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Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος 

Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 – 7/6/2010 

 

Παρασκευή 4/6/2010 

Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε 

νκάδα αλαρώξεζε γηα ην Δξγαζηήξην Οπηνειεθηξνληθήο ηνπ ΣΔΙ Χαλίσλ, ζην 

Βηνηερληθό Πάξθν ηεο πόιεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο νη ζπνπδαζηέο 

ελεκεξώζεθαλ από ηνλ δηεπζπληή ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ 

laser πςειήο ηζρύνο. Δπηδείρζεθαλ εθαξκνγέο απηνύ ηνπ ηύπνπ laser θαζώο θαη 

δηαηάμεηο νη νπνίεο δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε ηέηνηαο ηζρύνο laser. Δπηπξόζζεηα, νη 

εξεπλεηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νιηγόιεπηεο παξνπζηάζεηο ησλ έξγσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

 ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηελ πεξηνρή Γάιινο  

Ρεζύκλνπ. Δθεί, παξνπζηάζηεθε ην λέν θηίξην πνπ ζα θηινμελήζεη ηηο πεηξακαηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ εξγαζηεξίνπ κε ηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ζην εξεπλεηηθό 

πξόγξακκα Hiper (www.hiper.org). Η επίζθεςε ζην ρώξν απηό απνηέιεζε κηα 

πξώηεο ηάμεο επθαηξία ζηνπο ζπνπδαζηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο πνπ εθαξκόδνληαη γηα πξώηε θνξά παγθνζκίσο, όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή ηερλνινγία ησλ θηηξίσλ πνπ ζα θηινμελήζνπλ πεηξάκαηα 

πςειόηαηεο αθξίβεηαο. πγθεθξηκέλα, νη ζπνπδαζηέο ελεκεξώζεθαλ, όηη απαηηνύληαη 

εξγαζηεξηαθνί ρώξνη κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία (±0.1
o
C), κε ππεξπίεζε (γηα απνθπγή 

εηζόδνπ ζθόλεο & άιισλ ζσκαηηδίσλ) θαη κε εδαθηθέο δνλήζεηο πνπ λα κελ 

ππεξβαίλνπλ ην 1nm. Γηα ην ιόγν ην θνκκάηη ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα βξίζθνληαη απηά ηα 

εξγαζηήξηα θαηαζθεπάδεηαη από ζπκπαγέο ζθπξόδεκα πάρνπο από 80εθ έσο 160εθ 

ελώ όιν ην θνκκάηη ηνπ θηηξίνπ εδξάδεηαη επάλσ ζε ηεξάζηηα ειαηήξηα ηα νπνία 

ιεηηνπξγνύλ σο απνζβεζηήξεο.. 

 Με ην πέξαο ηεο παξνπζίαζεο, ε νκάδα κεηαθέξζεθε ζην θέληξν ηνπ 

Ρεζύκλνπ, ζην ρώξν πνπ ζηεγάδεηαη ην εξγαζηήξην πεηξακάησλ γηα ην πξόγξακκα 

HiPER (High Power Experimental Research Facility) πνπ αθνξά ππξεληθή ζύληεμε 

ηαρείαο αλάθιεμεο κε ρξήζε laser. Σειηθόο ζηόρνο είλαη λα απνδεηρηεί ε δπλαηόηεηα 

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη λα θαηαζθεπαζηεί πηινηηθόο ππξεληθόο αληηδξαζηήξαο 

ζύληεμεο.  
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 Μεηά ηελ επηζηξνθή ζηα Χαληά, πξαγκαηνπνηήζεθε βξαδηλή πεξηήγεζε ζην 

ελεηηθό ιηκάλη ησλ Χαλίσλ. 

 

αββάτο 5/6/2010 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε εθδξνκή ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ λνκνύ Χαλίσλ. Οη 

ζπνπδαζηέο είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηόζν ηα επεηξσηηθά όζν θαη ηα 

παξάθηηα αμηνζέαηα ηνπ λνκνύ (Καζηέιιη, Φαξάγγη Σνπνιίσλ, Μνλή 

Χξπζνζθαιίηηζζαο, Διαθόλεζη) 

 Σν απόγεπκα πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηήγεζε ζηελ παιαηά πόιε ησλ Χαλίσλ. 

 

Κυριακή 6/6/2010 

 Διεύζεξε κέξα. Γηνξγαλώζεθε επί ηόπνπ επίζθεςε ζην ρσξίν Θέξηζζνο, πνπ 

απνηέιεζε ην ζηξαηεγείν ηνπ Δι.Βεληδέινπ. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε δηάβαζε ηνπ 

νκώλπκνπ θαξαγγηνύ 

 

Δευτέρα 7/7/2010 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΣΔΙ Χαλίσλ θαη ηνπ Κέληξνπ 

Σερλνινγηθήο Έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ άθημε ζην ΣΔΙ Χαλίσλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε νκηιία-παξνπζίαζε ησλ εξγαζηεξίσλ από ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο Ηιεθηξνληθήο. ηε ζπλέρεηα νη ζπνπδαζηέο μελαγήζεθαλ ζηνλ θεληξηθό 

ζεηζκνινγηθό ζηαζκό ηνπ ζεηζκνινγηθνύ δηθηύνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. Δλεκεξώζεθαλ 

γηα ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην δίθηπν απηό θαη ηνπο 

παξνπζηάζηεθε ην κνλαδηθό γηα Δπξσπατθά δεδνκέλα, ηδησηηθό δνξπθνξηθό δίθηπν 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Έγηλε μελάγεζε ηόζν ζην θέληξν ειέγρνπ όζν θαη ζην θέληξν 

επίγεηαο εθπνκπήο – ιήςεο.  

 ηε ζπλέρεηα έγηλε επίζθεςε ζην εξγαζηήξην κηθξνθπκαηηθώλ εθαξκνγώλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ηεο πιαηθόξκαο δνξπθνξηθνύ ξαδηνθώλνπ πνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί θαζώο επίζεο θαη ηνπ θνξεηνύ ζπζηήκαηνο κεηξήζεσλ 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηαζκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

Οη ζπλνδνί 

 

Αιεμαλδξίδεο Αιέμαλδξνο      Χινύπεο Γηώξγνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Φωτογραφίες εκδρομής 

 

 

 

 

Δξγαζηήξην Οπηνειεθηξνληθήο, Ρεζπκλν 
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Νεν Δξγαζηήξην Laser, Ρεζπκλν 

 

Φαξάγγη Σνπνιίσλ 
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Χαληά, Δλεηηθό Ληκάλη 
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Κεληξηθόο εηζκνινγηθόο ηαζκόο, Χαληά 
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Δγθαηαζηάζεηο ηδησηηθνύ δνξπθνξηθνύ hub, Χαληά 
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Δξγαζηήξην Μηθξνθπκαηηθώλ εθαξκνγώλ, Χαληά 


