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Πρόλογος
Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Παραρτήµατος Χανίων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος Κρήτης συµπληρώνει κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 εννέα χρόνια προσφοράς στην δηµόσια Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση και στην βασική
και εφαρµοσµένη έρευνα στους τοµείς της προστασίας του
Φυσικού Περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης
των Φυσικών Πόρων µέσω της εφαρµογής διεπιστηµονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών.
Με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον
εξοπλισµό που διαθέτει, συµµετέχει σε σειρά ερευνητικών
προγραµµάτων, συνεργάζεται µε πλήθος Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων στην Ελλάδα και
το εξωτερικό και δραστηροποιείται στην παροχή επιστηµονικών γνώσεων και υπηρεσιών, τόσο στην τοπική κοινωνία των Χανίων όσο και στον ευρύτερο Ελληνικό,
Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνή χώρο.
Μετά την πρόσφατη γνωµοδότηση του Συµβούλιου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στις 19-12-2008 σχετικά
µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος, αναµένεται να ολοκληρωθεί η νοµοθετική κατοχύρωση αυτών. Το γεγονός
ότι οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν καλή επαγγελµατική αποκατάσταση ενώ ταυτόχρονα και πλήθος αυτών πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές,
σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του Τµήµατος,
που παρουσιάζονται και στον οδηγό σπουδών, αποδεικνύει την καταξίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στην
επιστηµονική κοινότητα αλλά και στην αγορά εργασίας.

Ελευθερία Κατσίβελα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Χηµείας
Προϊσταµένη Τµήµατος
Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
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Γενικές πληροφορίες για το Τµήµα

Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ξεκίνησε την Ακαδηµαϊκή του διαδροµή το έτος 1999-2000,
µε την ονοµασία Τµήµα Τεχνολογίας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το έτος, 2003 το Τµήµα απέκτησε
τη σηµερινή του ονοµασία, η οποία ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ακαδηµαϊκές και ερευνητικές του κατευθύνσεις. Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται στα Χανιά και στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια στην ιστορική περιοχή της Χαλέπας. Το πρόγραµµα σπουδών του και οι ερευνητικές
δραστηριότητες του επιστηµονικού δυναµικού του Τµήµατος, βρίσκονται στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.

Στόχοι & αντικείµενο σπουδών

Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε το επιστηµονικά αναγνωρισµένο ανθρώπινο δυναµικό, την
τεχνογνωσία και το τεχνολογικά άριστο εξοπλισµό που διαθέτει, παρέχει υψηλού επιπέδου γνώση και αναπτύσσει βασική και εφαρµοσµένη έρευνα στις επιστήµες που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και στην προστασία του Περιβάλλοντος, στα γνωστικά αντικείµενα της Περιβαλλοντικής
Τεχνολογίας, των Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πόρων, των Υδατικών Πόρων και του Γεωπεριβάλλοντος, (ΦΕΚ
287, Τεύχος Β’/10-03-2006).

Αποστολή Τµήµατος

Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε µε σκοπό την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη
έρευνας σε αντικείµενα που αφορούν τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και διαχείριση των φυσικών πόρων,
τις τεχνολογίες διαχείρισης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τον
εντοπισµό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, τη γεωφυσική και τις φυσικές καταστροφές, τη γεωπληροφορική, την αειφόρο ανάπτυξη και τις κατασκευαστικές και σχεδιαστικές
τεχνολογίες.

Περιγραφή Πτυχιούχου

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος διαθέτουν όλες τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες εφαρµογής, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά ως Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του
Παραρτήµατος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, για να µελετούν, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να ελέγχουν και να υποστηρίζουν συστήµατα διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα, αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στα
γνωστικά αντικείµενα:
• της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
• των Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πόρων και
• των Υδατικών Πόρων και του Γεωπεριβάλλοντος

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος είναι εφοδιασµένοι µε σύγχρονες γνώσεις υψηλού επιπέδου, εργαστηριακή και
πρακτική εµπειρία που προκύπτουν από το πρόγραµµα σπουδών, µπορούν να διακριθούν στο εργασιακό περιβάλλον και να διεκδικήσουν µε επιτυχία θέσεις στον ∆ηµόσιο (Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισµοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα) ή Ιδιωτικό Τοµέα, καθώς και σε Ακαδηµαϊκά και
Ερευνητικά Ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς των γνωστικών αντικειµένων του Τµήµατος. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
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Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Παραρτήµατος Χανίων, του ΤΕΙ Κρήτης προτείνονται στην απόφαση
του Συµβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από 19 ∆εκεµβρίου 2008.

« [1] Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τµήµατος Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε
βάση τις επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, µετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλµατος, δύνανται να απασχολούνται, είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων, στον ιδιωτικό και ∆ηµόσιο τοµέα:
• Με µετρήσεις του ηλιακού, αιολικού, γεωθερµικού και υδατικού δυναµικού περιοχών, καθώς και περιβαλλοντικών παραµέτρων, µεµονωµένα, ή συµµετέχοντας σε ερευνητικές οµάδες, συντάσσοντας σχετικές
µελέτες κατά περίπτωση.
• Με τη διερεύνηση, εντοπισµό και αξιολόγηση υπόγειων υδατικών
πόρων, εκπονώντας σχετικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές µελέτες.
• Με την ανάπτυξη και την εφαρµογή κατάλληλων τεχνολογιών για
την παρακολούθηση, πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
• Με το σχεδιασµό και την υποστήριξη συστηµάτων ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας.
• Με την κατασκευή και την υποστήριξη µονάδων διαχείρισης
υγρών αποβλήτων και στερεών απορριµµάτων.
• Με τον σχεδιασµό, κατασκευή και την υποστήριξη µονάδων επεξεργασίας και εµφιάλωσης πόσιµου νερού.
• Με τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας υδατικών πόρων.
• Με τη µελέτη και υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων σε προστατευόµενες περιοχές.
• Με τη σύνταξη, ανάλυση και ερµηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (GIS). θεµατικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS κλπ.

[2] Οι πτυχιούχοι της παραγράφου [1] έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε ως στελέχη µονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, σύµφωνα και µε την προηγούµενη παράγραφο, αυτόνοµα και χωρίς περιορισµούς, στα
ακόλουθα ενδεικτικά αντικείµενα και δραστηριότητες:
• Καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσµάτων µετρήσεων του ηλιακού, αιολικού, γεωθερµικού και υδατικού δυναµικού περιοχών.
• Λειτουργία εργαστηρίων µέτρησης περιβαλλοντικών παραµέτρων.
• Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών παρακολούθησης, πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
• Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών εντοπισµού µε σύγχρονες γεωφυσικές και υδρογεωλογικές µεθόδους,
αξιολόγηση υδατικών πόρων, καθώς και µελέτες σχετικές µε τη ρύπανση της ατµόσφαιρας, της επιφάνειας
του εδάφους και του υπεδάφους.
• Σύνταξη, ανάλυση και ερµηνεία Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (GIS) και την εφαρµογή γεωπληροφοριακών τεχνικών παρακολούθησης του δυναµικού των ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων, της
ποιότητας του περιβάλλοντος, του δυναµικού των υδατικών πόρων και των φυσικών καταστροφών.
• Μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε).
• Σχεδιασµό, µελέτη, επίβλεψη µελέτης, κατασκευή και υποστήριξη µονάδων διαχείρισης υγρών και στερεών
αποβλήτων.
• Σχεδιασµό, µελέτη, επίβλεψη µελέτης, κατασκευή και υποστήριξη µονάδων επεξεργασίας και εµφιάλωσης
νερού και εργαστηριακών µονάδων ποιοτικού ελέγχου υδατικών πόρων.
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Σχεδιασµό, εκπόνηση µελετών και επίβλεψη έργων που αφορούν τη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Εκπόνηση και επίβλεψη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, εκπόνηση και επίβλεψη µελετών σχετικών µε τον σχεδιασµό έργων
και εργασιών.
Σύνταξη, ανάλυση και ερµηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (GIS) όπως θεµατικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS κλπ.

[3] Οι πτυχιούχοι της παραγράφου [1] δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δηµοσίων έργων, σύµφωνα µε
τις ρυθµίσεις της σχετικής µε την εκτέλεση δηµοσίων έργων νοµοθεσίας, που εµπίπτουν στην ειδικότητα που
απορρέει από το γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι.

[4] Οι πτυχιούχοι της παραγράφου [1] δραστηριοποιούνται:
• Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασµό (ή µε εντολή) υπηρεσιών του δηµόσιου και
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως µεµονωµένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως µέλη κλιµακίων επίβλεψης.
• Ως µέλη οργανωµένων υπηρεσιών του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή µελετητικού γραφείου,
συµµετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη µελέτης ιδιωτικών και δηµόσιων
έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 3, που γίνονται µε την ευθύνη της υπηρεσίας ή του
ιδιωτικού γραφείου µελετών.
• Ως µέλη ιδιωτικού µελετητικού γραφείου, συµµετέχουν στη συµπλήρωση του δυναµικού του µελετητικού
γραφείου µε βάση τις ρυθµίσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί µελετών ∆ηµοσίων Έργων, µε δυναµικό
µονάδων ως ακολούθως:
– Μία µονάδα µετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.
– ∆ύο µονάδες µετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εµπειρία.
– Τρεις µονάδες µετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εµπειρία
• Ως µεµονωµένοι Μηχανικοί, αναλαµβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη µελετών δηµοσίων έργων και εργασιών, στις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος αποφοίτησης, είτε συµµετέχοντας σε µελετητική οµάδα, είτε αυτόνοµα, µε δυναµικό µονάδων αντίστοιχο µε
την εµπειρία τους και την τάξη πτυχίου την οποία κατέχουν.
Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες µε αυτές των άλλων πτυχιούχων της
ανώτατης εκπαίδευσης.
[5] Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου [1]:
• Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας χωρίς περιορισµούς, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαµβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις
οποίες εργάζονται.
• ∆ιενεργούν εργασίες πραγµατογνωµοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς ποιοτικού ελέγχου σχετικών µε την ειδικότητά τους.
• ∆ραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.
• ∆ραστηριοποιούνται ως µέλη ερευνητικών οµάδων της ειδικότητάς τους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που
ισχύει κάθε φορά.
• Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να δραστηριοποιούνται και να εξελίσσονται σε όλο το
φάσµα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας σε επιχειρήσεις και φορείς µε αντικείµενο δραστηριότητας
σχετικό µε την ειδικότητά τους, όπου και όπως ορίζεται από τις ισχύουσες σε κάθε περίπτωση σχετικές διατάξεις.
• Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελµατικά αντικείµενα µη ρητά ανφερόµενα παραπάνω, που εµφανίζεται µε την εξέλιξη της επιστήµης και τεχνολογίας και καλύπτεται από το γνωστικό αντικείµενο της
ειδικότητας.»
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Οργάνωση Τµήµατος
Τοµείς & Εργαστήρια

Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποτελείται από τρεις Τοµείς, ο καθένας από τους οποίους
δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά σε σχετικά µεταξύ τους γνωστικά αντικείµενα. Το επιστηµονικό προσωπικό, τα µαθήµατα και τα εργαστήρια του Τµήµατος είναι κατανεµηµένα στους εξής Τοµείς και
Εργαστήρια:
Τοµέας Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πόρων
Εργαστήριο Σχεδιοµελέτης και Κατεργασιών
Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών
Τοµέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας και Βιοχηµικών ∆ιεργασιών
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων
Τοµέας Υδατικών Πόρων και Γεωπεριβάλλοντος
Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισµολογίας
Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

Γνωστικά αντικείµενα των εργαστηρίων

Τα εργαστήρια του Τµήµατος εξυπηρετούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου µε τη θεωρητική τους κατάρτιση και την εργαστηριακή άσκηση σε ειδικευµένα γνωστικά αντικείµενα.

Εργαστήριο Σχεδιοµελέτης και Κατεργασιών
http://dml.chania.teicrete.gr
Το Εργαστήριο Σχεδιοµελέτης και Κατεργασιών (DML) δηµιουργήθηκε µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης σε θέµατα τεχνικών Σχεδίασης, Προσοµοίωσης-Ανάλυσης και Τεχνολογιών Παραγωγής. Επιπροσθέτως το DML υποστηρίζει τα αντικείµενα της Ρευστοµηχανικής, Θερµοδυναµικής και Ηλεκτρικών
Κυκλωµάτων, έχοντας υπό την επίβλεψή του τα αντίστοιχα µαθήµατα.Τα αντικείµενα στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά ή παρέχοντας υπηρεσίες µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Κονδυλίων (ΕΛΚΕ)
του ΤΕΙ Κρήτης, είναι: Αντίστροφη Μηχανική, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ταχεία Πρωτοτυποίηση, Μοντελοποίηση Συστηµάτων ΑΠΕ, Οικολογικό Σχεδιασµό Προϊόντων, Τεχνολογίες Παραγωγής, CAD/CAM/CAE,
Προσοµοίωση – Ανάλυση Φυσικών Προβληµάτων, Πεπερασµένα Στοιχεία (F.E.M.). Στο εργαστήριο συγκροτείται και λειτουργεί:
• Μονάδα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µε στόχο την ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση Πολιτιστικού Περιεχοµένου, τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.
• Μονάδα Εµβιοµηχανικής µε στόχο τη σχεδίαση και κατασκευή εµφυτευµάτων και ιατρικών τρισδιάστατων µοντέλων από δεδοµένα αξονικού και µαγνητικού τοµογράφου.
• Μονάδα Προσοµοίωσης-Ανάλυσης µε στόχο την Μοντελοποίηση και Ανάλυση Φυσικών και Κατασκευαστικών προβληµάτων µε τη βοήθεια προηγµένων λογισµικών και συστοιχίας υπολογιστών.
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Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών
http://ape.chania.teicrete.gr
Γνωστικά αντικείµενα του εργαστηρίου: Ηλιακή Ενέργεια, (δυναµικό και τεχνολογίες εκµετάλλευσής της),
Αιολική Ενέργεια, (δυναµικό και τεχνολογίες εκµετάλλευσής της), Βιοµάζα, (δυναµικό και τεχνολογίες εκµετάλλευσής της), Τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας µε χρήση υδρογόνου, Τεχνικές ορθολογικής χρήσης
ενέργειας και εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια, Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, Ηλεκτρική Οικονοµία, Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας. Συγκροτείται και λειτουργεί:
• Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας µετεωρολογικών δεδοµένων µε κινητό µετεωρολογικό σταθµό και
δίκτυο µετεωρολογικών ιστών.
• Μονάδα ανάπτυξης κόµβων και δοκιµών απόδοσης συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας για κτίρια.
• Μονάδα Ανάπτυξης Εξειδικευµένου Λογισµικού ∆ιαχείρισης Ενέργειας.
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας
και Βιοχηµικών ∆ιεργασιών

http://environment.chania.teicrete.gr

Τα γνωστικά αντικείµενα του εργαστηρίου περιλαµβάνουν: Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα,
νερού και εδάφους), Επεξεργασία και ∆ιαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκποµπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων), Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες (στις οποίες λαµβάνουν µέρος περιβαλλοντικοί ρύποι) Παρακολούθηση και Αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων µέσω της ανάπτυξης
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. Ειδικότερα το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας και Βιοχηµικών ∆ιεργασιών δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς:
• Ατµοσφαιρική Ρύπανση & Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα
• Τεχνολογία & ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων
• Τεχνολογία & ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
• Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
• Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
• Βιοχηµικές ∆ιεργασίες

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών
και Εδαφικών Πόρων

http://triton.chania.teicrete.gr

Tα γνωστικά αντικείµενα του εργαστηρίου αφορούν: Έλεγχο και διαχείριση ποιότητας πόσιµων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων. Τεχνολογίες επεξεργασίας και εµφιάλωσης νερού. ∆ίκτυα ύδρευσης
και άρδευσης. Εδαφολογία, παθογένεια και ρύπανση εδαφών. Προσδιορισµό επιβάρυνσης µε βαρέα µέταλλα
και αγροχηµικά υδατικών και εδαφικών πόρων. Αξιολόγηση και αποκατάσταση χερσαίων – υδάτινων – αγροτικών οικοσυστηµάτων. Οικολογία. Βιολογικοί δείκτες ρύπανσης υδάτων. Αειφόρο διαχείριση υδατικών και
εδαφικών πόρων.Στο εργαστήριο συγκροτείται και λειτουργεί:
• Μονάδα Προστασίας Νερού µε αντικειµενικούς στόχους της µονάδας, η οποία στελεχώνεται από µέλη
του ΕΠ του Τµήµατος, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές,τη διεπιστηµονική διερεύνηση, αξιολόγηση και αντιµετώπιση συνθηκών που µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα
των υδατικών πόρων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.
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Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισµολογίας

http://lgs.chania.teicrete.gr

Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

http://gis.chania.teicrete.gr

Το γνωστικό πεδίο του εργαστηρίου αφορά το πεδίο της Γεωφυσικής και Σεισµολογίας και συγκεκριµένα τη
Βαρυτοµετρική, Μαγνητική, Σεισµική, ηλεκτρική, ηλεκτροµαγνητική, Ραδιοµετρική, Μαγνητοτελλουρική διασκόπηση και εφαρµογές τους στο Γεωπεριβάλλον και τους υδατικούς πόρους, τη Σεισµοτεκτονική, τη Πρόγνωση Σεισµών, το Σεισµικό Κίνδυνο, τις Μικροζωνικές Μελέτες και την Τεχνική Σεισµολογία, τις Σεισµικές
Ακολουθίες, την Παραµόρφωση και δοµή του Φλοιού και του Άνω Μανδύα της Γης, την Αρχαιοµετρία, τον
Παλαιοµαγνητισµό, τη Φυσική του Εσωτερικού της Γης, τις Εφαρµογές της Τηλεπισκόπισης και των GIS στη
Γεωφυσική & Σεισµολογία καθώς και τη φυσική των γεωϋλικών και τη µαθηµατική προσοµοίωση ροών σε
γεωπεριβάλλον. Στο εργαστήριο συγκροτείται και λειτουργεί:
• Σεισµολογικό Κέντρο Κρήτης (HSNC) το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο
πεδίο της συλλογής, τηλεµετάδοσης, ανάλυσης και αξιολόγησης σεισµικών παραµέτρων από τους σεισµολογικούς σταθµούς του εργαστηρίου στο µέτωπο του Ελληνικού Τόξου.
Το εργαστήριο Γεωπληροφορικής στοχεύει στο να παρέχει στους φοιτητές την γνώσης και τις ικανότητες εκείνες που θα οδηγήσουν αρχικά στην κατανόηση του γεωπεριβάλλοντος και του τρόπου µε τον οποίο τα φυσικά
φαινόµενα αλλά και οι ανθρώπινες πράξεις το µεταβάλλουν και ακολούθως στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των γεωγραφικών πληροφοριών για την διαχείριση τους, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την
προώθηση της διεπιστηµονικότητας. Τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία δραστηριοποιείται είναι τα εξής:
• Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία, Χρήσεις και διαχείριση γης, ∆ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών, Φυσική Γεωγραφία, ∆ιαδικτυακή Χαρτογραφία, Παρακολούθηση και
προστασία γεωπεριβάλλοντος και φυσικών διαθεσίµων, ∆ιαχείριση ∆εδοµένων Μέσω Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστηµάτων Πληροφοριών Γης, Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Χωρικών Βάσεων ∆εδοµένων, Παραγωγή και διάθεση Θεµατικών Χαρτών (Χάρτες Γεωλογικοί, Χρήσεων Γης,
Γεωµορφολογικοί, Επικινδυνότητας, Γεωφυσικοί, κτλ), Ψηφιακή Ενηµέρωση Χαρτών, Παραγωγή και
διάθεση ορθοφωτοχαρτών, Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (D.T.M), Χωρική κατανοµή, παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή γεωπεριβαλλοντικών φαινοµένων, Εξαγωγή τοµών και ογκοµετρήσεις, Εφαρµογές ΓΣΠ στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α.

Αποστολή και υπηρεσίες των εργαστηρίων

Τα εργαστήρια έχουν ως αποστολή τους:
• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης, στο
οποίο ανήκει το κάθε εργαστήριο, καθώς και άλλων Τµηµάτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης, στα αντικείµενα µε τα οποία ασχολούνται.
• Την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και έρευνας κοινών διαιδρυµατικών συνεργασιών στις οποίες
συµµετέχει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS και
των άλλων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Tην ανάπτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στα
αντικείµενα του εργαστηρίου.
• Tη συνεργασία κάθε µορφής και την ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων µε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα
ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι τους συµπίπτουν
ή αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του εργαστηρίου µέσα σε πνεύµα αµοιβαιότητας και συλλογικότητας.
• Tη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, την
πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισµένων
επιστηµόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
• Τη συνεργασία µε φορείς του δηµοσίου τοµέα, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστηµονικούς και
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισµούς και οργανώσεις, ώστε να συµβάλουν στη µελέτη
και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών µεθόδων αντιµετώπισης προβληµάτων που ανήκουν στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
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∆οµή Σπουδών

Οι σπουδές στο Τµήµα καλύπτουν τους τοµείς που σχετίζονται µε την κατανόηση και την τεχνολογική παρέµβαση σε συστήµατα εντοπισµού και διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η διάρκεια
των σπουδών στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι συνολικά οκτώ (8) εξάµηνα. Σε όλα τα
εξάµηνα, πλην του τελευταίου, οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις,
ασκήσεις πεδίου, σεµινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε ασκήσεις υπαίθρου
και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φωτοβολταϊκά – αιολικά πάρκα, εργαστήρια µετεωρολογικών, περιβαλλοντικών και γεωτεχνολογικών µετρήσεων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.
Τα τέσσερα πρώτα εξάµηνα σπουδών περιλαµβάνουν:
Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής
Μαθηµατικά Ι και ΙΙ, Φυσική, Χηµεία Ι και ΙΙ, Πληροφορική Ι και ΙΙ, Σχέδιο-CAD, Ενέργεια-Περιβάλλον
και Φυσικοί Πόροι, Ηλεκτρικά Κυκλώµατα, Τεχνική Θερµοδυναµική.
Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής
Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία, Περιβαλλοντική Στατιστική, Αναλογικά – Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γεωλογία, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών – GIS, Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, Φαινόµενα
Μεταφοράς, Μικροελεγκτές, Μετρολογία, Γεωφυσική, Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον.
Τα επόµενα τρία εξάµηνα περιλαµβάνουν:
Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής
Συστήµατα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου, Μετεωρολογία - Κλιµατολογία.
Μαθήµατα Ειδικότητας
Πρόκειται για τα µαθήµατα στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας του Τµήµατος Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος. Τα µαθήµατα αυτά είναι: Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι και ΙΙ, Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή
Ανάλυση Εικόνας, Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστηµάτων, Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστηµάτων, Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Συστηµάτων Α.Π.Ε., Τεχνολογία & ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Τεχνολογία Γεωτρήσεων και Αντλήσεων, Υδρογεωλογία, Τεχνολογία Εντοπισµού
Υδατικών Πόρων, Ατµοσφαιρική Ρύπανση, Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος, Φυσικές Καταστροφές, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα, ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Νερού, Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιµου Νερού.
Σε όλη τη διάρκεια των επτά εξαµήνων, διδάσκονται παράλληλα και µαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (∆ΟΝΑ).
Μαθήµατα ∆ΟΝΑ
Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Ενεργειακή Οικονοµία, Περιβαλλοντική Νοµοθεσία, Περιβαλλοντική ∆ιοίκηση.
Εκτός των προαναφερόµενων µαθηµάτων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διδασκαλία Προαιρετικών
Μαθηµάτων, τα οποία δύναται να µεταβάλλονται ανά ακαδηµαϊκό έτος ή εξάµηνο, σύµφωνα πάντα µε τις
επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες όπως το Τµήµα οφείλει να παρακολουθεί. Η γνώση της
Αγγλικής γλ ώσσας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τµήµατος και καλύπτεται, σύµφωνα µε την
οδηγία του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από τέσσερα επίπεδα. ∆ύο επίπεδα βασικών γνώσεων
και δύο επίπεδα ορολογίας. Οι φοιτητές που κατέχουν τίτλο επιπέδου Lower και άνω, έχουν τη δυνατότητα
να απαλλαγούν από τη διδασκαλία των δύο πρώτων επιπέδων.
Στο 8ο εξάµηνο, ανατίθεται στους σπουδαστές η Πτυχιακή Εργασία σε θέµατα βασικής ή εφαρµοσµένης
έρευνας στα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος και πραγµατοποιείται η Πρακτική Άσκηση. Κατά τη διάρκεια των σπουδών παρέχεται η δυνατότητα της παρακολούθησης µαθηµάτων ή της εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας ή της Πρακτικής Άσκησης, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα
πλαίσια του προγράµµατος ανταλλαγών ERASMUS.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
Θ

Θεωρητικό Μάθηµα

ΕΜ

Επίπεδο Μαθήµατος

Ε

Εργαστηριακό Μάθηµα

ΕΥ

Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθηµα

ΑΠ

Ασκήσεις Πράξης

Μ

Υ

Μικτό Μάθηµα

ΚΜ

Κατηγορία Μαθήµατος

ΜΓΥ

Μάθηµα Γενικής Υποδοµής

ΜΕΥ
∆ΟΝΑ

Φόρτος Εργασίας
Σε 1 διδακτική ώρα Θεωρίας αντιστοιχούν
3 ώρες ΦΕ την εβδοµάδα.
Σε 1 εργαστηριακή ώρα ή 1 ώρα άσκησης
πεδίου αντιστοιχεί 1 ώρα ΦΕ την εβδοµάδα

ΦΕ

Μάθηµα Ειδικής Υποδοµής

ΜΕ

Υποχρεωτικό Μάθηµα

Μάθηµα Ειδικότητας

Μάθηµα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας,
Νοµοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών

∆Μ
∆ιδακτικές Μονάδες (E
ECTS).
ECTS 1 ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες ΦΕ.

Πρόγραµµα Μαθηµάτων

Α’

ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

ΕΞΑΜΗΝΟ

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

1

Μαθηµατικά Ι

4

0

0

4

3

Χηµεία Ι

3

0

2

5

2
4
5
6

α/α

Β’

ΜΑΘΗΜΑ

1
2
3
4
5
6

Φυσική

4

Πληροφορική Ι

0

Σχέδιο – CAD

Ενέργεια, Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

0
2

ΣΥΝΟΛΟ 13

ΜΑΘΗΜΑ

Θ

Μαθηµατικά ΙΙ
4
Χηµεία ΙΙ
3
Πληροφορική ΙΙ
0
Τεχνική Θερµοδυναµική
2
Ηλεκτρικά Κυκλώµατα
2
Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία
2
ΣΥΝΟΛΟ 13

0
0
0
0
0
ΑΠ
0
0
0
0
0
0
0

2
3
4
0

ΚΜ
Θ ΜΓΥ

Υ

Μ ΜΓΥ

Υ

6

Μ ΜΓΥ

3

Ε

4

Ε

ΜΓΥ
ΜΓΥ

2

Θ ΜΓΥ

Σ

ΚΜ

11 24 Ε

2 6
2 5
3 3
2 4
2 4
0 2
11 24

ΕΜ

Μ
Μ
Ε
Μ
Μ
Θ
-

-

ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΕΥ
-

Υ
Υ
Υ
Υ

ΦΕ
ΩΡΕΣ/ΕΒ∆

∆Μ

14

8

12

7

11

7

3
4
6

2
2
4

-

50

30

ΕΜ

ΦΕ
ΩΡΕΣ/ΕΒ∆

∆Μ

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
-

14
11
3
8
8
6
50

8
7
2
5
5
3
30
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ΜΑΘΗΜΑ

Θ

ΑΠ

6

Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος
και των Φυσικών Πόρων

2

0

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

1
2
3
4
5

Περιβαλοντική Στατιστική Ι
Αναλογικά – Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
Γεωλογία
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών – GIS
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

ΣΥΝΟΛΟ 13

1

Φαινόµενα Μεταφοράς

3

Μετρολόγια

2
4
5
6

2
3
2
2
2

Μικροελεγκτές
Γεωφυσική

Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον
Ενεργειακή Οικονοµία

Ε

Σ

1
0
0
0
0

2
2
1
3
2

1

10 24 -

Θ ΑΠ

0

Ε

5
5
3
5
4
2

M
Μ
Μ
M
M

ΚΜ

ΜΕΥ
ΜΕΥ
ΜΕΥ
ΜΕΥ
ΜΕΥ

Θ ∆ΟΝΑ

Σ

-

ΦΕ
ΩΡΕΣ/ΕΒ∆

∆Μ

ΜΕΥ

Υ

9

5

2

0

2

4 Μ

ΜΕΥ

2

2

ΣΥΝΟΛΟ 13

1
0

0
3

2
0

0

5 Μ
2 Θ

ΜΕΥ
ΜΕΥ

2 Θ ∆ΟΝΑ

8 24 -

4

7
7
4
5
5

ΕΜ

ΜΕΥ

2

6

12
11
7
9
8

ΚΜ

6 Μ
5 Μ

Υ

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

30

2
2

∆Μ

50

1
1

ΦΕ
ΩΡΕΣ/ΕΒ∆

-

3
2

ΕΜ

-

Υ
Υ
Υ
Υ

Υ
-

12
8
9
6

6

50

7
5
5
4

4

30

OdigosFinal:Layout 1

Ε’

ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α

6/19/09

ΜΑΘΗΜΑ

Συστήµατα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου
Μετεωρολογία – Κλιµατολογία
Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι
Περιβαλλοντική Νοµοθεσία

5

Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων

7

Υδρογεωλογία

6

Τεχνολογία Γεωτρήσεων και Αντλήσεων

Τεχνολογία Εντοπισµού Υδατικών Πόρων

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΤ’

Ε

Σ

ΚΜ

ΕΜ
Υ
Υ
Υ
Υ

ΜΑΘΗΜΑ

ΦΕ
ΩΡΕΣ/ΕΒ∆

∆Μ

1
0
0
0

2
2
2
0

6
4
4
2

Μ ΜΕΥ
Μ ΜΕΥ
Μ ΜΕ
Θ ∆ΟΝΑ

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

2
2

ΣΥΝΟΛΟ 13

0
0
1

2
2

4
4

Μ
Μ

10 24 -

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΜΕ
ΜΕ
-

ΚΜ

ΕΥ
ΕΥ

12
8
8
6
8
8

7
5
5
3
5
5

-

50

30

ΕΜ

ΦΕ
ΩΡΕΣ/ΕΒ∆

∆Μ

12
14
8

7
8
5

Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας
Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ
Περιβαλλοντική ∆ιοίκηση

3
4
2

1
0
2

2
2
0

6 Μ ΜΕ
Υ
6 Μ ΜΕ
Υ
4 Μ ∆ΟΝΑ Υ

4

Ατµοσφαιρική Ρύπανση

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

6

Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

5

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – Επιλογή ∆υο Μαθηµάτων

Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία
Φυσικές Καταστροφές

α/α

ΕΞΑΜΗΝΟ

3
2
2
2

ΑΠ

1
2
3

7

Ζ’

Θ

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – Επιλογή ∆ύο Μαθηµάτων

α/α

Ε Ξ ΑΜ ΗΝ Ο
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1
2
3
4

8

Η’
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2
2

ΣΥΝΟΛΟ 13

ΜΑΘΗΜΑ

0
0
3

2
2

4
4

Μ
Μ

8

24 -

Θ ΑΠ

Ε

Σ

3

2

6

ΜΕ
ΜΕ
-

ΕΥ
ΕΥ

8
8

5
5

-

50

30

ΚΜ

ΕΜ

ΦΕ
ΩΡΕΣ/ΕΒ∆

∆Μ

ΜΕ

Υ

12

8

1

Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών
και Περιβαλλοντικών Συστηµάτων

4

Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

6
7

Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Νερού
2
Τεχνολογία Επεγεργασίας Πόσιµου Νερού
2
ΣΥΝΟΛΟ 13

0
0

2
2

4
4

Μ
Μ

ΜΕ
ΜΕ

ΕΥ
ΕΥ

8
8

5
5

2
3
5

α/α
1
2

Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστηµάτων
Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Συστηµάτων ΑΠΕ

3
3

1
0
0

2
2

5
5

Μ
Μ
Μ

ΜΕ
ΜΕ

Υ
Υ

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – Επιλογή ∆υο Μαθηµάτων

∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

2

Θ

ΣΥΝΟΛΟ

0
1
ΑΠ

2

4

10 24
Ε

Σ

Μ
-

ΜΕ
-

ΚΜ

ΕΥ
-

11
11
8
50

6
6
5
30

ΕΜ ΦΕ ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ ∆Μ
Υ
Υ

20
10
30
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Προαιρετικά Μαθήµατα

Πέραν των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για
τη διδασκαλία Προαιρετικών Μαθηµάτων, τα οποία δύναται να µεταβάλλονται ανά ακαδηµαϊκό έτος, σύµφωνα πάντα µε τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες που το Τµήµα οφείλει να παρακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΤΦΠ001
ΤΦΠ004
ΤΦΠ014
ΤΦΠ019
ΤΦΠ0xx
ΤΦΠ002
ΤΦΠ009
ΤΦΠ010
ΤΦΠ011
ΤΦΠ012
ΤΦΠ013
ΤΦΠ015
ΤΦΠ016
ΤΦΠ017
ΤΦΠ021
ΤΦΠ022
ΤΦΠ023
ΤΦΠ024
ΤΦΠ025
ΤΦΠ026
ΤΦΠ027
ΤΦΠ028
ΤΦΠ029
ΤΦΠ00Α
ΤΦΠ031
ΤΦΠ032
ΤΦΠ033

Αγγλικά Ι
Αγγλικά ΙI
Αγγλικά ΙII
Αγγλικά ΙV
Ξένες Γλώσσες
Ιστορία Τεχνολογίας
Οικονοµικά Επιχειρήσεις
Φύλο & Τεχνολογία
∆ιεκδικητικές Σχέσεις στον Εργασιακό Χώρο
Ηλεκτρικές Μετρήσεις
Λειτουργικά Συστήµατα
Σχεδιασµός & Κατασκευή Κυκλωµάτων
Συστήµατα & Τεχ. ∆ιαχ/σης Απορριµµάτων
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
Επιστήµη Υλικών
Βιολογία
Στοιχεία Αντοχής Υλικών
Περιβαλλοντική Χηµεία
Αεροδυναµική
∆υναµική Συµπεριφορά Κατασκευών
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Επιχειρησιακή Έρευνα
Περιβαλλοντικός Γεωηλεκτροµαγνητισµός
Γεωεπιστήµες και Matlab
Ενέργεια από Βιοµάζα,Γεωθερµία,Υδροηλ/κά
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
∆ιαχ/ση Χερσαίων & Υδατικών Οικοσ/µάτων

ΤΦΠ034
ΤΦΠ035
ΤΦΠ036
ΤΦΠ050
ΤΦΠ051
ΤΦΠ052
ΤΦΠ053
ΤΦΠ054
ΤΦΠ055
ΤΦΠ056
ΤΦΠ057
ΤΦΠ058
ΤΦΠ059
ΤΦΠ060
ΤΦΠ061
ΤΦΠ062
ΤΦΠ065
ΤΦΠ066
ΤΦΠ067
ΤΦΠ068
ΤΦΠ069
ΤΦΠ070
ΤΦΠ071
ΤΦΠ072
ΤΦΠ073
ΤΦΠ074
ΤΦΠ103

Τεχνική Σεισµολογία
Επιχ/κή Μετεωρολογία–Πρόγνωση Καιρού
Πεπερασµένα Στοιχεία
Ανάλυση Γεωπεριβαλλοντικών ∆εδοµένων
Φυσική Γης & Περιβάλλοντος
CAD II – Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση
Χηµική Τεχνολογία
Γεωλογική Χαρτογράφηση – Νεοτεκτονική
∆ιαφορικές Εξ. µε Μερικές Παραγώγους
∆ιαχείριση Ενέργειας
Ωκεανογραφία
Γεωθερµικά Πεδία
Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα
Προσεγγιστικές Μέθοδοι στις Εφαρµ. Επ.
Ρύπανση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Βιοχηµικές ∆ιεργασίες
Γεωπληροφορική
Γυναικεία Θέµατα
Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον
Λιµνολογία
Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος
Ανάλυση & Αξιολόγηση Επενδύσεων
Αποκ/ση Ρυπ. Υδατικών & Εδαφικών Πόρων
Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός
Οικολογικός Σχεδιασµός Προϊόντων
Εφ. Τηλεπισκόπισης στη ∆ιαχ/ση Περ. Φ.Κ.
Μηχανουργείο
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Μαθήµατα Α’ Εξαµήνου
Μαθηµατικά I

ΤΦ 1000

Θεωρία

Τα µαθηµατικά Ι αποτελούν βασικό εργαλείο για τα περισσότερα από τα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών και ειδικά για τα Μαθηµατικά ΙΙ και την Περιβαλλοντική Στατιστική.

Πραγµατικοί αριθµοί. Μιγαδικοί αριθµοί. ∆ιανύσµατα και Αναλυτική Γεωµετρία. Στοιχεία Γραµµικής Αλγεβρας
(πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραµµικών συστηµάτων, ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα πινάκων, διαγωνοποίηση
πινάκων). Ακολουθίες και σειρές. Πραγµατικές συναρτήσεις µιας µεταβλητής. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι και ολοκληρώµατα συναρτήσεων.

Φυσική

ΤΦ 1001 & 1101

Εργαστήριο

Θεωρία

Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στο σπουδαστή µια ενοποιηµένη εικόνα της Φυσικής δίνοντας έµφαση
στους νόµους της κινηµατικής, του Νεύτωνα και της διατήρησης καθώς και στις έννοιες των πεδίων. Το µάθηµα
αποτελεί την εισαγωγή και βάση των περισσοτέρων µαθηµάτων ειδικής υποδοµής και ειδικότητας. Στα πλαίσια
των εργαστηριακών ασκήσεων, ο σπουδαστής εξοικειώνεται µε την πειραµατική διαδικασία και το κυριότερο, µαθαίνει να αναλύει και να επεξεργάζεται πειραµατικά δεδοµένα.
Κινηµατική - Νόµοι του Νεύτωνα. Μηχανικές ταλαντώσεις. Θεωρία Ελαστικότητας. Ελαστικά κύµατα. Μηχανικές ιδιότητες στερεών: Νόµος Ελαστικότητας του Hooke, Συµπεριφορά στερεών. Ιδανικά ρευστά, Ροή ρευστών, Παροχή, ∆ιατήρηση ενέργειας ροής, Πραγµατικά ρευστά, ινώδης και στροβιλώδης ροή. Εισαγωγή στη
θερµότητα. Νόµοι ακτινοβολίας: ∆ιάπυρα σώµατα, Μαύρο σώµα, Νόµοι των Kirckoff, Wien, Reyleigh-Jeans,
Plank. Ηλεκτρισµός - Μαγνητισµός, Ηλεκτρικό φορτίο και πεδίο, ∆υναµικό, ∆ιηλεκτρικά - πόλωση, Πυκνωτές,
Μαγνητικό πεδίο, ύλη στο Μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Εισαγωγή στην ατοµική και τη πυρηνική Φυσική. Τεχνητή ραδιενέργεια.

•
•
•
•
•
•

Μετρήσεις - Σφάλµατα Μετρήσεων
Γραφικές Παραστάσεις
Πειράµατα Κινηµατικής σε Air Track
Πειραµατική Μελέτη του Απλού Εκκρεµούς
Μέτρηση της Σταθεράς του Ελατηρίου
Μέθοδοι µέτρησης της Ταχύτητας του Ήχου
στον Αέρα
• Πειράµατα Γεωµετρικής Οπτικής

Χηµεία Ι

• Πειραµατική Μελέτη της Θερµικής ∆ιαστολής
των Μετάλλων
• Οπτικό Φασµατοσκόπιο
• Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο
• Πειραµατική Μελέτη της Θερµικής Ακτινοβολίας
των Σωµάτων
• Πειραµατική Μελέτη Απορρόφησης Ακτινοβολίας
γ και Σωµατιδίων β από την Ύλη

ΤΦ 1002 & 1102

Εργαστ ήριο

Θεωρία

Το µάθηµα δίνει στους σπουδαστές τις βασικές χηµικές έννοιες καθώς και τις έννοιες εκείνες που σχετίζονται µε
τα χηµικά διαλύµατα και τη χηµική ισορροπία στα οξειδοαναγωγικά συστήµατα. Το µάθηµα αυτό (θεωρία και
εργαστήριο), σε συνδυασµό µε το µάθηµα της Χηµείας ΙΙ αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των
µαθηµάτων «Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων», «Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Νερού»
και «Τεχνολογίας Επεξεργασίας Πόσιµου Νερού».
Στοιχεία στατιστικής, Εισαγωγικές έννοιες χηµείας. Ονοµατολογία χηµικών ενώσεων, ∆οµή του ατόµου, Σύγχρονες ατοµικές θεωρίες, Περιοδικός πίνακας, Χηµικός δεσµός, Χηµικές εξισώσεις και αντιδράσεις. Οξέα, βάσεις και άλατα σε υδατικά διαλύµατα. Γενικά περί διαλυµάτων. Ταχύτητα χηµικής αντίδρασης και χηµική
ισορροπία. Ισορροπία ασθενών βάσεων και οξέων. Ιονισµός του νερού. Έννοια και µέτρηση pΗ. Ρυθµιστικά
διαλύµατα. Υδρόλυση. Γινόµενο διαλυτότητας και σχηµατισµός ιζηµάτων, Οξειδοαναγωγή, Στοιχεία χηµικής
θερµοδυναµικής.
• Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαστηρίου
• Ηλεκτρονικός Αναλυτικός Ζυγός – Πειραµατικά
Σφάλµατα
• Στοιχειοµετρία Χηµικών Αντιδράσεων
• ∆ιαλύµατα
• Προσθετικές Ιδιότητες

• Τιτλοδότηση ∆ιαλυµάτων, Πρωτεολυτικοί ∆είκτες
• Τιτλοδότηση ∆ιαλυµάτων, Προσδιορισµός
της ελαϊκής οξύτητας
• Εκχύλιση
• Χηµική Ισορροπία
• Προσδιορισµός Χλωριόντων στο Νερό
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Σχέδιο – CAD

ΤΦ 1104

Εργαστήριο

Το περιεχόµενο του µαθήµατος αυτού επελέγη έτσι ώστε ο σπουδαστής, µετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδίασης, να µπορεί να αποδίδει τις όψεις ενός αντικειµένου, να µπορεί να ερµηνεύσει και να σχεδιάσει ένα κατασκευαστικό ή ένα τοπογραφικό σχέδιο και να µπορεί
να χειρίζεται µε αποδοτικό τρόπο τις βασικές λειτουργίες του λογισµικoύ AUTOCAD.
•
•
•
•

Γενικά για την Σχεδιοµελέτη µε Η/Υ
Γενικοί Κανονισµοί Σχεδίου
Όψεις στο Μηχανολογικό σχέδιο
∆ιαστασιολόγηση – Τοµές

• Βασικές λειτουργίες του συστήµατος
σχεδίασης AUTOCAD 2009
• Εφαρµογές σε µηχανολογικά σχέδια
• Εφαρµογές σε τοπογραφικά σχέδια

Ενέργεια, Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

ΤΦ 1005

Θεωρία

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να εισαγάγει το σπουδαστή σε θέµατα φυσικών πόρων, ενέργειας και περιβάλλοντος. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να κατανοεί τα
θέµατα των διαφόρων φυσικών πόρων, τους εξαντλήσιµους και ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους καθώς και
βασικά θέµατα διαφορών περιβαλλοντικών προβληµάτων και τους τρόπους αντιµετώπισης τους.
Εισαγωγή στους φυσικούς πόρους και στη διαχείριση τους. Εξαντλήσιµοι και ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι.
Νερό, έδαφος, δάση, µεταλλικά και µη µεταλλικά ορυκτά, ορυκτά καύσιµα, ανανεώσιµοι ενεργειακοί πόροι.Σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισης τους, όπως φαινόµενο θερµοκηπίου, όξινη
βροχή, τρύπα του όζοντος, µείωση βιοποικιλότητας, ερηµοποίηση εδαφών, επεξεργασία υγρών αστικών λυµάτων, στερεών απορριµµάτων κ.α.

Πληροφορική Ι

ΤΦ 1103

Εργαστήριο

Το µάθηµα περιλαµβάνει τις βασικές έννοιες του Λειτουργικού Συστήµατος MS Windows καθώς και τις βασικές
λειτουργίες των εφαρµογών του MS Office (Word, Excel, Access). Ακολουθεί εισαγωγή στο Τεχνικό Λογισµικό
Matlab και εξοικείωση µε τον προγραµµατισµό σε αυτό. Η επιτυχής παρακολούθηση του µαθήµατος παρέχει τα
εφόδια υλοποίησης ολοκληρωµένων τεχνολογικών εργασιών τόσο για τις σπουδές όσο και για τις µελλοντικές
επαγγελµατικές ανάγκες.
• Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστηµα
MS Windows και τις εννοιες τις Πληροφορικής
• MS Word (Σύνταξη και Επεξεργασία κειµένου,
Μορφοποίηση, Εξισώσεις, Πίνακες)
• MS Excel (Εισαγωγή δεδοµένων, Υπολογισµοί
Συναρτήσεις και Γραφήµατα)
• MS Access (Εισαγωγή δεδοµένων, Πίνακες,
Σχέσεις και Ερωτήµατα)

• Εισαγωγή στο Matlab, το περιβάλλον εργασίας
• Μεταβλητές, πίνακες και επίλυση εξισώσεων
• Το περιβάλλον προγραµµατισµού, υλοποίηση,
διαχείρηση, εκτέλεση βασικών προγραµµάτων
• ∆ηµιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση
γραφικών παραστάσεων

Μαθήµατα Β’ Εξαµήνου
Πληροφορική II

ΤΦ 2102

Εργαστ ήριο

Το µάθηµα εισάγει τους σπουδαστές στον ∆οµηµένο Προγραµµατισµό. Το περιεχόµενο του µαθήµατος αυτού
έχει επιλεγεί έτσι ώστε ο σπουδαστής να µπορεί να αναπτύξει ρουτίνες για τον έλεγχο των µικροελεκτών καθώς
και για να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στα Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών καθώς και κατά τη διαδικασία της ψηφιακής ανάλυσης εικόνων που λαµβάνονται µε τη διαδικασία της τηλεπισκόπισης.
• Γενικά περί ∆οµηµένου Προγραµµατισµού
• Φόρµες µε command buttons
• Πράξεις µε Σταθερές Μεταβλητές. Windows
Controls και Ιδιότητες. Παραδείγµατα
• ∆οµές if the else, do while, Συναρτήσεις
Μετατροπής, Άθροισµα ∆ιαδοχικών Αριθµών
• ∆οµές if then else, do while, Παραδείγµατα

• Πίνακες Ι (Μονοδιάστατοι, ∆ισδιάστατοι,
Εισαγωγή Στοιχείων, Εκτύπωση)
• Πίνακες ΙΙ, ∆οµή for / next, Listbox control
• Υπορουτίνες και Συναρτήσεις, Παραδείγµατα
• Αρχεία Κειµένου µε Παραδείγµατα
• Αρχεία Access I
• Αρχεία Access ΙΙ
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Μαθηµατικά II

ΤΦ 2000 & 2100

Εργαστήριο

Θεωρία

Οι διαφορικές εξισώσεις και οι αριθµητικές µέθοδοι επίλυσης αλγεβρικών εξισώσεων, γραµµικών συστηµάτων και
ορισµένων ολοκληρωµάτων αποτελούν τα πλέον βασικά εργαλεία ενός επαγγελµατία ή ερευνητή τεχνολόγου για
το προσδιορισµό και την επίλυση όλων σχεδόν των τεχνολογικών προβληµάτων. Για το λόγο αυτό, όλες οι παραπάνω διαδικασίες αντιµετωπίζονται στο εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος µε την βοήθεια ειδικών λογισµικών πακέτων.

Γραµµικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις (∆.Ε.) πρώτης τάξεως. Γραµµικές ∆.Ε. µε σταθερούς συντελεστές. Ο µετασχηµατισµός Laplace. Λύση Γραµµικών ∆.Ε. µε σταθερούς συντελεστές µε χρήση του µετασχηµατισµού
Laplace. Eφαρµογές των ∆.Ε. σε περιβαλλοντολογικά προβλήµατα. Πραγµατικές συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. Μερικοί Παράγωγοι. Ειδικές συναρτήσεις (Gamma, Beta, Bessel, Πολυώνυµα Legendre). Αριθµητική
επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Αριθµητικές µέθοδοι για την επίλυση γραµµικών συστηµάτων. Αριθµητικές
µέθοδοι υπολογισµού ορισµένων ολοκληρωµάτων. Αριθµητικοί µέθοδοι επίλυσης ∆.Ε. Χρήση µαθηµατικών πακέτων (Matlab, Maple, Mathematica).
• Εισαγωγή στη MACSYMA
• Απλοποιήσεις – Παραγοντοποιήσεις – Επιλύσεις
Γραµµικών Συστηµάτων. Αντικαταστάσεις
Συναρτήσεις
• Τριγωνοµετρικές Απλοποιήσεις και Παραγοντοποιήσεις. Υπερβολικές Συναρτήσεις
• Παραγώγιση

•
•
•
•

Ολοκλήρωση
Επίλυση ∆ιαφορικών Εξισώσεων α’ τάξης
Επίλυση ∆ιαφορικών Εξισώσεων β’ τάξης
Γραµµική Άλγεβρα. Πίνακες – Πολλαπλασιασµός
Πινάκων – ∆ιαγωνοποίηση Πινάκων
• Γραφικές Παραστάσεις Συναρτήσεων µιας
και δυο Μεταβλητών
• Αριθµητικές και Προσεγγιστικές Μέθοδοι

Χηµεία ΙΙ

ΤΦ 2001 & 2101

Εργαστήριο

Θεωρία

Το µάθηµα εισάγει τους σπουδαστές στην ενόργανη χηµική ανάλυση, περιγράφοντας τόσο τις βασικές αρχές της
όσο και φασµατοσκοπικές και χρωµατογραφικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται στα σύγχρονα χηµικά εργαστήρια. Γίνεται εισαγωγή στην Οργανική Χηµεία, τη χηµεία του άνθρακα, ταξινόµηση των οργανικών ενώσεων,
φαινόµενο ισοµέρειας, βασικοί µηχανισµοί οργανικών χηµικών αντιδράσεων.

Εισαγωγή στην ενόργανη χηµική ανάλυση, Φασµατοφωτοµετρία υπεριώδους – ορατού, φασµατοφωτοµετρικές ογκοµετρήσεις, Φθορισµοµετρία, Ατοµική φασµατοσκοπία, Φασµατοσκοπία ατοµικής απορρόφησης,
Φασµατοσκοπία ατοµικής εκποµπής, Αρχές χρωµατογραφίας, Χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας, Υγρή χρωµατογραφία, Αέρια χρωµατογραφία, Στοιχεία Οργανικής Χηµείας, Χηµεία του άνθρακα, ονοµατολογία οργανικών ενώσεων, οµόλογες σειρές, ισοµέρεια.
•
•
•
•
•

Μέτρηση Αγωγιµότητας και pH Νερού
Σκληρότητα Νερού
Θερµοχηµεία
Οξειδοαναγωγή
Ρυθµιστικά ∆ιαλύµατα

Τεχνική Θερµοδυναµική

•
•
•
•
•

Σαπωνοποίηση
Φασµατοφωτοµετρία
Εκχύλιση υγρού – υγρού
Ποιοτική Ανάλυση Κατιόντων 1ης οµάδας
Χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας

ΤΦ 2003 & 2103

Εργαστήριο

Θεωρία

Το µάθηµα αυτό περιλαµβάνει τις βασικές και τις πλέον απαραίτητες θερµοδυναµικές έννοιες και διαδικασίες
που συναντώνται κατά την διαχείριση των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος (π.χ. εφαρµογή σε Ηλιοθερµική Ενέργεια, Βιοµάζα, Γεωθερµία, Φυσική της Ατµόσφαιρας κ.α).

Ενέργεια. Θερµοδυναµικά Συστήµατα. Θερµότητα και Θερµοδυναµικές Ιδιότητες της Ύλης. Έργο. Καταστατική Εξίσωση των Αερίων. Πρώτος και ∆εύτερος Νόµος της Θερµοδυναµικής. Εντροπία. Θερµοδυναµικοί κύκλοι. Αντιστρεπτότητα και διαθεσιµότητα. Θερµοδυναµική αερίων µιγµάτων. Υδρατµοί. Θερµοδυναµικές
ιδιότητες καθαρών ουσιών και υδρατµών. Κρίσιµο σηµείο. Εξίσωση Clausius - Clapergon. ∆ιάγραµµα υδρατµών. Κύκλοι ισχύος µε ατµό. Φαινόµενα µεταφοράς. Βασικές λειτουργίες αεροσυµπιεστών. Ψυκτικοί κύκλοι.
•
•
•
•
•
•

Ηλεκτρική Θερµική Αντλία Συµπίεσης
Τάση Ατµών Νερού σε Υψηλές Θερµοκρασίες
Νόµοι Ιδανικών Αερίων
Ειδική Θερµότητα Μετάλλων
Ανύψωση του Σηµείου Ζέσης
Θερµιδοµετρία Καύσης

• Συντελεστές Joule – Thomson CO2 και Ν2
• Ηλεκτρική Θερµική Αντλία Συµπίεσης
Αέρος – Νερού
• Αδιαβατικός Συντελεστής των Αερίων
• ∆ιαγράµµατα Mollier, Ιδιότητες Ατµού – Νερού
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Ηλεκτρικά Κυκλώµατα

ΤΦ 2004 & 2104

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να εφοδιάσει το σπουδαστή µε τις απαραίτητες γνώσεις ηλεκτρολογίας, ώστε να
αναγνωρίζει τα βασικά µέρη σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα, τους βασικούς νόµους στο συνεχές και στο εναλλασσόµενο ρεύµα, και να υπολογίζει και να ερµηνεύει σηµαντικά µεγέθη απαραίτητα στην διαχείριση συστηµάτων
ΑΠΕ, όπως η ωφέλιµη, άεργος και φαινόµενη ισχύς, ο συντελεστής ισχύος κ.ά.
Μονάδες, Βασικά Ηλεκτρικά Μεγέθη, Νόµοι και στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωµάτων, Υπολογισµός ισχύος, ενέργειας, κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, Απλά γραµµικά ωµικά κυκλώµατα, Νόµοι του Kirchhoff, ∆ιαιρέτες ρεύµατος και τάσης, Μέθοδοι επίλυσης σύνθετων ωµικών κυκλωµάτων, Μέθοδος απλών βρόγχων και µέθοδος
κόµβων, Θεώρηµατα Thevenin, Norton, Μέγιστης Μεταφοράς Ισχύος. Χωρητικότητα, Επαγωγή, Εναλλασσόµενο ρεύµα, κυκλώµατα RLC, συντελεστής ισχύος.

• Χρωµατικός Κώδικας Αντιστάσεων, Συνδεσµολογίες, Μέτρηση Αντιστάσεων, Ρεύµατος,
Τάσης µε Πολύµετρο.Τροφοδοτικό. Υλοποίηση
Κυκλώµατος σε Breadboard
• Κανόνες Kirchoff. Μετρήσεις µε Πολύµετρο και
Παλµογράφο
• ∆ιαιρέτης Τάσης – Ρεύµατος
• Επίλυση Κυκλώµατος µε τις Μεθόδους
Κόµβων και Επαλληλίας
• Επίλυση Κυκλώµατος µε το Θεώρηµα
Thevenin. Θεώρηµα Μεταφορά Μέγιστης
Ισχύος

• Λειτουργία Πηγής Τάσης υπό Φορτίο.
Προσέγγιση Ιδανικής Πηγής Τάσης Ρεύµατος
• Μελέτη Κυµατοµορφών. Εξοικείωση µε
Παλµογράφο και Γεννήτρια Σήµατος.
Επίδραση της Συχνότητας στην Ακρίβεια
του Πολυµέτρου
• Μελέτη Κυκλώµατος R-C στο Εναλλασσόµενο Ρεύµα
• Μελέτη Συµπεριφοράς Πυκνωτή σε
Παλµικό Σήµα
• Μελέτη του κυκλώµατος R-L στο Εναλλασσόµενο Ρεύµα. Μετασχηµατιστής

Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία

ΤΦ 2005

Θεωρία

Το µάθηµα περιλαµβάνει τις πλέον συζητηµένες έννοιες της Οικολογίας. Σκοπός του µαθήµατος είναι να ενηµερώσει τον σπουδαστή για την αλληλοεξάρτηση µεταξύ βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος και παράλληλα να
τον προβληµατίσει για τις συνέπειες που θα µπορούσαν να προκύψουν µε τα έργα και τις δραστηριότητες του
ανθρώπου στο οικοσύστηµα αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις που µπορεί να υποστεί ο πλανήτης Γη όταν ο
άνθρωπος προβαίνει σε διαδικασίες αλόγιστης εκµετάλλευσης των Φυσικών Πόρων.
Εισαγωγή στην οικολογία: Οικοσυστήµατα – Εφαρµογές της οικολογίας. Οι οργανισµοί και το περιβάλλον
τους: Νόµος του ελαχίστου και της ανοχής – Νόµοι Ενεργειακής ροής – Τροφικές αλυσίδες – Ανακύκλωση θρεπτικών – Βιογεωχηµικοί κύκλοι – Κύκλος άνθρακα-αζώτου-φωσφόρου-θείου – Παραγωγικότητα (πρωτογενής
– δευτερογενής) – οικολογική αποδοτικότητα – µέθοδοι µέτρησης πρωτογενούς παραγωγικότητας – Οικολογική διαδοχή – αλληλοπάθεια – περιβαλλοντικοί παράγοντες (φώς, θερµοκρασία, νερό, άνεµος, τοπογραφία) – οικολογία πληθυσµών – ανταγωνισµός – εξέλιξη – φυσική επιλογή – Προσαρµογή οργανισµών –
ειδογένεση – ενδηµικά είδη – στρατηγικές επιβίωσης – µετανάστευση – σηµαντικότερα φυσικά οικοσυστήµατα (Χερσαία – Έρηµοι – Τούνδρες – Λιβάδια – ∆άση - Υδατικά: Ποτάµια – Λίµνες – Έλη –Θαλάσσια) τεχνικές ανάλυσης και δειγµατοληψίας – Ο άνθρωπος ως οικολογικός παράγοντας: Όξινη βροχή – Φαινόµενο
θερµοκηπίου – Καταστροφή στρατ. όζοντος.

Μαθήµατα Γ’ Εξαµήνου
Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

ΤΦ 3006

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι η µελέτη των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου – περιβάλλοντος µέσα από διάφορα θέµατα
των κοινωνικών επιστηµών (ανθρωπολογία, ιστορία, πολιτική οικονοµία, νοµική επιστήµη, πολιτική οικονοµία, κοινωνιολογία και κοινωνική πολιτική). Περαιτέρω, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να µελετήσουν διάφορα θεωρητικά
θέµατα της Κοινωνιολογίας του Περιβάλλοντος, ή να γράψουν µία εργασία σύµφωνα µε τις κοινωνιολογικές µεθόδους.

Αρχαιότητα και Φύση. Θρησκευτικές Παραδόσεις και Φύση. Φύση και Ριζοσπαστικά Κινήµατα. Προάγγελοι του
Οικολογικού Κινήµατος. Κοινωνική Οικολογία. Βαθιά Οικολογία. Πράσινα Κινήµατα και Κοινωνία των Πολιτών. Η προβληµατική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Περιβάλλον και Ισότητα. Φύση και Ηθική. Οικονοµία και Περιβάλλον. Παγκοσµιοποίηση και Περιβάλλον. Τουρισµός και Περιβάλλον. Περιβάλλον και
Απασχόληση. Περιβάλλον και Υγεία. Η δηµιουργία των περιβαλλοντικών προβληµάτων ως Κοινωνικό Φαινόµενο. Κοινωνιολογική Θεώρηση των Περιβαλλοντικών Προβληµάτων στην Ελλάδα.
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Περιβαλλοντική Στατιστική

ΤΦ 3001 & 3101

Εργαστήριο

Θεωρία

Το µάθηµα περιλαµβάνει τις γνώσεις που απαιτούνται για τη περιγραφή και µελέτη στατιστικών δειγµάτων, βασικά εργαλεία για τον προσδιορισµό των σφαλµάτων µετρήσεων καθώς και για τον προσδιορισµό µαθηµατικών
σχέσεων που περιγράφουν συγκεκριµένα φαινόµενα ή άλλες διαδικασίες.
Στοιχεία συνδυαστικής. Η έννοια της πιθανότητας και βασικές ιδιότητες. ∆εσµευµένη πιθανότητα. Θεώρηµα
Bayes. Τυχαίες µεταβλητές. Μέση τιµή και διασπορά τυχαίων µεταβλητών. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. Παλινδρόµηση, Συσχέτιση. Κεντρικό οριακό θεώρηµα. Τυχαίο δείγµα. Στοιχεία εκτιµητικής και ελέγχου
υποθέσεων. Κατανοµές στο χώρο, ανάλυση δεδοµένων κατεύθυνσης, κινητοίµέσοι, Kriging, επιφάνειες τάσης,
ανάλυση πολλαπλών µεταβλητών. Ταξινόµηση, οµαδοποίηση. Ανάλυση κυρίων µεταβλητών Χρήση στατιστικού πακέτου για ανάλυση και στατιστική εκτίµηση περιβαλλοντικών και γεωφυσικών δεδοµένων. Φασµατική ανάλυση.
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση ∆εδοµένων
Στατιστική Ανάλυση Ποιοτικής Μεταβλητής
Στατιστική Ανάλυση Ποσοτικής Μεταβλητής
Χρήση και Ερµηνεία Στατιστικών Συναρτήσεων
∆ειγµατοληψία. Παραγωγή Συνόλου Τυχαίων
Αριθµών µε Συγκεκριµένη Κατανοµή
• Υπολογισµός και Ερµηνεία ∆ιαστηµάτων
Εµπιστοσύνης

•
•
•
•
•
•
•

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

Έλεγχοι Υποθέσεων
Στατιστική Ανάλυση δύο Μεταβλητών
Σύγκριση δύο Μεταβλητών
Η ∆ιαδικασία της Παλινδρόµησης
Συσχέτιση δυο Μεταβλητών
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Χρονολογικές Σειρές

ΤΦ 3004 & 3104

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις έννοιες που έχουν σχέση µε την ψηφιακή χαρτογραφία. Το µάθηµα στοχεύει στην κατανόηση των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης των
γεωγραφικών πληροφοριών µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Οι θεµατικοί χάρτες που προκύπτουν και τα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές όπως παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή γεωπεριβαλλοντικών φαινοµένων, διαχείριση γεωπεριβάλλοντος κ.ά.

Ορισµός του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών. ∆οµή και λειτουργία του συστήµατος. Η σχέση του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών µε τα συστήµατα διαχείρισης φυσικών πόρων. Τρόποι επιλογής και
αξιολόγησης του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών ανάλογα µε την εφαρµογή. Βάσεις δεδοµένων. Εισαγωγή, διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων.
• ∆ιαχείριση δεδοµένων και ιδιοτήτων σε βάση
δεδοµένων τύπου Access, ενότητα 1η
• Χώροι εργασίας (GeoWorkspaces) – Αποθήκες
(Warehouses)
• ∆ιαχείριση δεδοµένων και ιδιοτήτων σε βάση
δεδοµένων τύπου Access, ενότητα 2η
• Υποµνήµατα (Legends)
• Τύποι δεδοµένων (Data structures) και

Αναλογικά και Ψηφιακά Κυκλώµατα

•
•
•
•
•
•

διαχείριση σε βάση δεδοµένων τύπου
Access, ενότητα 3η
Θεµατικοί χάρτες και Εικόνες, ενότητα 1η
Θεµατικοί χάρτες και Εικόνες, ενότητα 2η
Ρύθµιση περιβάλλοντος εργασίας
Επιλογή οµάδων (Sets)
Ανάλυση δεδοµένων µε χρήση ερωτηµάτων
Εκτυπώσεις

ΤΦ 3002 & 3102

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες γνώσεις των Αναλογικών Ηλεκτρονικών (δίοδοι, transistors, κυκλώµατα ενισχυτών), καθώς και τις βασικές έννοιες της ψηφιακής λογικής και
των ψηφιακών ηλεκτρονικών. Το µάθηµα αποσκοπεί στο να δώσει στο σπουδαστή τα απαραίτητα εφόδια ώστε
να µπορεί να αντιµετωπίσει τα ηλεκτρονικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται στη διαχείριση των Φυσικών
Πόρων και του Περιβάλλοντος.
∆ίοδοι ηµιαγωγών και χαρακτηριστικές αυτών. Κυκλώµατα µε διόδους. Τρανζίστορ και χαρακτηριστικές αυτών.
Κυκλώµατα πόλωσης τρανζίστορ. Ενισχυτές µε τρανζίστορ κοινού εκποµπού και κοινού συλλέκτη. Αριθµητικά
συστήµατα και κώδικες. Η άλγεβρα Boole. Λογικές πύλες. Λογικές συναρτήσεις και µέθοδοι απλοποίησης.

•
•
•
•
•
•

Μελέτη Χαρακτηριστικών ∆ιόδων και Transistor
Κυκλώµατα µε ∆ιόδους
Κυκλώµατα Πόλωσης Transistor
Ενισχυτές µε Transistor
Κυκλώµατα µε Τελεστικούς Ενισχυτές
Κυκλώµατα Παλµών και ∆ιακοπτών

• Κυκλώµατα µε Λογικές Πύλες
• Σχεδιασµός Συνδυαστικών Ψηφιακών
Κυκλωµάτων
• Συγκριτές – Κωδικοποιητές – Αποκωδικοποιητές
• Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώµατα
• Καταχωρητές – Απαριθµητές – Ολισθητές
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Γεωλογία

ΤΦ 3003 & 3103

Εργαστήριο

Θεωρία

Το µάθηµα περιλαµβάνει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για τη κατανόηση των µαθηµάτων της «Γεωφυσικής», της «Υδρογεωλογίας», της «Τεχνολογίας Γεωτρήσεων και Αντλήσεων» και της «Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας». Η µελέτη και ανάλυση των Γεωλογικών Χαρτών της Κρήτης σε συνδυασµό µε επισκέψεις που
πραγµατοποιούνται σε περιοχές µε γεωλογικό ενδιαφέρον συµβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού του µαθήµατος.

Εισαγωγή. ∆οµή της Γης. Τα υλικά της γης. Γεωλογικοί κύκλοι. Ηφαιστειότητα και Πλουτωνισµός. Τύποι ηφαιστείων και κρατήρων, Ηφαίστεια της Ελλάδας. Λιθοποίηση και διαγένεση. Πυριγενή, ιζηµατογενή και µεταµορφωµένα πετρώµατα. Ενδογενείς γεωλογικές διεργασίες. Γεωλογικός χρόνος, λιθοστρωµατογραφικές και
χρονοστρωµατογραφικές ενότητες. Εξέλιξη και µαρτυρία απολιθωµάτων. Παλαιοκλιµατολογία και ενδείξεις κλίµατος. Τεκτονική ανάλυση, ταξινόµηση ρηγµάτων, πτυχών, επωθήσεις και εφιππεύσεις, µικροτεκτονική. Σεισµοί, τύποι κυµάτων, ταχύτητες και συµπεριφορά τους στην υδρόγειο, παραµορφώσεις του φλοιού και
τεκτονική των πλακών. Ήπειροι και ωκεανοί, µετακίνηση ηπείρων και διάνοιξη ωκεανών. Γεωλογία της Ελλάδας. Υπόγεια νερά, πορώδες και περατότητα, υδροπερατοί και αδιαπέρατοι σχηµατισµοί, υδροφόροι ορίζόντες,
κίνηση υπόγειου νερού. Γεωλογία Περιβαλλόντων.
•
•
•
•
•

Τοπογραφική και Γεωλογική Τοµή
Οριζόντια στρώµατα
Κατακόρυφα στρώµατα
Κανονικά ρήγµατα
Ανάστροφα ρήγµατα

•
•
•
•
•
•

Πτυχές (Αντίκλινο, Σύγκλινο)
Παράσταση βαθυλίθων
Σύνθετη τοµή
Εφαρµογή σε Πραγµατικούς Γεωλογικούς Χάρτες
Χρήση πυξίδας και επεξεργασία µετρήσεων
Πρακτική άσκηση στην ύπαιθρο

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

ΤΦ 3005 & 3105

Θεωρία

Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο σπουδαστής δύναται να αναγνωρίσει τον τρόπο, τη µέθοδο και τα υλικά
(ανακυκλώσιµα και φιλικά προς το περιβάλλον ή όχι), που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση µιας κατασκευής (σχετιζόµενης µε συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), να τη βελτιώσει ή να την επανασχεδιάσει και να την ανακατασκευάσει, προσδίδοντας σε αυτή τις επιθυµητές ιδιότητες.
Υλικά κατασκευών και ιδιότητές. Στοιχεία ονοµατολογίας. Κράµατα, πλαστικά, κεραµικά, σύνθετα υλικά. Μορφοποίηση αντικειµένων µε αρχέγονες µεθόδους (χύτευση και κονιοµεταλλουργία). Μέθοδοι µε αφαίρεση υλικού
(η τόρνευση, το φρεζάρισµα, η διάτρηση, η λείανση κ.λπ.), παραµόρφωση (η έλαση, η κοίλανση, η απότµηση
κ.λπ.). Συνδέσεις – κολλήσεις (η ηλεκτροσυγκόλληση, η οξυγονοκόλληση κλπ). Μη συµβατικές µέθοδοι (κατεργασία µε νερό, υπερήχους κ.λπ.). Κατεργασίες µε σύγχρονες εργαλειοµηχανές (CNC) και συστήµατα αυτοµατισµού. Μοντελοποίηση και έλεγχος της κατασκευής µε προηγµένα συστήµατα CAD/CAM/CAE/FEM και Rapid
Prototyping σε δύο και τρεις διαστάσεις. Αρχές υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Εργαστήριο

Κατασκευαστικές και Μηχανουργικές ασκήσεις
εφαρµοζόµενες σε συστήµατα ΑΠΕ:
• Εργαλεία και κλειδιά διαφόρων τύπων, κοχλίες
και περικόχλια
• Χρήση εργαλείων – Λύση και συναρµολόγηση
• Οδοντοκίνηση, Ιµαντοκίνηση, Αλυσσοκίνηση
• Κατεργασίες ∆ιαµόρφωσης, Ελασµατουργία,
Ηλώσεις
• Κοπή δοκιµίων για τόρνευση και φρεζάρισµα
και χρήση ψηφιακά καθοδηγούµενης CNC

•
•
•
•
•
•
•

Άσκηση τόρνευσης 1
Άσκηση φρεζαρίσµατος 1
Άσκηση τόρνευσης 2
Άσκηση φρεζαρίσµατος 2
Άσκηση τόρνευσης 3
Άσκηση φρεζαρίσµατος 3
Σύγχρονες µέθοδοι κατασκευαστικών
τεχνολογιών
• Επίσκεψη στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων
ή σε Βιοµηχανίες του Ηρακλείου
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Μαθήµατα ∆’ Εξαµήνου
Φαινόµενα Μεταφοράς

ΤΦ 4000 & 4100

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να καλύψει τα φαινόµενα που σχετίζονται µε τη µεταφορά µάζας και θερµότητας
κατά την εξέλιξη των φυσικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στη διαχείριση των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος.
Φυσικοί Πόροι και φαινόµενα µεταφοράς. Βασικές έννοιες στα φαινόµενα µεταφοράς. Υδροστατική και Υδροδυναµική. Εξίσωση Bernoulli. Γενικευµένο ισοζύγιο ιδιοτήτων – Μοριακή µεταφορά και µε συνολική ροή µεταβίβασης. Εξίσωση συνέχειας. Ολοκληρωτικό θεώρηµα της ορµής. Ιδανικά Ρευστά. Μηχανική πραγµατικών
ρευστών και διαχείριση Φυσικών Πόρων. Υπολογιστική Ρευστοµηχανική και αεροδυναµική. Μεταφορά θερµότητας και µάζας. Μεταφορά θερµότητας µέσω Αγωγής, Συναγωγής και Ακτινοβολίας. Μεταφορά σε µη µόνιµες καταστάσεις. Παραδείγµατα φαινοµένων µεταφοράς.

•
•
•
•

Πείραµα Υδροστατικής Πίεσης
Μέτρηση Παροχής
Πειραµατική Μελέτη Θεωρήµατος Bernoulli
Μέτρηση Πτώσης Πίεσης σε Κλειστό
Σύστηµα Σωλήνων
• Πείραµα για τη Μελέτη Πίδακα
• Υπολογιστική Ρευστοµηχανική – Αεροδυναµική
• Μέτρηση του Συντελεστή Θερµικής
Αγωγιµότητας Μετάλλων

Μετρολογία

• Μέτρηση του Συντελεστή Θερµικής
Αγωγιµότητας Μονωτικών Υλικών
• Μελέτη του Συντελεστή Συναγωγής
για Μέταλλα ή Μονωτικά Υλικά
• Μελέτη Ακτινοβολίας Ηλεκτρικής
Αντίστασης
• Μελέτη Μεταφοράς θερµότητας
µέσω Αγωγής, Συναγωγής και Ακτινοβολίας

ΤΦ 4002 & 4102

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τον σπουδαστή µε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί για τη λήψη
µετρήσεων καθώς και µε τις µεθόδους που πρέπει να χρησιµοποιήσει για την ανάλυση και την επεξεργασία των
αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις µετρήσεις αυτές. Ο βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι να καταστήσει τον σπουδαστή υπεύθυνο και αυστηρά προσεκτικό κατά τη διαδικασία της λήψης, της ανάλυσης και της
επεξεργασίας των µετρήσεων.

Γενικές αρχές της Μετρολογίας, Ιστορική εξέλιξη και σηµερινή πραγµατικότητα. ∆υναµική συµπεριφορά και
απόκριση συστηµάτων µέτρησης: Θεωρητικό µοντέλο συστήµατος µέτρησης και η πρακτική του χρησιµότητα.
Κύρια χαρακτηριστικά διατάξεων µέτρησης: εύρος, σταθερότητα, διακριτικότητα, ακρίβεια, ορθότητα κ.λπ.
Σφάλµα µέτρησης και σχετικές έννοιες (ακρίβεια, ορθότητα, αβεβαιότητα, ιχνηλασιµότητα, πρότυπα κ.λπ.) Η
διακρίβωση: προσδιορισµός των απαιτήσεων, µεθοδολογίες, νόµος συνδυασµού των αβεβαιοτήτων. Αισθητήρες µέτρησης φυσικών µεγεθών. Μεθοδολογία βέλτιστου σχεδιασµού συστηµάτων µέτρησης: σχεδιασµός
αλυσίδας µέτρησης ανάλογα µε τη χρήση, επιλογή του κατάλληλου αισθητήρα (αρχή λειτουργίας, τεχνολογία, τρόπος χρήσης), επιλογή του σήµατος στην έξοδο του αισθητήρα (τεχνικές, πρωτόκολλα κ.λπ.), καθώς
και των οργάνων ή συσκευών ένδειξης – καταγραφής – αποθήκευσης δεδοµένων.
• Μέτρηση Αγωγιµότητας, Θερµοκρασίας
και Θολότητας Υγρών
• Πειραµατική Μελέτη και Βαθµονόµηση
Αισθητήρα Θερµοκρασίας
• Πειραµατική Μελέτη Αισθητήρα Μαγνητικού
Πεδίου
• Πειραµατική Μελέτη Αισθητήρα Εδαφικής
∆όνησης
• Αρχή Λειτουργίας και Εφαρµογή για τη
Λήψη Μετρήσεων µε Αισθητήρα Γραµµικής

∆ιαφορικής Μετατόπισης (LVDT)
• Πειραµατική Μελέτη Τύπων Θερµοζευγών
• Μετρητής Ραδιενέργειας Geiger-Muller,
στατιστικά φαινόµενα
• Μέτρηση φωτεινών εντάσεων µε τη χρήση
PIN φωτοδιόδου Si
• Πειραµατική Μελέτη Αισθητήρα µηχανικής
Παραµόρφωσης
• Πειραµατική Μελέτη και βαθµονόµηση
αισθητήρα µέτρησης εδαφικής υγρασίας
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Μικροελεγκτές

ΤΦ 4001 & 4101

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής την αρχή λειτουργίας, τον προγραµµατισµό και
τις εφαρµογές των µικροελεγκτών. Το µάθηµα αυτό σε συνδυασµό µε τα µαθήµατα «Μετρολογία» και «Συστηµάτων Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου», αποτελούν βασικά εργαλεία για την κατανόηση, την ανάπτυξη και
την εφαρµογή των Τεχνολογιών στη διαχείρηση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Μικρεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές. Αρχιτεκτονική του 89C51. Οι εντολές του 89C51 – παραδείγµατα. Λειτουργία του απαριθµητή – χρονιστή, παραδείγµατα. Λειτουργία της σειριακής θύρας & παραδείγµατα. Οι διακοπές του µικροελεγκτή 89C51 και παραδείγµατα. Eργαλεία και Τεχνικές προγραµµατισµού σε γλώσσα
Assembly. Αναφορά σε άλλους µικροελεγκτές συµβατούς και µη.
• Εξοικείωση µε τον cross assembler simulator.
• Απλά και προγράµµατα σε assembly του 89C51.
• Σύνθετα προγράµµατα για εξοικείωση
µε το περιβάλλον της γλώσσας.
• Έλεγχος πληκτρολογίου keypad 16
χαρακτήρων και απεικόνιση σε LCD display
2 γραµµών 16 χαρακτήρων ανά γραµµή.
• Εφαρµογή real time clock.

Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον

• Έλεγχος ταχύτητας και φοράς περιστροφής
βηµατικού κινητήρα.
• Έλεγχος ταχύτητας και φοράς περιστροφής
dc κινητήρα.
• Σειριακή επικοινωνία δύο µικροελεγκτών
που διαθέτουν πληκτρολόγιο και lcd οθόνη.
∆ηµιουργία ηµιτονικών κυµατοµορφών
µε D/A µετατροπέα.
• Μέτρηση θερµοκρασίας και έντασης
φωτισµού µε Α/D µετατροπέα.

ΤΦ 4004

Θεωρία

Το µάθηµα αυτό δίνει στον σπουδαστή τις γνώσεις εκείνες που σχετίζονται µε την αειφόρο διαχείριση των παραµέτρων που αποτελούν το γεωργικό περιβάλλον και αποτελεί την εισαγωγή για τα εξειδικευµένα µαθήµατα
Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος, Έλεγχος Ποιότητας Νερού και ∆ιαχείρισης υδατικών πόρων.

Επιβάρυνση του περιβάλλοντος: Μόλυνση – Ρύπανση. Τοξικότητα ρυπαντών. Βιολογική µεγέθυνση – Βιοσυσσώρευση – Ευτροφισµός. Γεωργικό περιβάλλον – Παράµετροι γεωργικού περιβάλλοντος: Έδαφος (∆ιάβρωση – Ερηµοποίηση – Υποβάθµιση – Αποκατάσταση εδαφών). Νερό: Ποιότητα νερού – ∆ιαχείριση νερού.
Χλωρίδα – Πανίδα: Βιοποικιλότητα – Επιβλαβείς οργανισµοί – ∆ιαχείριση οργανισµών. Συστήµατα διαχείρισης
παραµέτρων γεωργικού περιβάλλοντος: Συµβατική – Ολοκληρωµένη – Αειφόρος. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη γεωργία: Ηλιακή ενέργεια – Αιολική ενέργεια – Βιοµάζα. Γεωργία ακριβείας. Θερµοκήπιο – Περιβάλλον θερµοκηπίου: Ψύξη – Θέρµανση – Άρδευση. Ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στη γεωργική
παραγωγή.

Ενεργειακή Οικονοµία

ΤΦ 4005

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις οικονοµικές παραµέτρους που πρέπει να γνωρίζει και
κατά τον σχεδιασµό αυτόνοµου συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας επιπλέον στόχος του µαθήµατος είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τα περιβαλλοντικά και τα οικονοµικά οφέλη που θα έχει ένας παραγωγός ενέργειας όταν αυτός στο σύστηµα παραγωγής έχει ενσωµατώσει και συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας. Πέρα όµως από τα οικονοµικά της ενέργειας, στο µάθηµα δίνονται και στοιχεία για την εξοικονόµηση
ενέργειας. Κάθε µελέτη για Σχεδιασµό και Ανάπτυξη Συστηµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας πρέπει να περιλαµβάνει και όλες τις οικονοµικές παραµέτρους που απαιτούνται για να γνωρίζει ο υποψήφιος επενδυτής για
τη βιωσιµότητα της επένδυσής του.
Συµβατικό κόστος παραγωγής ενέργειας. Εξωτερικό και εσωτερικό κόστος παραγωγής ενέργειας. Ακαθάριστο
εθνικό προϊόν και κατανάλωση ενέργειας. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδος. Πρόβλεψη και ανάλυση της µελλοντικής ζήτησης ενέργειας. Ενεργειακοί φόροι. Επιπτώσεις στην ενεργειακή οικονοµία της Ελλάδος των µέτρων περιορισµού των εκποµπών CO2.
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Γεωφυσική

ΤΦ 4003 & 4103

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις για να πραγµατοποιούν, κατανοούν και ερµηνεύουν τις γεωφυσικές µετρήσεις και διεργασίες. ∆ιδάσκονται οι εφαρµογές των γεωφυσικών
τεχνικών στην κατανόηση της δυναµικής και της δοµής της Γης σε µεγάλη αλλά και τοπική κλίµακα µε εφαρµογές στο ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον.

Στοιχεία δοµής και σύστασης του εσωτερικού της Γης, Πεδίο βαρύτητας της Γης, Μαγνητικό πεδίο της Γης,
Θερµότητα και θερµοκρασία του εσωτερικού της Γης. Φυσική Ραδιενέργεια και µέθοδοι ραδιοχρονολόγησης.
Σεισµικές µέθοδοι διασκόπησης (τρόποι παραγωγής ελαστικών κυµάτων στη σεισµική διασκόπηση, όργανα
αναγραφής των ελαστικών κυµάτων, µέθοδος της σεισµικής ανάκλασης, µέθοδος της σεισµικής διάθλασης.
Βαρυτοµετρικές µέθοδοι διασκόπησης (µετρούµενες ποσότητες στη βαρυτοµετρία, όργανα µέτρησης του πεδίου βαρύτητας, τρόπος πραγµατοποίησης και ερµηνείας των µετρήσεων βαρύτητας). Μαγνητικές µέθοδοι διασκόπησης (µετρούµενα µεγέθη, όργανα µαγνητικών µετρήσεων). Ηλεκτρικές µέθοδοι ∆ιασκόπησης. Μέθοδοι
της ειδικής αντίστασης, των ισοδυναµικών γραµµών, της επαγόµενης πολικότητας του φυσικού δυναµικού και
των τελλουρικών ρευµάτων. Ηλεκτροµαγνητικές µέθοδοι ∆ιασκόπησης. Μέθοδοι γωνίας κλίσης µέτρησης
φάσης, ασυνεχών ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, µαγνητοτελλουρικές µέθοδοι. Ραδιοµετρικές µέθοδοι. Εφαρµογές στη γεωθερµία, υδρογεωλογία, περιβάλλον, µεταλλευτική έρευνα, αρχαιολογία και τεχνικά έργα.

•
•
•
•
•

Απεικόνιση Γεωφυσικών ∆εδοµένων: Surfer I
Απεικόνιση Γεωφυσικών ∆εδοµένων: Surfer II
Σεισµικά Ανάκλασης
Σεισµικά ∆ιάθλασης
Ηλεκτρικές Μέθοδοι
(∆ιατάξεις και Ερµηνεία Μετρήσεων).

•
•
•
•
•

Βαρυτική Μέθοδος
Μαγνητική Μέθοδος
Ηλεκτροµαγνητικές Μέθοδοι
VLF
Case Study

Μαθήµατα Ε’ Εξαµήνου
Μετεωρολογία – Κλιµατολογία

ΤΦ 5002 & 5102

Εργαστ ήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση των Μετεωρολογικών Φαινοµένων και Παραµέτρων. Παρέχονται οι γνώσεις που απαιτούνται για την ανάλυση των µετεωρολογικών φαινοµένων και παραµέτρων ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισµός του µικροκλίµατος δεδοµένων
περιοχών. Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος αυτού, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να αναλύει χάρτες καιρού µε σκοπό αυτή καθ’ αυτή τη πρόγνωση του καιρού.

∆οµή της Ατµόσφαιρας, Θερµοδυναµικές διεργασίες στην Ατµόσφαιρα, Θερµοδυναµική του ύδατος, Στατική
και ∆υναµική ευστάθεια και αστάθεια της Ατµόσφαιρας. Ακτινοβολία (ηλιακή, γήινη, ατµοσφαιρική). Μηχανισµοί της Ατµοσφαιρικής κυκλοφορίας. Ισοβαρείς καµπύλες, Συστήµατα επιφανείας. Αέριες µάζες. ∆ηµιουργία - ταξινόµηση και µετασχηµατισµός αερίων µαζών. Μέτωπα – είδη µετώπων – παράγοντες που ευνοούν
τη δηµιουργία τους. Χαρακτηριστικά φαινόµενα κατά τη διέλευση των µετώπων. Βαροµετρικά συστήµατα
στην επιφάνεια. Βαροµετρικά χαµηλά, αντικυκλώνες. Γεωστροφικός άνεµος. Προσδιορισµός των βαροµετρικών συστηµάτων καθ΄ ύψος στη τροπόσφαιρα. Ισοπαχείς καµπύλες. Ατµοσφαιρικοί παράµετροι που εξετάζονται σε κάθε ισοβαρική επιφάνεια. Ανάλυση χαρτών στην επιφάνεια και καθ’ ύψος. Σφήνες υφέσεως και
εξάρσεως. Αεροχείµαρροι. Τοπικά συστήµατα κυκλοφοριών. Κλιµατικές παράµετροι. Μικροκλιµατολογία.
Εφαρµοσµένη κλιµατολογία. Βιοκλιµατολογία. Γενική κλιµατολογία. Κλιµατικές µεταβολές και αίτια. Υδατικό
ισοζύγιο. Μέθοδοι κλιµατικής ανάλυσης. Κλιµατικοί δείκτες.
• Μέθοδοι και όργανα µέτρησης µετεωρολογικών
παραµέτρων, Αυτόµατος Μετεωρολογικός Σταθµός
• Πειραµατική Μελέτη της Ηλιακής
Ακτινοβολίας
• Πειραµατική Μελέτη της Θερµοκρασίας
και της υγρασίας της ατµόσφαιρας
• Πειραµατική Μελέτη της Ατµοσφαιρικής Πίεσης
• Πειραµατική Μελέτη της έντασης και της
διεύθυνσης του Ανέµου
• Πειραµατική Μελέτη της Βροχής,
Βροχοµετρικά διαγράµµατα

• Μετρήσεις καθ΄ ύψος – Κατακόρυφη
θερµοϋγροµετρική και δυναµική δοµή
της ατµόσφαιρας
• Σχεδίαση ∆ικτύου µέτρησης Μετεωρολογικών
Παραµέτρων. Προσδιορισµός Γεωγραφικής
Θέσης Σταθµών – GPS
• Ανάλυση Χαρτών Καιρού Ι
• Ανάλυση Χαρτών Καιρού ΙΙ
• Ανάλυση Χαρτών Καιρού ΙΙ – Πρόγνωση Καιρού
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Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι

ΤΦ 5003 & 5103

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις βασικές έννοιες των µορφοτροπέων ενέργειας δίνοντας έµφαση στους µορφοτροπείς της ηλιακής ενέργειας (θερµοηλιακοί και φωτοβολταϊκοί µορφοτροπείς). Η Γεωθερµία, τα Βιοκαύσιµα καθώς και η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική κτιρίων καθώς και άλλες εφαρµογές της ηλιακής
ενέργειας αποτελούν µέρος της αποστολής του µαθήµατος αυτού.

Εισαγωγή, Ορισµοί, η έννοια της µορφοτροπής της Ενέργειας, αναφορά στους νόµους διατήρησης και στο Β’
Θερµοδυναµικό αξίωµα. Η έννοια του µορφοτροπέα της ενέργειας, κριτήρια ποιότητας της µορφοτροπής, τεχνικά εφικτές και οικονοµικά βιώσιµες µορφοτροπές ενέργειας. Στοχαστικές πηγές ενέργειας και η έννοια της
αποθήκευσης. Περιγραφή αποθηκών Ενέργειας. Αναφορά σε οικονοµοτεχνικά βιώσιµες µορφοτροπές. Φαινοµενολογική προσέγγιση και περιγραφή µορφοτροπέων Ήπιων Μορφών Ενέργειας. Ηλιακή Ενέργεια, περιγραφή της πηγής, ηλιόθερµα και φωτοβολταϊκά συστήµατα, χωροθέτηση, απόδοση, υπολογισµοί.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική, ορισµοί, αρχές. Προσανατολισµός του κτιρίου και βασικές αρχές πολεοδοµικού σχεδιασµού. Ο ρόλος της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής στο πολιτισµικό υπόβαθρο
του κοινωνικού ιστού. Η έννοια του θερµικού φορτίου. Θερµοµόνωση, παθητικά συστήµατα θέρµανσης, δροσισµού, εξαερισµού. Ο ρόλος του υπεδάφους και άλλες αποθήκες θερµότητας. Βασικές διαπιστώσεις από την
θερµοδυναµική. Υπολογισµός ηλιακής καµινάδας για τον εξαερισµό και τον δροσισµό. Αναφορά σε άλλους
υπολογισµούς. Βιοκαύσιµα, ορισµοί και διαθεσιµότητα. Στερεά βιοµάζα, βιοαέριο, υγρά βιοκαύσιµα. Το βιοντήζελ σε εµβολοφόρο κινητήρα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χρήση σε οχήµατα.
• Υπολογισµός Θέσεων και Ακτινοβολίας Ήλιου
• Παραγωγή Θερµού Νερού µε Επίπεδους
Ηλιακούς Συλλέκτες
• ∆ιαστασιολόγηση Βιοντιδραστήρα
• Θέρµανση Κτιρίου µε Βιοµάζα
• Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα και Επιλογή
του Κατάλληλου Τύπου Υδροστροβίλου
• Συµπαραγωγή Θερµότητας και

Ηλεκτρισµού σε Κτίρια
• ∆ιαστασιολόγηση Ανεµογεννήτριας
• Υπολογισµός Παραµέτρων Λειτουργίας
Κυψέλης Καυσίµου
• Αυτόνοµο Φωτοβολταϊκό Σύστηµα
για Τροφοδοσία Οικιακού Καταναλωτή
• Θέρµανση µε Γεωθερµικό Ρευστό
και Αντλίες Θερµότητας

Συστήµατα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου

ΤΦ 5001 & 5101

Εργαστήριο

Θεωρία

Εισαγωγή στις βασικές αρχές των διατάξεων συστηµάτων ελέγχου (κλασσικός έλεγχος) και µετρήσεων αλλά και
στις σύγχρονες τεχνικές ελέγχου και µετρήσεων. Περιεκτική και όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση της εσωτερικής δοµής των παραπάνω διατάξεων και των µηχανισµών που διέπουν τη λειτουργία τους.
Εισαγωγή στα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου. Βασικές µαθηµατικές έννοιες για την µελέτη των συστηµάτων
ελέγχου. Περιγραφή συστηµάτων µε τη βοήθεια µαθηµατικών µοντέλων. ∆ιαγραµµατικές περιγραφές συστηµάτων. Χαρακτηριστικά των συστηµάτων. Ακρίβεια συστήµατος και σφάλµα. Μελέτη σφάλµατος. Ευαισθησία συστήµατος σε µεταβολές των παραµέτρων του. Επίδραση διαταραχής σε σύστηµα. Σύγκριση
ανοικτών και κλειστών συστηµάτων. Κλασική ανάλυση των συστηµάτων ελέγχου στο πεδίο του χρόνου. Σύγχρονη περιγραφή και ανάλυση των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου στο πεδίο του χρόνου µε τη µέθοδο των
εξισώσεων κατάστασης. Εισαγωγή στα θέµατα ευστάθειας συστηµάτων. Μελέτη αρµονικής απόκρισης συστηµάτων. Σχεδίαση διαγραµµάτων Nyquist. Αρµονική απόκριση συστηµάτων α’ και β’ τάξης. ∆ιαγράµµατα
Bode. Σύγκριση ∆ιαγραµµάτων αρµονικής απόκρισης. Μέθοδοι σχεδίασης συστηµάτων ελέγχου. Η έννοια του
ελεγκτή. Μελέτη βασικών αναλογικών ελεγκτών. Σχεδίαση ελεγκτών. Εισαγωγή στους αισθητήρες και τους
Χαρακτηριστικά µετατροπέων, Βασικές αρχές.
•
•
•
•
•
•

Εξοικείωση µε το MatLab
Ορισµοί µεταβλητών και βασικές πράξεις
Αποθήκευση και ανάκτηση µεταβλητών
Γραφήµατα, συναρτήσεις - µακροεντολές
Ορισµός και επεξεργασία πολυωνύµων
Μοντελοποίηση ανοικτών και κλειστών
συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου

•
•
•
•
•
•
•

Εύρεση πόλων και µηδενικών
Mοντελοποίηση σηµάτων
Aπλοποίηση δοµικών διαγραµµάτων
Simulink Toolbox
Περιγραφή και βασικές λειτουργίες
Bασικές βιβλιοθήκες δοµικών στοιχείων
Mοντελοποίηση συστηµάτων
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Περιβαλλοντική Νοµοθεσία

ΤΦ 5004

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το σύστηµα του δικαίου γενικά και µε τις αρχές του
Περιβαλλοντικού ∆ικαίου ειδικότερα. Επίσης στοχεύεται η πληροφόρηση των φοιτητών πάνω σε επίκαιρα θέµατα περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Το µάθηµα ασχολείται µε το ∆ίκαιο Περιβάλλοντος σε διεθνές, ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο.

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες του ∆ικαίου. Το Περιβαλλοντικό Σύνταγµα και η έννοια του «∆άσους» ειδικότερα.
Έννοιες Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ίκαίου (Οδηγίες – Κανονισµοί κ.λπ.). Οι αρχές του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος: η αρχή της πρόληψης και η αρχή της προφύλαξης. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», Η περιβαλλοντική πληροφόρηση. Η αρχή της βιωσίµου αναπτύξεως. Νόµος – Πλαίσιο για την προστασία του
Περιβάλλοντος (Ν.1650/86). Ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας – Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εθνική και Κοινοτική Νοµολογία.

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Ε’ Εξαµήνου
Τεχνολογία Αντλήσεων και Γεωτρήσεων

ΤΦ 5006 & 5106

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για τις τεχνολογίες
των γεωτρήσεων (παραγωγικών ή διερευνητικών) και αντλήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις υδρογεωτρήσεις και στις τεχνολογίες των αντλητικών συστηµάτων. Η ύλη του µαθήµατος σε συνδυασµό µε την σχετική
πρακτική εξάσκηση θα αποτελέσουν τα βασικά εφόδια για να µπορέσει ο απόφοιτος του τµήµατος, ως επαγγελµατίας πλέον, να συµµετέχει ενεργά στις γεωτρητικές διαδικασίες.
Εισαγωγικά, Τρόποι διάτρησης (κρουστική, περιστροφική), Πυρηνολητπική διάτρηση, ∆ιατρητικά ρευστά,
Νέες τεχνικές διάτρησης, Συµπληρωµατικές εργασίες διατρήσεων (σωλήνωση, φίλτρα, τσιµέντωση, χαλίκωση, ανάπτυξη παραγωγικών γεωτρήσεων, δοκιµές παραγωγής), Υδρογεωτρήσεις (δοκιµαστικές αντλήσεις,
αντλητικά συγκροτήµατα), Γεωτεχνικές γεωτρήσεις (ερευνητικές, τσιµεντενέσεις, αγκυρώσεις, αποστραγγίσεις), Γεωτρήσεις Μεταλλευτικές – Υδρογονανθράκων – Γεωθερµίας, Λοιπές γεωτρήσεις.
Εισαγωγικά, Παραδείγµατα γεωτρήσεων στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν διαγραφίες (neutron, gamma,
acoustic velocity, caliper, spontaneous potential, long-normal resistivity, resistivity, single point resistance) και
γίνεται παράλληλη συσχέτιση µε τους διατρηθέντες σχηµατισµούς για ταυτοποίηση και βαθµονόµηση.

Υδρογεωλογία

ΤΦ 5007 & 5107

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις απαραίτητες γνώσεις για την παρατήρηση, εκτίµηση
και µελέτη της υπόγειας υδροφορίας σε ρωγµώδη και κοκκώδη µέσα. Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει
τον σπουδαστή στη σχέση τεκτονικής και γεωλογίας µε υπόγεια υδροφορία και να του δώσει τις βασικές αρχές
που απαιτούνται για τη σύνταξη υδρογεωλογικών µελετών.
Επιφανειακή Υδρολογία (κύκλος νερού, κατακρηµνίσµατα, κατείσδυση, επιφανειακή απορροή και εξατµισιδιαπνοή, έλλειµµα απορροής, ολική απορροή), Αποθήκευση και κατανοµή του υπόγειου νερού (κατηγορίες
πετρωµάτων, παράγοντες που ρυθµίζουν το πορώδες, µέτρηση ολικού πορώδους, ενεργό πορώδες), Κατακόρυφη κατανοµή υπόγειου νερού – ζώνες υγρασίας, Οριζόντια κατανοµή υπόγειου νερού – υδροφόροι ορίζοντες (είδη υδροφόρων στρωµάτων, ανάπτυξη υδροφόρων στρωµάτων, τροφοδοσία υδροφόρων
στρωµάτων, συντελεστής εναποθήκευσης), Καρστικά υδροφόρα συστήµατα, Ροές υπόγειου νερού, Νοµος
Darcy, Bernoulli, Περατότητα.
• Υπολογισµός του Μέσου Ετήσιου Όγκου
Κατακρηµνισµάτων
• Υπολογισµός του Ολικού Συντελεστή Κατείσδυσης
• Υπολογισµός του Όγκου της Ολικής
Ετήσιας Απορροής
• Υπολογισµός της Μέγιστης Πληµµυρικής Παροχής
• Υπολογισµός της Εξατµισοδιαπνοής
• Υπολογισµός Υδρολογικού Κύκλου
και Υδατικού Ισοζυγίου

•
•
•
•
•

Υπολογισµός Πορώδους και Περατότητας
Μελέτη Ισοπιεζοµετρικών Καµπύλων
Υπολογισµός Συντελεστή Περατότητας
Υπολογισµός Παροχής Υδροφόρου
Υπολογισµός Παροχής µε Ροή Παράλληλη
στη Στρώση
• Υπολογισµός Παροχής µε Ροή Κάθετη
στη Στρώση
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Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων

ΤΦ 5005 & 5105

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις που αναφέρονται στις Τεχνολογίες Επεξεργασίας και ∆ιαχείρισης των Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Το µάθηµα αποσκοπεί στο να προετοιµάσει τους σπουδαστές για την µετέπειτα επαγγελµατική τους δραστηριότητα σε µονάδες Επεξεργασίας
Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Σηµαντικό µέρος του µαθήµατος ασχολείται µε την Βιολογική Επεξεργασία των
Αστικών Υγρών Αποβλήτων.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων (στερεά, οργανικά και ανόργανα συστατικά,
παθογόνοι µικροοργανισµοί), Νοµοθετικό Πλαίσιο – Φυσικά, Χηµικά και Βιολογικά Χαρακτηριστικά των Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων, Προκαταρκτική Μηχανική Επεξεργασία των Υγρών Αστικών Αποβλήτων (εσχάρωση, εξάµµωση, λιποσυλλογή), Πρωτοβάθµια Καθίζηση, ∆ευτεροβάθµια Βιολογική Επεξεργασία Υγρών Αστικών
Αποβλήτων (Μείωση του οργανικού φορτίου, Μεταβολισµός) Παρατεταµένος Αερισµός, Οξειδωτικοί Τάφροι,
∆ευτεροβάθµια Καθίζηση, Τριτοβάθµια Επεξεργασία Υγρών Αστικών Αποβλήτων Αερόβια, Ανοξική και Αναερόβια Επεξεργασία αζώτου και του φωσφόρου), Απολύµανση, Επεξεργασία της Περίσσειας Λάσπης, Επαναχρησιµοποίηση των Επεξεργασµένων Αποβλήτων για Άρδευση, Περιβαλλοντικές Οχλήσεις και αντιµετώπιση τους.
• Επίσκεψη στη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας
των Υγρών Αστικών Αποβλήτων Χανίων.
∆ειγµατοληψία από τις διαφορετικές φάσεις
της Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων
• Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Υγρών Αποβλήτων
• Προσδιορισµός των ολικών αιωρούµενων στερεών
• Προσδιορισµός του βιοχηµικά απαιτούµενου
οξυγόνου
• Προσδιορισµός του χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου

Τεχνολογία Εντοπισµού Υδάτινων Πόρων

• Προσδιορισµός των ολικών κολοβακτηρίων
• Προσδιορισµός των θερµοανθεκτικών
κοπρανώδων κολοβακτηρίων
• Προσδιορισµός του δείκτη όγκου λάσπης
• Προσδιορισµός των λιπών και ελαίων
• Προσδιορισµός των ανιονικών
απορρυπαντικών
• ∆είκτης Βλαστικότητας Λάσπης

ΤΦ 5008 & 5108

Εργαστήριο

Θεωρία

Το µάθηµα αυτό στοχεύει στη παροχή γνώσεων που σχετίζονται κυρίως µε τις σύγχρονες γεωφυσικές και γεωπεριβαλλοντικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των υπόγειων υδατικών
πόρων. Ο απόφοιτος του τµήµατος, ως επαγγελµατίας πλέον, θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις
αυτές για παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Εισαγωγή, Γεωλογία (Γεωλογικοί χάρτες, Χαρτογράφηση υπόγειων υδάτων, Γεωλογική έρευνα, Γεωλογικά
Χαρακτηριστικά των Υδροφόρων Στρωµάτων, Ορυκτολογική Σύσταση των Υδροφορέων και Ποιότητα του
Υπόγειου Νερού), Τηλεπισκόπηση (Τεχνικές και µέσα, Αεροφωτογραφίες, ∆ορυφορικές εικόνες, ραντάρ, φωτογεωλογία, φωτοερµηνεία, διαγν ωστικά στοιχεία, Εφαρµογές της φωτογεωλογίας), Γεωτρήσεις (υπόγεια
υδρογεωλογική έρευνα, σχεδιασµός γεωτρητικού προγράµµατος), Γεωφυσικές µέθοδοι διασκόπησης (Ηλεκτρικές, Ηλεκτροµαγνητικές, Σεισµικές, Βαρυτικές, Μαγνητικές, Ραδιοµετρικές), ∆ιαγραφίες (πλεονεκτήµατα,
περιορισµοί, σχεδιασµός, ανάλυση, οικονοµοτεχνική, τεχνικές διαγραφίας)

• Χρήση Τοπογραφικών Χαρτών
• Εντοπισµός και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
µε τη Χρήση Γεωλογικών, Τεκτονικών
και Τηλεσκοπικών Πληροφοριών
• Εντοπισµός και Αξιολόγηση Υδατικών Πόρων
µε τη Χρήση Γεωλογικών και Γεωφυσικών (VLF)
∆εδοµένων
• Εντοπισµός και Αξιοποίηση Υδατικών Πόρων
µε τη χρήση Γεωλογικών, Τεκτονικών και
Γεωφυσικών (VES, VLF) ∆εδοµένων
• Εντοπισµός και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
µε τη Χρήση Γεωφυσικών ∆ιασκοπήσεων
(ERT – IPI2WIN)
• Εντοπισµός Υδατικών Πόρων και Επίλυση
Γεωτεχνικών Προβληµάτω µε τη Χρήση
Γεωφυσικών ∆ιασκοπήσεων (Σεισµικά
∆ιάθλασης) και Γεωτρητικών ∆εδοµένων

• Εντοπισµός και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
µε τη Χρήση Γεωφυσικών ∆ιασκοπήσεων
(ERT – IPI2WIN) και ∆ιαγραφιών (EC, Cl-)
• Εντοπισµός και Αξιολόγηση Υδατικών Πόρων
µε τη Χρήση ∆ιαγραφιών (Logging)
• Εντοπισµός και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
µε τη Χρήση ∆ιαγραφιών (Logging),
Γεωλογικών και Τεκτονικών Στοιχείων για
την Επίλυση Γεωτεχνικών Προβληµάτων
• Εντοπισµός και Αξιοποίηση Υδατικών
Πόρων µε τη Συνδυασµένη Χρήση
Γεωλογικών, Τεκτονικών και Γεωφυσικών
∆εδοµένων, ∆ιαγραφιών (Logging) και
Χηµικών Αναλύσεων
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Μαθήµατα ΣΤ’ Εξαµήνου
Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

ΤΦ 6001 & 6101

Εργαστήριο

Θεωρία

Ο στόχος του µαθήµατος αυτού είναι να διδάξει στον σπουδαστή σύγχρονες µεθόδους παρακολούθησης και καταγραφής των γεωπεριβαλλοντικών φαινοµένων. Ο σπουδαστής διδάσκεται τις τεχνικές διόρθωσης, επεξεργασίας και ερµηνείας των ψηφιακών τηλεπισκοπικών δεδοµένων της επιφάνειας της Γης. Κύριος στόχος ο
σπουδαστής να είναι σε θέση, µετά την επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος, να ερµηνεύει ορθά και να εξάγει πληροφορίες από τις δορυφορικές εικόνες µε σκοπό να τις χρησιµοποιήσει σε θέµατα διαχείρισης του γεωπεριβάλλοντος.

Ορισµός και ιστορική αναδροµή. Βασικές αρχές Τηλεπισκόπησης. Εισαγωγή στο Ηλεκτροµαγνητικό φάσµα.
Αεροφωτογραφίες. Χαρακτηριστικά αεροφωτογραφιών, τύποι φωτογραφικών µηχανών, µετρήσεις στις αεροφωτογραφίες. Εικονοληπτικά συστήµατα ∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης (πλατφόρµες και αισθητήρες). ∆ορυφορικά συστήµατα – A review: Nimbus, SpaceShuttle, Landsat, SPOT, GMS, Insat, UARS, Ikonos, Quickbird,
Goes, Meteor, Meteosat, NOAA, TERRA/ASTER, SeaWiFS, MODIS. Λήψη δεδοµένων, ατµοσφαιρικές επιδράσεις και διορθώσεις. Ραδιοµετρικές διορθώσεις. Γεωµετρικές παραµορφώσεις και διορθώσεις. Εικόνες Radar.
Τεχνικές χωρικής και φασµατικής ενίσχυσης των δορυφορικών εικόνων (επεξεργασία ιστογράµµατος, έγχρωµα σύνθετα, φασµατικές υπογραφές, χωρικό φιλτράρισµα, τεχνικές ταξινόµησης, φασµατικοί δείκτες,
ανάλυση κυρίων συνιστωσών κ.τ.λ). Εισαγωγή στην Φωτοερµηνεία. Παρουσιάζεται επίσης µια σειρά εφαρµογών της Τηλεπισκόπησης στο γεωπεριβάλλον (σεισµοί, ηφαίστεια, πυρκαγιές βλάστηση, υδρολογία, µετεωρολογία, κ.τ.λ.).
• Βασικές έννοιες (ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία)
• Στερεοσκοπική όραση
• ∆ορυφορικά και αεροµεταφερόµενα
ηλεκτροπτικά συστήµατα
• Ψηφιακή εικόνα και λογισµικά πακέτα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ

• Γεωµετρικές επιδράσεις στις ψηφιακές
εικόνες
• Βελτίωση ψηφιακής εικόνας
• Ραδιοµετρική ενίσχυση εικόνας
• Φίλτρα και εικόνες

ΤΦ 6002 & 6102

Εργαστήριο

Θεωρία

Το µάθηµα έχει στόχο να εξοικειώσει τους σπουδαστές µε τις Τεχνολογίες που άπτονται της Αιολικής και της
Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Αποσκοπεί στο να δώσει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να µελετούν και να σχεδιάζουν ανεµογεννήτριες καθώς και µικρά υδροηλεκτρικά φράγµατα ανάλογα µε το διαθέσιµο αιολικό ή υδροηλεκτρικό δυναµικό.
Η Αιολική Ενέργεια, περιγραφή της πηγής. Μέτρηση και αξιολόγηση του Αιολικού ∆υναµικού. Κριτήρια ποιότητας του Αιολικού ∆υναµικού. Συνάρτηση διάρκειας, κατανοµή της ταχύτητας κατά ύψος, τύρβη στο οριακό
στρώµα της ατµόσφαιρας, κατανοµή του Αιολικού ∆υναµικού στο πεδίο, ο Αιολικός Χάρτης. Ανεµογεννήτριες. Οι βασικές αρχές σχεδιασµού και λειτουργίας, ονοµατολογία, µεγέθη, χαρακτηριστικές καµπύλες. Μικρά
Υδροηλεκτρικά έργα. Η έννοια της λεκάνης απορροής και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φράγµατα
και λιµνοδεξαµενές, καταθλιπτικοί αγωγοί και διαµόρφωση υδροηλεκτρικού έργου. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπολογισµός µικρού υδροηλεκτρικού έργου. Το αναστρέψιµο υδροηλεκτρικό έργο. Υπολογισµοί και συνδυασµός µε θερµοηλεκτρικά έργα. Η έννοια της βελτιστοποίησης του συνολικού θερµικού βαθµού απόδοσης
µε αποθήκευση ενέργειας.
• Μελέτη Λειτουργίας Ανεµογεννήτριας
• Υπολογισµός Απόδοσης Ηλιακού Συλλέκτη
• Σχεδιασµός Χαρακτηριστικών Καµπυλών
Φωτοβολταϊκών Στοιχείων
• Φωτοβολταϊκά Στοιχεία από Άµορφο και
Πολυκρυσταλλικό Πυρίτιο
• Υπολογισµός Ρεύµατος Βραχυκύκλωσης και
Τάσης Ανοικτοκύκλωσης Φωτοβολταϊκού
Πλαισίου συναρτήσει της Έντασης της

Ηλιακής Ακτινοβολίας και της Κλίσης
• Αυτόνοµο Φωτοβολταϊκό Σύστηµα για
Τροφοδοσία Οικιακού Καταναλωτή
• Μελέτη Παθητικών Ηλιακών Συστηµάτων
• Μελέτη Κυψέλης Καυσίµου
• Λειτουργία Μικρής Μηχανής Stirling
• Λειτουργία δύο Αλκαλικών Κυψελών
Καυσίµου σε Σειρά και Παράλληλα

OdigosFinal:Layout 1

6/19/09

9:55 AM

Page 27

Περιβαλλοντική ∆ιοίκηση

ΤΦ 6003

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στο σπουδαστή τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των θεσµών (διοίκηση, αποφάσεις δικαστηρίων, κ.λπ.) που ασχολούνται µε την προστασία του Περιβάλλοντος και των
Φυσικών Πόρων. Σκοπός των δυο ωρών Ασκήσεων Πράξης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών µε τη σύνταξη
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η διοικητική οργάνωση της προστασίας του περιβάλλοντος (Ελλάδα – ΕΕ) – Εφαρµογή της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας από τη διοίκηση – Αποκέντρωση και προστασία του περιβάλλοντος. Κεντρικοί, περιφερειακοί και
τοπικοί θεσµοί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου. Θεσµικό πλαίσιο για τον περιβαλλοντικό έλεγχο
ποιότητας. ∆ιαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Προέγκριση χωροθέτησης. Έγκριση περιβαλλοντικών
όρων. Προδιαγραφές, περιεχόµενο και αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
έργα και δραστηριότητες. Κατηγορίες έργων. Η περιβαλλοντική πληροφόρηση. Ενηµέρωση πολιτών και φορέων για το περιεχόµενο της ΜΠΕ. Σύνταξη ΜΠΕ.

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά ΣΤ’ Εξαµήνου
Ατµοσφαιρική Ρύπανση

ΤΦ 6004 & 6104

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν θέµατα και φαινόµενα σχετιζόµενα µε την Ρύπανση της Ατµόσφαιρας. Το µάθηµα αυτό παρέχει τις γνώσεις εκείνες που σχετίζονται µε την διασπορά των ρύπων στην ατµόσφαιρα. Παράλληλα παρέχει γνώσεις σχετιζόµενες µε την
Ατµοσφαιρική Ρύπανση και τις Τεχνολογίες αντιµετώπισης της.

Εισαγωγή στην Αέρια Ρύπανση, Ιστορικά Στοιχεία, Νοµοθετικό Πλαίσιο, Ανώτατα Επιτρεπτά Όρια, Επιδράσεις
της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης στην Υγεία και το Περιβάλλον, Σύσταση και Στρώµατα της καθαρής Ατµόσφαιρας, Μονάδες Μέτρησης, ∆ιασπορά των Ρύπων, Θερµοκρασιακή Αναστροφή, Κλίµακες Ρύπανσης, Πρωτογενείς και ∆ευτερογενείς Ρύποι, Χηµεία της Ατµόσφαιρας, Φωτοχηµικές Αντιδράσεις, Ηλεκτροµαγνητικό
Φάσµα, Χηµικοί Μετασχηµατισµοί στην Ατµόσφαιρα, Αέριοι Ρύποι και Πηγές Εκποµπής, ∆ιοξείδιο του Άνθρακα και άλλες Ενώσεις του Άνθρακα, Φαινόµενο του Θερµοκηπίου, Μεθάνιο και Μη Μεθανικές Πτητικές Οργανικές Ενώσεις, Φωτοχηµικό Νέφος, Οξείδια του Αζώτου και άλλες Ενώσεις του Αζώτου, Καταστροφή του
Στρατοσφαιρικού όζοντος, ∆ιοξείδιο του Θείου και άλλες Ενώσεις του Θείου, Μηχανισµός της Όξινης Βροχής,
Αιωρούµενα Σωµατίδια.
• Προσδιορισµός σε αέρια δείγµατα:
• του διοξειδίου του αζώτου • του διοξει
δίου του θείου • του ελεύθερου χλωρίου
• της αµµωνίας • των πτητικών υδρογο
νανθράκων
• Μέτρηση οξυγόνου, µεθανίου, διοξειδίο
του άνθρακα, διοξειδίου του θείου και

υδρόθειου µε αυτόµατο πολυανχνευτή αερίων
• Επίσκεψη στο Εργοστάσιο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ
• Μέτρηση του τροποσφαιρικού όζοντος
• Προσοµοίωση της όξινης βροχής και των
επιδράσεων της στο φυσικό περιβάλλον

Φυσικές Καταστροφές

ΤΦ 6007 & 6107

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι η απόκτηση της γνώσης για την κατανόηση των φαινοµένων που προηγούνται ή
έπονται των φυσικών καταστροφών, καθώς και οι βασικές τεχνολογίες που άπτονται της διαχείρισης τους. Το
µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τον απόφοιτο ικανό να µελετά και να διαχειρίζεται καταστροφικά φαινόµενα, χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνικές µετρήσεων και προσοµοίωσης, λαµβάνοντας υπόψη γεωφυσικά, γεωδυναµικά, µετεωρολογικά και κλιµατικά ακραία φαινόµενα.

Το πρόβληµα παγκόσµια, Ορισµός και βασικές αρχές, Εξισώσεις κινδύνου, Χώρος και χρόνος στην καταστροφή, Χρονικές κλίµακες των φυσικών φαινοµένων, Χρονικές φάσεις, Ζώνες κατανοµής των καταστροφών, Ένταση των καταστροφικών φαινοµένων, Κλίµακες έντασης σεισµών, Αλλες κλίµακες έντασης,
Καταστροφές και περιβάλλον, Τρωτότητα σε φυσικές καταστροφές προσαρµογή στις φυσικές καταστροφές:
Ετοιµότητα, πρόβλεψη και προειδοποίηση, γεωλογικές καταστροφές, σεισµοί και πρόδροµα φαινόµενα, Ηφαιστειακές, καιρικές και τεχνολογικές καταστροφές, φυσικές πυρκαγιές, σχεδιασµός και άµεση δράση, Τεχνολογία πληροφοριών στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

•
•
•
•
•
•

Κατολισθητικά φαινόµενα
Σεισµικός κίνδυνος
Ηφαιστειακή δραστηριότητα
Παλιρροιακά κύµατα
Καιρικές µεταβολές
Πληµµύρες

•
•
•
•
•

Καιρικές µεταβολές
Καιρικά φαινόµενα
Προετοιµασία φορέων
Χάρτες επικινδυνότητας
Αντιµετώπιση καταστροφών
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Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία

ΤΦ 6005 & 6105

Εργαστήριο

Θεωρία

Η εκµάθηση των ιδιοτήτων των εδαφών, της διασποράς ρύπων µέσα στο έδαφος αλλά και η διάβρωση των εδαφών και η αποκατάσταση ρυπασµένων εδαφών αποτελεί τον κύριο στόχο και σκοπό του µαθήµατος.

Αντικείµενο της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας, Πηγές και αποδεκτά όρια ρύπανσης, Κατηγορίες στερεών
αποβλήτων, Φυσικά χαρακτηριστικά των εδαφών, Στοιχεία Υδρογεωλογίας, Νόµοι που διέπουν την κίνηση των
υπόγειων υδάτων, Αλληλεπίδραση ρύπων µε το έδαφος, Γεωχηµική υποβάθµιση των ρύπων, Μηχανισµοί µεταφοράς των ρύπων, Γεωτεχνικές έρευνες, Χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων.
• Προσδιορισµός και εκτίµηση των εδαφικών
παραµέτρων (πορώδες, υγρασία, δείκτης
πόρων βαθµός κορεσµού πυκνότητα κ.λ.π.)
• Εφαρµογές του νόµου Darcy, Περατότητα
• Υπόγεια µεταφορά των ρύπων
(Μεταγωγή και ∆ιάχυση)
• Προσοµοίωση επιφανειακής µεταφοράς των
ρύπων (εκµάθηση λογισµικού που βασίζεται
κυρίως στην µέθοδο Monte Carlo)

• Μέθοδοι προσοµοίωσης της γεωχηµικής
υποβάθµισης των ρύπων
• Περιβαλλοντική Γεωφυσική – Εντοπισµός
αποβλήτων µε συνδυασµό γεωφυσικών µεθόδων
• Εκµάθηση γεωφυσικού λογισµικού
• Εκτίµηση και ερµηνεία των γεωφυσικών
χαρτών
• Μαγνητική Επιδεκτικότητα
• Κριτήρια επιλογής θέσης Χ.Υ.Τ.Α.

Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος

ΤΦ 6006 & 6106

Εργαστήριο

Θεωρία

Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος «Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον» και αναφέρεται στο έδαφος, έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες του γεωργικού περιβάλλοντος. Προσφέρει στον σπουδαστή
την επιστηµονική γνώση τόσο για την δηµιουργία και τις ιδιότητες του εδάφους όσο και για την ανάλυση και αντιµετώπιση της παθογένειας των εδαφών. Παράλληλα µε τις εργαστηριακές ασκήσεις ο σπουδαστής αποκτά την
τεχνολογική δεξιότητα στις εργαστηριακές µεθόδους ανάλυσης, αξιολόγησης και ελέγχου των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους.
Γενικά για το έδαφος. Η γένεση και η εξέλιξη των εδαφών. Η ταξινόµηση των εδαφών. Στοιχεία χαρτογράφησης
των εδαφών και αξιολόγησης της γης. Τα οργανικά και ανόργανα συστατικά του εδάφους. Το νερό και ο αέρας
του εδάφους. Οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες του εδάφους (µηχανική σύσταση, δοµή, συνεκτικότητα, φαινοµενικό και πραγµατικό ειδικό βάρος, πορώδες, χρώµα, ιονική ανταλλαγή, pH, βαθµός κορεσµού από βάσεις,
ρυθµιστική ικανότητα). ∆ιάβρωση εδαφών (παράγοντες δηµιουργίας και µέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας).
Παθογένεια εδαφών (συνθήκες δηµιουργίας και τη βελτίωσης των παθογενών εδαφών).
•
•
•
•
•
•
•

∆ειγµατοληψία εδάφους
Μηχανική σύσταση του εδάφους
Προσδιορισµός υδραυλικής αγωγιµότητας
Εκχύλισµα κορεσµού –pH– αγωγιµότητα
Υδατοδιαλυτά άλατα
Προσδιορισµός ελεύθερου ανθρακικού ασβεστίου
Προσδιορισµός ενεργού ανθρακικού ασβεστίου

•
•
•
•
•

Προσδιορισµός οργανικής ουσίας του εδάφους
Προσδιορισµός αφοµοιώσιµου φωσφόρου
Προσδιορισµός συγκέντρωσης νιτρικών
Προσδιορισµός ολικού αζώτου Κjeldahl
Προσδιορισµός στοιχείων µε την χρήση
Φασµατοφωτοµέτρου Ατοµικής
Απορρόφησης
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Μαθήµατα Ζ’ Εξαµήνου
Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστηµάτων

ΤΦ 7001 & 7101

Εργαστήριο

Θεωρία

Το µάθηµα στοχεύει στο να δώσει στον σπουδαστή τις θεωρητικές και τις τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο της ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστηµάτων. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος αυτού, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του σε εργαστήρια
ελέγχου της ποιότητας των παραπάνω συστηµάτων.
Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας, βασική ορολογία, παράµετροι και χαρακτηριστικά της. Έλεγχος ποιότητας, δειγµατοληψία, διαγράµµατα ελέγχου και άλλες στατιστικές µέθοδοι. ∆ιασφάλιση ποιότητας και περιβαλλοντική διαχείριση: Πρότυπα σειράς ISO 9000 και συναφή, Πρότυπα σειράς ISO 14000 και συναφή,
HACCP, Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, Ολική Ποιότητα.

Βασικές έννοιες ελέγχου ποιότητας. Εισαγωγή στο Excel, εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων, κατασκευή
γραφηµάτων, τύποι και συναρτήσεις, στατιστικές εκτιµήσεις, τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές. Σχεδίαση
δειγµατοληπτικών σχηµάτων µε χρήση του Excel και συγκρίσεις εναλλακτικών σχηµάτων. Σχεδίαση και χρήση
διαγραµµάτων ελέγχου µε χρήση του Excel.

Τεχνολογία Σύζευξης Ενεργειακών Συστηµάτων

ΤΦ 7002 & 7102

Θεωρία

Το µάθηµα έχει ως στόχο να δώσει στο σπουδαστή τις θεωρητικές και τις τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των συστηµάτων ελέγχου και σύζευξη ενεργειακών µηχανών. Έµφαση δίνεται στις τεχνολογίες σύζευξης συστηµάτων Α.Π.Ε. τόσο µεταξύ τους όσο και µε το δίκτυο της ∆ΕΗ καθώς και στις
τεχνολογίες που οδηγούν στη δηµιουργία υβριδικών ενεργειακών συστηµάτων. Είναι αυτονόητο ότι το µάθηµα
αυτό αποσκοπεί στο να καταστήσει τον σπουδαστή ικανό να αναπτύξει, να υποστηρίξει και να διαχειριστεί τεχνολογίες σύζευξης ενεργειακών συστηµάτων.

Ηλεκτρονικά Ισχύος (Συσκευές ανόρθωσης. Κυκλώµατα ανόρθωσης. Λειτουργία κυκλωµάτων µετατροπέων.
Μεταγωγή dc γραµµών. Μετατροπή συχνότητας. Αντιστροφή και κυκλώµατα αντιστροφέων. Στοιχεία ηλεκτρικών µηχανών dc, ac. Έλεγχος µηχανών dc, έλεγχος µηχανών ac). Εφαρµογές των ηλεκτρονικών ισχύος
στον έλεγχο και τη διαχείριση των τεχνολογιών σύζευξης ενεργειακών συστηµάτων.

Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Συστηµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

ΤΦ 7003 & 7103

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις γνώσεις που απαιτούνται για τον υπολογισµό του Αιολικού, του Ηλιακού και του Γεωθερµικού ∆υναµικού και τον σχεδιασµό αυτόνοµων ή υβριδικών ηλεκτροπαραγωγών συστηµάτων. Οι γνώσεις που σχετίζονται µε Οικονοµοτεχνικές Αναλύσεις και µε µελέτες Σκοπιµότητας
περιλαµβάνονται στους στόχους του µαθήµατος. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος, ο σπουδαστής θα µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στα µελετητικά και κατασκευαστικά γραφεία που είναι επιφορτισµένα µε τον Σχεδιασµό και τη ∆ιαχείριση των Α.Π.Ε.

Υπολογισµός Αιολικού Συστήµατος, Χωροθέτηση Ανεµογεννητριών, προβλήµατα και περιορισµοί. Αναφορά
στους κανονισµούς IEC, Germanischer Loyd κ.λπ. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μικρά αυτόνοµα ενεργειακά
συστήµατα µε χρήση των ΑΠΕ. Λειτουργικά διαγράµµατα, οικονοµοτεχνικοί υπολογισµοί, επιλογή εξαρτηµάτων και σύνθεση. Σύνθεση Ενεργειακών συστηµάτων. Η έννοια της ποιότητας της ενέργειας. Σύνθεση Αιολικού Πάρκου και Θερµοηλεκτρικών Σταθµών. Σύνθεση ΘΗΣ, Αιολικού Σταθµού και Αντλησιοταµιευτήρα.
Ηλεκτρολογικά µονογραµµικά διαγράµµατα, λειτουργικά διαγράµµατα, δυνατότητα εισαγωγής βιοκαυσίµων.
•
•
•
•

Μελέτη Επένδυσης Εκµετάλλευσης Βιοµάζας
Μελέτη Επένδυσης Υδροηλεκτρικής Ενέργειας
Εκπόνηση Μελέτης Αιολικού ∆υναµικού
Υπολογισµός Παρεχόµενης Ενέργειας από
Ανεµογεννήτρια
• Αξιολόγηση Επένδυσης Αιολικής Ενέργειας
• Ανάλυση Παραµέτρων Αιολικών Πάρκων

• Χωροθέτηση Ανεµογεννητριών σε Αιολικό
Πάρκο
• Αξιολόγηση Επένδυσης Φωτοβολταϊκής
Εγκατάστασης
• Μοντελοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτρικής
Ενέργειας Μικρής Κλίµακας µε Ανανεώσιµες
Ενεργειακές Τεχνολογίες

OdigosFinal:Layout 1

6/19/09

9:55 AM

Page 30

Κατ΄επιλογήν Υποχρεωτικά Ζ’ Εξαµήνου
Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Αέρα

ΤΦ 7004 & 7104

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν τόσο τις Τεχνικές
και Τεχνολογίες Προσδιορισµού των Αερίων και Σωµατιδιακών Ρύπων όσο και τις Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες
αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Το µάθηµα αυτό παρέχει γνώσεις σχετιζόµενες µε την Ατµοσφαιρική Ρύπανση και τις Τεχνολογίες αντιµετώπισής της.

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Ελέγχου της Ποιότητας του Αέρα, Ορισµοί, Ανώτατα Επιτρεπτά όρια, ∆ειγµατοληψία Αερίων και Σωµατιδιακών Ρύπων στην Ατµόσφαιρα, Παράµετροι Προϋποθέσεις, Ισοκινητική ∆ειγµατοληψία, ∆ιατάξεις ∆ειγµατοληψίας ανάλογα µε την Πηγή Εκποµπής, Συστήµατα ∆ειγµατοληψίας Αερίων
(προσυγκέντρωση µε απορρόφηση, προσρόφηση, συµπύκνωση, αυτούσιο δείγµα), Συστήµατα ∆ειγµατοληψίας Σωµατιδίων (διάχυση, πρόσκρουση, διήθηση, φυγοκέντρηση), Τεχνολογίες Προσδιορισµού των Αερίων
και Σωµατιδιακών Ρύπων, Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες, Τεχνολογίες Καταστροφής Αερίων Ρύπων σε Κινητές Πηγές Εκποµπής (καταλυτικός µετατροπέας, εναλλακτικές λύσεις για κινητές πηγές ρύπανσης), Έλεγχος
Αερίων Ρύπων σε Στατικές Πηγές Εκποµπής (συσκευές απορρόφησης, προσρόφησης, συµπυκνωτές, χηµική
µετατροπή ρύπων), Τεχνολογίες Αποµάκρυνσης Σωµατιδιακών Ρύπων σε Στατικές Πηγές Εκποµπής (µηχανικοί συλλέκτες, σακόφιλτρα, υγρά φίλτρα, ηλεκτροστατικά φίλτρα, κυκλώνες), Τεχνολογίες Αντιµετώπισης
της Αέριας Ρύπανσης από Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες στην Ελλάδα.
• Προσδιορισµός του µικροβιακού φορτίου σε
αέρια δείγµατα. Μέτρηση βιοαεροζόλ
• Μικροσκοπικός προσδιορισµός αιωρούµενων
σωµατιδίων και βιοαεροζόλ
• ∆ειγµατοληψία αιωρούµενων σωµατιδίων και
χώνευση φίλτρων µε οξέα
• Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε βαρέα
µέταλλα των αιωρούµενων σωµατιδίων µε
φασµατοσκοπία ατοµικής απορρόφησης
• Προσδιορισµός πτητικών οργανικών ενώσεων
σε αέρια δείγµατα µε αέρια χρωµατογραφία
• Προσδιορισµός του ολικού οργανικού και

∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων

ανόργανου άνθρακα στο βρόχινο νερό
• Αποµάκρυνση των οξειδίων του αζώτου
από καυσαέρια
• Αποµάκρυνση του διοξειδίου του θείου από
καυσαέρια
• Αποµάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα
από καυσαέρια
• Λειτουργία καταλυτικών µετατροπέων και
προσδιορισµός της απόδοσης λειτουργίας
• Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των
Αερίων και του Καπνού σε καυσαέρια και
υπολογισµός της απόδοσης των καυστήρων

ΤΦ 7005 & 7105

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στο σπουδαστή τις γνώσεις που απαιτούνται στη διαχείριση των Υδατικών Πόρων τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση. Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον σπουδαστή
µε αυτή καθ’ εαυτή την διαχείριση των υδατικών καθώς και µε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στα σύγχρονα αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα.
Φάσεις νερού – Υδρολογικός κύκλος – Κατανοµή νερού στον πλανήτη. Υδατικοί πόροι. Ρύπανση υδάτων,
πήγες ρύπανσης. ∆ιαθεσιµότητα υδατικών πόρων – προσδιορισµός υδατικών αναγκών. Νοµοθεσία για τα
ύδατα. Σχέδιο ορθολογικής αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων – ιεράρχηση σταδίων µελέτης και
έρευνας – εφαρµογές σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο. Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και υπόγειων νερών
- εφαρµογές/ειδικές µελέτες. Σχέδια ενιαίας διακίνησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων για κάλυψη των
υδατικών αναγκών – εφαρµογές/ειδικές µελέτες. Υπόγεια ύδατα – πήγες επιβάρυνσης, τεχνικές απορρύπανσης και εµπλουτισµού. Χρήση νερού από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων/λυµάτων. Χρήση του νερού
στις αρδεύσεις. τεχνικές επεξεργασίας νερού. Αφαλάτωση.
• Υπολογισµός υδατικών αναγκών
• ∆ιαγράµµατα. ∆ιαχείριση υδατικών πόρων
υπόγειου υδροφόρες µέσω γεωτρήσεων
• ∆ιαχείριση επιφανειακών νερών σε επίπεδο
υδρολογικής λεκάνης
• Αξιοποίηση επιφανειακών και υπόγειων νερών
σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης. ∆ιαθέσιµοι
υδατικοί πόροι – διαγράµµατα

• Σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων για
κάλυψη υδατικών αναγκών – απαιτούµενα
έργα (υδροληπτικά, συλλογής, µεταφοράς,
επεξεργασίας, διανοµής νερού)
• Ανάπτυξη αναφοράς χηµικής κατάστασης
υδάτινης πηγής
• Αρδευτικά συστήµατα
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Έλεγχος Ποιότητας Νερού

ΤΦ 7006 & 7106

Εργαστήριο

Θεωρία

Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις θεωρητικές και τις τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, είτε αυτό χρησιµοποιείται για άρδευση είτε για ύδρευση. Με
τις γνώσεις αυτές, ο σπουδαστής θα µπορεί να λειτουργήσει ή και να υποστηρίξει εργαστήρια που σχετίζονται
µε τον έλεγχο της ποιότητας του νερού.
Υδρολογικός κύκλος. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού. Βασικές αρχές χηµείας νερού. Φυσικές, χηµικές και βιολογικές διεργασίες στα νερά. Επιφανειακά και υπόγεια νερά. Θαλασσινό νερό. Πόσιµο νερό. Μέσα
και µέθοδοι δειγµατοληψίας νερού. Φυσικοχηµικά και χηµικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ποιοτικά χαρακτηριστικά πόσιµου νερού. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού κολύµβησης. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού άρδευσης. Φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά φυσικών και ρυπασµένων υδάτων. Παράγοντες ρύπανσης
και επίδραση της ρύπανσης στα χαρακτηριστικά του νερού. Ευτροφισµός. Βαρέα µέταλλα. Τοξικές οργανικές
ενώσεις.
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στη λειτουργία του εργαστηρίου
∆ειγµατοληψία και διατήρηση δειγµάτων
pH και Αγωγιµότητα νερού
Θολερότητα, Σκληρότητα, Ολικά Στερεά
Προσδιορισµός οξύτητας & αλκαλικότητας
Προσδιορισµός του διαλυµένου οξυγόνου
Προσδιορισµός χλωριόντων και υπολειµµατικού
χλωρίου
• Προσδιορισµός νιτρικών, αµµωνιακών,
φωσφορικών και θειικών ιόντων

Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιµου Νερού

• Φλογοµετρικός Προσδιορισµός Ασβεστίου,
Καλίου, Νατρίου
• Μικροβιολογική εξέταση νερού
• Προσδιορισµός φαινολών
• Προσδιορισµός υπολειµµάτων
φυτοφαρµάκων
• Προσδιορισµός Ολικού Οργανικού Άνθρακα
• Προσδιορισµός βαρέων µετάλλων
• Ποιοτικός έλεγχος νερών κολύµβησης

ΤΦ 7007 & 7107

Εργαστήριο

Θεωρία

Ο στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στον σπουδαστή τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για τις Τεχνολογίες Επεξεργασία του Πόσιµου. Με βάση τις γνώσεις αυτές, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να λειτουργήσει και
να υποστηρίξει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού.
Προεπεξεργασία, αερισµός – εκφύσηση. Ανάµιξη, κροκίδωση/αποσταθεροποίηση αιωρηµάτων, συσσωµάτωση. ∆ιήθηση. Χηµική καθίζηση. Χηµική οξείδωση, µέθοδοι απολύµανσης. Ιοντανταλλαγή, διαχωρισµοί µεµβρανών, προσρόφηση οργανικών ενώσεων.
• Προσδιορισµός ολικού υπολειµµατικού
χλωρίου µε τη χρωµατοµετρική µέθοδο DPD
• Αποχλωρίωση νερού µε ενεργό άνθρακα
• Προσδιορισµός οξαλικού οξέος στο νερό µετά
από διέλευση από φίλτρο ενεργού άνθρακα
• Προσδιορισµός βέλτιστης συγκέντρωσης
κροκιδωτικού σε σταθερό pH
• Προσδιορισµός βέλτιστου pΗ για αποµάκρυνση
χρώµατος σε σταθερή δόση κροκιδωτικού

• Προσδιορισµός θολότητας νερού µετά από
διέλευση σε φίλτρο άµµου
• Ιονανταλλαγή. Αποµάκρυνση NH4+ µε
κατιονική ρητίνη
• Ιονανταλλαγή. Αποµάκρυνση NO3- µε
ανιονική ρητίνη
• Προσδιορισµός υπολειµµατικού αργίλιου
στο πόσιµο νερό
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Υπηρεσίες

Γραµµατεία
Η Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος διεκπεραιώνει τα φοιτητικά και τα διοικητικά θέµατα που προκύπτουν σε καθηµερινή βάση. Η εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται όλες τις εργάσιµες ηµέρες, κατά τις ώρες 11.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ., στα γραφεία της Γραµµατείας, που βρίσκονται στο
ισόγειο του κτιρίου της ∆ιοίκησης.
Στις αρµοδιότητες της Γραµµατείας περιλαµβάνονται:
• εγγραφές των φοιτητών
• χορήγηση φοιτητικής ταυτότητας (πάσο)
• τήρηση αρχείου των σπουδαστών, στο οποίο περιλαµβάνονται η βαθµολογία και στοιχεία σχετικά µε τις
υποτροφίες, χορήγηση πιστοποιητικών και πτυχίου
• έκδοση ατοµικών προγραµµάτων δηλώσεων µαθηµάτων, αναλυτικής βαθµολογίας και πιστοποιητικών
σπουδαστικής κατάστασης
• χορήγηση βεβαιώσεων για κάθε νόµιµη χρήση, αλλά και των πιστοποιητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος από την Εφορία
• χορήγηση εντύπων που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση, καθώς και την Πτυχιακή Εργασία των φοιτητών
• έκδοση προσωπικών κωδικών στους φοιτητές, οι οποίοι απαιτούνται για τις ανανεώσεις εγγραφών κάθε
εξάµηνο
• διαγραφές σπουδαστών που έχουν δύο συνεχείς µη ανανεώσεις εγγραφής ή τρεις µη συνεχείς ανανεώσεις εγγραφής

Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου του Παραρτήµατος Χανίων
του ΤΕΙ Κρήτης και αποτελεί την Κεντρική Μονάδα ∆ιαχείρισης του έντυπου και µη υλικού. Η βιβλιοθήκη
εµπλουτίζεται τακτικά µε βιβλία από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία για να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τµήµατος Ηλεκτρονικής. Η δυνατότητα δανεισµού παρέχεται τόσο στα µέλη του Επιστηµονικού Προσωπικού όσο και
στους σπουδαστές. Στο χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργεί αναγνωστήριο και ειδική αίθουσα εξοπλισµένη µε
σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την αναζήτηση στοιχείων µέσω του διαδικτύου και σύνδεση µε
την κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο, καθώς και µε άλλες βιβλιοθήκες σε Ακαδηµαϊκά
Ιδρύµατα της χώρας. Μέσω αυτής της διασύνδεσης υπάρχει πρόσβαση σε πληθώρα επιστηµονικών περιοδικών και άρθρων.

Τεχνική Υπηρεσία
Το Παράρτηµα διαθέτει οργανωµένη τεχνική υπηρεσία για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών, τη συντήρηση του κτιρίου και των εργαστηρίων. Στο χώρο της σχολής υπάρχει φωτοτυπικό εργαστήριο που εξυπηρετεί ανάγκες του Τµήµατος.
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Γραφείο Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων H/Y
http://nog.chania.teicrete.gr
Το Γραφείο Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων H/Y συντηρεί το δίκτυο υπολογιστών της Σχολής και φροντίζει για
την συνεχή και εύρυθµη λειτουργία του.

Φοιτητική Μέριµνα

•
•

•

•
•

•

Σίτιση.. Για τους οικονοµικά ασθενέστερους φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν σίτισης σε
εστιατόριο που στεγάζεται στο χώρο του Παραρτήµατος Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Οσοι φοιτητές δεν
δικαιούνται δωρεάν σίτιση µπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο µε µια µικρή οικονοµική συµµετοχή.
Στέγαση. Στο Παράρτηµα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Οι φοιτητές, που δικαιούνται το φοιτητικό στεγαστικό επίδοµα της Εφορίας, απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος,
η οποία είναι αρµόδια, εφαρµόζοντας τις προϋποθέσεις του Ν.3220, να εκδώσει το κατάλληλο πιστοποιητικό. Πληροφορίες για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος δίνονται από την Εφορία, η οποία
θέτει προϋποθέσεις οικογενειακού εισοδήµατος, κ.λ.π.
Υγειονοµική περίθαλψη. Οι φοιτητές/ριες του Παραρτήµατος του ΤΕΙ Κρήτης δικαιούνται πλήρη νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν ασφάλεια από
άλλο ασφαλιστικό φορέα. Ο φοιτητής που ασφαλίζεται στο ΤΕΙ παίρνει δικό του βιβλιάριο υγείας µε το
οποίο καλύπτονται επισκέψεις σε γιατρούς, εισαγωγή σε νοσοκοµείο και φάρµακα από το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.
Κοινωνική Μέριµνα. Οι φοιτητές του Παραρτήµατος Χανίων που αντιµετοπίζουν σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα, τα οποία δυσχεραίνουν την οµαλή διεξαγωγή των σπουδών τους, µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας όπου τους παρέχεται η ανάλογη βοήθεια.
Γραφείο ∆ιασύνδεσης. Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποτελεί διοικητική µονάδα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που
φιλοδοξεί να προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες τόσο στη σπουδαστική κοινότητα, στους απόφοιτους
των τµηµάτων του Ιδρύµατος όσο και στους παραγωγικούς φορείς του τόπου µας. Το γραφείο ∆ιασύνδεσης στοχεύει στο να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο µεταξύ παραγωγής και εκπαίδευσης διευκολύνοντας την άµεση και δηµιουργική συνεργασία της επιστηµονικής κοινότητας και του παραγωγικού
τοµέα.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Υποστηρίζεται από τον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης και τα µέλη
της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Οργανώνει και εποπτεύει θέσεις εξάµηνης πρακτικής άσκησης σε
φορείς ιδωτικού και δηµόσιου τοµέα.

Γενικές Πληροφορίες

Σύντοµο Ιστορικό
Η έναρξη του Ακαδηµαϊκού έτους 1999-2000 σηµατοδότησε τη λειτουργία του Τµήµατος Τεχνολογίας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΤΕΙ Κρήτης, που στη συνέχεια µετονοµάσθηκε σε Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (17 Σεπτέµβρη 2003, αρ. ΦΕΚ 222/ τ. Α') και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
έργου ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, ∆ιεύρυνση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ΤΕΙ Κρήτης: Περιβάλλον, µέτρο 2.6. Την
17η του Σεπτέµβρη του έτους 2003, τα Τµήµατα Ηλεκτρονικής και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Κρήτης οπότε και συγκροτήθηκε επίσηµα το Παράρτηµα Χανίων. Η παρουσία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης στα Χανιά είναι
πλέον καταξιωµένη στην τοπική κοινωνία. Θεωρείται ένα σηµαντικό ίδρυµα Ανώτατης εκπαίδευσης που έχει
κάνει έντονη την παρουσία του σε όλη την Κρήτη, ενώ µε τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει µε άλλα ιδρύµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει γίνει ευρύτερα γνωστό στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Περισσότερες πληροφορίες για το Παράρτηµα αλλά και για το Τµήµα υπάρχουν αναλυτικά στην κεντρική
Ιστοσελίδα που φιλοξενείται στη διεύθυνση: http://www.chania.teicrete.gr
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Μετά το Πτυχίο
Όπως παρουσιάζεται και γραφικά, από τα στατιστικά στοιχεία του Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος για τους Αποφοίτους του προκύπτει:
• 25% των αποφοίτων πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές (80% στην Ελλάδα) και το 5% προχώρησε στην απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.
• 70% των αποφοίτων αποκαταστάθηκε επαγγελµατικά σε αντικείµενα: #20% Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, #10% ∆ιαχείριση Αποβλήτων, #10% Εργαστήρια Ανάλυσης Περ/κών Παραµέτρων, #5% ∆ιαχείριση Απορριµάτων, #5% Τεχνικά Γραφεία, #15% Περιβαλλοντικές Μελέτες, #5% Εκπαίδευση –
*5% Άνεργοι).
Επιµόρφωση Ενηλίκων, #25% Ετεροαπασχόληση (*

Τα Χανιά
Ο νοµός Χανίων είναι ένας από τους τέσσερις νοµούς της Κρήτης και καταλαµβάνει το δυτικό της τµήµα, ενώ
συνορεύει ανατολικά µε τον νοµό Ρεθύµνου. Η έκταση του νοµού ανέρχεται σε 2.376 Km2, περίπου το 2,5%
της πατρίδας µας. Ο πληθυσµός του νοµού ανέρχεται σε 133.774 κατοίκους (απογραφή 1991), από τους
οποίους περίπου 60.000 είναι κάτοικοι της πόλης των Χανίων. Η σηµερινή πόλη απλώνεται στα ερείπια της
αρχαίας πόλης-κράτους Κυδωνίας, που ιδρύθηκε στους προϊστορικούς χρόνους (3η-2η χιλιετία π.Χ.). Τα αξιοθέατα του νοµού είναι πάρα πολλά από αρχαιολογικής, ιστορικής και θρησκευτικής πλευράς. Στον νοµό ξεχωρίζουν τα πλούσια φυσικά τοπία, οι καθαρές και όµορφες παραλίες µε τα πεντακάθαρα και κρυστάλλινα
νερά, τα ιστορικά και αρχαιολογικά µέρη. Επίσης, σπήλαια και πανέµορφα φαράγγια υπάρχουν σε διάφορα
σηµεία (µε κυριότερο το φηµισµένο φαράγγι της Σαµαριάς, το οποίο κάθε χρόνο θαυµάζουν εκατοντάδες επισκέπτες από όλα τα µέρη της γης και που είναι το µεγαλύτερο της Ευρώπης). Στον νοµό υπάρχει, επίσης, η
µοναδική φυσική λίµνη της Κρήτης, η λίµνη του Κουρνά. Ο νοµός διαθέτει στο Ακρωτήρι αεροδρόµιο, που
απέχει 14 χιλιόµετρα από τη πόλη των Χανίων. Το φυσικό λιµάνι της Σούδας συνδέεται καθηµερινά µε το λιµάνι του Πειραιά µε οχηµαταγωγά πλοία. Καθηµερινά τακτικά και υπεραστικά δροµολόγια εξυπηρετούν οδικά
όλες τις επαρχίες του νοµού µέχρι το Ηράκλειο και από εκεί όλους τους υπόλοιπους νόµους του νησιού.
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Τηλέφωνο:
e-mail - URL
+30 28210
∆ιδ ακτι κό Προ σωπικό Τµήµ ατο ς

Επικοινωνία

Καθηγητές
∆ρ. Βαλλιανάτος Φίλιππος
∆ρ. Παπακώστας Ταξιάρχης
∆ρ. Σταυρουλάκης Γεώργιος
Αναπληρωτές Καθηγητές και Καθηγήτριες
∆ρ. Κατσίβελα Ελευθερία
∆ρ. Σουπιός Παντελεήµων
Επίκουροι Καθηγητές και Καθηγήτριες
∆ρ. Κολοκοτσά ∆ιονυσία
∆ρ. Κόκκινου Ελένη
∆ρ. Μηχ. Καραπιδάκης Εµµανουήλ
∆ρ. Σάλτας Βασίλειος
∆ρ. Λυδάκης-Σηµαντήρης Νικόλαος
Καθηγητές και Καθηγήτριες Εφαρµογών
∆ρ. Κώττη Σπυριδούλα-Μελίνα
∆ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εµµανουήλ
MSc. Βουρδουµπάς Ιωάννης
∆ρ. ∆ηµητρίου Βασίλειος

23016, 23067
23013
23012, 23075

fvallian@chania.teicrete.gr
taxiar@chania.teicrete.gr
gstav@chania.teicrete.gr

23004, 23071
23037

katsivela@chania.teicrete.gr
soupios@chania.teicrete.gr

23017
23028
23076
23061
23055

kolokotsa@chania.teicrete.gr
ekokinou@chania.teicrete.gr
karapidakis@chania.teicrete.gr
vsaltas@chania.teicrete.gr
lydakis@chania.teicrete.gr

23007
23078
23070
23069
Υπηρεσ ίες

kotti@chania.teicrete.gr
marvel@chania.teicrete.gr
gboyrd@chania.teicrete.gr
dimvasi@chania.teicrete.gr

Γραµµατεία Παραρτήµατος
Γεiτονα Κλεονίκη
23058
Γραµµατεία Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Τσακιρίδου Αναστασία
23010
Μαρκουλάκη Γεωργία
23057
Βιβλιοθήκη
Κατράκη Ειρήνη
23009
Γκατζούνη Καλλιόπη
23009
Λουραντάκης Ανδρέας
23009
Χαρτζουλάκης ∆ηµήτριος
23073
Γραφείο Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων
Ζερβουδάκης Αντώνιος
23049
Λυµπεράκης Νικόλαος
23049
Μαρτίκας ∆ηµήτριος
23049
Οικονοµικές Υπηρεσίες Παραρτήµατος
Κουτσουπάκης Αντώνιος
23053
Γραφείο Ερευνητικών Προγραµµάτων
Μπενάκη Αικατερίνη
23060
Τσίτου Καλλιόπη
23060
Γραφείο Σπουδαστικής Μέριµνας
Λίτσιου Αλεξία
23054
Γραφείο ∆ιεθνών και ∆ηµοσίων Σχέσεων
Κουρουτάκη Αλεξάνδρα
23015
Γραφείο ∆ιασύνδεσης
Καρτσωνάκης Ευάγγελος
23058
Τεχνική Υπηρεσία
Τζαβόπουλος Ευάγγελος
23050
Πατεράκης ∆ηµήτριος
23062
Τσακίρης Αντώνιος
23050
Λιγοψυχάκης Χαράλαµπος
23050
Φωτοτυπικό Παραρτήµατος
Χλωράκης Εµµανουήλ
23063
Πρακτική Άσκηση
Σύλλογος Σπουδαστών
23025
Σύλλογος Αποφοίτων

gitona@chania.teicrete.gr
natasa@chania.teicrete.gr
markoulaki@chania.teicrete.gr
rkatraki@chania.teicrete.gr
kalliopi@chania.teicrete.gr
lourad@chania.teicrete.gr
hartzoul@chania.teicrete.gr
http://nog.chania.teicrete.gr
administrator@chania.teicrete.gr
nikos@chania.teicrete.gr
dmart@chania.teicrete.gr
akouts@chania.teicrete.gr
benakik@chania.teicrete.gr
ptsitou@chania.teicrete.gr
litsiou@chania.teicrete.gr
http://erasmus.chania.teicrete.gr
kouroutaki@chania.teicrete.gr
kartsonakis@chania.teicrete.gr
tzvan@chania.teicrete.gr
dimpat@chania.teicrete.gr
tsakiris@chania.teicrete.gr
ligo@chania.teicrete.gr
mxlor@chania.teicrete.gr
http://triton.chania.teicrete.gr/praktiki
ds@chania.teicrete.gr
http://samfp.chania.teicrete.gr/site.htm
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