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Σν Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ πξνθεξχζζεη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 

2022-23 είθνζη (20) ζέζεηο εηζαθηέσλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) 

«Ηιεθηξηθέο θαη Ηιεθηξνληθέο Δπηζηήκεο κέζσ Έξεπλαο», ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ 

Ν.4485 (ΦΔΚ 117/η.Α/2017) θαη ηεο απφθαζεο ίδξπζεο ηνπ ΠΜ (ΦΔΚ 2694/η.Β/2018). Οη 

ζπνπδέο πξνζθέξνληαη κφλν ζε θαζεζηψο πιήξνπο θνίηεζεο, μεθηλνχλ ηνλ Οθηψβξην 2022 θαη 

δηαξθνχλ ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα.  

Σν ΠΜ νδεγεί ζε Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο Ηιεθηξηθέο θαη Ηιεθηξνληθέο 
Δπηζηήκεο κέζσ Έξεπλαο. 

ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ηίηινπ Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΙ 

ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ, ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Οη 

ηίηινη ζπνπδψλ πνπ γίλνληαη δεθηνί θαηά πξνηεξαηφηεηα είλαη ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ 

Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ. Δπίζεο δεθηνί γίλνληαη ηίηινη 

φισλ ησλ ινηπψλ εηδηθνηήησλ Μεραληθνχ ή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. Σίηινη ζπνπδψλ άιισλ 

εηδηθνηήησλ εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο. Γίλνληαη δεθηνί σο 

ππεξάξηζκνη ππφηξνθνη θαη κέιε ησλ θαηεγνξηψλ ΔΔΠ, ΔΓΙΠ θαη ΔΣΔΠ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 

ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λφκνπ 4485/2017. ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην 

εμσηεξηθφ, είλαη απαξαίηεην λα πξνζθνκηζηεί θαη ε αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο / αληηζηνηρίαο απφ 

ηνλ ΓΟΑΣΑΠ. 

Αίηεζε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαη ηειεηφθνηηνη / επί πηπρίσ θνηηεηέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ζα έρνπλ νινθιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ έσο 

θαη ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν επηεκβξίνπ 2022. Απηφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ επίζεκε 

βεβαίσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηφο ηνπο. ε πεξίπησζε επηινγήο ηνπο, ε νξηζηηθνπνίεζε 

ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην ΠΜ ζα γίλεη κφλν κεηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηίηινπ Α θχθινπ ζπνπδψλ. 

 

 

Τπνβνιή αίηεζεο θαη θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ 

Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη θάθειν κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

http://www.eee.uniwa.gr/
http://www.eee.uniwa.gr/
http://mscres.eee.uniwa.gr/


1. Αίηεζε, ζην εηδηθφ έληππν ηνπ ΠΜ (Παξάξηεκα Α – επίζεο δηαζέζηκε ειεθηξνληθά 

ζηελ ηζηνζειίδα http://mscres.eee.uniwa.gr ). ηελ αίηεζε ν ππνςήθηνο δειψλεη θαηά 

ζεηξά πξνηίκεζεο κία (1) έσο ηξεηο (3) πξνηάζεηο έξεπλαο, απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξνηάζεσλ έξεπλαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

2. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ελ ηζρχ. 

3. Σξεηο (3) θσηνγξαθίεο ηχπνπ ηαπηφηεηαο (ε κία επηθνιιάηαη ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε 

ηνπ εληχπνπ αίηεζεο, νη ππφινηπεο δχν αλαγξάθνπλ ζην πίζσ κέξνο ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο). 

4. Αληίγξαθν/α πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ζπλνδεπφκελνπ απφ Αλαιπηηθή Βαζκνινγία φισλ 

ησλ καζεκάησλ ή ππνρξεψζεσλ ηνπ ηίηινπ, φπνπ αλαγξάθεηαη θαη ν ηειηθφο βαζκφο 

ηνπ ηίηινπ, αξηζκεηηθά θαη κε αθξίβεηα. Οη ηίηινη πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο / αληηζηνηρίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ.  

5. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα, ζπλνδεπφκελν απφ θείκελν Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ΠΜ (έσο 500 ιέμεηο). 

6. Δπίζεκα δηπιψκαηα ή απνδεηθηηθά γισζζνκάζεηαο γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα (βι. 

Παξάξηεκα Β). Απνδεηθηηθά γλψζεο θαη άιισλ γισζζψλ ζα ζπλεθηηκεζνχλ εθφζνλ 

ππνβιεζνχλ. 

7. Αληίγξαθν πηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην 

Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ζε ειεθηξνληθή κνξθή). 

8. Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ ζα πξέπεη λα ζηαινχλ ειεθηξνληθά απφ ηνπο 

ζπληάθηεο ηνπο απεπζείαο ζην Σκήκα, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα θαηαηεζεί θαη ε αίηεζε 

(βι. ζηα επφκελα). 

9. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο εκπεηξίαο ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν 

ηνπ ΠΜ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

10. Αληίγξαθα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ή άιινπ επηζηεκνληθνχ / ηερληθνχ 

ζπγγξαθηθνχ έξγνπ, εθφζνλ ππάξρεη (ζε ειεθηξνληθή κνξθή). 

11. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ φηη φια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη 

αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, θαη εθφζνλ επηιεγεί ζα 

πξνζθνκίζεη είηε ηα πξσηφηππα είηε λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα, φπνπ απαηηείηαη. 

12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο πιήξνπο θνίηεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία κε αξηζκφ (1)-(6) θαη (11)-(12) απνηεινχλ ηα Διάρηζηα Σππηθά 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο. 

Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κε πξνζεζκία έσο θαη 19 επηεκβξίνπ 2022, 

 απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ειεθηξνληθή απνζηνιή, ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο (eee@uniwa.gr), ζε ςεθηαθή κνξθή σο έλα εληαίν pdf αξρείν. 

(ε πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ είλαη κεγάιν θαη δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε ειεθηξνληθφ κήλπκα, κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξα 

αξρεία). ην ζέκα ηνπ κελχκαηνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ ΠΜ. Οη αηηήζεηο 

ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ πνπ επηζηξέθεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ειεθηξνληθά 

ζηνπο αηηνχληεο.  

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζα εγγξαθνχλ ζην ΠΜ, ζα πξέπεη γηα ηελ εγγξαθή ηνπο λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζε έληππε κνξθή. 

http://mscres.eee.uniwa.gr/
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Γηαδηθαζία Δπηινγήο 

ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπκκεηέρνπλ νη ππνςήθηνη πνπ  

1. ππέβαιαλ αίηεζε θαη θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ εκπξφζεζκα, θαη 

2. δηαζέηνπλ ηα Διάρηζηα Σππηθά Γηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίζηεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο ή/θαη δηθαηνινγεηηθά δελ εμεηάδνληαη.  

Η επηινγή γίλεηαη απφ Δπηηξνπή θαζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη αλαθνηλψλεηαη. Ο θαηάινγνο επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ 

αλαθνηλψλεηαη εληχπσο θαη ειεθηξνληθψο αθνχ θπξσζεί απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.  

Η δηαδηθαζία επηινγήο πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζπλέληεπμε 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ηζνβαξψο ζηελ αμηνινγηθή θαηάηαμε. 

πλεληεχμεηο 

Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ππέβαιαλ εκπξφζεζκα απνδεθηφ θάθειν, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο εληφο ηνπ 2νπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ επηεκβξίνπ 

2022. Η πξφζθιεζε ζε ζπλέληεπμε ζα αλαθνηλσζεί εληχπσο ζηελ πξνζήθε ηεο Γξακκαηείαο θαη 

ειεθηξνληθψο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ. Οη ππνςήθηνη δελ ζα εηδνπνηεζνχλ αηνκηθά. ηφρνο 

ηεο ζπλέληεπμεο είλαη λα εθηηκεζεί ε ζπλνιηθή ζπγθξφηεζε, ην θίλεηξν θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ππνςεθίσλ, αιιά θαη ε θαηάξηηζή ηνπο ζε ζπζρέηηζε κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα επηηπρνχο θαη έγθαηξεο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Τπνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ  

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνχλ νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ΠΜ εληφο 

ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξηζηεί. ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο, ζα θαινχληαη δηαδνρηθά νη 

επηιαρφληεο κε βάζε ηελ αμηνινγηθή θαηάηαμε, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

Η θνίηεζε ζην ΠΜ είλαη ππνρξεσηηθή. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη εθπιεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη  

1. ζηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ ΠΜ,  

2. ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηδξχκαηνο, θαη  

3. ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο 

(ηα θείκελα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ 

http://mscres.eee.uniwa.gr/ ). 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

Δπζηάζηνο Κπξηάθεο-Μπηηδάξνο 

Καζεγεηήο 

 (Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν  
πνπ θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηεο Γξακκαηείαο) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΓΝΧΗ ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ΠΜ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ, πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2 (Γίπισκα Cambridge FCE ή ηζφηηκν). Η ηεθκεξίσζε 

γίλεηαη κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηξφπνπο, θαη ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο εμήο:  

Mε πηπρίν FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή κε πηπρίν 

(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN ή 

κε πηπρίν Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2. Independent User, ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ CENTRAL LANCASHIRE ή κε πηπρίν CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE 

COMMUNICATION ηνπ EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH 

FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 505 θαη άλσ ή κε International 

English Language Testing System (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate 

(UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 4,5 έσο 5,5 ή 

Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) απφ ην University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE 

II) ή κε Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επάξθεηα γλψζεο ηεο Αγγιηθήο ηεθκαίξεηαη θαη γηα ππνςεθίνπο πνπ δηαδεπθηηθά:  

1. θαηέρνπλ βαζηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ απφ αγγιφθσλν αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Α.Δ.Ι. (παλεπηζηήκην ή Σ.Δ.Ι.) ηεο αιινδαπήο,  

2. δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζρεηηθή κε ηα αληηθείκελα ηνπ Π.Μ.. ζε αγγιφθσλε 

ρψξα,  

3. επηηπρψο αληαπνθξίλνληαη ζε ζρεηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αληίζηνηρεο ηνπ επηπέδνπ Β2, πνπ 

κπνξεί λα δηνξγαλψλεηαη απφ ην Σκήκα. 

Σέινο, γλψζε επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ πέξαλ ηεο αγγιηθήο, ζπλεθηηκάηαη θαηά ηελ επηινγή εθφζνλ 

ηεθκεξησζεί αλάινγα κε ηα αλσηέξσ. 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΔΝΔ ΠΡΟΣΑΔΙ ΔΡΔΤΝΑ  
 

α/α 
Δπηβιέπνλ κέινο 

ΓΔΠ 

Δξεπλεηηθό 

Δξγαζηήξην 

Σκήκαηνο 

Σίηινο Πξόηαζεο (ειιεληθά & αγγιηθά) 

Μαζήκαηα Δκβάζπλζεο 

ύληνκε Πεξηγξαθή Πεξηερνκέλνπ θαη Απαηηήζεσλ 

1 Βνπδνύξεο Κσλ/λνο 5 

Μειέηε θαη ρεδίαζε κηθξνηαηληαθώλ θεξαηώλ κε ρξήζε ηερλνινγίαο νινθιεξσκέλνπ 

θπκαηνδεγηθνύ ππνζηξώκαηνο (Substrate Integrated Waveguide - SIW) γηα εθαξκνγέο 

ζε ρηιηνζηνκεηξηθέο ζπρλόηεηεο 

(Design of microstrip antennas using Substrate Integrated Waveguide (SIW) technology for 

applications in millimeter frequencies) 

 

1. Μέζνδνη Ηιεθηξνκαγλεηηθήο πξνζνκνίσζεο  θαη κεηξήζεηο ζε κηθξνθπκαηηθέο θαη 

ρηιηνζηνκεηξηθέο ζπρλφηεηεο.  

2. Δηδηθά ζέκαηα επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

Η απμαλφκελε δήηεζε γηα αζχξκαηεο ππεξεζίεο 5G πςειήο επξπδσληθφηεηαο (HD βίληεν, 

πνιπκέζα, real-time applications) νδεγεί ζηε ζρεδίαζε λέσλ αζχξκαησλ δηαηάμεσλ ζηελ  

πεξηνρή ρηιηνζηνκεηξηθψλ ζπρλνηήησλ (mm Waves).   

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη ε κειέηε, ζρεδίαζε, θαηαζθεπή θαη ν έιεγρνο ελφο 

κηθξνηαηληαθνχ θεξαηνζπζηήκαηνο επί νινθιεξσκέλνπ θπκαηνδεγηθνχ ππνζηξψκαηνο.  

Αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί κηα πιήξεο κεζνδνινγία κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχ δηαθφξσλ 

ηχπσλ θεξαηψλ φπσο νξζνγψληεο θαη θπθιηθέο, είηε κφλεο ή σο ζπζηνηρίεο. Δπίζεο 

αλακέλεηαη λα κειεηεζεί θαη ζρεδηαζηεί ην δηθηχσκα ηξνθνδνζίαο ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο. 

Η ηερλνινγία SIW είλαη κηα ζρεηηθά λέα κνξθή γξακκήο κεηαθνξάο.  Έλαο νξζνγψληνο 

θπκαηνδεγφο δεκηνπξγείηαη κέζα ζε έλα ππφζηξσκα κε ηελ πξνζζήθε ελφο κεηάιινπ πάλσ 

απφ ην επίπεδν γείσζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δνκήο κε ζεηξέο επηρξηζκέλσλ βηδψλ ζε 

θάζε πιεπξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα δηαδίδεηαη σζάλ λα ήηαλ ζε 

απιφ θπκαηνδεγφ κε ηελ κεγάιε δηαθνξά φηη εδψ έρνπκε κηα κηθξή, ειαθξηά, θζελφηεξε 

θαη νινθιεξψζηκε θαηαζθεπή. 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ ζα αλαιάβεη απηή ηελ έξεπλα, αλακέλεηαη λα: κειεηήζεη ηελ 

ηερλνινγία SIW, αλαπηχμεη κηα πιήξε κεζνδνινγία κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχ δηαθφξσλ 

ηχπσλ θεξαηψλ φπσο νξζνγψληεο θαη θπθιηθέο, είηε κφλεο ή σο ζπζηνηρίεο. Δπίζεο 

αλακέλεηαη λα κειεηήζεη θαη ζρεδηάζεη ην δηθηχσκα ηξνθνδνζίαο ηνπ θεξαηνζπζηήκαηνο. 

Δίλαη ζεκηηφ θαη αλαιφγσο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε κέζσ κεηξήζεσλ ησλ ελ ιφγσλ θπθισκάησλ θαη θεξαηψλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο απηήο ν Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο ζα απνθηήζεη βαζηά 

γλψζε ζηε ζρεδίαζε RF θπθισκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο πξνζνκνησηέο 

φπσο ηα CST, HFSS θαη ADS  ελψ ηαπηφρξνλα ζα εηζαρζεί ζηελ απηνδχλακε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζα ηνπ δψζεη ην εθαιηήξην γηα ηελ ζπλέρηζε ζηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο 

Γηαηξηβήο. 

2 Βνπδνύξεο Κσλ/λνο 5 

ρεδίαζε πςίζπρλσλ δηαηάμεσλ  πνκπνδέθηε (RF front-end) ζε νινθιεξσκέλα 

ππνζηξώκαηα  θπκαηνδήγεζεο (Substrate Integrated Waveguide - SIW) γηα 

εθαξκνγέο ρακεινύ θόζηνπο ζε ρηιηνζηνκεηξηθέο ζπρλόηεηεο 5G  

(Design of RF front-end devices on Substrate Integrated Waveguide (SIW) for low-cost 

applications at 5G millimetre frequencies.) 

 

1. Μέζνδνη Ηιεθηξνκαγλεηηθήο πξνζνκνίσζεο  θαη κεηξήζεηο ζε κηθξνθπκαηηθέο θαη 

ρηιηνζηνκεηξηθέο ζπρλφηεηεο.  

2. Δηδηθά ζέκαηα επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

Η απμαλφκελε δήηεζε γηα αζχξκαηεο ππεξεζίεο 5G πςειήο επξπδσληθφηεηαο (HD βίληεν, 

πνιπκέζα) νδεγεί ζηε ρξήζε ρηιηνζηνκεηξηθψλ ζπρλνηήησλ (mmWaves).   

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη ε κειέηε ηνπ RF front-end ελφο πνκπνδέθηε.  

Ο ζρεδηαζκφο RF ζα βαζηζηεί ζε έλα δηπιέθηε, δχν θίιηξα δψλεο δηέιεπζεο Chebysev, έλα 

γηα uplink (61,7 GHz έσο 62,7 GHz) θαη έλα γηα downlink (59,3 GHz έσο 60,3 GHz) θαη κία 

θνηλή θεξαία ζπζηνηρίαο 8x8 ζηνηρείσλ, ελζσκαησκέλν ζην ίδην ππφζηξσκα. Οη 

πξνθαηαξθηηθέο  πξνζνκνηψζεηο ηνπ πιήξσο ελζσκαησκέλνπ RF Front End παξέρνπλ 

ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. 

Η ηερλνινγία SIW είλαη κηα ζρεηηθά λέα κνξθή γξακκήο κεηαθνξάο.  Έλαο νξζνγψληνο 

θπκαηνδεγφο δεκηνπξγείηαη κέζα ζε έλα ππφζηξσκα κε ηελ πξνζζήθε ελφο κεηάιινπ πάλσ 

απφ ην επίπεδν γείσζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δνκήο κε ζεηξέο επηρξηζκέλσλ βηδψλ ζε 

θάζε πιεπξά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα δηαδίδεηαη σζάλ λα ήηαλ ζε 

απιφ θπκαηνδεγφ κε ηελ κεγάιε δηαθνξά φηη εδψ έρνπκε κηα κηθξή ειαθξηά, θζελφηεξε θαη 

νινθιεξψζηκε θαηαζθεπή. 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ ζα αλαιάβεη απηή ηελ έξεπλα, αλακέλεηαη λα: κειεηήζεη ηελ 



ηερλνινγία SIW, ζρεδηάζεη φιν ην Front-End ηνπ ρηιηνζηνκεηξηθνχ πνκπνδέθηε (θίιηξα , 

δηπιέθηεο θαη θεξαίεο), θαηαζθεπάζεη θαη πξνβεί ζε κεηξήζεηο πηζηνπνίεζεο. Η πινπνίεζε 

ησλ  δχν ηειεπηαίσλ ζηαδίσλ ελψ είλαη άθξσο επηζπκεηά, ζα πινπνηεζνχλ αλαιφγσο ηνπ 

δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ.    

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο απηήο ν Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο ζα απνθηήζεη βαζηά 

γλψζε ζηε ζρεδίαζε RF θπθισκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο πξνζνκνησηέο 

φπσο ηα CST, HFSS θαη ADS  ελψ ηαπηφρξνλα ζα εηζαρζεί ζηελ απηνδχλακε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζα ηνπ δψζεη ην εθαιηήξην γηα ηελ ζπλέρηζε ζηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο 

Γηαηξηβήο. 

3 Βνπδνύξεο Κσλ/λνο 5 
Μνληεινπνίεζε Έμππλσλ Σνίρσλ γηα Γηάδνζε ζε Πεξηβάιινληα Δζσηεξηθώλ Υώξσλ  

(Modelling of Intelligent Walls for Indoor Smart Environments) 

 

1. Μέζνδνη Ηιεθηξνκαγλεηηθήο πξνζνκνίσζεο  θαη κεηξήζεηο ζε κηθξνθπκαηηθέο θαη 

ρηιηνζηνκεηξηθέο ζπρλφηεηεο.  

2. Δηδηθά ζέκαηα επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

Η πξνηεηλφκελε εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε κνληεινπνίεζε ησλ Δπθπψλ Σνίρσλ, δειαδή ηελ 

θαηαζθεπή ηνίρσλ πνπ είλαη ηθαλνί λα παξέρνπλ έιεγρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο δηάδνζεο 

ζε εζσηεξηθά πεξηβάιινληα. Σν Intelligent Wall είλαη έλαο κεηαιινπνηεκέλνο ηνίρνο 

εμνπιηζκέλνο κε κηα έμππλε κνλάδα ηνίρνπ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ηνίρν λα αιιάδεη ηηο 

ειεθηξνκαγλεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Η έλλνηα ησλ Δπθπψλ Σνίρσλ (Intelligent Walls - IWs), ζηνρεχεη ζηε δπλακηθή αιιαγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηάδνζεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ (ηνίρνη, δάπεδα θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηηο άκεζεο 

απαηηήζεηο ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, νξηζκέλα κέξε 

ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη εμνπιηζκέλα κε εμαξηήκαηα ηθαλά λα ηξνπνπνηνχλ ηηο 

ειεθηξνκαγλεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ελεξγά ρσξηθά 

θίιηξα θαη θίιηξα ζπρλφηεηαο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ 

αλάπηπμε ελεξγψλ επηθαλεηψλ επηιεθηηθήο ζπρλφηεηαο (active frequency selective surfaces - 

AFSS).  

Οη παξάκεηξνη ηεο Δπθπνχο Μνλάδαο Σνίρνπ ππνινγίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην CST Microwave Studio θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα 

κνληέιν δηάδνζεο ξαδηνθπκάησλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν Ray-

Launching.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο απηήο ν Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο ζα απνθηήζεη βαζηά 

γλψζε ζηε ζρεδίαζε κηθξνηαηληαθψλ θεξαηψλ, θπθισκάησλ RF θαη Γηάδνζεο ΗΜ 

θπκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο πξνζνκνησηέο φπσο ηα CST, ADS θαη TAP ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

εηζαρζεί ζηελ απηνδχλακε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ηνπ δψζεη ην εθαιηήξην γηα ηελ 

ζπλέρηζε ζηελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. 

Όξνη επξεηεξίνπ—Έμππλνο ηνίρνο, δηάδνζε ξαδηνθπκάησλ. 

Βηβιηνγξαθία:  

 Wankai Tang, et al, «Programmable metasurface-based RF chain-free 8PSK wireless 
transmitter», ELECTRONICS LETTERS 4th April 2019 Vol. 55, No. 7 pp. 417–420.  

 L. Subrt et al, «Advanced Modelling of Intelligent Walls for Indoor Smart 
Environments», The 8th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 
2014), p.p. 620-2. 

 L. Subrt, D. Grace and P. Pechac, “Controlling the ShortRange Propagation 
Environment Using Active Frequency Selective Surfaces,” Radioengineering. 2010, vol. 
19, no. 4, pp. 610-5, 2010. 
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Αλάπηπμε κηθξνξεπζηνκεραληθήο δηάηαμεο ειέγρνπ ξνήο κε ηερλνινγίεο πξνζζεηηθήο 

θαηαζθεπήο θαη ηξηζδηάζηαηεο εθηύπσζεο 

(Development of a microfluidic flow control device with additive manufacturing and 3D 

printing technologies) 

 

1. Αηζζεηήξεο, Μηθξνζπζηήκαηα θαη Έμππλεο πζθεπέο 

2. Βαζηθέο αξρέο Θεξκνδπλακηθήο & Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο 

Σν επξχηεξν πεδίν ηεο κηθξνξεπζηνκεραληθήο (microfluidics) είλαη έλα απφ ηνπο ηαρχηεξα 

εμειηζζφκελνπο θιάδνπο ηεο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα θαη 

ηελ αλάπηπμε ζπζθεπψλ ζηελ κηθξνθιίκαθα νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηνλ ρεηξηζκφ πνιχ κηθξψλ 

πνηνηήησλ ξεπζηψλ (απφ κηθξφιηηξα έσο λαλφιηηξα ή αθφκα θαη πηθφιηηξα). Οη ζπζθεπέο 

έρνπλ κέγηζηε δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα θηάλεη ηα αξθεηά ρηιηνζηά, ελψ ηνπιάρηζηνλ κία απφ 

ηηο ραξαθηεξηζηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο (ηππηθά ην κηθξνθαλάιη) είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ 

κηθξνκέηξσλ. 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο δηάηαμεο ε νπνία ζα κπνξεί λα 

κεηξά θαη ειέγρεη ηελ ξνή κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα ζην πεδίν ησλ nl/min. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ ζα αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλνο ζεξκηθφο αηζζεηήξαο βαζηδφκελνο ζηε κεηαθνξά 

ζεξκφηεηαο, ν νπνίνο ζα βαζίδεηαη ζε ηερλνινγίεο εθηχπσζεο ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ. 



Παξάιιεια ζα αλαπηπρζεί ε εμεηδηθεπκέλε ζπζθεπαζία κέζσ δηαηάμεσλ 3D printer 

(https://cel-robox.com/) θαη ζπζηήκαηνο ζηεξενιηζνγξαθίαο (SLA) 

(https://formlabs.com/eu/3d-printers/form-3/), ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην 

εξγαζηήξην microSENSES. Ο έιεγρνο ηεο δηάηαμεο ζα πινπνηεζεί κέζσ κηθξνειεγθηή, ν 

νπνίνο ζα δηαβάδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ξνήο θαη κέζσ 

αλαηξνθνδφηεζεο ζα ξπζκίδεη ηελ παξνρή ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή 

ηεο ξνήο. 

Η ηειηθή δηάηαμε ζα είλαη έλαο κηθξνξεπζηνκεραληθφο ειεγθηήο ξνήο (microfluidic mass 

flow controller) ν νπνίνο ζα έρεη άκεζε εθαξκνγή ζε βην-ηαηξηθέο εθαξκνγέο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεχζεηο απφ ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

microSENSES: 

https://doi.org/10.1088/2058-8585/aba6f4  

https://doi.org/10.1016/j.mee.2020.111286  

https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa5fa0    

https://doi.org/10.1007/s00542-011-1409-5  

https://doi.org/10.3390/s101008981  

https://doi.org/10.1016/j.mee.2009.10.025  

https://doi.org/10.3390/app112411579  
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Αλάπηπμε Δπηδεξκηθώλ Ηιεθηξνληθώλ Γηαηάμεσλ  

(Development epidermal electronics and e-tattoos) 

 

1. Αηζζεηήξεο, Μηθξνζπζηήκαηα θαη Έμππλεο πζθεπέο 

2. Δχθακπηα πζηήκαηα θαη Φνξεηέο Γηαηάμεηο 

Σα επηδεξκηθά ειεθηξνληθά ή ειεθηξνληθά ηαηνπάδ (e-tattoo) είλαη έλα εμαηξεηηθά ζχγρξνλν 

θαη πνιιά ππνζρφκελα πεδίν ηεο επηζηήκεο, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ απ’ επζείαο πάλσ ζην δέξκα κε ηερλνινγίεο εθηχπσζεο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο (αηζζεηήξεο, θπθιψκαηα ειέγρνπ θαη 

αλάγλσζεο, δηαηάμεηο πξνβνιήο θηι) άκεζα πάλσ ζην δέξκα θαη κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν βην-δείθηεο θαη ελ γέλε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ 

ρξήζηε. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζα αλαπηπρζνχλ εχθακπηεο ειεθηξνληθέο 

δηαηάμεηο κέζσ εθηχπσζεο Screen Printing θαη InkJet printing. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δχν αληίζηνηρα εηδηθά ζπζηήκαηα εθηχπσζεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ζην ρψξνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ microSENSES (Ever-bright, S-200HFC θαη Thetametrisis FR-

DEPOSIT). Αξρηθά ζα παξακεηξνπνηεζεί ην ζχζηεκα εθηχπσζεο γηα εθηππψζεηο δηαθφξσλ 

ηχπσλ κειαληψλ (αγψγηκα, κνλσηηθά εκηαγψγηκα θηι). Θα κειεηεζνχλ παξάκεηξνη φπσο ε 

δηαθξηηηθή αλάιπζε πνπ θαζνξίδεη ην ειάρηζην πάρνο δηαδξνκψλ πνπ κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ, ην πάρνο ησλ πκελίσλ, ε ηαρχηεηα ελαπφζεζεο, ε επίδξαζε ησλ κειαληψλ ζηηο 

ηδηφηεηεο ησλ εθηππσκέλσλ πιηθψλ θηι. ηε ζπλέρεηα ζα εθηππσζνχλ δηαηάμεηο 

ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ θαη αηζζεηήξσλ ζε εχθακπηα ππνζηξψκαηα θαη ζε ραξηί θαη ζα 

κειεηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 

εξγαζίαο νη δηαηάμεηο απηέο ζα κεηαθεξζνχλ ζε εηδηθά ππνζηξψκαηα (tattoo paper) ψζηε λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθηππσζνχλ ζην δέξκα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα ραξαθηεξηζηνχλ νη 

ηειηθέο δνκέο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Δλδεηθηηθέο δεκνζηεχζεηο απφ ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ microSENSES 

θαη ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία: 

https://doi.org/10.3390/s22031173 

https://doi.org/10.3390/nano11082025 

https://doi.org/10.1016/j.mee.2020.111266  

https://doi.org/10.1017/CBO9781139629539.023 

https://doi.org/10.1002/adma.201301921 

https://doi.org/10.1002/aelm.202000765 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b11020 
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Μειέηε, πξνζνκνίσζε θαη ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ζύγρξνλσλ ηερληθώλ δηακόξθσζεο 

γηα επξπδσληθέο δεύμεηο HF. 

(Study, simulation and comparative evaluation of modern modulation schemes for 

broadband HF communications.) 

 

1. Δηδηθά ζέκαηα επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  

2. Ραδηνεπηθνηλσλίεο κέζσ ινγηζκηθνχ 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε, ε πινπνίεζε θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κέζσ 

πξνζνκνίσζεο, ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηακφξθσζεο γηα εθαξκνγή ζε επξπδσληθέο δεχμεηο ζε 

θαλάιηα HF. ηηο δηακνξθψζεηο πεξηιακβάλνληαη ηφζν δηακνξθψζεηο κνλνχ θέξνληνο (π.ρ., 

SC-FDE) φζν θαη πνιιαπιψλ θεξφλησλ (π.ρ., OFDM θαη DFT-spread OFDM) θαζψο θαη 

ζχγρξνλεο ελαιιαθηηθέο (π.ρ., OTFS). Οη ελ ιφγσ δηακνξθψζεηο ζα απνηηκεζνχλ θαη ζε 

https://cel-robox.com/
https://formlabs.com/eu/3d-printers/form-3/
https://doi.org/10.1088/2058-8585/aba6f4
https://doi.org/10.1016/j.mee.2020.111286
https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa5fa0
https://doi.org/10.1007/s00542-011-1409-5
https://doi.org/10.3390/s101008981
https://doi.org/10.1016/j.mee.2009.10.025
https://doi.org/10.3390/app112411579
https://doi.org/10.3390/s22031173
https://doi.org/10.3390/nano11082025
https://doi.org/10.1016/j.mee.2020.111266
https://doi.org/10.1017/CBO9781139629539.023
https://doi.org/10.1002/adma.201301921
https://doi.org/10.1002/aelm.202000765
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b11020


ζρέζε κε ηηο ήδε εθαξκνδφκελεο γηα λα αλαδεηρζεί αλ πξνζθέξνπλ θάπνην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα. Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο ζα αλαπηπρζεί πιαηθφξκα 

πξνζνκνίσζεο ζε Matlab/Simulink πνπ ζα πεξηιακβάλεη πνκπφ – θαλάιη HF – δέθηε θαη 

ζηελ νπνία ζα ελζσκαηψλνληαη φιεο νη θξίζηκεο παξάκεηξνη θαη ζα είλαη εθηθηή ε κειέηε 

ζπλνιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο κε πξνζνκνίσζε ξεαιηζηηθή ηφζν σο πξνο ηηο ζπλζήθεο δεχμεο. 

Πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο έξεπλαο απνηειεί ε ππνζηήξημε θαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο 

ηερληθψλ ΜΙΜΟ. 
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Οπηηθέο θαη ειεθηξηθέο κέζνδνη δηαθξίβσζεο πνηόηεηαο ιηπαληηθώλ 

(Optical and electrical methods for lubricant quality control) 

 

1. Ηιεθηξηθφο θαη νπηηθφο ραξαθηεξηζκφο πιηθψλ θαη δηαηάμεσλ 

2. Δηδηθά ζέκαηα κεηξήζεσλ 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ιηπαληηθψλ θηλεηήξσλ δηεμάγεηαη ηππηθά κε θνζηνβφξεο θαη 

ρξνλνβφξεο ρεκηθέο κεζφδνπο, ή κε (ζρεηηθά αλαθξηβείο) θπζηθνρεκηθέο κεζφδνπο. θνπφο 

ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηαρέσλ νπηηθψλ ή/θαη ειεθηξηθψλ 

κεζνδνινγηψλ γηα ηε δηαθξίβσζε πνηφηεηαο ιηπαληηθψλ, νη νπνίεο ζα ζπλδπάδνπλ ρακειφ 

θφζηνο  θαη πςειή αθξίβεηα. Με απηφ ηνλ ζηφρν, ζα ζπζρεηηζηεί ν δείθηεο δηάζιαζεο θαη ε 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά ησλ ιηπαληηθψλ κε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπο ζε θηλεηήξα ππφ ιεηηνπξγία, 

θαη (θαηά ζπλέπεηα) κε ηελ θαηάζηαζε ηεο ρεκηθήο ηνπο θαζαξφηεηαο. Οη αληίζηνηρεο 

πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζα βαζηζηνχλ ζηηο ηερληθέο ηεο δηαζιαζηκεηξίαο θαη ηεο 

δηειεθηξηθήο θαζκαηνζθνπίαο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζρεδίαζε αηζζεηήξα 

άκεζεο δηάγλσζεο, κε πηζαλέο εθαξκνγέο ζε κεραλέο πινίσλ, νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο.  

8 
Μπηηιελαίνο 

ηπιηαλόο 
11 

Καηεγνξηνπνίεζε ζεκάησλ ξαληάξ θαη ζύληεμε κε εηεξνγελείο αηζζεηήξεο κε ρξήζε 

ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο  

(Radar signal classification and fusion with heterogeneous sensors using machine learning 

techniques) 

 1. Μέζνδνη ειεθηξνκαγλεηηθήο πξνζνκνίσζεο  θαη κεηξήζεηο ζε κηθξνθπκαηηθέο θαη 

ρηιηνζηνκεηξηθέο ζπρλφηεηεο 

2. Δηδηθά ζέκαηα επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηερληθψλ θαη κνληέισλ 

κεραληθήο κάζεζεο κε ζηφρν ηελ επεμεξγαζία θαη θαηεγνξηνπνίεζε ζεκάησλ ξαληάξ. 

Παξάιιεια ζα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ζχληεμεο δεδνκέλσλ εηεξνγελψλ αηζζεηήξσλ 

(π.ρ. απφ θάκεξα, lidar θιπ.) κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία πιένλ αμηφπηζησλ ηειηθψλ ιχζεσλ  

θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο ζήκαλζεο ησλ ζπλφισλ ησλ δεδνκέλσλ. Οη πξνηεηλφκελεο 

ιχζεηο ζα επηθεληξσζνχλ ζε εθαξκνγέο αλαγλψξηζεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο / 

θαηάζηαζεο, θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ ζπλφινπ ραξαθηεξηζκέλσλ 

δεδνκέλσλ (dataset). Θα πξαγκαηνπνηεζεί βηβιηνγξαθηθή κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ 

ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο κε εθαξκνγή ζε πξνβιήκαηα ρξνλνζεηξψλ, θαη εηδηθφηεξα ζε 

ζήκαηα ξαληάξ, θαζψο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πεξηνξηζκψλ ησλ 

ηειεπηαίσλ. ε απηά ηα πιαίζηα, ζα πξνηαζνχλ λένη αιγφξηζκνη επεμεξγαζίαο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο ζεκάησλ ξαληάξ κε εθαξκνγή ζε ηνκείο φπσο, ελδεηθηηθά, ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα ππνδνκψλ θαη πξνζσπηθνχ, ελψ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πινπνίεζε πεξίπησζεο 

εθαξκνγήο (use case). ε πεξίπησζε αλαγθαηφηεηαο ρξήζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζα 

πξνηαζνχλ νη ηξφπνη πξνζηαζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ην GDPR, ελψ νη πηινηηθέο δνθηκέο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ έγθξηζε ηεο ΔΗΓΔ ηνπ ΠΑΓΑ. 
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Παπαδόπνπινο 

Πεξηθιήο 
11 

Σερλνινγίεο θαηαλεκεκέλσλ θαζνιηθώλ θαη αληαιιάμηκα ηεθκήξηα  

(Blockchain and NFTs) 

 1. Fundamentals of artificial intelligence and deep learning (ΓΠΜ: MSc in Artificial 

Intelligence and Deep Learning) 

2. Advanced Topics in Deep Learning (ΓΠΜ: MSc in Artificial Intelligence and Deep 

Learning) 

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο πινπνίεζεο ιχζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο blockchain γηα ηε δηαρείξηζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή 

ηδηνθηεζίαο ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ κε ηε ρξήζε Νon-fungible tokens. Oη απαηηήζεηο 

δηαθφξσλ ηνκέσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεθκεξίσλ ζα δηεξεπλεζνχλ θαη ζα πινπνηεζεί 

θαη αμηνινγεζεί ζε ζπλζήθεο θνληηλέο ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Έκθαζε ζα δνζεί ζηε 

δηαρείξηζε δηθαησκάησλ πνπ αθνξνχλ θψδηθα ή εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο είλαη 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. 

10 
Παηξηθάθεο 

Υαξάιακπνο 
11 

ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ελόο θνηλσληθνύ robot 

(Design and implementation of a Social Robot prototype) 

 

1. Advanced Intelligent Control and Robotic systems (ΓΠΜ: MSc in Artificial Intelligence 

and Deep Learning) 

2. Advanced Topics in Deep Learning (ΓΠΜ: MSc in Artificial Intelligence and Deep 



Learning) 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειεί ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο θαη ε πινπνίεζε ηνπο ζε έλα Κνηλσληθφ Ρνκπφη (Social Robot) πνπ 

αλαπηχζζεη ην  εξγαζηήξην CONSERT.  Έλα Κνηλσληθφ Ρνκπφη είλαη έλα απηφλνκν ξνκπφη 

πνπ αιιεινεπηδξά θαη επηθνηλσλεί κε αλζξψπνπο ή άιινπο απηφλνκνπο θπζηθνχο 

πξάθηνξεο (Agents) αθνινπζψληαο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη θαλφλεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ απνζηνιή ηνπ.  Πνιιέο απφ ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ηερλνινγίαο απαηηνχλ ηε ρξήζε 

ππαξρνπζψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί θξαγκνχο ζε νξηζκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο νη ειηθησκέλνη, ηα κηθξά παηδηά ή άλζξσπνη κε λνεηηθέο 

δπζθνιίεο.  Γηα ην ιφγν απηφ ζα δνζεί έκθαζε ζηελ Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Ρνκπφη 

(Human Robot Interaction) ψζηε λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ δηαηζζεηηθή (intuitive). Η έξεπλα 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηερλνινγίεο αηρκήο ζηε βαζηά κεραληθή κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ πνπ ζα επηηξέπεη ζην ξνκπφη λα εξκελεχεη ζσζηά ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ θαη 

λα αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια (αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ, αληίιεςε αληηθεηκέλσλ, 

επεμεξγαζία θπζηθήο γιψζζαο θ.α.). Οη  κειέηεο πεξίπησζεο ζα έρνπλ ζαλ ζεκαηηθή ηελ 

«Έμππλε Έληαμε» (Smart Inclusion) ελφο Κνηλσληθνχ Ρνκπφη ζε πεξηβάιινληα φπσο π.ρ. 

έλα θαθέ φπνπ ζα βνεζήζεη ην πξνζσπηθφ λα θξνληίζεη ηνπο πειάηεο ηνπ ή ελφο 

λνζνθνκείνπ φπνπ ζα ζπλδξάκεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηελ πγεία ησλ αζζελψλ. 

ρεηηθέο δεκνζηεχζεηο: 

• Sheridan TB. Human–Robot Interaction: Status and Challenges. Human Factors. 

2016;58(4):525-532. 

• Kostavelis, I., Vasileiadis, M., Skartados, E. et al. Understanding of Human Behavior with 

a Robotic Agent Through Daily Activity Analysis. Int J of Soc Robotics 11, 437–462 

(2019). 
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ύληεμε δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθώλ αηζζεηήξσλ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία γεληθεπκέλεο 

θαη ζύλζεηεο αίζζεζεο 

(Data fusion over different sensors towards the implementation of general purpose, synthetic 

sensing) 

 

1. Neural Networks and Deep Learning (ΓΠΜ: MSc in Artificial Intelligence and Deep 

Learning) 

2. Advanced Topics in Deep Learning (ΓΠΜ: MSc in Artificial Intelligence and Deep 

Learning) 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηειεί ν ζπληνληζκφο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πνιιαπιψλ αηζζεηήξσλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα θαη δίρσο ηελ απαίηεζε γηα 

θεληξηθφ ζπληνληζκφ θαη δηαρείξηζε, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε γεληθεπκέλεο, ζπλζεηηθήο 

αίζζεζεο ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε θαηαζηάζεσλ θαη ζπλζεθψλ, κε ζεβαζκφ 

ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα γίλεη επηινγή ρξήζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ αηζζεηήξσλ ζε νηθηαθφ πεξηβάιινλ (ή αληίζηνηρν, φπσο εξγαζίαο ή ρψξνπ 

πγείαο), ε ρξήζε αιιά θαη ε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλφινπ ραξαθηεξηζκέλσλ 

δεδνκέλσλ (dataset), θαη ε ρξήζε ηερληθψλ κεραληθήο κάζεζεο, γηα ηελ αλαγλψξηζε 

θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο ζχληεμεο δεδνκέλσλ απφ απηνχο. Η έξεπλα πεξηιακβάλεη ηελ 

πξφηαζε πιαηζίνπ απνηεινχκελνπ απφ αηζζεηήξεο (αλεμάξηεηνπο, ή αθφκα θαη 

ελζσκαησκέλνπο ή δηαζπλδεδεκέλνπο ζε κία θεληξηθή ζπζθεπή κε δπλαηφηεηεο 

ππνινγηζκνχ, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ππνζηήξημε γεληθεπκέλεο θαη ζχλζεηεο αίζζεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ρξήζεο (π.ρ. ζπίηη, εξγαζία, ρψξνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο). 

Αλ θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ε θαηαγξαθή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηα 

πεηξάκαηα θαη δνθηκέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηινγή ηεο πεξίπησζεο εθαξκνγήο 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζα πξνηαζνχλ νη ηξφπνη πξνζηαζίαο ηνπο 

ζχκθσλα κε ην GDPR, θη νη πηινηηθέο δνθηκέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά απφ ηελ έγθξηζή 

ηνπο απφ ηελ ΔΗΓΔ ηνπ ΠαΓΑ. 

ρεηηθέο δεκνζηεχζεηο: 

• Gierad Laput, Yang Zhang, and Chris Harrison. 2017. Synthetic Sensors: Towards 

General-Purpose Sensing. In Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in 

Computing Systems (CHI '17). ACM, New York, NY, USA, 3986-3999. DOI: 

https://doi.org/10.1145/3025453.3025773 

• R. Minerva, F. M. Awan and N. Crespi, "Exploiting Digital Twin as enablers for Synthetic 

Sensing," in IEEE Internet Computing, doi: 10.1109/MIC.2021.3051674. 
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Αλάπηπμε κνληέινπ κεραληθήο/βαζηάο κάζεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο λα 

ζπκβεί ηζρπξόο ζεηζκόο κε βάζε ηηο θαηαγξαθέο δηθηύνπ επίγεησλ ζηαζκώλ VLF/LF 

(Development of a machine/deep learning model for the estimation of the probability for a 

strong earthquake to occur, based on the recordings of a VLF/LF ground-based stations 

network) 



 

1. Fundamentals, of Artificial Intelligence and Machine Learning [ΓΠΜ «Σερλεηή 

Ννεκνζχλε θαη Βαζηά Μάζεζε»] 

2. Platforms for AI and Python programming [ΓΠΜ «Σερλεηή Ννεκνζχλε θαη Βαζηά 

Μάζεζε»] 

Η ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή έξεπλα εζηηάδεη ζηε πξαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο επίδξαζε πνπ 

έρνπλ ζηελ Ινλφζθαηξα νη γεσθπζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθδήισζεο 

ηζρπξψλ ζεηζκψλ (Μ>5.5), κέζσ ηεο ππφζεζεο ηεο χδεπμεο Ληζφζθαηξαο-Αηκφζθαηξαο-

Ινλφζθαηξαο (Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling, LAIC) θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

δηαηαξαρψλ ηεο ππντνλνζθαηξηθήο δηάδνζεο VLF/LF ζεκάησλ πνπ είλαη αληρλεχζηκεο ζηηο 

θαηαγξαθέο επίγεησλ ζηαζκψλ ιήςεο VLF/LF. 

θνπφο είλαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ κεραληθήο/βαζηάο κάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε κνληέινπ 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί ηζρπξφο ζεηζκφο ζην θνληηλφ κέιινλ (εθηίκεζε 

ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ / seismic risk assessment) κε βάζε δεδνκέλα αξθεηψλ εηψλ πνπ έρνπλ 

ζπιιεγεί απφ ηνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο VLF/LF ηνπ Ιαπσληθνχ δηθηχνπ Hi-SEM ζε 

ζπλδπαζκφ κε ρξνλνζεηξέο ζεηζκηθφηεηαο. 

Δλδεηθηηθέο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο: 

https://doi.org/10.4401/ag-6224  

https://doi.org/10.3390/e20090691 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1467885 

https://doi.org/10.3390/rs12213643  

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3029859 

https://doi.org/10.3390/su12062420  

Thesis-Santosa 

13 
Πνηεξάθεο 
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Αλάπηπμε κνληέινπ κεραληθήο/βαζηάο κάζεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο λα 

ζπκβεί ηζρπξόο ζεηζκόο κε βάζε ηηο θαηαγξαθέο ηνπ δηθηύνπ επίγεησλ ζηαζκώλ 

ζξαπην-ειεθηξνκαγλεηηθώλ εθπνκπώλ ELSEM-Net 

(Development of a machine/deep learning model for the estimation of the probability for a 

strong earthquake to occur, based on the recordings of a fracture-induced electromagnetic 

emissions ground-based stations network) 

 1. Fundamentals, of Artificial Intelligence and Machine Learning [ΓΠΜ «Σερλεηή 

Ννεκνζχλε θαη Βαζηά Μάζεζε»] 

2. Platforms for AI and Python programming [ΓΠΜ «Σερλεηή Ννεκνζχλε θαη Βαζηά 

Μάζεζε»] 

Η ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή έξεπλα εζηηάδεη ζηε πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ εθπνκπψλ ζηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ησλ MHz θαη ησλ kHz πνπ 

παξαηεξνχληαη θαηά ηηο ζξαπζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθδήισζεο ηζρπξψλ 

ζεηζκψλ (Μ>5.5), ηηο γλσζηέο σο ―ζξαπην-ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο‖ (fracture-induced 

electromagnetic emissions ή fracture-induced electromagnetic radiation). 

θνπφο είλαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ κεραληθήο/βαζηάο κάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε κνληέινπ 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί ηζρπξφο ζεηζκφο ζην θνληηλφ κέιινλ (εθηίκεζε 

ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ / seismic risk assessment) κε βάζε δεδνκέλα πνιιψλ εηψλ πνπ έρνπλ 

ζπιιεγεί απφ ηνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο ηνπ Διιεληθνχ δηθηχνπ ELSEM-Net ζε ζπλδπαζκφ 

κε ρξνλνζεηξέο ζεηζκηθφηεηαο. 

Δλδεηθηηθέο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο: 

https://doi.org/10.4401/ag-6224  

https://doi.org/10.3390/e20090691 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1467885 

https://doi.org/10.3390/rs12213643  

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3029859 

https://doi.org/10.3390/su12062420  

Thesis-Santosa 
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Αλάιπζε θαηαγξαθώλ ηνπ δηθηύνπ επίγεησλ ζηαζκώλ ζξαπην-ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

εθπνκπώλ ELSEM-Net γηα ηε ζηαηηζηηθή ζύλδεζή ηνπο κε ηζρπξνύο ζεηζκνύο 

(Analysis of the recordings of the ELSEM-Net ground-based stations network for their 

statistical association with strong earthquakes) 

 1. Θεσξία Πνιχπινθσλ πζηεκάησλ (Complex Systems Theory) 

2. Αλάιπζε Υξνλνζεηξψλ Πνιχπινθσλ πζηεκάησλ (Complex Systems Time-Series 

Analysis) 

Η ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή έξεπλα εζηηάδεη ζηε ζηαηηζηηθή κειέηε ηεο εκθάληζεο ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ εθπνκπψλ ζηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ησλ MHz θαη ησλ kHz πνπ 

παξαηεξνχληαη θαηά ηηο ζξαπζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθδήισζεο ηζρπξψλ 

ζεηζκψλ (Μ>5.5), ησλ γλσζηψλ σο ―ζξαπην-ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο‖ (fracture-

http://hi-seismo-em.moo.jp/
https://doi.org/10.4401/ag-6224
https://doi.org/10.3390/e20090691
https://doi.org/10.5281/zenodo.1467885
https://doi.org/10.3390/rs12213643
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3029859
https://doi.org/10.3390/su12062420
https://core.ac.uk/download/pdf/154924495.pdf
http://elsem-net.uniwa.gr/
https://doi.org/10.4401/ag-6224
https://doi.org/10.3390/e20090691
https://doi.org/10.5281/zenodo.1467885
https://doi.org/10.3390/rs12213643
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3029859
https://doi.org/10.3390/su12062420
https://core.ac.uk/download/pdf/154924495.pdf


induced electromagnetic emissions ή fracture-induced electromagnetic radiation). 

θνπφο είλαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ επίγεησλ ζηαζκψλ ηνπ Διιεληθνχ δηθηχνπ 

ELSEM-Net ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 20-εηία θαη ε ζηαηηζηηθή 

ζπζρέηηζε ηεο εκθάληζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα ζήκαηα απηά 

κε ηελ εκθάληζε ηζρπξψλ ζεηζκψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

Δλδεηθηηθέο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο: 

https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121360 

https://doi.org/10.5194/angeo-24-2219-2006   

https://doi.org/10.1029/2009JA015143 
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πλέξγεηα Γνξπθνξηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γηαδηθηύνπ ησλ Πξαγκάησλ γηα εθαξκνγέο 

ηεο Γεσξγίαο Αθξηβείαο 

(Synergy of satellite-based services and Internet of Things (IoT) towards precision 

agriculture applications) 

 

1. Δηδηθά ζέκαηα κεηξήζεσλ  

2. Platforms for AI and Python programming (ΓΠΜ: MSc in Artificial Intelligence and 

Deep Learning) 

Η ελ ιφγσ κεηαπηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ ζπλέξγεηα ππεξεζηψλ κέζσ 

δνξπθφξσλ (ι.ρ. Coppernicus) θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ Πξαγκάησλ (ΙνΣ) 

γηα ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγψλ γεσξγίαο αθξηβείαο, ηφρν ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε 

αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο νινθιήξσζεο δεδνκέλσλ πεξηβαιινληηθνχ, 

θιηκαηνινγηθνχ θαη εδαθηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ παξέρνληαη απφ εζληθέο, επξσπατθέο θ.α. 

δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο θαη δεδνκέλσλ πεδίνπ (in-situ) πξνεξρφκελσλ απφ αζχξκαηα δίθηπα 

αηζζεηήξσλ βαζηζκέλσλ ζε ηερλνινγίεο δηαδηθηχσζεο LPWAN. Δπηπξνζζέησο, ζηελ 

δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζα επηρεηξεζεί ε ελζσκάησζε ιεηηνπξγηψλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

(data analytics) γηα ηελ ππνζηήξημε απνθάζεσλ ζε δηεξγαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο 

αθξηβείαο. 

16 Ραγθνύζε Μαξία 4 ρεδίαζε θαη αλάπηπμε επθπνύο παηδαγσγηθνύ πξάθηνξα γηα πεξηβάιινληα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

(Intelligent Pedagogical Agent design and development for e-learning environments) 

 1. Νευρωνικά Δίκτυα και Βαθιά Μάθηςη (ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοςφνη και Βαθιά 
Μάθηςη») 

2. Εκπαιδευτικά Δεδομζνα: Εξόρυξη–Αναλυτική –Οπτικοποίηςη 

Οη επθπείο παηδαγσγηθνί πξάθηνξεο είλαη θαηαζθεπέο ινγηζκηθνχ νη νπνίεο 

ελζσκαηψλνληαη ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning platforms). 

Ο ξφινο ηνπο είλαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζψο αιιειεπηδξνχλ κε ην 

καζεζηαθφ πιηθφ ηεο πιαηθφξκαο, ψζηε λα ζπληεξνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη παηδαγσγηθνί πξάθηνξεο 

έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο (κελχκαηα θεηκέλνπ, θσλή, εηθφλα, θηλνχκελνη ραξαθηήξεο). ηελ 

παξνχζα έξεπλα ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα αλαπηπρζεί κε πξνγξακκαηηζκφ ζηελ πιαηθφξκα 

moodle παηδαγσγηθφο πξάθηνξαο ηνπ ηχπνπ ηνπ θηλνχκελνπ ραξαθηήξα (animated 

pedagogical agent, APA). Θα ελζσκαησζεί ζε ππάξρνλ ειεθηξνληθφ κάζεκα ηεο 

πιαηθφξκαο moodle ηνπ Tκήκαηνο θαη ζα αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ ζε αιιειεπίδξαζε κε πξαγκαηηθνχο θνηηεηέο.  

17 Ραγθνύζε Μαξία 4 ρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηξηζδηάζηαησλ εηθνληθώλ πεξηβαιιόλησλ εκβύζηζεο 

(immersive VR) γηα εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο 

(Design and development of 3D, immersive VR environments for educational applications) 

 1. Νευρωνικά Δίκτυα και Βαθιά Μάθηςη (ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοςφνη και Βαθιά 
Μάθηςη») 

2. Εκπαιδευτικά Δεδομζνα: Εξόρυξη–Αναλυτική –Οπτικοποίηςη 

Η ηερλνινγία ηεο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο (VR) ηχπνπ εκβχζηζεο (immersive VR) 

αμηνπνηείηαη ζήκεξα ζε πνιινχο ηνκείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ Δθπαίδεπζε επξχηεξα 

(εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ/νρεκάησλ, εθπαίδεπζε ηαηξψλ θαη εηδηθψλ πγείαο, 

εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ ζε εηδηθά ζέκαηα). Η αλάπηπμε ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ 

γίλεηαη ζε πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ην gaming, φπσο 

ε Unity 3D engine (γιψζζα C#) θαη ε Unreal engine (γιψζζα C/C++), ελψ νη 

εθπαηδεπφκελνη βιέπνπλ ην εηθνληθφ καζεζηαθφ πιηθφ θαη αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπ 

θνξψληαο head-mounted display (HMD) θαη θξαηψληαο θαηάιιεια ρεηξηζηήξηα. ηελ 

παξνχζα έξεπλα ζα ζρεδηαζηεί εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζε Unity 3D engine ζε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ ζα επηιεγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ κεηαπηπρηαθφ/ή θνηηεηή/ήηξηα πνπ 

ζα αλαιάβεη ηελ έξεπλα. Η αλάπηπμε ζα γίλεη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ECTLab 

(HTC Vive HMD θαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα). Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο.  

http://elsem-net.uniwa.gr/
https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121360
https://doi.org/10.5194/angeo-24-2219-2006
https://doi.org/10.1029/2009JA015143


18 Ραγθνύζε Μαξία 4 Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Ηιεθηξνεγθεθαινγξαθηθνύ ήκαηνο θαη ζπζρέηηζε κε 

γλσζηαθά γεγνλόηα 

(Digital Processing of EEG signals in connection to cognitive events) 

 1.Δπεμεξγαζία εκάησλ, Αλαγλψξηζε Πξνηχπσλ θαη Μεραληθή Μάζεζε (ΓΠΜ «Σερλεηή 

Ννεκνζχλε θαη Βαζηά Μάζεζε») 

2. Νεπξσληθά Γίθηπα θαη Βαζηά Μάζεζε (ΓΠΜ «Σερλεηή Ννεκνζχλε θαη Βαζηά 

Μάζεζε») 

Η ςεθηαθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηνπ Ηιεθηξνεγθεθαινγξαθηθνχ ήκαηνο, πέξα απφ 

ηε ζεκαληηθή ηεο ρξήζε ζε ηαηξηθφ πιαίζην (δηάγλσζε επηιεςηψλ θαη άιισλ αζζελεηψλ ή 

αμηνιφγεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ), αμηνπνηείηαη ζε πνιιά άιια πεδία 

γηα ηελ αλίρλεπζε δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ εγθέθαιν πνπ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα 

(Δvent-related potentials, ERP) ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ή ππφθεηηαη ν ρξήζηεο. Καηεγνξίεο 

ηέηνησλ γεγνλφησλ είλαη π.ρ. ηα θηλεηηθά γεγνλφηα (εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλήζεσλ), ηα 

γλσζηαθά γεγνλφηα (έθζεζε ζε λέα καζεζηαθά εξεζίζκαηα, αλάθιεζε πξνυπάξρνπζαο 

γλψζεο, θ.α.) θαη ηα αηζζεηεξηαθά γεγνλφηα (έθζεζε ζε ζπγθεθξηκέλα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα). Η παξνχζα έξεπλα αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ γλσζηαθψλ γεγνλφησλ θαη έρεη 

ζηφρν λα κειεηήζεη έλα πιήξεο ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη ηελ θαηαγξαθή ησλ ERP κε 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθν, ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζεκάησλ θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο 

κε ηα αίηηα (γλσζηαθά γεγνλφηα) γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Η αλάπηπμε θαη 

αλάιπζε ζα γίλεη ζην πεξηβάιινλ Matlab, ζην Δξγαζηήξην ECTLab, κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ (EEG θαη ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα). 
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πζρεηηζκόο ειεθηξηθώλ ζεκάησλ (PSC), ειεθηξνκαγλεηηθώλ ζεκάησλ  (ΔΜΔ) θαη 

αθνπζηηθώλ εθπνκπώλ (ΑΔ) ζε πεηξάκαηα κεραληθήο θαηαπόλεζεο πιηθώλ κέρξη ηελ 

ζξαύζε ηνπο 

(On the correlation of Pressure Stimulated Currents, Electromagnetic Emissions and 

Acoustic Emissions when brittle construction materials are subjected to mechanical loading) 

 

1. Ηιεθηξηθφο θαη νπηηθφο ραξαθηεξηζκφο πιηθψλ θαη δηαηάμεσλ 

2. Δηδηθά ζέκαηα κεηξήζεσλ 

Σν πξνηεηλφκελν ζέκα εληάζζεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο αλάπηπμεο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθψλ Γηαηάμεσλ θαη Τιηθψλ (http://edml.uniwa.gr). Η κνλάδα 

κέηξεζεο αζζελψλ κεγεζψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ έρεη καθξά εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε 

εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ ζην αλσηέξσ πεδίν (http://llm.edml.uniwa.gr/). 

Δίλαη ζεσξεηηθά απνδεδεηγκέλν θαη πεηξακαηηθά ηεθκεξησκέλν φηη ηα ειαζηηθά θχκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο δνκήο ελφο πιηθνχ φηαλ απηφ ππνβάιιεηαη ζε 

κεραληθέο θαηαπνλήζεηο αιιά θαη ηα αληίζηνηρα ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ γελληνχληαη θαηά 

ηελ δηαδηθαζία απηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αληρλεπηέο πξφδξνκσλ ζηαδίσλ ηεο 

ζξαχζεο. 

Αθνχ έρεη ήδε απνηππσζεί θαη αλαιπζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ PSC ησλ ΔΜΔ θαη ησλ ΑΔ 

θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακάησλ κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ ην πξνηεηλφκελν πεδίν έξεπλαο 

επεθηείλεηαη πιένλ ζηελ δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηα PSC, ηα ΔΜΔ,  θαη ηα ΑΔ λα 

παξέρνπλ ρσξηθέο πιεξνθνξίεο ζε φηη αθνξά ηηο κηθξναζηνρίεο ζην εζσηεξηθφ ελφο 

δνθηκίνπ θαηά ηε θάζε ηεο κεραληθήο θφξηηζεο. 

ην πξνηεηλφκελν ζέκα ζα επηρεηξεζεί κηα ζπζρέηηζε ηεο ζέζεο ησλ πξνθαινχκελσλ 

βιαβψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ΑΔ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ιακβαλνκέλσλ PSC θαη ΔΜΔ ζεκάησλ, κε ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ θξίζηκα ζηάδηα πνπ ην 

πιηθφ ζε θαηάζηαζε δηαξθνχο θαη απμαλφκελεο κεραληθήο θαηαπφλεζεο, νδεγείηαη ζε 

θαηαζηάζεηο επξείαο έθηαζεο δεκηψλ (damage). 

20 ηαύξαθαο Ηιίαο 7 
πζηήκαηα ρακεινύ θόζηνπο γηα ηε κέηξεζε ξύπαλζεο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ. 

(Low cost systems for air pollution monitoring) 

 

1. Ηιεθηξηθφο θαη νπηηθφο ραξαθηεξηζκφο πιηθψλ θαη δηαηάμεσλ 

2. Δηδηθά ζέκαηα κεηξήζεσλ 

Σν πξνηεηλφκελν ζέκα εληάζζεηαη ζε έλαλ απφ ηα πεδία ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθψλ Γηαηάμεσλ θαη Τιηθψλ (http://edml.uniwa.gr). Η κνλάδα 

κέηξεζεο αζζελψλ κεγεζψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη ζπκκεηέρεη ζε ζρεηηθά 

επξσπατθά θαη εζληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. ζην αλσηέξσ πεδίν 

(http://llm.edml.uniwa.gr/). θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο είλαη ε ζρεδίαζε αλάπηπμε 

θαη ε κειέηε ηεο αμηνπηζηίαο ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ξχπαλζεο ρακεινχ θφζηνπο. Σα πεδία 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο έξεπλαο κπνξεί λα είλαη:  

1. Βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ ρακεινχ θφζηνπο γηα ηε κέηξεζε αεξίσλ ξχπσλ θαη κειέηε 

ηεο γήξαλζεο ησλ αηζζεηήξσλ ρακεινχ θφζηνπο.  

2. Γηακφξθσζε ζπζηήκαηνο απνηχπσζεο Η/Μ ξχπαλζεο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Έρεη απνδεηρζεί πεηξακαηηθά θαη  απνηππψλεηαη ζε κεγάιε έθηαζε βηβιηνγξαθηθά ε 



επίδξαζε ζεηξάο παξαγφλησλ ζηελ αμηνπηζηία κέηξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ρακεινχ 

θφζηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ζπζηήκαηα απηά θεξδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρψξν 

ζηελ αγνξά ε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ηα επεξεάδνπλ είλαη πεδίν 

κειέηεο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Η κειέηε απηή ζηνρεχεη ζηελ θαηαζθεπή ελφο 

θαηλνχξηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ΗΜ ξχπαλζεο κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ επξχηεξε 

ρξήζε ηνπ ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο ελεξγνχο πνιίηεο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Μειέηε θαη ρεδίαζε ρανηηθώλ ηαιαλησηώλ 

(Study and Design of chaotic oscillators) 

 

1. Ηιεθηξηθφο θαη νπηηθφο ραξαθηεξηζκφο πιηθψλ θαη δηαηάμεσλ 

2. Δηδηθά ζέκαηα κεηξήζεσλ 

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ 

ρανηηθψλ ηαιαλησηψλ πνπ πεξηέρνπλ δνκηθά ζηνηρεία θαη αληηζηάηεο κλήκεο (memistor). Η 

αθξηβήο κνληεινπνίεζε ησλ memistor θαζψο θαη ε θπθισκαηηθή πξνζνκνίσζε ηνπο ζα 

δψζεη έλα πην θαηαλνεηφ ηξφπν ιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δηδηθφηεξα, ε πξνηεηλφκελε 

έξεπλα πεξηιακβάλεη: α) ηελ ζεσξεηηθή πεξηγξαθή ελφο πξαγκαηηθνχ memistor θαη ηελ 

θαηαζθεπή ελφο θπθισκαηηθνχ ηζνδπλάκνπ. β) ηε ζεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή κειέηε 

ζπδεπγκέλσλ ρανηηθψλ ηαιαλησηψλ βαζηζκέλσλ ζε memistor 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο απηήο ν Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο ζα απνθηήζεη γλψζε 

ζηνλ ζρεδηαζκφ αλαινγηθψλ θπθισκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνζνκνησηέο φπσο ηα EWB, Dynamic Solver θαη Matlab. 

22 
Σζαθηξίδεο 

Οδπζζέαο 
7 

Μειέηε θαη ζρεδίαζε ρανηηθώλ θπθισκάησλ ηζρύνο 

(Study and design of power chaotic circuits) 

 

1. Ηιεθηξηθφο θαη νπηηθφο ραξαθηεξηζκφο πιηθψλ θαη δηαηάμεσλ 

2. Δηδηθά ζέκαηα κεηξήζεσλ 

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ παξάγνληεο βειηηζηνπνίεζεο ζε 

θπθιψκαηα θαη δηαηάμεηο πνπ δηαρεηξίδνληαη ζήκαηα κεγάιεο ειεθηξηθήο ηζρχνο φπσο νη 

ειεθηξηθνί αληηζηξνθείο (inverters).  

Η κνληεινπνίεζε θαη εμνκνίσζε κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ ππφ ρανηηθή ζπκπεξηθνξά ζα 

είλαη ε θχξηα θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο. Θα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ κε γξακκηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην ράνο σο απνηέιεζκα ηεο κε γξακκηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα αληηζηξνθέα.   

Απφ ηα απνηειέζκαηα ζα αλαδεηεζνχλ παξάμελνη ειθπζηέο, κεηαβαηηθά θαηλφκελα πνπ 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ή λα θαηαζηξέςνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αληηζηξνθέο 

ηζρχνο θαζψο ζα βξίζθεηαη ζε ρανηηθή πεξηνρή ιεηηνπξγίαο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο απηήο ν Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο ζα απνθηήζεη γλψζε 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θπθισκάησλ ηζρχνο ζε πεξηνρέο ρανηηθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ρξήζε 

εμνκνησηψλ φπσο ηα EWB, Dynamic Solver, PSIM θαη Matlab. 

23 
Σζεθνύξαο 

Γεώξγηνο 
10 

Σερλν-νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιηκέλνο ππό ζπλζήθεο 

ςπρξήο εθθίλεζεο πινίσλ (Cold ironing) θαη δηείζδπζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο θαη ζπζηεκάησλ απόζεθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(Techno-economical evaluation of port power system with cold ironing using renewable 

energy sources and energy storage systems) 

 1. Αξρέο ρεδίαζεο Απηφλνκσλ, Τβξηδηθψλ θαη Με Τβξηδηθψλ, πζηεκάησλ Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο   

2. πζηήκαηα Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Ιζρχνο  

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο αθνξά ηε κειέηε ζρεδίαζεο ςπρξήο εθθίλεζεο ιηκέλνο 

κε ρξήζε κεζφδνπ βειηηζηνπνίεζεο απφ πιεπξάο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ιηκέλνο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ΑΠΔ θαη απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα, φπσο ζπζζσξεπηψλ, αληιεζηνηακίεπζεο, θα. Η έξεπλα πξφθεηηαη 

λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε: (α) θαηαγξαθή βαζηθψλ αξρψλ ζρεδίαζεο θαη ηερληθν-νηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αληηθείκελν 

ειεθηξηθήο νηθνλνκίαο), (β) αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ αξρψλ  ζρεδίαζεο θαη ηερλνινγίαο 

ςπρξήο εθθίλεζεο πινίσλ (ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πινίσλ θαη ιηκέλσλ), (γ) 

εχξεζε δεδνκέλσλ επηζθεςηκφηεηαο ιηκέλσλ – θακππιψλ δήηεζεο θνξηίνπ πινίσλ, (δ) 

αλάπηπμε πξφηππνπ αιγνξίζκνπ αμηνιφγεζεο ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιηκέλνο κε ή ρσξίο ςπρξή εθθίλεζε πινίσλ, κε ή ρσξίο 

θιαζηθψλ Α.Π.Δ., κε ή ρσξίο ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ 

δηαξθεηψλ, (ε) δηεξεχλεζε θξίζηκσλ παξακέηξσλ κέζσ αλάιπζε επαηζζεζίαο ή άιισλ 

ηερληθψλ βειηηζηνπνίεζεο, (ζη) δηεξεχλεζε ηδηαηηεξνηήησλ ιηκέλνο ζε δηαζπλδεδεκέλν 

ζχζηεκα ή ζε απηφλνκα, πβξηδηθά ή κε, ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απαηηεί σο ζέκα 

θαιή γλψζε ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ειεθηξηθήο νηθνλνκίαο, Α.Π.Δ. θαη αλ είλαη 

δπλαηφ γλψζεσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πινίσλ θαη ιηκέλσλ θηι. 
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Αξρέο ζρεδίαζεο ζπζηεκάησλ ζπλερνύο πςειήο ηάζεο (HVDC) γηα δηαζπλδέζεηο 

παξάθηησλ αηνιηθώλ πάξθσλ ή / θαη απνκνλσκέλσλ / απνκαθξπζκέλσλ  ζπζηεκάησλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

(Design Principles for HVDC connections for wind parks or /and autonomous / remote 

power systems) 

 1. Αξρέο ρεδίαζεο Απηφλνκσλ, Τβξηδηθψλ θαη Με Τβξηδηθψλ, πζηεκάησλ Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο   

2. πζηήκαηα Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Ιζρχνο 

θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαισδίσζεο ζπλερνχο πςειήο ηάζεο (HVDC) γηα δηαζπλδέζεηο, φπσο παξάθηησλ αηνιηθψλ 

πάξθσλ ή Αηηηθήο-Κξήηεο, καδί κε ηα παξειθφκελα ζηνηρεία. Δλδεηθηηθά ε ηερλνινγία  

δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλερνχο πςειήο ηάζεο (HVDC) κε κεηαηξνπείο ηζνδχλακσλ πεγψλ 

ηάζεσλ έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη παγθνζκίσο, αιιά κε ιίγεο εθαξκνγέο, θαη θακία 

θαηαζθεπή εληφο ειιαδηθνχ ρψξνπ, πιελ ηεο κειινληηθήο δηαζχλδεζεο Αηηηθήο - Κξήηεο. 

Δπηπιένλ ππάξρεη πιεζψξα ηερληθψλ δεηεκάησλ, φπσο θαηαζθεπή ειεθηξνδίσλ γείσζεο 

γηα αγσγφ επηζηξνθήο, δεηήκαηα ειεθηξνρεκηθψλ δηαβξψζεσλ, πξνβιήκαηα κεηαβαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Η έξεπλα πξφθεηηαη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε: (α) θαηαγξαθή βαζηθψλ αξρψλ 

ζρεδίαζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο ζπλερνχο 

ξεχκαηνο (High Voltage Direct Current), (β) πεδίν εθαξκνγψλ, φπσο ζε λεζησηηθέο 

δηαζπλδέζεηο ή ζε παξάθηηα αηνιηθά πάξθα, (γ) ηερληθν-νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δηακνξθψζεσλ έλαληη θιαζηθήο ζρεδίαζεο κε ζπζηήκαηα ελαιιαζζφκελνπ 

ξεχκαηνο – ηερληθνί πεξηνξηζκνί, ηξφπνη ππνινγηζκνχ πηψζεο ηάζεο, βξαρπθπθισκάησλ, 

θα. νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα έξγνπ, (δ) επίιπζε ηξερφλησλ ηερληθψλ δεηεκάησλ, π.ρ. 

επηδξάζεηο ειεθηξνδίσλ γείσζεο θηι. Απαηηεί σο ζέκα θαιή γλψζε ζπζηεκάησλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ειεθηξηθήο νηθνλνκίαο, Α.Π.Δ. θαη ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ. 

 

 

 


