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Συντακτική Επιτροπή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Στο παρόν τεύχος μπορείτε να διαβάσετε:
στην ενότητα «εκπαίδευση» την πρόταση που
ήδη υποβλήθηκε και στη συνέχεια αξιολογήθηκε θετικά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», για τη
βελτίωση και την ανάπτυξη νέων Ψηφιακών
Υπηρεσιών από τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
Στο δεύτερο άρθρο της ενότητας παρέχονται
πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή σεμιναρίων για τεχνικούς στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης
ενέργειας στο πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Intelligent Energy – Europe.
Η ενότητα «έρευνα» περιλαμβάνει άρθρα
για τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Ανατολικής Μεσογείου του Τμήματος Μηχανολογίας, την τεχνολογία των ηλεκτρικών πηγών
φωτός , το Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και κλίνει με την παρουσίαση μιας
διδακτορικής διατριβής που εκπονείται στο
Ίδρυμά μας. Το πρώτο άρθρο αναφέρεται στην
αξιοποίηση της εμβιομηχανικής σε μια σειρά
δράσεων όπως η σχεδίαση και η κατασκευή
φυσικού πρωτοτύπου μοντέλου ανθρώπινου
ματιού και η τρισδιάστατη απεικόνιση για τη μέτρηση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών. Στο
δεύτερο άρθρο τεκμηριώνεται η άποψη ότι μακροπρόθεσμα οι πηγές στερεάς κατάστασης,
ανόργανες και οργανικές, θα είναι οι πηγές
φωτός της επόμενης γενεάς οι οποίες θα αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες πυράκτωσης και
τους λαμπτήρες εκκένωσης. Στο τρίτο άρθρο
παρουσιάζεται το εργαστήριο που δραστηριοποιείται σε ευρύ τμήμα της έρευνας που διενεργείται στα πεδία της Σεισμολογίας, της
Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της διατριβής με τίτλο
«Δυναμική διαχείριση των δικτυακών πόρων
Συντακτική Επιτροπή

και προσαρμογή των υπηρεσιών σε συστήματα
επίγειας ψηφιακής διαδραστικής ευρυεκπομπής,
για εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας» η οποία
είναι σε εξέλιξη στο εργαστήριο Έρευνας και
Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
«ΠΑΣΙΦΑΗ» με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ.
Το άρθρο με τίτλο «Η τεχνολογία της Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης και η ανάπτυξη
της στο ΤΕΙ Κρήτης» παρουσιάζεται στην ενότητα
«καινοτομία» και αποτελεί τη συνέχεια άρθρου
του προηγούμενου τεύχους. Στο άρθρο περιγράφεται μια νέα πλατφόρμα δικτυακής μουσικής εκτέλεσης και κάποια από τα ενδεικτικά
σενάρια εφαρμογών που υποστηρίχθηκαν στο
πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ. Το
δεύτερο άρθρο της ενότητας «καινοτομία» αναφέρεται στην ανάλυση εικόνας και μουσικής για
την αυτόματη αναγνώριση της ανθρώπινης διάθεσης και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων μεθόδων ταξινόμησης της διάθεσης με βάση την μουσική
επένδυση και με βάση την εικόνα/video θα μας
προσφέρει μια πιο ασφαλή και πιο πετυχημένη
εκτίμησή της. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την
παρουσίαση του προγράμματος Guarantee που
υποστηρίζεται από το Information Technology
for European Advancement (ΙΤΕΑ2) και έχει
στόχο την έρευνα λογισμικού και υπηρεσιών
που θα προσφέρουν ασφάλεια μέσα σε ένα οικιακό περιβάλλον.
Όπως πάντα η ενότητα «ειδησεογραφία» καταγράφει ενδιαφέροντα θέματα από τον χώρο
του Ιδρύματος και το Διεθνή χώρο, και η ενότητα «σχόλια-απόψεις-κρίσεις» άρθρα ποικίλου
ενδιαφέροντος από μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ.
Καλή ανάγνωση!
Με εκτίμηση
Βασίλης Ζαχαρόπουλος
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης
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των Δρ. Νίκου Τσατσάκη και Μιχάλη Παναγιωτάκη MSc

Οντολογικά, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα
διαχειρίζονται και διαδίδουν μεγάλη ποικιλία συμβατικού και ψηφιακού υλικού, που
συνιστά το ακαδημαϊκό περιεχόμενό τους,
με βάση τη σύγχρονη θεωρία ανάλυσης
περιεχομένου. Οι βιβλιοθήκες, οι οποίες
αποτελούν παραδοσιακά τους θεματοφύλακες και διανομείς της ιδρυματικής γνώσης, θα πρέπει συνεχώς να φροντίζουν για
την οργάνωση, ανάδειξη και προβολή της.
Στόχος, είναι η ικανοποίηση της προσδοκίας των χρηστών τους για ταχύτητα, ευχρηστία και σχετικότητα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, προκειμένου να διατηρήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθιέρωση προτύπων αναζήτησης και
διανομής του ακαδημαϊκού περιεχομένου.
Για το σκοπό, αυτό χρειάζονται συστήματα και υπηρεσίες που θα φέρουν στο
φως το δυναμικό των βιβλιοθηκών, παρέχοντας στους χρήστες μια καθολική λύση
για εύρεση και απόκτηση πληροφοριακού
υλικού απ’ όλο το φάσμα του (έντυπο,
ηλεκτρονικό και ψηφιακό) και ανεξάρτητα
από την τυπομορφή και την τοποθεσία του.
Το υλικό αυτό μάλιστα, θα πρέπει να
εμπλουτίζεται με δεδομένα από εξωτερικές
πηγές και να συνοδεύεται από προσαρμοσμένες κατά περίπτωση επιλογές απόκτησης, πάνω στις οποίες οι χρήστες θα
μπορούν να δράσουν.
Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιά-

ζεται συνοπτικά σχετική πρόταση η οποία
υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
21.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την
ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η οποία
αξιολογήθηκε θετικά και αναμένεται να αρχίσει να υλοποιείται άμεσα.

Παρούσα Κατάσταση – Αναγκαιότητα υλοποίησης
Το ΤΕΙ Κρήτης, διαχειρίζεται μέσω της βιβλιοθήκης του συμβατικό και ψηφιακό πληροφοριακό υλικό ελεγχόμενης και ανοικτής
πρόσβασης. Το συμβατικό υλικό (βιβλία,
έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά της συλλογής, λεξικά, μουσικά CD) διατίθεται από
τις βιβλιοθήκες και τεκμηριώνεται και αναζητείται σε ΠΣΒ1, βασισμένο στο λογισμικό
ALEPH 500 v. 16.2. Το σύστημα υλοποιεί
όλες τις διαδικασίες κυκλοφορίας υλικού
και διαθέτει κατάλογο πρόσβασης μέσω παγκόσμιου ιστού. Το ψηφιακό υλικό περιλαμβάνει τα περιοδικά, τις βάσεις και τα
ηλεκτρονικά βιβλία που διατίθενται μέσω
του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ2, και ψηφιακό υλικό
από πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών
του ιδρύματος (γκρίζα βιβλιογραφία). Η
πρόσβαση σε όλο το διαθέσιμο υλικό είναι
ανοικτή μέσω του δικτύου του ιδρύματος
(τομέας teicrete) και δίνεται από διάφορα
σημεία πρόσβασης που ορίζονται στο δικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης του
1
ΤΕΙ.
ΠΣΒ : Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης
ΣΕΑΒ2: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Δυστυχώς, τόσο η συντήρηση
ΕΛ-ΛΑΚ3: Ελεύθερο Λογισμικό- Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
του ΠΣΒ, όσο και η πρόσβαση στο
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Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Η πράξη, «Οργάνωση, ανάδειξη και
προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου
του ΤΕΙ Κρήτης», αφορά κατά κύριο λόγο
στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εικονικής βιβλιοθήκης με ψηφιακό περιεχόμενο (virtuallibrary), με στόχο την κατά το

βέλτιστο δυνατό εξελιγμένη πρόσβαση,
ανοιχτή ή ελεγχόμενη, σε ένα σύμπλοκο
υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικών
και διαδικτυακών διασυνδέσεων, το οποίο
θα προσφέρει τις ακόλουθες γενικευμένες
υπηρεσίες:
• απομακρυσμένης και ομογενοποιημένης αναζήτησης και πρόσβασης σε ψηφιοποιημένες και συμβατικές πληροφο-

εκπαίδευση

υπόλοιπο ψηφιακό περιεχόμενο της, είναι
διαδικασίες δύσκολες και χρήζουν αναθεώρησης. Το ΠΣΒ, παρά τις εξαιρετικές
δυνατότητές του, αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολο στην παραμετροποίησή του και την
εκτέλεση διαδικασιών συντήρησης και
αναβάθμισης. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ετήσιας συντήρησης, υπαγορεύει τη διερεύνηση νέων
λύσεων για την υλοποίηση του
καταλόγου και της κίνησης υλικού της βιβλιοθήκης.
Επιπλέον, η μη ομογενοποιημένη πρόσβαση στις πηγές
ψηφιακού περιεχομένου της
βιβλιοθήκης δυσχεραίνει τη
διαδικασία αναζήτησης και τελικά την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Μάλιστα,
η ελλιπής τεκμηρίωση και ευρετηρίασή του είναι ζητήματα
τα οποία πρέπει άμεσα να επιλυθούν. Σε αυτά πρέπει να
προστεθεί η έλλειψη υπηρεσιών: ηλεκτρονικής υποβολής
ψηφιακού τεκμηρίου για κατάθεση, ηλεκτρονικών εκδόσεων, σύνδεσης μαθημάτων
με πληροφοριακό υλικό, τεκμηρίωσης μαθησιακών αντικειμένων για χρήση σε ηλεκτρονικά μαθήματα, διευκόλυνσης πρόσβασης σε ΑΜΕΑ κ.ά.,
καθώς και η ύπαρξη μεγάλου
όγκου πληροφορίας που χρήζει ψηφιοποίησης, διαχείρισης
και διάθεσης.

ρίες με εκπαιδευτικό και ερευνητικό
κυρίως περιεχόμενο.
• ανάπτυξης, διαχείρισης, τεκμηρίωσης,
εμπλουτισμού και διατήρησης ψηφιακού
περιεχομένου και αναδρομικής κατάθεσης ή μετάπτωσης ψηφιακού περιεχομένου που φυλάσσεται σε άλλα συστήματα ή δεν έχει τύχει διαχείρισης.
• προαγωγής της ηλεκτρονικής μάθησης
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και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας με τον
εμπλουτισμό μαθησιακών αντικειμένων
με μεταδεδομένα, τη δημιουργία θεματικών πυλών και τη δυναμική διασύνδεση μαθημάτων με πληροφοριακό
υλικό που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη.
Το έργο, συμπληρώνεται με εφαρμογή
και εναρμόνιση αποτελεσμάτων συμμετοχικών οριζόντιων δράσεων που εκπονούνται από το ΣΕΑΒ και αποσκοπούν στη
συνεργατικότητα και την κοινή χρήση συστημάτων και υπηρεσιών προκειμένου για
την εξοικονόμηση πόρων και την ανάδειξη
και αξιοποίηση των υπηρεσιών και του

υλικού της βιβλιοθήκης, από ευρύτερο σύνολο χρηστών (ILSaS – Integrated Library
System as Service, CRIS – Current Research Information System).
Η ανάπτυξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών θα στηριχθεί κατά το δυνατό σε συστήματα ΕΛ-ΛΑΚ3, ενώ για τη φιλοξενία
τους θα γίνει χρήση των υποδομών του
ιδρύματος και εικονικών εξυπηρετητών
τους οποίους θα διαθέσει η ΕΔΕΤ-ΑΕ.
Έμφαση θα δοθεί, στην εξασφάλιση της
βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του
έργου, της διαλειτουργικότητας με συναφή
έργα με την εφαρμογή κατάλληλων προτύπων, της διάχυσης των αποτελεσμάτων

στην κοινότητα του ιδρύματος και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και της σχεδίασης
με όρους προσβασιμότητας για άτομα
με αναπηρία (εναρμόνιση με πρότυπο
WAI/WCAG).
Μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης
Η υλοποίηση της πράξης διαρθρώνεται
σε οκτώ υποέργα, που γενικά περιλαμβάνουν φάσεις καθορισμού λειτουργικών
και τεχνικών προδιαγραφών, οργάνωσης
δομών και ροών εργασιών και εγκατάστασης και παραμετροποίησης συστημάτων και
εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχονται
αποτελεσματικά και απρόσκοπτα υπηρεσίες
που διαμορφώνουν το περιβάλλον της εικονικής βιβλιοθήκης (ΕΒ) του Ιδρύματος.
Τα επτά από τα οκτώ υποέργα θα εκπονηθούν από αναδόχους που θα προκύψουν
από ανοικτές διαδικασίες και εξυπηρετήσουν τους ακόλουθους σκοπούς:
• την αναβάθμιση του ιδρυματικού καταθετηρίου με εγκατάσταση και παραμετροποίηση ΕΛ-ΛΑΚ σε εικονικό εξυπηρετητή που θα παραχωρηθεί από την
ΕΔΕΤ-ΑΕ
• την προσωποποιημένη λειτουργία της
ΕΒ και τη διευκόλυνση της ομογενοποιημένης αναζήτησης και πρόσβασης στο
ψηφιακό περιεχόμενό της
• τη δυναμική διασύνδεση μαθημάτων με
το ψηφιακό περιεχόμενο της ΕΒ
• την προαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης μέσω της υπηρεσίας υπομνηματισμού ψηφιακών αντικειμένων με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα
• την ψηφιοποίηση και τον εμπλουτισμό
με μεταδεδομένα διοικητικών εγγράφων
του ιδρύματος
• την επιμόρφωση του προσωπικού της
βιβλιοθήκης σε βέλτιστες πρακτικές και
νέες υπηρεσίες πληροφόρησης
• την πρόσκτηση εξοπλισμού για τη διευκόλυνση ΑΜΕΑ στη χρήση των υπηρεσιών της ΕΒ
Στο όγδοο υποέργο έχει ενταχθεί η υλο-
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Παραδοτέα πράξης – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης συνιστούν
υπηρεσίες με βασικό στόχο την προσθήκη
σημαντικής λειτουργικότητας στην εικονική
βιβλιοθήκη (ΕΒ) του ΤΕΙ Κρήτης και τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου για τις συλλογές της, όπου η
πρόσβαση θα είναι κατά το δυνατόν ανοιχτή και σύμφωνη με όρους προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ.
Ορισμένες από τις υπηρεσίες υλοποιούν πράξεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης
ενώ άλλες επικουρούν στην προβολή του
νέου παραδείγματος. Όλες συνοδεύονται
από τεύχη λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών που προκύπτουν από μελέτες
που σχετίζονται με αυτές και εγχειρίδια τεχνικά και χρήσης. Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά5 οι προς υλοποίηση υπηρεσίες:
• υπηρεσία μετάβασης στο ΟΠΣΒ του
ΣΕΑΒ
• υπηρεσία δημιουργίας ηλεκτρονικού
περιοδικού

• υπηρεσία δημιουργίας και φιλοξενίας
συνεδρίων
• υπηρεσία εμπλουτισμού αναβαθμισμένου ΙΚ με τεκμήρια
• υπηρεσία εκσφαλμάτωσης ψηφιακού περιεχομένου του αναβαθμισμένου ΙΚ
• υπηρεσία προβολής της ΕΒ και εκπαίδευσης στη χρήση των υπηρεσιών της
• υπηρεσία εγκατάστασης και ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος
ερευνητικής δραστηριότητας του ΣΕΑΒ
• υπηρεσία αναβάθμισης ΙΚ
• υπηρεσία προσωποποιημένης παρουσίασης της ΕΒ του ΤΕΙ Κρήτης
• υπηρεσία ομογενοποιημένης πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης της ΕΒ
• υπηρεσία δυναμικής σύνδεσης μαθημάτων με το ψηφιακό περιεχόμενο της ΕΒ
• υπηρεσία εμπλουτισμού με μεταδεδομένα των μαθησιακών αντικειμένων της
ΕΒ και υλοποίησης παραδειγμάτων ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω αυτών
• υπηρεσία ψηφιοποίησης διοικητικών εγγράφων και εμπλουτισμού των περιγραφών τους με μεταδεδομένα
Η δημιουργία μοντέλου εκπαιδευτικών
μεταδεδομένων, η πρόσκτηση εξοπλισμού
για χρήση της ΕΒ από ΑΜΕΑ και η σύνταξη
αναφορών σχετικά με την ροή εργασιών για
ορισμένες από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις
για την επιτυχή υλοποίηση των παραδοτέων
υπηρεσιών και επομένως της ΕΒ του ιδρύματος.

4: Ιδρυματικό Καταθετήριο
5: Σε επόμενο άρθρο θα γίνει εκτενής αναφορά σε καθεμιά από αυτές
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ποίηση με αυτεπιστασία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, προς την επίτευξη του γενικού στόχου της πράξης. Τα πακέτα
εργασίας που θα εκτελεστούν σε αυτό, θα
αξιοποιήσουν υπηρεσίες που θα προκύψουν από την υλοποίηση υποέργων της
οριζόντιας δράσης, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την υπόσταση της ΕΒ του ιδρύματος, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας
και ενισχύουν σημαντικά τη συνεργατικότητα και τη διαχείριση και χρήση των προσκτήσεων των βιβλιοθηκών που τις
χρησιμοποιούν. Με αυτεπιστασία τέλος,
θα υλοποιηθούν: ο εμπλουτισμός του ΙΚ4,
η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων και η προβολή του έργου και των
υπηρεσιών της ΕΒ.
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Σεμινάρια για ανανεώσιμες πηγές και
εξοικονόμηση ενέργειας στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Intelligent Energy – Europe
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του Δρ. Εμμανουήλ Καραπιδάκη

Πολλές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την προσαρμογή
υπάρχουσων κτιριακών εγκαταστάσεων
προκειμένου να ακολουθούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όπως διαμορφώθηκαν αρχικά με την Κοινοτική Οδηγία
2002/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου που θα πωλείται ή
θα ενοικιάζεται. Για την Ελλάδα, η προσαρμογή στην παραπάνω Κοινοτική Οδηγία έχει γίνει με το Νόμο 3661/08/2008
(ΦΕΚ89 Α/ 19.5.2008).

Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει
αυτό, είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι τεχνικοί που εμπλέκονται στον κατασκευαστικό χώρο δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δε διαθέτουν την
εμπειρία για την υλοποίηση παρεμβάσεων
που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση σε υπάρχοντα κτίρια, ενώ παράλληλα δεν έχουν και τη δυνατότητα, ακόμα
και στην περίπτωση που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να παρακολουθήσουν κατάλληλα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα που θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, θα είναι εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και θα πιστοποιούν
τις γνώσεις που απέκτησαν οι οποίες θα
είναι επαρκείς για τις εργασίες που χρειάζεται να υλοποιήσουν.
Προκειμένου να καλυφθεί η παραπάνω
ανάγκη, πολλά είναι τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Ένα από αυτά τα προγράμματα
όπου μετέχει και το ΤΕΙ Κρήτης μέσω του
Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Ενεργειακών
Τεχνολογιών, είναι το Ευρωπαϊκό Έργο με
τίτλο “Training on Renewable Energy Solutions and Energy Efficiency in retrofitting
(REE_Trofit)” που υλοποιείται στα
πλαίσια του προγράμματος Intelligent
Energy – Europe.
Συντονιστής του έργου είναι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Lucense από
την Ιταλία, με σημαντική εμπειρία στην
οικολογική δόμηση, τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση πολυμέσων.
Οι λοιποί εταίροι του έργου είναι:
• Πιστοποιημένοι φορείς εκπαίδευσης για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες
όπως το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Lucca (Ιταλία), το Επιμελητήριο
της Επαρχίας Bacs-Kiskun County (Ουγγαρία), το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Drome (Γαλλία), το Εμπο-
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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από το Μάιο του 2010, έχει διάρκεια
36 μήνες και χρηματοδοτείται σε ποσοστό
75% από κοινοτικούς πόρους.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του
προγράμματος περιλαμβάνουν τα εξής:
• Παροχή των καλύτερων πρακτικών για
την υλοποίηση και συστηματοποίηση
των σεμιναριακών κύκλων.
• Παροχή προτάσεων προς τους περιφερειακούς, εθνικούς και Ευρωπαϊκούς
φορείς για τη διευκόλυνση της εφαρμογής από τον τοπικό κατασκευαστικό
τομέα της Κοινοτικής Οδηγίας.
(2002/91/ΕΚ).

• Παραγωγή εργαλείων on-line εκπαίδευσης και θεματικού αποθετηρίου για
προϊόντα και τεχνολογίες οικολογικής
δόμησης.
• Δημιουργία υλικού με τη βοήθεια πολυμέσων για την επεξήγηση των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και τις
εφαρμογές τους σε πραγματικά κτίρια.
• Σεμιναριακούς κύκλους σε κάθε μία
από τις μετέχουσες 6 χώρες με την απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής στους
εκπαιδευόμενους.
• Ανάπτυξη τεχνικών για την συνέχιση των
σεμιναρίων και μετά το πέρας της χρηματοδότησης από την ΕΕ.
Οι ομάδες που αναμένεται να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση REE-Trofit είναι:
• Επαγγελματίες τεχνίτες στο χώρο
των κατασκευών ιδίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων (οικοδόμοι,
εγκαταστάτες υδραυλικοί, εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι, σύμβουλοι
ενεργειακών επιχειρήσεων, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και σύλλογοί
τους) οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν προχωρημένες δεξιότητες
στην ανακαίνιση κτιρίων, τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τα συναφή
προϊόντα.
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ροβιομηχανικό
Επιμελητήριο
Βουλγαρίας, και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εργασίας (Βουλγαρία).
• Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά
Ιδρύματα όπως το Εργαστήριο
Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών του Τμήματος Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ
Κρήτης, το Διαπανεπιστημιακό
Ερευνητικό κέντρο ABITA (Ιταλία)
και το Κολέγιο Μηχανικής του
Άαρχους (Δανία) που διαθέτουν
πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές
τεχνικών ορθολογικής διαχείρισης
και εξοικονόμησης ενέργειας.
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• Εκπαιδευτικοί ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια και
πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα.
• Εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών ή πανεπιστήμια με συμμετοχή σε λύσεις
εξοικονόμησης ενέργειας, οικολογικής
δόμησης και τεχνολογικής καινοτομίας
για την ορθολογική χρήση ενέργειας.
• Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα
επωφεληθούν έμμεσα από τα αποτελέσματα του έργου.

Αυτήν την περίοδο (από το Μάρτιο του
2011 ως σήμερα) από την πλευρά του ΤΕΙ
Κρήτης, γίνεται η προετοιμασία των δωρεάν σεμιναριακών κύκλων που θα διοργανωθούν στην Κρήτη τους επόμενους
μήνες. Προγραμματίζεται η οργάνωση
τριών ανεξάρτητων κύκλων εκπαίδευσης
που θα απευθύνονται σε κατασκευαστές,
ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς.
Τα περιεχόμενα για τον κάθε κύκλο εκπαίδευσης θα περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:

Α. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Τεχνίτες
Οικοδομικών Έργων (17 ώρες διδασκαλία)
Αντικείμενα Εκπαίδευσης
1. Ανακαίνιση Κτιρίου και Εξοικονόμηση
Ενέργειας
2. Κατακόρυφα Στοιχεία
3. Υαλοπίνακες και Κουφώματα
4. Δώματα και Οροφές
5. Ενσωμάτωση Διαφόρων Κατασκευαστικών Συστημάτων

Β. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Θερμουδραυλικούς Εγκαταστάτες
Αντικείμενα Εκπαίδευσης
1. Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια: Πιθανές λύσεις
2. Κεντρική Θέρμανση – Αντλίες Θερμότητας
3. Ηλιακά - Θερμικά
4. Συστήματα Θέρμανσης με Βιομάζα
5. Γεωθερμία
6. Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
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7. Συστήματα Ανακύκλωσης Νερού
8. Συστήματα Εξαερισμού

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο μπορεί να αναζητήσει
κάποιος στον ιστοχώρο του προγράμματος www.reetrofit.eu.
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Γ. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους (16 ώρες διδασκαλία)
Αντικείμενα Εκπαίδευσης
1. Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων: Πιθανές
Λύσεις
2. Φ/Β Συστήματα

3. Σχεδίαση και Διαστασιολόγηση Φ/Β
συστημάτων
4. Συστήματα Συμπαραγωγής και Τριπαραγωγής
5. Ανεμογεννήτριες
6. Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Φωτισμό
7. Αυτοματισμοί Κτιρίων για τη Βελτιστοποίηση της Ενεργειακής Χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο
του Έργου για το ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Εμμανουήλ Καραπιδάκη, Επίκουρο Καθηγητή.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2821023076,
2810379223, 6937298316.
Email: karapidakis@chania.teicrete.gr
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Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής
προϊόντων. Ερευνητικές δραστηριότητες εργαστηρίου,
του Δρ. Μ. Πετούση

23

Επιστήμη και τεχνολογία ηλεκτρικών πηγών φωτός,
του Δρ. Ε. Δρακάκη

33

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης:
2001 - 2011, του Δρ. Φ. Βαλλιανάτου

39

Δυναμική διαχείριση των δικτυακών πόρων και προσαρμογή
των υπηρεσιών σε συστήματα επίγειας ψηφιακής διαδραστικής
ευρυεκπομπής, για εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας,
του Α. Σιδέρη

Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής
προϊόντων
Ερευνητικές δραστηριότητες εργαστηρίου
του Δρ. Μάρκου Πετούση

πριν την κατασκευή του.
Στη συνέχεια, περιγράφονται οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης στην επιστήμη της
εμβιομηχανικής, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί, αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας επιμέρους τμήματα της υλικοτεχνικής του
υποδομής. Οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες αποτελούν προϊόντα συνεργασίας
των ερευνητών του Τμήματος Μηχανολογίας με ερευνητές προερχόμενους από τον
ιατρικό κλάδο.
2. Σχεδιασμός και κατασκευή φυσικού
πρωτοτύπου μοντέλου ανθρώπινου ματιού.
Η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως στόχο
την ανάπτυξη ενός μοντέλου ανθρώπινου
ματιού, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση ιατρικών μετρήσεων σε αυτό, για συγκεκριμένες λειτουργίες του ανθρώπινου ματιού.
Η ανάπτυξη του μοντέλου αυτού έγινε με
βάση την ανατομία του ανθρώπινου ματιού,
η οποία φαίνεται στο σχήμα 1. Οι τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές που έπρεπε
να έχει το μοντέλο, τέθηκαν από τον ιατρό
που συμμετείχε στην έρευνα και ήταν:
• Η γεωμετρία του μοντέλου έπρεπε να
είναι ίδια με τη γεωμετρία του πραγματικού ανθρώπινου ματιού.
• Οι αποστάσεις μεταξύ του φακού, της
ίριδας, του κερατοειδούς και του αμφι-
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έρευνα

1. Εισαγωγή
Η εμβιομηχανική είναι η επιστήμη, στην
οποία εφαρμόζονται στη βιολογία και την
ιατρική αρχές της μηχανικής, της φυσικής,
της χημείας και άλλων κλασσικών επιστημών. Στόχος της είναι η σχεδίαση, η μελέτη
και η ανάπτυξη συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε έμβιους οργανισμούς.
Τέτοια συστήματα είναι συστήματα απεικόνισης, τεχνητά μέλη, εμφυτεύματα, όργανα
μετρήσεων και ιατρικά εργαλεία.
Για την ανάπτυξη εμβιομηχανικών συστημάτων, τεχνικές και εργαλεία που προέρχονται από την επιστήμη της μηχανολογίας και αφορούν τη μελέτη, την πρωτοτυποποίηση και την ανάπτυξη εξαρτημάτων και μηχανισμών, απαιτείται να
ολοκληρωθούν με ιατρικά πρωτόκολλα.
Για το λόγο αυτό, το ενδιαφέρον του ιατρικού κλάδου για συνεργασία με φορείς που
μπορούν να παρέχουν τεχνογνωσία και
υποδομή σε αντίστοιχους τομείς, είναι αρκετά μεγάλο.
Τα τελευταία χρόνια, τα διαθέσιμα εργαλεία σχεδιομελέτης και ανάπτυξης προϊόντων παρέχουν νέα σημαντικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά επεκτείνουν σημαντικά τις δυνατότητες των μηχανικών για ανάπτυξη άρτιων τεχνικά
προϊόντων, παρέχοντας στη φάση της σχεδιομελέτης κρίσιμες πληροφορίες για το
υπό μελέτη αντικείμενο, οι οποίες δεν ήταν
παλαιότερα εφικτό να προσδιοριστούν
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βληστροειδούς έπρεπε να είναι σωστές,
σύμφωνα με την ανατομία.
• Οι δύο περιοχές του ματιού με τα δύο
διαφορετικά υγρά εμπρός και πίσω από
το φακό έπρεπε να είναι ανεξάρτητες η
μία από την άλλη και υδατοστεγείς.
• Έπρεπε να δημιουργηθούν δίοδοι τροφοδοσίας των υγρών του ματιού.
• Το μοντέλο έπρεπε να μπορεί να συναρμολογείται και να αποσυναρμολο-

σε έρευνα και όχι για εμπορική χρήση. Αρχικά, αναπτύχθηκε σε παραμετρικό λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης (Computer
Aided Design - CAD) η τρισδιάστατη γεωμετρία για το μοντέλο του ανθρώπινου
ματιού. Κάθε ξεχωριστό αντικείμενο της συνολικής συναρμολογημένης γεωμετρίας,
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο τμήμα του
πραγματικού ανθρώπινου ματιού. Ο σχεδιασμός έγινε, λαμβάνοντας υπόψη τις προ-

Σχήμα 1. Ανατομία ανθρώπινου ματιού (εικόνα Snell R.S., Lemp M.A.).
γείται, με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η
αντικατάσταση του φακού.
Για την ανάπτυξη του μοντέλου του ανθρώπινου ματιού, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές, ακολουθήθηκε
διαδικασία όμοια με τη διαδικασία που
ακολουθείται στην ανάπτυξη οποιουδήποτε νέου προϊόντος, παρόλο που το μοντέλο του ματιού προοριζόταν για χρήση

διαγραφές που είχαν τεθεί. Ο σχεδιασμός
περιλαμβάνει την ανάπτυξη της τρισδιάστατης γεωμετρίας, τον τρόπο σύνδεσης των
επιμέρους εξαρτημάτων στο μοντέλο, τη
συναρμολόγηση του μοντέλου, το υλικό
κατασκευής όλων των επιμέρους εξαρτημάτων στη συναρμολόγηση του μοντέλου, την
ικανοποίηση των προδιαγραφών και τη λειτουργικότητα του μοντέλου.
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Για την περαιτέρω επαλήθευση του σχεδιασμού, η τρισδιάστατη γεωμετρία που
αναπτύχθηκε στον υπολογιστή, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη φυσικού πρωτοτύπου για το μοντέλο, με χρήση της
τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
Κατασκευάστηκαν φυσικά πρωτότυπα για
όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του μοντέλου
(σχήμα 3). Τα πρωτότυπα αυτά χρησιμοποιήθηκαν, για να επαληθευτεί ότι το μοντέλο

έρευνα

Η συνολική τρισδιάστατη γεωμετρία
αξιοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα
στην αξιολόγηση του σχεδιασμού του υπό
ανάπτυξη μοντέλου του ανθρώπινου ματιού και τον προσδιορισμό τεχνικών παραμέτρων σχετικών με τη λειτουργικότητα και
τις απαιτήσεις για την κατασκευή των επιμέρους εξαρτημάτων. Η φάση αυτή ήταν η
πιο κρίσιμη στην όλη έρευνα, γιατί σε
αυτήν αντιμετωπίστηκαν θέματα σχετικά με

Σχήμα 2. Η τρισδιάστατη γεωμετρία του μοντέλου του ανθρώπινου ματιού που
αναπτύχθηκε.
την ακρίβεια του μοντέλου σε σχέση με το
πραγματικό ανθρώπινο μάτι. Επίσης, προσδιορίστηκαν παράμετροι σχετικοί με την
κατασκευή των επιμέρους εξαρτημάτων
του μοντέλου. Λόγω των μικρών διαστάσεων ορισμένων εξαρτημάτων, προσδιορίστηκε ότι για την κατασκευή τους πρέπει
να γίνει χρήση εξειδικευμένων μεθόδων
παραγωγής. Η τρισδιάστατη γεωμετρία του
μοντέλου του ανθρώπινου ματιού που
αναπτύχθηκε φαίνεται στο σχήμα 2.

του ανθρώπινου ματιού που αναπτύχθηκε
μπορεί να κατασκευαστεί και να συναρμολογηθεί. Επίσης, επαληθεύτηκε η λειτουργία του.
Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι
ερευνητές του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Κουδουμάς
Μανώλης, Δρ. Πετούσης Μάρκος, Δρ. Γεωργίου Στρατής, Δρ. Βιδάκης Νεκτάριος,
Δρ. Βαϊρης Αχιλλέας και ο ιατρός Παππάς
Γιώργος.
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3. Σχεδιασμός, κατασκευή φυσικού πρωτοτύπου και μελέτη μέσω ανάλυσης με
πεπερασμένα στοιχεία μοντέλων ιατρικών εξαρτημάτων για την αποκατάσταση ρήξης εμπρόσθιου χιαστού
τένοντα σε ανθρώπινο γόνατο.
Η χειρουργική αποκατάσταση ρήξης
εμπρόσθιου χιαστού, είναι μια από τις πιο
συνήθεις ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις, ειδικά στο χώρο της αθλιατρικής.

του, το σημείο αυτό σε κάποιες κινήσεις και
θέσεις του ανθρώπινου σώματος μπορεί να
δεχτεί εφελκυσμό, στρέψη και διάτμηση
ταυτόχρονα.
Η παρούσα έρευνα, είχε ως στόχο την
ανάπτυξη ενός νέου συστήματος συγκράτησης του μοσχεύματος κατά τη χειρουργική
επέμβαση αποκατάστασης ρήξης εμπρόσθιου χιαστού, το οποίο να περιορίζει τα
προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν

Σχήμα 3. Φυσικά πρωτότυπα για το μοντέλο του ανθρώπινου ματιού που
αναπτύχθηκε.
Τα συνήθη πρωτόκολλα αναφέρονται στη
χρήση εξαρτημάτων συγκράτησης των βιολογικών ή τεχνητών μοσχευμάτων. Τα
εξαρτήματα αυτά έχουν κάποια μειονεκτήματα, με πιο σημαντικό τον τραυματισμό
του μοσχεύματος στο σημείο συγκράτησης, λόγω των πολύπλοκων καταπονήσεων που δέχεται το συγκεκριμένο σημείο
στο γόνατο. Κατά τη λειτουργία του γονά-

με τα υπάρχοντα συστήματα συγκράτησης.
Στο σχήμα 4 φαίνονται τα τρισδιάστατα γεωμετρικά μοντέλα από τα εξαρτήματα του
συστήματος συγκράτησης που αναπτύχθηκαν. Επίσης στο σχήμα 4α φαίνεται και το
εξάρτημα που τοποθετείται στο ένα κόκκαλο του ποδιού κατά την επέμβαση. Το
μόσχευμα περνάει μέσα από την τρύπα του
και τυλίγεται γύρω από αυτό, οπότε το μό-
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το οποίο αποτελείται από καμπύλες σε τρεις
διαστάσεις, η ακριβής περιγραφή της γεωμετρίας δεν ήταν εφικτή με δισδιάστατα
μηχανολογικά σχέδια. Επιπλέον, τα τρισδιάστατα γεωμετρικά μοντέλα αξιοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της διαδικασίας
παραγωγής των εξαρτημάτων.
Για την περαιτέρω επαλήθευση της γεωμετρίας, τα τρισδιάστατα γεωμετρικά μοντέλα αξιοποιήθηκαν για την κατασκευή
φυσικών πρωτοτύπων για τα εργαλεία συ-

έρευνα

σχευμα είναι διπλό μέσα στο γόνατο. Οι
δύο άκρες του μοσχεύματος καταλήγουν
σε άλλο κόκκαλο, μέσω ενός τούνελ που
ανοίγεται από το χειρούργο κατά την επέμβαση. Στο κόκκαλο αυτό πρέπει να στηριχθεί το μόσχευμα, ώστε να είναι σταθερό
μέσα στο πόδι. Το μόσχευμα ακουμπάει
στην έξω επιφάνεια του εξαρτήματος που
φαίνεται στο σχήμα 4b και σταθεροποιείται
με το εξάρτημα του σχήματος 4c, το οποίο
βιδώνει στην εσωτερική επιφάνεια του

(a)

(b)

(c)

Σχήμα 4. Τρισδιάστατα γεωμετρικά μοντέλα για τα εξαρτήματα χειρουργικής αποκατάστασης ρήξης εμπρόσθιου χιαστού, τα οποία αναπτύχθηκαν.
εξαρτήματος του σχήματος 4b. Η διάταξη
αυτή έχει κατοχυρωθεί από μέλη της ερευνητικής ομάδας ανάπτυξης με διεθνή πατέντα.
Κατά τη φάση της ανάπτυξης της διάταξης, τα τρισδιάστατα γεωμετρικά μοντέλα,
αναπτύχθηκαν σε λογισμικό CAD. Τα γεωμετρικά μοντέλα ήταν απαραίτητα για την
οπτικοποίηση των εξαρτημάτων και την περιγραφή της γεωμετρίας τους με ακρίβεια.
Λόγω της πολυπλοκότητας του σχήματος,

γκράτησης που αναπτύχθηκαν. Τα φυσικά
πρωτότυπα κατασκευάστηκαν στο Τμήμα
Μηχανολογίας με τη χρήση της τεχνολογίας
της ταχείας πρωτοτυποποίησης (σχήμα 5).
Τα φυσικά πρωτότυπα βοήθησαν την
ομάδα ανάπτυξης και ιδιαίτερα τα άτομα
από τον ιατρικό κλάδο, να αξιολογήσουν το
σχεδιασμό και να βελτιώσουν τη γεωμετρία,
ώστε να βελτιώσουν τελικά τη λειτουργικότητα των εξαρτημάτων.
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Τα τρισδιάστατα γεωμετρικά μοντέλα
που αναπτύχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για
την ανάπτυξη ενός συνολικού μοντέλου
του αποκατεστημένου εμπρόσθιου χιαστού
στον υπολογιστή. Για το σκοπό αυτόν, αναπτύχθηκε το γεωμετρικό μοντέλο του μοσχεύματος και τοποθετήθηκε μαζί με τα
εξαρτήματα συγκράτησής του στην τελική
τους θέση μέσα στο γόνατο. Το συνολικό
αυτό μοντέλο αναπτύχθηκε για μελέτη
στον υπολογιστή των καταπονήσεων που

(a)

στο συνολικό μοντέλο με το μόσχευμα και
τα εξαρτήματα συγκράτησης. Ο χρωματικός κώδικας δηλώνει την κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων στο
μοντέλο.
Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι
ερευνητές του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Βιδάκης Νεκτάριος, Δρ. Πετούσης Μάρκος, Δρ. Βαϊρης Αχιλλέας και ο ιατρός Στεφανουδάκης
Γιώργος.

(b)

Σχήμα 5. Φυσικά πρωτότυπα κατασκευασμένα με χρήση τεχνολογίας ταχείας
πρωτοτυποποίησης, για τα εξαρτήματα χειρουργικής αποκατάστασης ρήξης
εμπρόσθιου χιαστού, τα οποία αναπτύχθηκαν.
δέχεται το μόσχευμα και τα εξαρτήματα
του συστήματος συγκράτησης. Η μελέτη
υλοποιήθηκε με τη χρήση της μαθηματικής μεθόδου ανάλυσης με πεπερασμένα
στοιχεία, σε κατάλληλο λογισμικό. Στη μελέτη εξετάστηκαν διαφορετικές περιπτώσεις φόρτισης, οι οποίες αντιστοιχούν σε
πραγματικές καταστάσεις και περιγράφονται στην ιατρική βιβλιογραφία. Στο σχήμα
6 φαίνονται ενδεικτικά αποτελέσματα της
μελέτης υπολογισμού των καταπονήσεων

4. Τρισδιάστατη σάρωση τμημάτων του
ανθρώπινου σώματος.
Μια άλλη τεχνολογία, διαθέσιμη στο
Τμήμα Μηχανολογίας, η οποία ενδιαφέρει
σημαντικά τον ιατρικό κλάδο και έχει πολλές εφαρμογές στην επιστήμη της εμβιομηχανικής, είναι η τρισδιάστατη σάρωση
χωρίς επαφή. Η τεχνολογία αυτή καταγράφει και μετατρέπει σε ψηφιακή μορφή τη
γεωμετρία και την υφή των επιφανειών σάρωσης. Η τρισδιάστατη σάρωση τμημάτων
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(a) Κατανομή παραμόρφωσης

έρευνα

(b) κατανομή τάσεων

(b) κατανομή τάσεων

Σχήμα 6. Ενδεικτικά αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού των καταπονήσεων στο
συνολικό μοντέλο με το μόσχευμα και τα εξαρτήματα συγκράτησης.
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5. Σύνοψη
Τα σύγχρονα εργαλεία
σχεδίασης και ανάπτυξης
προϊόντων έχουν επεκτείνει
σημαντικά τις δυνατότητες
των σχεδιαστών. Τα παραπάνω εργαλεία παρέχουν στη
φάση της σχεδίασης νέων συστημάτων πληροφορίες που
δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν πριν την κατασκευή
του συστήματος. Έτσι, στη
φάση της ανάπτυξης εντοπίζονται έγκαιρα λάθη, διορθώνονται προβλήματα και
μπορούν να συμμετέχουν
πλέον άτομα χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο, συμβάλλοντας με τη δική τους τεχνογνωσία στη βελτίωση του
Σχήμα 7. Δεν είναι φωτογραφία, είναι το αποτέλεσμα σχεδιασμού. Τα χαρακτηριτης τρισδιάστατης σάρωσης προσώπου, δηλαδή στικά αυτά, κάνουν τις συγκεείναι ψηφιακό τρισδιάστατο γεωμετρικό μοντέλο.
κριμένες τεχνολογίες αρ- κετά
φιλικές για χρήση στην επιτου ανθρώπινου σώματος μπορεί να αξιοστήμη της εμβιομηχανικής. Το Τμήμα Μηποιηθεί για την πραγματοποίηση μελετών
χανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης μπορεί να
σε κλάδους της ιατρικής, όπως είναι η αναπαρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και
τομία, η ορθοπεδική, ο σχεδιασμός μουποστήριξη για τις τεχνολογίες αυτές, όπως
σχευμάτων, ο προσδιορισμός του βαθμού
έχει αποδειχτεί από τις ερευνητικές δρααποκατάστασης βλαβών του ανθρώπινου
στηριότητες που έχουν υλοποιηθεί σε αυτό
σώματος από τραυματισμούς, κλπ.
έως σήμερα.
Στο σχήμα 7 φαίνεται το αποτέλεσμα
της τρισδιάστατης σάρωσης προσώπου με
τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
Δύο ιατρικές έρευνες σχετικές με την
τρισδιάστατη σάρωση τμημάτων του ανθρωπίνου σώματος είναι σε εξέλιξη αυτήν
την περίοδο στο Τμήμα Μηχανολογίας και
σύντομα αναμένεται να παρουσιαστούν τα
πρώτα αποτελέσματα.

6. Επικοινωνία
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανολογίας
Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο
Κρήτης, Ελλάδα
Τηλέφωνο:
+30 2810 379227
E-mail:
petousis@emttu.org

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

Επιστήμη και τεχνολογία
ηλεκτρικών πηγών φωτός

Ο άνθρωπος, επειδή χρειάζεται το φως
κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας,
ανακάλυψε δύο μεθόδους οι οποίες διεγείρουν την ύλη και την εξαναγκάζουν να
παράγει τεχνητό φως: την πυράκτωση (incandescence) και τη φωταύγεια (luminescence).
Με τη μέθοδο της πυράκτωσης, παράγεται φως από ένα σώμα που βρίσκεται σε
υψηλή θερμοκρασία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, είναι το παραγόμενο φως από
ένα υπερθερμασμένο κομμάτι σιδήρου
αλλά και οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης που εκπέμπουν λευκό φως από τη
λευκοπύρωση δύστηκτων μεταλλικών νημάτων (συνήθως βολφραμίου).
Η μέθοδος που βασίζεται στο φαινόμενο της φωταύγειας, έχει σχέση με οποιαδήποτε εκπομπή φωτός χωρίς θέρμανση.
Θα μπορούσε να την ονομάσει κανείς
«κρύα» εκπομπή. Βάζοντας μπροστά στη
λέξη αυτή ένα κατάλληλο πρόθεμα, καταδεικνύεται η μέθοδος με την οποία μπορεί
κανείς να δημιουργήσει την έναυση του
φαινομένου αυτού. Έτσι για παράδειγμα, η
ηλεκτροφωταύγεια απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή φωτός όπως αυτό
συμβαίνει στα LEDs και τα OLEDs. Στην φωτοφωταύγεια, η ύλη απορροφά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ορισμένου μήκους
κύματος για να εκπέμψει φως σε ένα άλλο
μήκος κύματος, όπως συμβαίνει στους λαμπτήρες φθορισμού που είναι ηλεκτρικές
εκκενώσεις τόξου.
Στη σημερινή εποχή, οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες μπορούν να παράγουν τεχνητό
φως όταν και όπως αυτό είναι χρήσιμο.

Ένας διάσημος επιστήμων του σχετικού πεδίου, ο J. Waymouth, είπε ότι η παραγωγή
φωτός είναι το πιο σημαντικό προϊόν του ανθρώπου.
Ιστορικά, η ανακάλυψη του λαμπτήρα
ηλεκτρικού τόξου προηγήθηκε αυτή του
λαμπτήρα πυράκτωσης. Το 1814, ο Faraday
παρουσίασε στη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών, το πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα
εκκένωσης φτιαγμένο από ηλεκτρόδια κάρβουνου, που είχε τη δυνατότητα παραγωγής λευκού φωτός για περίπου 15 ώρες.
Πολύ αργότερα, το 1878, ο T. Edison κατέθεσε την πατέντα για τον ηλεκτρικό λαμπτήρα πυράκτωσης.
Σήμερα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξαιτίας φυσικών περιορισμών η παραγωγή
φωτός με πυράκτωση είναι πολύ λιγότερο
αποδοτική από εκείνη που οφείλεται στο
φαινόμενο της φωταύγειας. Εντούτοις, ο λαμπτήρας του Edison επικράτησε στην αγορά
για πολλές δεκαετίες, γιατί ήταν απλούστερος στη κατασκευή του και παράλληλα
μπορούσε να κατασκευαστεί εύκολα σε μεγάλες ποσότητες, ενώ οι λαμπτήρες εκκένωσης είχαν σχεδόν ξεχαστεί. Παρόλα αυτά,
τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες φωτισμού
τόσο σε επιστημονικό όσο και τεχνολογικό
επίπεδο, με αποτέλεσμα οι λαμπτήρες
αυτού του τύπου να καταφέρουν να φτάσουν σε απόδοση της τάξης των 150 lm/W
(παραγόμενη φωτεινή ενέργεια ανά μονάδα
ηλεκτρικής ενέργειας). Έτσι, κατάφεραν σύντομα να επικρατήσουν στον εξωτερικό φωτισμό αλλά και πρόσφατα στον εσωτερικό
φωτισμό.
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Εύλογα όμως γεννιούνται τα δύο παρακάτω ερωτήματα:
1. Μήπως η τεχνολογία φωτισμού έχει
πλησιάσει σε κάποιο «θερμοδυναμικό»
όριο;
2. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος παραγωγής φωτός πέραν της πυράκτωσης
και της φωταύγειας;
Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι
εξαιρετικά πολύπλοκη και κάποια στοιχεία
θα συζητηθούν στη συνέχεια του κειμένου.
Είναι το σημαντικότερο και το πιο πλούσιο
αντικείμενο έρευνας των τελευταίων δεκαετιών στην επιστήμη και τεχνολογία των
ηλεκτρικών λαμπτήρων. Η απάντηση στο
δεύτερο ερώτημα είναι σαφής και κατηγορηματική: μόνο δύο μέθοδοι υπάρχουν για
τη μετατροπή της ενέργειας σε φως: η πυράκτωση (incandescence) και η φωταύγεια
(luminescence). Εντούτοις, η φωταύγεια
μπορεί να παραχθεί με διαφορετικούς τρόπους. Το ηλεκτρικό τόξο, είναι ο τρόπος
που μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί και
έχει πολύ καλά διερευνηθεί.
Σήμερα η κοινωνία διάγει μια σημαντική
ιστορική μεταβατική περίοδο. Η τεχνολογία των λαμπτήρων πυράκτωσης περνά
στην ιστορία πλέον παρόλη τη μεγάλη της
δημοτικότητα και ο λόγος είναι απλός: η
χαμηλή φωτεινή απόδοση τους(15-20
lm/W). Από την άλλη μεριά, οι λαμπτήρες
εκκένωσης (ηλεκτρικού τόξου, εκκενώσεων πλάσματος) έδωσαν τις τελευταίες
δεκαετίες σημαντικά και αξιόλογα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές
εφαρμογές. Η συγκεκριμένη τεχνολογία
πλάσματος έδωσε επίσης πολύ μεγαλύτερο χρόνο ζωής στο λαμπτήρα και εντυπωσιακή απόδοση.
Η επερχόμενη όμως επανάσταση στο
φωτισμό είναι γεγονός, με τα ανόργανα και
οργανικά LEDs τα οποία θα αποτελέσουν
τη νέα γενιά πηγών φωτός και θα συνυπάρξουν παράλληλα με τους λαμπτήρες
εκκένωσης (τουλάχιστον για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα). Η νέα αυτή τεχνολογία έχει της πηγές της στις αρχές του

περασμένου αιώνα μιας και το φαινόμενο
της ηλεκτροφωταύγειας είχε παρατηρηθεί το
1907 σε δείγματα κρυστάλλου του καρβιδίου του πυριτίου (SiC). Έτσι, γεννήθηκε η
οικογένεια φωτισμού από στερεά υλικά,
γνωστή ως SSL (Solid State Lighting). Με τη
σημερινή τεχνολογία, τα LEDs συνεχώς αυξάνουν τα επίπεδα της ακτινοβολίας τους,
την ενεργητική τους απόδοση, τη φωτεινή
τους απόδοση, το χρώμα (συμπεριλαμβανομένου και του λευκού) και μειώνουν δραστικά το κόστος τους.
Τέλος, η πραγματική πρόοδος στην οικογένεια των SSLs είναι η ανακάλυψη των
OLEDs (Organic Light Emitting Diodes) το
1987 σαν ένα πακέτο από διαφορετικές επιστρώσεις λεπτών υμενίων (multilayer assembly of evaporated thin films). Στα υλικά
αυτά γρήγορα διαπιστώθηκε η δυνατότητα
τους να μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια
σε φωτεινή αλλά και το αντίστροφο (ονομαζόμενα οργανικά φωτοβολταϊκά, OPVs).
Το 2008 κατασκευάστηκε ο πρώτος λαμπτήρας εσωτερικού φωτισμού από OLEDs
με επίπεδες διαστάσεις από την OSRAM.
Μπορεί κανείς λοιπόν να φανταστεί τι μπορεί να επιτευχθεί με αυτήν την τεχνολογία.
Είναι φανερό ότι η πρόοδος στην επιστήμη και στην τεχνολογία των ηλεκτρικών
πηγών φωτός είναι συνεχής και ταχεία. Ένα
όμως βασικό ερώτημα παραμένει: ποια από
τα χαρακτηριστικά μιας ιδανικής πηγής
φωτός μπορούν να επιτευχθούν; Μια προσπάθεια θα γίνει για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό σε επόμενη ενότητα.
Οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις
του φωτισμού
Ο παγκόσμιος ετήσιος τζίρος της βιομηχανίας φωτισμού, εκτιμάται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως οι ηλεκτρικές πηγές
φωτός σήμερα χρησιμοποιούνται και σε
άλλες εφαρμογές όπως είναι η φωτοαντιγραφή, η επεξεργασία επιφανειών, ο καθαρισμός νερού και αέρα, στην ιατρική και στα
αυτόματα συστήματα παρακολούθησης και
έλεγχου. Έτσι, με αυτές τις εφαρμογές, το
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παραπάνω ποσό του ετήσιου αυτού τζίρου
ρικό κέντρο. Παρατηρούμε ότι περισσότερο
σχεδόν τριπλασιάζεται.
από το 40% της ενέργειας απαιτείται για φωΠερισσότεροι από 7.5 δισεκατομμύρια
τισμό. Υπάρχουν εκτιμήσεις που δείχνουν
ηλεκτρικοί λαμπτήρες λειτουργούν στον
ότι μπορεί να επιτευχτεί 20-50% εξοικονόκόσμο, οι οποίοι καταναλώνουν 2000 διμηση στην απαιτούμενη ενέργεια για φωτισεκατομμύρια κιλοβατώρες (kWh) ετησμό, αν γίνει χρήση ηλεκτρικών πηγών
σίως. Το πόσο αυτό είναι το 10-15% της
φωτός νέας τεχνολογίας. Αυτό θα μποπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας παγκορούσε να γίνει με την αύξηση της φωτεινής
σμίως. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα τη δηαπόδοσης από 50 lm/W σε 100 lm/W που
μιουργία αερίων θερμοκηπίου για την
αυτήν τη στιγμή η νέας τεχνολογίας λαατμόσφαιρα και συγκεκριμένα διοξειδίου
μπτήρες φθορισμού έχουν επιτύχει.
του άνθρακα (CO2), που εκτιμάται ότι φτάΑυτήν τη στιγμή οι λαμπτήρες φθορινει στα 1500 εκατομμύρια τόνους ετησίως
σμού, μαζί με τους λαμπτήρες εκκένωσης
από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
υψηλής πίεσης (HID lamps) επικρατούν στην
και περίπου 400 εκατομμύρια τόνους από
αγορά. Αυτές οι πηγές φωτός μαζί με άλλα
τη χρήση κηροζίνης και κεριών
που ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούνται από 1.5 δισεκατομμύριο ανθρώπους που δεν
έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Εκτιμάται επίσης, ότι στο μέλλον η χρήση
ηλεκτρικών λαμπτήρων θα
τριπλασιαστεί και επομένως,
με δεδομένη την οικολογική
αντιμετώπιση για όλο τον πλανήτη, θα πρέπει με τις νέες
πηγές φωτός:
Εικόνα 1. Κατανομή ηλεκτρικής κατανάλωσης σε ένα
• να περιοριστεί η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέρ- τυπικό εμπορικό κέντρο
γειας
• να ελαττωθεί το κόστος παραγωγής
προϊόντα που διατίθενται περιέχουν μία
• να μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοπολύ μικρή ποσότητα υδραργύρου (Hg).
κηπίου και άλλων παραγόμενων επιΈτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του κύβλαβών ουσιών.
κλου ζωής τους, μια σημαντική ποσότητα
Έτσι για παράδειγμα, μία αύξηση της τάανεπιθύμητου κατάλοιπου πρέπει να συλξεως του 25% στην απόδοση ενός λαλεχτεί. Επειδή ο υδράργυρος, όπως είναι
μπτήρα επιφέρει εξοικονόμηση 250
γνωστό, είναι υλικό υψηλής τοξικότητας
δισεκατομμυρίων KWh και 150 εκατομμύείναι φανερό και επιθυμητό αλλά και συγρια τόνους λιγότερα αέρια θερμοκηπίου
χρόνως πρόκληση για τη βιομηχανία
στην ατμόσφαιρα ετησίως.
φωτός, να αναζητήσει υλικά μη τοξικά και
Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχουν
να αναπτύξει νέας γενιάς ηλεκτρικούς λαγίνει και έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέμπτήρες της κατηγορίας αυτής, που παράλσματα για τη δυνατότητα εξοικονόμησης
ληλα όμως, θα πρέπει να έχουν δεδομένη
ενέργειας. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται
την ίδια ή καλύτερη φωτεινή απόδοση.
η κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας για ένα μεγάλο σύγχρονο εμπο-
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Χαρακτηριστικά και επίδοση ηλεκτρικών
πηγών φωτός
Η επίδοση των πηγών φωτός χαρακτηρίζεται από την απόδοση τους σε φωτεινή
ισχύ ανά μονάδα παρεχόμενης ηλεκτρικής
ισχύος. Συχνά όμως, η ποιότητα του φωτεινού συστήματος δε λαμβάνεται υπόψη
ή αμελείται. Η ποιότητα μιας πηγής φωτός
ορίζεται σε σχέση με την εφαρμογή για την
οποία έχει σχεδιαστεί. Αν αυτή πρόκειται
να είναι ο φωτισμός θα πρέπει να γνωρίζει
κανείς καλά τα χαρακτηριστικά του «οπτικού περιβάλλοντος» τα οποία είναι απαραίτητα για να βελτιστοποιήσει την πηγή.
Το οπτικό περιβάλλον αποτελείται από
την πηγή φωτός (light source), το αντικείμενο (object) και το φωτοδέκτη (photore-

ράδειγμα, ένα κόκκινο άνθος φαίνεται κόκκινο σε μας (και πιθανώς όχι σε κάποιο ζώο)
επειδή ανακλά φώς στη περιοχή των 700
nm και απορροφά όλες τις άλλες περιοχές
του ορατού φάσματος.
Ο φωτοδέκτης είναι το στοιχείο το οποίο
απαιτεί τις απαραίτητες οπτικές ιδιότητες που
πρέπει να έχει η πηγή φωτός μας. Βέβαια,
στις περισσότερες περιπτώσεις το ανθρώπινο μάτι είναι ο φωτοδέκτης. Το μάτι συλλαμβάνει λαμπρότητα και χρώμα (όπου το
χρώμα χαρακτηρίζεται από τον χρωματικό
τόνο και τον κορεσμό) από την πηγή ή από
το αντικείμενο και μεταδίδει την πληροφορία αυτή στον εγκέφαλο. Επειδή το ανθρώπινο μάτι μπορεί να αντιληφθεί διαφορετικά
μήκη κύματος λέμε ότι ο ανθρώπινος εγκέ-

Εικόνα 2. Το οπτικό περιβάλλον
ceptor). Στην πραγματικότητα, «βλέπω»,
σημαίνει ότι χρησιμοποιώ ένα φωτοδέκτη
για να εντοπίσω και να αναγνωρίσω ένα
αντικείμενο το οποίο φωτίζεται από μια
πηγή φωτός.
Το αντικείμενο είναι το παθητικό στοιχείο της τριάδας, διαθέτει σταθερές ιδιότητες και χαρακτηρίζεται από το σχήμα του
και το χρώμα του. Το χρώμα είναι κάτι ιδεατό μιας και «βλέπουμε» χρώματα μόνο
με τον εγκέφαλό μας. Στη πραγματικότητα
το χρώμα ορίζεται με την επιλεκτικότητα
των αντικειμένων να ανακλούν ή να απορροφούν ορισμένα μήκη κύματος από το
φώς που προσπίπτει επάνω τους. Για πα-

φαλος «βλέπει» χρώματα. Είναι γνωστό ότι
το ανθρώπινο μάτι είναι ευαίσθητο σε μια
πολύ στενή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που εκτείνεται από τα 400
nm στα 700 nm που ονομάζεται περιοχή
ορατού φωτός. Λόγω της κατασκευής του
ματιού, έχουμε δύο καταστάσεις ευαισθησίας στο ορατό φώς, η μία, που είναι όταν
έχουμε χαμηλό φωτισμό και λέγεται σκοτοπική όραση και η άλλη, η φωτοπική
όραση, που αντιστοιχεί σε υψηλό φωτισμό.
Η φωτοπική όραση είναι εκείνη που ενδιαφέρει την τεχνολογία πηγών φωτός μιας και
το μάτι είναι περισσότερο προσαρμοστικό
στο φως παρά στο σκοτάδι.
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Έτσι, αν μια πηγή φωτός έχει πολύ λίγη
εκπεμπόμενη ενέργεια στην περιοχή του
φάσματος που ανακλά το αντικείμενο, τότε
αυτό φαίνεται σκοτεινό. Ο δείκτης CRI μας
δείχνει πώς μια φωτεινή πηγή αναπαράγει
τα χρώματα ενός αντικειμένου σε σχέση με
μια πηγή αναφοράς.
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Η πηγή φωτός χαρακτηρίζεται από την
εκπεμπόμενη φωτεινή ισχύ και το εκπεμπόμενο φάσμα. Η απόδοση ενός λαμπτήρα είναι κάτι πιο περίπλοκο και
χωρίζεται σε ηλεκτρική απόδοση (electrical efficacy) και φωτεινή απόδοση (luminous efficacy).
Ηλεκτρική απόδοση, ε, είναι ο λόγος
της εκπεμπόμενης φωτεινής ισχύος, Pr
(Watts) σε όλο το φάσμα (υπεριώδες,
ορατό, υπέρυθρο) προς τη συνολική παρεχόμενη ηλεκτρική ισχύ, Pin (Watts):

Εικόνα 3. Σχετική φωτεινή ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού σε φωτοπική και σκοτοπική
όραση

Η φωτεινή απόδοση, η, εκφράζει το
πόσο αποδοτικά ένας λαμπτήρας μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια (Watts) σε φως
(lumens). Επομένως, οι μονάδες είναι
lm/W και η έκφραση της:

Είναι δυνατόν να ορίσουμε τη θεωρητικά
καλύτερη πηγή φωτός, η οποία θα έχει μέγιστη φωτεινή απόδοση σε λευκό φώς, θα
παράγει ευχάριστό ζεστό λευκό φως (στους
3000 Κ) με ένα καλό δείκτη CRI. Επομένως,
ένας ιδεατός λαμπτήρας πρέπει να διαθέτει
πολύ καλή φωτεινή απόδοση και χρώμα.
Επιπλέον, ο λαμπτήρας αυτός θα πρέπει να
ικανοποιεί και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν σχέση με την ποιότητα,
την υγεία, την ασφάλεια, την οικονομία, το
σεβασμό στο περιβάλλον και άλλα. Έτσι,
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ένας καλός λαμπτήρας θα πρέπει επιπλέον:
• να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής,
• να παράγει σταθερό επίπεδο φωτός
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του
• να μη έχει τρεμοπαίξιμο στη φωτεινή
του ένταση,
• να αποδίδει το πλήρες φως του ακαριαία όταν ανάψει,
• να είναι συμπαγής και ελαφρύς,
• να μην εισάγει αρμονικές παραμορφώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο,
• να μην κάνει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές,
• να έχει υλικά φιλικά με το περιβάλλον,
• να είναι πλήρως ανακυκλώσιμος,
• να εκπέμπει χαμηλά επίπεδα θερμότητας και υπεριώδους ακτινοβολίας,
• να είναι οικονομικός για τους καταναλωτές αλλά αποδοτικός για τον κατασκευαστή.
Βεβαίως, από όλα τα παραπάνω, είναι
άμεσα φανερό ότι ένας λαμπτήρας δεν
μπορεί να ικανοποιεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις με τη μία. Είναι όμως απαραίτητο
να εξετάζονται όλα αυτά τα κριτήρια σε
κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Όταν επομένως πρόκειται για την ανάπτυξη ενός
νέου εμπορικού προϊόντος, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις του
καταναλωτή.
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες εκκένωσης
Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες εκκένωσης
διατίθενται σε δυο εμπορικές μορφές:
• τους λαμπτήρες φθορισμού (κανονικοί
ή συμπαγείς) που ονομάζονται και λαμπτήρες χαμηλής πίεσης και χρησιμοποιούνται συνήθως στο εσωτερικό
φωτισμό (οικίες, καταστήματα, κτήρια
κλπ)
• και τους λαμπτήρες μέσης και υψηλής
πίεσης ή αλλιώς λαμπτήρες HID που
χρησιμοποιούνται στον εξωτερικό φωτισμό και σε συστήματα προβολής
(εξωτερικός φωτισμός κτηρίων και μνη-

μείων, δρόμοι, και προβολικά συστήματα:projectors).
Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες περιέχουν
υδράργυρο και σε μερικές περιπτώσεις (π.χ.
λαμπτήρες HID) ανάμειξη υδραργύρου με
ιωδιούχα άλατα (συνήθως νατρίου και θαλλίου) τα οποία οδηγούνται με εκκένωση
μέσα σε διαφανές κυλινδρικό περίβλημα
(γυαλιού ή χαλαζία) σε δημιουργία πλάσματος το οποίο εκπέμπει την επιθυμητή
ακτινοβολία. Ο υδράργυρος θεωρείται ένα
από τα πιο αποτελεσματικά στοιχεία γιατί
μας δίνει υψηλή απόδοση και παράλληλα
μεγάλη συμβατότητα με το περίβλημα και
τα ηλεκτρόδια. Τις περισσότερες φορές,
αλλά απαραίτητα στους λαμπτήρες εκκένωσης χαμηλής πίεσης, το περίβλημα χρίζεται
εσωτερικά με φθορίζουσα ουσία η οποία
έχει ως σκοπό τη μετατροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας του υδραργύρου σε
ορατή.
Με έρευνα και ανάπτυξη περισσότερο
από 3 δεκαετίες (τον Ιούλιο του 2010 διεξήχθη το 12ο διεθνές συνέδριο), η περιοχή
των λαμπτήρων εκκένωσης έδωσε λαμπρά
ερευνητικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, τα
οποία εκτείνονται από την περιοχή της φυσικής πλάσματος, στη θερμοδυναμική, στη
φωτομετρία, στην τεχνολογία υλικών ως την
οικονομία και το περιβάλλον. Πριν να παραδοθεί η σκυτάλη στους λαμπτήρες στερεάς κατάστασης (SSL), πιστεύεται ότι
υπάρχει ακόμη προοπτική για βελτίωση και
καινοτομία, ειδικά στην περιοχή των υλικών
εκπομπής.
Σήμερα, οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτού του τύπου τους λαμπτήρες,
έχουν ως στόχους την περεταίρω βελτίωση
της φωτεινής τους απόδοσης και την πιθανότητα εξάλειψης του υδραργύρου με
χρήση άλλων στοιχείων ικανών να εκπέμπουν αποτελεσματικά και συγχρόνως να
πληρούν περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
Τα βασικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να
ικανοποιούν τα στοιχεία αυτά είναι δύο:
1. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά σε
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Πέρα από τη βιομηχανική-τεχνολογική
εξέλιξη των λαμπτήρων αυτού του τύπου,
δεν πρέπει κανείς να λησμονήσει και τη μεγάλη προσπάθεια των ερευνητικών ομά-

δων κυρίως των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ερευνητικών ιδρυμάτων, να διερευνήσουν τα εσωτερικά φαινόμενα και τις
καταστάσεις (θερμοδυναμικές, ατομικές και
μοριακές) που υπάρχουν σε ένα τόσο πολύπλοκο και δύσκολο πεδίο που είναι το
πλάσμα. Οι έρευνες αυτές οδήγησαν σε σημαντικά ευρήματα και βοήθησαν παράλληλα τη βιομηχανία στη βελτίωση των
προϊόντων απαντώντας σε δύσκολα ερωτήματα.
Ηλεκτρικοί λαμπτήρες στερεάς κατάστασης
Σήμερα πιστεύεται ότι τα LEDs, θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά πηγών φωτός.
Αρκετά ώριμα προϊόντα πλέον, είναι έτοιμα
να εισέλθουν δραστικά στην αγορά φωτισμού παρά τις ατέλειες τους. Αυτή τη στιγμή
υπάρχει μια έντονη κινητικότητα παγκοσμίως σε διαφορές κατευθύνσεις πού
αφορά στην τεχνολογία και την επιστήμη
των LEDs.
Η πιο σημαντική είναι η καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού παραγωγής φωτός
στους ημιαγωγούς αυτούς. Έτσι, αναπτύσσονται νέες διαγνωστικές τεχνικές αφιερωμένες στα LEDs και συγχρόνως αναπτύσσονται και διερευνώνται πιο εξελιγμένα
μαθηματικά μοντέλα από τα υπάρχοντα.
Όσο για τα υλικά, το ίνδιο π.χ., που είναι χαρακτηριστικό υλικό συστατικό κάποιας οικογένειας LED είναι σπάνιο και παρόλο που
χρησιμοποιείται σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα στη κατασκευή LED, είναι αδύνατον να
ανακυκλωθεί. Εναλλακτικά υλικά έχουν
προταθεί και διερευνηθεί όπως το Si, το fSiC και το ZnO αλλά η τεχνολογία τους δεν
είναι ακόμη ώριμη.
Επιπρόσθετα, η βελτίωση της εσωτερικής κβαντικής απόδοσης (IQE) είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες. Το
IQE είναι ο λόγος των παραγόμενων φορέων φωτονίων προς τον αριθμό των φορέων ηλεκτρονίων. Αυτή η παράμετρος
είναι πολύ σημαντική γιατί είναι η μόνη που
έχει απομείνει για βελτίωση. Ο στόχος είναι
να επιτευχθεί η τιμή του 90% στην επόμενη
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εκπομπή στην περιοχή από 380-580
nm,
2. θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
βρίσκονται σε αέρια κατάσταση ή να
μπορούν εύκολα να εξατμίζονται.
Μέχρι σήμερα, τόσο η βιομηχανία όσο
και τα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και
τεχνολογικά ιδρύματα, έχουν εξετάσει σχεδόν όλα τα υλικά του περιοδικού πίνακα
για πιθανούς ισχυρούς αντικαταστάτες. Οι
σπάνιες γαίες ικανοποιούν τη δεύτερη συνθήκη αλλά στο φάσμα εκπομπής τους
κυριαρχούν φασματικές γραμμές στις περιοχές UV-C και VUV. Οι μεταλλικοί ατμοί
εκπέμπουν φασματικές γραμμές στην επιθυμητή περιοχή αλλά οι κεκορεσμένοι
ατμοί τους είναι πολύ φτωχοί, με αποτέλεσμα η εκπεμπόμενη ποσότητα φωτός να
είναι χαμηλή. Οι μεταλλικοί ατμοί των ιωδιούχων αλάτων φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικοί. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία
δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοί υποψήφιοι, επειδή είναι είτε τοξικά και έντονα
δραστικά ή δεν εκπέμπουν φασματικές
γραμμές στην επιθυμητή περιοχή του φάσματος. Μερικές προσπάθειες που έχουν
γίνει είναι οι παρακάτω:
• το βάριο και το οξείδιο του μολυβδαινίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε λαμπτήρες εκκένωσης χαμηλής πίεσης,
• ο ψευδάργυρος είναι ένας υποψήφιος
αντικαταστάτης του υδραργύρου σε λαμπτήρες υψηλής πίεσης,
• τα ευγενή αέρια μόνα τους ή με παρουσία νερού μπορούν να δώσουν ισχυρή
εκπομπή φασματικών γραμμών,
• στοιχεία που εκπέμπουν έντονη μοριακή
ακτινοβολία όπως η περίπτωση του
θείου που εκπέμπει μία έντονη συνεχή
ακτινοβολία η οποία ταιριάζει απόλυτα
στην κατανομή της φωτοπικής όρασης.
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δεκαετία.
Είναι επίσης απαραίτητο, να αναπτυχθούν και οι κατάλληλες φωσφορικές
επιστρώσεις ικανές να απορροφήσουν
ακτινοβολίες στην περιοχή του υπεριώδους-ιώδους και να τη μετατρέψουν με μεγάλη απόδοση. Έρευνες γίνονται και προς
την κατεύθυνση ειδικών επιστρώσεων που
ονομάζονται quantum-splitting phosphors
που χρησιμοποιούνται ήδη στους λαμπτήρες χαμηλής πίεσης και οι οποίες έχουν

αριθμό ξεχωριστών LEDs. Θα πρέπει επίσης
να ληφθεί υπόψη και η ευαισθησία του LED
στην αλλαγή χρώματος λόγω αστάθειας της
τάσης και του ρεύματος πόλωσης. Μια
πολύ μικρή μεταβολή σε μία από τις δυο
αυτές τιμές θα μπορούσε να αλλάξει το
χρώμα τους. Ως διοδικά στοιχεία έχουν συμπεριφορά που επηρεάζονται από το χρόνο
με αποτέλεσμα τη μείωση φωτεινής ροής
και της αλλαγής χρώματος. Επιπρόσθετα, τα
χαρακτηριστικά τους αλλάζουν από τσιπ σε

Εικόνα 4: Φωτεινή απόδοση ηλεκτρικών λαμπτήρων
ενισχυμένες ικανότητες απόδοσης σε
σχέση με τις συμβατικές επιστρώσεις.
Για να μπορέσουν οι λαμπτήρες LED να
διεισδύσουν στην αγορά, θα πρέπει να
διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένους ανακλαστήρες προσαρμοσμένους στη μεγάλη κατευθυντικότητα που χαρακτηρίζει τα LEDs
αλλά και το μικρό τους μέγεθος. Επίσης, το
σύστημα τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
ειδικής σχεδίασης αφού θα πρέπει να
τροφοδοτήσει συγχρόνως έναν μεγάλο

τσιπ και επομένως είναι απαραίτητος ο σχολαστικός έλεγχος για κάθε ξεχωριστή δίοδο.
Όλα αυτά βέβαια τα στοιχεία έχουν οδηγήσει σε μία αρνητική δημοσιότητα για τα συγκεκριμένα προϊόντα και τους σχεδιαστές
τους.
Παρόλα αυτά, η τεχνολογία των LEDs
έχει ωριμάσει αρκετά όπως αυτό φάνηκε
καθαρά και από το τελευταίο συνέδριο τον
Ιούλιο του 2010 (LS12: The 12th International Symposium on the Science and Tech-
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nology of Light Sources. WLED3: The 3rd
International Conference on White LEDs
and Solid State Lighting, Eindhoven, the
Netherlands).
Ποια θα είναι επομένως η επόμενη
γενιά πηγών φωτός; Η απάντηση περιστρέφεται γύρω από τα οργανικά LEDs.
Είναι προϊόντα που παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα
αντίστοιχα ανόργανα. Μπορούν να κατασκευαστούν σε μεγάλες επιφάνειες με
χρήση καθιερωμένων και χαμηλού κόστους τεχνικών. Οι διατάξεις OLED είναι
δύο κατηγοριών: αυτές που φτιάχνονται
από μικρά οργανικά μόρια και αυτές από

σμό με πολύ καλές φωτεινές ιδιότητες, τη
συμπαγή μορφή τους και τη δυνατότητα
τους να αναπτύσσονται και σε επίπεδο
σχήμα. Το πεδίο είναι ακόμη ανοικτό και
πολλά υποσχόμενο ενώ παράλληλα, αυτή
τη στιγμή πολλές και μεγάλες επενδύσεις
έχουν γίνει στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
Σύνοψη
Αυτήν τη στιγμή, η επόμενη επανάσταση
στο φωτισμό είναι γεγονός. Ο φωτισμός με
πηγές στερεάς κατάστασης, έχει τη δυναμική
να αντικαταστήσει τις συμβατικές πηγές
φωτός με τον ίδιο τρόπο που τα ολοκληρωμένα κυκλώματα αντικατέστησαν τις ηλε-

έρευνα

Εικόνα 5: Η εξέλιξη
των πηγών φωτός

οργανικά πολυμερή. Υπάρχει μεγάλη επιλογή οργανικών φωτεινών υλικών και έτσι
μια μεγάλη ποικιλία διατάξεων σε πάρα
πολλά χρώματα μπορεί να κατασκευαστεί.
Υπάρχει η δυνατότητα, με χρήση χημικού
ελέγχου, να επιλέγεται το φωτεινό τους
φάσμα αλλά και οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη εμπορικές
πηγές φωτός OLEDs στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία υπάρχουν τεχνικές που
βασίζονται σε χρήση φωσφορικών οργανομεταλλικών υλικών τα οποία παράγουν
λευκό φως (WOLEDs) με μεγάλη φωτεινή
απόδοση. Τα WOLEDs μπορεί να γίνουν
εναλλακτικές λύσεις για εσωτερικό φωτι-

κτρονικές λυχνίες περίπου 50 χρόνια πριν.
Οι νέες πηγές συνδυάζουν υψηλές φωτεινές
αποδόσεις με άμεση μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε φωτεινή.
Οι λαμπτήρες εκκένωσης και ιδιαίτερα οι
λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης (HID
lamps) θα συνεχίσουν να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο φωτισμό. Σήμερα, αυτές
οι πηγές όχι μόνο διαθέτουν τις υψηλότερες
ηλεκτροοπτικές αποδόσεις, αλλά βρίσκουν
όλο και περισσότερες εφαρμογές εκτός του
γενικού φωτισμού.
Οι πηγές στερεάς κατάστασης, ανόργανες και οργανικές (LEDs και OLEDs) θα είναι
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οι πηγές φωτός της επόμενης γενεάς οι
οποίες θα αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες πυράκτωσης και τους λαμπτήρες
εκκένωσης (ή τουλάχιστον μια μεγάλη
κατηγορία τους).
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και της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής.
Ιδιαίτερα, εστιάζει τις ερευνητικές του
προσπάθειες στην πολυπαραμετρική μελέτη
των σεισμικών καταστροφών, στη σεισμοτεκτονική, στην πρόγνωση των σεισμών, στην

έρευνα

Με αφορμή την πρόσφατη σεισμική
δραστηριότητα Βόρειο-Ανατολικά της Κρήτης αλλά και την προβολή τον άμεσων
αποτελεσμάτων του από τα ΜΜΕ (πχ.
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=
264406), το Εργαστήριο Γεωφυσικής &
Σεισμολογίας επανήλθε στην επικαιρότητα
και για την κατά το δυνατό έγκυρη αλλά
και άμεση ενημέρωση των πολιτών και των
τοπικών αρχών σε θέματα σεισμικού κινδύνου.
Το Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμο-

Η λύση του πρόσφατου σεισμού όπως άμεσα υπολογίστηκε από το προσωπικό του Εργαστηρίου αλλά και από το αυτόματο σύστημα διαχείρισης σεισμικών καταγραφών.
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πολυκλαδική χωρoχρονική εκτίμηση και
διαχείριση της σεισμικής επικινδυνότητας,
στις μικροζωνικές μελέτες, στην παραμόρφωση και δομή του
φλοιού και του άνω
μανδύα της Γης, στη
φυσική των γεωυλικών,
στη μελέτη της δομής
του εσωτερικού της Γης
με σεισμολογικές και
γεωφυσικές μεθόδους
διασκόπησης με έμφαση στον καθορισμό
της δομής των ανώτερων στρωμάτων που
παρουσιάζουν οικονομικό, περιβαλλοντικό
ή/και αρχαιολογικό εν- Κατανομή των on-line σταθμών του Δικτύου στο Νότιο Αιγαίο
διαφέρον (αρχαιομελούν, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου
τρία). Επίσης, εφαρμόζει αρχές ΤηλεπιΓεωφυσικής & Σεισμολογίας έχει εγκατασκόπησης και GIS στη Γεωφυσική, τη Σειστήσει και λειτουργεί ένα προηγμένο τηλεσμολογία και το Γεωπεριβάλλον.
μετρικό δίκτυο σεισμολογικών σταθμών
Στην κατεύθυνση επίλυσης των επιστηεγκατεστημένων στην Κρήτη και το Ν. Αιμονικών προβλημάτων που την απασχο-

Α) Ο Δορυφορικός Σεισμολογικός Σταθμός στη Γαυδο. Ο Νοτιότερος Σεισμολογικός
Σταθμός της Ευρώπης. Β) Ο σεισμολογικός Σταθμός στα Φέρμα.

Φ. Βαλλιανάτος: Καθηγητής, ΤΕΙ Κρήτης. Senior Research Fellow, Geophysics - Seismology, Department of
Earth Sciences, University College London [UCL] - fvallian@chania.teicrete.gr

Το Εργαστήριο έχει διαρκή
και στενή συνεργασία με
ερευνητικές ομάδες από την
Τοπολογία Δορυφορικού Σεισμολογικού Δικτύου
Ελλάδα και σχεδόν όλες τις
χώρες της Μεσογείου (με έμγαίο και μεριμνά για την αδιάλειπτη λειφαση αναφέρεται η ιδιαίτερα στενή συνερτουργία του. Για την απρόσκοπτη διαγασία με την Ιταλία), καθώς επίσης το
σύνδεση των περιφερειακών σταθμών,
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Ρωσία,
εφαρμόζονται σύγχρονες και αξιόπιστες ευτις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Αξιοσημείωτη
ρυζωνικές τεχνικές, με κορυφαία τη χρήση
είναι και η υφιστάμενη συνεργασία με τη Διδορυφορικών ζεύξεων (με χρήση του Ελεύθυνση Φυσικών Κατα- στροφών της UNληνικού δορυφόρου Hellas Sat II) μέσω
ESCO.
του μοναδικού σε σεισμολογικό φορέα
Την ερευνητική ομάδα συνιστούν εξαιστην Ελλάδα και στη Νοτιο-Ανατολική Μερετικά ειδικευμένοι ερευνητές με παρασόγειο Private Satellite Hub που διαθέδοσιακή και επιτυχή επιστημονική ενασχότουμε και το οποίο μπορεί να
αξιοποιηθεί και από άλλους
σεισμολογικούς φορείς.
Τα μέχρι τώρα επιστημονικά συμπεράσματα της ανωτέρω έρευνας έχουν ανακοινωθεί από έγκριτα διεθνή
επιστημονικά βήματα. Ευθεία
απόδειξη αυτής της αναγνώρισης αποτελούν οι συνεργασίες του Εργαστηρίου με
Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ
της Ελλάδας, αλλά κυρίως
του εξωτερικού, και η σε
πραγματικό χρόνο ενημέρωση του EMSC [EυρωΜεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο] για τις σεισμικές φάσεις

Τοπολογία του MPLS/IP-VPN ADSL Σεισμολογικού
Δικτύου
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που καταγράφονται. Όλοι οι
σταθμοί του Τηλεμετρικού
Σεισμολογικού Δικτύου Κρήτης (HSNC) είναι δηλωμένοι
στους επίσημους καταλόγους
των International Seismological Centre (ISC) και International Federation of Digital Seismograph Networks
(FDSN).
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ληση και συσσωρευμένη εμπειρία στα
προαναφερθέντα αντικείμενα έρευνας. Ευθεία απόδειξη της συσσωρευμένης εμπειρίας αποτελεί η συμμετοχή στην υλοποίηση Ερευνητικών Έργων στα πλαίσια
Εθνικών (π.χ. ΠΕΝΕΔ, ΠΕΠ κλπ) καθώς και
μεγάλης κλίμακας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων (π.χ. EPOCH, ENVIRONMENT, INTERREG κλπ.), σε συνεργασία με καταξιωμένες ερευνητικές ομάδες
από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
και Ερευνητικά Ιδρύματα. Παράλληλα, το

ενεργά στη γεωδυναμική μελέτη της Κρήτης
και του Νότιου Αιγαίου. Αυτό αποδεικνύεται
από τον αριθμό των ερευνητικών έργων
που έχουν υλοποιηθεί, των εργασιών που
έχουν δημοσιευθεί καθώς και των αναφορών στα ερευνητικά του αποτελέσματα.
Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας:
• Δρ Φίλιππος Βαλλιανάτος, Καθηγητής,
Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Μια ημέρα όπως όλες. Απεικόνιση των real-time καταγραφών ….μία «ήσυχη» ημέρα
του Μαρτίου !!!
Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας
συνεργάζεται με τις ερευνητικές του υποδομές στην εκπόνηση Μεταπτυχιακών και
Διδακτορικών διατριβών υπό την συνεπίβλεψη των μελών του, ενώ η ερευνητική
δυναμική του έχει αξιοποιηθεί από φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Πολιτική Προστασία, Τοπική Αυτοδιοίκηση)
καθώς και ιδιωτικούς φορείς. Το Εργαστήριο την τελευταία δεκαετία συμμετέχει

Senior Research Fellow, GeophysicsSeismology, Department of Earth Sciences, University College London [UCL]
• Δρ Παντελεήμων Σουπιός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος
• Δρ Ιωάννης Π. Μακρής, Αναπληρωτής
Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικής
• Δρ Σάλτας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περι-
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βάλλοντος
Δρ Ελένη Κόκκινου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ηλίας Παπαδόπουλος, ΜΔΕ, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
Δρ Μαρία Κούλη, Γεωλογος-GIS, Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
Δρ Δέσποινα Καλησπέρη, Μηχανικός
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
Δρ Μαργαρίτα Μωϋσίδη, Μηχανικός

• Symposium “Seismoelectromagnetic
phenomena” of the 2007 General Assembly of the EGU
• Symposium “Seismoelectromagnetic
phenomena” of the 2008 General Assembly of the EGU
• YSTC [Ευρωπαϊκό Σχολείο Εκπαίδευσης
Νέων Σεισμολόγων], ESC 2008
Μεγάλα Ευρωπαικά & Εθνικά Ερευνητικά
Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από
το Εργαστήριο κατά την τελευταία πενταετία:
1. European Regional Development Fund -

έρευνα

Δημοσιεύσεις κατά το χρονικό διάστημα 2000-σημερα σε αναγνωρισμένα διεθνή
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης
Εθνικές και διεθνείς διακρίσεις του Εργαστηρίου
Κατά την τελευταία πενταετία το Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας υπήρξε συνδιοργανωτής στα κάτωθι:
• 23nd UNESCO Workshop for the Seismicity and Earthquake Engineering in
the Extended Mediterranean Region,
2005

“Advanced techniques for SEismic RISK
reduction in Mediterranean Archipelago
Regions (SE-RISK)” .
2. Sixth Framework Programme, FP6
(2002-2006), Specific Support Action:
Research Infrastructure – Communication Network Development. “CYber-Infrastructure for CiviL protection Operative
ProcedureS (CYCLOPS)”
4. European Regional Development Fund
- E.R.D.F. “Methodology Integration of
EO techniques as operative tool for Land

Φ. Βαλλιανάτος: Καθηγητής, ΤΕΙ Κρήτης. Senior Research Fellow, Geophysics - Seismology, Department of
Earth Sciences, University College London [UCL] - fvallian@chania.teicrete.gr
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Degradation MAnagement and Planning
in MEDIterranean Areas (MILDMAPMEDIA)”
5. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης (Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006),
Θεματικός Τομέας 6: «Δομημένο Περιβάλλον και Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου», Πρόγραμμα «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης».
“Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου
στο Μέτωπο του Ελληνικού Τόξου.

“Πολυπαραμετρική Χωροχρονική Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας στο Μέτωπο του Ελληνικού Τόξου. Εφαρμογή
στην Προστασία Παλαιάς Πόλης – Ενετικού Λιμένα Χανίων”.
7. Marmara Earthquake Rehabilitation
Programme (M.E.R.P.). “Twinning between the municipalities of Komotini and
Yalova towards disaster preparedness and
management”.
8. Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτόμων
Ενεργειών, Κρήτη Καινοτόμος Περιφέ-

Αριθμός αναφορών στο ερευνητικό έργο της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου:

Εφαρμογή στις Πόλεις Χανίων & Ηρακλείου (ΤΑΛΩΣ)”,
6. Αρχιμήδης Ι & IΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης”,
“Ενοποιημένη Τεχνολογική & Μεθοδολογική Προσέγγιση Γεωηλεκτρομαγνητικής Μελέτης Δυτικής Κρήτης”.
“Ανάπτυξη Σύγχρονων Ολοκληρωμένων Μεθοδολογιών Ελέγχου Ρύπανσης
σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ”.

ρεια (Crete Innovative Region, CRINNO).
“Ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος για
την Παρακολούθηση, Διαχείριση και Προστασία του Φυσικού Τοπίου και του Περιβάλλοντος της Κρήτης” (“Development of
an Expert System for the Monitoring,
Management & Protection of the Natural Landscape & Environmental Resources
of the Island of Crete – EMERIC”.
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Δυναμική διαχείριση των δικτυακών
πόρων και προσαρμογή των υπηρεσιών σε συστήματα επίγειας ψηφιακής
διαδραστικής ευρυεκπομπής,
για εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Η εν λόγω διδακτορική έρευνα1 , είναι σε
εξέλιξη από το 2009 και διεξάγεται στο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων «ΠΑΣΙΦΑΗ», υπό
την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή Ε.
Πάλλη του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης
και του αναπληρωτή καθηγητή Χ. Σκιάνη
του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στους οποίους εκφράζω
τις θερμές μου ευχαριστίες για τη καθοδήγηση, ενθάρρυνση και υποστήριξη που μου
παρέχουν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον καθηγητή Β. Ζαχαρόπουλο
για την αμέριστη συμπαράσταση που μου
έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
Η εξέλιξη του προτύπου ψηφιακής ευρυεκπομπής (Digital Video BroadcastingDVB) και η εφαρμογή του σε επίγεια
συστήματα (DVB-T), είναι μια από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στις ασύρματες επικοινωνίες. Το DVB-T επιτρέπει το
συνδυασμό/ενσωμάτωση ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών διαδικτύου (IP) στο ίδιο ρεύμα μεταφοράς, το
οποίο εν συνεχεία μεταδίδεται διαμέσου
VHF/UHF καναλιών (DVB-T κατερχόμενη

ζεύξη) σε όλους τους χρήστες/πολίτες που
διαμένουν μέσα στην περιοχή εκπομπής.
Με αυτό το τρόπο, όλοι οι χρήστες χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο αποκωδικοποιητή, μπορούν να λάβουν τόσο τα
εκπεμπόμενα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα, όσο και τις μεταδιδόμενες IP
υπηρεσίες. Έχοντας υπόψη τη μονόδρομη2
φύση της DVB-T ζεύξης, η αξιοποίηση
καναλιών επιστροφής (PSTN/ISDN, xDSL,
WLAN, GSM, UMTS, κ.λ.π.), μέσω των
οποίων οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν με τη DVB-T πλατφόρμα, είναι απαραίτητη για την υλοποίηση διαδραστικών
συστημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (Interactive DVB-T). Τα διαδραστικά
αυτά συστήματα επιτρέπουν στους χρήστες
όχι μόνο να αιτούνται υπηρεσίες από την
DVB-T πλατφόρμα, αλλά και να αποστέλλουν υπηρεσίες προς αυτή, δίνοντας τους
έτσι τη δυνατότητα να μετατραπούν σε παροχείς υπηρεσιών.
Προς την κατεύθυνση της υλοποίησης
διαδραστικών συστημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, υπάρχουν δύο διαφορετικές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις: α) η
κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική, όπου οι
παροχείς υπηρεσιών/χρήστες επικοινωνούν

1: Η διδακτορική έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο:
Ηράκλειτος ΙΙ, Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
2: Η μεταφορά δεδομένων/υπηρεσιών είναι δυνατή μόνο προς μια κατεύθυνση και πιο συγκεκριμένα από
τη DVB-T πλατφόρμα προς τους χρήστες.

Α. Σιδέρης: Εργαστηριακός Συνεργάτης του Ε.Π.Π., Τ.Ε.Ι. Κρήτης - sideris@epp.teicrete.gr
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του Αργύρη Σιδέρη
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απευθείας (διαμέσου των καναλιών επιστροφής) με την DVB-T πλατφόρμα [1], [2],
[3] και β) η αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική,
όπου η επικοινωνία γίνεται διαμέσου ενδιάμεσων κόμβων διανομής, οι οποίοι
αξιοποιούν τα κανάλια επιστροφής για
αυτόν το λόγο [4], [5], [6]. Η αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική προσφέρει το πλεονέκτημα της κλιμακο-θετησιμότητας (scalability) σε σχέση με αυτό της κεντρικοποιημένης. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει την
τοπική διαχείριση χρηστών και υπηρεσιών
από τους ενδιάμεσους κόμβους διανομής,

τις υπηρεσίες/αιτήσεις τους στο CMN τους
μέσω του δικτύου πρόσβασης. Ο CMN με
τη σειρά του προωθεί την κίνηση που δέχεται από τα δίκτυα πρόσβασης μέσω του καναλιού επιστροφής στην DVB-T πλατφόρμα.
Σε αυτό το σημείο, όλη η κίνηση που προέρχεται από τους CMN ενθυλακώνεται στο
κοινό ρεύμα μεταφοράς και αναμεταδίδεται
σε όλη την περιοχή εκπομπής μέσω της
DVB-T ζεύξης (κανάλι προώθησης). Οι
CMN λαμβάνουν την πληροφορία αυτή,
μέσω VHF/UHF και προωθούν στο δίκτυο
πρόσβασης μόνο την κίνηση που απευθύ-

Σχήμα 1. Αποκεντρωμένο διαδραστικό σύστημα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής
αφήνοντας υπό την άμεση εποπτεία του κεντρικού σημείου εκπομπής μόνο τους ενδιάμεσους κόμβους διανομής, μειώνοντας
έτσι τον όγκο εργασίας στην DVB-T πλατφόρμα. Μια τέτοια αποκεντρωμένη υποδομή (βλ. Σχήμα 1) υπάρχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία στο εργαστήριο «ΠΑΣΙΦΑΗ» του τμήματος ΕΠΠ του
ΤΕΙ Κρήτης, η οποία αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού
έργου ΑΤΗΕΝΑ (IST FP6-507312). Οι Παροχείς Υπηρεσιών/Χρήστες αποστέλλουν

νεται στους διασυνδεδεμένους με αυτούς
Παροχείς Υπηρεσιών και Χρήστες. Ο CMN
διαχειριστής επικεντρώνεται στον έλεγχο
των CMN, αφήνοντας σε αυτούς τη διαχείριση χρηστών και υπηρεσιών.
Κίνητρο Έρευνας
Η παροχή ποιότητας υπηρεσίας (Quality
of Service-QoS) σε διαδραστικά συστήματα
DVB-T, εξαρτάται άμεσα από τους διαθέσιμους δικτυακούς πόρους καθώς και από τις
απαιτήσεις των υπηρεσιών σε αυτούς. Η πα-
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της κλιμακοθετησιμότητας μεταφέροντας
μέρος του φόρτου εργασίας στους ενδιάμεσους κόμβους διανομής αλλά και πάλι, η
αποτυχία λειτουργίας σε μια κεντρική QoS
μονάδα έχει συνέπειες σε όλο το σύστημα.
Εν αντιθέσει, η κατανεμημένη όχι μόνο είναι
κλιμακοθετήσιμη αλλά και πιο ανθεκτική σε
σφάλματα καθώς η δυσλειτουργία ενός ενδιάμεσου κόμβου διανομής έχει τοπικές κυρίως συνέπειες και επιτρέπει την ομαλή
συνέχεια της λειτουργίας του υπόλοιπου
συστήματος.

έρευνα

ροχή QoS, θεωρούμενη από τη σκοπιά του
επίπεδου διαχείρισης/εφαρμογής μπορεί
να κατηγοριοποιηθεί σε α) κεντροποιημένη, β) ημι-κατανεμημένη και γ) κατανεμημένη. Στην κεντροποιημένη διαχείριση,
οι λειτουργικές μονάδες QoS υλοποιούνται
στο κεντρικό σημείο εκπομπής, στην ημικατανεμημένη υλοποιούνται τόσο στο κεντρικό σημείο εκπομπής όσο και στους
ενδιάμεσους κόμβους διανομής ενώ στη
κατανεμημένη υλοποιούνται αποκλειστικά
στους ενδιάμεσους κόμβους διανομής.

Σχήμα 2. Επίπεδα διαχείρισης QoS σε σύστημα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής
Η κεντροποιημένη διαχείριση, παρόλο
που είναι πιο απλή στο σχεδιασμό και
απαιτεί λιγότερο φόρτο εργασίας και επικοινωνίας στις διαδικασίες συντονισμού
των QoS μονάδων, μειονεκτεί στα θέματα
της κλιμακοθετησιμότητας (ο φόρτος εργασία αυξάνει δυσανάλογα καθώς αυξάνεται
o αριθμός των χρηστών/υπηρεσιών) και
της ανθεκτικότητας σε σφάλματα (η δυσλειτουργία έστω και μιας λειτουργικής μονάδας QoS επηρεάζει όλο το σύστημα). Η
ημι-κατανεμημένη αντιμετωπίζει το θέμα

Για την υλοποίηση της ποιότητας υπηρεσίας, απαιτείται η αξιοποίηση τεχνικών διαχείρισης δικτυακών πόρων (Network
Resource Allocation). Από την άλλη μεριά,
μια εναλλακτική τεχνική που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που η κατανομή πόρων
δεν μπορεί να δώσει λύση (π.χ. η ταχύτητα
σύνδεσης του χρήστη είναι μικρότερη από
το ρυθμό μετάδοσης της προσφερόμενης
υπηρεσίας) είναι η προσαρμογή της υπηρεσίας στους διαθέσιμους πόρους (Service
Adaptation). Παρόλα αυτά, μια στατική κα-
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τανομή των πόρων ή/και προσαρμογή των
υπηρεσιών, δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας
ενός διαδραστικού συστήματος DVB-T (ο
αριθμός και το είδος των υπηρεσιών μεταβάλλεται χρονικά) και κατά συνέπεια δεν
εξασφαλίζει για μια βελτιστοποιημένη εκμετάλλευση του DVB-T συστήματος, ως
προς την παροχή της μεγαλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσίας.
Προς την κατεύθυνση της παροχής QoS
σε IDVB-T συστήματα, οι μέχρι τώρα ερευνητικές προσπάθειες έχουν εστιασθεί σε: α)
κεντροποιημένα συστήματα διαχείρισης δι-

μένη απόδοση τους ως προς την παροχή
της μεγαλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσίας.
Προτεινόμενη Ερευνητική Προσέγγιση
Το προτεινόμενο κατανεμημένο σύστημα
δυναμικής διαχείρισης των δικτυακών
πόρων και προσαρμογής των υπηρεσιών,
για την παροχή του μεγαλύτερου δυνατού
QoS σε συστήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, απεικονίζεται στο Σχήμα 3.
Η διαχείριση θα λάβει χώρα σε δύο επίπεδα:

Σχήμα 3. Προτεινόμενο σύστημα παροχής QoS
κτυακών πόρων [7], [8], [9], [10], β) ημικατανεμημένα συστήματα διαχείρισης
δικτυακών πόρων [11] και γ) κατανεμημένα
συστήματα προσαρμογής υπηρεσιών [12].
Σε αντιδιαστολή, η παρούσα διδακτορική
έρευνα επικεντρώνεται στο σχεδιασμό,
ανάλυση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός
κατανεμημένου συστήματος δυναμικής
διαχείρισης των δικτυακών πόρων και προσαρμογής των υπηρεσιών, σε διαδραστικά
συστήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποιη-

• Τοπική Διαχείριση: Κάθε ενδιάμεσος
κόμβος διανομής (CMN) θα αξιοποιήσει
ένα Τοπικό Διαχειριστή, ο οποίος θα συντονίζει/εφαρμόζει την κατανομή των δικτυακών πόρων και την προσαρμογή
των υπηρεσιών. Η κατανομή των πόρων,
θα εκτελείται στο στρώμα δικτύου και
στο στρώμα σύζευξης δεδομένων μέσω
τεχνικών διαχείρισης ουρών, ενώ η προσαρμογή των υπηρεσιών θα διεξάγεται
στα στρώματα μεταφοράς και εφαρμογής, αξιοποιώντας τεχνικές διακωδικο-
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σεων τους σε QoS. Οι απαιτήσεις μαζί με
πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους
δικτυακούς πόρους θα μεταφέρονται στη
μονάδα απόφασης, όπου ένας αλγόριθμος
θα αποφασίζει για τον τόπο και τον τρόπο
παροχής QoS. Με το πέρας της απόφασης,
η κάθε ροή θα ταξινομείται εισάγοντας κατάλληλες τιμές στα πεδία της επικεφαλίδας
τους (π.χ. στο DF πεδίο ενός IPv4 πακέτου).
Οι τιμές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για την ταχεία αναγνώριση
των ροών σε διαδικασίες ανακατανομής των
πόρων και αναπροσαρμογής των υπηρεσιών. Μετά την ταξινόμηση, θα υλοποιείται
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ποίησης για πολυμεσικές υπηρεσίες ή
διαχείρισης του διαφημιζόμενου παράθυρου για TCP υπηρεσίες.
• Διατοπική Διαχείριση: Κάθε CMN θα
αξιοποιήσει διεργασίες και σηματοδοσία διατοπικής επικοινωνίας, μέσω της
οποίας θα καταστεί δυνατός ο διασυντονισμός των Τοπικών Διαχειριστών,
με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποιημένη παροχή ποιότητας υπηρεσίας
μέσω της επιλογής του τόπου (CMN)
και του τρόπου (κατανομή πόρων ή/και
προσαρμογή υπηρεσιών) υλοποίησης
των QoS αποφάσεων.

Σχήμα 4. Τοπικός Διαχειριστής
Ο Τοπικός Διαχειριστής (βλ. Σχήμα 4)
αποτελείται από τη:
α) μονάδα παρακολούθησης (monitor),
β) μονάδα αποφάσεων,
γ) μονάδα ταξινόμησης υπηρεσιών,
δ) μονάδα προσαρμογής υπηρεσιών και
ε) μονάδα κατανομής δικτυακών πόρων.
Σε αυτό το πλαίσιο, σε κάθε CMN, οι
ροές των εισερχόμενων υπηρεσιών θα
ελέγχονται από τη μονάδα παρακολούθησης με σκοπό την εξαγωγή των απαιτή-

ο τρόπος παροχής QoS στις αντίστοιχες μονάδες κατανομής των πόρων και προσαρμογής των υπηρεσιών. Η μονάδα παρακολούθησης θα αναλύει περιοδικά τις
εξερχόμενες ροές για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
κατανομής ή προσαρμογής, η αιτούσα οντότητα (Παροχέας Υπηρεσίας / Χρήστης) θα
ειδοποιείται.
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Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, οι μονάδες παρακολούθησης και απόφασης θα
εκμεταλλεύονται τη διατοπική επικοινωνία,
με σκοπό την απόκτηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, σχετικών με το
δίκτυο και τις υπηρεσίες, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν βελτιστοποιημένες αποφάσεις παροχής QoS. Η
έρευνα σχετικά με τα θέματα της διατοπικής επικοινωνίας και συνεργασίας είναι σε
εξέλιξη και τα αποτελέσματα της θα δημοσιευτούν στο μέλλον.
Αποτελέσματα και μελλοντική εργασία
Προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης
της ικανότητας του Τοπικού Διαχειριστή να
παρέχει QoS στις μεταδιδόμενες υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από
πειράματα. Πιο συγκεκριμένα, ο παροχέας
υπηρεσιών 1 (βλ. Σχήμα 3) μετέδιδε στο
Χρήστη ν τις υπηρεσίες που περιγράφονται
στα παρακάτω σενάρια:
• Σενάριο 1: Με απενεργοποιημένο τον
Τοπικό διαχειριστή, ο Παροχέας Υπηρεσιών 1 μετέδιδε στο Χρήστη ν, 2 υπηρεσίες IPTV (IPTV1, IPTV2) για 300
δευτερόλεπτα. Στο 120στο δευτερόλεπτο
εισήχθηκε μια νέα IPTV (IPTV3) υπηρεσία διάρκειας 180 δευτερολέπτων.
• Σενάριο 2: Με ενεργοποιημένο τον Τοπικό διαχειριστή, επαναλήφθηκε η μετάδοση υπηρεσιών του Σεναρίου 1. Ο
Τοπικός διαχειριστής στο CMN1 χρησιμοποίησε τεχνικές διακωδικοποίησης
για να προσαρμόσει το IPTV3 στους
διαθέσιμους δικτυακούς πόρους του
διαδραστικού DVB-T δικτύου.
• Σενάριο 3: Με απενεργοποιημένο τον
Τοπικό διαχειριστή, ο Παροχέας Υπηρεσιών 1 μετέδιδε στο Χρήστη ν, 2 υπη-

ρεσίες IPTV (IPTV1, IPTV2) για 300 δευτερόλεπτα. Στο 120στο δευτερόλεπτο εισήχθηκε μια νέα FTP (μεταφορά αρχείου
βασισμένη στο πρωτόκολλο TCP) υπηρεσία διάρκειας 180 δευτερολέπτων.
• Σενάριο 4: Με ενεργοποιημένο τον Τοπικό διαχειριστή, επαναλήφθηκε η μετάδοση υπηρεσιών του Σεναρίου 3. Ο
Τοπικός διαχειριστής στο CMN1 χρησιμοποίησε τεχνικές κατανομής πόρων και
για τις 3 υπηρεσίες.
• Σενάριο 5: Με ενεργοποιημένο το Τοπικό διαχειριστή, επαναλήφθηκε η μετάδοση υπηρεσιών του Σεναρίου 3. Ο Τοπικό διαχειριστής στο CMN1 χρησιμοποίησε τεχνικές προσαρμογής του διαφημιζόμενου παράθυρου για να προσαρμόσει το FTP στους διαθέσιμους
δικτυακούς πόρους του διαδραστικού
DVB-T δικτύου.
Σημειώνεται εδώ ότι οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι στο DVB-T δίκτυο είχαν οριστεί
στα 4 Mbps ενώ οι υπηρεσίες IPTV μετέδιδαν αρχείο εικόνας/ήχου κωδικοποιημένο
κατά το πρότυπο MPEG2 και με σταθερό
ρυθμό κωδικοποίησης στα 1.4 Mbps. Οι
απαιτήσεις σε ποιότητα υπηρεσίας για τις
μεν IPTV ροές καθόριζαν μέγιστη μονόδρομη καθυστέρηση στα 100 millisecond
και μέγιστες απώλειες πακέτων της τάξης
του 2% [13] ενώ για το δε FTP ελάχιστο
ρυθμό μετάδοσης τα 500 Kbps. Τα πειραματικά αποτελέσματα σχετικά με τον αριθμό
των απωλειών3, παρουσιάζονται στους πίνακες 1,2 ενώ τα αποτελέσματα για την καθυστέρηση4 απεικονίζονται στα Σχήματα
4,5. Για τα Σενάρια 3,4,5, ο ρυθμός μετάδοσης του FTP ήταν 900 Kbps, 596.7 Kbps
και 525 Kbps αντίστοιχα. Όπως μπορεί να

3: Απώλειες για το FTP είναι ο αριθμός των επανεκπομπών ενώ για τα IPTV το ποσοστό των χαμένων
πακέτων.
4: Καθυστέρηση για το FTP είναι η αμφίδορμη καθυστέρηση (Round Trip Time-RTT) ενώ για τα IPTV η
μονόδρομη καθυστέρηση.
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Πίνακας 1: Απώλειες για τα Σενάρια 1,2

Πίνακας 2: Απώλειες για τα Σενάρια 3,4,5
Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5

Σενάριο 2

IPTV1

20%

0%

IPTV1

0.6%

0%

0%

IPTV2

6%

0%

IPTV2

2.1%

0%

0%

IPTV3

11%

0%

FTP

267

546

0
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Σενάριο 1

Σχήμα 5. Καθυστέρηση για τα Σενάρια 1,2
παρατηρηθεί, η ενεργοποίηση του Τοπικού
Διαχειριστή επέτρεψε τη μετάδοση όλων
των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους σε QoS. Επίσης, τα πειραματικά
δεδομένα δίνουν την ένδειξη ότι όσον
αφορά τις TCP υπηρεσίες (FTP), η διαχείριση του διαφημιζόμενου παράθυρου
(προσαρμογή υπηρεσίας) μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα όσον
αφορά τον αριθμό των επανεκπομπών και

την αμφίδρομη καθυστέρηση σε σύγκριση
με την τεχνική της κατανομής των πόρων.
Στην παρούσα φάση, η έρευνα επικεντρώνεται στα θέματα της διατοπικής επικοινωνίας και συνεργασίας των Τοπικών
Διαχειριστών και στο σχεδιασμό του αλγόριθμου λήψης αποφάσεων QoS, λαμβάνοντας υπόψη την κατανεμημένη φύση του
προτεινόμενου συστήματος. Επίσης, εξετάζονται σε μεγαλύτερο βάθος οι διαδικασίες
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Σχήμα 6. Καθυστέρηση για τα Σενάρια 3,4,5
της μονάδας παρακολούθησης, ώστε η
ανάλυση των μεταδιδόμενων υπηρεσιών
και η λήψη και επεξεργασία πληροφοριών
σχετικά με την κατάσταση του DVB-T δικτύου, να διεκπεραιώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Απώτερος σκοπός είναι, όχι
μόνο η αξιολόγηση του προτεινόμενου

συστήματος σε πλήρη λειτουργία, αλλά και
η σύγκριση του με τα κεντροποιημένα και
ημι-κατανεμημένα συστήματα που έχουν
ήδη προταθεί.
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Πρόγραμμα Guarantee: Τεχνολογικές λύσεις για την προσωπική
ασφάλεια στο οικιακό περιβάλλον,
των Δρ. Γ. Τριανταφυλλίδη και Δρ. Γ. Παπαδουράκη

Η τεχνολογία της Δικτυακής
Μουσικής Εκτέλεσης και η
ανάπτυξη της στο ΤΕΙ Κρήτης
Μέρος Β’

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το παρόν άρθρο, αποτελεί συνέχεια
του άρθρου που φέρει ίδιο τίτλο και δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος του
περιοδικού. Στο προηγούμενο τεύχος περιγράφεται το ερευνητικό πεδίο της Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης (ΔΜΕ),
καταγράφονται οι ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις που προβάλλονται στην
ανάπτυξη συναφών συστημάτων λογισμικού ενώ παράλληλα παρατίθενται οι σύγχρονες τάσεις και τα συστήματα ΔΜΕ, που
έχουν πρόσφατα καταγραφεί στη διεθνή
ερευνητική κοινότητα. Το δεύτερο μέρος,
επικεντρώνεται στα ερευνητικά επιτεύγματα
που έχουν προκύψει από δραστηριότητες
του ΤΕΙ Κρήτης σ’ αυτό το συνεχώς εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Ειδικότερα,
περιγράφεται μια νέα πλατφόρμα δικτυακής μουσικής εκτέλεσης και κάποια από τα
ενδεικτικά σενάρια εφαρμογών, που υποστηρίχθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ με χρηματοδότηση του Μέτρου
1.2 (Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης (2006-2008).
2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”
Η μουσική εκτέλεση, διενεργείται στα
πλαίσια ποικίλων σεναρίων συνεργασίας.
Παράδειγμα τέτοιων σεναρίων, πέρα από
τη ζωντανή μουσική παράσταση (δηλ. τη
συναυλία), είναι η μουσική πρόβα, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός, το μάθημα μουσικής αλλά και η ηχογράφηση ενός δίσκου.
Στο “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”, ήδη από την προκα-

ταρκτική φάση υλοποίησης του έργου διαπιστώθηκε ότι τόσο οι λειτουργικές όσο και
οι μη-λειτουργικές απαιτήσεις στην ανάπτυξη συστημάτων δικτυακής μουσικής
εκτέλεσης, ποικίλουν σημαντικά ανάλογα
με το σενάριο συνεργασίας, αλλά και με
βάση ένα πλήθος από παραμέτρους, όπως
είναι για παράδειγμα η τεχνολογική υποδομή στην οποία στηρίζεται το όλο εγχείρημα, αλλά και το είδος της μουσικής που
εκτελείται [1]. Επομένως, το πρώτο ερώτημα που τέθηκε αφορούσε το: σε ποιό ή
σε ποιά από τα σενάρια συνεργασίας θα
στόχευε η υπό υλοποίηση πλατφόρμα.
Σε αυτό το σημείο έγκειται και η βασικότερη καινοτομία του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” σε
σχέση με άλλα συστήματα ΔΜΕ. Στο “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” ο κύριος στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας, η οποία θα είναι
επαρκώς ανοικτή και επαρκώς ευέλικτη
ώστε να δύναται να υποστηρίξει συνεδρίες
μουσικής εκτέλεσης σε σενάρια που διαφέρουν, τόσο ως προς τον τρόπο με τον οποίο
συνεργάζονται οι μουσικοί, όσο και ως προς
τη διαθέσιμη τεχνολογική υποδομή. Για την
εκπλήρωση αυτού του στόχου καθορίστηκε ότι η πλατφόρμα του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”
θα έπρεπε να διασφαλίζει τις μη-λειτουργικές προδιαγραφές που αναλύονται στις
υποενότητες που ακολουθούν.
2.1. Κλιμάκωση και φορητότητα
Στο κατανεμημένο περιβάλλον του
“ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”, η έννοια κλιμάκωση, αναφέρεται στη δυνατότητα της πλατφόρμας να
κλιμακωθεί ως προς το πλήθος των μουσικών που συμμετέχουν σε μία σύγχρονη συ-
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των Χρυσούλα Αλεξανδράκη και Δρ. Δημοσθένη Ακουμιανάκη
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νεδρία μουσικής εκτέλεσης καθώς και ως
προς τη γεωγραφική διασπορά τους. Η
γεωγραφική διασπορά προφανώς αναφέρεται στην διαθέσιμη δικτυακή υποδομή,
δηλαδή εάν πρόκειται για τοπικό δίκτυο
(LAN) ή για δίκτυο ευρείας κάλυψης
(WAN).
Η δυνατότητα κλιμάκωσης του συστήματος ως προς τους δύο αυτούς παράγοντες, εξασφαλίσθηκε λόγω του γεγονότος
ότι η υλοποίηση του όλου συστήματος βασίζεται στα ανώτερα στρώματα του δικτυακού μοντέλου TCP/IP κι επομένως, είναι
ανεξάρτητη των κατώτερων δικτυακών
στρωμάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν
διαφορετικές δικτυακές υποδομές σε φυσικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση
της πλατφόρμας είναι τέτοια ώστε να μην
περιορίζεται ο αριθμός των μουσικών δικτυακών κόμβων που συμμετέχουν στην
επικοινωνία.
2.2. Ανοικτό λογισμικό για ανάπτυξη εξειδικευμένων γραφικών διεπαφών χρήστη
Καθώς η συνεργασία σε διαφορετικά
σενάρια απαιτεί την υποστήριξη διαφορετικών πρακτικών συνεργασίας ανάμεσα
στους μουσικούς, μια γενικευμένη πλατφόρμα που φιλοδοξεί να υποστηρίξει ποικίλα σενάρια εφαρμογής θα πρέπει να
είναι ανοικτή, δηλαδή να παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης των κυρίως λειτουργιών της μέσω μίας ανοικτή προγραμματιστικής βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, κάποια σενάρια εφαρμογής απαιτούν οπτική επικοινωνία μεταξύ των
συμμετεχόντων, μέσω video, ενώ άλλα
αρκούνται στην ακουστική επικοινωνία. Σε
ορισμένες περιπτώσεις η ακουστική επικοινωνία απαιτεί εξαιρετικά μεγάλη ποιότητα,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις το πρωτόκολλο
MIDI μπορεί να είναι επαρκές για την
ανταλλαγή μουσικών μηνυμάτων.
Η κυρίως λειτουργικότητα της πλατφόρμας του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” παρέχεται από
μία ανοικτή προγραμματιστική βιβλιοθήκη,
την ‘NME Open API’, η οποία εκτελείται σε

κάθε μουσικό δικτυακό κόμβο και επιτελεί
τις ακόλουθες λειτουργίες.
1. Προσδιορισμός των δικτυακών κόμβων
(server ή peers) με τους οποίους διενεργείται η επικοινωνία.
2. Ανίχνευση και ρύθμιση των συσκευών
υλικού που διατίθενται στο μουσικό
κόμβο.
3. Λήψη δεδομένων ήχου, video ή/και MIDI
από τις συσκευές υλικού.
4. Αποστολή δεδομένων στο δίκτυο (server
ή peers).
5. Λήψη δεδομένων από το δίκτυο (server
ή peers).
6. Αναπαραγωγή δεδομένων στις συσκευές
υλικού.
Το λογισμικό στο οποίο υλοποιούνται οι
πρακτικές σύγχρονης συνεργασίας των μουσικών μέσω εξειδικευμένων γραφικών διεπαφών χρήστη (βλ. Σχήμα 4 και Σχήμα 5)
έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει τις παραπάνω λειτουργίες μέσω της προγραμματιστικής βιβλιοθήκης “NME Open API”.
2.3. Υποστήριξη ασύγχρονης συνεργασίας
Επιπρόσθετα με τη σύγχρονη συνεργασία κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας δικτυακής μουσικής εκτέλεσης, το “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” εξετάζει τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινοτικής συμπεριφοράς των δυνητικών χρηστών του συστήματος μέσω πρακτικών
ασύγχρονης συνεργασίας.
Στο τελικό σύστημα, η ασύγχρονη συνεργασία υποστηρίχθηκε από μια εξειδικευμένη διαδικτυακή πύλη η οποία
αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Συστημάτων Λογισμικού του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ
Κρήτης [2]. Στιγμιότυπο της πύλης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.
Η προστιθέμενη αξία που προσφέρεται
μέσω της δικτυακής πύλης του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” είναι το γεγονός ότι δίνει τη δυνατό-
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εναλλακτικών μορφών μουσικής έκφρασης,
πέρα από τη συμβατική μουσική ερμηνεία.
Ειδικότερα, ο στόχος αυτός αφορούσε στην
εμπλοκή μη-συμβατικών μουσικών οργάνων, όπως είναι τα πειραματικά ηλεκτρονικά
μουσικά όργανα που απαρτίζονται από ποικίλους ελεγκτές, αισθητήρες πίεσης και κίνησης καθώς και άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές. Για την υποστήριξη τέτοιων μορφών συνεργασίας, η υλοποίηση της πλατφόρμας επιτρέπει την επικοινωνία των
μουσικών μέσω δεδομένων ελέγχου MIDI,
επιπρόσθετα με την επικοινωνία μέσω ήχου
και video. Η τάση εξόδου των αισθητήρων
και των λοιπών πειραματικών συσκευών, μετατρέπεται σε δεδομένα
MIDI μέσω ειδικών μετατροπέων, συσκευές CVto-MIDI, και παρέχεται
στον προσωπικό υπολογιστή μέσω κατάλληλης
διασύνδεσης (MIDI ή
USB).

2.5. Δικτυακή επικοινωνία
Τέλος, το έργο επιχείρησε να πρωτοτυπήσει
και στη χρήση των διΣχήμα 1: Η εξειδικευμένη δικτυακή πύλη που παρέχει λειτουρ- κτυακών μέσων επικοινωνίας, αξιοποιώντας τεγίες ασύγχρονης συνεργασίες στο “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”.
χνογνωσία άλλων ερευνητικών εργαστηρίων
σεις. Η συμμετοχή στα δρώμενα του “ΔΙΑτου ΤΕΙ Κρήτης και αναδεικνύοντας πιθανές
ΜΟΥΣΕΣ” πραγματοποιείται, έπειτα από τη
συνέργιες και συμπληρωματικότητα δράλήψη εξειδικευμένης εφαρμογής λογισμισεων. Συγκεκριμένα, στο “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” η
κού που διατίθεται για καταφόρτωση από
επικοινωνία με κοινό ακροατών, στηρίζεται
το ίδιο το portal. Η εφαρμογή αυτή παρέσε τρεις τύπους μετάδοσης: ζωντανή μετάχει μια γραφική διεπαφή χρήστη η οποία
δοση πάνω από IP δίκτυο, ζωντανή μευποστηρίζει τις πρακτικές συνεργασίας που
τάδοση σε δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόαπαιτούνται ανάλογα με το σενάριο ΔΜΕ.
ρασης DVB-T καθώς και σε υπηρεσίες μετάδοσης κατ’ απαίτηση (video-on-demand).
2.4. Υποστήριξη καινοτόμων μορφών
Για το σκοπό αυτό, το “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”
μουσικής έκφρασης
αξιοποίησε το πιλοτικό δίκτυο επίγειας ψηΙδιαίτερης σημασίας για το “ΔΙΑΜΟΥφιακής τηλεόρασης του Εργαστηρίου ΤηλεΣΕΣ” υπήρξε η προσπάθεια υποστήριξης
πικοινωνιακών Εφαρμογών (ΠΑΣΙΦΑΗ) του
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τητα στους χρήστες να εγγραφούν σε αυτή
και να δηλώσουν τις δεξιότητές τους, (π.χ.
εάν είναι εκπαιδευτές, ηχολήπτες, μαέστροι
κ.λ.π.) καθώς και το μουσικό είδος και το
μουσικό όργανο με το οποίο ασχολούνται.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν μέσω
του portal να ανταλλάσουν οπτικοακουστικό υλικό και άλλες πληροφορίες, κάνοντας χρήση εργαλείων όπως discussion
forumς, chatting rooms, κ.α. Η πύλη αυτή
επιπρόσθετα παρέχει ημερολόγιο το οποίο
επιτρέπει στους μουσικούς να προγραμματίζουν τη συμμετοχή τους σε συνεδρίες
ΔΜΕ και να αναρτούν σχετικές ανακοινώ-
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Σχήμα 2: Η συνολική αρχιτεκτονική του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”.
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης [3]. Μέσω
αυτού του δικτύου, οι ακροατές μπορούν
να παρακολουθούν τα κατανεμημένα
δρώμενα του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” είτε ζωντανά
είτε κατ’ απαίτηση. Αναφορικά με το IP δίκτυο, το κοινό ακροατών, μπορεί να χρησιμοποιεί το ίδιο υλικό και λογισμικό με
τους μουσικούς κόμβους προκειμένου να
παρακολουθεί ζωντανά (ή κατ’ απαίτηση
μέσω της δικτυακής πύλης του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”) τα δρώμενα του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”. Σε

γενικές γραμμές, το “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” χρησιμοποιεί χαμηλής ποιότητας video, για την
επικοινωνία μεταξύ των μουσικών και υψηλής ποιότητας video για την επικοινωνία με
το κοινό.

3. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ
“ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”
Η συνολική αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” απεικονίζεται
στο Σχήμα 2. Τα κεντρικά συστατικά τμήματα του κατανεμημένου περιβάλλοντος
είναι ο «ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ
Εξυπηρετητής Πολυμεσικών Ροών», ο
«ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ Εξυπηρετητής Συνεργασίας» και το «Κεντρικό Σημείο εκπομπής
DVB-T». Οι χρήστες
μπορούν να αλληλεπιδρούν με αυτές
τις μονάδες, είτε ως
χρήστες της δικτυακής πύλης (παρουσιάζεται στην αριστερή περιοχή του
διαγράμματος), είτε
Σχήμα 3: Ο εξοπλισμός υλικού ενός μουσικού κόμβου.
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ως μουσικοί εκτελεστές (παρουσιάζεται στην κεντρική περιοχή), ή ως αποδέκτες της
ψηφιακής μετάδοσης (παρουσιάζεται στο δεξιά περιοχή).

Σχήμα 4: Η διεπαφή μιας κατανεμημένης μουσικής
πρόβας.

Οι μουσικοί επικοινωνούν
μεταξύ τους μέσω της δικτυακής σύνδεσης των προσωπικών τους υπολογιστών, όπου
εκτελείται ένα λογισμικό δύο
επιπέδων, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 2. Το κάτω επίπεδο
(NME Open API) αναφέρεται
στις λειτουργίες που καταγράφονται στην ενότητα 2.2, ενώ
το πάνω επίπεδο (Συν/σια και
διεπαφή) αναφέρεται στη γραφική διεπαφή χρήστη, η οποία
διαφέρει ανάλογα με το σενάριο συνεργασίας. Ενδεικτικά,
Σχήμα 5: Η διεπαφή ενός μαθήματος μουσικής από
το Σχήμα 4, απεικονίζει τη γρααπόσταση.
φική διεπαφή χρήστη που έχει
αναπτυχθεί για της ανάγκες
Περαιτέρω ανάλυση της αρχιτεκτονικής
μιας δικτυακής μουσικής πρόβας, ενώ το
του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” και πληροφορίες σχεΣχήμα 5, απεικονίζει τη γραφική διεπαφή
τικά με λειτουργικές δομές και τεχνικές λεχρήστη, που έχει αναπτυχθεί για της ανάπτομέρειες του συστήματος παρουσιάζονται
γκες ενός μαθήματος μουσικής από απόσε πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα [4],
σταση. Οι προηγμένες αυτές διεπαφές
[5], [6] και [7].
χρήστη έχουν εξολοκλήρου σχεδιασθεί
και υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Τεχνο4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
λογίας και Συστημάτων Λογισμικού του
Η τελική αξιολόγηση της πλατφόρμας
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” έγινε στη βάση τριών
και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης.
ενδεικτικών σεναρίων δικτυακής μουσικής
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Στο Σχήμα 3 απεικονίζονται
οι συσκευές υλικού με τις
οποίες είναι εφοδιασμένος
ένας μουσικός κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”. Στις συσκευές αυτές περιλαμβάνονται μικρόφωνα, ηχεία ή/και ακουστικά,
κάμερα, ενδεχομένως κάποιοι
MIDI controllers και ένας προσωπικός υπολογιστής.
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Σχήμα 6: Το πρώτο σενάριο αξιολόγησης του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”.

εκτέλεσης και αφορούσε αφενός στην
αξιολόγηση των δικτυακών χαρακτηριστικών της μετάδοσης και αφετέρου της
εμπειρίας των χρηστών με το τελικό σύστημα. Η αξιολόγηση αυτή σκιαγραφείται
στις υποενότητες που ακολουθούν.
4.1.Πρώτο σενάριο: μια δικτυακή Jazz
πρόβα
Το πρώτο σενάριο αφορά μία πρόβα
ενός Jazz ντουέτου (ακουστικό μπάσο και
ηλεκτρικό πιάνο) τα μέλη του οποίου επι-

κοινωνούν μέσω ενσύρματου τοπικού δικτύου LAN ταχύτητας 100Mbps. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, η επικοινωνία των δύο
μουσικών βασιζόταν στην ανταλλαγή ηχητικών ροών υψηλής ποιότητας και ροών
video χαμηλής ποιότητας. Οι ροές ήχου
ανταλλάσσονταν μέσω του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”
εξυπηρετητή πολυμεσικών ροών, ενώ το
video αποστέλλονταν απευθείας από τον
ένα μουσικό στον άλλο, σε τοπολογία peerto-peer.

Σχήμα 7:
Το δεύτερο σενάριο
αξιολόγησης το
“ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”.
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Σε γενικές γραμμές, οι συγκεκριμένοι
μουσικοί θεώρησαν ότι η μεταξύ τους επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας ήταν εξίσου καλή με τη μουσική εκτέλεση σε
κοινό φυσικό χώρο.
4.2. Δεύτερο Σενάριο: μια ζωντανή κατανεμημένη παράσταση ηλεκτροακουστικής
μουσικής
Το σενάριο, αυτό αφορούσε μία ζωντανή παράσταση ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες ηλεκτροακουστικής μουσικής οι
οποίοι επικοινωνούσαν με μηνύματα MIDI
και ζωντανές ροές video μέσω ασύρματου
τοπικού δικτύου. Ταυτόχρονα, η ζωντανή
αυτή παράσταση μεταδίδονταν ζωντανά
στο δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
που αξιοποιείται στα πλαίσια του έργου,
όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. Οι ροές MIDI
καθώς και οι ροές video που προέρχονταν
από τους δύο μουσικούς πολυπλέκονταν
σε μία κοινή ροή η οποία μέσω του ακαδημαϊκού δικτύου ΕΔΕΤ, αποστέλλονταν
στο κεντρικό σημείο εκπομπής του δικτύου
DVB-T, κι από εκεί εκπέμπονταν σε κοινό
ακροατών/θεατών.
Από πλευράς συνεργασίας, το πείραμα
αυτό κατέδειξε ότι η οπτική επικοινωνία
μέσω ζωντανών ροών video είναι επιτα-

κτική ανάγκη στην περίπτωση της πειραματικής και αυτοσχεδιαστικής μουσικής, καθώς
και το γεγονός ότι κατά τη ζωντανή μουσική
εκτέλεση, η επικοινωνία με το κοινό θα πρέπει να είναι αμφίδρομη, δηλαδή οι μουσικοί
θεωρούν απαραίτητο να ενημερώνονται για
την ανταπόκριση του κοινού. Αναφορικά με
την τεχνολογική υποδομή, στο πείραμα
αυτό επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι το πανεπιστημιακό δίκτυο ΕΔΕΤ είναι εξαιρετικά
υψηλών προδιαγραφών καθώς οι καθυστερήσεις στην επικοινωνία, ήταν εξαιρετικά χαμηλές και οι απώλειες δεδομένων πρακτικά
αμεληταίες.
4.3. Τρίτο σενάριο: ένα απομακρυσμένο μάθημα πιάνου
Το τρίτο σενάριο αξιολόγησης, αφορά
ένα μάθημα πιάνου στο Διαδίκτυο (Σχήμα
8). Η επικοινωνία μεταξύ δασκάλας και μαθήτριας διεκπεραιώνονταν πάνω από κοινόχρηστο δίκτυο Internet μέγιστης ταχύτητας
34Mbps, μέσω του οποίου ανταλλάσσονταν ήχος ποιότητας CD και video χαμηλής
ποιότητας.
Αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ δασκάλας και μαθήτριας, διαπιστώθηκε ότι
στην περίπτωση του μαθήματος κρίνεται
απαραίτητη η απεικόνιση της παρτιτούρας
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Σχήμα 8: Το τρίτο σενάριο αξιολόγησης του
“ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”.
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στη γραφική διεπαφή χρήστη, καθώς και
ότι η κάμερα που διατίθεται για οπτική επικοινωνία θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη κάλυψη, καθώς μαθητής και δάσκαλος θα
πρέπει να μπορούν να παρατηρούν ο ένας
τις κινήσεις του άλλου. Αναφορικά με τις
επιδόσεις του συστήματος σε τεχνικό επίπεδο, διαπιστώθηκε ότι τα κοινόχρηστα δίκτυα τύπου xDSL δεν είναι κατάλληλα για
την υποστήριξη ρεαλιστικής ΔΜΕ, καθώς
οι καθυστερήσεις που υπεισέρχονται κατά
την επικοινωνία και κυρίως η διακύμανση
τους (γνωστή ως network jitter), δεν επέτρεπαν στους μουσικούς να συγχρονιστούν
στο ίδιο tempo. Επιπρόσθετα, η μεγάλη
απώλεια δεδομένων στο Διαδίκτυο είχε
σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη θορύβου και
την παραμόρφωση των ηχητικών ροών
λόγω σημείων ασυνέχειας στο ηχητικό
σήμα που κατέφθανε σε κάθε κόμβο.
4.4. Αποτελέσματα
Η πειραματική αξιολόγηση κατέδειξε
ότι, το “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” παρέχει μία ανοικτή
πλατφόρμα ικανή να φιλοξενήσει τις ιδιαιτερότητες διαφορετικών σεναρίων μουσικής εκτέλεσης. Οι πρακτικές συνεργασίας
που απαιτούνται για τη διεξαγωγή διαφορετικών σεναρίων, απομακρυσμένης μουσικής εκτέλεσης, μπορούν να υποστηριχθούν από την πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί, μέσω της υλοποίησης κατάλληλων συγχρονισμένων γραφικών διεπαφών
χρήστη, οι οποίες μπορούν κατά περίπτωση να υλοποιούνται πάνω από τον
υπάρχοντα πυρήνα λογισμικού. Επιπρόσθετα, με τη σύγχρονη συνεργασία, το
“ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” προσφέρει μηχανισμούς
ασύγχρονης συνεργασίας μέσω εξειδικευμένης δικτυακής πύλης. Η πύλη αυτή στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης
εικονικών κοινοτήτων μουσικής δημιουργίας με αφορμή το “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”.
Από τεχνικής πλευράς, το “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” διαθέτει δυνατότητα πλήρους κλιμάκωσης και μεταφερσιμότητας σε ποικίλες
δικτυακές υποδομές. Μοναδικός περιορι-

σμός στην κλιμάκωση της αρχιτεκτονικής
του ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ είναι το γεγονός ότι οι
ευρέως διαθέσιμες δικτυακές υποδομές
δεν είναι προς το παρόν κατάλληλες για
ρεαλιστική ΔΜΕ. Ωστόσο, η αυξανόμενη
πρόοδος στον τομέα των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών θα επιτρέψει σύντομα τη
δημιουργία καινοτόμων εικονικών κοινοτήτων μουσικής εκτέλεσης, οι οποίες θα είναι
διακρατικές και πολύ-πολιτισμικές κι επομένως θα εμφανίσουν νέες προκλήσεις στο
χώρο της μουσικής δημιουργίας.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υλοποίηση του έργου “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”
ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2008, απρόσκοπτα και με ιδιαίτερα θετικές κριτικές από
τους εξωτερικούς αξιολογητές, τόσο για το
έργο και την ερευνητική ομάδα όσο και τις
νέες προοπτικές που υποστηρίζονται. Στο
σύντομο διάστημα που ακολούθησε μέχρι
σήμερα, τα αποτελέσματα του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” έτυχαν θετικής αναφοράς και από την
διεθνή ερευνητική κοινότητα που ασχολείται
με το αντικείμενο της ΔΜΕ [4] [8] [9]. Ενδεικτικό της απήχησης αυτής, είναι και το γεγονός ότι ένα από τα κορυφαία περιοδικά
του χώρου – το Computer Music Journal
(ΜΙΤ Press) – επέλεξε να φιλοτεχνήσει το
οπισθόφυλλο του δεύτερου τεύχους τού
τόμου 34, που δημοσιεύει τα αποτελέσματα
του έργου με κάποια από τα τεχνουργήματα
του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”.
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι
πέρα των παραπάνω, το “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ”
είχε σημαντική συνεισφορά και πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τα τρία Τμήματα του
ΤΕΙ Κρήτης που συμμετείχαν στο έργο: το
τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων και το τμήμα Ηλεκτρονικής. Τα οφέλη αυτά, δεν περιορίζονται μόνο στους μετρήσιμους δείκτες ακαδημαϊκής προβολής ή απήχησης, αλλά επεκτείνονται σε νέες ερευνητικές υποδομές,
συνεργασίες με Ιδρύματα της χώρας μας και
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συγγραφέα) στο Ινστιτούτο Συστηματικής
Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου του
Αμβούργου [8]. Τέλος, το ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ
τροφοδότησε και νέες συμπράξεις που
έχουν υποβληθεί για αξιολόγηση στο
πλαίσιο της δράσης ΘΑΛΗΣ με τη συνεργασία των ιδρυμάτων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης και του ΤΕΙ Κρήτης με στόχο την

που δέκα) να απασχοληθούν σε ένα καινοτόμο γνωστικό αντικείμενο, αποκτώντας
πολύτιμη εμπειρία και δεξιότητες που σε
πολλές περιπτώσεις έδρασαν καταλυτικά
στη μετέπειτα πορεία τους. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι φοιτητές από την ερευνητική
ομάδα του “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” διεκδίκησαν με
επιτυχία της εγγραφή τους σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Πανεπιστήμια της χώρας, ενώ βρίσκεται σε
εξέλιξη και μια διδακτορική έρευνα (της

αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων που αφορούν τη θεωρητική και τεχνολογική υποστήριξη της δικτυακής μουσικής εκτέλεσης.
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του εξωτερικού, καθώς και σε οφέλη προς
όφελος των φοιτητών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, στο ΜΤΑ δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο εργαστήριο
μουσικής τεχνολογίας με τον τίτλο «Εργαστήριο Μουσικής Διάδρασης και Πολυφωνίας» που σήμερα υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παράλληλες
δράσεις. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα σε
ένα αξιοσημείωτο αριθμό φοιτητών (περί-

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο “ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ” υλοποιήθηκε
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Κρήτης και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Περιφέρεια Κρή-
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της με τελικό δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Στην
κοινοπραξία του έργου συμμετείχαν:
• το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής, Παράρτημα Ρεθύμνου, ΤΕΙ
Κρήτης (Ανάδοχος),
• το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Κρήτης,

• το Τμήμα Ηλεκτρονικής, Παράρτημα
Χανίων, ΤΕΙ Κρήτης,
• το Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών,
• η Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών
και Τηλεματικών Εφαρμογών Forthnet
A.E. και
• η Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρία
ΑΚΜΗ.
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Ανάλυση εικόνας και
μουσικής για την αυτόματη
αναγνώριση της διάθεσης

Ο άνθρωπος λόγω της αλληλεπίδρασης του με τους συνανθρώπους του και το
περιβάλλον, καταλαμβάνεται από συναισθήματα και διαθέσεις. Ως διάθεση μπορεί
να οριστεί, η εσωτερική υποκειμενική κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται το
μυαλό ενός ανθρώπου, και μπορεί να
διαρκέσει από ώρες μέχρι μέρες. Έρευνες
σχετικά με τη διάθεση και πως αυτή επηρεάζει την συμπεριφορά των ανθρώπων,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι μια
σχετικά μεγάλης διάρκειας συναισθηματική
κατάσταση. Σε αντίθεση με το συναίσθημα,
η διάρκεια της διάθεσης είναι μεγαλύτερη
με αποτέλεσμα μεμονωμένα γεγονότα ή
ερεθίσματα να μην έχουν άμεσο αντίκτυπο
στην αλλαγή της. Ενώ συναισθήματα,
όπως φόβος ή έκπληξη, μπορούν να αλλάξουν σε μικρό χρονικό διάστημα, οι διαθέσεις τείνουν να διαρκούν περισσότερο.
Οι διαθέσεις, σε αντιπαράθεση με τα
συναισθήματα, δεν σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Για παράδειγμα, αν
κάποιος διακατέχεται από το συναίσθημα
της θλίψης, τότε λέμε ότι είναι λυπημένος
για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, όπως
μια προσωπική απώλεια. Αντιθέτως, αν
κάποιος βρίσκεται σε κακή (λυπημένη) διάθεση, μπορεί να μην είναι για κάτι συγκεκριμένο. Με άλλα λόγια, τα συναισθήματα
περιγράφουν έντονες συγκινήσεις που
απευθύνονται σε κάποιον ή κάτι, από την
άλλη μεριά οι διαθέσεις είναι συναισθηματικές καταστάσεις που τείνουν να είναι
λιγότερο έντονες και η εμφάνιση τους δεν
είναι προϊόν κάποιας συγκεκριμένης αιτίας.

Για να ξεχωρίσουμε σε αυτό το άρθρο, τη
χρήση της έννοιας της διάθεσης με αυτή των
συναισθημάτων, υποθέτουμε ότι κάποιο
συναίσθημα ουσιαστικά αποτελεί κομμάτι
μιας διάθεσης. Διάφορα συναισθήματα
μπορούν να εμφανιστούν σε μια διάθεση η
οποία αποτελεί την γενικευμένη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου.
Σε αυτό το άρθρο, θα μας απασχολήσει
ο αυτόματος χαρακτηρισμός διάθεσης σε
μια ταινία (πχ μουσικό video clip) με βάση
τον ήχο (μουσική επένδυση) και την εικόνα.
Και στις δύο περιπτώσεις (μουσική και εικόνα), έχουμε την υπέρθεση συγκινησιακών
καταστάσεων με την μορφή διάθεσης, με
πολλά συναισθήματα τα οποία μπορεί να
αλλάξουν κατά την χρονική εξέλιξη των γεγονότων.
Αυτόματη Αναγνώριση Διάθεσης σε Ακουστικά Μουσικά Σήματα
Μελέτες που έχουν γίνει στον τομέα της
ψυχολογίας, έχουν καταλήξει στην δημιουργία διαφόρων μοντέλων συναισθηματικών καταστάσεων και διαθέσεων, πολλά
από τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην κατηγοριοποίηση μουσικών κομματιών. Τα βασικά συναισθήματα τα οποία
περιγράφουν σε μεγάλο βαθμό την συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου σύμφωνα με τη μελέτη του Ekman είναι θυμός,
αηδία, φόβος, ευτυχία, λύπη και έκπληξη.
Ωστόσο, δεδομένου ότι είχαν μελετηθεί για
την κωδικοποίηση των εκφράσεων του προσώπου, κάποιες από τις συναισθηματικές
καταστάσεις μπορεί να μην είναι κατάλλη-

Συμμετέχει επίσης ο Γ. Καββαλάκης: φοιτητής τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

καινοτοµία

των Δρ. Παναγιώτη Ζέρβα και Δρ. Γιώργου Τριανταφυλλίδη

# " & .(

#$)$"

η χρήση 5 συστάδων διάθεσης, για το πρόλες για την περιγραφή του περιεχομένου
βλημα της δημιουργίας μοντέλων μηχανιμουσικών ακουσμάτων (π.χ. αηδία), επίσης
κής μάθησης (machine learning) για την
ορισμένες κοινές διαθέσεις που μπορούν
ταξινόμηση μουσικής με βάση το συναινα προκύψουν από το άκουσμα μουσικής
σθηματικό φορτίο τους. Οι κατηγορίες αυτές
λείπουν, για παράδειγμα ηρεμία, χαλάείναι οι παρακάτω:
ρωση κ.α.
1. Σύμπλεγμα 1: παθιασμένος, με αυτοπεΣτην μουσική ψυχολογία, η πιο πρόποίθηση, θυελλώδης, ζωηρός, θορυσφατη και ευρέως διαδεδομένη προσπάβώδης
θεια δημιουργίας ταξινόμησης σχετικά με
2. Σύμπλεγμα 2: διασκεδαστικός, χαρούτην πληροφορία της διάθεσης έγινε από
μενος, γλυκός, αξιαγάπητος
τον Hevner. Ο Hevner σχεδίασε έναν κύκλο
3. Σύμπλεγμα 3: δριμύς, οδυνηρός, σκεο οποίος αποτελείται από οκτώ ομάδες συναισθημάτων όπως φαίνεται και
στην εικόνα 2, από όπου μπορούμε να διακρίνουμε ότι:
α) τα συναισθήματα, μέσα σε
κάθε μια από τις ομάδες
έχουν κοντινές σημασίες,
β) το νοηματικό περιεχόμενο
των γειτονικών ομάδων διαφέρει ελάχιστα, και
γ) η διαφορά μεταξύ ομάδων
μεγαλώνει βήμα βήμα, μέχρι
να φτάσουμε στην αντιδιαμετρική ομάδα
Τόσο η προσέγγιση του
Ekman, όσο και του Hevner,
ανήκουν σε αυτά των κατηγορηματικών μοντέλων γιατί το διάστημα των διαθέσεων αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών
κατηγοριών διάθεσης. Ένα άλλο
πολύ γνωστό μοντέλο ταξινόμη- Εικόνα 1: Κυκλική ταξινόμηση διάθεσης κατά Hevner
σης της συγκινησιακής κατάσταπτικός, γλυκόπικρος, μελαγχολικός
σης ενός μουσικού κομματιού είναι το
4. Σύμπλεγμα 4: χιουμοριστικός, ανόητος,
IMIRSEL (The International Music Informaιδιότροπος, πνευματώδης, σαρκαστικός
tion Retrieval Systems Evaluation Labo5. Σύμπλεγμα 5: επιθετικός, φλογερός,
ratory Project) όπου τα συναισθήματα τοέντονος, ενστικτώδης
ποθετούνται σε ένα συνεχή δισδιάστατο
χώρο. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγεται ένα
Με σκοπό την ανάπτυξη ενός υπολογισύνολο από 5 συστάδες καταστάσεων διάστικού μοντέλου για την αυτόματη εξαθεσης, μειώνοντας αποτελεσματικά το
κρίβωση διάθεσης από σήμα μουσικής,
«πεδίο τιμών» διάθεσης σε ένα απτό σύυπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να
νολο κατηγοριών, που έχουν προκύψει
ληφθούν υπόψη:
από την μελέτη και επισημείωση μουσικών
1. Μια κοινή παρατήρηση στο πρόβλημα
ακουσμάτων. Για αυτό το λόγο προτείνεται
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2. Υπάρχει συζήτηση, όπως είδαμε και σε
προηγούμενη παράγραφο για το αν η
συναισθηματική πληροφορία μπορεί να
περιγραφεί με διακριτές κατηγορίες ή με
συνεχείς ποσότητες. Δεν είναι επίσης ξεκάθαρο, ποια είναι τα βασικά συναισθήματα τα οποία μπορούν να εκφραστούν από την μουσική και να τα
αντιληφθούν οι άνθρωποι. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν επιθετικούς προσδιορισμούς για να περιγράψουν την
διάθεση. Οι προσδιορισμοί αυτοί, χρησιμοποιούνται με μεγάλη ελευθερία με
αποτέλεσμα η λίστα αυτών να είναι συνήθως τεράστια. Εκτεταμένη βασική
έρευνα γίνεται σχετικά με την διάσταση
(πλήθος) των βασικών συγκινησιακών
καταστάσεων και αποτελεί τη βάση για
την κατηγοριοποίηση της διάθεσης, που
περιέχεται σε ένα μουσικό κομμάτι και
δίνει βασικές ενδείξεις σχετικά με την
μοντελοποίηση τους.
3. Το τρίτο ζήτημα, αφορά τα ακουστικά
χαρακτηριστικά των μουσικών σημά-

των. Εκτός από κάποια χαρακτηριστικά,
τα οποία μπορούν να εξαχθούν από την
MIDI ή άλλων συμβολικών αναπαραστάσεων ενός μουσικού σήματος,
υπάρχουν διάφορα ακουστικά χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιούνται
για την κατηγοριοποίηση της πληροφορίας διάθεσης. Μολαταύτα, το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής πληροφορίας
υπάρχει σε μορφή κυματομορφής και
δεν υπάρχει διαθέσιμο σύστημα αναπαράστασης το οποίο να την μετασχηματίσει σε συμβολική αναπαράσταση.
Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η
αντιμετώπιση του προβλήματος κατηγοριοποίησης κάνοντας χρήση της
ακουστικής αναπαράστασης του μουσικού σήματος. Μολονότι έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα στην ανάπτυξη μουσικών και ακουστικών χαρακτηριστικών,
παραμένει ακόμη ένα δύσκολο πρόβλημα η απευθείας αναπαράσταση του
συναισθηματικού περιεχομένου μιας
μουσικής ηχογράφησης. Κάποια από τα
χαρακτηριστικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την μουσική ανάλυση σε
επίπεδο κυματομορφής είναι οι:
• mel-frequency cepstral παράμετροι
(MFCC),
• η ενέργεια μικρού μήκους (shorttime energy, STE), και
• ο ρυθμός μηδενισμού συνάρτησης
(Average Zero-Crossing Rate ή ZCR).
Κάποια χαρακτηριστικά τα οποία
έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση συναισθημάτων σε σήματα
ομιλία, όπως η τονικότητα (pitch), δεν
είναι εφικτή για την κατηγοριοποίηση
διάθεσης στη μουσική. Κάποια όμως
εξειδικευμένα ακουστικά χαρακτηριστικά του μουσικού σήματος μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την κατηγοριοποίηση μουσικού σήματος σε είδος,
όπως:
• η χροιά (timbre),
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της ανίχνευσης της φέρουσας διάθεσης
ενός σήματος μουσικής, είναι το γεγονός ότι η αντίληψη της από τον ακροατή, είναι υποκειμενική και εξαρτάται
από παράγοντες όπως, ο πολιτισμός, η
εκπαίδευση του και η προσωπική του
εμπειρία. Έτσι, για το ίδιο μουσικό κομμάτι, διαφορετικοί μουσικοί μπορούν
να έχουν διαφορές στο τρόπο που θα
το εκτελέσουν, ενώ διαφορετικά άτομα
μπορεί να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την διάθεση που το χαρακτηρίζει. Ως εκ τούτου, συχνά υπάρχει η
άποψη ότι η διάθεση είναι μια πολύ
υποκειμενική ποσότητα για να ανιχνευθεί. Ωστόσο, εκτεταμένη έρευνα στον
χώρο αυτό έδειξε ότι συγκεκριμένα
ακούσματα τα οποία φέρουν συγκεκριμένα σχέδια και δομές συνήθως έχουν
εγγενή συναισθηματική έκφραση.
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• ο ρυθμός και το μέτρο (rhythm and
beat).
Αναγνώριση διάθεσης με βάση την εικόνα
του προσώπου
Μια εικόνα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, αποτελείται από μια αποτύπωση
αντικειμένων, ένα στιγμιότυπο. Όμως μια
εικόνα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
είναι ένας (ή παραπάνω) πίνακας με δυαδικές τιμές, που αποτελούν τις φωτεινότητες και τα χρώματα που παράγουν την
εικόνα αυτήν. Ένας Η/Υ δεν είναι σε θέση
να αντιμετωπίσει μια εικόνα σημειολογικά,
παρά μόνο σαν ένα σύνολο τιμών και δεδομένων. Όμως, πλέον στην επιστήμη της
πληροφορικής έχουν αναπτυχθεί τρόποι
και μεθοδολογίες, με τις οποίες ένας Η/Υ
μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να αναγνωρίζει αντικείμενα μέσα σε μια εικόνα, και κατά
επέκταση μέσα σε ένα βίντεο.
Η αποτύπωση της διάθεσης στην εικόνα
και στο video, γίνεται βασικά με την κινησιολογία και την έκφραση του προσώπου.
Η ταξινόμηση της κινησιολογίας είναι ένα
αρκετά πιο δύσκολο πρόβλημα αυτόματης
αναγνώρισης και προς το παρόν δεν θα το
μελετήσουμε, αφού θα επικεντρωθούμε
στην ταξινόμηση των εκφράσεων του προσώπου. Συνεπώς και σε αυτό το πλαίσιο,
θα εξεταστούν τρόποι για την ανίχνευση
ενός προσώπου μέσα σε μια εικόνα και στη
συνέχεια τεχνικές για την αναγνώριση της
διάθεσης όπως απεικονίζεται στο πρόσωπο.
Υπάρχουν πολλές τεχνικές για την εύρεση προσώπων μέσα στην εικόνα, και
ποικίλουν σε πολυπλοκότητα αλλά και
αποτελεσματικότητα. Ίσως ο πιο εύκολος
τρόπος για να εντοπιστεί ένα πρόσωπο
είναι να ελεγχθεί το παρασκήνιο της εικόνας, δηλαδή το φόντο να είναι απλό ώστε
να είναι εύκολο με την κατάλληλη επεξεργασία να εντοπιστεί το πρόσωπο του ατόμου. Η εύρεση αυτή μπορεί να γίνει με
βάση το χρώμα του ανθρώπινου δέρμα-

τος, το οποίο κυμαίνεται μέσα σε ένα γνωστό φάσμα χρωμάτων. Αυτό ενδέχεται να
μην παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα για όλους τους ανθρώπους, καθώς
μπορεί να υπάρξουν μεγάλες αποκλίσεις
στο χρώμα του δέρματος. Μια άλλη μέθοδος που είναι περισσότερο αξιόπιστη είναι
η ανίχνευση κίνησης μέσα σε ένα βίντεο.
Αυτό πάλι προϋποθέτει τον έλεγχο του φόντου, καθώς θα πρέπει να είναι σταθερό και
αμετάβλητο, όμως δεν εγγυάται και την
ορθή ανίχνευση του ζητούμενου προσώπου, αφού κάθε στοιχείο το οποίο κινείται
θα μπορεί να θεωρείται και το ζητούμενο
στοιχείο. Μια άλλη αποτελεσματική τεχνική,
βασίζεται στην κατάτμηση της εικόνας σε
σχήματα και χρησιμοποιώντας τη γνώση του
σχήματος του ανθρώπινου προσώπου και
των χαρακτηριστικών του (μάτια, μύτη, κτλ),
πετυχαίνεται ο τελικός εντοπισμός του προσώπου. Υπάρχουν πολλές ακόμα τεχνικές
(όπως αλγόριθμοι εκπαίδευσης, νευρωνικά
δίκτυα, κα) με τις οποίες μπορούμε να αναζητήσουμε πρόσωπα μέσα σε μια εικόνα,
καθώς και συνδυασμοί μεθόδων για την
βέλτιστη αποτελεσματικότητα τους.
Μετά τον εντοπισμό του προσώπου, το
επόμενο βήμα είναι η αναγνώριση της έκφρασης. Η αξιολόγηση της έκφρασης, είναι
πολλές φορές καθαρά υποκειμενική, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί κανόνες που ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρησιμοποιεί για να αναγνωρίσει τις
βασικές ανθρώπινες εκφράσεις:
• Χαρά: Ένα συναίσθημα που σίγουρα το
διακρίνουμε από το χαμόγελο. Στην εικόνα 2, παρατηρείται ότι στο πρόσωπο,
όταν υπάρχει η έκφραση χαράς δεν είναι
μόνο το στόμα αυτό που συμμετέχει,
αλλά και τα μάτια . Οι άκρες του στόματος ορθώνονται προς τα πάνω, δίνοντας
μας το χαμόγελο, ενώ τα ζυγωματικά συγκλίνουν προς τα μάτια, όπως και οι
άκρες των φρυδιών.
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• Θυμός: Ανάλογα και την ένταση του
θυμού γίνονται και πιο εμφανή τα σημάδια του στο πρόσωπο. Όπως διακρίνεται στην εικόνα 3, το κύριο γνώρισμα
του συναισθήματος αυτού, είναι η σύγκλιση των φρυδιών προς την μύτη του
προσώπου, και μεταξύ τους. Τα περισσότερα στοιχεία του προσώπου, κατά
μέσω όρο είναι αμέτοχα, αφήνοντας
σταθερό το στόμα σε φυσιολογική
στάση.

Εικόνα 4: Χαρακτηριστικά λύπης
μπορεί να μην εκφράζει πάντα με τον
ίδιο τρόπο αυτό το συναίσθημα και πολλές φορές το μπερδεύουμε με την φυσική στάση του προσώπου. Όταν όμως
είναι ξεκάθαρη η εκδήλωση του τότε,
όπως παρατηρείτε και στην εικόνα 4, τα
άκρα των χειλιών έχουν μια κλήση προς
τα κάτω και τα φρύδια έχουν μια κλήση
προς τα πάνω.

• Λύπη: Η λύπη είναι ένα από τα συναίσθηματα που είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα. Το πρόσωπο του ανθρώπου

• Φόβος: Το συναίσθημα του το φόβου,
είναι από τα συναισθήματα που συμμετέχουν περισσότερο τα στοιχεία του
προσώπου. Υπάρχει συμμετοχή του στόματος, των ματιών και των φρυδιών του

Εικόνα 3: Χαρακτηριστικά θυμού

Εικόνα 5: Χαρακτηριστικά φόβου
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Εικόνα 2: Χαρακτηριστικά χαμόγελου
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κόνας γίνεται εφικτή η ανεύρεση των
στοιχείων του προσώπου, που είναι τα ζητούμενα. Πλέον, υπάρχουν απομονωμένα
τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την έκφραση
του προσώπου. Το θέμα είναι, πώς ο υπολογιστής θα μπορεί να καταλάβει την πληροφορία που υπάρχει, όπως ακριβώς την
Συνεπώς, το επόμενο βήμα είναι να
καταλαβαίνει και την ερμηνεύει και ο άναπομονωθούν τα κύρια στοιχεία του προθρωπος. Η διαδικασία που ακολουθεί ο άνσώπου, δηλαδή το στόμα, τα μάτια και η
θρωπος είναι ότι αναλύει τη σκηνή, εντοπίζει
μύτη. Μέσω αυτών τον στοιχείων και ανατο πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του, και
λύοντας το σχήμα τους και τη θέση τους,
επειδή ξέρει πως είναι το χαμόγελο, καταθα μπορέσουμε να καταλάβουμε το συλαβαίνει ότι πρόκειται για ένα χαρούμενο
ναίσθημα που εκφράζεται. Μια από τις μεπρόσωπο. Άρα, το μόνο που πρέπει να γίνει
θόδους που χρησιμοποιείται αρκετά για
πλέον, είναι να εκπαιδευτεί και ο υπολογιτην εξαγωγή και παραμόρφωση χαρακτηστής για να γνωρίζει πως είναι το χαμόγελο
ριστικών του προσώπου, είναι ο μετασχηκαι να ερμηνεύει αντιστοίχως
τη σκηνή.
Σε αυτή τη περίπτωση,
χρησιμοποιούνται συστήματα μάθησης μηχανής όπως
τα νευρωνικά δίκτυα. Αρχικά, ορίζεται ένα αρχείο δεδομένων για εκπαίδευση
του συστήματος, το οποίο
θα περιέχει τα συναισθήματα που θέλουμε να αναγνωρίζει ο αλγόριθμος. Θα
πρέπει να υπάρχει ένας ικαΕικόνα 6: Gabor μετασχηματισμοί
νοποιητικός αριθμός εικόνων
που θα αντιπροσω- πεύουν τα συναισθήματισμός Gabor, ο οποίος είναι ένας
ματα. Έτσι, ο υπολογιστής κάνοντας την εκμετασχηματισμός Fourier με μια Gauss λειπαίδευση αναλύει διάφορες εικόνες και
τουργία, προκειμένου να φιλτραριστούν οι
παίρνει χαρακτηριστικά για κάθε εικόνα, επιτοπικές πληροφορίες της εικόνας. Η εικόνα
κεντρώνοντας την προσοχή του στα βασικά
6, απεικονίζει μια εξαγωγή χαρακτηριστιστοιχειά της (στόμα, μάτια και μύτη). Αφού
κών προσώπου με τη χρήση του Gabor.
έχει τελειώσει την διαδικασία της εκπαίδευΣτα αριστερά, παρατηρούμε το πώς είναι
σης του, έχει μια γενική ιδέα του πώς μποτο πρόσωπο και στα δεξιά είναι τα αποτερεί να είναι για παράδειγμα ένα χαμόγελο
λέσματα Gabor, με διάφορα φίλτρα με
και συνδυάζει τα στοιχεία αυτά, για να συνδιαφορετικές συχνότητες και κατευθύνσεις.
δέσει τα συναισθήματα με κάποια γενικά
γνωρίσματα. Όσο καλύτερη η βάση δεδοΟ Gabor μετασχηματισμός, τονίζει τις
μένων που του παρέχουμε για την εκπαίσημαντικότερες περιοχές του προσώπου,
δευση του, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι
καθιστώντας πιο εύκολη της αποκοπή τους
στην αυτόματη διαδικασία εύρεσης συναιαπό το υπόλοιπο πρόσωπο. Έτσι, μέσα
σθημάτων προσώπου. Μια αρκετά αξιόπιαπό μια διαδικασία φιλτραρίσματος της ει-
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προσώπου. Τα φρύδια ανασηκώνονται
καθώς τα μάτια ανοίγουν περισσότερο
από το συνηθισμένο. Το στόμα ανοίγει
και τα χείλη τεντώνονται αριστερά και
δεξιά του προσώπου.
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1η ταξινόμηση διάθεσης
(με τη μουσική πληροφορία)

2η ταξινόμηση διάθεσης
(με την οπτική πληροφορία)

Τελική ταξινόμηση διάθεσης

στη μεθοδολογία είναι η Linear Discriminant Analysis (LDA) η οποία χαρακτηρίζει
και ξεχωρίζει δύο η περισσότερες κλάσεις
αντικειμένων. Σκοπός της μεθόδου, είναι η
ανάπτυξη μιας σειράς διακριτικών συναρτήσεων, οι οποίες μεγιστοποιούν τη διακύμανση μεταξύ των κατηγοριών σε σχέση με
την διακύμανση εντός των κατηγοριών.
Μια καινούργια τεχνική που μπορεί χρησιμοποιηθεί να ταξινομήσει και με μεγαλύτερη ακρίβεια τα συναισθήματα του
ανθρώπινου προσώπου είναι και η μέθοδος SIFT. O αλγόριθμος SIFT (Scale Invariant Feature Transform), χρησιμοποιείται
για την ανίχνευση χαρακτηριστικών σημείων-κλειδιών (keypoints) σε εικόνες. Ο
πρωταρχικός στόχος του SIFT, είναι η αναγνώριση προτύπων μορφών μέσα σε μια
εικόνα. Ο SIFT, θεωρείται ιδιαίτερα εύρωστος και τα κλειδιά που αναγνωρίζει μπορούν να παραμένουν αναλλοίωτα σε μια
σειρά από ασαφείς παραμορφώσεις, προσθήκες θορύβου και αλλαγών φωτισμού,
οδηγώντας σε περισσότερο αξιόλογα αποτελέσματα στην αναγνώριση εκφράσεων
προσώπου.

Συνδυασμένη ανίχνευση διάθεσης
Με βάση τις παραπάνω αναλύσεις, είναι
φανερό ότι ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων μεθόδων ταξινόμησης της διάθεσης
με βάση την μουσική επένδυση και με βάση
την εικόνα/video θα μας προσφέρει μια πιο
ασφαλής και πιο πετυχημένη εκτίμηση της
διάθεσης (εικόνα 7). Το επόμενο βήμα, θα
είναι η δημιουργία κοινών μεθόδων που θα
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την οπτική και
ακουστική πληροφορία για την εξαγωγή της
ταξινόμησης της διάθεσης (εικόνα 8).

Συνδυασμένη ταξινόμηση διάθεσης
Εικόνα 8: Συνδυασμένη ταξινόμηση
διάθεσης
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Εικόνα 7: Διπλή ταξινόμηση διάθεσης
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Πρόγραμμα Guarantee:
Τεχνολογικές λύσεις για
την προσωπική ασφάλεια
στο οικιακό περιβάλλον
# " & .(

των Δρ. Γιώργου Τριανταφυλλίδη και Δρ. Γιώργου Παπαδουράκη

Εισαγωγή
Το “Guarantee”, είναι ένα project που
υποστηρίζεται από το Information Technology for European Advancement
(ΙΤΕΑ2). Σκοπός του είναι, η έρευνα λογισμικού και υπηρεσιών που θα προσφέρουν ασφάλεια μέσα σε ένα περιβάλλον
σπιτιού. Αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
θα παρέχουν άμεση υποστήριξη και συμβουλή σε ανθρώπους που βρίσκονται σε
καταστάσεις οι οποίες κρύβουν κινδύνους
ή να ενημερώσει άλλους συνάνθρωπους
οι όποιοι μπορούν να προσφέρουν την
απαιτουμένη βοήθεια σε άτομα που δεν

το πανεπιστήμιο της Μαδρίτης της Ισπανίας
και του Κάουνας της Λιθουανίας) και διάφορα ερευνητικά κέντρα (VTT Τεχνικό Ερευνητικό κέντρο Φινλανδίας και το ESI της
Ισπανίας). Ο καθένας από αυτούς τους εταίρους, ειδικεύεται σε έναν τομέα, είτε αυτός
είναι η έρευνα και η ανάπτυξη λογισμικού
και hardware, είτε το marketing κτλ. Το ΤΕΙ
Κρήτης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων έχει αναλάβει το δύσκολο και αρκετά περίπλοκο κομμάτι της
ανάπτυξης των κατάλληλων αλγορίθμων,
ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται από
τους αισθητήρες να επεξεργάζονται κατάλ-

είναι ικανά η δεν έχουν την απαιτούμενη
γνώση για να αντιμετωπίσουν διαφόρους
κινδύνους που ελλοχεύουν μέσα σε ένα
σπίτι, ένα σχολείο ή μια αυλή.

ληλα και να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την κάθε περίπτωση.

Συμμετέχοντες
Η εταιρεία Philips είναι επικεφαλής της
κοινοπραξίας του “Guarantee”. Η κοινοπραξία αυτή, αποτελείται από 32 συνολικά
εταίρους από την Ευρώπη και όχι μόνο.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι εταιρίες (Forthnet, Eagle Vision Systems, κτλ), αρκετά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο (για παράδειγμα

Στόχος
Το “Guarantee”, αναπτύσσει την απαραίτητη τεχνολογία ώστε να αντιμετωπίσει
τις προσωπικές ανάγκες προστασίας και
ασφάλειας του κάθε ατόμου, μέσα στο περιβάλλον όπου λειτουργεί. Η τεχνολογία
που χρησιμοποιεί, είναι πιο εξελιγμένη από
οποιοδήποτε είδος ασφάλειας που υπάρχει
αυτή την στιγμή (συναγερμοί, αισθητήρες
για πιθανές φωτιές, ασύρματοι πομποί και

Συμμετέχουν επίσης οι: Ν. Μανιάς, T. Κουναλάκης, φοιτητές τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

βαίνουν σε παιδιά, βρέφη και ηλικιωμένους, μέσα στους χώρους ενός
σπιτιού η σχολείου, καθώς και την
καλύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων
που θα προκληθούν με σκοπό την
μείωση τραυματισμών και θανάτων.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, ένας κεντρικός σταθμός, αξιολογεί κάθε κατάσταση πιθανού κινδύνου σε μια περιοχή ή
σε ανθρώπους. Αυτός ο σταθμός, συλλέγει πληροφορίες από τα δεδομένα που
παίρνει σαν είσοδο από τους αισθητήρες
που χρησιμοποιεί το σύστημα και όταν
εντοπίσει ένα συμβάν, θα προκαλέσει μια
ενέργεια σε τοπικό περιβάλλον. Αν κρίνεται απαραίτητο, η δικτύωση με Internet η
με οποιοδήποτε άλλο είδος δικτύωσης είναι διαθέσιμο για την καλύτερη
δυνατή λύση (ίσως χρειαστεί ένα
ασθενοφόρο η ενημέρωση ενός
προσώπου).
Το σύστημα αποτελείται, από αισθητήρες και από επεξεργασία σημάτων (οπτικοακουστική πληροφορία, ηλεκτροκαρδιογραφήματα και
αισθητήρια θερμοκρασίας σώματος).
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την
τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος.
Το “Guarantee” φιλοδοξεί να
αποτρέψει τα ατυχήματα που συμ-

Κάθε ένα από αυτά τα σενάρια, έχει τις
δικές του ανάγκες σε λογισμικό και hardware, γι’ αυτό το λόγο οι αναλυτές των σεναρίων έχουν προβλέψει και την παραμικρή
λεπτομέρεια.
Πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων αναπτύσσει
τους αλγορίθμους απόφασης με δεδομένα
που αποστέλλονται από άλλους εταίρους
της κοινοπραξίας (Eagle Vision κα).

Εικόνα 1: Η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος
“GUARANTEE”
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Σενάρια και περιπτώσεις
Για την σωστή έρευνα και ανάπτυξη, το “Guarantee” έχει αναπτύΕικόνα 1: Η γενική λογική του “GUARANTEE”
ξει κάποια σενάρια, πάνω στα οποία
βασίζονται οι εταίροι με σκοπό να
δέκτες για παρακολούθηση βρεφών 24
αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να αξιολοώρες το 24ωρο). Το “Guarantee”, πηγαίγήσουν τα συστήματα τους. Αυτή την
νει την υπάρχουσα τεχνολογία ένα βήμα
στιγμή, στο project υπάρχουν 3 διαφορετικά
πιο μπροστά, καθώς όλα τα συστήματα
σενάρια τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργαείναι συνδεδεμένα σε δίκτυα με σκοπό την
σία. Αυτά είναι:
ενημέρωση των κατάλληλων υπηρεσιών η
a) Ασφάλεια βρεφών
ανθρώπων μέσω διαδικτύου για την αντιb) Ασφάλεια παιδιών σε σχολική ηλικία
μετώπιση κάθε ανάγκης.
c) Ασφάλεια ηλικιωμένων
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Εικόνα 3: Οι ρόλοι του συστήματος “GUARANTEE”.
Ο ρόλος του ΤΕΙ Κρήτης
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως,
το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει ενεργά στην μεγάλη και σημαντική αυτή κοινοπραξία. Τα
δεδομένα που καταγράφονται από τους αισθητήρες των συστημάτων, θέτονται ως είσοδοι στους αλγορίθμους με σκοπό την
αξιολόγηση της κάθε κατάστασης και την
λήψη κάθε φορά της πιο κατάλληλης απόφασης. Το επόμενο διάγραμμα δείχνει την
θέση του ΤΕΙ στην κοινοπραξία.
Μέχρι τώρα, το εργαστήριο Ευφυών
Συστημάτων (ISL) έχει λάβει δεδομένα από
την Eagle Vision και από το VTT Τεχνικό

Ερευνητικό κέντρο Φινλανδίας.
Η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα,
είναι ουσιαστικά η ανάλυση των δεδομένων
από τους αισθητήρες με σκοπό να μπορέσουν να προσδιοριστούν οι βασικοί άξονες
πάνω στους οποίους θα στηριχτούν αργότερα οι πιο εξελιγμένοι αλγόριθμοι που θα
αναπτυχθούν. Ουσιαστικά δηλαδή, έχουν
αναπτυχθεί πιλοτικά συστήματα για την
έρευνα της συμπεριφοράς και σημασία των
δεδομένων που είναι διαθέσιμα.
Στην συνέχεια, γίνεται μια στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και αποστέλλονται στους υπεύθυνους του Work package
3, όπου υπάγεται η ερευνητική ομάδα του
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ΤΕΙ Κρήτης, με σκοπό την ενημέρωση και
των υπολοίπων εταίρων πάνω στα αποτελέσματα των ερευνών.
Οι έρευνες που γίνονται αυτή την περίοδο, αφορούν τι είδους συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γίνονται
δόκιμες με συστήματα που περιέχουν νευρωνικά δίκτυα, συστήματα fuzzy logic
καθώς και απλοί αλγόριθμοι.
Το επόμενο βήμα, είναι ο συνδυασμός
πολλών διαφορετικών εισόδων, καθώς
κάθε αισθητήρας δίνει διαφορετικό σήμα
εξόδου, στους αλγορίθμους έτσι ώστε να
υπάρχει μια γενική λογική στα συστήματα
που αναπτύσσονται και στην συνέχεια η
εξειδίκευση κάθε αλγορίθμου σε κάθε
περίπτωση.
Για την πραγματοποίηση του στόχου, το εργαστήριο θα αναπτύξει ένα
περιβάλλον εξομοίωσης των ήδη
υπαρχόντων σεναρίων, ώστε να μπορέσουν να μελετηθούν εξολοκλήρου
για την μεγίστη απόδοση των αλγορίθμων.

αγορά, προσφέρει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε φοιτητές και καθηγητές, να δουλέψουν σε ένα project μεγάλης κλίμακας,
δίνοντας την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία και γνώση πάνω σε τομείς καινοτόμους
και με πολλές εφαρμογές. Οι φιλοδοξίες
των μελών του εργαστηριού είναι μεγάλες,
καθώς τα μέχρι τώρα αποτελέσματα που
έχει βγάλει έχουν αποσπάσει τα καλύτερα
σχόλια από τους εταίρους της κοινοπραξίας,
καθιστώντας το ΤΕΙ Κρήτης ένα από τα σημαντικότερα μέλη της. Επιπλέον, γίνονται
δημοσιεύεις σε κάθε τομέα έρευνας στο
πλαίσιο του προγράμματος “Guarantee”
για να μοιραστεί αυτή η εμπειρία με τον
υπόλοιπο ακαδημαϊκό κόσμο.

Φιλοδοξίες του Εργαστηριού Ευφυών
Συστημάτων και των μελών του
Πέρα από τους εμπορικούς στόχους που έχει το “Guarantee” στην
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Εικόνα 4: Πακέτα εργασίας του προγράμματος “GUARANTEE”.

# " & .(

( $ & +
α. Νέα από την κοινότητα του ΤΕΙ
71

Συμβολή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής & Σεισμολογίας στην κατανόηση
των Μεγασεισμών στη Σουμάτρα και στην Ιαπωνία.
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The Phaistos Code... Τα X Files της αρχαιότητας, του Δρ. Γ. Όουενς
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Ορκομωσία ΣΤΕΓ, του Δρ. Μ. Παπαδημητρίου
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Κοπή πίτας, του Δρ. Γ. Μαρκάκη
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Διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων. Η περίπτωση του Παραρτήματος Χανίων
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, του Δρ. Γ. Καλιακάτσου
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Συμβολή του Εργαστηρίου Γεωφυσικής
& Σεισμολογίας στην κατανόηση των
Μεγασεισμών στη Σουμάτρα και στην
Ιαπωνία
Η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία
ανακοίνωσε πως από τον σεισμό δημιουργήθηκε ρήγμα μήκους 300 χιλιομέτρων,
ενώ η ενέργεια που απελευθερώθηκε από
αυτόν τον σεισμό ισοδυναμεί σχεδόν με την
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας σε διάστημα ενός μήνα.

ειδησεογραφία

Στις 11 Μαρτίου 2011, σημειώθηκε σεισμός, στη βορειανατολική Ιαπωνία, μεγέθους 9.1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το
επίκεντρο του σεισμού ήταν στο Νησί Honshu της Ιαπωνίας. Ο σεισμός συνέβη στις
14:46:23 τοπική ώρα (05:46 UTC) και είχε
διάρκεια - ρεκόρ 5 λεπτά. Σύμφωνα με το

Figure 1. Distribution of seismicity versus seismic moment for the Centroid Moment Tensor Catalogue up to the end of 1990 (before Sumatra mega event, in black), the end of
December 2004 (after Sumatra, in red) and within a week after Honshu mega earthquake ( till 17 March 2011, in green), for shallow events (H<75 Km), with Mw>5.5, since
1 January 1981. This is plotted as a normalized cumulative distribution function (CDF)
against seismic moment.
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ,
(USGS) το υπόκεντρο βρισκόταν σε βάθος
24 Km.
Ο σεισμός προκάλεσε καταστροφικό
τσουνάμι σε πολλές περιοχές της Ιαπωνίας
που διαδόθηκε στον Ειρηνικό ωκεανό
προς όλες τις κατευθύνσεις.

Το παγκόσμιο αυτό γεγονός όπως είναι
φυσικό προκάλεσε την άμεση ανταπόκριση
της κοινότητας των γεωεπιστημών σε μια
προσπάθεια κατανόησης του. Σημαντικό
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε
το πρόσφατο συνέδριο (3-8 Απριλίου 2001)
της European Geosciences Union (EGU) στη
Βιέννη.
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Ηonshu. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε στα
μέσα της δεκαετίας του ’90 αλλάζοντας την
παγκόσμια κατανομή επιφανειακής σεισμικότητας για τα μεγέθη σεισμών μεγαλύτερα
από περίπου 7.4 Ρίχτερ.
Η προαναφερθείσα εργασία αποτελεί
επέκταση της “Non-extensive thermodynamics applied to global seismicity before
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Σε αυτή την παγκόσμια επιστημονική
προσπάθεια το Εργαστήριο Γεωφυσικής
και Σεισμολόγίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ήταν
παρόν με τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση με αντικείμενο «The 11 March
2011 Tohoku (Sendai) Earthquake and
Tsunami». Παρουσιάστικε το πλεον προσφατο ερευνητικό αποτέλεσμα της συνερ-

Figure 2. Temporal evolution of non-extensive parameters q and r extracted from the
analyses of seismic moment distribution using the global CMT catalogue. We observe a
stable organization in moderate events in contrast to a significant change of r , which
supports the concept of the global organization of seismicity before the two recent Sumatra and Honshu mega events.
γασίας του με το University College
London (UCL) με τίτλο: «From Sumatra to
Honshu (Japan) mega earthquakes within
a non-extensive thermodynamic framework. Evidence of global lithospheric instability»( F. Vallianatos & P. Sammonds).
Στην εργασία για πρώτη φορά αποδεικνύεται από την μελέτη άνω των 30.000
σεισμών που έγιναν από το 1981 έως σήμερα και είχαν μέγεθος μεγαλύτερο του
5.5 Ρίχτερ και εστιακό βάθος μικρότερο
από 75 Km, με μεθόδους μη εκτατικής
στατιστικής φυσικής (non extensive statistical physics), ότι η σεισμικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο «οργανώθηκε» προετοιμάζοντας τους μέγα-σεισμούς της Sumatra και

and after the Sumatran mega-earthquake“. (Filippos Vallianatos and Peter
Sammonds) που παρουσιάστηκε στο EGU
2011 στη συνεδρίαση με αντικείμενο “Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction”. Η
εργασία είχε υποβληθεί δύο μήνες πριν τον
καταστρεπτικό σεισμό της Ιαπωνίας και σχολίαζε το γεγονός της λιθοσφαιρικής αστάθειας που συνεχίζονταν και μετά τον σεισμό
της Sumatra.

The Phaistos Code...
Τα X Files της αρχαιότητας
του Δρ. Γκάρεθ Όουενς

Δύο συνήθη γεγονότα και δύο
κρίσιμες σκέψεις

Οι Ινδοευρωπαίοι έλεγαν
«μητέρα»

http://www.neakriti.gr//NewsASSET/ImgSrc.aspx?
Working=0&Resolution=3&Doc=797468

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=01/0
2/2011&id=247132

Η χθεσινή ημέρα μάς χάρισε μια
πλούσια και αρχοντική χειμωνιάτικη λιακάδα. Σε ολόκληρο το νησί! Ψάχναμε για
αφορμές να βγούμε έξω από τα σπίτια
μας. Και για να συναντήσουμε. Φίλους,
γνωστούς και άλλους.
Στο πρώτο: Βρέθηκα στους Βώρους.
Κάτω στη Μεσαρά. Στο γνωστό μουσείο.
Ένας λάτρης του πολιτισμού μας εδώ και
αρκετά χρόνια πασχίζει να διαβάσει και
ψάχνει να ερμηνεύσει το Δίσκο της Φαιστού. Κι ανακάλυψε μια πρώτη λέξη:
Μητέρα. Και μας έδειξαν το αντίστοιχο
γοητευτικό ντοκιμαντέρ της National Geographic. Στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής
σειράς για διάφορα “μυστήρια” των
πρώτων ανθρώπων.
Ήμασταν πολλοί εκεί. Κι από τους τοπικούς άρχοντες. Και από τους σπουδασμένους. Και από τους περίεργους. Και
πολλούς που αγαπούν αυτά τα χώματα.
Η σκέψη: Έχουμε μια πολύ χρηστική
ματιά στην πολύτιμη πολιτισμική μας
κληρονομιά. Λίγο κοντόφθαλμη. Και με
χαμηλό ορίζοντα. Πόσο τα πράγματα θα
ήταν διαφορετικά αν η αγάπη μας ήταν ειλικρινής και γνήσια, το ενδιαφέρον μας
ουσιαστικό και μεθοδικό και η συμμετοχή
μας πάνδημη.
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΒΓΟΝΤΖΑΣ

Με θαυμασμό υποδέχτηκε η τοπική
κοινωνία της Κρήτης το ντοκιμαντέρ για
το δίσκο της Φαιστού, που γυρίστηκε για
λογαριασμό του αμερικανικού National
Geographic, με τους επιστήμονες να
αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκρυπτογραφηθεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα.
Η συμμετοχή του κόσμου στην πρώτη
πανελλήνια προβολή του ντοκιμαντέρ,
που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Βώροι
του Δήμου Φαιστού, ήταν εντυπωσιακή.
Σύμφωνα με τον γλωσσολόγο δρα
Gareth Owens, του οποίου η συμβολή
στην παραγωγή και τα γυρίσματα του National Geographic στην Κρήτη κρίθηκε
καθοριστική, εντοπίστηκε στην ινδοευρωπαϊκή διάλεκτο μια λέξη που αντιστοιχεί στη σύγχρονη «μητέρα»! Ο Owens
τόνισε πως αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση
η αποκρυπτογράφηση του δίσκου και
αναφέρθηκε διεξοδικά στις δυσκολίες
της. Επίσης έκανε αναφορές στο όνομα
«Φαιστός», το οποίο απαντάται από την
περίοδο κιόλας της Γραμμικής Α' γραφής.
«Πιστεύω πως η προβολή του ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα μικρό αντίδωρο για
τους ανθρώπους της περιοχής που βοήθησαν την παραγωγή, αλλά και που ζουν
στον τόπο που ανακαλύφθηκε ο δίσκος
της Φαιστού» ανέφερε ο Owens.
Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” 01/02/2011
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ GARETH OWENS ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ.
Στις 30 Ιανουαρίου στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας, στους Βώρους του Δήμου Φαιστού
στη Μεσαρά, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με κεντρικό τιμώμενο πρόσωπο τον
αγαπητό μας συνεργάτη Δρ. Gareth Owens,
Γλωσσολόγο και στέλεχος του Γραφείου

Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε σε
πρώτη πανελλήνια παρουσίαση το ντοκιμαντέρ για το δίσκο της Φαιστού που εντάσσεται σε μια σειρά με γενικό τίτλο “Ancient
X-Files”, η παραγωγή του οποίου έγινε υπό
τη γενική εποπτεία και διεύθυνση του National Geographic Society TV channel και
κατά τη διάρκεια του οποίου ο Gareth
ανέπτυξε τις απόψεις του. Η επιλογή του
Δήμου της Φαιστού ήταν συμβολική, ένα
μικρό ευχαριστώ στους κατοίκους της Μεσαράς από όπου προέρχεται ο δίσκος.
Την εκδήλωση χαιρέτησε η Δήμαρχος
του Δήμου Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη και προλόγισε ο υπεύθυνος του
Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας κ. Χριστόφορος Βαλλιάνος. Κατόπιν το λόγο έλαβε ο
Gareth, ο οποίος προλογίζοντας το ντοκιμαντέρ μίλησε για το παρελθόν, το παρόν
και το μέλλον της έρευνας πάνω σ’ αυτό το

μοναδικό σε σημασία αίνιγμα της Μινωικής Κρήτης. Ακολούθως προβλήθηκε το
ημίωρο ντοκιμαντέρ με τίτλο Phaistos Code,
παραγωγής 2010, το οποίο περιλάμβανε
εκτός των άλλων μια συνέντευξη/αφήγηση
του Gareth. Σημειωτέον ότι μέρος της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε μπροστά στην
είσοδο του ΤΕΙ Κρήτης. Ο Gareth εξήγησε
τη σημειολογία της ιερογλυφικής γραφής
και τον πιθανό θρησκευτικό χαρακτήρα του
δίσκου, χρησιμοποιώντας γλωσσολογικά αποδεικτικά στοιχεία.
Κατόπιν στατιστικής και μουσικής ανάλυσης γίνεται φανερό
ότι η Ινδοευρωπαϊκή Μινωική
λέξη για τη μητέρα είναι αυτή
που εμφανίζεται 13 φορές στο
δίσκο δίνοντας την αίσθηση
ενός ύμνου προς τη Μεγάλη
Θεά Μητέρα της Κρήτης, ίσως
τη μητέρα του Δία. Η τελετή
τελείωσε με μια ανοικτή συζήτηση, στην οποία πήραν ενεργό μέρος πολλοί από τους
παρευρισκόμενους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης η αναφορά στο ΤΕΙ Κρήτης ήταν
συνεχής. Μπράβο Gareth τόσο για τη συμβολή σου στην προβολή του ΤΕΙ μας όσο
και για τη σημαντική συνεισφορά σου στη
γλωσσολογική έρευνα για το δίσκο της Φαιστού.
Δρ. Βασίλης Ζαφειρόπουλος,
Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης
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Στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου, κατάμεστη με περισσότερους από 100
επαγγελματίες ξεναγούς και από το ευρύτερο
κοινό της πόλης, ο Δρ Gareth Owens παρουσίασε τα αποτελέσματα τελευταίων ερευνών
του πάνω στο Δίσκο της Φαιστού. Η παρουσίαση περιλάμβανε μια 15-λεπτη εισαγωγή
στο Δίσκο της Φαιστού και στις επιγραφές από
το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου.
Ακολούθησε η προβολή ενός ντοκυμαντέρ 30 λεπτών «Ancient X-Files: The Phaistos
Code», που δημιουργήθηκε από τον ίδιο το
2010 σε συνεργασία με το National Geographic Channel TV. Το ντοκυμαντέρ περιγράφει την παρελθούσα, τρέχουσα και
σχεδιαζόμενη έρευνα πάνω στο Δίσκο, το Αίνιγμα της Μινωικής Κρήτης. Ο Δίσκος χρονολογείται περίπου από το 1700 π.Χ.. Περιλαμβάνει 45 διαφορετικά σύμβολα, με συνολικά 242 σημεία σε 61 ομάδες σημείων
(λέξεις) στις δύο πλευρές του, οι οποίες, κατά
τον Δρα Owens, ίσως αποτελούν 18 στίχους
ποίησης. Ο ερευνητής επανεξετάζει παλαιότερες θεωρίες των Evans και Αλεξίου, στις
οποίες διατυπώνεται ότι ο Δίσκος ίσως περιλαμβάνει έναν ύμνο στη μεγάλη Μητέρα Θεά
της Μινωικής Κρήτης, με βάση τις ομοιοκαταληξίες, σε ένα θρησκευτικο-αρχαιολογικό
πλαίσιο. Χρησιμοποιώντας Ινδοευρωπαϊκή
Γλωσσολογία, ως συνέχεια της Διδακτορικής
του έρευνας στη Μινωική Γλώσσα, ο Δρ
Owens πιστεύει ότι μπορεί να έχει προσδιορίσει τη λέξη-κλειδί πάνω στο Δίσκο, η οποία
συναντάται 13 φορές επί του συνόλου των 61
λέξεων: Την A-QE-= AKKO, δηλαδή “Μητέρα”, όπως σε πολλές Ινδο-Ευρωπαϊκές
Γλώσσες, π.χ. Άκκο Μήτηρ Δήμητηρ στα Ελληνικά, Acca Larentia στα Λατινικά, Madder
Akka στα Γερμανικά.
Ο Gareth Owens είναι επίτιμος Μεταδιδα-

κτορικός Ερευνητής του Πανεπιστημίου Αθηνών πάνω στο Δίσκο της Φαιστού, με την υποστήριξη του ΤΕΙ Κρήτης. Όπως ο ίδιος λέει,
δεν ισχυρίζεται ότι τα παραπάνω είναι η αρχή
του τέλους, αλλά μπορεί να είναι «… το τέλος
μιας αρχής …» για το Δίσκο της Φαιστού, ο
οποίος φυλάσσει τα μυστικά του για 37 αιώνες. Για πόσο περισσότερο όμως;
Μετά την παρουσίαση στην Ημερίδα, ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους Επαγγελματίες Ξεναγούς
και το ευρύτερο κοινό. Δόθηκαν από τον ομιλητή απαντήσεις, σε θέματα σχετικά με τις
Γραφές και τις Γλώσσες της Μινωικής και Μυκηναϊκής Κρήτης της περιόδου 2000 - 1200
π.Χ., με αναφορές σε θέματα από τις ιστοσελίδες του Gareth Owens,
www.teicrete.gr/daidalika.
Συζήτηση επίσης, έγινε και για τις Μινωικές
Επιγραφές στο Αρκαλοχώρι, (Λαβύρινθο), οι
οποίες όπως είπε, αποτελούν μια επιγραφική
και γλωσσολογική γέφυρα μεταξύ του Δίσκου
της Φαιστού και των άλλων Μινωικών και
Μυκηναϊκών Επιγραφών.
Ο G. Owens επεσήμανε ότι δεν υπάρχει
πλέον λόγος/ τεκμηρίωση για διαφοροποίηση στη μελετητική προσέγγιση μεταξύ του Δίσκου της Φαιστού και των άλλων 5.000
συλλαβικών επιγραφών της Κρήτης της Περιόδου του Χαλκού (Μυκηναϊκή Γραμμική B,
Μινωική Γραμμική A, “Κρητικά Ιερογλυφικά”). Απαιτείται μόνο σκληρή ομαδική δουλειά, με συστηματική γλωσσολογική προσέγγιση. Το πρόβλημα, εκτιμά, δεν είναι αρχαιολογικό ή επιγραφικό, είναι πλέον γλωσσολογικό.
Ο κ. Owens ήταν στην Οξφόρδη το Νοέμβριο του 2010 για επιστημονικές συναντήσεις
πάνω στο Λαβύρινθο και το Δίσκο της Φαιστού. Προτίθεται να πάρει μέρος σε νέα συνάντηση στο Μουσείο Ashmolean στην
Οξφόρδη τον ερχόμενο Μάιο, πάνω σε θέματα αποκρυπτογράφησης (Δίσκος της Φαιστού, επιγραφές Αρκαλοχωρίου, κ.ά.), σε
συνεργασία με τον John Coleman, Καθηγητή
Γλωσσολογίας στην Οξφόρδη.
Δρ. Ευάγγελος Καπετανάκης
Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης
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Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΙΑ ΣΥ(Ν)ΖΗΤΗΣΗ
Παρουσίαση από τον Δρα Gareth Owens,
Γλωσσολόγο, TEI Κρήτης
σε Ημερίδα του Συλλόγου Ξεναγών Κρήτης
και Σαντορίνης, 18 Φεβρουαρίου 2011 στο
Ηράκλειο
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΠΑΤΡΙΣ” 02/03/2011
http://www.patris.gr/articles/197165
Ο ΓΚΑΡΕΘ ΟΟΥΕΝΣ στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Μια ξεχωριστή προσωπικότητα είχαμε
την ευκαιρία και την τιμή να υποδεχτούμε
στο σχολείο μας, τον κύριο Γκάρεθ Όουενς.
Ο κ.Όουενς είναι γλωσσολόγος στο Τ.Ε.Ι.
Κρήτης και ερευνητής στο ΕΚΠΑ για το δίσκο
της Φαιστού. Εδώ και δέκα χρόνια ασχολείται με την αποκρυπτογράφηση του δίσκου,
ο οποίος αποτελεί το σπουδαιότερο δείγμα
ιερογλυφικής γραφής από την Κρήτη κατά
τη Μινωική περίοδο.
Ευγενέστατος και εξαιρετικά συνεπής, με
υπερκινητικότητα εφήβου, άρχισε να μας
παρουσιάζει αξιόλογες εικόνες από τα ευρήματα εκείνης της περιόδου. Επικεντρώθηκε στην εξαιρετικά εκλεπτυσμένη καλλιτεχνική έκφραση των έργων τέχνης που μαρτυρούν ότι ο Μινωικός πολιτισμός έφτασε σ’
ένα υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής παραγωγής.
Δεν έπαψε στιγμή να περιγράφει με ενθουσιασμό και με την υπομονή του καλού
δασκάλου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός
σπουδαίου ευρήματος, του δίσκου της Φαιστού. Άνθρωπος με χιούμορ, με ήρεμη
ματιά και με αφοσίωση σε αυτό που κάνει,
δηλώνει ότι δεν παύει να αισθάνεται θαυμασμό και δέος για ένα πολιτισμό, που ξεχώρισε μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι.
Αυτοχαρακτηρίζεται τυχερός και ευτυχισμένος, τόσο από τη ζωή του στην Ελλάδα,
όσο και από τη δουλειά του.
Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για την
επίσκεψή του στο σχολείο μας και για τη δημιουργική προσφορά του στα πολιτιστικά
δρώμενα του τόπου μας.
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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Σύλλογο Μεσαράς. Ο Γκάρεθ έχει παρουσιάσει με επιτυχία το ντοκυμαντέρ και την
εργασία του και σε πολλά σχολεία.
Δημοσιογραφική κάλυψη υπήρξε από τις
εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΕΘΝΟΣ,
το κανάλι της NET αλλά και ντόπια ΜΜΕ
όπως η ΠΑΤΡΙΣ, η ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟΨΗ του
Νότου.
Για τους συναδέλφους στο ΤΕΙ, ειδική
παρουσίαση έγινε στα πλαίσια του σεμιναρίου που οργανώνει η ΣΤΕΦ στις 14 του
Μάρτη. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε τον Γκάρεθ να αναπτύσσει τις
αναζητήσεις και τα ευρήματά του συγχρόνως στον κινηματογραφικό φακό και ζωντανά στα πλαίσια της διάλεξης.
Όπως ανέφερε ο Γκάρεθ, θα αρχίσουν
νέες προσπάθειες για την επίλυση του μυστηρίου του δίσκου υπό το πρίσμα των
πρόσφατων αποκαλύψεων. Ζωηρό ενδιαφέρον έχουν δείξει, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης John Coldman,
και ο καθηγητής Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, που προγραμματίζουν επίσκεψη στην
Κρήτη.
Ζωηρό είναι το ενδιαφέρον και της κοινότητας του ΤΕΙ, που παρακολουθεί με
συγκίνηση την εξέλιξη της αποκρυπτογράφησης.
Δρ. Χαρά Αθανασάκη - Μιχαηλίδου
Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

e-Βιβλιογραφία
•

Γραφές και Γλώσσες τής μινωικής και της μυκηναϊκής Κρήτης (c. 2000 - 1200 π.Χ.)
http://www.teicrete.gr/daidalika/
Περιοδικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»
• Τεύχος 1ο: Σελ. 124-127 = ΔΑΙΔΑΛΙΚΑ: Γραφές και Γλώσσες της Μινωικής και Μυκηναϊκής
Κρήτης, c 2000-1200 π.Χ.
• Τεύχος 4ο: Σελ. 75-77 = Η Λαβύρινθος του Δίσκου της Φαιστού
• Τεύχος 5ο: Σελ. 41-45 = Η αναζήτηση της Λαβύρινθου

NATIONAL GEOGRAPHIC

•
•

http://channel.nationalgeographic.com/episode/the-blood-of-christ-5049/Photos#tab-Overview
http://channel.nationalgeographic.com/episode/the-blood-of-christ-5049/Photos#tab-Photos/0

•

http://channel.nationalgeographic.com/episode/the-blood-of-christ-5049/Photos#tab-Videos/08852_00
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ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NATIONAL GEOGRAPHIC ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΗ
ΣΕΙΡΑ «ΤΑ X FILES ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ»
Ένας δικός μας άνθρωπος, ο Δρ. Γκάρεθ
Όουενς, γλωσσολόγος, πολιτογραφημένος
Κρητικός, από τα ιδρυτικά μέλη του γραφείου διεθνών σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης, είχε
την τιμητική του αυτές τις μέρες.
Η δουλειά του για την αποκρυπτογράφηση του δίσκου της Φαιστού, αυτού του
αινιγματικού αρχαίου τεχνουργήματος, οδήγησε στην παραγωγή ενός Ντοκυμαντέρ
του National Geographic στη σειρά «τα X
Files της αρχαιότητας». Ο Γκάρεθ είναι ο
πρωταγωνιστής και παρουσιαστής αυτού
του θαυμάσιου ντοκυμαντέρ, που ξεδιπλώνει τη σκέψη του ταυτόχρονα με την ξενάγηση σε γνωστά τοπία και εικόνες της
Κρήτης. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν
στη Φαιστό και στους Βώρους στη Μεσαρά,
στην Κνωσό, στις Αρχάνες, στην προσωρινή
έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, στο δήμο Ηρακλείου και στο ΤΕΙ
Κρήτης.
Συντελεστές του προγράμματος ήσαν
επίσης, οι αρχαιολόγοι δρ S. MacGillivray,
και ο δρ Αντώνης Βασιλάκης.
Η Πανελλαδική παρουσίαση έγινε στους
Βώρους του Δήμου Φαιστού, την Κυριακή
30 Ιανουαρίου σε πολυπληθές ακροατήριο.
Την παρουσίαση οργάνωσε ο Δήμος Φαιστού με συνδιοργανωτές το Μουσείο Κρητικής Λαογραφίας και τον Πολιτιστικό
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Από το ΕΘΝΟΣ online 25/01/2011:
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11380&subid
=2&pubid=52442951

Η κ.Πετρακογιώργη
έδωσε έμφαση στο γεγονός πως η Φαιστός έγινε
παγκόσμια γνωστή μέσα
από τη σειρά των ντοκιμαντέρ «Ancient X Files» του National Geographic, επισημαίνοντας
παράλληλα την αναγκαιότητα γενικότερης προβολής του πολιτισμικού
αποθέματος της περιοχής.
«Πιστεύω πως η προβολή του ντοκιμαντέρ
αποτελεί ένα μικρό αντίδωρο για τους ανθρώπους της περιοχής που
βοήθησαν την παραγωγή, αλλά και που ζουν
στον τόπο που ανακαλύφθηκε ο δίσκος της Φαιστού» ανέφερε μεταξύ
άλλων ο Owens.
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Ορκομωσία ΣΤΕΓ

Στις 19 Νοεμβρίου 2010 η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας πραγματοποίησε την
τελετή Αποφοίτησης και Ορκωμοσίας
για τα δύο Τμήματα της, το Τμήμα Φυτικής
Παραγωγής και το Τμήμα Βιολογικών,
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.
Κατά την τελετή απεμενήθηκαν 146 τίτλοι αποφοίτησης και για τα δύο Τμήματα,
σε απόφοιτους που ολοκλήρωσαν τις
σπουδές τους κατά το διάστημα από το

Μάιο του 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του
2010. Το 35% των αποφοίτων προέρχεται
από το Νομό Ηρακλείου, το 23% από την
υπόλοιπη Κρήτη (περίπου ίσα κατανεμημένο στους τρείς Νομούς), το 18% από την
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, το 8% από
τα Νησιά του Αιγαίου και το 15% από όλη
την υπόλοιπη Ελλάδα. Μια απόφοιτος
προέχεται από την Κύπρο.
Στην Ορκωμοσία εκτός από τους απόφοιτους και τη Διοίκηση της Σχολής, πα-

ρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλης Kεγκέρογλου, ο Γενικός Γραμματέας
του ΤΕΙ Κρήτης κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης,
αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Ευάγγελο Καπετανάκη, ο οποίος
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δε μπόρεσε να παρευρεθεί στη εκδήλωση, οι Εκπαιδευτικοί της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και εκπαιδευτικοί από τα άλλα
Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων, του Δήμου Ηρακλείου
κ.λπ. και περισσότεροι από 500 συγγενείς
και φίλοι των αποφοίτων.
Οι δύο πρώτοι σε βαθμολογία απόφοιτοι κ.κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης τμήματος
Φυτικής Παραγωγής και Ιωάννης Μαρής
Τμήματος ΒΙΟΘΕΚΑ, εκφώνησαν τον όρκο
σε κλίμα έκδηλης συναισθηματικής φόρτισης και συγκίνησης και όλοι οι απόφοιτοι
επανέλαβαν τα λόγια με τα οποία τερμάτισαν την φοιτητική τους πορεία και άνοιξαν
το δρόμο προς την επαγγελματική τους
αποκατάσταση, που είναι και η επισφράγιση των προσπαθειών και η εκπλήρωση
των στόχων τους. Οι Προϊστάμενοι των
Τμημάτων απένειμαν τα πτυχία στους πρωτεύσαντες σπουδαστές και τους παρέδωσαν
βραβεία – αναμνηστικά, προσφορά του Εργαστηρίου Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων. Επίσης, στους
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του Δρ. Μιχάλη Παπαδημητρίου
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πέντε πρωτεύσαντες κάθε Τμήματος δόθηκαν βραβεία, ένα ανάτυπο του βιβλίου
«Ασθένειες της Τομάτας» των Καθηγητών
κ.κ. Ν. Μαλαθράκη, Δ. Γκούμα και Α. Αυγελή.

Ο Διευθυντής της Σχολής Δρ. Γκούμας
Δημήτριος ήταν ο κεντρικός ομιλητής και
μεταξύ των άλλων τόνισε «Όλα τα μέλη
της Σχολής καβάλαμε άοκνη, άδολη και
αμέριστη προσπάθεια να σας μεταφέρουμε
την αγάπη, τη γνώση, την εμπειρία και το
πάθος μας για την Επιστήμη της Γεωπονίας.
Είμαι σίγουρος ότι καταφέραμε να σας
μπολιάσουμε με τα «καλά μικρόβια», της
διαρκούς μάθησης και της κριτικής σκέψης,
του αυτοσεβασμού και του αλληλοσεβασμού, της αγάπης τόσο προς τους συνανθρώπους μας όσο και για το περιβάλλον,
στοιχεία απαραίτητα, κατά την ενασχόλησή
σας από δω και μπρος με την Επιστήμη της
Γεωπονίας. Θέλω να πιστεύω ότι σας βοη-

θήσαμε, δουλέψαμε μαζί να αναπτύξετε τη
δική σας κρίση με συναίσθηση της ευθύνης, αλλά και με γνώση ώστε να αποκτά
βαρύτητα ο λόγος σας. Πιστέψτε με, όλα
αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί δεν αλλάξατε μόνο εσείς, μαζί με σας αλλάξαμε
και μείς, με τον καλό ή τον κακό σας λόγο,
με τις υποδείξεις, τις αντιρρήσεις και τις παραινέσεις, θέλω να πιστεύω ότι όλοι, όλο
και γινόμαστε καλύτεροι, επαρκέστεροι,
αποδοτικότεροι. Από καρδιάς σας εύχομαι
να ευοδωθούν τα όνειρα, οι προσδοκίες
και οι επιθυμίες σας. Μην ξεχνάτε πως,
πρώτα ο Θεός, αρκετοί από εμάς θα είμαστε για αρκετά ακόμη χρόνια εδώ για να
σας δώσουμε ότι σας χρωστάμε και να μας
επιστρέψετε αυτό που μας αναλογεί. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας, να έχετε
Υγεία και Ευτυχία, Υπομονή και Επιμονή,
Υπευθυνότητα και Συνέπεια, Οράματα και
Αυτοπεποίθηση. Μην ξεχνάτε πως τίποτα
δεν χαρίζεται αλλά κατακτιέται. Καλή σταδιοδρομία».
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Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Φ.Π. Δρ. Παπαδημητρίου Μιχάλης και ο Προιστάμενος του ΒΙΟΘΕΚΑ κ.
Δρ. Μαρκάκης Γεώργιος, καλοσώρισαν
τους απόφοιτους και τους ευχήθηκαν καλή
σταδιοδρομία. Χαιρετισμό και σύντομη
ομιλία απηύθηναν στους απόφοιτους, ο
Γενικός Γραμματέας του ΤΕΙ Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου Βασίλης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλέιου
κ. Σαρρής Νώντας και ο Πρόεδρος της
Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων κ. Σταματάκης Δημήτρης.
Στην επιτυχή διοργάνωση της ορκωμοσίας, συνέβαλε το Εργαστήριο Διαχείρησης
Στερεών Υπολλειμάτων
και Υγρών Αποβλήτων
με Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή καθηγητή, Δρ.
Μανιό Θρασύβουλο καθώς και οι Γραμματείς
των Τμημάτων.
Αίσθηση δημιούργησε η ιδιαίτερη μνεία
και η ενός λεπτού σιγή
που έγινε για την άτυχη
αλλά εκλεκτή απόφοιτο
Ιωάννα Καρή, η οποία

λίγες μέρες μετά την αποφοίτησή της, άφησε την
τελευταία της πνοή στην
άσφαλτο, θύμα τροχαίου. Τον τίτλο παρέλαβε πολύ συγκινημένη
η αδερφή της.
Η Σχολή αποχαιρετώντας τους απόφοιτους,
τους ευχαρίστησε για την
μαζική προσέλευση και
συμμετοχή τους στην τελετή, από όλα τα μέρη
της Ελλάδας και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία και εκπλήρωση
των επαγγελματικών τους προσδοκιών και
στόχων. Ακολούθησε δεξίωση με φαγητό
και ποτό για όλους στον ανοικτό χώρο έξω
από το νέο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.
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Κοπή πίτας
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του Δρ. Γιώργου Μαρκάκη

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 στο
φουαγέ του Κλειστού Γυμναστηρίου του
ΤΕΙ «Μάρκος Καραναστάσης», έκοψαν την
πίτα τους οι Σύλλογοι των εργαζομένων
στο Ίδρυμα. Η εκδήλωση στέφτηκε με
απόλυτη επιτυχία, τόσο από πλευράς συμμετοχής όσο και από πλευράς οργάνωσης.
Το παραδοσιακό ετήσιο κόψιμο της
πίτας του συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ), είχε φέτος μια καινοτομία που
ελπίζουμε να συνεχιστεί για τα επόμενα
χρόνια. Για πρώτη φορά συμμετείχαν στην
εκδήλωση επίσημα και οι Σύλλογοι Εκπαι-

δευτικού Προσωπικού (ΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) του ΤΕΙ.
Στην αρχή την εκδήλωση χαιρέτισαν οι
Πρόεδροι των τριών Συλλόγων κ.κ. Μελαδάκης (ΔΠ), Μαρκάκης (ΕΠ) και Σωμαράκης
(ΕΤΠ) και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. κ. Β. Καπετανάκης, που
ανέφερε:
«Η φετινή χρονιά ξεκινά δύσκολα λόγω
της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας, αλλά
και της προβλεπόμενης μειωμένης χορηγίας
προς το ίδρυμά μας. Επιπλέον, η μείωση των
αποδοχών μας δεν λειτουργεί ενθαρρυντικά

Γ. Μαρκάκης: Καθηγητής, Προϊστάμενος τμήματος Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας
gmark@staff.teicrete.gr

προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε και να
γίνουμε ακόμη καλύτεροι και χρήσιμοι στην
Ελληνική Κοινωνία. Υπάρχει μια αρμονική και
αποτελεσματική συνεργασία της Διοίκησης με
όλο το προσωπικό. Είμαστε ένα από τα καλύτερα αν όχι το καλύτερο ΤΕΙ της χώρας. Με
πάρα πολύ χαμηλό προϋπολογισμό προσφέρουμε σπουδές υψηλού επιπέδου στους
φοιτητές μας με πτυχία ανταγωνιστικά στην
αγορά εργασίας, ενώ στον τομέα της έρευνας
και της παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας έχουμε επιτυχίες. Η νέα γνώση από τα
ερευνητικά μας εργαστήρια, μεταφέρεται και
αξιοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία και
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για να γίνει από όλους η υπέρβαση, που
είναι απαραίτητη για την έξοδο από τη δυσπραγία.
Όμως, στο Ίδρυμα αυτό το ανθρώπινο
δυναμικό μας είναι η δύναμή μας. Όλοι μαζί
και με προσήλωση στον κοινό σκοπό προχωρούμε το ΤΕΙ Κρήτης κάθε χρόνο ένα
βήμα πιο μπροστά. Στην Ποιοτική Εκπαίδευση, στην Έρευνα, στην άμεση υποστήριξη της Κρήτης και της χώρας για Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη.
Ίσως πρέπει κάθε χρόνο, μια ημέρα σαν
αυτή, να επαινούμε μια Ομάδα μας που διακρίθηκε περισσότερο για την επίδοσή της και
την προσφορά της στο
Ίδρυμα. Για φέτος προτείνω
την Τεχνική Υπηρεσία μας.
Οι μηχανικοί και το υποστηρικτικό προσωπικό της,
σε σταθερή συνεργασία με
τη Διοίκηση, συγκέντρωσαν την προσπάθειά τους
στη μελέτη και προώθηση
της κατασκευής ενός μεγάλου νέου κτιρίου για τη
ΣΕΥΠ, από το ΠΕΠ Κρήτης
αξίας 10.3 εκ. ευρώ. Αξίζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες.
Θερμές ευχές σε όλους
για τη φετινή χρονιά, με ικανοποίηση από τη
δουλειά μας και ευόδωση των προσπαθειών μας, για να βλέπουμε το ΤΕΙ Κρήτης
στη διακεκριμένη θέση που του ανήκει».
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κ. Β. Ζαχαρόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στους
συλλόγους για την οργάνωση της εκδήλωσης και ευχήθηκε καλή χρονιά σε
όλους, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία. Επίσης ανέφερε:
«η σημερινή εκδήλωση μας παρέχει τη
δυνατότητα να κάνουμε μια αυτοκριτική ένα
απολογισμό, όχι μόνο για τα καλά πεπραγμένα, αλλά και για τα κακώς κείμενα και να

βελτιώνουμε έτσι συνεχώς το επίπεδο των
παρεχόμενων σπουδών.
Υστερούμε όμως, στη μεταφορά και αξιοποίηση των προϊόντων που σχεδιάζονται και
αναπτύσσονται στα εργαστήρια μας, πράγμα
που διαπιστώθηκε και από την πολιτική μας
ηγεσία, αφού ο υπουργός κ. Χρυσοχοϊδης
αναφέρθηκε τελευταία στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας και στάθηκε
ιδιαίτερα στο οτι η Κρήτη διαθέτει αξιόλογα
ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα. Όμως το στοιχείο
αυτό δεν αποτυπώνεται όσο θα έπρεπε και
στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας,
αφού δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε η δυ-
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ναμική των Ιδρυμάτων και ιδιαίτερα του ΤΕΙ
Κρήτης.
Μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί η μεγάλη εμπειρία εφαρμοσμένης έρευνας των
μελών εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ
σε ικανοποιητικό βαθμό. Συνεργαζόμαστε με
τους φορείς της πολιτείας και ιδιαίτερα την
αιρετή Περιφέρεια Κρήτης προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε από κοινού να στηρίξουμε την ανάπτυξη του Νησιού μας
ιδιαίτερα σήμερα, που η πατρίδα μας περνά
μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών.»

του ένα χρυσό «Κωνσταντινάτο» ενώ για
τον Σύλλογο ΕΠ πρός τα μέλη του, δωροεπιταγές για βιβλία. Ο Σύλλογος Διοικητικών
τίμησε επίσης τα 18 μέλη του, που συνταξιοδοτήθηκαν μέσα την χρονιά που πέρασε.
Τα εδέσματα, προσφορά της εταιρίας
«Γευσήνους», που έχει αναλάβει την σίτιση
στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης,. ήταν πλούσια και εξαιρετικά και από τη θέση αυτή, όλοι οι Σύλλογοι την ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Επίσης την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Σαββάκης και ο Γενικός
Γραμματέας κ. Μ. Παναγιωτάκης
Στη συνέχεια οι τρείς Πρόεδροι έκοψαν
μαζί την πίτα. Το «φλουρί», ήταν ένα netbook προσφορά από τους τρείς Συλλόγους. Επίσης κληρώθηκαν επιμέρους
δώρα, από τον Σύλλογο ΔΠ προς τα μέλη
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Διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων.
Η περίπτωση του Παραρτήματος
Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Αφορμή για να γράψω αυτό το κείμενο,
έδωσαν οι δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας
για την εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ και
την διεθνοποίηση τους. Ακόμη οι προτροπές της ΑΔΙΠ προς τα τμήματα στα οποία
έγινε εξωτερική αξιολόγηση και τονίσθηκε
η σημασία του προγράμματος ERASMUS,
το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
για τη χρηματοδότηση των δράσεων της
ΜΟΔΙΠ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αλλά και η συνάντηση που έγινε στα Χανιά για την
έναρξη του ευρωπαϊκού προγράμματος
ERASMUS Curriculum Development που
συντονίζει το Τμήμα Ηλεκτρονικής του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα Χανιά, με επιστημονικό
υπεύθυνο τον καθηγητή Μιχάλη Ταταράκη.
Από το 1984 λειτουργεί στα Χανιά ένα
Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το Τμήμα Ηλεκτρονικής. Μέχρι το 1999, ήταν το μόνο
τμήμα που λειτουργούσε στα Χανιά, από
τότε λειτουργεί και το Τμήμα Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος.
Η απομόνωση του τμήματος από τον
κορμό του Τ.Ε.Ι. στο Ηράκλειο και η μεγάλη με βάση τις πραγματικές συνθήκες
απόσταση από αυτό (140 km), μας οδήγησε στην απόφαση να μετατρέψουμε το
μειονέκτημά μας αυτό σε πλεονέκτημα. Η
απόσταση από το Ηράκλειο και οι δυσκολίες της μετακίνησης από και προς αυτό,
μας ώθησαν στο να αναζητήσουμε συνεργασίες και πέρα από την Κρήτη, με έμφαση
στο εξωτερικό.
Η Κρήτη αποτελεί πόλο έλξης τουριστικό και αυτό εκμεταλλευτήκαμε. Η Ελ-

λάδα ήταν ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν στην ρομαντική της περίοδο,
που όλοι πίστευαν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα κοινοτικά προγράμματα
στήριξης είχαν αρχίσει να έρχονται, προσφέροντας μέσα και ευκαιρίες.
Ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα ERASMUS
από το 1990. Το 1994 συντονίζαμε 3 διαπανεπιστημιακά προγράμματα (ICPτα έλεγαν τότε) και συμμετείχαμε σε άλλα τρία. Το
1995, το 60-70 % των φοιτητών του τελευταίου εξαμήνου (ΣΤ’ εξάμηνο τότε) βρισκόταν στο εξωτερικό, είτε για σπουδές, είτε για
πρακτική άσκηση μέσω του άλλου προγράμματος (LEONARDO σήμερα, COMMET
τότε). Παράλληλα πάνω από 100 ξένοι φοιτητές, ήρθαν στα Χανιά για μια περίοδο των
σπουδών τους.
Η παράδοση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα και τα τμήματα στα Χανιά είναι από τα
πιο δραστήρια στην κινητικότητα φοιτητών
και Καθηγητών. Έχουμε αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών, μέσα από το
πρόγραμμα ΕRASMUS με πανεπιστημιακά
ιδρύματα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ρουμανία,
Πολωνία, Αυστρία, Κύπρο, Σουηδία, Φιλανδία, Εσθονία, Βέλγιο, Τουρκία.
Η έμφαση που δόθηκε στο πρόγραμμα
ERASMUS δεν ήταν τυχαία. Ήταν και εξακολουθεί να είναι, ο ευκολότερος δρόμος για
την διεθνοποίηση ενός Ιδρύματος. Μέσα
από αυτό μπορούν τα μέλη του Ε.Π. να έλθουν σε επαφή με συναδέλφους τους σε
άλλα Ιδρύματα και να ξεκινήσει συνεργασία
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σε ερευνητικά προγράμματα, σε οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, θερινών
σχολείων. Επίσης, σε ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για κοινά
μεταπτυχιακά προγράμματα. Τελικά, σε
όλα αυτά που σήμερα ονομάζουμε διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων.
Τι κάναμε από όλα αυτά; Πολλά και κάποια από αυτά θα αναφέρουμε παρακάτω.
Τι δεν έγινε; Πάντως για όσα δεν έγιναν ή
δεν τελεσφόρησαν, μόνο σ’ εμάς και στο
Τ.Ε.Ι. Κρήτης δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει ευθύνη.
Οι
προσπάθειες
αυτές έχουν οδηγήσει
τα τμήματα του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης στα Χανιά να
έχουν αποκτήσει ένα
σημαντικό όνομα στον
Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό χώρο, χωρίς να
παραγνωρίζεται φυσικά το γεγονός ότι
σημαντικά συνέβαλαν
σ’ αυτό και το προσωπικό των τμημάτων
που είδε ότι πολλά
θετικά μπορούν να
προκύψουν από την
συμμετοχή του Τ.Ε.Ι.
σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Σήμερα, όλα αυτά έχουν πάρει μια συγκεκριμένη μορφή και γίνονται κάτω από
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αν υπάρξει και
στην πράξη η βοήθεια, όχι οικονομική
αλλά θεσμική, από την πολιτεία, τότε το
Τ.Ε.Ι. Κρήτης στα Χανιά μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την διεθνοποίηση των ελληνικών Α.Ε.Ι.
Με ελάχιστα εφόδια σήμερα (σε ανθρώπινους πόρους και υλικοτεχνικές υποδομές), αλλά με αγάπη και μεράκι, όπως
αυτάρεσκα πιστεύουμε:
• Συντηρούμε τις συνεργασίες με τα ξένα

Πανεπιστήμια για κινητικότητα φοιτητών
και Καθηγητών στο πρόγραμμα ERASMUS.
• Ερχόμαστε σε επαφή με τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους των συνεργαζομένων
Ιδρυμάτων και τους προτείνουμε περαιτέρω συνεργασίες
• Εκμεταλλευόμαστε τις προσωπικές γνωριμίες των μελών Ε.Π. των τμημάτων και
τους προτείνουμε συνεργασία σε διοργάνωση εντατικών προγραμμάτων ERASMUS με μορφή θερινών σχολείων για
φοιτητές, δικούς τους και δικούς μας
• Επεκτείνουμε τις συνεργασίες αυτές με

την υποβολή προτάσεων και σε κοινά
προγράμματα όπως το ERASMUSCurriculumDevelopment και προέκυψε από
τα εντατικά προγράμματα OLA (Optoelectronics and Laser Applications) και
ΑPEPLA (Applications of Electronics in
Plasma Physics) αλλά και το ερευνητικό
πρόγραμμα HiPER.
• Οργανώνουμε μαθήματα στην Αγγλική
γλώσσα, όχι μόνο για τους φοιτητές
ERASMUS που έρχονται στα Χανιά αλλά
και για τους δικούς μας φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τμήμα
των σπουδών τους, την πρακτική τους
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μεταπτυχιακών σπουδών από το ERASMUS MUNDUS.
Σε ανακοίνωση που προτιθέμεθα να κάνουμε σε προσεχές συνέδριο (ίσως στο 7th
International Conference "New HorizonsinIndustry, Business and Education" 25 26 August 2011 που το Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι
συνδιοργανωτής), σαν μια ακόμα παράμετρο που συμβάλει στην διεθνοποίηση, θα
αναπτύξουμε την μεθοδολογία για το πώς
οδηγούμαστε από μία απλή ανταλλαγή

φοιτητών σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών.
Σίγουρα στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο θέμα της
διεθνοποίησης του ιδρύματος γίνεται πολύ
καλή δουλειά, (χάρις και στο πολύ δραστήριο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων), σκόπιμα
όμως δεν αναφέρομαι στα όποια επιτεύγματα του, (και είναι πολλά) αφήνοντας σε
άλλους πιο σχετικούς να αναφερθούν σ’
αυτά για να συνεχιστεί η συζήτηση για την
διεθνοποίηση.
Υπάρχουν φυσικά πολλές άλλες δυνατότητες που μπορούν να
βοηθήσουν την προσπάθεια
για ολοκλήρωση της διεθνοποίησης. Οι άνθρωποι
υπάρχουν, οι γνώσεις υπάρχουν, η πολιτεία θέλει (;).
Πότε επί τέλους θα επιτρέψει
στα τμήματα που έχουν
αξιολογηθεί να διοργανώνουν αυτόνομα μεταπτυχιακά ή (και σε συνεργασία,
αλλά με ίσους όρους με
ξένα ιδρύματα;). Πότε θα
επιτραπούν νέοι διορισμοί
μελών Ε.Π. για νε έλθουν
και άλλοι νέοι επιστήμονες
με γνώσεις και όρεξη για
δουλειά (όπως αυτοί που
ήλθαν στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης την
τελευταία δεκαετία);
Και ένα ερώτημα προς
την Ακαδημαϊκή Κοινότητα
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Θέλουμε την διεθνοποίηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης; Αν ναι, το Γραφείο
Διεθνών Σχέσεων μπορεί να διοργανώσει
μια ημερίδα για το σκοπό αυτό. Πιστεύω ότι
θα γίνει σύντομα.
Καθ. Γιάννης Καλιακάτσος
Τμήμα Ηλεκτρονικής
Συντονιστής ERASMUS ICP το πάλαι ποτέ.
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άσκηση ή και μεταπτυχιακά στο εξωτερικό.
• Είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε μαζί με
τους συνεργάτες μας από το άλλο εντατικό πρόγραμμα OrEA (Organic Electronics and Applications) πρόταση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση στην δράση “Cooperation betweenhigher education institutions
(HEI) and enterprises”.
• Σχεδιάζουμε την υποβολή πρότασης,
για χρηματοδότηση ενός προγράμματος
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ: 33ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα
Γυναικών 2010 (Δεκέμβριος 2010), της Μ. Βασιλακάκη

Το φαινόμενο του χαμαιλέοντα:
Πώς το κοινωνικό περιβάλλον
επηρεάζει δείκτες και
συμπεριφορές υγείας.

Το μέρος που ζούμε καθορίζει, σε σημαντικό βαθμό, τις καθημερινές προσλαμβάνουσες και τα ερεθίσματα που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τις συμπεριφορές, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις μας και
τις στάσεις μας. Τα καθημερινά μας ερεθίσματα (exposures) περιλαμβάνουν αυτά
που βλέπουμε, αυτούς που συναντάμε, τα
γεγονότα που ακούμε, τα φαγητά που
τρώμε και, δυνητικά, οτιδήποτε αισθανόμαστε. Τα παραπάνω ερεθίσματα, καθώς
και άλλα που δεν αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση, δεν είναι απλά δεδομένα
ή αδιάφορα ερεθίσματα. Είναι οτιδήποτε
μας διευκολύνει ή αντίθετα, μας εμποδίζει
να προσαρμοστούμε στην καθημερινότητα.
Τα άτομα που συν-χρησιμοποιούν το
ίδιο μέρος, την ίδια περιοχή, τείνουν να
μοιάζουν μεταξύ τους και να διαφοροποιούνται από τα άτομα άλλων περιοχών.
Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι
ίσως επέλεξαν να ζουν στην συγκεκριμένη
περιοχή, αλλά κυρίως στο ότι έχουν κοινά
ερεθίσματα. Ξεκινώντας από την παραδοχή
ότι τα άτομα διαμορφώνουν το περιβάλλον, όσο και διαμορφώνονται από αυτό,
μπορούμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε διαφορές που παρατηρούνται σε
δείκτες υγείας σε διαφορετικές περιοχές
μίας χώρας, ακόμη και σε διαφορετικές περιοχές των ίδιων πόλεων. Οι διαφορές
αυτές τεκμηριώνονται πέρα και πάνω από
ατομικά χαρακτηριστικά, συνυπολογίζοντας για ‘ατομικούς παράγοντες κινδύνου’.
Σύγχρονες μελέτες, κυρίως στην Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική έχουν ανα-

δείξει την επίδραση του περιβάλλοντος στη
διαμόρφωση προβληματικών υγειονομικών
καταστάσεων όπως η παχυσαρκία, η κατανάλωση αλκοόλ, η ενδοοικογενειακή και
κοινωνική βία κ.ά. Αποτέλεσμα αυτού, είναι
η τάση να χαρακτηρίζονται ορισμένα περιβάλλοντα νοσογόνα (π.χ. παχυσαρκογόνα),
για την πέραν πάσης αμφιβολίας αρνητική
επίδραση που ασκούν στα άτομα που κατοικούν στα όριά τους (Ο όρος παχυσαρκογόνα αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του
αγγλικού obesogenic social environment).
Παράδειγμα, αν και απλοϊκό, τέτοιου περιβάλλοντος έχουμε και στην Κρήτη: Σε
πολλά από τα ορεινά χωριά μας, έχει από
καιρού εγκαταλειφθεί το πρότυπο της Κρητικής διατροφής. Η έννοια του φαγητού έχει
συνδεθεί άρρηκτα με την κατανάλωση
κρέατος. Όταν έχουμε φίλους στο σπίτι,
όταν έχουμε γιορτή, όταν φιλοξενούμε, δεν
συνοδεύουμε τη χαρά μας με χόρτα και
όσπρια. Το αρνί και το κατσίκι αποτελούν τις
‘καλές’ και άρα τις κύριες διατροφικές επιλογές. Σε αυτήν την κοινή, αθώα συνήθεια
μπορούμε να ανιχνεύσουμε ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα: συνεισφορά στη δραματική αύξηση των καρκίνων και των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε αυτά τα μέρη
την τελευταία 20ετία. Το τελευταίο συμπέρασμα, αν και νοηματικά απλοϊκό, δεν
σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε το πόσο σύνθετες και πολυπαραγοντικές είναι οι αιτιολογίες των νοσημάτων. Αντίθετα, συμβάλλουμε στην διεύρυνσή τους, προτείνοντας αιτιολογικούς μηχανισμούς που σε 1η
ανάγνωση φαίνονται ασύνδετοι και μη σχετικοί.
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Η συλλογιστική της τεκμηρίωσης για
την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος σε δείκτες υγείας, πρωτάρχισε με την
διαπίστωση ότι τα άτομα που είναι παντρεμένα ζουν σημαντικά περισσότερο και με
καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με όσα
δεν έχουν παντρευτεί. Ακολούθησαν οι
έρευνες για τις διάφορες μορφές της κοινωνικής υποστήριξης (social support) και
τη σχέση τους με την υγεία, που επίσης
διαμόρφωσαν πλήθος εντυπωσιακών επιστημονικών συμπερασμάτων. Σε μια προσπάθεια να συνοψίσω επιστημονικά συ-

σωπική εκτίμηση, αποτέλεσε μία μελέτη για
την επίδραση του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην εκδήλωση αυτοάνοσων ασθενειών. Στα αυτοάνοσα νοσήματα ισχυρή αιτιολογική ερμηνεία, θεωρείται ότι έχει το γενετικό υπόβαθρο των
ατόμων. Οι ερευνητές εντόπισαν 8 ζευγάρια
μονοζυγωτικών δίδυμων γυναικών. Το
κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν ότι είχαν
πανομοιότυπο γενετικό υλικό. Η σημαντική
διαφορά τους, και γι’ αυτό πληρούσαν τα
κριτήρια εισαγωγής στην έρευνα, ήταν ότι
μόνο η μία από τις δύο δίδυμες είχε εμφα-

μπεράσματα 4 δεκαετιών σε μία πρόταση,
θα έλεγα ότι όσα άτομα έχουν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη (νοιώθουν ότι
ανήκουν κάπου, έχουν καλύτερη πρόσβαση σε επίσημη και ανεπίσημη φροντίδα κ.ά.) έχουν καλύτερους δείκτες
υγείας και ποιότητας ζωής. Παράλληλα,
αρρωσταίνουν σπανιότερα, θεραπεύονται
συντομότερα και ζουν περισσότερο από τα
άτομα τα οποία αδυνατούν να βρουν στήριξη στο οικείο κοινωνικό τους περιβάλλον.
Ενδιαφέρουσα προσθήκη, κατά προ-

νίσει μια αυτοάνοση νόσο, τη ρευματοειδή
αρθρίτιδα. Έπειτα από εκτενείς αναλύσεις, οι
ερευνητές εντόπισαν διαφορές στις πιέσεις
που ασκούταν στις γυναίκες που είχαν εκδηλώσει ρευματοειδή αρθρίτιδα από το κοινωνικό ή οικογενειακό τους περιβάλλον.
Για παράδειγμα, οι γυναίκες με ρευματοειδή
αρθρίτιδα είχαν σοβαρά προβλήματα στην
εργασία τους, κακές σχέσεις με τον σύζυγο
κ.ά. Σε αυτές τις διαφοροποιήσεις αποδόθηκαν οι εκλυτικές αιτίες του αυτοάνοσου
νοσήματος.
Σημαντική και πρόσφατη εξέλιξη στη βι-
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Αισθήματα Ασφάλειας,
Σχέσεις με Συγγενείς και Φίλους,
Ανοχή στην Διαφορετικότητα, και
Σχέσεις στην Εργασία.

Στη μελέτη ΡΕΑ, μεταξύ άλλων, διερευνήθηκε η επίδραση του ατομικού κοινωνικού κεφαλαίου της μητέρας, κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, στην εκδήλωση
επιλόχειων καταθλιπτικών συμπτωμάτων.
Οι έγκυες γυναίκες χωρίστηκαν με βάση το
κοινωνικό κεφάλαιο σε 3 κατηγορίες: το χαμηλότερο, 10% των συμμετεχόντων ταυτοποιήθηκε ως χαμηλό κοινωνικό κεφάλαιο,
το επόμενο 80% του δείγματος ως μέσο, και
το υψηλότερο 10%, ως υψηλό κοινωνικό
κεφάλαιο. Γυναίκες με υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο είχαν στατιστικά σημαντικά χαμη-

λότερη βαθμολόγηση στην κλίμακα επιλόχειας κατάθλιψης (διαβάθμιση 0-30) σε
σχέση με την ομάδα αναφοράς του χαμηλού κοινωνικού κεφαλαίου (β-συντελεστής:
-4.051, 95% CI= -8.029, -0.072). Ανάλογη
συσχέτιση παρατηρήθηκε και για τον Παράγοντα Κοινωνική Ανάπτυξη (β-συντελεστής 6.074, 95% CI= -9.758, -2.389) (Τα
αποτελέσματα είναι υπό δημοσίευση).
Επίσης, αναφέρω συνοπτικά μια ακόμη
έρευνα που αφορά στη μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου σε μαθητές του Νομού
Ηράκλειου και στην επίδρασή του στις συμπεριφορές υγείας τους (κάπνισμα, αλκοόλ,
χρήση ουσιών, εκφοβισμός). Η μελέτη
έδειξε ότι οι μαθητές που ζουν σε αγροτικές
περιοχές έχουν αυξημένους τρεις από τους
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βλιογραφία των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας, αποτελεί η θεωρία του
κοινωνικού κεφαλαίου (social capital). Η
έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, συνίσταται στην ύπαρξη δικτύων στην κοινότητα, τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά,
την πρόσβαση σε άτυπα ή θεσμικά δίκτυα
πληροφόρησης και ενημέρωσης, στην
ανταποδοτικότητα και την εμπιστοσύνη μεταξύ των ατόμων. Τα τελευταία χρόνια έχει
αρχίσει να παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των ερευνητών στο χώρο
της υγείας. Αυτό συμβαίνει γιατί το κοινωνικό κεφάλαιο, ως δείκτης σύνδεσης και
οργάνωσης των κοινωνιών, σχετίζεται με
θετικά και ενίοτε με αρνητικά αποτελέσματα σε πληθώρα υγειονομικών παραμέτρων και μεταβλητών. Οι σύγχρονες
μελέτες συμπεραίνουν ότι όχι μόνο
το οικείο, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τα άτομα
που κατ’ ουσία δεν γνωρίζουμε μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας.
Μέλη από τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας συμμετέχουν σε σχετικές έρευνες, κυρίως
σε συνεργασία με τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης, και επιβεβαιώνουν τις θεωρητικές υποθέσεις που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
αποτελέσματα από έρευνα στο πλαίσιο της
μελέτης Μητέρας-Παιδιού Κρήτης (Μελέτη
ΡΕΑ, www.rhea.gr, επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Μανόλης Κογεβίνας).
Για τη μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου
σε ατομικό επίπεδο στην Ελλάδα έχει γίνει
ψυχομετρική και γνωσιακή στάθμιση της
‘Κλίμακας Ποσοτικής Εκτίμησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου’ (Social Capital Questionnaire, SCQ, έκδοση για ενήλικες και
έφηβους). Οι παράγοντες που σχηματίζουν
την ελληνική έκδοση για ενήλικες είναι:
• Συμμετοχή στην Τοπική Κοινότητα,
• Κοινωνική Ανάπτυξη & Εκτίμηση της
Ζωής,
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πέντε παράγοντες του κοινωνικού κεφαλαίου. Οι μαθητές αγροτικών περιοχών
συμμετέχουν περισσότερο στην κοινότητα,
αισθάνονται πιο ασφαλείς και έχουν πιο
ανεπτυγμένα δίκτυα στη γειτονιά τους, ενώ
αντίθετα είναι λιγότερο ανεκτικοί στην διαφορετικότητα. Το κοινωνικό τους κεφάλαιο
επηρεάζει τις συμπεριφορές υγείας, κυρίως
με θετικό, αλλά και με αρνητικό τρόπο
ανεξάρτητα από ατομικά και οικογενειακά
τους χαρακτηριστικά. Για λεπτομερέστερη
ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται προτείνονται ορισμένα άρθρα στο τέλος του κειμένου.
Πώς τώρα εξηγούνται
όλα αυτά; Έχουν προταθεί
αρκετοί μηχανισμοί (pathways), για οικονομία θα
μείνω σε έναν, όχι απαραίτητα τον σημαντικότερο.
Από πλευράς φυσιολογίας, ο ανθρώπινος εγκέφαλος λαμβάνει τα εξωτερικά ερεθίσματα και τα διαχειρίζεται αυτόνομα, “αντανακλαστικά”, χωρίς απαραίτητα να γίνεται συνειδητοποίηση του ερεθίσματος
και της αντίδρασής μας. Το
“Φαινόμενο του Χαμαιλέοντα” περιγράφει το προαναφερθέν χαρακτηριστικό: εμφανίζουμε
αυξημένες πιθανότητες να εμπλακούμε σε
μία πράξη, με μόνο ερέθισμα το ότι γίνεται
και την αντιλαμβανόμαστε, ίσως ασυνείδητα, στον κοινωνικό μας περίγυρο. Με
αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται “σύνολα αντιλήψεων”, και καθορίζεται συλλογικά το τι είναι σωστό και τι λάθος, τι
είναι αποδεκτό και τι όχι.
Ένα βιωματικό παράδειγμα: το τελευταίο διάστημα παρατηρώ το εξής, εντυπωσιακό στη δική μου λογική, γεγονός. Δεν
υπάρχει μέρα που να μην συναντήσω τουλάχιστον 2-3-4 άτομα κάθε ηλικίας να
οδηγούν μηχανάκι, (εννοείται) χωρίς κρά-

νος. Η διαπίστωση αυτή δεν θεωρώ ότι
εντυπωσιάζει κανένα. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, οι εν
λόγω δικυκλιστές χρησιμοποιούν το κινητό
τους όχι μόνο για να μιλήσουν αλλά και για
να στείλουν μηνύματα (SMS) ενώ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ οδηγούν. Πολλές φορές μάλιστα καπνίζουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, ένα άτομο
οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος, χρησιμοποιεί
κανονικά το κινητό του και παράλληλα καπνίζει. Παράλογο; Δεν απαντάει κανείς, δεν
ακούω τίποτα, οπότε μάλλον λογικό είναι.
Όσο λογικός είναι και ο εξοργιστικός αριθμός των θανάτων από οδικά συμβάντα που
καταγράφονται στην Κρήτη, κυρίως σε
νέους. Ο νομός Ηρακλείου είναι 3ος στην
Ελλάδα σε αριθμό θανάτων από τροχαία (μετά από
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) και 1ος κατ’ αναλογία πληθυσμού. Το πιο
ανησυχητικό όμως είναι η
νοοτροπία που συνοδεύει
τη συγκεκριμένη πρακτική
και περιορίζει τα ήδη αναιμικά περιθώρια αισιοδοξίας για βελτίωση των
‘αριθμών’ που, στην υπό
εξέταση περίπτωση, μεταφράζονται σε αύξηση του
αριθμού των ατόμων που
συνεχίζουν να ζουν. Μία
από τις αιτίες που διαιωνίζουν την συμπεριφορά, σε 1ο επίπεδο, είναι
το ότι δεν ελέγχεται αποτελεσματικά. Οι περισσότεροι μπορούν να βρουν έναν γνωστό, συγγενή, φίλο, μια ‘άκρη’ για να
σβήσουν μια κλήση που τυχόν δόθηκε π.χ.
για τη μη χρήση κράνους (υψηλό κοινωνικό
κεφάλαιο, κακή χρήση της εμπιστοσύνης
και της ανταποδοτικότητας). Το 2ο επίπεδο
αφορά την αντίδρασή μας αυτή καθεαυτή,
τη λειτουργία μας ως κοινωνικά όντα. Με
όσους γνωστούς και φίλους το έχω συζητήσει κατά καιρούς, ελάχιστοι είχαν καν παρατηρήσει ή βρήκαν αδιανόητο το συνδυασμό
μηχανής, κινητού, τσιγάρου. Από τους περισσότερους, εισέπραττα κάποιο αόριστο

Γ. Κριτσωτάκης: Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης - gkrits@hotmail.com

Θα κλείσω το άρθρο με μία παράδοξη
παραπομπή: την πρόσφατη ελληνική ταινία ‘Κυνόδοντας’, η οποία ήταν υποψήφια
για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Για όσους την έχουν ήδη δει, η ανάγνωσή της μπορεί να προκαλέσει πολλές,
διαφορετικές και σύνθετες ερμηνείες. Μία
από αυτές μπορεί να είναι ότι το όριο το
συμπεριφορών μας είναι το όριο του κόσμου μας.
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βλέμμα που υποδήλωνε σαφώς “Τι ακριβώς μας λες τώρα”; Προφανώς, το ‘φυσιολογικό’ είναι αυτό που έχουμε μάθει να
βλέπουμε.
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Νοήμων Ενέργεια
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του Δρ. Θαλή Παπάζογλου*

Στον ανθρώπινο οργανισμό η νοημοσύνη είναι αλληλένδετη με την ενέργεια.
Η λειτουργία του εγκεφάλου βασίζεται στα
ηλεκτρικά σήματα. Αυτό σίγουρα δεν είναι
τυχαίο! Η λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας βασίζεται στην ενέργεια.
Η εποχή μας, χαρακτηρίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις στην έξυπνη λειτουργία
των μηχανικών συστημάτων. Η βάση αυτής της εξέλιξης, είναι ο ηλεκτρισμός ή ως
ηλεκτρική ενέργεια είτε ως ηλεκτρικό
σήμα. Κεντρική υποδομή του σύγχρονου
Πολιτισμού είναι τα Συστήματα Ηλεκτρικής
Ενέργειας, τα οποία στις μέρες μας γίνονται
ολοένα και πιο έξυπνα.
Η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να
είναι οικονομική και συμβατή προς το περιβάλλον. Δηλαδή, η κάθε λογής σπατάλη και η αδιαφορία για τυχόν αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι εξαιρετικά
βλαπτικές για τον σύγχρονο άνθρωπο.
Έτσι, οι σπατάλες που συνδέονται με τα
ενεργειακά συστήματα, επειδή τα μεγέθη
μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, πρέπει, στο
μέτρο του δυνατού, να εξαλείφονται. Σε
ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σπατάλες μπορεί να προκύψουν είτε στην παραγωγή της ή στη διακίνησή της.
Σήμερα, τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για
παράδειγμα, η πυρηνική τεχνολογία έχει
συνδεθεί διαχρονικά με κάποια σύνθετα
διλήμματα. Η εξέλιξή της αναμφισβήτητα
βοηθήθηκε από τις στρατιωτικές της εφαρ-

μογές. Όμως, παράλληλα, τέθηκε ένα πολύ
βασικό ερώτημα που δεν έχει εύκολη απάντηση. Το ερώτημα είναι: είναι η συνολική
ηλεκτρική ενέργεια που παράγει κατά τη
διάρκεια της ζωής του ένας Πυρηνικός Σταθμός (ΠΣ) αρκετά μεγαλύτερη από τη συνολική ενέργεια που απαιτείται για την
κατασκευή του ΠΣ και του πυρηνικού καυσίμου που χρησιμοποιεί καθώς και την – εν
συνεχεία – επεξεργασία και πολυετή αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων του;
Συν τις μεγάλες απώλειες ενέργειας ως συνέπεια των πυρηνικών ατυχημάτων στους
ΠΣ! Έτσι, πολλοί, μέχρι και σήμερα, πιστεύουν ότι η πυρηνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έγινε τεχνητά οικονομική για
την εξυπηρέτηση των στρατιωτικών σκοπών. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η πολιτική
απόφαση της δεκαετίας του ’80 να μην κατασκευαστεί πυρηνικός σταθμός στη χώρα
μας, φαίνεται ακόμα και σήμερα συνετή –
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η σεισμικότητα
της χώρας μας. Το παράδειγμα του σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος στον Πυρηνικό
Σταθμό Fukushima Dai-ichi, κατά τον πρόσφατο σεισμό στην Ιαπωνία, αποδεικνύει
την εξαιρετική επικινδυνότητα καθώς και το
γιγαντιαίο μέγεθος των απωλειών ενέργειας!
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
προσφέρουν μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή. Υπάρχουν και σε αυτές κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να προσεχθούν. Η
υδροηλεκτρική παραγωγή έχει τον περιορισμό της ποσότητας των νερών στη χώρα
μας. Ο άνεμος και ο ήλιος, ως πηγές, δεν
διαθέτουν συνέχεια. Όλα όμως αυτά, επι-
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Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκίνησε με σκοπό να επιταχύνει τις απαιτούμενες εξελίξεις στον
εκσυγχρονισμό των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι τρεις βασικοί στόχοι της
είναι:
(α) η εξασφάλιση οικονομικής ηλεκτρικής
ενέργειας,
(β) η διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής
ισχύος, καθώς και
(γ) η παροχή υψηλής ποιότητας ηλεκτρικής
ενέργειας.

παράδειγμα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που
αρχίζει να μπαίνει σιγά-σιγά στη ζωή της
σύγχρονης πόλης, είναι δυνατόν με κατάλληλο λογισμικό, κατά τις ώρες ακινησίας
του – όντας συνδεδεμένο με το ΣΗΕ, να
«αγοράζει» ηλεκτρική ενέργεια (όταν είναι
φτηνή) γεμίζοντας τις μπαταρίες του, και να
«πουλά» ηλεκτρική ενέργεια (όταν είναι
ακριβή) – εξασφαλίζοντας έτσι, επί πλέον
της κυρίας χρήσης του, μια πρόσοδο για τον
ιδιοκτήτη του.
Με τις μεγάλες προόδους στα πεδία της
Πληροφορικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης
και των Αυτοματισμών, το εξυπνότερο ΣΗΕ
θα είναι σίγουρα ο διάδοχος του σημερινού.

Στο νέο καθεστώς της απελευθερωμένης ηλεκτρικής αγοράς, το εξυπνότερο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) είναι μια
αναγκαιότητα!

Η Απελευθερωμένη Αγορά Ηλεκτρισμού
θα λειτουργεί ως ο καταλύτης και ο κινητήρας των τεχνολογικών εξελίξεων προς την
κατεύθυνση του εξυπνότερου ΣΗΕ.

Το έξυπνο ΣΗΕ έχει τη δυνατότητα να
αξιοποιεί πλήρως τις ΑΠΕ, με την αποθήκευση της ενέργειας όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται. Η αποθήκευση είναι δυνατή,
ακόμα και σε κατάλληλες εγκαταστάσεις
των καταναλωτών ή ακόμη και σε ορισμένες ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές. Για

* ο Καθηγητής Θαλής Μιχ. Παπάζογλου
προεδρεύει της διεθνούς Ομάδας Εργασίας
για την υποστήριξη των τεχνικών παραμέτρων
λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας – στα πλαίσια του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρισμού
(CIGRE).
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δέχονται τεχνικών λύσεων, σε ένα έξυπνο
Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
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Η ευθύνη των τραπεζών στην
τρέχουσα κρίση

# " & .(

του Δρ. Θεόδωρου Β. Σταματόπουλου

Για την πρόσφατη μείωση του πραγματικού εθνικού εισοδήματος, δηλ. την
ύφεση, η οποία μειώνει απότομα το επίπεδο διαβίωσης της πλειονότητας των πολιτών, και ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. το
φθινόπωρο 2007, με ταχύτατη εξάπλωση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά στη διεθνή κοινότητα, καθοριστική ευθύνη έχουν
οι διοικήσεις των τραπεζών σε συνδυασμό
με την πολιτική εξουσία που εκάστοτε τις
εποπτεύει.
Στις οικονομικές καταστάσεις των εμπορικών τραπεζών, αποτυπώνεται η πηγή του
μηχανισμού μεταβίβασης της κρίσης στην
υπόλοιπη αμερικανική και διεθνή οικονομία. Οι τράπεζες αυτές, είτε πρωτογενώς
χορηγούσαν τα υπόψη δάνεια, «παραβλέποντας» τη συνήθη τραπεζική αξιολόγηση
του πιστωτικού κινδύνου που αναλάμβαναν, είτε τα είχαν αγοράσει στη δευτερογενή αγορά, ως επενδυτικό χαρτοφυλάκιο,
και στις δύο περιπτώσεις, τελικώς τα εμφάνιζαν στο ενεργητικό τους ως αξιόγραφα,
τα οποία δεν μπορούσε παρά να αποδειχθούν … «τοξικά», στην περίπτωση της
πτώσης των τιμών. Έτσι, η κατάρρευση της
φούσκας των τιμών των ακινήτων, για την
αγορά των οποίων χορηγήθηκαν τα υπόψη
δάνεια, αν και μικρού τμήματος της αγοράς
κατοικίας των Η.Π.Α., έθεσε σε λειτουργία
το λεγόμενο στην αρθρογραφία, «ηθικό
κίνδυνο» (moral hazard). Ο τελευταίος
εδώ, σημαίνει ότι ο δανειζόμενος έχει κίνητρο να διακόψει την αποπληρωμή του

δανείου του, αφού η αξία του ακινήτου
(υποθήκης) που έχει αγοράσει με αυτό, έχει
τώρα καταρρεύσει ακόμα και κάτω από την
ονομαστική αξία του δανείου. Άμεση συνέπεια των κατά την έκδοσή τους επισφαλών
δανείων (sub-primes), τα οποία μετατράπηκαν σύντομα σε «λογιστικές προβλέψεις»,
δηλ. αποδέχθηκε η τράπεζα ότι δεν μπορούν να αποπληρωθούν, και επομένως τα
εγγράφει ως «ζημιές», είναι η μείωση της
αξίας των απαιτήσεων-ενεργητικών της. Αν
η μείωση αυτή είναι σε αξία μεγαλύτερη
από τα ίδια κεφάλαια της, η τράπεζα χρεοκοπεί, αφού διακόπτεται απότομα το «κανάλι εισροών-εκροών» κεφαλαίων από τη
λειτουργική της δραστηριότητα, ενώ τα ίδια
κεφάλαια της δεν αρκούν για να «καλύψουν» τη διαφορά. Φυσικά τα ίδια ισχύουν
για όλες τις εμπλεκόμενες τράπεζες στην
υπόψη κατηγορία δανείων. Στη συνέχεια του
υπόψη μεταβιβαστικού μηχανισμού, αρκεί
και μόνο η διαρροή της «εσωτερικής πληροφορίας», ότι η τράπεζα Χ αντιμετωπίζει το
παραπάνω πρόβλημα «ρευστότητας», για
να δημιουργηθεί «κρίση εμπιστοσύνης1»,
και στη μεν διατραπεζική αγορά χρήματος,
οι άλλες τράπεζες να μην τη δανείζουν,
τώρα μάλιστα που έχει ζωτική ανάγκη, στο
δε χρηματιστήριο να πουλάνε όλοι τη μετοχή της με αποτέλεσμα, τα ίδια κεφάλαια
της να αποτιμώνται (από τις «αγορές») συνεχώς χαμηλότερα μεγενθύνοντας το πρόβλημα «ρευστότητας». Η χρεοκοπία είναι
μονόδρομος, αν δεν τη συνδράμει ο Κεντρικός Τραπεζίτης (Νομισματικές Αρχές).

1: χρηματοπιστωτικό σύστημα = πίστη-εμπιστοσύνη, όχι απλώς πίστωση, η οποία έρχεται αργότερα
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παρκή ρευστότητα των υπό απειλή χρεοκοπίας εμπορικών τραπεζών τους.
Οι άμεσες μακροοικονομικές επιπτώσεις
από το πάγωμα των τραπεζικών πιστώσεων
και την απότομη πτώση των τιμών μετοχών
& ομολόγων, αναφέρονται στη μείωση,
αφενός των επενδύσεων των επιχειρήσεων
και αφετέρου, της κατανάλωσης του ιδιωτικού τομέα, νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Η πτώση των δύο αυτών κατηγοριών δαπανών επιδρά πολλαπλασιαστικά στη μείωση
της αξίας της παραγωγής αγαθών-υπηρεσιών, αλλά επίσης και κυρίως της απασχό-

λησης και του εθνικού εισοδήματος4. H μεν
μείωση των επενδύσεων επιδρά εξαιρετικά
αρνητικά στο «επιχειρηματικό κλίμα», το
οποίο προσδιορίζει την ανάληψη κινδύνων
στην οικονομική δραστηριότητα –επιχειρηματικοί κύκλοι-, η δε μείωση της δαπάνης
του ιδιωτικού τομέα για καταναλωτικά
αγαθά, αφού συνιστά περίπου το 70% του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)
στις χώρες του ΟΟΣΑ5, συνεπάγεται ότι μικρές μεταβολές της επιδρούν σημαντικά στο
βραχυπρόθεσμο προσδιορισμό του εθνικού

2: Κεντρική κρατική εξουσία και οργανισμοί, αφενός, τοπικής αυτοδιοίκησης και αφετέρου, κοινωνικής
ασφάλισης.
3: Αφενός αύξηση δαπανών, τόσο για αγορά «τοξικών χαρτιών» όσο και από την αυτόματη αύξηση των
επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, κι αφετέρου, μείωση εσόδων λόγω της ανατροφοδοτούμενης ύφεσης που προκάλεσε η ανεύθυνη κατανομή των πόρων από τις τράπεζες
4: Ύφεση τουλάχιστον βραχυχρόνια, 1-3 χρόνια.
5: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
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Στην περίπτωση όμως αυτή, το ιδιωτικό
πρόβλημα της ανεύθυνης τραπεζικής διοίκησης, μετατρέπεται σε «κρατικό» χρέος,
μέσω έκδοσης είτε ομολόγων, είτε νέου
χρήματος που θα προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν είναι απλώς άδικο, αλλά
κλοπή το «κρατικο-επώνυμο» αυτό χρέος
να καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι! Οι τελευταίοι φυσικά δεν έχουν
καμία σχέση με την παραπάνω ανεύθυνη
και άπληστη (που εξηγώ παρακάτω) συμπεριφορά των τραπεζών. Με άλλα λόγια,
η πτώση των τιμών των ακινήτων, προκάλεσε σε πρώτο χρόνο ανάλογη μείωση
του ενεργητικού των τραπεζών, ενώ στη
συνέχεια, πολλαπλάσιο πάγωμα πιστώσεων, αφού εκτός των ζημιών που πρέπει να καλύψουν, τώρα «ψάχνουν» και
για «κεφαλαιακή επάρκεια». Επιπλέον,
όπως είδαμε αναμένεται ντόμινο κατάρρευσης χρηματιστηριακών αξιών (μετοχές, ομόλογα).
Έτσι, την υπερβολικά κερδοσκοπική
πολιτική των αμερικανικών, και όχι
μόνο, τραπεζών στα περιορισμένης φερεγγυότητας στεγαστικά δάνεια ή τις τιτλοποιήσεις τους, η οποία οδήγησε, με
αναμενόμενη μαθηματική βεβαιότητα, στο
σπάσιμο της κερδοσκοπικής φούσκας της
αγοράς κατοικίας στις Η.Π.Α. (φθινόπωρο
2007 – 2008), αναγκάζεται να επωμισθεί
ο δημόσιος τομέας ή η γενική κυβέρνηση2
των υπόψη κρατών, με τη διεύρυνση των
ελλειμμάτων των κρατικών προϋπολογισμών3 και την αύξηση του δημόσιου χρέους, με σημαντική νομισματική επέκταση
εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών (quantitative easing), που στήριξαν την ανε-

( ,/!

%/- '

& ( '

# " & .(

εισοδήματος. Μεσοπρόθεσμα6, η οικονομία επιστρέφει7 στο φυσικό επίπεδο εισοδήματος, το οποίο προσδιορίζεται από την
ποσότητα και ποιότητα των πόρων της.
Η μεταβίβαση της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και της ύφεσης διεθνώς, έγινε μέσω
του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου πόρων,
κεφαλαίων και αγαθών-υπηρεσιών, το
οποίο έχει πλέον καταστήσει απολύτως
αλληλεξάρτητες τις εθνικές οικονομίες. Το
τελευταίο είναι γεγονός, ειδικά μετά την
«απορρύθμιση8» των αγορών (αγαθώνυπηρεσιών, πόρων και χρήματος-κεφαλαίων) ήδη από τη δεκαετία του ’80, αλλά
και την ανακάλυψη χρηματοοικονομικών

καινοτόμων προϊόντων, κυρίως από τη
δεκαετία του ’90, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά, αφενός στην αλλαγή του «διαμεσολαβητικού» ρόλου των τραπεζών και
αφετέρου, στην είσοδο μη-τραπεζικών
χρηματοοικονομικών οργανισμών σε τραπεζικές εργασίες, και αντίστροφα των τραπεζών σε ασφαλιστικές και χρηματιστη-

ριακές υπηρεσίες. Οι αλλαγές αυτές στη
φύση των χρηματαγορών, σε συνδυασμό
με τη σχεδόν κατάργηση των προστατευτικών9 μέσων της εγχώριας παραγωγής
αγαθών-υπηρεσιών, και την τεχνολογική
πρόοδο στα συστήματα τηλεπικοινωνιών,
τα οποία τελικώς αύξησαν κατακόρυφα την
ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος μειώνοντας τη ζήτησή του, συνιστούν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της
λεγόμενης «παγκοσμιοποίησης των αγορών».
Κεντρικής σημασίας έννοια, για την κατανόηση του κομβικού ρόλου των τραπεζών
στην τρέχουσα παγκόσμια οικονομική
κρίση, είναι ο δείκτης μόχλευσης
(leverage ratio), ο οποίος μπορεί
να υπολογιστεί από τις οικονομικές καταστάσεις τους. Στην
απλούστερη έκφρασή του, αρκετή για τις ανάγκες της παρούσας
ανάλυσης, ο δείκτης μόχλευσης
(δμ) είναι ο λόγος της αξίας των
ενεργητικών στοιχείων (Ε) προς τα
ίδια κεφάλαια (ΙΚ) της τράπεζας.
Έτσι αν πχ. στην τράπεζα Α,
έχουμε Ε=100€ και ΙΚ=25€ τότε
δμ(Α)=Ε/ΙΚ=100/25=4. Αντίθετα,
αν στη τράπεζα Β έχουμε επίσης
Ε=100€ αλλά ΙΚ=5€, τότε
δμ(Β)=100/5=20. Τι σημαίνει όμως χαμηλός (στην Α τράπεζα, για το παράδειγμά
μας) ή υψηλός (στην Β τράπεζα) δμ; Ας υποθέσουμε ότι οι τιμές των ακινήτων πέφτουν
ξαφνικά 15% επειδή σκάει η «κερδοσκοπική φούσκα» (=τεχνητή διόγκωση τιμών
ακινήτων). Τότε και οι δύο τράπεζες «βλέπουν» την αξία του ενεργητικού τους (Ε) να

6: 3-10 έτη.
7: Μέσω της παραπάνω «πολιτικής» ύφεσης, μειώνοντας το μέγεθος της «γενικής κυβέρνησης» και αντίστοιχα αυξάνοντας τον ιδιωτικό τομέα (crowding out effect).
8: Κατάργηση των περιορισμών στη λειτουργία των αγορών χρήματος-κεφαλαίου, καταρχάς, και αργότερα αγαθών-υπηρεσιών και πόρων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ελεγκτικού έργου του
δημόσιου τομέα.
9: Δηλ. την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου. Διεθνείς διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
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bonus, ενώ οι μέτοχοι θα έχουν 50% απόδοση των κεφαλαίων τους (=10€/20€).
Προφανώς υπάρχει σημαντικό κίνητρο για
τη διοίκηση να χορηγεί δάνεια με υψηλές
αποδόσεις. Αντίθετα, αν οι τιμές των ακινήτων πέφτουν, όπως είδαμε παραπάνω, η
μεν τράπεζα Α με το χαμηλό δμ «επιβιώνει», ενώ η Β, παρουσιάζοντας έλλειμμα
ρευστότητας 10€ (=15€ μείωση Ε – 5€ ΙΚ),
βρίσκεται υπό χρεωκοπία, εκτός αν καταφέρει τουλάχιστον, ένα ή συνδυασμό από τα
εξής:
α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
που είναι μάλλον δύσκολη σε περιόδους κρίσης, όπου θεμελιώνεται έλλειψη

εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.
β) Μείωση δανειοδοτήσεων10, για να αποφύγει νέες επισφάλειες, αλλά και μη
ανανέωση αυτών που μπορούν να διακοπούν. Εδώ, η μείωση οφείλεται κυρίως στην προσαύξηση του βασικού
επιτοκίου χορηγήσεων (external finance
premium), που η τράπεζα ζητά για τα μη
εγγυημένα δάνεια, και φυσικά διαφέρει
ανά πελάτη. Το περιθώριο (spread)
αυτό, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού,

10: Είδαμε παραπάνω ότι η μείωση των επενδύσεων μειώνει πολλαπλασιαστικά την απασχόληση και το
εθνικό εισόδημα.
11: μεταξύ πλεονασματικών και ελλειμματικών μονάδων σε αποταμιευτικά κεφάλαια
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πέφτει ανάλογα, αφού η αξία των δανείων
είναι ανάλογη των υποθηκευμένων ακινήτων που χρηματοδοτούν. Εντούτοις, μόνο
η τράπεζα Α έχει τα ΙΚ για να χρηματοδοτήσει αυτή τη ζημιά (τοξικό Ε=15€,
ΙΚ=25€) ενώ η τράπεζα Β, ceteris paribus,
χρεοκοπεί λόγω κεφαλαιακής ανεπάρκειας
(τοξικό Ε=15€, ΙΚ=5€). Συμπέρασμα: υψηλός δμ είναι πολύ επικίνδυνος.
Τότε γιατί οι τράπεζες αρέσκονται σε
υψηλούς δμ, αφού είναι επικίνδυνο όχι
μόνο για τις ίδιες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία, λόγω της κεντρικής τους
θέσης στην αλυσίδα της παραγωγής πλούτου στην οικονομία; Βασικός κανόνας στη
χρηματοδοτική είναι ότι «μπορείς να πραγματοποιήσεις
υψηλότερες αποδόσεις μόνο
αν είσαι αποφασισμένος να
αναλάβεις υψηλότερο κίνδυνο». Ο τελευταίος μπορεί να
μετρηθεί από το ύψος του δμ.,
ο οποίος συνιστά ένα μέτρο πιστωτικού κινδύνου για την τράπεζα. Έτσι, όσο υψηλότερη η
τιμή του δμ τόσο υψηλότερες
οι αποδόσεις, εφόσον φυσικά
υπάρχουν, δηλ. όταν πραγματοποιούνται κέρδη. Αντίθετα,
όταν οι αποδόσεις είναι αρνητικές (πχ. μετά την κατάρρευση των τιμών των ακινήτων…),
υψηλή τιμή του δμ σημαίνει ότι εφόσον καταγραφούν ζημιές από «στάση πληρωμών» από τους δανειζόμενους, τότε η
αρνητική απόδοση των χορηγήσεων της
τράπεζας θα είναι εξίσου μεγάλη, τόση
που μπορεί να την οδηγήσει στη χρεοκοπία.
Αυτό σημαίνει ότι αν για παράδειγμα τα
δάνεια που χορηγεί η τράπεζα Α (του παραδείγματός μας) έχουν απόδοση 10%, η
μεν διοίκηση θα ωφεληθεί με ανάλογα
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βραχυχρόνια, μειώνει τις επενδύσεις,
την απασχόληση και το εισόδημα.
γ) Ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών
στοιχείων (Ε), κυρίως κινητών αξιών
όπως πχ. μετοχών, ομολόγων κλπ
αξιογράφων. Το τελευταίο, εφόσον συνιστά μαζική συμπεριφορά, είναι πιθανό
να προκαλέσει μείωση του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου, μείωση της
αξίας του συνολικού πλούτου της οικονομίας και επομένως μείωση των δαπανών κατανάλωσης και επενδύσεων
του ιδιωτικού και ενδεχομένως του δημόσιου τομέα. Η βραχυχρόνια πολλαπλασιαστικά μείωση της απασχόλησης
και του εθνικού εισοδήματος, η ύφεση
δηλαδή, είναι πλέον γεγονός…

Συμπερασματικά, τα υπερκέρδη (abnormal profits), τα οποία έχουν ανάγκη οι
τράπεζες σήμερα για να πετύχουν τους
«στόχους» τους, οι οποίοι δικαιολογούν,
για μεν τα ανώτατα στελέχη, τα bonus που
θεωρούνται απαραίτητα για την αφοσιωμένη παροχή υπηρεσιών τους, για δε τους
μετόχους τα μερίσματα, επίσης απαραίτητα
για να συνεχίσουν να διακρατούν τις μετοχές τους, δυστυχώς, δεν μπορούν να
προκύψουν πλέον από την απλή «διαμεσολαβητική11» εργασία τους: «Αποτέλεσμα πλεονεξίας» το χαρακτήρισε ο νομπελίστας Καθηγητής Οικονομικών P.Krugman. Η απληστία των τραπεζών τις εγκλώβισε σε αδυναμία να παίξουν την κυρία
λειτουργία τους, εκείνη της διαμεσολάβη-

σης, η οποία όμως είναι απολύτως απαραίτητη για την «υγιή» ή αποτελεσματική κατανομή των πόρων στις παραγωγικότερες και
αποδοτικότερες οικονομικές μονάδες.
Πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από τα παραπάνω είναι ότι η τρέχουσα
κρίση είναι συστημική. Παράγεται αυτόματα
από τη λειτουργία του «καπιταλιστικού συστήματος» ή εκείνου της λεγόμενης «ελεύθερης αγοράς», ή ορθότερα, κατά τον
Καθηγητή μας J.K. Galbraith, «εταιρικού
συστήματος», με την έννοια ότι οι διοικήσεις
των μεγάλων επιχειρήσεων-τραπεζών αποφασίζουν και πετυχαίνουν να υλοποιήσουν
τι, πόσο, πώς, πότε και πού θα παραχθεί και
θα καταναλωθεί. Το κύριο κριτήριο
για τις αποφάσεις αυτές, δεν είναι
άλλο από τα υπερκέρδη, τα οποία
εφόσον πραγματοποιηθούν, δικαιολογούν τα bonus για τις διοικήσεις-ανώτατα στελέχη και τα αυξημένα μερίσματα για τους μετόχους.
Επομένως, για τους πολίτες, και
ειδικά για τους Έλληνες, οι οποίοι
χαρακτήριζαν «άχρηστους» όσους
δεν συμμετείχαν στα κοινά, δεν είναι
απλώς πρόδηλη αλλά επιτακτική ανάγκη, η
«πολιτική» θεσμοθέτηση ορίων για τους
συμμετέχοντες στις «αγορές», έτσι ώστε όχι
μόνο να διατηρηθεί αλλά να βελτιωθεί η
δημοκρατική λειτουργία των κοινωνιών μας.
Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί την επανάκτηση
της αυτονόμησης της πολιτικής από την οικονομία, το οποίο σήμερα είναι ζητούμενο
για όλους τους πολίτες με συνείδηση κοινωνικής ευθύνης.

Θ. Σταματόπουλος: Αν. Καθηγητής Οικονομικών, Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστικής και Διευθυντής ΠΜΣ
“Λογιστική και Ελεγκτική”, Σ.Δ.Ο., Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - stamth@staff.teicrete.gr

Ο μύθος της ασφαλούς,
φτηνής, “πράσινης”
πυρηνικής ενέργειας

Την άνοιξη του 1986 έδωσα δυο διαλέξεις στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια,
στα πλαίσια του τότε Ελεύθερου Ανοικτού
Πανεπιστημίου. Το θέμα των διαλέξεων
ήταν «Ασφάλεια Πυρηνικών Αντιδραστήρων». Η πυρηνική ενέργεια, είχε ακόμη
την αχλύ του μυστηρίου και του δυσνόητου για τους αμύητους. Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όμως, εντείνεται η
ανησυχία για θέματα ασφαλείας όσο γίνονται γνωστές άγνωστες λεπτομέρειες από
την πυρηνική βιομηχανία
Πολύ σύντομα το περιεχόμενο των διαλέξεών μου επιβεβαιώνεται με τον πιο
δραματικό τρόπο. Στις 26 Απριλίου του
1986, η έκρηξη στο πυρηνικό εργοστάσιο
"Ιώδιο, καίσιο, στρόντιο"
Στίχοι: Άκης Πάνου
Μουσική: Άκης Πάνου
Ιώδιο, καίσιο, στρόντιο,
το νέφος ευρύ κι υπερπόντιο,
δεν είναι τουφέκι ή ακόντιο,
ιώδιο, καίσιο, στρόντιο.

του Τσερνόμπιλ, φέρνει στην καθημερινότητά μας έννοιες όπως η ραδιενέργεια, η
τήξη της καρδιάς του αντιδραστήρα, το ραδιενεργά ισότοπα, τα millirem και τα millisievert. Ο Άκης Πάνου εμπνέεται το
απίθανο τραγούδι με τίτλο «Ιώδιο, καίσιο,
στρόντιο». Κάθε προγραμματισμένη κατασκευή αντιδραστήρα σχάσης ακυρώνεται.
Σήμερα, 25 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ,
ένα ατύχημα της ίδιας κλίμακας στη Φουκουσίμα, έρχεται να διαψεύσει για μια
ακόμη φορά όλους τους υπολογισμούς
ασφαλείας, όλα τα προγνωστικά, και όλη
την τεχνολογική μας υπεροψία. Η Ιαπωνία
για δεύτερη φορά μετά τη Χιροσίμα αντιμετωπίζει συγχρόνως καταστροφές υποδομών, χιλιάδες θανάτους και ραδιενέργεια.
Πυρηνικά ατυχήματα
Αυτό που καθιστά ένα πυρηνικό ατύχημα μοναδικό, σε σχέση με άλλες φυσικές
ή ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι ότι οι

Ιώδιο, στρόντιο, καίσιο,
το μέλλον του κόσμου απαίσιο,
καλοί και κακοί μες το πλαίσιο,
ιώδιο, στρόντιο, καίσιο.
Το άμεσο τέλος ελπίδα μας
και συ αφροσύνη, πυξίδα μας,
εσύ επιστήμη ασπίδα μας!
εμπόδια είμαστε, πήδα μας!
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της Δρ. Χαράς Αθανασάκη - Μιχαηλίδου
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επιπτώσεις δεν γνωρίζουν σύνορα, έχουν
μεγάλη διάρκεια και μπορεί να προκαλέσουν μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική
καταστροφή.
Αυτό που καθιστά ένα πυρηνικό ατύχημα αναπόφευκτο, είναι η εξαιρετικά περίπλοκη πορεία των πυρηνικών αντιδράσεων, οι κατασκευαστικές απαιτήσεις και το
γεγονός ότι συνήθεις αστοχίες υλικών και
μικρά ανθρώπινα λάθη, αθροίζονται σε μια
κλιμάκωση ανεξέλεγκτης ανόδου της θερμοκρασίας του ραδιενεργού καυσίμου,
με αποτέλεσμα διαρροή ραδιενέργειας,
έκρηξη, τήξη της καρδιάς του αντιδραστήρα.
Οι υπολογισμοί των ειδικών μας έδιναν
πιθανότητα σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος μια στο εκατομμύριο ανά αντιδραστήρα
και ανά έτος λειτουργίας. Έχουν ήδη συμβεί τρία σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα σε
λίγες δεκαετίες λειτουργίας.
1. Στο ατύχημα του Three Mile Island, στο
Χάρρισμπουργκ της Πενσυλβανίας των
ΗΠΑ, στις 28 Μαίου του 1979, λανθασμένες ενδείξεις οργάνων, κακοί χειρι-

Εργοστάσιο στο Three Mile Island

σμοί του προσωπικού, κακή οργάνωση
στη ροή της πληροφορίας και στην αντιμετώπιση της κρίσης, οδήγησαν σε μερική τήξη (meltdown) της καρδιάς του
αντιδραστήρα και διαρροή ραδιενέργειας. Αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν
περίπου 140 000 κάτοικοι της περιοχής.
Από ένα παιχνίδι της τύχης το ατύχημα
συμβαίνει δώδεκα μόλις ημέρες μετά την
πρώτη προβολή της ταινίας «Το Σύνδρομο της Κίνας». Η τήξη μπόρεσε να
διαπιστωθεί τρία χρόνια μετά, όταν ρομποτική κάμερα πλησίασε στο εσωτερικό
του περιβλήματος και αποκάλυψε τις καταστροφές στην καρδιά του αντιδραστήρα.. Ο καθαρισμός του αντιδραστήρα
άρχισε τον Αύγουστο του 1979, τρεις
μήνες μετά το ατύχημα και συνεχίστηκε
ως το τέλος του 1993. Κόστος, ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
2. Στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, τεχνικοί
εκτελούσαν προγραμματισμένο έλεγχο
διαφόρων συστημάτων, έχοντας θέσει
τον αντιδραστήρα αλλά και τα συστήματα ασφαλείας εκτός λειτουργίας. Ξαφνικά το σύστημα υπερφορτώθηκε, η
θερμοκρασία στον πυρήνα ανέβηκε, και
ακολούθησε έκρηξη και πυρκαγιά. Και
εδώ φαίνεται ότι συνδυασμός κατασκευαστικών σφαλμάτων, αστοχίας υλικών
και ανθρώπινων λαθών οδήγησαν στο
ατύχημα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες
για τις ακριβείς συνθήκες, όπως και τότε
δεν υπήρξε άμεση αναγγελία του ατυχήματος. Ο πρώτος συναγερμός δόθηκε
από Σουηδούς επιστήμονες που εντόπισαν αυξημένη ραδιενέργεια στη χώρα
τους, 1100 χιλιόμετρα μακριά. Το ΤΑΣΣ

** Υποσημείωση «Σύνδρομο της Κίνας» ονομάζεται το ακραίο σενάριο τήξης της καρδιάς του αντιδραστήρα, όπου το λιωμένο υπέρθερμο ραδιενεργό υλικό, αφού διαβρώσει τη βάση του αντιδραστήρα προχωρεί στο εσωτερικό της γης για να καταλήξει στους αντίποδες, στην Κίνα. Στην ομώνυμη ταινία, μια
δημοσιογράφος που την υποδύεται η Τζέην Φόντα, προσπαθεί να αποκαλύψει πληροφορίες που αποκρύπτονται όταν συμβαίνει ατύχημα σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Ο σεναριογράφος της ταινίας, ήταν παρών
κατά την ενημέρωση του τύπου στο Three Mile Island, όπου επίσης η ροή πληροφοριών ήταν περιορισμένη
και ελεγχόμενη.
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Αντιδραστήρας στο Τσερνόμπιλ
από το Τσερνόμπιλ σε αγριόχοιρους
στην Κροατία και σε ελάφια στη Νορβηγία.
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ανακοίνωσε το ατύχημα με καθυστέρηση τριών ημερών.
Υπολογίζεται ότι από τους περίπου
190 τόνους ουρανίου και προϊόντων
σχάσης, ως και 30% διέρρευσαν στην
ατμόσφαιρα. Ραδιενεργό νέφος σκεπάζει την Ευρώπη. Ο χάρτης της ραδιενέργειας εμφανίζεται στο σχήμα της
UNEP.
125 ως 150 χιλιάδες τετραγωνικά
χιλιόμετρα σe Ρωσία, Ουκρανία και
Λευκορωσία καθίστανται επικίνδυνα
ραδιενεργά και 350 χιλιάδες άνθρωποι
απομακρύνονται μόνιμα από την περιοχή. Η κοντινή στον αντιδραστήρα
πόλη του Πριπυάτ μετατρέπεται σε
πόλη φάντασμα.
Ακόμη και σήμερα, η ραδιενέργεια
στη Μαύρη θάλασσα όπου εκβάλλουν
ποτάμια από τις ραδιενεργές περιοχές,
είναι αυξημένη. Ακόμη και σήμερα, ανιχνεύεται ραδιενεργό καίσιο (Cs 137)
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Το κόστος του ατυχήματος υπολογίστηκε από Σοβιετικές αρχές ίσο με 358
δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας που παραμένει
επικίνδυνα ραδιενεργός, σφραγίστηκε
οκτώ μήνες μετά, από μια προσωρινή
σαρκοφάγο, ένα περίβλημα από ατσάλι
και τσιμέντο. Σήμερα, επειδή έχουν παρουσιαστεί ρωγμές, σχεδιάζεται νέο,
ασφαλέστερο περίβλημα, που
θα κοστίσει πάνω από ενάμισυ
δισεκατομμύριο δολάρια. Αναζητείται χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς.
3. Στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας
στο εργοστάσιο αριθμός ένα (Dai
itchi) υπήρχαν έξι συνολικά αντιδραστήρες, από τους οποίους οι
τρεις ήσαν κλειστοί κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 9,1
Ρίχτερ της 11 Μαρτίου του 2011.
Με τον σεισμό, έκλεισαν αυτόματα και οι υπόλοιποι τρεις. Το

πρόβλημα με την πυρηνική σχάση είναι
ότι η αυτόματη διάσπαση των πυρήνων
συνεχίζεται αδιάλειπτα και είναι ζωτικής
σημασίας να υπάρχει σύστημα ψύξης
της καρδιάς του αντιδραστήρα. Ο σεισμός και το τσουνάμι που ακολούθησε
είχαν σαν αποτέλεσμα ολικό blackout
ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο και
απώλεια του συστήματος ψύξης και

Αντιδραστήρας στη Φουκουσίμα
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Τα λάθη που επαναλαμβάνονται
Η συσσώρευση έξι πυρηνικών αντιδραστήρων στο ίδιο σημείο, θεωρείται κατασκευαστικό λάθος. Ανεπίτρεπτη επίσης
θεωρείται η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο
του αντιδραστήρα και της (ανοιχτής) δεξαμενής φύλαξης ραδιενεργών αποβλήτων.
Υπήρχε από μια δεξαμενή πάνω από κάθε
πυρήνα αντιδραστήρα, και μια έβδομη σε
άλλο σημείο. Αυτές συγκέντρωναν όλα τα
απόβλητα από τα 40 χρόνια λειτουργίας
του εργοστασίου. Παρόμοια σχεδίαση
υπάρχει σε περίπου 15 εργοστάσια στις
ΗΠΑ.

Επικοινωνία πίσω από τζάμι
για προφύλαξη από τη ραδιενέργεια.
Η επικινδυνότητα των εργοστασίων σε
σεισμογενή περιοχή, είχε ήδη επισημανθεί
από αμερικανικές αρχές.. Στην ίδια την Ιαπωνία όπου ισχυρίζονταν ότι είχαν προβλέψει τα πάντα σε σχέση με σεισμό και
τσουνάμι, τον Ιούλιο του 2007 σεισμός 6,7
Ρίχτερ, σε υποτιθέμενη μη σεισμογενή περιοχή, έθεσε εκτός λειτουργίας το πυρηνικό
εργοστάσιο της Kashiwazaki – Kariwa. Μερικοί από τους εκεί πυρηνικούς αντιδραστήρες δεν λειτουργούν ακόμη.
Με 53 εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, η Ιαπωνία είχε ήδη ένα
μεγάλο αριθμό μικρότερης κλίμακας πυρηνικών ατυχημάτων. Δυστυχώς πληθαίνουν
οι καταγγελίες γαι απόκρυψη ή παραποίηση
στοιχείων από την TEPCO, την εταιρία που
λειτουργεί τους αντιδραστήρες . Πιθανόν και
οι έλεγχοι να μην ήσαν πλήρεις, όμως σε
ένα πλέγμα πιθανολογούμενων σκανδάλων
και διαφθοράς η συμμόρφωση της εταιρίας
με τους κανονισμούς ασφαλείας θεωρείται
ανεπαρκής.

Pripyat: Μια πόλη φάντασμα κοντά στον αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
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όλων των συστημάτων ελέγχου, καθώς
τα εφεδρικά συστήματα κατέρρευσαν.
Ακολούθησε άνοδος θερμοκρασίας,
διαδοχικές εκρήξεις, ανάφλεξη, διαρροή ραδιενεργών υλικών, στον αέρα,
το έδαφος και τη θάλασσς, τήξη του πυρήνα των αντιδραστήρων.
Οι καταστροφές στους αντιδραστήρες και στις δεξαμενές αποβλήτων δεν
μπορεί να είναι σήμερα γνωστές με
ακρίβεια. Δυστυχώς, θα μάθουμε επίσης αργότερα την επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό και σε όλα τα
έμβια όντα της ακτινοβολίας. Αλλά και
την επίδραση στη δημόσια υγεία της
συσσωρευμένης ραδιενέργειας στη θάλασσα, τα ποτάμια, το έδαφος, δηλαδή
στον αέρα, στην τροφή και στο νερό
που καταναλώνεται.
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φυσικά ραδιοισότοπα και η κοσμική ακτινοβολία ή από ανθρωπογενείς πηγές. Ανθρωπογενείς πηγές ραδιενέργειας είναι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες κατά τη συνήθη λειτουργία
τους, ή σε περίπτωση ατυχήματος, οι επίγειες δοκιμές πυρηνικών όπλων, τα πυρηνικά
απόβλητα και διάφορες ιατρικές
εφαρμογές.
Τα ραδιενεργά ισότοπα διασπώνται αυτόματα με συγκεκριΑυτόφωτη σφαίρα πλουτωνίου. Το ισότοπο 238 σε
μένο ρυθμό, παράγοντας ραδιεεπαφή με αέρα αναφλέγεται αυτόματα.
νεργό ακτινοβολία. Η ραδιενέργεια προκαλεί σημαντικές βλαΒέβαια ατύχημα με τα ίδια χαρακτηριβες στην εσωτερική χημεία του σώματος καστικά (απώλεια ηλεκτρικής ισχύος – εδώ
ταστρέφοντας τους χημικούς δεσμούς στα
ήταν βραχυκύκλωμα - μη ενεργοποίηση
άτομα και στα μόρια των ιστών. Η σοβαρόσε εφεδρικά συστήματα, απενεργοποίηση
τερη βλάβη είναι στο DNA των κυττάρων.
των συστημάτων ελέγχου κλπ) είχε συμβεί
Το σώμα μας διαθέτει μηχανισμούς αποκατο 2006 στο Forsmark στη Σουηδία. Εδώ
τάστασης της βλάβης. Όσο όμως η δόση της
ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης ήταν
ραδιενέργειας είναι μεγαλύτερη, τόσο αυτό
ευτυχώς μικρός.
είναι δυσκολότερο.
Και πάντοτε, επαναλαμβανόμενα, ανΗ διασπορά των ραδιενεργών υλικών,
θρώπινα λάθη, παραλείψεις, απροσεξίες.
εξαρτάται από τη φορά των ανέμων, από τη
βροχόπτωση και από το είδος των φυτών
Η ραδιενέργεια
και των ζώων ως προς την επίδραση στην
Ο άνθρωπος εκτίθεται σε ραδιενεργό
τροφική αλυσίδα. Ο χρόνος επικινδυνότηακτινοβολία από φυσικές πηγές, όπως τα
τας εξαρτάται από το μέσο χρόνο ζωής του
ραδιενεργού ισοτόπου. Το Ιώδιο 131 έχει
Το πλουτώνιο (Pu) είναι ραδιενεργό υπερουράνιο στοιχείο Είναι μέταλλο λευκό,
χρόνο ημιζωής 8 ημέρες, το Καίσιο και το
ασημόχρωμο που αμαυρώνεται γρήγορα
Στρόντιο περίπου 30 χρόνια, ενώ το πλουστον αέρα εξαιτίας της οξείδωσής του.
τώνιο-239 έχει χρόνο ημιζωής 24100 χρόΑπαντάται σε έξι αλλοτροπικές μορφές.
νια. Για να μειωθεί η ραδιενέργεια στο ένα
Στις ενώσεις του εμφανίζεται με πέντε
χιλιοστό της αρχικής, απαιτείται χρόνος ίσος
αριθμούς οξείδωσης και αντιδρά με τον
με το δεκαπλάσιο του χρόνου ημιζωής.
άνθρακα, τα αλογόνα, το άζωτο και το
πυρίτιο. Όταν εκτίθεται στον υγρό αέρα,
Πυρηνικά απόβλητα
δημιουργεί οξείδια και υδρίδια στη συνέΠυρηνικά απόβλητα είναι τα παραπροϊχεια γίνεται σκόνη που μπορεί να αυτοαόντα της πυρηνικής βιομηχανία, κυρίως οι
ναφλεχθεί απότομα. Είναι ραδιενεργό
χρησιμοποιημένοι ράβδοι καυσίμου από
δηλητήριο που συσσωρεύεται στο μυελό
την καρδιά του πυρηνικού αντιδραστήρα.
των οστών.
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Είναι εξαιρετικά ραδιενεργά και επικίνδυνα.
Δεν έχουμε μέθοδο επεξεργασίας και
μόνιμης αποθήκευσης.
Εξαιτίας της παρουσίας του πλουτωνίου, για τα πυρηνικά απόβλητα πρέπει να
εξασφαλιστεί ασφαλής αποθήκευση για
περίπου 250 χιλιάδες χρόνια. Για σύγκριση, ο homo sapiens εμφανίστηκε στη
γη εδώ και 150 ως 200 χιλιάδες χρόνια. Οι
πρώτοι πολιτισμοί στη Μεσοποταμία, περίπου 6 χιλιάδες χρόνια πριν. Πριν από
450 χρόνια δεν γνωρίζαμε τον νόμο της
παγκόσμιας έλξης που διατύπωσε ο Νεύτων στα Principia Mathematica to1687.
Στα 25 χρόνια που πέρασαν από το ατύχημα του Τσερνόμπιλ άλλαξε ο γεωπολιτικός χάρτης της περιοχής με τη διάλυση
της Σοβιετικής Ένωσης.
Ποιες ανθρώπινες κατασκευές, εγγυώνται αυτή τη χρονική διάρκεια; Ποια θα
είναι η πολιτικοκοινωνική δομή, ποιος ο τεχνολογικός πολιτισμός, ποιο το μέλλον του
ανθρώπινου είδους σε αυτό το βάθος χρόνου;
Τα ραδιενεργά πυρηνικά απόβλητα
είναι το δημιούργημα και το κληροδότημα
της γενιάς μας για (χιλιάδες) επόμενες γενιές.

Αρκούν λίγα κιλά πλουτωνίου και όχι
ιδιαίτερα περίπλοκες γνώσεις για να κατασκευαστεί μια πυρηνική βόμβα. Υπάρχουν
σήμερα αποθέματα περίπου 1000 τόνων
πλουτωνίου και κάθε χρόνο παράγονται
άλλοι είκοσι τόνοι από τους πυρηνικούς

Δακτυλίδι από 99,96 % καθαρό πλουτώνιο, αρκετό για μία πυρηνική βόμβα. Το δακτυλίδι έχει μάζα 5,3 κιλά περίπου, και
διάμετρο 11 cm.
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Ανοιχτή δεξαμενή πυρηνικών αποβλήτων

Διασπορά πυρηνικών όπλων
Η πρώτη ύλη για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, το πλουτώνιο είναι από τα πιο
επικίνδυνα υλικά που γνωρίζει η επιστήμη.
Με εξαίρεση ελάχιστες ποσότητες μακρόβιων ισοτόπων, όλο το πλουτώνιο του πλανήτη μας είναι τεχνητά κατασκευασμένο σε
πυρηνικούς αντιδραστήρες, ως προϊόν της
σχάσης του ουρανίου. Η βόμβα στο Ναγκασάκι ήταν βόμβα πλουτωνίου. Μπορεί
ακόμη να επαναχρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
σε συνδυασμό με ουράνιο, όπως στον αντιδραστήρα 3 της Φουκουσίμα που χρησιμοποιούσε το λεγόμενο καύσιμο MOX (mixed
Oxide). Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό
του παραγόμενου πλουτωνίου προορίζεται
για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, ή παραμένει ως συστατικό των ραδιενεργών
αποβλήτων.
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Εντελώς διαφορετικός από την πυρηνική
σχάση είναι ο μηχανισμός παραγωγής
ενέργειας από τη σύντηξη πυρήνων
υδρογόνου. Εδώ δεν υπάρχουν μακρόβια ραδιενεργά κατάλοιπα και η διαδικασία της σύντηξης, ως εξαιρετικά ασταθής,
σταματά αν συμβεί οποιαδήποτε διατάραξη στην πορεία των αντιδράσεων. Αντί
δηλαδή για υπερθέρμανση και τήξη της
καρδιάς του αντιδραστήρα, εδώ η βλάβη
οδηγεί σε «σβήσιμο»¨της αντίδρασης.
Υπάρχουν σήμερα σε εξέλιξη δυο διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίτευξη
πυρηνικής σύντηξης. Η κοινοπραξία ITER
που προχωρεί στην κατασκευή εργοστασίου στη νότιο Γαλλία με τον παραδοσιακό τρόπο των μαγνητικών πεδίων. Και
η κοινοπραξία HiPER, όπου σημαντικό
ρόλο έχει το ΤΕΙ Κρήτης, που επιχειρείται
η σύντηξη να επιτευχθεί με χρήση λέιζερ.
αντιδραστήρες. Το πλουτώνιο μπορεί να
γίνει στόχος κλοπής ή πειρατείας από κυβερνήσεις ή εξτρεμιστικές ομάδες. Είναι
προφανές ότι ο κίνδυνος διασποράς των
πυρηνικών όπλων μεγαλώνει με τη λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων. Είναι
γνωστή και σε εξέλιξη η συζήτηση για την
παραγωγή πυρηνικής ενέργειας από το
Ιράν καθώς και οι φόβοι ότι αυτό θα οδηγήσει σε κατασκευή ατομικής βόμβας. Παρόμοια συζήτηση έχει γίνει για την Ινδία, το
Ισραήλ, το Πακιστάν και τη Βόρεια Κορέα.
Σχόλιο
Το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα
αναδεικνύει τα προβλήματα μιας επιλογής
που δεν είναι ούτε ασφαλής, ούτε φτηνή
ούτε φιλική προς το περιβάλλον. Άλλωστε
χρησιμοποιείται μόνο από 30 χώρες και
συνεισφέρει μόνο με ένα 6% στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας.
Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα για την αποφυγή του φαινομένου
του θερμοκηπίου δεν μπορεί να συνδυαστεί
με την ανάπτυξη πυρηνικών αμτιδραστήρων. Το πρώτο που επιβάλλεται είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Η αλλαγή του μοντέλου
της αλόγιστης σπατάλης φυσικών πόρων
και του άκρατου καταναλωτισμού. Να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας, να συμβιώσουμε αρμονικά με τη φύση, να
σεβαστούμε τις επόμενες γενιές.
Σε βάθος χρόνου, και η πυρηνική σύντηξη θα μας δώσει καθαρή και άφθονη
ενέργεια. Άμεση, εξοικονόμηση ενέργειας
και οι ανανεώσιμες πηγές είναι μονόδρομος
για την επιβίωσή μας.

Η Χιροσίμα προϋποθέτει τη Φουκουσίμα,
παρότι φαίνονται διαφορετικά συμβάντα.
Και στα δύο κοινό στοιχείο είναι η ανθρώπινη Υβρις.
Στη Χιροσίμα, η Υβρις του νικητή, του αλαζόνα, που αφανίζει αμάχους και ήδη ηττημένους, για να δείξει ακόμη πιο τρομερή
την πλανητική του κατίσχυση. Στη Φουκουσίμα, η Υβρις του άφρονος, ο οποίος
υπέστη το πυρηνικό ολοκαύτωμα και κατόπιν, επιλήσμων του ολέθρου, δοκιμάζει
την πυρηνική ενέργεια πιστεύοντας ακράδαντα ότι τη δαμάζει, ότι η επιστημονική
γνώση μπορεί να αντιμετωπίσει τις φυσικές
δυνάμεις.
Του Νίκου Ξυδάκη
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
33ο Πανελλήνιο Ατομικό
Πρωτάθλημα Γυναικών 2010
(Δεκέμβριος 2010)

Ολοκληρώθηκε το 33ο Πανελλήνιο
Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών, με τη
συμμετοχή των δέκα κορυφαίων Ελληνίδων σκακιστριών, το οποίο διοργανώθηκε
στο Βάμο Χανίων από 23 Νοεμβρίου έως
1 Δεκεμβρίου 2010.
Πρωταθλήτρια Ελλάδος για την φετινή
χρονιά, στέφθηκε η Άννα Μαρία Μπότσαρη η οποία ισοβάθμησε με την Μαρίνα
Μακροπούλου με 7 βαθμούς, αλλά τα
κριτήρια αποφάσισαν για τον τίτλο.

Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε, από τον
Α.Ο. Κύδων Χανίων με συνδιοργανωτές τον
Δήμο Βάμου, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Χανίων και την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.
60ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα
2010 (Δεκέμβριος 2010)
Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2010 ο Βασίλης Κοτρωνιάς
Ολοκληρώθηκε το 60ο Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδος, το οποίο διεξάχθηκε στο
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της Μαίρης Βασιλακάκη
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Βραχάτι Κορινθίας από τις 26 Νοεμβρίου
έως τις 4 Δεκεμβρίου 2010. Πρωταθλητής
για 9η φορά, αναδείχθηκε ο Βασίλης Κοτρωνιάς, ο οποίος τερμάτισε τους αγώνες
με 7 βαθμούς αφήνοντας πίσω τους Καπνίση, Μπανίκα και Μαστροβασίλη Δ. με
6.5 βαθμούς.
Ο Σπύρος Καπνίσης με την απόδοσή
του, πέτυχε την 3η και τελευταία νόρμα του
ανώτερου σκακιστικού τίτλου και έτσι το
ελληνικό σκάκι απέκτησε άλλον ένα γκραν
μαιτρ!

Από το Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής 2010
στο Περιστέρι.
Ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου, 5ος
στη Ελλάδα!
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