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Η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης
Σύμφωνα με την ανάλυση του Φυσικού Αντικειμένου η  ¨Έκθεση Εξωτερικής

Αξιολόγησης, είναι η παρουσίαση του έργου που πραγματοποιήθηκε, και αφορά χρονικό

διάστημα τεσσάρων έτών, απόρροια συγκεκριμένων ενεργειών αποτελεί ένα μέσο για τον

επανέλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας και της ορθότητας του αρχικού σχεδιασμού

του Προγράμματος.

Η αποτίμηση των δραστηριοτήτων του έργου ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ -

NANOCAPILLARY που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας¨Έκθεση Εξωτερικής

Αξιολόγησης αποτυπώνει το έργο που έχει συντελεσθεί στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος

2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015. Κατά το ως άνω αυτό χρονικό διάστημα, ασκήθηκε κάθε

απαιτούμενη διαρθρωτική κίνηση σε δυσλειτουργίες που εμφανίστηκαν κατά την

υλοποίηση  της πράξης με ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία και την εφαρμογή του

έργου.

Αντικείμενο της  Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι  να παράσχει τις κατάλληλες

πληροφορίες και τα εργαλεία, τα οποία θα συνδράμουν στον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών

και προβλημάτων κατά την υλοποίηση του Προγράμματος. Κύριος σκοπός της παρούσας

Αξιολόγησης είναι: η παρακολούθηση, αποτίμηση και εκτίμηση όλων των παραμέτρων

και των παραγόντων που επιδρούν στη πορεία του Έργου και προσδιορίζουν την εξέλιξη

και τα αποτελέσματά του, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διαμόρφωση προτάσεων για

την επιβεβαίωση της ορθότητας της πορείας του και  η διόρθωση - βελτίωση κάθε

στοιχείου που παραμορφώνει ή παραχαράσσει την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη

επίτευξη των στόχων του.

Οι Στόχοι της Αξιολόγησης μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
 Η αποτίμηση της πορείας κάθε παράγοντα που επιδρά στο Έργο.

 Η εκτίμηση των δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία κάθε

παράγοντα που επιδρά σε αυτό.

 Η διαμόρφωση προτάσεων για τη πορεία του Έργου.
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 Η υπόδειξη βελτιώσεων για την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση

του.

 Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του.

 Η εκτίμηση για τη σχέση αποτελεσμάτων - σκοπών.

 Η διαμόρφωση προτάσεων και η υπόδειξη βελτιώσεων για τον

αποτελεσματικότερο σχεδιασμό

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης, ως πηγές πληροφόρησης χρησιμοποιήθηκαν τα
εξής στοιχεία:

 το Τεχνικό Δελτίο, τα Τριμηνιαία και Εξαμηνιαία Δελτία
Παρακολούθησης του Έργου, η Ετήσια Έκθεση του Έργου, το Δελτίο
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Έργου.

 Ο κατάλογος του συνόλου των παραδοτέων, αλλά και εκτεταμένα
δειγματοληπτικά στοιχεία από το σώμα των παραδοτέων, τα οποία
εξετάστηκαν αλλεπάλληλες φορές,. Επίσης, από την συντονιστικής
ομάδας του έργου δόθηκαν όλες οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για
θεωρητικά και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν ιδίως την ποιοτική
αξιολόγηση, καθώς και για όλα τα διαθέσιμα επιμέρους στοιχεία.

Στον κάτωθι υπογεγραμμένο ανατέθηκε η αξιολόγηση του έργου Θαλής – ΤΕΙ
ΚΑΒΑΛΑΣ» με τίτλο «NANOCAPILLARY», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από

εθνικούς πόρους.

Ο ρόλος του εξωτερικού αξιολογητή συνοψίζεται στα κάτωθι:

 Όσο το δυνατόν  να είναι αντικειμενικός (συνεντεύξεις, υποβολή εκθέσεων

σχετικά με τις διαπιστώσεις, να μην είναι πολύ κοντά στους συμμετέχοντες)

 Η συλλογή δεδομένων  να πραγματοποιηθεί με αυστηρό και επιστημονικό τρόπο

 Οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των πορισμάτων του αξιολογητή ώστε να

μπορούν να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους

 Να κατανοήσει ,να περιγράψει και να κρίνει το έργο
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 Να διερευνήσει τα επιτυχή ή ανεπιτυχή «αποτελέσματα» του έργου?

 Να κρίνει τις δαπάνες του έργου

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης δημιουργήθηκε αρχικά σε μια πρωτόλεια μορφή

και επικαιροποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου

2015. Εξετάστηκαν τα διάφορα παραρτήματα της Έκθεσης. Ζητήθηκαν έγγραφα

σχετικά με στατιστικά στοιχεία σχετικά αναφορικά με την απορρόφηση του έργου,

δημοσιεύσεις, τις δαπάνες καθώς και τους δείκτες εκροών του προγράμματος.

Ζητηθήκαν δείγματα από τα βιογραφικά σημειώματα των επιστημονικών και

εργαστηριακών συνεργατών. Μείζονος σημασίας οι δημοσιεύσεις που αντικατοπτρίζουν

τα αποτελέσματα του έργου. Ελέγχτηκε ενδελεχώς ο παράγοντας ερευνητικής βαρύτητας

των περιοδικών.

Παρουσιάσθηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις:

 Παρουσίαση του έργου (δείκτες εκροών, στατιστικά στοιχεία)

 Εκθέσεις Αξιολόγησης

 Δαπάνες - Πληροφοριακό Σύστημα

 Παραδοτέα

Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια με βάση τις παρουσιάσεις και τη

μελέτη όλων των παραδοτέων του έργου τα οποία ήταν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική και

έντυπη μορφή, συντάχθηκε η παρούσα έκθεση.

Οι παρουσιάσεις και το υλικό που μελετήθηκε, περιλαμβάνει τέσσερεις (4) ενότητες.

 Η πρώτη ενότητα περιγράφει το περιβάλλον του έργου, εσωτερικό και
εξωτερικό.

 Η δεύτερη ενότητα μια περιγραφή του έργου
 Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου και τα

ισχυρά και αδύνατα σημεία καθώς και ζητήματα για μελλοντική δράση,
 Η τέταρτη ενότητα τα συμπεράσματα της έκθεσης.
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Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τριών μηνών σε συνέχεια

πολλών επισκέψεων στο ΤΕΙ ΑΜΘ. Τα μέλη της ΚΕΟ και της ΟΕΣ του Ιδρύματος

ήταν παρόντες σε όλες τις συναντήσεις. Συναντήθηκα τόσο με  εξωτερικούς

συνεργάτες όσο και με μόνιμο προσωπικό. Ειδικότερα με ερευνητές, καθηγητές,

μηχανικούς, διακεκριμένους καθηγητές από το εξωτερικό, μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Παράλληλα επισκέφτηκα το εργαστήριο Ήφαιστος όπου πραγματοποιήθηκαν τα

πειράματα και παρακολούθησα εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη αυτών.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν εξυπηρετικοί, ανοιχτοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν και να

παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητήθηκε. Τα έγγραφα που επιθεωρήθηκαν

ήταν διεξοδικά προετοιμασμένα, ολοκληρωμένα και εύχρηστα. Τα έγγραφα περιείχαν

πληθώρα πληροφοριών οι οποίες ήταν κατάλληλες και χρήσιμες για την αξιολόγηση. Οι

πηγές των στοιχείων έδειχναν έγκυρες και τα στοιχεία  είχαν συλλεχθεί και καταγραφεί

με κατάλληλο τρόπο. Τα στοιχεία συμβάδιζαν με τους στόχου των δεικτών του έργου

τόσο στην ποιοτική όσο και την ποσοτική μορφή τους.

Ενότητα 1η : Tο περιβάλλον του έργου, εσωτερικό και εξωτερικό.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο που εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου «Θαλής

– ΤΕΙ  ΚΑΒΑΛΑΣ - NANOCAPILLARY», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Στα πλαίσια του προγράμματος «Θαλής – ΤΕΙ Καβάλας-Nanocapillary» κρίθηκε μείζονος

σημασίας η συλλογή και καταγραφή της επιστημονικής δραστηριότητας και των

επιτευγμάτων που αφορούν τα  υπό μελέτη νανοπορώδη υλικά ως προς την παρασκευή

τους, την τροποποίησή τους καθώς και την εφαρμογή τους σε πειράματα μελέτης ροής

ρευστού δια μέσω της δομής τους, μέχρι σήμερα.

Στόχος έργου ΘΑΛΗΣ -ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ - NANOCAPILLARY

Η πράξη ΘΑΛΗΣ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αναφερόταν στην –

Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με
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δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της

διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»

Το NANOCAPILLARY σχεδιάζαστηκε έτσι ώστε να είναι απολύτως φιλικό στον

χρήστη, να του παρέχει τις βασικές αρχές σκέδασης και προσρόφησης, να καλύπτει όλο

το φάσμα των πορωδών υλικών (ultra, micro, meso και macro) και συγχρόνως να

επιτρέπει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων με προχωρημένες μεθόδους.

Το υποέργο πέραν των άλλων διακρίθηκε και για την ρεαλιστικότητα του παραδοτέου του

που είναι το υπό ανάπτυξη λογισμικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παγκόσμια αγορά δεν

υφίσταται ανάλογο ελεύθερο λογισμικό και τα τυχόν υπάρχοντα δεν επικοινωνούν μεταξύ

τους αφού  συνοδεύονται από προσφερόμενο hardware.

Ομάδες Έργου:
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Το πρόγραμμα εκπονείται από την (ΚΕΟ) κύρια ερευνητική ομάδα και την (ΟΕΣ) Ομάδα

Εξωτερικών Συνεργατών , που όσον αφορά την παρούσα έκθεση έχει την εξής σύνθεση:
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ΚΕΟ

Ερευνητική Ομάδα Α
Καβάλα

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Επ. Υπεύθυνος)

ΤΣΙΝΑΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ερευνητική Ομάδα Β:
Κρήτη

ΒΑΪΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ερευνητική Ομάδα Γ:
Δημόκριτος

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετακαλούμενος
Ερευνητής ETIENNE F. VANSANT

ΟΕΣ

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΩΝΗ
ΚΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΕΤΕΡΙΝΑ ΞΕΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
PEGIE COOL

FRANCISCO RODRIGUEZ - REINOSO

ANTONIO SEPULVEDA - ESCRIBANO

MARIE - LOUISE SABOUNGI

NICHOLAS PETER HANKINS

JOHN NOLAN

ΦΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΕΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Με την συμμετοχή των δύο ερευνητικών οµάδων (ΚΕΟ και ΟΕΣ) πραγματοποιήθηκαν:

• Καταγραφή των εργασιών

• Επιστημονική επεξεργασία και σύνταξη εκθέσεων

• Συνεχής αξιολόγηση (on going evaluation) της πορείας του έργου

• Διαμόρφωση και πιλοτική εφαρμογή ιστοσελίδας

 Τήρηση του χρονοδιαγράμματος

Ενότητα 2η : Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του προτεινόμενου υποέργου είναι η παραγωγή κατάλληλου, έξυπνου και

φιλικού στο χρήστη, λογισμικού [NANOCAPILLARY©] για τη μελέτη της δυναμικής

συμπεριφοράς των ρευστών στο νανοχώρο.

Σε μία πρωτότυπη κυψελίδα δείγματος τοποθετείται ένα δισκίο πορώδους ύαλου Vycor®.

Η κυψελίδα υποστηρίζει επιτόπου (in-situ):

1. Προσρόφηση ατμών σε διαφορετικές σχετικές πιέσεις.

2. Περιστροφή του δείγματος σε διάφορες γωνιακές ταχύτητες.

3. Μικρογωνιακή σκέδαση των ακτίνων-Χ.

Τα δεδομένα αναλύονται με κλασσικές μεθόδους αλλά και υπολογιστικές προσομοιώσεις

μοριακής δυναμικής, τα δε αποτελέσματα ενσωματώνονται σε κατάλληλο λογισμικό. Ο

χρήστης ανακατασκευάζει τη τρισδιάστατη δομή του νανοχώρου εισάγοντας στο

πρόγραμμα απλά σχήματα. Το λογισμικό υποστηρίζεται επιπλέον και από βάση

δεδομένων που αναφέρεται σε φυσικοχημικούς χαρακτηρισμούς (στατικούς) επί

προτύπων νανοπορωδών υλικών και ευρέως χρησιμοποιουμένων μοντέλων ανάλυσης (πχ

DBdB).
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Ενότητα 3η : Αποτελέσματα του έργου και τα ισχυρά και αδύνατα σημεία καθώς

και ζητήματα για μελλοντική δράση,

Πρωτοτυπία του έργου σε σχέση με άλλα έργα ΘΑΛΗΣ της χώρας
1. Το έργο Nanocapillary βγήκε πρώτο ανάμεσα σε όλα τα ΤΕΙ και ΑΕΙ της

χώρας τόσο στην απορρόφηση εκταμιεύσεων όσο και στην απορρόφηση

δαπανών.
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2. Δημοσιεύτηκε εργασία στα πλαίσια του έργου στο Nature Publishing Group

περιοδικό με παράγοντα ερευνητικής απήχησης του εν λόγω περιοδικού

καθιστώντας τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη απολύτως αξιόπιστα,

αδιαμφισβήτητα  και καινοτόμα.

3. Η ερευνητική δραστηριότητα στο έργο αποτυπώνεται μέσα από δημοσιεύσεις

επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, βιβλιοκρισίες, συμμετοχές σε επιτροπές

επιστημονικών συνεδρίων, προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια,

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βραβεία, ερευνητικές συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις

της έρευνας. Το έργο Nanocapillary αποτυπώνει 35 δημοσιεύσεις καθόλη την
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διάρκεια του έργου γεγονός που αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα

καθώς και την αποδοχή της έρευνας από την επιστημονική κοινότητα.

4. Δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας όπου το εν εξ αυτών είναι ευρωπαϊκό.

5. Εξωτερικός εμπειρογνωμόνων συντάσσει την Έκθεση Εξωτερικής

Αξιολόγησης.

6. Στην καινοτομία των ενεργειών του έργου εντάσσονται τα πρότυπα σχήματα
εκθέσεων μετακίνησης του έργου.

7. Κατασκευή πρωτότυπου  περιστρεφόμενου κελίου.

8. Εντόπισε την δημιουργία νανοφυσαλίδων μέσα σε πορώδες μέσο στοιχείο τα

οποίο εξ αρχής της έρευνας δεν θα ηδύνατο  να προβλεφθεί διότι οι

νανοφυσαλίδες παραβιάζουν τον νόμο του Laplace. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό

ενισχύει πρόσφατες αναφορές άλλων ερευνητών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Υποέργου

ΔΡΑΣ
Η

Τίτλ
ος Δραστηριότητες Παραδοτέα

ΕΤΟΣ Έναρξ
η Λήξη

2012 2013 2014 2015 1/1/201
2 30/9/15

ΔΡΑΣ
Η 1 -

ΥΠΟΧ
ΡΕΩΤΙ

ΚΗ
ΑΞΙΟΛ
ΟΓΗΣ

Η

ΠΕ1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓ

ΗΣΗ
1/3/15 30/9/2015

ΔΡΑΣ
Η 2 -

ΥΠΟΣ
ΤΗΡΙΞ

Η
ΕΡΓΟ

Υ

ΠΕ1 KICK OF
MEETING REPORT 1/2/12 31/3/12

ΠΕ2
4 ΕΤΗΣΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/Μ
ΕΛΕΤΕΣ

4
ΜΕΛΕΤΕΣ 1/1/12 30/9/15

ΠΕ2 1Η ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ 1/11/12 31/12/12

ΠΕ2 2Η ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ 1/11/13 31/12/13

ΠΕ2 3Η ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ 1/11/14 31/12/14

ΠΕ2 4Η ΕΤΗΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ 1/7/15 30/9/15

ΠΕ3
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝ
ΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΠΡΑΓΜ
ΕΝΩΝ

1/1/12 30/9/15

ΠΕ4 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟ
ΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑΣ
1/1/12 30/9/15
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ΠΕ5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
WEBSITE WEBSITE 1/4/12 30/9/15

ΠΕ6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η/ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙ
ΚΗ/ΟΙΚΟΝ
ΟΜΙΚΗ/ΤΕ

ΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡ

ΙΞΗ

1/1/12 30/9/15

ΠΕ7
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤ

Α ΔΙΑΧΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΩΝ

PAPER,ΕΥ
ΡΕΣΙΤΕΧΝ

ΙΕΣ
1/1/12 30/9/15

ΠΕ8
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕ
ΙΣ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΓΑΜΕΝΩ

Ν

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜ

ΕΝΩΝ
1/1/12 30/9/15

ΠΕ9 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙ
Α 1/1/12 30/9/15

ΠΕ1
0

ΓΡ. ΥΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙ
Α 1/1/12 30/9/15

ΠΕ1
1

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙ
Α 1/1/12 30/9/15

ΠΕ1
2 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕ

ΙΑ 1/1/12 30/9/15

ΔΡΑΣ
Η 3

NANO
CAPIL
LARY

Π.Ε.
1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ

ΚΥΨΕΛΙΔ
ΕΣ 1/1/12 31/12/13

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΗ 1/1/12 31/12/13

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑ 1/1/12 30/6/12

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΗ 1/7/12 30/6/13

ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1/7/13 31/9/2013

ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣ
Η ΑΝΑΦΟΡΑ 1/9/13 31/12/13

Π.Ε.
2 ΥΛΙΚΑ ΝΕΑ

ΥΛΙΚΑ 1/1/12 31/10/14

ΥΑΛΟΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ

ΥΛΙΚΑ
ΥΑΛΟΙ

1/1/12 31/10/14

MCM και SBA

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΥΛΙΚΑ
MCM &

SBA

1/1/12 31/10/14
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Π.Ε.
3

IN-SITU
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΕ
Σ 1/1/12 30/9/15

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1/1/12 31/12/14

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1/1/12 30/6/15

3ο ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1/1/12 30/9/15

Π.Ε.
4

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ 1/7/13 30/9/15

ΦΥΣΙΚ/ΜΙΚΟΙ
ΧΑΡΑΚ/ΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑ 1/7/13 30/9/15

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣ
ΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ 1/4/14 30/9/15

Π.Ε.
5

NANOCAPILL
ARY

ΛΟΓΙΣΜΙΚ
Ο 1/7/13 30/9/15

NANOCAPILL
ARY

REPORT 1/7/13 30/9/15

Ειδικότερα σημεία των παραδοτέων του έργου
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα πακέτα εργασίας και τα προβλεπόμενα παραδοτέα, του
έργου ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – NANOCAPILLARY αναπτύχθηκαν με την
ακόλουθη μορφή:

1. Αξιολόγηση της Πράξης
1.1 Τελική Αξιολόγηση

2. Υποστήριξη του Υποέργου
2.1 Kick of Meeting

 Report – Minutes

2.2 Ετήσιες Εκθέσεις Μελέτες

2.3 Τελική Έκθεση Πεπραγμένων

2.4 Ημερολόγιο Έρευνας (Log Book)

2.5 Website

2.6 Διοκητική/Οικονομική Υποστήριξη

 Οικονομικό Φάκελο
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 Διοικητικό Φάκελο

2.7 Διάχυση Αποτελεσμάτων, Δημοσ/ματα Ε/χνίες

 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 Δημοσιεύσεις σε ανοικτά Επιστημονικά Περιοδικά

 Διδακτορική Διατριβή

 Πατέντα

 Λογότυπο

 Ευρεσιτεχνία

2.8 Εκθέσεις Μετακινήσεων.

3. Nanocapillary

3.1 Κατασκευή Κυψελίδων

 Κατασκευή κυψελίδων

 Αναφορά Δοκίμων

 Αναφορά Αριστοποίησης

3.2 Υλικά

 Αναφορά Υλικά (ΥΑΛΟΙ)

 Αναφορά Υλικά (MCM & SBA)

3.3 IN-SITU Πειράματα

 Αναφορά 1ο Πείραμα

 Αναφορά 2ο Πείραμα

 Αναφορά 3ο Πείραμα

 Προμήθεια Εξοπλισμού

3.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων

 Αναφορά Φυσ/μικοι Χαρακ/μοι

 Αναφορά Προσομειώσεις/Μοντελοποίηση

3.5 Ανάπτυξη Nanocapillary

 Λογισμικό (Βάση Δεδομένων, Εργαλείο Δισδιάστατης Σχεδίασης 3D

Visualization Server, Simulation Tools)

 Report

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το έργο έχει υλοποιήσει επιτυχώς τους στόχους του. Ανταποκρίνεται στα παγκοσμίως

αποδεκτά πρότυπα και αυτό αποδεικνύεται από την αποδοχή από την πανεπιστημιακή
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κοινότητα και την ποιότητα των δημοσιεύσεων. Συμπερασματικά το έργο ανταποκρίθηκε

εξαιρετικά σε σχέση με τους πόρους που είχε στην διάθεσή του.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
1. Δυσλειτουργίες ανέκυψαν κατά την διάρκεια του έργου σχετικά με την

κατασκευή του κελιού. Τα χρονικά περιθώρια ήταν συγκεκριμένα δεδομένου του

γεγονότος ότι ακολουθούσε η δοκιμή της κατασκευής αυτής. Πραγματοποιήθηκε

με σειρά αιτημάτων ΧΕΠ  στα πλαίσια δαπάνης των κατάλληλων εργαλείων για

την κατασκευή του κελιού. Αδυναμία ανταπόκρισης θα συνεπαγόταν ανεπιτυχή

υλοποίηση του έργου και πιθανές υπερβάσεις χρόνου. Οι δυσλειτουργίες

ξεπεράστηκαν τόσο  με την βοήθεια του Ειδικού Λογαριασμού που βρισκόταν σε

συνεχή εγρήγορση όσο και την γρήγορη ανταπόκριση του καθ. Α. Βαίρη από την

ομάδα της Κρήτης για τον σκοπό αυτό.

2. Η μη έγκυρη χρηματοδότηση δημιουργούσε ένα δομικό μακροπρόθεσμο

πρόβλημα αναφορικά με την κάλυψη διαφόρων δραστηριοτήτων το οποίο

αντιμετωπίστηκε με εσωτερικό δανεισμό από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων

και Έρευνας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Το έργο έχει καταφέρει να υλοποιήσει τους προκαθορισμένους σκοπούς και

στόχους. Όπως αναπτύχθηκε από τις παρουσιάσεις της ομάδας εργασίας, και από τη

μελέτη το σχετικού υλικού είναι εμφανές ότι με την ολοκλήρωση του έργου

εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

74:ΚΩΔΙΚΟΣ
*

75:ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΕΙΚΤΗ

76:ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 77:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
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6442

Αριθμός
δημοσιεύσεων /
ανακοινώσεων
/μονογραφιών/ τα
διπλώματα
ευρεσιτεχνίας/
πατέντες/ νέες
διατάξεις/ νέα
προϊόντα

ΑΡ. 37

6911

Αριθμός
ενισχυόμενων
προγραμμάτων
διδακτορικής και
μεταδιδακτορικής
έρευνας.

ΑΡ. 1

6912

Αριθμός
ενισχυόμενων
ερευνητικών
προγραμμάτων

ΑΡ. 1

6913

Αριθμός ερευνητών
που συμμετέχουν σε
ενισχυόμενα
ερευνητικά
προγράμματα

ΑΡ. 34

6914

Αριθμός
μετακαλούμενων
ερευνητών από το
εξωτερικό

ΑΡ. 0
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

82:ΚΩΔΙΚΟΣ
*

83:ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΕΙΚΤΗ

84:ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

85:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ

ΤΔΠ

501

Θέσεις εργασίας
που
δημιουργούνται
κατά τη
διάρκεια
υλοποίησης της
πράξης
(ισοδύναμα
ανθρωποέτη)

ΑΡ. 14,85

Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως και 31.6.2013 δημιουργήθηκε το πρωτότυπο

περιστρεφόμενο κελί για τη διενέργεια των συνδυαστικών πειραμάτων με μικρογωνιακή

σκέδαση ακτίνων – Χ, στα πλαίσια του έργου Nanocapillary – Θαλής του ΤΕΙ ΑΜΘ. Το

περιστρεφόμενο κελί σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με συνεργασία των ερευνητικών

ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης, του ΤΕΙ ΑΜΘ  και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Το

περιστρεφόμενο κελί, αφού σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο ΤΕΙ Κρήτης, μεταφέρθηκε

στο ΤΕΙ ΑΜΘ, στο εργαστήριο Ήφαιστος όπου είναι εγκατεστημένο και το όργανο

SAXS. Μετά την εγκατάσταση, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά μετρήσεων, από όπου και

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα όπως φαίνονται στην εικόνα 1.
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(α) (β)

(γ) (δ)
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(ε)

Σχήμα 1. Περιστρεφόμενο κελί που δημιουργήθηκε στο ΤΕΙ Κρήτης. Α) ο τεντωτήρας του συστήματος, β) η βάση
στήριξης, γ) ο ρυθμιστής στροφών του κινητήρα, δ) το περιστρεφόμενο κελί., ε) σύστημα στήριξης πίσω όψη.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Στο 1ο πείραμα χρησιμοποιήθηκε το υλικό Vycor με διβρωμομεθένιο με σταθερή την

κυψελίδα εξάγονται συμπεράσματα αφενός για την δομή του υλικού αφετέρου

διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η ύπαρξη νανοφυσαλίδων μέσα στους πόρους.

Εικόνα 2. (α) Iσόθερμη ρόφησης CH2Br2 σε δισκίο Vycor® 7930 και (β) ανακατασκευή της

ισόθερμης με δεδομένα σκέδασης ακτίνων–Χ σε μικρές γωνίες.
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Στο 2ο πείραμα χρησιμοποιήθηκε το υλικό Vycor με διβρωμομεθένιο και με περιστροφή

του κελίου διαπιστώσαμε αλλαγή στην δομή του υλικού με την τάση κατάλληλης

δύναμης εφελκυσμού της προσροφούμενης πορείας.

Κατά το 3ο πείραμα έγινε συνδυασμός των δύο προαναφερθέντων πειραμάτων.

Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν άλλα υλικά όπως MCM & SBA με περιστροφή και μη του

κελίου.

Εικ. 3. Γραφική αναπαράσταση του υλικού SBA - 15

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NANOCAPILLARY

Η βάση δεδομένων αποτελείται από 2 διαφορετικές διεπαφές, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται

η πρόσβαση στα δεδομένα.

Χρησιμοποιήθηκε η Fabric,JS HMTL5 JavaScript Canvas Library, με σκοπό να δοθούν

στη βάση δεδομένων περισσότερες δυνατότητες γραφικής αναπαράστασης. Η ένταξη της

άνωθι βιβλιοθήκης υλοποιήθηκε με την εγκατάσταση του λειτουργικού Linux σε

δοκιμαστικό διακομιστή με Apache, PHP και MySQL και των σχετικών προγραμμάτων

Node.js (http://nodejs.org), node-canvas (https://github.com/Automattic/node-canvas) and

Cairo (http://cairographics.org). Το jQuery χρησιμοποιείται για ταχύτερη ανάπτυξη του
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κώδικα.  Ένα πρόσθετο jQuery το οποίο ονομάστηκε bpopup (http://dinbror.dk/bpopup/)

χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων.

LOG BOOK

Το logbook του έργου Nanocapillary περιέχει ένα πλήρες ιστορικό όλων των πειραμάτων

που πραγματοποιήθηκαν καθώς και των αποτελεσμάτων τους. Επιστήμονες και

μηχανικοί καταγράφουν εργαστηριακά δεδομένα σε βιβλιοδετημένους  τόμους ή

κατάλληλα τετράδια τα οποία έχουν προηγούμενη σελιδοποίηση. Οι τόμοι αυτοί

χρησιμοποιούνται σαν αρχεία κάποιας συγκεκριμένης εργασίας και μπορούν ακόμα να

χρησιμοποιηθούν σαν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία σε περιπτώσεις αντιδικίας περί

προτεραιότητας κάποιας ανακάλυψης. Η χρήση ενός τέτοιου βιβλίου βοήθησε στο να

αναπτυχθούν καλές εργαστηριακές συνήθειες οι οποίες θα βοηθήσουν στην μετέπειτα

πορεία του έργου.
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Τηρούνταν κάθε μήνα με τα παρατηρούμενα δεδομένα και είναι μιας μορφής

ημερολογίου μετρήσεων. Οι μετρήσεις γραφόταν άμεσα ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο

παράληψης πειραματικών δεδομένων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Το έργο Nanocapillary καθ’ όλη τη διάρκεια του, έχει καλλιεργήσει ισχυρούς

δεσμούς με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και

έχει επιδιώξει μια σειρά από δραστηριότητες και συμφωνίες μορφωτικού επιπέδου με

τα Ιδρύματα αυτά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η επιτροπή αξιολόγησης θεωρεί, ότι το έργο ΘΑΛΗΣ- ΤΕΙΚΑΒΑΛΑΣ –

NANOCAPILLARY αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε με βάση την αρχική πρόταση και το

περιεχόμενο των παραδοτέων του. Οι δράσεις του προγράμματος υλοποιήθηκαν σύμφωνα

με τις προβλέψεις, ο τρόπος λειτουργίας του υποστηρίζει επαρκώς τις ανάγκες της

πράξης. Θετικό επίσης κρίνεται το γεγονός, ότι όλες οι σχετικές αναρτώνται στο

διαδίκτυο.

.

o Η ουσιαστική συζήτηση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων , η

δημιουργία κλίματος συνεχούς βελτίωσης και η βελτίωση της

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, αποτελούν πάντα το μεγάλο

ζητούμενο. Έγινε αντιληπτό ότι η συμμετοχή όλων των εταίρων

(διακεκριμένων πανεπιστημίων και επιστημών από το εξωτερικό)

εδραιώνει την ποιότητας στο έργο.

o Στα θετικά σημεία του λογισμικού Nanocapillary περιλαμβάνονται η

απλότητα στην εισαγωγή δεδομένων, το ενιαίο περιβάλλον τήρησης

δεδομένων, οι διαφορετικοί ρόλοι ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης, η

συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε ένα σημείο και η εύκολη επέκταση

και προσαρμογή του σε αλλαγές και προσθήκες νέων δεδομένων.

o Το Nanocapillary συγκροτεί μια συνεκτική ομάδα εργασίας, με ενιαία

αντίληψη για τον ρόλο της στην βελτίωση του έργου που παράγεται στο

έργο, καθώς διαπιστώνει και ισχυρή παρουσία σε εθνικό επίπεδο σε ότι

αφορά στα θέματα έρευνας.
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o Το γεγονός ότι το έργο έχει καταφέρει να προσαρμοστεί

σε απρόβλεπτες συνθήκες καταδεικνύει την κλίση του και την ικανότητά

του να προσαρμόζεται, να πραγματοποιεί αλλαγές και να κάνει τις αν

αγκαίες διορθωτικές προσπάθειες για βελτίωση.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Το έργο εξέλαβε με θετικό τρόπο τις προτάσεις των διακεκριμένων επιστημών καθόλη

την διάρκεια του έργου και προέβηκε στις απαραίτητες τροποποιήσεις. Το έργο

Nanocapillary πρέπει να επεκταθεί δεδομένου των αξιόλογων αποτελεσμάτων του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά γεγονότα που προέκυψαν μέσα από

το έργο. Τα έργο Nanocapillary είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα

και απαιτεί διάκριση μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων και των πιο

μακροπρόθεσμων στόχων καθώς είναι εφάμιλλο με καταξιωμένα προγράμματα σε

διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Επιστέγασμα όλης της μελέτης και έρευνας που

έχει πραγματοποιηθεί παρουσιάζει ότι στο έργο δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες

µελέτης και ανάλυσης των στοιχείων.


