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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποτελεί ένα εργαλείο για την εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες του σχεδιασμού των
εγκαταστάσεων μετασυλλεκτικών χειρισμών των αγροτικών προϊόντων.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στη μεθοδολογία υπολογισμού των
αναγκών σε αερισμό, θέρμανση και ψύξη των αποθηκών, ψυκτικών θαλάμων και ξηραντηρίων
αγροτικών προϊόντων και του υπολογισμού της απαραίτητης δυναμικότητας των συστημάτων
αυτών.
Επίσης αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των συστημάτων κλιματισμού των
εγκαταστάσεων αυτών και στα συστήματα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τον έλεγχο των
συστημάτων κλιματισμού των εγκαταστάσεων μετασυλλεκτικών χειρισμών.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται για τις
μετρήσεις μικροκλιματικών παραμέτρων στους χώρους αποθήκευσης και μετασυλλεκτικών
χειρισμών των αγροτικών προϊόντων και των αυτοματισμών ελέγχου των συστημάτων αυτών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των συστημάτων κλιματισμού των
εγκαταστάσεων μετασυλλεκτικών χειρισμών των αγροτικών προϊόντων και να μπορεί να τα

διαστασιολογήσει ανάλογα με τις απαιτήσεις των προϊόντων και την περιοχή στην οποία
πρόκειται να εγκατασταθεί η κάθε εγκατάσταση.
 Να αναλύουν τα επιμέρους βήματα σχεδιασμού ενός ψυγείου, μιας αποθήκης, ενός ξηραντηρίου
ή ενός σιλό αποθήκευσης προϊόντων, εφαρμόζοντας πλήρως ή μερικώς αυτοματοποιημένα
συστήματα.
 Να εκπονούν αξιολογικές κρίσεις, προτάσεις και μελέτες σχεδιασμού ενός ψυγείου, μιας
αποθήκης, ενός ξηραντηρίου ή ενός σιλό αποθήκευσης προϊόντων και να προτείνουν βέλτιστες
λύσεις εφαρμογής αντίστοιχων αυτοματισμών ελέγχου των συστημάτων των εγκαταστάσεων
αυτών.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών








Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1) Εγκαταστάσεις μετασυλλεκτικών χειρισμών στη χώρα μας και τεχνολογίες που
χρησιμοποιούν.
2) Τύποι και χαρακτηριστικά κατασκευής των αποθηκών
3) Απώλειες ενέργειας εγκαταστάσεων αποθήκευσης προϊόντων
4) Αυτοματισμοί στην αποθήκευση νωπών φρούτων και λαχανικών
5) Σχεδιασμός εξοπλισμού ελέγχου περιβάλλοντος ψυκτικών θαλάμων
6) Σχεδιασμός εξοπλισμού ελέγχου περιβάλλοντος αποθηκών
7) Ρύθμιση συνθηκών περιβάλλοντος αποθηκών
8) Ισοζύγιο CO 2 σε θαλάμους αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων
9) Σχεδιασμός και κατασκευή αποθηκευτικών χώρων και ξηραντηρίων σιτηρών
10) Ρύθμιση, έλεγχος και εκμετάλλευση ψυκτικών θαλάμων
11) Μετρήσεις και αυτοματισμοί ελέγχου περιβάλλοντος εγκαταστάσεων μετασυλλεκτικών
χειρισμών
12) Αυτοματισμοί στα συσκευαστήρια
13) Ισχύς συστημάτων αερισμού, θέρμανσης και ψύξης θαλάμων αποθήκευσης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class
Εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης μικροκλίματος
θαλάμων αποθήκευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ατομικές εργασίες
εξάσκησης
Ατομική εργασία
Ομαδική Εργασία σε
μελέτη περίπτωσης.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
σε θερμοκήπια
Μη καθοδηγούμενη
μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
16
15
30
10
40

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
‐ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
‐ Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (10%)
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ‐ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‐Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Dry grain aeration systems design handbook / MidWest Plan Service. Dry Grain Aeration Systems
Design Committee. ‐1st ed. Ames, Iowa, USA: Midwest Plan Service, 1997, 88 p.
Loewer Otto J. Bridges Thomas C. Bucklin Ray A, 1994. On‐farm drying and storage systems / Otto J.
Loewer, Thomas C. Bridges, Ray A. Bucklin. ASAE, 560 σελίδες
Ακριτίδης Κ. 1993. Ξήρανση – Αποθήκευση Γεωργικών Προϊόντων. Εκδώσεις Γιαχουδη‐ Γιαπουλη,
Θεσσαλονίκη
‐Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Biosystems Engineering
Transactions of the ASABE
Energy and Buildings
Applied Energy in Agriculture

