βεβαίωση και χρηματικό ποσό 600
ευρώ. Το ΙΠΤΗΛ θα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης του νικητή, εντός Ελλάδας, για να
παραστεί στην εκδήλωση και να παραλάβει
το βραβείο προσωπικά. Το βραβευμένο διδακτορικό θα προβάλλεται από την ιστοσελίδα του ΙΠΤΗΛ καθώς και μέσω δελτίου
τύπου.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:
15 Ιανουαρίου 2011
Αναλυτικές οδηγίες από την
Ιστοσελίδα του ΙΠΤΗΛ:
w ww.it i. gr/ b es tP hD a wa rd

Μονοατομικό κοτετσόσυρμα
και ιπτάμενοι βάτραχοι
Το Νόμπελ Φυσικής του 2010

Αιτία για το άρθρο που διαβάζετε
υπήρξε η περιέργεια.
Πώς γίνεται ο ίδιος επιστήμονας που τιμάται φέτος με βραβείο Νομπελ Φυσικής,
να κατέχει συγχρόνως και Ιγκ Νόμπελ, το
βραβείο παρωδία, που απονέμεται από τα
Χιουμοριστικά «Χρονικά της Απίθανης
Έρευνας» για επιστημονικές εργασίες, συνήθως σουρεαλιστικές, «που κάνουν τον
κόσμο πρώτα να γελάσει και μετά να σκεφτεί»;
«Γραφένιο, η μαγεία του επίπεδου άνθρακα»
Το Νόμπελ Φυσικής για το 2010 απονεμήθηκε στους καθηγητές του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, Αντρέ Γκέιμ και
Κονσταντίν Νοβοσέλοφ, ρωσικής καταγω-

Το κρυσταλλικό πλέγμα των ατόμων άνθρακα στο μονοατομικού πάχους γραφένιο

γής, για το διαχωρισμό και μελέτη των ιδιοτήτων του γραφενίου, μιας νέας μορφής άνθρακα.
Το άτομο του άνθρακα είναι η βάση των
οργανικών ενώσεων. Όλες οι μορφές της
ζωής περιέχουν άνθρακα. Το διαμάντι είναι
καθαρός άνθρακας, το κάρβουνο και η καπνιά αποτελούνται από άνθρακα.
Το γραφένιο είναι ένα διδιάστατο πλέγμα
από μια μόνο στιβάδα ατόμων άνθρακα,
διατεταγμένα σε κανονικά εξάγωνα, όπως οι
κηρήθρες ή το κοτετσόσυρμα. Είναι το βασικό δομικό υλικό μερικών αλλοτροπικών
μορφών άνθρακα, όπως ο γνωστός μας
γραφίτης, τα εξωτικά φουλλερένια (βραβείο
Νόμπελ χημείας το 1996) και οι νανοσωλήνες άνθρακα.
Ο γραφίτης αποτελείται από διαδοχικές
στρώσεις γραφένιου, χαλαρά συνδεδεμένες. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε
να απομονώσουμε μια μονοατομική στιβάδα γραφένιου και ότι αυτή θα ήταν σταθερό υλικό. Όταν γράφουμε στο χαρτί με
ένα μολύβι, ο γραφίτης αφήνει ως αποτύπωμα επάλληλες στιβάδες γραφενίου, δεδομένου του απειροελάχιστου πάχους που
έχει ένα άτομο. Για να διαχωρίσουν μια
μόνο στιβάδα, οι Γκέιμ και Νοβοσέλοφ,
χρησιμοποίησαν κοινό σελοτέιπ (!). Στη συνέχεια τοποθέτησαν τη μεμβράνη γραφενίου σε υπόστρωμα πυριτίου που, ευτυχώς,
είχε το κατάλληλο πάχος ώστε να δουν φαινόμενα συμβολής.
Το γραφένιο είναι διαφανές, εύκαμπτο,
καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και της θερμότητας, μεγάλης αντοχής και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί πειραματικά σε εφαρμογές
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της Δρ. Χαράς Αθανασάκη - Μιχαηλίδου
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φυσικός που του απονέμεται το Νόμπελ. Νεότερός του ήταν μόνον ο
Μπράϊαν Τζόζεφσον, που πήρε το Νόμπελ Φυσικής το 1973 σε ηλικία 33
χρόνων, για τις θεωρητικές του προβλέψεις σχετικά με την υπεραγωγιμότητα που επαληθεύτηκαν από το
ομώνυμο «φαινόμενο Τζόζεφσον»
Ο Αντρέ Γκέιμ, 52 ετών, έχει τη μοναδικότητα να είναι κάτοχος όχι μόνον
του Βραβείου Νόμπελ, αλλά και του
αντιβραβείου «Ιγκ Νόμπελ» Τα Ιγκ Νόμπελ (λογοπαίγνιο με το Ignoble) αποΣαν μεταξωτό ύφασμα, τσαλακωμένη μεμ- νέμονται «για να γιορτάσουν το
βράνη από γραφένιο πάνω σε πλακίδιο πυ- ασυνήθιστο, να τιμήσουν τη φαντασία
ριτίου. Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του
κοινού για την επιστήμη, την ιατρική και
μεγέθυνση 5000 φορές
την τεχνολογία».
Το βραβείο απονεμήθηκε το 2000
όπως εύκαμπτες οθόνες αφής ή τρανζίστορ
στον Αντρέ Γκέιμ και στον Βρετανό φυσικό
μεγάλης ταχύτητας. Οι μοναδικές του ιδιόκαθηγητή σερ Μάικλ Μπέρρυ.
τητες είναι βέβαιο πως θα οδηγήσουν σε
Xρησιμοποίησαν μαγνήτες για να ανυεξίσου εκπληκτικές εφαρμογές. Το ίδιο ή
ψώσουν και να κρατήσουν αιωρούμενα διάπερισσότερο σημαντικοί είναι οι δρόμοι
φορα διαμαγνητικά αντικείμενα, μεταξύ των
που ανοίγονται στην έρευνα της σύγχρονης
οποίων ένα ζωντανό βάτραχο (!) σε μια ιδιοφυσικής, κβαντικής και ρελατιβιστικής.
φυή επίδειξη των νόμων της φυσικής.
«Κβαντική ηλεκτροδυναμική στο ίχνος ενός
Βλέποντας την επιστήμη σαν παιχνίδι, ο
μολυβιού» είναι μια παραστατική περιΓκέιμ
έφτασε στο σημείο να δημοσιεύσει to
γραφή.
2001 εργασία του στο περιοδικό Physica B
Ο Α. Γκέιμ, όταν του ζητήθηκε να περιόπου εμφανίζει ως συν-συγγραφέα, τον
γράψει με απλά λόγια το γραφένιο, είπε:
H.A.M.S. ter Tisha, δηλαδή το χάμστερ του
“Φανταστείτε ένα φύλλο χαρτί ένα εκαμε το όνομα Tisha!
τομμύριο φορές λεπτότερο από το συνηθιΤο 2007, η εργασία του για το “gecko
σμένο. Φανταστείτε ότι αυτό το υλικό έχει
tape” θεωρήθηκε πρωτοποριακή στον
αντοχή μεγαλύτερη από το διαμάντι και μετομέα της νανο-βιολογίας. Γκέκο είναι ένα
γαλύτερη αγωγιμότητα από τον χαλκό. Φανταστείτε μια μηχανή που χωράει
στο γραφείο σας, αλλά που μπορεί
Κατά την αναγγελία του βραβείου Νομπελ, δόθηκε η
να απαντήσει σε εκείνα τα ερωτήματα της φυσικής που αναζητούμε
ακόλουθη περιγραφή:
στο CERN. Αυτό είναι το γραφένιο.
Γραφένιο επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέΑκούγεται σαν μαγεία; Πράγματι,
τρου έχει τόση αντοχή ώστε να σηκώσει το
μερικές φορές και εγώ δεν μπορώ
βάρος μιας γάτας τεσσάρων κιλών. Αυτό το
να το πιστέψω.”
Οι Νομπελίστες
Ο Κονσταντίν Νοβοσέλοφ, 36
χρόνων, είναι ο δεύτερος νεότερος

δίχτυ γραφενίου έχει βάρος ένα χιλιοστό του
γραμμαρίου, όσο δηλαδή μια τρίχα από το
μουστάκι της γάτας!
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«Προσπαθούμε να είμαστε περίεργοι
για τα πάντα, και το πιο σπουδαίο, να το
διασκεδάζουμε», λέει ο Νοβοσέλοφ. «Ο
Αντρέ ξεκίνησε αυτή την συνήθεια, τις νύχτες της Παρασκευής να δοκιμάζουμε νέα
πειράματα, να εφαρμόζουμε τρελές ιδέες.
Το γραφένιο ήταν μια από αυτές»
Όταν ρωτήθηκε τι θέλει να πει στον
κόσμο για τη δουλειά του, ο Νοβοσέλοφ

Το γραφένιο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό
και εύκαμπτο.
απάντησε: «Ότι η επιστήμη πρέπει να είναι
διασκέδαση και ότι δε χρειάζονται πάντοτε
δαπανηρά πειράματα πολλών εκατομμυρίων για να βρίσκεσαι στην πρωτοπορία της
έρευνας»
Σχόλια
Η αρχική μου περιέργεια με οδήγησε να
ανακαλύψω δυο σπουδαίους επιστήμονες,
που προσεγγίζουν την επιστήμη χωρίς αγγυλώσεις και ψεύτικη σοβαροφάνεια. Θεωρούν την έρευνα ένα παιχνίδι και αναζητούν
τη διασκέδαση στη δουλειά τους που τη χαρακτηρίζει η δημιουργικότητα και οι πρωτότυπες, τολμηρές προσεγγίσεις.
Επειδή περιμένουμε τις προτάσεις για το
νέο σχολείο και το νέο Πανεπιστήμιο, ελπίζω να θυμηθούμε πως για να αγαπήσουν
τα παιδιά τη γνώση, πρέπει να τους κεντρίσουμε την περιέργεια, και να τους αποκαλύψουμε τη διασκέδαση που κρύβει η
επιστήμη και τη μαγεία της επιστημονικής
ανακάλυψης.

Στο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης διεξάγεται
έρευνα για ενσωμάτωση χημικά τροποποιημένου γραφενίου σε οργανικά φωτοβολταϊκά. Δείτε τα δύο άρθρα από τον Ε. Κουδουμά και τον Ε. Κυμάκη στο πρώτο τεύχος
του παρόντος περιοδικού. Επίσης την πρόσφατη εργασία: E.Kymakis et al.“Spin coated
grapheme films as the transparent electrode in organic photovoltaic devices” στο διεθνές
συνέδριο για Transparent Conductive Materials.

Χ. Αθανασάκη - Μιχαηλίδου:Καθηγήτρια στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - athan@staff.teicrete.gr

ειδησεογραφία

είδος σαύρας που έχει την ικανότητα να
προσκολλάται και να κινείται σε εντελώς
λείες, ακόμη και κατακόρυφες επιφάνειες.
Ο Γκέιμ κατασκεύασε μια ισχυρή κολλητική ταινία, που μιμείται με μικροϊνες τα
πόδια της σαύρας.
Όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις του
αλλά και από την επιστημονική του διαδρομή, ο Γκέιμ διατηρεί μια παιγνιώδη διάθεση και μια ασίγαστη περιέργεια για την
επιστήμη. Συνηθίζει να ασχολείται διαδοχικά με διαφορετικά αντικείμενα, χρησιμοποιώντας με καινούργιους συνδυασμούς
τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τις υπάρχουσες γνώσεις του. Περιγράφει αυτόν τον
τρόπο δουλειάς ως ανάλογο με τις κατασκευές lego. «Τα τουβλάκια και τα εξαρτήματα βρίσκονται μπροστά σου. Είναι ο
εξοπλισμός, η μεθοδολογία, οι γνώσεις
σου. Τα συνδυάζεις με τρόπο που κανείς
άλλος δεν έχει σκεφτεί, για να κατασκευάσεις κάτι καινούργιο». Του αρέσει να δοκιμάζει νέες «τρελές» ιδέες, που οι
περισσσότερες βέβαια οδηγούν σε αδιέξοδο. Όταν όμως «τα πειράματα της Παρασκευής» στέφονται με επιτυχία, έχει
χτυπήσει φλέβα χρυσού.
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«Η ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ»
“Ancient X-Files” – National Geographic Channel
“Ενας γλωσσολόγος αποκρυπτογράφος επιχειρεί να επιλύσει το
αίνιγμα ενός από τα πλέον μυστηριώδη αρχαία ευρήματα, του
Δίσκου της Φαιστού”, του Δρ. Γ. Όουενς
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ΣΚΑΚΙ: Πνευματικές Ενασχολήσεις
Η ιστορία του σκακιού, της Μ. Βασιλακάκη

«Η ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ»

“Ancient X-Files” – National Geographic
Channel
27 & 28 – 09 - 2010, 04 & 05 – 10 - 2010

Μια σειρά γυρισμάτων πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο Ηράκλειο
και την ευρύτερη περιοχή από τις 7–14
Μαρτίου με αντικείμενο το Δίσκο της Φαιστού, το «Αίνιγμα» της Μινωικής Κρήτης.
Τα γυρίσματα εντάσσονται σε μια σειρά
ντοκυμαντέρ με τίτλο «ANCIENT X-FILES»
υπό τη γενική εποπτεία και διεύθυνση του
National Geographic Society των ΗΠΑ και
πραγματοποιήθηκαν στη Φαιστό και στους
Βώρους στη Μεσσαρά, στην Κνωσσό, στις

του Δρ. Γκάρεθ Όουενς

Αρχάνες, στην προσωρινή έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, στο
Δήμο Ηρακλείου και στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Στόχος του ντοκυμαντέρ ήταν να παρουσιαστεί ο Δίσκος της Φαιστού, η ανακάλυψή
του στα 1908, όλο το φάσμα των προσεγγίσεων ως προς το περιεχόμενό του, η συστηματική έρευνα των τελευταίων 15
χρόνων (αρχαιολογική, επιγραφική και
γλωσσολογική) όπως και η μικρή αλλά σταθερή πρόοδο που έχει συντελεστεί προς μια

Γ. Όουενς: Συντονιστής του Ιδρύματος για το πρόγραμμα “ΕΡΑΣΜΟΣ”

σχόλια - απόψεις - κρίσεις

“Ενας γλωσσολόγος αποκρυπτογράφος
επιχειρεί να επιλύσει το αίνιγμα ενός από τα
πλέον μυστηριώδη αρχαία ευρήματα, του
Δίσκου της Φαιστού”

# " & .(

( ,/!

%/- '

& ( '

πιθανή κατανόηση της μινωικής αυτής επιγραφής. Συντελεστές του προγράμματος
ήταν οι: δρ. Sandy MacGillivray, αρχαιολόγος, (για τη Φαιστό και την Κνωσσό) και
ο δρ. Αντώνης Βασιλάκης, αρχαιολόγος
(για την Κνωσό και τις Αρχάνες) ενώ κύριος
παρουσιαστής ήταν ο δρ. Γκάρεθ Όουενς,
γλωσσολόγος – ερευνητής σε θέματα της
μινωικής γλώσσας και των επιγραφών της.

Ο δρ. Γκάρεθ Όουενς επίσης, συμμετείχε
σε ένα δεύτερο πρόγραμμα της ίδιας σειράς
που αφορούσε το θέμα της «Λαβυρίνθου»
και είχε την ευκαιρία, μέσα από συζήτηση
με τον δρ. Nick Howarth, γεωγράφο από το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, να παρουσιάσει την πρόσφατη προσέγγισή του σχετικά
με αυτό, ότι δηλαδή η Λαβύρινθος της Μινωικής Κρήτης (c.2000-1400 π.Χ.) μπορεί

Γ. Όουενς: Συντονιστής του Ιδρύματος για το πρόγραμμα “ΕΡΑΣΜΟΣ”

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
• Όουενς, Γκάρεθ, Λαβύρινθος: Γραφές και γλώσσες της μινωικής και μυκηναϊκής
Κρήτης, Ψυχογυιός, Κωστής (επιμ.), Νικολιδάκη Κάλλια (μτφρ.). Ηράκλειο: Κέντρο
Κρητικής Λογοτεχνίας 2007 (σελ. xxvi+358), ISBN : 978-960-86847-5-1, με την
υποστήριξη της Νομαρχίας Ηρακλείου.
• ‘ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗΣ ΚΝΩΣΟΥ’
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, DVD-ROM,
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (2004).
• ΔΑΙΔΑΛΙΚΑ – ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(2005-2010) www.teicrete.gr/daidalika
• ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΝΩΣΟΣ, ΓΡΑΦΗ
(2007)
http://grypas.heraklion.gr/heraklion-site/hp.php?id=1581&sid=1450&level=2&on=0
• ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ, ΓΡΑΦΗ
(2009) http://www.cityofmalia.gr/malia-site/index3.php?tab=3#
• ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
(2010) www.teicrete.gr/arkalochori
Ιστοσελιδες
• Η Λαβυρινθος 2010
http://www.teicrete.gr/arkalochori/
• Η Μινωικη Γλωσσα 2009
http://www.teicrete.gr/Daidalika/minoanlanguage/
• Ο Δισκος της Φαιστου 2008
http://www.teicrete.gr/daidalika/phaistosdisk/
• ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ – ΒΙΒΛΙΟ
ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
http://www.teicrete.gr/Daidalika/labyrinth.html

Γ. Όουενς: Συντονιστής του Ιδρύματος για το πρόγραμμα “ΕΡΑΣΜΟΣ”

σχόλια - απόψεις - κρίσεις

να ταυτιστεί με το Σπήλαιο του
Αρκαλοχωρίου στο οποίο εντοπίστηκαν εκατοντάδες διπλοί αναθηματικοί πέλεκεις, συμπεριλαμβανομένων και δυο ενεπίγραφων σε γραμμική Α γραφή. Η
θέση του διαφέρει από αυτήν του
Sir Arthur Evans που πίστευε ότι
ο λαβύρινθος της μυκηναϊκής
Κρήτης (c.1400-1200 B.C.) ταυτιζόταν με το ανάκτορο της Κνωσού.
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ΣΚΑΚΙ: Πνευματικές Ενασχολήσεις
Η ιστορία του σκακιού
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της Μαίρης Βασιλακάκη

Η προέλευση των διαφόρων παιγνιδιών
έχει μεγάλη σημασία γιατί αντανακλούν
τον πολιτισμό κάθε λαού. Ειδικότερα όσον
αφορά στο σκάκι, η σημασία αυτή είναι
ακόμη μεγαλύτερη, δεδομένου ότι είναι το
δημοφιλέστερο πνευματικό άθλημα στον
κόσμο.
Πολλές δεκάδες βιβλία και μελέτες
έχουν γραφτεί σχετικά με την καταγωγή
του. Η λέξη σκάκι προέρχεται από την ιταλική scacco η οποία τελικά προέρχεται από
τo περσικό σαχ και σάχης.
Παιχνίδια σχετιζόμενα με το σκάκι, παί-

ζονταν ήδη από τη μακρινή αρχαιότητα, από
την Ελλάδα και την Αίγυπτο ως και την Κίνα.
Όλες οι χώρες που βρίσκονται σε αυτήν την
περιοχή, διεκδικούν την καταγωγή του παιχνιδιού. Ένα τέτοιο παιχνίδι είχε φτάσει και
στους Κέλτες ήδη πριν την Ρωμαϊκή κατάκτηση.
Το σκάκι, είχε ήδη αποκτήσει την τελική
σύγχρονή του μορφή στην δυτική Ευρώπη
τον 15ο αιώνα. Οι μεταβολές των κανόνων
τους τελευταίους πέντε αιώνες, έχουν γενικά
να κάνουν με τη διαιτησία των αγώνων και
όχι με το ίδιο το παιχνίδι.

Μ. Βασιλακάκη: Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής - mvasilakaki@stegteiher.gr

Παρόλο που το ζατρίκιο είναι πολύ αρχαιότερο από το σκάκι στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν είναι ο άμεσος πρόγονος του
σύγχρονου σκακιού. Ο άμεσος πρόγονος
του σκακιού, ήρθε στην δυτική Ευρώπη από
τους Άραβες. Οι Άραβες με τη σειρά τους
είχαν πάρει το παιχνίδι επίσης από τους Πέρσες.
Παλιότερα, πολύ δημοφιλής ήταν η θεωρία ότι το σκάκι γενικά κατάγεται από ένα
ινδικό παιχνίδι, το τσατούραγκα (chatu-

Ο πίνακας αυτός μας έρχεται από την Ολλανδία
και είναι του 1510. Ο ζωγράφος είναι ο Lucas van
Leyden. Μας δείχνει μια μορφή σκακιού που παιζόταν πολύ εκείνη την εποχή, το σκάκι courier
όπως ονομαζόταν.
Βλέπουμε ότι το σκάκι, έχει αφήσει τα ίχνη του
σε κάθε ιστορική περίοδο.

Ο προβληματισμός ωριμάζει τη σκέψη και την αποφασιστικότητα. Όλοι οι συνδυασμοί της
παρτίδας παλεύουν στο μικρό κεφαλάκι. Αγώνες στο ΤΕΙ Κρήτης.
Μ. Βασιλακάκη: Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής - mvasilakaki@stegteiher.gr

σχόλια - απόψεις - κρίσεις

Πολύ αρχαιότερα στο Βυζάντιο, παιζόταν μια παραλλαγή του παιχνιδιού, το γνωστό ζατρίκιον. Το παιχνίδι αυτό, πιθανότατα
ήρθε κατευθείαν από τους Πέρσες. Μάλιστα η λέξη ζατρίκιον, ετυμολογείται από
την αρχαία περσική shatranj που σημαίνει
"βασιλικό παιχνίδι" (αυτό λογικά ερμηνεύεται από τον ιδιαίτερο ρόλο του βασιλιά
στο παιχνίδι και όχι "επειδή παιζόταν από
βασιλιάδες").
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ranga) περίπου του 600 μ.Χ., αλλά οι
αποδείξεις θεωρούνται πια αδύναμες.
Ακόμα και έτσι, η Ινδία είναι πολύ δημοφιλής υπόθεση για την καταγωγή του σκακιού.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
από το αραβικό σκάκι οι κινήσεις του
ίππου, του πύργου, του βασιλιά και σε μεγάλο βαθμό των πιονιών παραμένουν
αναλλοίωτες. Οι Άραβες κατασκεύαζαν

Ηρακλειώτες φοιτητές μας και μέλη του ΤΕΙ και του Σκακιστικού Ομίλου Ηρακλείου στο
τουρνουά «εις μνήμη Καραπάνου», στην Άμφισσα 2009.
επίσης και σκακιστικά προβλήματα. Οι βασικές μεταβολές που υπέστη το σκάκι, είναι
η κίνηση της βασίλισσας (η οποία στο σύγχρονο σκάκι έγινε πανίσχυρη), η κίνηση
του αξιωματικού, η δυνατότητα των πιονιών να κινηθούν κατά δύο τετράγωνα
στην πρώτη τους κίνηση, καθώς και το
ροκέ.

Ο πύργος αρχικά συμβόλιζε τα άρματα,
αλλά με κάποιον τρόπο φαίνεται να συνδέθηκε και με τους πολιορκητικούς πύργους.

Μ. Βασιλακάκη: Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής - mvasilakaki@stegteiher.gr

Π ΡΟ ΒΛ Η Μ Α ΤΑ

Gerstner-Korneev, Ουμπέντα 2000

Emms-Arkell, Λονδίνο 1994

Τα Λευκά έχουν μια κίνηση που τους
εξασφαλίζει άμεσα τη νίκη.

Τα Λευκά κάνουν ματ.

Μ. Βασιλακάκη: Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής - mvasilakaki@stegteiher.gr
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Δύο σχετικά εύκολοι συνδυασμοί από παλιότερες παρτίδες:

