
4ο Πακέτο Εργασίας 
«Εισαγωγή Οµάδας Εξειδικευµένων  Μαθηµάτων Πληροφορικής» 

 

    Στόχος του ΠΕ4 αποτελεί τη διαµόρφωση µαθηµάτων πληροφορικής και 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας, που αποβλέπουν στην υποστήριξη τριών 
περιοχών ενδιαφέροντος του ΑΤΜ, συγκεκριµένα εφαρµογές πλοήγησης, 
τεχνικής γεωδαισίας και ροµποτικής και τέλος γεωπληροφορική. 
   Τα µαθήµατα επιλογής διακρίνονται σε γενικά και εξειδικευµένα µαθήµατα 
και η εισαγωγή τους συνιστά δύο κύριες δράσεις.  
 
∆ράση 1: Εισαγωγή Νέου Γενικού Μαθήµατος 
Ο προτεινόµενος τίτλος και το περιεχόµενο του µαθήµατος µπορεί να είναι ως 
εξής: 
• Μελέτη και λειτουργία προτύπων:  Εργαστηριακό µάθηµα. Στόχος του 

µαθήµατος αυτού είναι η εργαστηριακή µελέτη ‘συστηµάτων-προτύπων’ 
του ΑΤΜ. Ο κάθε φοιτητής θα εξασκηθεί στην συνδεσµολογία και εκτέλεση 
εργασίας, ώστε να εξοικειωθεί µε το τεχνολογικό µέρος των συστηµάτων.  
Επίσης, θα διδαχθούν θέµατα µετάδοσης δεδοµένων, πρωτόκολλα 
µεταφοράς και επικοινωνιών, και επικοινωνία και συγχρονισµός ψηφιακών 
συστηµάτων. 

Πιθανά πρότυπα που θα αναπτυχθούν είναι: 
∆ιασύνδεση τεχνολογικών συστηµάτων GPS µε άλλους αισθητήρες και 
µηχανικό εξοπλισµό. 
Σύνδεση δεδοµένων σηµάτων θέσης µε ΣΓΠ και ηλεκτρονικούς χάρτες. 
    
Ολοκληρωµένο σύστηµα πλοήγησης. 
Σύνδεση εικόνων και ψηφιακή επεξεργασία.    
∆ράση 2: Εισαγωγή Νέων Εξειδικευµένων Μαθηµάτων 
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα µελετηθεί η δυνατότατα εισαγωγής 
εξειδικευµένων µαθηµάτων Πληροφορικής, που σχετίζονται άµεσα µε τις 
σύγχρονες ανάγκες του Αγρονόµου Τοπογράφου µηχανικού. Οι 
προτεινόµενοι τίτλοι και το περιεχόµενο των µαθηµάτων µπορεί να είναι ως 
εξής: 

• Θεωρία σηµάτων και ανάλυση εικόνας: Το µάθηµα αυτό αποτελείται από 
δύο διακριτά µέρη: α) Θεωρία σηµάτων και β) ανάλυση, επεξεργασία και 
αναγνώριση χαρακτηριστικών ψηφιακής εικόνας. Στο πρώτο µέρος 
αναπτύσσονται οι τρόποι παραγωγής και µετάδοσης των σηµάτων, µε 
έµφαση την ψηφιακή εικόνα. Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται τεχνικές 
επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων. 

• Εισαγωγή στις τεχνικές αυτοµατισµού και ροµποτικής: Στόχος του 
µαθήµατος αυτού είναι να εισάγει βασικές αρχές ροµποτικής όπου θα 
εξετάζονται, α) η κινηµατική των τεχνητών µερών, β) οι τεχνολογίες 
ανίχνευσης και οι τεχνικές εντοπισµού της θέσης τους σε κινούµενο 



σύστηµα αναφοράς, γ) στην άντληση στοιχείων θέσης από συστήµατα 
CAD-GIS, δ) στη διόρθωση της πορείας και τέλος, ε) στην στατιστική 
επεξεργασία σειριακών δεδοµένων θέσης.  

Για τα µαθήµατα αυτά θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης από όλους 
τους φοιτητές. 
Τα µαθήµατα θα αναπτυχθούν σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στη 
διαµόρφωση του περιεχοµένου των µαθηµάτων. Η δεύτερη φάση αποτελεί 
την πρώτη εκπαιδευτική παρουσίαση των µαθηµάτων (1η πιλοτική εφαρµογή). 
Η τρίτη φάση αφορά στην 2η πιλοτική εφαρµογή, που αποβλέπει στην τελική 
ένταξη των µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών. Η κάθε φάση θα διαρκέσει 
περίπου ένα χρόνο και οι επιµέρους ενέργειες που θα γίνουν σε κάθε φάση 
είναι:  
 
 Φάση 1:  Συνεργασία µε διδάσκοντες ΣΑΤΜ ενδιαφεροµένων µαθηµάτων 

       και ΠΕ3                                                                              [2 µήνες] 
       Επιλογή προτύπων εφαρµογών      [1 µήνα ] 
       Συνεργασία µε ΠΕ 2                               [1 µήνα ] 
                 ∆ιαµόρφωση θεµατολογίας και περιεχόµενο µαθηµάτων    [3 µήνες] 
       Συνεργασία µε ΠΕ5                  [1 µήνα ] 
       Επιλογή διδασκόντων          [1 µήνα ] 
       Προετοιµασία εκπαιδευτικού υλικού      [5 µήνες] 
       Συνεργασία µε Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών –                  
       Ένταξη στα ελεύθερης επιλογής του Προγράµµατος Σπουδών   
                                                                                                             [1 µήνα ] 
 
Φάση 2:  ∆ιδασκαλία µαθηµάτων      [6 µήνες] 
  Σεµιναριακή διδασκαλία      [1 µήνα] 
  Παρουσίαση σε ηµερίδα/συνέδριο 
  Αξιολόγηση φοιτητών      [1 µήνα] 
  Αξιολόγηση συµµετεχόντων στο σεµινάριο/ ηµερίδα 
                      Συνεργασία  µε   ΠΕ                                                      [1 µήνα]     
  Τροποποίηση περιεχοµένου    [2 µήνες] 
  Συνεργασία µε ΠΕ3 και ΠΕ5    [1 µήνα] 
 
Φάση 3:  ∆ιδασκαλία µαθηµάτων      [6 µήνες] 
  ∆ιαµόρφωση ηλεκτρονικού υλικού – Συνεργασία µε ΠΕ 6  

[5 µήνες] 
  Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού υλικού     [2 µήνες] 



  Επιλογή φυσιογνωµίας διδασκόντων   [2 µήνες] 
                      Συνεργασία µε ΠΕ 2     [1 µήνας] 
  Συζήτηση φακέλου µε ΕΠΣ     [2 µήνες] 
  Συζήτηση φακέλου στο ΤΑΤΜ 
 
                             

Σηµαντικά γεγονότα: 
 

1η πιλοτική εφαρµογή (τέλος 2ου χρόνου) 
Κρίση του ΤΑΤΜ περί ένταξης στο ΠΠΣ (τέλος 3ου χρόνου) 
 


