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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΗΜΜΤ

1.

Πρόλογοσ

Ο Κανονιςμόσ Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔ) τησ χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Τπολογιςτών (ΗΜΜΤ) του Εθνικού Μετςόβιου Πολυτεχνεύου
(ΕΜΠ) αποςκοπεύ ςτην ενημϋρωςη για τισ πολύπλευρεσ δραςτηριότητεσ που
πραγματοποιούνται ςτο πλαύςιο του Διδακτορικού Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών
πουδών τησ χολόσ.
κοπόσ του προγρϊμματοσ εύναι η ανϊδειξη ερευνητών μηχανικών και ερευνητών
επιςτημόνων, που θα εύναι ικανού να αναλϊβουν ηγετικό ρόλο ςτην ϋρευνα και την
ανϊπτυξη ςε διεθνϋσ επύπεδο, αλλϊ και να αντιμετωπύςουν ςημαντικϊ
επιςτημονικϊ και τεχνολογικϊ ζητόματα ςτη χώρα μασ.
Η ςυνειδητοπούηςη τησ αλόθειασ ότι μόνον η βαθιϊ γνώςη τησ επιςτόμησ και
τεχνολογύασ μπορεύ να δημιουργόςει ουςιαςτικό πρόοδο και ανϊπτυξη ϋχει αποτελϋςει την αφετηρύα των προςπαθειών τησ χολόσ μασ να προχωρόςει ςτην
αναβϊθμιςη των μεταπτυχιακών-διδακτορικών ςπουδών ςε ςυνδυαςμό με την
εκτϋλεςη ςημαντικών ερευνητικών ϋργων ςτο πλαύςιο του.
Η χολό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών εύναι η πρώτη
ςχολό του ΕΜΠ που απϋκτηςε θεςμοθετημϋνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών
ςπουδών (ΥΕΚ 797, τ.Β', 6/10/1993). Εκτόσ του διδακτορικού προγρϊμματοσ
ςπουδών η χολό ςυμμετϋχει και ςε διατμηματικϊ/διαπανεπιςτημιακϊ
προγρϊμματα μεταπτυχιακών ςπουδών. Σα προγρϊμματα αυτϊ ϋχουν τουσ δικούσ
τουσ ιδιαύτερουσ κανονιςμούσ ςπουδών. Ο ανϊ χεύρασ κανονιςμόσ περιϋχει
πληροφορύεσ αποκλειςτικϊ για το πρόγραμμα που οδηγεύ ςτην εκπόνηςη
διδακτορικόσ διατριβόσ.
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2.

Περύληψη

2.1. κοπόσ του προγρϊμματοσ
Ο ςκοπόσ του «Προγρϊμματοσ Διδακτορικών πουδών» (ΠΔ) τησ χολόσ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών (ΗΜΜΤ) εύναι η προετοιμαςύα και κατϊρτιςη διδακτόρων μηχανικών και διδακτόρων επιςτημόνων, οι
οπούοι θα ϋχουν τη δυνατότητα ανεξϊρτητησ και αυτόνομησ προαγωγόσ τησ
επιςτόμησ, τησ ϋρευνασ, και τησ τεχνολογύασ και θα παραμϋνουν παραγωγικού ς'
ϋνα παγκοςμιοποιημϋνο περιβϊλλον ταχϋωσ μεταβαλλόμενησ τεχνολογύασ.

2.2. Μεταπτυχιακού τύτλοι
Σο πρόγραμμα διδακτορικών ςπουδών τησ χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών του Εθνικού Μετςόβιου Πολυτεχνεύου
καταλόγει απ' ευθεύασ ςτην απονομό διδακτορικού διπλώματοσ. Σο διδακτορικό
δύπλωμα κατατϊςςεται ςε δύο τύπουσ ανϊλογα με την προϋλευςη του μεταπτυχιακού φοιτητό:


Απόφοιτοι χολών Μηχανικών του ΕΜΠ ό ιςότιμων Πολυτεχνικών
Σμημϊτων τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ αποκτούν το «δύπλωμα του
διδϊκτορα μηχανικού του ΕΜΠ».



Απόφοιτοι ΑΕΙ τμημϊτων Θετικών επιςτημών τετραετούσ εκπαύδευςησ
καθώσ και απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σμημϊτων πενταετούσ φούτηςησ, που
ωςτόςο δεν ϋχουν την ειδικότητα του Μηχανικού, αποκτούν το «δύπλωμα
του διδϊκτορα του ΕΜΠ».

2.3. Βαςικϋσ απαιτόςεισ
Ο παραπϊνω ςκοπόσ του εν λόγω διδακτορικού προγρϊμματοσ υλοποιεύται
με τη ςυμμετοχό του υποψόφιου διδϊκτορα φοιτητό ςε δύο βαςικϋσ δραςτηριότητεσ:
(1) την παρακολούθηςη οργανωμϋνων μεταπτυχιακών μαθημϊτων, που

προςδύδουν το βϊθοσ και την απαιτούμενη ευρύτητα ςτο επιςτημονικότεχνικό υπόβαθρο ενόσ διδϊκτορα μηχανικού ό επιςτόμονα.

(2) την εκπόνηςη πρωτότυπησ διδακτορικόσ διατριβόσ.

2.4. Φώροσ προϋλευςησ των μεταπτυχιακών φοιτητών
το πρόγραμμα μεταπτυχιακών ςπουδών γύνονται δεκτού διπλωματούχοι
μηχανικού, ό απόφοιτοι τμημϊτων ςυγγενούσ γνωςτικού αντικειμϋνου – δηλαδό
θετικόσ ό τεχνολογικόσ κατεύθυνςησ – κϊτοχοι Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών
πουδών (ΔΜ) ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνου ωσ ιςότιμου τησ αλλοδαπόσ ό
ενιαύου και αδιϊςπαςτου τύτλου ςπουδών μεταπτυχιακού επιπϋδου (Ν. 4485/2017,
Ωρθρο 38, παρ. 1). Η απόκτηςη του διδακτορικού διπλώματοσ δεν ςυνεπϊγεται και
την απόκτηςη του βαςικού διπλώματοσ του ΕΜΠ. Με τον ύδιο ωσ ϊνω περιοριςμό
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γύνονται κατ' αρχόν δεκτϋσ προσ εξϋταςη και αιτόςεισ υποψηφιότητασ κατόχων
τύτλων ςπουδών λοιπών τμημϊτων ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ιςχύουςεσ
διατϊξεισ. Οι παραπϊνω κατηγορύεσ ειςαγομϋνων υποψηφύων διδακτόρων (ΤΔ)
διαφοροποιούνται ωσ προσ τισ απαιτόςεισ βελτύωςησ του γνωςτικού τουσ
υποβϊθρου (μϋςω τησ παρακολούθηςησ αριθμού μαθημϊτων – βλ. παρ. 6.1) πριν
από την εκπόνηςη τησ διατριβόσ τουσ. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ (Ν. 4485/2017,
Ωρθρο 38, παρ. 1) που προβλϋπονται από τον Οδηγό Διδακτορικών πουδών,
γύνεται αιτιολογημϋνα δεκτόσ ωσ ΤΔ και μη κϊτοχοσ Δ.Μ.. (βλ. παρ. 4.4).

2.5. Φρονικό διϊρκεια
Η ελϊχιςτη χρονικό διϊρκεια περϊτωςησ των μεταπτυχιακών ςπουδών για
την απόκτηςη διδακτορικού διπλώματοσ ορύζεται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 40,
παρ. 1 του Ν. 4485/2017 για τισ διϊφορεσ κατηγορύεσ υποψηφύων διδακτόρων και
δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη από τρύα (3) πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη από την
ημερομηνύα οριςμού τησ τριμελούσ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ. Εξαιρούνται οι ΤΔ
που γύνονται δεκτού χωρύσ ΜΔΕ (βλ. παρ. 4.3) όπου η ελϊχιςτη διϊρκεια περϊτωςησ
των ςπουδών τουσ δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη των τεςςϊρων (4) πλόρων
ημερολογιακών ετών από την ημερομηνύα οριςμού τησ τριμελούσ ςυμβουλευτικόσ
επιτροπόσ. Η μϋγιςτη προτεινόμενη χρονικό διϊρκεια περϊτωςησ των ςπουδών για
την απόκτηςη του διδακτορικού διπλώματοσ ορύζεται ςε ϋξι (6) ϋτη.
Οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ που κατϊ τη διϊρκεια εκπόνηςησ τησ διατριβόσ
τουσ δεν υποβϊλλουν ετόςιο υπόμνημα προόδου για δύο (2)ςυνεχό χρόνια ό των
οπούων η ϋκθεςη προόδου εύναι αρνητικό για δύο (2) ςυνεχό χρόνια, καλούνται
ςτη Γ τησ χολόσ ΗΜΜΤ, ςτην οπούα παρύςταται και η επιτροπό παρακολούθηςησ,
προκειμϋνου να εξηγηθεύ το γεγονόσ αυτό και να αποφαςιςτεύ αιτιολογημϋνα η υπό
όρουσ ςυνϋχιςη ό μη τησ εκπόνηςησ τησ διατριβόσ.
Ομούωσ, καλούνται ςτη Γ τησ χολόσ οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ που δεν
ϋχουν ολοκληρώςει την διατριβό τουσ εντόσ δϋκα (10) ετών από την ϋναρξό τησ,
όπου με την παρουςύα και τησ επιτροπόσ παρακολούθηςησ αποφαςύζεται
αιτιολογημϋνα αν η εκπόνηςη τησ διατριβόσ θα διακοπεύ ό θα ςυνεχιςθεύ με
χρονικό όριο δύο (2) ακόμα ϋτη το μϋγιςτο.
Κατ’ αναλογύα με το Ωρθρο 33, παρ. 3, του Ν. 4485/2017 παρϋχεται και η
δυνατότητα προςωρινόσ αναςτολόσ των διδακτορικών ςπουδών, που δεν μπορεύ
υπερβαύνει τα ϋξι (6) ςυνολικϊ εξϊμηνα. Σα εξϊμηνα αναςτολόσ των ςπουδών δεν
προςμετρούνται ςτην προβλεπόμενη ανώτατη χρονικό διϊρκεια περϊτωςησ του
διδακτορικού διπλώματοσ. ε όλουσ τουσ παλιούσ ΤΔ, οι οπούοι ϋχουν υπερβεύ το
ανώτατο όριο των διδακτορικών ςπουδών, δύνεται παρϊταςη τριών (3) επιπλϋον
ετών και ςτην ςυνϋχεια ακολουθούνται οι διατϊξεισ του παρόντοσ Κανονιςμού
Διδακτορικών πουδών.
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2.6. Διαχεύριςη και υποςτόριξη
Σα όργανα διαχεύριςησ του προγρϊμματοσ μεταπτυχιακών ςπουδών τησ
χολόσ (Ν. 4485/2017, Ωρθρο 31) εύναι τα εξόσ:
Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αςχολεύται με τη διοικητικό και

διαχειριςτικό υποςτόριξη του προγρϊμματοσ.

Η Συντονιςτική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ):Εύναι το ςυντονιςτικό όργανο τησ χολόσ, που ειςηγεύται προσ την χολό για όλα τα θϋματα
διαχεύριςησ και ςτρατηγικόσ.
Η Γενική Συνέλευςη (ΓΣ): Εύναι το ανώτατο όργανο τησ χολόσ, που παύρνει τισ

τελικϋσ αποφϊςεισ και δύνει την ϋγκριςη για όλα τα θϋματα μεταπτυχιακών
ςπουδών.

Οι ςυνολικϋσ αποφϊςεισ ςε επύπεδο ιδρύματοσ αποτελούν ευθύνη τησ υγκλότου
του ΕΜΠ, που δϋχεται ειςηγόςεισ τησ υγκλητικόσ Επιτροπόσ Μεταπτυχιακών
πουδών.

2.7. Επικοινωνύα για περιςςότερεσ πληροφορύεσ
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςε θϋματα μεταπτυχιακών ςπουδών
μπορεύτε να επικοινωνεύτε με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών τησ
χολόσ:


Σηλεφωνικϊ με την προώςταμϋνη και το προςωπικό τησ γραμματεύασ ςτα
τηλϋφωνα (+30) 210-7724307, 210-7722224, 210-7722820,



Σαχυδρομικϊ ςτϋλνοντασ επιςτολό ςτη διεύθυνςη «Γραμματεύα
Μεταπτυχιακών πουδών, χολό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Τπολογιςτών, Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο, Ηρώων Πολυτεχνεύου 9,
Ζωγρϊφοσ, Σ.Κ. 15780»,



Μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςτη διεύθυνςη graduate@ece.ntua.gr.

Πρόςθετεσ πληροφορύεσ, καθώσ και ηλεκτρονικό αντύγραφο αυτού του
κανονιςμού ςπουδών μπορεύτε να βρεύτε ςτισ ιςτοςελύδεσ μεταπτυχιακών
ςπουδών τησ χολόσ, ςτη διεύθυνςη https://www.ece.ntua.gr/gr/doctoral/info.
Πληροφορύεσ για το ΕΜΠ, καθώσ και για ϊλλα μεταπτυχιακϊ του προγρϊμματα μπορεύτε να βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα www.ntua.gr.

2.8. Μεταβατικϋσ Διατϊξεισ
Για όςουσ υποψόφιουσ διδϊκτορεσ ϋχουν αρχύςει την εκπόνηςη τησ διδακτορικόσ
τουσ διατριβόσ πριν την ϋναρξη ιςχύοσ του παρόντοσ κανονιςμού:


Οι επιβλϋποντεσ και οι ςυμβουλευτικϋσ επιτροπϋσ δεν μεταβϊλλονται. Συχόν
αλλαγϋσ που θα απαιτηθούν αργότερα γύνονται ςύμφωνα με τον παρόντα
κανονιςμό.
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Σα μαθόματα που παρακολουθούν (καθώσ και οι απαλλαγϋσ από αυτϊ)
ιςχύουν όπωσ ϋχουν όδη εγκριθεύ από τη Γενικό υνϋλευςη και οι απαιτόςεισ
ςε δημοςιεύςεισ παραμϋνουν όπωσ ύςχυαν πριν την ϋναρξη ιςχύοσ του
παρόντοσ κανονιςμού.



Αν ϋχει όδη οριςτεύ επταμελόσ εξεταςτικό επιτροπό, εφαρμόζεται η
νομοθεςύα που ύςχυε πριν τον παρόντα κανονιςμό.



Προβλϋπεται μεταβατικό περύοδοσ τριών ετών ςε όςεσ ρυθμύςεισ
ςχετύζονται με τα θϋματα διϊρκειασ εκπόνηςησ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ
(βλ. παρ. 2.5).

3.

Ρυθμιςτικό πλαύςιο
Οι διδακτορικϋσ ςπουδϋσ ςτην ΗΜΜΤ διϋπονται από:

4.



το ιςχύον νομικό πλαύςιο για την ανώτατη παιδεύα,



το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο για τισ μεταπτυχιακϋσ και διδακτορικϋσ ςπουδϋσ
(Ν. 4485/2017),



τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργύασ (ΕΚΛ) του ΕΜΠ και τισ γενικϋσ του
κατευθύνςεισ για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ,



τισ μερικϋσ τροποποιόςεισ του κανονιςμού από γενικϋσ ςυνελεύςεισ τησ
χολόσ. Ο παρών κανονιςμόσ ςπουδών εγκρύθηκε από την Γ.. τησ
25/06/2019.

Η ειςαγωγό νϋων ΤΔ ςτο ΠΔ

4.1. ύνοψη και χρονοδιϊγραμμα τησ διαδικαςύασ
Οι αιτόςεισ για την ειςαγωγό νϋων υποψηφύων διδακτόρων (ΤΔ), υποβϊλλονται ςτη Γραμματεύα τησ χολόσ ΗΜΜΤ. Η επιλογό των υποψηφύων διδακτόρων
γύνεται μϋχρι δύο φορϋσ ανϊ ακαδημαώκό ϋτοσ. Ο μϋγιςτοσ αριθμόσ θϋςεων
υποψηφύων διδακτόρων ανϊ περύοδο επιλογόσ αποφαςύζεται από την Γ. . τησ
χολόσ.
Οι θϋςεισ των νϋων υποψηφύων διδακτόρων με περιγραφό του ευρύτερου
γνωςτικού αντικειμϋνου κϊθε θϋςησ, δημοςιοποιούνται από την χολό και
προκηρύςςονται.
Η επιλογό των νϋων υποψηφύων διδακτόρων ολοκληρώνεται με την τελικό
ϋγκριςη από τη Γ. ., που γύνεται κατϊ τουσ μόνεσ Απρύλιο (ϋκτακτεσ ετόςιεσ
αποδοχϋσ) και Οκτώβριο (τακτικϋσ ετόςιεσ αποδοχϋσ).
Η διαδικαςύα των τακτικών αποδοχών (δηλαδό ςτην περύοδο του Οκτωβρύου κϊθε
ακαδημαώκού ϋτουσ) περιλαμβϊνει τισ εξόσ διακριτϋσ φϊςεισ:
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1. Καθοριςμό του αριθμού και των περιοχών των θϋςεων των νϋων ΤΔ μϋςα
από τισ εςωτερικϋσ διαδικαςύεσ τησ χολόσ.
2. Προκόρυξη των θϋςεων (Ν. 4485/2017, Ωρθρο 42). Οι προκηρύξεισ ενόσ
ακαδημαώκού ϋτουσ γύνονται ςτο τϋλοσ του εαρινού εξαμόνου του
προηγουμϋνου ακαδημαώκού ϋτουσ.
3. Τποβολό υποψηφιοτότων ενόσ ακαδημαώκού ϋτουσ γύνεται πριν από την
ϋναρξη των θερινών διακοπών του προηγούμενου ακαδημαώκού ϋτουσ.
4. Επιλογό όςων γύνονται δεκτού και καθοριςμό τριμελούσ επιτροπόσ
επύβλεψησ για κϊθε δεκτό ΤΔ τον Οκτώβριο του ακαδημαώκού ϋτουσ.
5. Εγγραφϋσ των ΤΔ.
Σο χρονοδιϊγραμμα τησ παραπϊνω διαδικαςύασ εναρμονύζεται με το ακαδημαώκό
ημερολόγιο του ΕΜΠ και ώςτε η τελικό επιλογό των ΤΔ να ολοκληρώνεται πριν από
την ϋναρξη του χειμερινού εξαμόνου, ώςτε να μπορούν οι νϋοι ΤΔ να εγγρϊφονται
ςτα μεταπτυχιακϊ μαθόματα του χειμερινού εξαμόνου.
Τποψόφιοι διδϊκτορεσ (ΤΔ) δύνανται να γύνουν εκτϊκτωσ αποδεκτού (δηλαδό ςτην
περύοδο του Απριλύου κϊθε ακαδημαώκού ϋτουσ), όταν (απόφαςη Γ ΗΜΜΤ
14/02/2017):


Πληρούν, χωρύσ καμιϊ εξαύρεςη, όλα τα κριτόρια αποδοχόσ όπωσ αυτϊ
ορύζονται από τον Οδηγό Διδακτορικών πουδών τησ χολόσ (βλ. παρ. 4.4).



Σουσ ϋχει όδη χορηγηθεύ υποτροφύα από ύδρυμα ό οργανιςμό τησ ημεδαπόσ
(π.χ. άδρυμα Κρατικών Τποτροφιών, Τπουργεύο Εξωτερικών κ.α.) ό τησ
αλλοδαπόσ (π.χ. CERN, Marie Curie Awards κ.α.), η οπούα αποτελεύ την
αναγκαύα προώπόθεςη ενεργοπούηςησ για την ϊμεςη ϋναρξη των
διδακτορικών τουσ ςπουδών.

Ο αριθμόσ των ϋκτακτων αποδοχών ΤΔ ανϊ ακαδημαώκό ϋτοσ δεν μπορεύ να
υπερβαύνει το 5% των κανονικών ετόςιων αποδοχών ΤΔ τησ χολόσ ΗΜΜΤ.
τη ςυνϋχεια επεξηγεύται καθεμιϊ από τισ φϊςεισ τησ διαδικαςύασ επιλογόσ.

4.2. Αριθμόσ και εύδοσ προκηρυςςομϋνων νϋων θϋςεων ΤΔ
Η προκόρυξη (Ν. 4485/2017, Ωρθρο 42) μιασ θϋςησ ΤΔ1 με ςυγκεκριμϋνο
περιεχόμενο ϋχει ωσ ςημεύο εκκύνηςησ το ςχετικό αύτημα ενόσ μϋλουσ ΔΕΠ των
τριών ανωτϋρων βαθμύδων (βλ. ςύνθεςη τησ τριμελούσ επιτροπόσ επύβλεψησ ςτην
παρ. 5.1), το οπούο τελικϊ προορύζεται να επιβλϋψει τον ΤΔ που θα καταλϊβει τη
θϋςη. Σο ςύνολο των θϋςεων, που προκηρύςςονται ετηςύωσ εύναι το ϊθροιςμα των
θϋςεων, που ϋχουν ζητόςει όλα τα μϋλη ΔΕΠ και που ϋχουν ςτη ςυνϋχεια εγκριθεύ

1Η ενότητα αυτό αφορϊ ςε εςωτερικϋσ διαδικαςύεσ τησ χολόσ, τισ οπούεσ οι ΤΔ ό όςοι πρόκειται να
κϊνουν αύτηςη για θϋςεισ ΤΔ μπορούν να παραλεύψουν ςε πρώτη ανϊγνωςη.
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από τα αρμόδια όργανα. Οι προκηρυςςόμενεσ θϋςεισ νϋων ΤΔ αναρτώνται τόςο
ςτην ιςτοςελύδα τησ ΗΜΜΤ όςο και ςτην κεντρικό ιςτοςελύδα του ΕΜΠ.
Η ςυνϊρτηςη καθοριςμού του αριθμού των θϋςεων ΥΔ, που μπορεύ να ζητόςει
να προκηρυχθούν ετηςύωσ κϊθε μϋλοσ ΔΕΠ (και ςτη ςυνϋχεια να επιβλϋψει)
καθορύζεται από τη Γ τησ χολόσ.
Η χολό ΗΜΜΤ προςδιορύζει τον μϋγιςτο αριθμό υποψηφύων διδακτόρων
ανϊ επιβλϋποντα, ςύμφωνα με τον Κανονιςμό Διδακτορικών πουδών του ΕΜΠ,
μετϊ από αξιολόγηςη όλων των αντικειμενικών ςυνθηκών, ϋτςι ώςτε να
εξαςφαλύζεται:
α) Η πλόρησ και ουςιαςτικό επύβλεψη των υποψηφύων διδακτόρων από τον
επιβλϋποντα.
β) Η δυνατότητα απρόςκοπτησ χρόςησ τησ απαιτούμενησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ
από τουσ υποψηφύουσ διδϊκτορεσ.
υγκεκριμϋνα η χολό ΗΜΜΤ θϋτει τον μϋγιςτο αριθμό ενεργών ΤΔ ανϊ μϋλοσ
ΔΕΠ ςε δϋκα (10). τουσ ενεργούσ ΤΔ (που επιβλϋπει ϋνα μϋλοσ ΔΕΠ)
προςμετρούνται μόνο όςοι ΤΔ βρύςκονται το πολύ μϋχρι και το τϋταρτο ϋτοσ των
διδακτορικών τουσ ςπουδών. Για να δοθεύ η ευκαιρύα ςτα μϋλη ΔΕΠ τησ χολόσ να
προςαρμοςτούν ςτο όριο του μϋγιςτου αριθμού ΤΔ, θα δοθεύ μια μεταβατικό
περύοδοσ τριών (3) ετών από την ιςχύ του παρόντοσ κανονιςμού, όπου το ϊνω όριο
των 10 ΤΔ δεν θα ιςχύει.
Σα γνωςτικϊ αντικεύμενα που αντιςτοιχούν ςτισ προκηρυςςόμενεσ θϋςεισ
ΤΔ εντϊςςονται ςτισ κϊτωθι ευρεύεσ ερευνητικϋσ περιοχϋσ που φαύνονται ςτον
επόμενο πύνακα:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Μεταπτυχιακέσ – Ερευνητικέσ περιοχέσ
υςτόματα Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ
Ηλεκτρικϋσ Μηχανϋσ - Ηλεκτρονικϊ Ιςχύοσ
υςτόματα Τψηλών Σϊςεων
Εφαρμοςμϋνοσ Ηλεκτρομαγνητιςμόσ
Υωτονικϊ υςτόματα και Εφαρμογϋσ
Επιςτόμη και Σεχνολογύα Τλικών
Ηλεκτρονικό – Μικροηλεκτρονικό - Νανοηλεκτρονικό
Νανοτεχνολογύα & Εφαρμογϋσ
υςτόματα Τψηλών υχνοτότων
Σηλεπικοινωνιακϊ υςτόματα
Δύκτυα Επικοινωνιών
Αυτόματοσ Ϊλεγχοσ
Επεξεργαςύα ημϊτων, Εικόνων και Υωνόσ
Αναγνώριςη Προτύπων και Μηχανικό Μϊθηςη
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15
16
17
18
19
20
21
22

Ρομποτικό - Αυτοματιςμόσ
Θεωρύα Τπολογιςτών
Αρχιτεκτονικό Τπολογιςτών
Λογιςμικό Τπολογιςτών
Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ
Βιοώατρικό Σεχνολογύα
υςτόματα Αποφϊςεων
Βιομηχανικϋσ Διατϊξεισ

4.3. Κατηγορύεσ υποψηφύων
Γενικό προώπόθεςη επιλογόσ και εγγραφόσ υποψηφύων για την απόκτηςη
διδακτορικού διπλώματοσ εύναι η κατοχό γνώςησ ενόσ ελϊχιςτου επιςτημονικού
υπόβαθρου του γνωςτικού αντικειμϋνου τησ διδακτορικόσ διατριβόσ (εςωτερικόσ
κανονιςμόσ λειτουργύασ ΕΜΠ, ϊρθρο 7, παρ. 3.3). Σο υπόβαθρο αυτό καθορύζεται
από τισ επύ μϋρουσ ςχολϋσ.
το πρόγραμμα διδακτορικών ςπουδών γύνονται δεκτού (Ν. 4485/2017,
Ωρθρο 38, παρ. 1):
1. Διπλωματούχοι μηχανικού ςχολών του ΕΜΠ ό ϊλλων αντύςτοιχων τμημϊτων
ΑΕΙ τησ χώρασ ό ιςότιμων τμημϊτων ΑΕΙ τησ αλλοδαπόσ (με αδιϊςπαςτο
τύτλο ςπουδών μεταπτυχιακού επιπϋδου – integrated masters).
2. Απόφοιτοι ιςότιμων τμημϊτων ςυγγενούσ γνωςτικού αντικειμϋνου τησ
ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ από θετικϋσ ό τεχνολογικϋσ κατευθύνςεισ,
κϊτοχοι ΔΜ, για τουσ οπούουσ η απόκτηςη του διδακτορικού διπλώματοσ
δεν ςυνεπϊγεται και την απόκτηςη του βαςικού διπλώματοσ του ΕΜΠ.
3. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ (Ν. 4485/2017, Ωρθρο 38, παρ. 1) γύνεται αιτιολογημϋνα δεκτόσ ωσ ΤΔ και μη κϊτοχοσ ΔΜ. (βλ. παρ. 4.4).
Με τον ύδιο ωσ ϊνω περιοριςμό γύνονται κατ’ αρχόν δεκτϋσ προσ εξϋταςη και
αιτόςεισ υποψηφιότητασ κατόχων τύτλων ςπουδών λοιπών τμημϊτων, ςύμφωνα
με τα προβλεπόμενα ςτισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.
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Οι παραπϊνω κατηγορύεσ ειςαγομϋνων ΤΔ διαφοροποιούνται ωσ προσ τισ
απαιτόςεισ βελτύωςησ του γνωςτικού τουσ υποβϊθρου (μϋςω τησ παρακολούθηςησ
αριθμού μεταπτυχιακών ό και προπτυχιακών μαθημϊτων) πριν από την εκπόνηςη
τησ διατριβόσ τουσ.
Οι απαιτόςεισ του μεταπτυχιακού προγρϊμματοσ (κυρύωσ οι απαιτόςεισ
παρακολούθηςησ μαθημϊτων) για ΤΔ με προςόντα διαφορετικϊ από εκεύνουσ των
ρητώσ αναφερομϋνων ανωτϋρω κατηγοριών καθορύζονται κατϊ περύπτωςη από
την ΕΜ. Οι απαιτόςεισ παρακολούθηςησ μαθημϊτων κατϊ κατηγορύα ΤΔ
περιγρϊφονται ςτην ενότητα 6.

4.4. Αιτόςεισ και κριτόρια επιλογόσ
Η επιλογό των υποψηφύων διδακτόρων γύνεται με βϊςη τισ διατϊξεισ του Ν.
4485/2017αρθρ. 38 παρ. 1-3, και τισ ειδικότερεσ διαδικαςύεσ που ϋχει καθορύςει η
Γ τησ χολόσ. Σα γενικϊ κριτόρια επιλογόσ εύναι:


ο γενικόσ βαθμόσ πτυχύου,



μεταπτυχιακού τύτλοι ςπουδών και ο ςχετικόσ βαθμόσ μεταπτυχιακού τύτλου
(αν υφύςταται)



η προηγούμενη ερευνητικό δραςτηριότητα και ςημαντικϋσ διακρύςεισ του
υποψηφύου (αν υπϊρχουν).

Επύςησ απαιτεύται η γνώςη μιασ τουλϊχιςτον ξϋνησ γλώςςασ που χρηςιμοποιεύται
ςτην διεθνό βιβλιογραφύα (κατϊ προτύμηςη Αγγλικόσ).
Η χολό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών ϋχει
κρύνει απαραύτητα για την υποβολό υποψηφιότητασ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
(εκπόνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ) τα εξόσ δικαιολογητικϊ:


Δύπλωμα από χολό του ΕΜΠ ό ιςότιμων Πολυτεχνικών Σμημϊτων τησ
ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ (ενιαύου και αδιϊςπαςτου τύτλου ςπουδών μεταπτυχιακού επιπϋδου, των οπούων το πτυχύο εύναι ιςότιμο με Master). (β) Εϊν δεν
ιςχύει το (α) πτυχύο από πανεπιςτημιακό τμόμα Θετικών Επιςτημών, τησ
ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ μαζύ με Μεταπτυχιακό Δύπλωμα πουδών (ΜΔ). ε
εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ (όπωσ, για παρϊδειγμα, αν ο υποψόφιοσ ϋχει
εξαιρετικόσ ποιότητασ δημοςύευςη ό ευρεςιτεχνύα), μπορεύ να γύνει δεκτόσ
ωσ υποψόφιοσ διδϊκτορασ και μη-κϊτοχοσ ΜΔ ό Master. Αν το πτυχύο εύναι
από πανεπιςτόμιο εξωτερικού, χρειϊζεται η ςχετικό αναγνώριςη του
ελληνικού κρϊτουσ, την οπούα παρϋχει ο «Διεπιςτημονικόσ Οργανιςμόσ
Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών & Πληροφόρηςησ»(ΔΟΑΣΑΠ). (γ) Ο
βαθμόσ πτυχύου πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον 7/10 (ό αντύςτοιχοσ του 7/10
τησ χολόσ ΗΜΜΤ-ΕΜΠ). Εναλλακτικϊ οι υποψόφιοι πρϋπει να βρύςκονται
τεκμηριωμϋνα ςτο ϊνω 1/3 τησ ςειρϊσ βαθμού διπλώματοσ ό πτυχύου για το
ϋτοσ και το τμόμα αποφούτηςόσ τουσ. Τποψόφιοι που δεν πληρούν το
κριτόριο (γ) του βαθμού πτυχύου δύνανται να γύνουν δεκτού ςτο
διδακτορικό πρόγραμμα τησ χολόσ αν ο βαθμόσ τουσ ςτο ΜΔ (εφόςον
ϋχουν) εμπύπτει τεκμηριωμϋνα ςτο ϊνω 20% τησ ςειρϊσ βαθμού διπλώματοσ
ό πτυχύου για το ϋτοσ και το τμόμα αποφούτηςόσ τουσ. (δ) Τποψόφιοι που
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δεν πληρούν τα κριτόρια (β) ό (γ) των βαθμών πτυχύου δύνανται να γύνουν
δεκτού ςτο διδακτορικό πρόγραμμα τησ χολόσ μόνον κατ’ εξαύρεςη, όταν
υπϊρχει τεκμηριωμϋνη ερευνητικό εμπειρύα με διεθνεύσ δημοςιεύςεισ ςτο
αντικεύμενο τησ προκηρυχθεύςασ θϋςησ ΤΔ και μετϊ από απόφαςη τησ Γ τησ
χολόσ. Ο αριθμόσ των κατ’ εξαύρεςη αποδεκτών ΤΔ δεν μπορεύ να υπερβεύ
το 10% του αριθμού των ΤΔ που γύνονται δεκτού χωρύσ εξαιρϋςεισ για κϊθε
ακαδημαώκό ϋτοσ.


Μεταπτυχιακά διπλώματα



Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημϊτων από τισ προπτυχιακϋσ και τισ
μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ του υποψηφύου.



Πιςτοποιητικό επαρκούσ γνώςησ τησ αγγλικήσ ό ϊλλησ ξϋνησ γλώςςασ
που επικρατεύ ςτην ςχετικό με την επιςτημονικό περιοχό ενδιαφϋροντοσ
βιβλιογραφύα.



Δύο ςυςτατικέσ επιςτολέσ (εμπιςτευτικϋσ).



Βιογραφικό ςημείωμα



Προςχέδιο Διδακτορικήσ Διατριβήσ (Ν. 4485/2017, Ωρθρο 38, παρ. 2)



Έκθεςη ενδιαφερόντων ςτην οπούα αναφϋρονται οι λόγοι, για τουσ οπούουσ ενδιαφϋρεται ο υποψόφιοσ για το ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα
διδακτορικών ςπουδών.

τα πρόςθετα ςτοιχεύα, που μπορεύ προαιρετικϊ να προςκομύςει ο ενδιαφερόμενοσ,
ςυγκαταλϋγονται:
-

Βραβεύα ό ϊλλεσ διακρύςεισ και

-

Δημοςιεύςεισ ό τεκμηριωμϋνη ερευνητικό εμπειρύα (με κατϊθεςη ςχετικών
εργαςιών).

Σα απαραύτητα δικαιολογητικϊ ςυνυποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ μαζύ με την αύτηςη
ςτη γραμματεύα τησ ΗΜΜΤ (phd@ece.ntua.gr).

4.5 Θϋμα και γλώςςα ςυγγραφόσ διδακτορικόσ διατριβόσ
Ο ΤΔ υποβϊλλει ςχετικό αύτηςη για εκπόνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ ςτην
Γραμματεύα Μεταπτυχιακών πουδών τησ ΗΜΜΤ εντόσ τησ προθεςμύασ που
προβλϋπει ο Κανονιςμόσ Διδακτορικών πουδών (βλ. παρ. 4.1). την αύτηςη
αναγρϊφεται ο προτεινόμενοσ τύτλοσ, ο προτεινόμενοσ ωσ επιβλϋπων τησ
διδακτορικόσ διατριβόσ (αν όχι επιλϋγεται από την Γ τησ ΗΜΜΤ), καθώσ και η
προτεινόμενη γλώςςα εκπόνηςησ. Προτιμητϋα γλώςςα εκπόνηςησ τησ διατριβόσ
εύναι η Ελληνικό, ωσ επύςημη γλώςςα του ΠΔ. Η προτεινόμενη γλώςςα εκπόνηςησ
μπορεύ να εύναι και η Αγγλικό ύςτερα από ϋγγραφη θετικό ειςόγηςη τησ τριμελούσ
ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ προσ την Γ τησ χολόσ. υγκεκριμϋνα η γλώςςα
ςυγγραφόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ δύναται να εύναι η Αγγλικό όταν,


ο ΤΔ το ϋχει δηλώςει ςτην αρχικό του αύτηςη, όκαι με νεότερη αύτηςό του,
και με ςυμφωνύα τησ τριμελούσ ςυμβουλευτικόσ του επιτροπόσ.
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την περύπτωςη ςυγγραφόσ τησ διατριβόσ ςτην Αγγλικό γλώςςα, και εϊν ο
υποψόφιοσ διδϊκτορασ γνωρύζει την Ελληνικό γλώςςα, θα πρϋπει η διατριβό να
περιϋχει ςτον ύδιο τόμο και εκτεταμϋνη αυτοτελό περύληψη ςτην Ελληνικό γλώςςα
(το μϋγεθοσ τησ οπούασ θα πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον το 10% του μεγϋθουσ του
καθαρού κειμϋνου τησ διατριβόσ), η οπούα θα πρϋπει να εγκρύνεται τόςο από την
τριμελό όςο και από την επταμελό του επιτροπό. τον ύδιο τόμο θα πρϋπει να
υπϊρχει και γλωςςϊριο με αντιςτοιχύα των αγγλικών τεχνικών όρων με τουσ
ελληνικούσ. Αντύςτοιχα, ςτην περύπτωςη ςυγγραφόσ τησ διατριβόσ ςτην Ελληνικό
γλώςςα θα πρϋπει η διατριβό να περιϋχει ςτον ύδιο τόμο και εκτεταμϋνη αυτοτελό
περύληψη ςτην Αγγλικό γλώςςα (το μϋγεθοσ τησ οπούασ θα πρϋπει να εύναι
τουλϊχιςτον το 10% του μεγϋθουσ του καθαρού κειμϋνου τησ διατριβόσ), η οπούα
θα πρϋπει να εγκρύνεται τόςο από την τριμελό όςο και από την επταμελό του
επιτροπό. Επιπλϋον, και ςτην περύπτωςη αυτό, θα πρϋπει να υπϊρχει ςτον ύδιο
τόμο και γλωςςϊριο με αντιςτοιχύα των ελληνικών τεχνικών όρων με τουσ
αγγλικούσ. Επύςησ, ςτην περύπτωςη που ο ΤΔ καταθϋςει την διατριβό του τόςο
ςτην Ελληνικό όςο και ςτην Αγγλικό γλώςςα η τριμελόσ ςυμβουλευτικό επιτροπό
και η επταμελόσ εξεταςτικό επιτροπό θα πρϋπει να εγκρύνουν και τα δύο κεύμενα.
την τελευταύα περύπτωςη δεν εύναι φυςικϊ αναγκαύα η εκτεταμϋνη αυτοτελόσ
περύληψη. Ο αρχικϊ προταθεύσ από τον υποψόφιο τύτλοσ τησ διδακτορικόσ
διατριβόσ θεωρεύται προςωρινόσ.

4.6 Διαδικαςύα επιλογόσ υποψηφύων διδακτόρων
Η Γενικό υνϋλευςη (Γ) τησ ΗΜΜΤ, αφού λϊβει υπόψη τισ αιτόςεισ που ϋχουν
υποβληθεύ, τισ ταξινομεύ με βϊςη την ςυνϊφεια του ερευνητικού αντικειμϋνου, και
ορύζει μύα τριμελό θεματικό επιτροπό ανϊ κατηγορύα αιτόςεων (Ν. 4485/2017,
Ωρθρο 38, παρ. 3). Οι τριμελεύσ θεματικϋσ επιτροπϋσ αντιςτοιχούν ςε μια ανϊ τομϋα
και τα μϋλη τουσ εύναι μϋλη ΔΕΠ τησ ΗΜΜΤ και ορύζονται από την Γ κϊθε ϋτοσ.
Κϊθε τριμελόσ θεματικό επιτροπό, εξετϊζει τισ αντύςτοιχεσ αιτόςεισ και τα
ςυνυποβαλλόμενα ϋγγραφα και την εναρμόνιςη τουσ με κριτόρια αποδοχόσ ΤΔ τησ
χολόσ (βλ. παρ. 4.4). Η τριμελόσ θεματικό επιτροπό δύναται να καλϋςει τουσ
υποψηφύουσ ςε ςυνϋντευξη. Κατόπιν υποβϊλλει ςτη ΕΜ τησ ΗΜΜΤ αναλυτικό
υπόμνημα, ςτο οπούο αναγρϊφονται οι λόγοι για τουσ οπούουσ κϊθε υποψόφιοσ
πρϋπει ό δεν πρϋπει να γύνει δεκτόσ, καθώσ και ο προτεινόμενοσ επιβλϋπων, εφόςον
αυτόσ δεν ϋχει προταθεύ από τον υποψόφιο. Η ΕΜ, αφού μελετόςει τα αναλυτικϊ
υπομνόματα των τριμελών επιτροπών, διαμορφώνει την τελικό ειςόγηςη για την
αποδοχό ό μη των υποψηφύων, και την υποβϊλλει ςτην Γ τησ ΗΜΜΤ. Η Γ τησ
ΗΜΜΤ, αφού λϊβει και τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλϋποντοσ, τη ςυνεκτιμϊ
με την τελικό ειςόγηςη τησ ΕΜ και εγκρύνει ό απορρύπτει αιτιολογημϋνα την
αύτηςη του υποψηφύου. την εγκριτικό απόφαςη ορύζεται και η γλώςςα
ςυγγραφόσ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ (βλ. παρ. 4.5) καθώσ και ο προςωρινόσ
τύτλοσ τησ ςτην Ελληνικό και ςτην Αγγλικό γλώςςα.
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5.

Παρακολούθηςη τησ προόδου του ΤΔ

5.1. Σριμελόσ ςυμβουλευτικό επιτροπό
Η παρακολούθηςη τησ προόδου του ΤΔ γύνεται μϋςω ετηςύων αξιολογόςεων
τησ προόδου του ΤΔ (Ν.4485/2017, Ωρθρο 40, παρ. 2), των επιδόςεών του ςε
αριθμό μεταπτυχιακών μαθημϊτων, τησ ενδιϊμεςησ και τησ τελικόσ κρύςησ. Σην
ευθύνη για την επύβλεψη και αξιολόγηςη του ΤΔ καθ' όλη τη διϊρκεια των
μεταπτυχιακών ςπουδών του ϋχει τριμελόσ ςυμβουλευτικό επιτροπό που ορύζεται
όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω.
ύμφωνα με το ϊρθρο 38, παρ. 3 του Ν. 4485/2017, για κϊθε υποψόφιο
διδϊκτορα ορύζεται από τη Γ τριμελόσ ςυμβουλευτικό επιτροπό για την επύβλεψη
και καθοδόγηςη του υποψηφύου, ςτην οπούα ο επιβλϋπων δύνανται να εύναι μϋλοσ
ΔΕΠ του οικεύου Σμόματοσ τησ βαθμύδασ του καθηγητό, αναπληρωτό καθηγητό ό
επύκουρου καθηγητό, ό ϊλλου ΑΕΙ, ό ερευνητόσ Α’, Β’, ό Γ’ βαθμύδασ, από ερευνητικϊ
κϋντρα του Ωρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ερευνητικών κϋντρων τησ Ακαδημύασ Αθηνών και του Ιδρύματοσ Ιατροβιολογικών Ερευνών
τησ Ακαδημύασ Αθηνών. Σα ϊλλα δύο (2) μϋλη, μπορεύ να εύναι μϋλη ΔΕΠ του ιδύου ό
ϊλλου Σμόματοσ του ιδύου ό ϊλλου ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό καθηγητϋσ ομοταγών
ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, οι οπούοι εύναι κϊτοχοι διδακτορικού διπλώματοσ, ό
ερευνητϋσ των βαθμύδων Α', Β' ό Γ' από ερευνητικϊ κϋντρα του Ωρθρου 13Α του Ν.
4310/2014, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ερευνητικών κϋντρων τησ Ακαδημύασ
Αθηνών και του Ιδρύματοσ Ιατροβιολογικών Ερευνών τησ Ακαδημύασ Αθηνών, ό
από αναγνωριςμϋνα ερευνητικϊ κϋντρα ό ινςτιτούτα τησ αλλοδαπόσ, και ϋχουν το
ύδιο ό ςυναφϋσ γνωςτικό αντικεύμενο με την υπό κρύςη διδακτορικό διατριβό.
ύμφωνα με το ϊρθρο 43, παρ. 3, του Ν. 4485/2017, η ΗΜΜΤ μπορεύ να
ςυνεργϊζεται με ερευνητικϊ κϋντρα και ινςτιτούτα του ϊρθρου 13Α του Ν.
4310/2014, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ερευνητικών κϋντρων τησ Ακαδημύασ
Αθηνών και του Ιδρύματοσ Ιατροβιολογικών Ερευνών τησ Ακαδημύασ Αθηνών, για
την εκπόνηςη διδακτορικών διατριβών με ςυνεπύβλεψη. την περύπτωςη αυτό, τη
διοικητικό ευθύνη τησ εκπόνηςησ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ αναλαμβϊνει ϋνα από
τα ςυνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορύζεται ϋνασ επιβλϋπων από κϊθε ςυνεργαζόμενο
άδρυμα/φορϋα και η εκπόνηςη τησ διατριβόσ διαρκεύ τουλϊχιςτον τρύα (3) ϋτη από
τον οριςμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών. Σα ςχετικϊ με τη διαδικαςύα
εκπόνηςησ τησ διατριβόσ, από την επιλογό του ΤΔ ϋωσ και την απονομό του
διδακτορικού τύτλου, καθώσ και η χορόγηςη ενιαύου ό χωριςτού τύτλου ςε
περύπτωςη ςυνεργαςύασ μεταξύ Ιδρυμϊτων, προβλϋπονται ςτο οικεύο Ειδικό
Πρωτόκολλο υνεργαςύασ (ΕΠ), που καταρτύζεται από την ΗΜΜΤ και τα
ςυνεργαζόμενα Σμόματα/φορεύσ και εγκρύνεται από την οικεύα ύγκλητο και τα
ςυλλογικϊ όργανα διούκηςησ των Ερευνητικών Κϋντρων.
την περύπτωςη που ορύζεται ϋνασ μόνο επιβλϋπων αυτόσ υποχρεωτικϊ
πρϋπει να εύναι μϋλοσ ΔΕΠ από τισ τρεισ πρώτεσ βαθμύδεσ τησ ΗΜΜΤ του ΕΜΠ.
Αν για οποιαδόποτε λόγο ο επιβλϋπων εκλεύψει ό διαπιςτωμϋνα αδυνατεύ να
τελϋςει χρϋη επιβλϋποντοσ για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα, η Γ τησ ΗΜΜΤ,
εκτιμώντασ τισ περιςτϊςεισ, αναθϋτει ςε ϊλλον την επύβλεψη του ΤΔ ςύμφωνα με
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τισ προηγούμενεσ προώποθϋςεισ (Ν. 4485/2017, Ωρθρο 39, παρ. 3). Αν ο αρχικόσ
επιβλϋπων μετακινηθεύ ςε ϊλλο ΑΕΙ, ό Σμόμα ΑΕΙ, ό ςυνταξιοδοτηθεύ, ςυνεχύζει να
τελεύ χρϋη επιβλϋποντοσ των διδακτορικών διατριβών που ϋχει αναλϊβει, και ο
τύτλοσ απονϋμεται από την ΗΜΜΤ του ΕΜΠ.
Σα ονόματα των ΤΔ, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ό ερευνητών, οι τύτλοι των
εκπονουμϋνων διδακτορικών διατριβών και ςύντομη περύληψη αυτών, καθώσ και
τα μϋλη των ςυμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται ςτον διαδικτυακό τόπο τησ
ΗΜΜΤ ςτην ελληνικό και ςτην αγγλικό γλώςςα (Ν. 4485/2017, Ωρθρο 39, παρ. 4).

5.2. Εκθϋςεισ προόδου
ύμφωνα με το ϊρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4485/2017, ο ΤΔ, κϊθε ϋτοσ,
παρουςιϊζει προφορικϊ και υποβϊλλει και εγγρϊφωσ αναλυτικό υπόμνημα
ενώπιον τησ τριμελούσ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ ςχετικϊ με την πρόοδο τησ
διδακτορικόσ του διατριβόσ. Αντύγραφο του υπομνόματοσ, καθώσ και ςχόλια επ’
αυτού από τον επιβλϋποντα ό την τριμελό επιτροπό αποτελούν την ετόςια ϋκθεςη
προόδου, η οπούα και καταχωρύζεται ςτον ατομικό φϊκελο του υποψηφύου. Η
ετόςια υποβολό ϋκθεςησ προόδου εύναι αναγκαύα προώπόθεςη για την εγγραφό
του ΤΔ ςε κϊθε εξϊμηνο του ΠΔ τησ χολόσ.

5.3. Επικουρικό Ϊργο
Για την ικανοποιητικό πρόοδο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ, κϊθε υποψόφιοσ
διδϊκτορασ πρϋπει να ϋχει επαρκό φυςικό παρουςύα ςτη χολό, κατϊ τη διϊρκεια
τησ οπούασ θα αςχολεύται αποκλειςτικϊ με το ερευνητικό του αντικεύμενο.
Οι ΤΔ μπορούν να ςυμμετϋχουν ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα με την
παροχό επικουρικού διδακτικού ϋργου, υποςτηρύζοντασ φοιτητϋσ του πενταετούσ
προγρϊμματοσ ςπουδών ςε φροντιςτηριακϋσ και εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ ό/και
ςτην εκπόνηςη τησ διπλωματικόσ τουσ εργαςύασ, εφόςον αυτό ςχετύζεται με το
θϋμα τησ διδακτορικόσ διατριβόσ.
Σο επικουρικό διδακτικό ϋργο με αποζημύωςη, προκηρύςςεται ανϊ Σομϋα
από τη χολό ΗΜΜΤ και η επιλογό των υποψηφύων διδακτόρων που το παρϋχουν
γύνεται με απόφαςη τησ Γ τησ χολόσ μετϊ από πρόταςη τησ Γ των Σομϋων. Οι
υποψόφιοι διδϊκτορεσ δεν υποχρεούνται να κϊνουν επικουρικό διδακτικό ϋργο αν
δεν αποζημιώνονται. Υυςικϊ όςοι ΤΔ επιθυμούν μπορούν να προςφϋρουν
εθελοντικϊ επικουρικό ϋργο ςτην χολό.
ε κϊθε περύπτωςη το όνομα του υποψηφύου διδϊκτορα που παρϋχει
επικουρικό διδακτικό ϋργο αναγρϊφεται ςτο Πρόγραμμα πουδών.

6.

Παρακολούθηςη μαθημϊτων

6.1. Αριθμόσ και επιλογό μαθημϊτων
το αρχικό ςτϊδιο των διδακτορικών του ςπουδών ο ΤΔ καλεύται να αποκτόςει τισ
κατϊλληλεσ γνώςεισ ςτην ευρύτερη περιοχό τησ ϋρευνϊσ του, όπωσ επύςησ και να
εμβαθύνει ςε περιοχϋσ ςυγγενικϋσ με το αντικεύμενο τησ διατριβόσ του. Σα
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μαθόματα που υποχρεώνεται κϊθε κατηγορύα ΤΔ (βλ. παρ. 4.3) να παρακολουθόςει
διακρύνονται ωσ εξόσ:
1. Διπλωματούχοι μηχανικού τησ ΗΜΜΤ του ΕΜΠ ό ϊλλων αντύςτοιχων
τμημϊτων ΑΕΙ τησ χώρασ ό ιςότιμων τμημϊτων ΑΕΙ τησ αλλοδαπόσ
(αδιϊςπαςτοσ τύτλοσ ςπουδών μεταπτυχιακού επιπϋδου – integrated
masters), υποχρεούνται να παρακολουθόςουν ϋξι (6) μεταπτυχιακϊ
μαθόματα, από τα οπούα τουλϊχιςτον τα τϋςςερα ανόκουν ςε επιςτημονικό
περιοχό προςκεύμενη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο τησ διατριβόσ τουσ. Σα ϋξι
αυτϊ μαθόματα μπορούν να επιλεχτούν από τον κύκλο μαθημϊτων του
διδακτορικού προγρϊμματοσ τησ ΗΜΜΤ (βλ. παρ. 12) ό από μαθόματα
επιλογόσ (μεταπτυχιακού επιπϋδου) των τελευταύων εξαμόνων του
προπτυχιακού προγρϊμματοσ τησ ΗΜΜΤ του ΕΜΠ. Οι ΤΔ που προϋρχονται
από την ΗΜΜΤ του ΕΜΠ θα πρϋπει να επιλϋξουν μαθόματα που δεν ϋχουν
επιλϋξει ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδών τουσ που οδηγεύ ςτον
αδιϊςπαςτο τύτλο ςπουδών μεταπτυχιακού επιπϋδου –integrated masters.
2. ΤΔ με πτυχύο από τμόματα (ό ςχολϋσ) μηχανικών(αδιϊςπαςτοσ τύτλοσ
ςπουδών μεταπτυχιακού επιπϋδου – integrated masters) ό με ςυνδυαςμό τετραετούσ πτυχύου και ενόσ μεταπτυχιακού διπλώματοσ επιπϋδου Master από αναγνωριςμϋνο ΑΕΙ τησ αλλοδαπόσ ό ΜΔ από ΑΕΙ
(Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών – ΔΠΜ) τησ
ημεδαπόσ υποχρεούνται να παρακολουθόςουν ϋξι (6) μεταπτυχιακϊ
μαθόματα αν οι ςπουδϋσ τουσ εύναι ςε ςυγγενό περιοχό με τη χολό ΗΜΜΤ
και την επιθυμητό περιοχό των διδακτορικών ςπουδών τουσ. Διαφορετικϊ,
υποχρεούνται να αποκτόςουν μια περαιτϋρω εξειδύκευςη ςε περιοχϋσ ΗΜΜΤ
μϋςω ενόσ κύκλου επιπρόςθετων προπτυχιακών μαθημϊτων. Ο
απαιτούμενοσ αριθμόσ προπτυχιακών μαθημϊτων καθορύζεται κατϊ περύπτωςη ΤΔ από την ΕΜ, ανϊλογα με τισ προηγούμενεσ γνώςεισ του ΤΔ
και τισ ανϊγκεσ του θϋματοσ τησ διδακτορικόσ του διατριβόσ, και κυμαύνεται
από τϋςςερα (4) ωσ δώδεκα (12). Σα προπτυχιακϊ μαθόματα πρϋπει να εύναι
κατϊ πλειοψηφύα μαθόματα κορμού ό υποχρεωτικϊ μαθόματα ροών τησ
ΗΜΜΤ. Η επιλογό ςυγκεκριμϋνων προπτυχιακών μαθημϊτων από τον ΤΔ
γύνεται με τη ςυμβουλό του επιβλϋποντα καθηγητό και τελεύ υπό την
ϋγκριςό του. Η ΕΜ κϊνει, μετϊ από ειςόγηςη τησ τριμελούσ Επιτροπόσ,
την τελικό ϋγκριςη των προπτυχιακών μαθημϊτων τησ ΗΜΜΤ που
υποχρεούται να πϊρει ο ΤΔ.
3. Ειδικϋσ περιπτώςεισ (Ν. 4485/2017, Ωρθρο 38, παρ. 1) όπου γύνονται
αιτιολογημϋνα δεκτού ωσ ΤΔ και μη κϊτοχοι Δ.Μ.. (βλ. παρ. 4.4),
υποχρεούνται να παρακολουθόςουν ϋξι (6) μεταπτυχιακϊ μαθόματα, από τα
οπούα τουλϊχιςτον τα τϋςςερα ανόκουν ςε επιςτημονικό περιοχό
προςκεύμενη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο τησ διατριβόσ τουσ και ενόσ κύκλου
επιπρόςθετων προπτυχιακών μαθημϊτων. Ο απαιτούμενοσ αριθμόσ
προπτυχιακών μαθημϊτων καθορύζεται κατϊ περύπτωςη ΤΔ από την ΕΜ,
ανϊλογα με τισ προηγούμενεσ γνώςεισ του ΤΔ και τισ ανϊγκεσ του θϋματοσ
τησ διδακτορικόσ του διατριβόσ, και κυμαύνεται από τϋςςερα (4) ωσ δώδεκα
(12). Σα προπτυχιακϊ μαθόματα πρϋπει να εύναι κατϊ πλειοψηφύα
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μαθόματα κορμού ό υποχρεωτικϊ μαθόματα ροών τησ ΗΜΜΤ. Η επιλογό
ςυγκεκριμϋνων προπτυχιακών μαθημϊτων από τον ΤΔ γύνεται με τη
ςυμβουλό του επιβλϋποντα καθηγητό και τελεύ υπό την ϋγκριςό του. Η
ΕΜ κϊνει, μετϊ από ειςόγηςη τησ τριμελούσ Επιτροπόσ, την τελικό
ϋγκριςη των προπτυχιακών μαθημϊτων τησ ΗΜΜΤ που υποχρεούται να
πϊρει ο ΤΔ.
Οι ΤΔ που εύναι όδη εγγεγραμμϋνοι ςτο ΠΔ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν
διατϊξεισ του προηγούμενου ΚΔ ςχετικϊ με απαλλαγϋσ από μεταπτυχιακϊ
μαθόματα, μϋχρι την ημερομηνύα τησ δημοςύευςησ του παρόντοσ ΚΔ ςε ΥΕΚ.

6.2. Απαιτόςεισ επύδοςησ και παρακολούθηςησ
Η επύδοςη ςε κϊθε μεταπτυχιακό μϊθημα απαιτεύ, ςε κλύμακα 0-10, ελϊχιςτο
βαθμό ϋξι (6) και ςυνολικό μϋςο όρο για όλα τα μεταπτυχιακϊ μαθόματα
τουλϊχιςτον επτϊ και μιςό (7.5). Εϊν ο ΤΔ πρϋπει να παρακολουθόςει και
προπτυχιακϊ μαθόματα (βλ. παρ. 6.1) η επύδοςό του ςε καθϋνα από αυτϊ, ςε
κλύμακα 0-10, πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον πϋντε (5).
Με απόφαςη τησ ΕΜ, η οπούα λαμβϊνεται ύςτερα από ειςόγηςη τησ
τριμελούσ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ, εύναι δυνατό η αντικατϊςταςη δύο (2)
μαθημϊτων. Αλλαγό μαθόματοσ πρϋπει να δηλώνεται εντόσ μηνόσ από την ϋναρξη
του εξαμόνου.
ύμφωνα με τον ΕΚΛ, ϊρθρο 7, παρ. 4.5.α η παρακολούθηςη των μαθημϊτων και η ςυμμετοχό ςτισ ςυναφεύσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ και εργαςύεσ
εύναι υποχρεωτικό. ε περύπτωςη που ςυντρϋχουν εξαιρετικϊ ςοβαρού και
τεκμηριωμϋνοι λόγοι αδυναμύασ παρουςύασ του YΔ, η Γ (μετϊ από ςχετικό
πρόταςη τησ ΕΜ) μπορεύ να δικαιολογόςει οριςμϋνεσ απουςύεσ, ο μϋγιςτοσ
αριθμόσ των οπούων δεν μπορεύ να υπερβεύ το 1/4 των διαλϋξεων.

6.3. Προγραμματιςμόσ και προθεςμύα περϊτωςησ μαθημϊτων
Ο ελϊχιςτοσ χρόνοσ, που μπορεύ να διαθϋςει ο ΤΔ ςτην παρακολούθηςη των
μεταπτυχιακών μαθημϊτων εύναι δύο ακαδημαώκϊ εξϊμηνα, Η μϋγιςτη χρονικό
διϊρκεια επιτυχούσ περϊτωςησ του υποχρεωτικού κύκλου των μαθημϊτων,
ενδεικτικϊ και για καλύτερο προγραμματιςμό του χρόνου εκπόνηςησ τησ
διδακτορικόσ διατριβόσ, προτεύνεται να μην υπερβαύνει τα τϋςςερα (4) διδακτικϊ
εξϊμηνα για τροχιϋσ με ϋξι (6) μεταπτυχιακϊ μαθόματα και τα οκτώ (8) διδακτικϊ
εξϊμηνα για τροχιϋσ με ϋξι (6) μεταπτυχιακϊ και τον απαιτούμενο ανϊ ΤΔ αριθμό
προπτυχιακών μαθημϊτων.
Αν ο ΤΔ δεν εκπληρώςει τισ ςυνολικϋσ υποχρεώςεισ του ωσ προσ τα
μαθόματα και την εκπόνηςη τησ διατριβόσ του εντόσ τησ προβλεπομϋνησ μϋγιςτησ
προθεςμύασ υπόκειται ςτη διαδικαςύεσ τησ παραγρϊφου 2.5. την περύπτωςη που ο
ΤΔ αποφαςύςει, ςε ςυνεννόηςη με την τριμελό επιτροπό και την Γ τησ χολόσ, να
διακόψει τισ διδακτορικϋσ του ςπουδϋσ, χορηγεύται βεβαύωςη για τα μαθόματα
που παρακολούθηςε κατϊ την διϊρκεια τησ φούτηςησ του.
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7.

Ενδιϊμεςη κρύςη

7.1. κοπού και προώποθϋςεισ τησ ενδιϊμεςησ κρύςησ
Ο ςκοπόσ τησ ενδιϊμεςησ κρύςησ εύναι η ϋγκαιρη και ουςιαςτικό αξιολόγηςη
τησ προόδου του διδακτορικού ερευνητικού ϋργου των ΤΔ.
Η ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ενδιϊμεςησ κρύςησ γύνεται με ςχετικό αύτηςη του
ΤΔ, που ςυνοδεύεται από κεύμενο, ςτο οπούο περιγρϊφεται η πρόοδοσ και το ςχϋδιο
περαιτϋρω ϋρευνασ του ΤΔ ςύμφωνα με τα κριτόρια που περιγρϊφονται πιο κϊτω
ςτην παρ. 7.3.
Η αύτηςη αυτό μπορεύ να γύνει δεκτό προσ εξϋταςη μόνο κϊτω από τισ εξόσ
προώποθϋςεισ:
1. Επιτυχό περϊτωςη εκ μϋρουσ του ΤΔ του κύκλου των μεταπτυχιακών
μαθημϊτων, ότοι με προαγώγιμο βαθμό ςε όλα τα μαθόματα και με μϋςο
βαθμό τουλϊχιςτον 7.5/10 και ταυτόχρονη επιτυχό περϊτωςη των
προπτυχιακών μαθημϊτων ςε περύπτωςη που αυτϊ ϋχουν οριςτεύ (βλ. παρ.
6.1 και 6.2)
2. Ύπαρξη ετηςύων αναφορών προόδου εκ μϋρουσ του ΤΔ και θετικών
αξιολογόςεων εκ μϋρουσ τησ τριμελούσ επιτροπόσ,
3. υμπλόρωςη τουλϊχιςτον ενόσ ακαδημαώκού ϋτουσ από την ημερομηνύα
πρώτησ εγγραφόσ.

7.2 Ϊγκριςη πενταμελούσ επιτροπόσ
Η ενδιϊμεςη κρύςη διενεργεύται από πενταμελό επιτροπό με ςύνθεςη που διϋπεται
από τουσ εξόσ κανόνεσ:


Περιλαμβϊνονται τα μϋλη τησ τριμελούσ επιτροπόσ.



Σο τϋταρτο και πϋμπτο μϋλοσ εύναι μϋλοσ ΔΕΠ α’ βαθμύδασ ό αναπληρωτό, ό
επύκουρου του ΕΜΠ ό ϊλλο ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό καθηγητϋσ αναγνωριςμϋνων
ωσ ομοταγών ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, οι οπούοι εύναι κϊτοχοι διδακτορικού διπλώματοσ, ό ερευνητϋσ των βαθμύδων Α', Β' ό Γ' από ερευνητικϊ
κϋντρα του Ωρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
ερευνητικών κϋντρων τησ Ακαδημύασ Αθηνών και του Ιδρύματοσ Ιατροβιολογικών Ερευνών τησ Ακαδημύασ Αθηνών, ό από αναγνωριςμϋνα ερευνητικϊ
κϋντρα ό ινςτιτούτα τησ αλλοδαπόσ, και ϋχουν το ύδιο ό ςυναφϋσ γνωςτικό
αντικεύμενο με την υπό κρύςη διδακτορικό διατριβό. Σο τϋταρτο και πϋμπτο
μϋλοσ επιλϋγονται από την ΕΜ μετϊ από κοινό ειςόγηςη τησ τριμελούσ και
του εκπροςώπου ςτην ΕΜ του οικεύου τομϋα.



Ϊνα τουλϊχιςτον από τα πϋντε μϋλη εύναι μϋλοσ ΔΕΠ που ανόκει ςε ϊλλο
τομϋα από εκεύνο του επιβλϋποντοσ (ό ςε ϊλλο τμόμα ό ςε ϊλλο
πανεπιςτόμιο). Επιλϋγεται από την ΕΜ μετϊ από κοινό ειςόγηςη τησ
τριμελούσ και του εκπροςώπου ςτην ΕΜ του οικεύου τομϋα.

Σο θϋμα τησ ςύνθεςησ πενταμελούσ επιτροπόσ ϋρχεται προσ εξϋταςη ςε ςυνεδρύαςη
τησ ΕΜ (αφού ϋχουν ολοκληρωθεύ όλοι οι ϋλεγχοι για τισ απαραύτητεσ
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προώποθϋςεισ, βλ. παρ. 7.1, από τη γραμματεύα μεταπτυχιακών ςπουδών). Η ΕΜ
επεξεργϊζεται την πρόταςη τησ τριμελούσ επιτροπόσ και ειςηγεύται ςτη Γ τη
ςύνθεςη τησ πενταμελούσ επιτροπόσ.
Μετϊ τον οριςμό τησ πενταμελούσ δύνεται ςτην τελευταύα εύλογο χρονικό
διϊςτημα για την αξιολόγηςη του ΤΔ. Η αξιολόγηςη περιλαμβϊνει (βλ. παρ. 7.3)
γραπτό ϋκθεςη (που ςυνοδεύει την αύτηςό του) και προφορικό παρουςύαςη εκ
μϋρουσ του ΤΔ, του μϋχρι ςτιγμόσ ερευνητικού ϋργου τησ διατριβόσ του.

7.3. Κριτόρια αξιολόγηςησ ςτην ενδιϊμεςη κρύςη
Σα ουςιαςτικϊ κριτόρια αξιολόγηςησ του ΤΔ κατϊ τη διαδικαςύα τησ
ενδιϊμεςησ κρύςησ εύναι τα ακόλουθα:
1. Η λεπτομερόσ βιβλιογραφικό ϋρευνα και η ευρύτητα ενημϋρωςησ του ΤΔ
ςτην περιοχό του γνωςτικού αντικειμϋνου τησ διατριβόσ.
2. Η μϋχρι τότε πρόοδοσ τησ ερευνητικόσ εργαςύασ του ΤΔ.
3. Η ύπαρξη ορατών ςτόχων και κατϊλληλησ μεθοδολογύασ για την
ολοκλόρωςη τησ διατριβόσ.
4. Η τεκμηρύωςη των ανωτϋρω με λεπτομερό γραπτό «ϋκθεςη πρόταςησ και
προόδου διατριβόσ».
5. Η προφορικό παρουςύαςη από τον ΤΔ, ενώπιον τησ πενταμελούσ επιτροπόσ,
τησ μϋχρι τότε προόδου του ςτην ερευνητικό του εργαςύα.
6. υνεκτιμώνται με τα παραπϊνω δημοςιεύςεισ, αν ϋχουν προκύψει, από την
ενδιϊμεςη ϋρευνα.

7.4. Ϊκβαςη τησ ενδιϊμεςησ κρύςησ
Η ϋκβαςη τησ ενδιϊμεςησ κρύςησ αποφαςύζεται με την πλειοψηφύα των
μελών τησ επιτροπόσ και μπορεύ να εύναι μια από τισ ακόλουθεσ δύο:

8.



Επιτυχόσ: Ο ΤΔ κρύνεται ικανόσ να ςυνεχύςει την εκπόνηςη και ολοκλόρωςη
τησ διατριβόσ.



Ανεπιτυχόσ:Ο ΤΔ δεν κρύνεται ικανόσ να ολοκληρώςει την διατριβό του και
η ερευνητικό του εργαςύα θεωρεύται ανεπαρκόσ. την περύπτωςη αυτό ο ΤΔ
μπορεύ να ϋχει μια δεύτερη ευκαιρύα για εξϋταςη το πολύ ςε ϋνα εξϊμηνο από
την αρχικό εξϋταςη. ε περύπτωςη δύο ανεπιτυχών αποτελεςμϊτων τησ
ενδιϊμεςησ κρύςησ ο ΤΔ διαγρϊφεται από το πρόγραμμα διδακτορικών
ςπουδών τησ ΗΜΜΤ και του χορηγεύται βεβαύωςη για τα μαθόματα που
παρακολούθηςε.

Σελικό εξϋταςη

8.1 Προώποθϋςεισ και προετοιμαςύα
ύμφωνα με το Ωρθρο 41 του Ν. 4485/2017, και τον ΕΚΛ του ΕΜΠ, η
προφορικό ανϊπτυξη τησ διατριβόσ από τον υποψόφιο γύνεται δημόςια, ενώπιον
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επταμελούσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ, η οπούα κρύνει το πρωτότυπο τησ διατριβόσ και
τη ςυμβολό τησ ςτην επιςτόμη. Η διαδικαςύα τησ δημόςιασ υποςτόριξησ
προώποθϋτει τη φυςικό παρουςύα των τεςςϊρων (4) τουλϊχιςτον μελών τησ
επταμελούσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ, ενώ τα λοιπϊ μϋλη μπορούν να ςυμμετϋχουν
μϋςω τηλεδιϊςκεψησ.
Για την τελικό εξϋταςη τησ διατριβόσ προαπαιτούνται:
 Επιτυχόσ ολοκλόρωςη όλων των απαιτούμενων μαθημϊτων δύο ϋτη πριν

την τελικό εξϋταςη τησ διατριβόσ (ΕΚΛ ΕΜΠ, ϊρθ. 7, παρ. 4.7.ςτ).

 Επιτυχόσ ϋκβαςη τησ ενδιϊμεςησ κρύςησ.
 Αποδοχό δύο τουλϊχιςτον δημοςιεύςεων(Κανονιςμόσ Μεταπτυχιακών

πουδών ΕΜΠ, 2014, ϊρθ. 3, παρ. 10ε) από την ϋρευνα τησ διδακτορικόσ
διατριβόσ ςε ϋγκριτα διεθνό επιςτημονικϊ περιοδικϊ με κριτϋσ ό μια ςε
ϋγκριτο διεθνϋσ επιςτημονικό περιοδικό και μια ςε διεθνϋσ επιςτημονικό
ςυνϋδριο με κρύςη ςτο πλόρεσ ϊρθρο (με θϋμα διαφορετικό από το θϋμα τησ
δημοςύευςησ ςτο περιοδικό). Σουλϊχιςτον μια από τισ δημοςιεύςεισ ςε
περιοδικϊ πρϋπει να εύναι μοναδικό ανϊ ΤΔ. Για τον λόγο αυτό πρϋπει,
τουλϊχιςτον ςε μύα από τισ απαιτούμενεσ δημοςιεύςεισ ςε ϋγκριτα διεθνό
επιςτημονικϊ περιοδικϊ, το όνομα του ΤΔ να βρύςκεται πρώτο ςτην λύςτα
των ςυγγραφϋων. ε περύπτωςη περιοδικών όπου εύναι υποχρεωτικό η
αναγραφό των ονομϊτων των ςυγγραφϋων με αλφαβητικό ςειρϊ, απαιτεύται ϋγγραφη δόλωςη του επιβλϋποντοσ ωσ προσ την ςυμβολό του ΤΔ ςτην
αντύςτοιχη δημοςύευςη και την μοναδικότητα αυτόσ για τον ΤΔ. Ψσ προσ το
χαρακτηριςμό ενόσ επιςτημονικού περιοδικού ωσ «ϋγκριτου», για την
απλοπούηςη τησ διαδικαςύασ γύνεται εν γϋνει δεκτό από τη χολό ότι ςτην
κατηγορύα των ϋγκριτων περιοδικών υπϊγονται όςα εμπύπτουν ςτον
κατϊλογο "Expanded Citation Index"2. Για τουσ ΤΔ που εύναι όδη εγγεγραμμϋνοι ςτο ΠΔ, δύδεται η δυνατότητα να χρηςιμοποιόςουν τα κριτόρια του
προηγούμενου ΚΔ ςτο θϋμα αυτό (δηλαδό κατ’ ελϊχιςτον μια δημοςύευςη
ςε ϋγκριτο διεθνϋσ περιοδικό).
 Θετικό τελικό ϋκθεςη τησ τριμελούσ ςυμβουλευτικούσ επιτροπόσ με ςαφό

τεκμηρύωςη των πρωτότυπων ςημεύων που παρϊγουν την επιςτόμη, μετϊ
την υποβολό του τελικού κειμϋνου τησ διατριβόσ από τον ΤΔ (ΕΚΛ, ϊρθρο 7,
παρ. 4.7.η).

Ο ςκοπόσ τησ απαύτηςησ για δημοςύευςη αποτελεςμϊτων τησ διατριβόσ
εύναι να διαπιςτωθεύ αν τα εν λόγω αποτελϋςματα ϋχουν γύνει ευμενώσ δεκτϊ από
την επιςτημονικό κοινότητα, τόςο για την αξύα τουσ όςο και για την ορθότητϊ τουσ.
Σϋτοιου εύδουσ δημοςιεύςεισ εύναι λογικό να φϋρουν ωσ ςυγγραφϋα μόνο τον ΤΔ
και, ενδεχομϋνωσ, τον επιβλϋποντα ό και μϋλη τησ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ,
εφόςον βεβαύωσ ϋχουν προςφϋρει ουςιαςτικό επύβλεψη ςτον ΤΔ και μϊλιςτα ςτην
περιοχό τησ ςυγκεκριμϋνησ δημοςύευςησ. την περύπτωςη ύπαρξησ ϊλλων, εκτόσ
2http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
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των ανωτϋρω, ςυγγραφϋων ςτην ύδια δημοςύευςη πρϋπει ο ΤΔ ό ο επιβλϋπων να
μπορεύ να καταςτόςει ςαφό τη διϊκριςη τησ προςφορϊσ του από εκεύνη των ϊλλων
ςυγγραφϋων.
Η διατριβό κρύνεται κατϊ τα ανωτϋρω για την πρωτοτυπύα τησ, οπότε κατϊ
μεύζονα λόγο δεν μπορεύ να αποτελεύ προώόν λογοκλοπόσ. Ϊνασ χρόςιμοσ οριςμόσ
τησ λογοκλοπόσ εύναι αυτόσ που ϋχει υιοθετηθεύ από το Πανεπιςτόμιο Stanfordτων
Ηνωμϋνων Πολιτειών τησ Αμερικόσ3. ε ελεύθερη μετϊφραςη η λογοκλοπό μπορεύ
να οριςτεύ ωσ εξόσ: «Η λογοκλοπό ορύζεται ωσ η χρόςη του πρωτότυπου ϋργου ϊλλου
προςώπου, χωρύσ να δύδεται λογικό και κατϊλληλη πύςτωςη ό αναγνώριςη του
δημιουργού ό τησ πηγόσ, εύτε αντιπροςωπεύει κώδικα, τύπουσ, ιδϋεσ, εκφρϊςεισ,
ϋρευνα, ςτρατηγικϋσ, ϋγγραφα, δοκύμια, βιβλύα, δημοςιευμϋνα ϊρθρα, ό ϊλλεσ
μορφϋσ».
Η τριμελόσ ςυμβουλευτικό επιτροπό αξιολογεύ το κεύμενο τησ διατριβόσ
αφού το παραλϊβει από τον ΤΔ και ςυγγρϊφει τελικό ϋκθεςη αξιολόγηςησ με ςαφό
τεκμηρύωςη των πρωτότυπων ςημεύων που προϊγουν την επιςτόμη (ΕΚΛ, ϊρθρο 7,
παρ. 4.7.η). Εφόςον ικανοποιούνται όλεσ οι παραπϊνω προώποθϋςεισ (ΕΚΛ, ϊρθρο
7, παρ. 4.7.θ) η ϋκθεςη αυτό κατατύθεται από την τριμελό επιτροπό μαζύ με την
πρόταςό τησ για τη ςύνθεςη τησ επταμελούσ επιτροπόσ (όπωσ περιγρϊφεται
κατωτϋρω ςτην παρ. 8.2). την ϋκθεςη επιςυνϊπτεται το κεύμενο τησ διατριβόσ,
βιογραφικό ςημεύωμα του ΤΔ και κατϊλογοσ επιςτημονικών δημοςιεύςεων.
Μετϊ την ϋγκριςη τησ ςύνθεςησ τησ επταμελούσ επιτροπόσ το κεύμενο τησ
διατριβόσ παραδύδεται ςτα υπόλοιπα μϋλη τησ επταμελούσ επιτροπόσ. Σο κεύμενο
ςυνοδεύεται από την ϋκθεςη τησ τριμελούσ επιτροπόσ.
τη ςυνϋχεια ο επιβλϋπων καθηγητόσ γνωςτοποιεύ ςτη χολό τον τόπο και
χρόνο υποςτόριξησ τησ διατριβόσ ϋχοντασ υπόψη του ότι πρϋπει να αφόςει εύλογο
χρονικό περιθώριο για τη μελϋτη τησ από τα μϋλη τησ επταμελούσ που δεν ανόκουν
ςτην τριμελό ςυμβουλευτικό επιτροπό.

8.2. ύνθεςη τησ επταμελούσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ
Όπωσ προβλϋπει ο Ν. 4485/2017 (ϊρθρο 41, παρ. 2), για την τελικό
αξιολόγηςη και κρύςη τησ διατριβόσ του υποψόφιου διδϊκτορα, μετϊ την
ολοκλόρωςη των υποχρεώςεών του, ορύζεται από τη Γ επταμελόσ εξεταςτικό
επιτροπό, ςτην οπούα μετϋχουν και τα μϋλη τησ τριμελούσ ςυμβουλευτικόσ
επιτροπόσ. Σα λοιπϊ μϋλη τησ επταμελούσ επιτροπόσ δύνανται να εύναι μϋλη ΔΕΠ α’
βαθμύδασ ό αναπληρωτό, ό επύκουρου του ΕΜΠ ό ϊλλου ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό
καθηγητϋσ αναγνωριςμϋνων ωσ ομοταγών ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, οι οπούοι
εύναι κϊτοχοι διδακτορικού διπλώματοσ, ό ερευνητϋσ των βαθμύδων Α', Β' ό Γ' από
ερευνητικϊ κϋντρα του Ωρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
ερευνητικών κϋντρων τησ Ακαδημύασ Αθηνών και του Ιδρύματοσ Ιατροβιολογικών
3

https://communitystandards.stanford.edu/student-conduct-process/honor-code-and-fundamentalstandard/additional-resources/what-plagiarism
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Ερευνών τησ Ακαδημύασ Αθηνών, ό από αναγνωριςμϋνα ερευνητικϊ κϋντρα ό
ινςτιτούτα τησ αλλοδαπόσ, και ϋχουν το ύδιο ό ςυναφϋσ γνωςτικό αντικεύμενο με
την υπό κρύςη διδακτορικό διατριβό. Σα τυχόν αφυπηρετόςαντα μϋλη τησ
τριμελούσ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ αντικαθύςτανται από την Γ τησ ΗΜΜΤ από
ιςϊριθμα μϋλη που ανόκουν ςτισ προ-αναφερθεύςεσ κατηγορύεσ των τεςςϊρων
επιπλϋον μελών τησ επταμελούσ. Σα αφυπηρετόςαντα μϋλη τησ τριμελούσ
ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ που ϋχουν αντικαταςταθεύ δύνανται να παρύςτανται
ςτην εξϋταςη τησ διατριβόσ του ΤΔ χωρύσ δικαύωμα ψόφου.
Επιπροςθϋτωσ, ςύμφωνα με απόφαςη τησ χολόσ ΗΜΜΤ ϋνα τουλϊχιςτον
μϋλοσ τησ επταμελούσ επιτροπόσ πρϋπει να προϋρχεται από ϊλλο Σμόμα ό χολό
του ΕΜΠ ό από ϊλλο ΑΕΙ. Σα μϋλη τησ επταμελούσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ
προτεύνονται από την τριμελό ςυμβουλευτικό επιτροπό ςτην ΕΜ. Η ΕΜ
επεξεργϊζεται την πρόταςη και ειςηγεύται τη ςύνθεςη τησ επταμελούσ εξεταςτικόσ
επιτροπόσ ςτην Γ.

8.3. Διαδικαςύα κατϊ την εξϋταςη
Μετϊ την προφορικό παρουςύαςη τησ διατριβόσ από τον ΤΔ και τη
διαδικαςύα των ερωτόςεων ακολουθεύ ςυνεδρύαςη των μελών τησ επταμελούσ
εξεταςτικόσ επιτροπόσ, χωρύσ την παρουςύα τρύτων, ςτη διϊρκεια τησ οπούασ
γύνεται η αποτύμηςη τησ διατριβόσ ωσ προσ την ποιότητα, την πληρότητα, την
πρωτότυπη ςκϋψη και την ςυμβολό τησ ςτην επιςτόμη, και με βϊςη αυτϊ τα
κριτόρια κρύνεται «επιτυχόσ» ό «ανεπιτυχόσ». Για να θεωρηθεύ «επιτυχόσ» πρϋπει
να υπϊρχει η ςύμφωνη γνώμη τουλϊχιςτο πϋντε (5) μελών τησ επιτροπόσ (Ν.
4485/2017, Ωρθρο 41, παρ. 3). ε αυτό το ςτϊδιο γύνεται και η οριςτικοπούηςη του
τύτλου τησ διατριβόσ ςτην Ελληνικό και Αγγλικό γλώςςα. Επιπροςθϋτωσ
διαμορφώνονται ενδεχομϋνωσ ςχόλια και επιθυμητϋσ διορθώςεισ. Μαζύ με την
τελικό ϋκβαςη τησ εξϋταςησ καταγρϊφονται ςτο πρακτικό οι απαιτόςεισ για
διορθώςεισ, καθώσ και τα ςχόλια κϊθε μϋλουσ τησ επιτροπόσ εξϋταςησ. Ψςτόςο η
διατριβό μπορεύ να χαρακτηριςθεύ επιτυχόσ μεν, αλλϊ με «μεύζονεσ» ό «ελϊςςονεσ»
διορθώςεισ.

8.4. Διαδικαςύα μετϊ την εξϋταςη
Αν ϋχει προκύψει ανϊγκη για διορθώςεισ, ο εξεταζόμενοσ ΤΔ οφεύλει να τισ
ενςωματώςει ςτην τελικό ϋκδοςη τησ διατριβόσ. την περύπτωςη που η διατριβό
ϋχει γύνει δεκτό με «μεύζονεσ» διορθώςεισ, επανεξετϊζεται μετϊ από εξϊμηνο. την
περύπτωςη που η διατριβό ϋχει γύνει δεκτό με «ελϊςςονεσ» διορθώςεισ, διορθώνεται υπό τον ϋλεγχο του επιβλϋποντοσ. ε κϊθε περύπτωςη το τελικό κεύμενο επαναδιανϋμεται ςτα μϋλη τησ επταμελούσ επιτροπόσ. Η ϋκθεςη τησ επταμελούσ μαζύ
με το τελικό κεύμενο τησ διατριβόσ υποβϊλλονται ςτη χολό.
Μετϊ την ϋγκριςη τησ διδακτορικόσ διατριβόσ ο ΤΔ πρϋπει:(α) να καταθϋςει
ςτη Γραμματεύα Μετ. πουδών τησ χολόσ ϋνα τόμο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ για
το ΕΚΣ,(β)να αναρτόςει ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα «Αρτεμισ» τη διατριβό, ςτη
διεύθυνςη http://artemis.cslab.ntua.gr/προκειμϋνου να παραλϊβει τη βεβαύωςη
«Αρτεμισ» και (γ) να επιςκεφτεύ το δικτυακό τόπο http://www.lib.ntua.gr και να
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ςυμπληρώςει
τη
ςχετικό
αύτηςη
ςτην
on-line
φόρμα
http://dspace.lib.ntua.gr/login, αφού ολοκληρωθεύ αυτό η διαδικαςύα, ο ΤΔ
προςϋρχεται ςτη Κεντρικό Βιβλιοθόκη να καταθϋςει ϋνα CD/DVD με αρχεύο pdf τησ
διδακτορικόσ διατριβόσ προκειμϋνου να λϊβει τισ ςχετικϋσ ϋντυπεσ βεβαιώςεισ από
τη Βιβλιοθόκη. Η διαδικαςύα ολοκληρώνεται με την ορκωμοςύα του ΤΔ ενώπιον
μϋλουσ των Πρυτανικών Αρχών του ΕΜΠ και των μελών τησ Γ τησ χολόσ
ςύμφωνα με τη διαδικαςύα που προβλϋπεται από το ύδρυμα (ϊρθρο 7, παρ. 4.7.ιβ,
του ΕΚΛ).

9.

Οικονομικϊ ζητόματα των διδακτορικών ςπουδών

9.1. Απαιτόςεισ του προγρϊμματοσ και πόροι του ιδρύματοσ
Οι διδακτορικϋσ ςπουδϋσ προςφϋρονται δωρεϊν. Οι ΤΔ ϋχουν μϋχρι πϋντε
(5) πλόρη ακαδημαώκϊ ϋτη από την πρώτη εγγραφό τουσ όλα τα δικαιώματα και τισ
παροχϋσ για τουσ ΤΔ, όπωσ προβλϋπεται από τουσ αντύςτοιχουσ κανονιςμούσ,
υποτροφιών ό ϊλλουσ. Μϋχρι και πϋντε (5) ϋτη μετϊ την ολοκλόρωςη τησ
διδακτορικόσ τουσ διατριβόσ, διατηρούν δικαύωμα πρόςβαςησ, δανειςμού και
χρόςησ των ηλεκτρονικών υπηρεςιών των πανεπιςτημιακών βιβλιοθηκών. (Ν.
4485, ϊρθρο 40, παρ. 3).
Σο διδακτορικό πρόγραμμα τησ χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Τπολογιςτών για να διατηρόςει την ποιότητϊ του θϋτει εμφανώσ
υψηλϋσ και ποικύλεσ απαιτόςεισ τόςο ςτο ύδρυμα για την εξεύρεςη πόρων, όςο και
ςτουσ ΤΔ για τη χρηματοδότηςη των αναγκών τουσ για τα 3-6 ϋτη, που
απαςχολούνται ςτο διδακτορικό πρόγραμμα.
Για την υλοπούηςη των δραςτηριοτότων αυτών η ΗΜΜΤ κινητοποιεύ μια
ςειρϊ από «πόρουσ», που απαιτούν αντύςτοιχεσ χρηματοροϋσ:


Διδακτικό προςωπικό όλων των βαθμύδων, που εμπλϋκεται ςτη διδαςκαλύα,
ςτη μεταφορϊ ερευνητικόσ και εργαςτηριακόσ εμπειρύασ, ςτην παροχό
ςυμβουλών, ςτην επύβλεψη τησ διατριβόσ των μεταπτυχιακών φοιτητών και
ςτην προςφορϊ ϋργου διαχεύριςησ και διούκηςησ.



Διοικητικό προςωπικό, που παρϋχει διαχειριςτικό και διοικητικό ϋργο.



Εργαςτηριακϊ όργανα, υπολογιςτϋσ, τηλεπικοινωνιακϊ δύκτυα, λογιςμικό,
βιβλύα, επιςτημονικϊ περιοδικϊ και ϊλλο εκπαιδευτικό υλικό.



Κτιριακϋσ υποδομϋσ, που ςτεγϊζουν αύθουςεσ, εργαςτόρια, βιβλιοθόκεσ,
γραφεύα.

την τελικό ποιότητα των διδακτορικών ςπουδών ςυμβϊλλουν και τα εξόσ ϊυλα
«περιουςιακϊ ςτοιχεύα» του ιδρύματοσ:


Σο κύροσ με το οπούο το ύδρυμα περιβϊλλει τισ διδακτορικϋσ ςπουδϋσ και
πρϋπει αντύςτοιχα να διαφυλϊξει μϋςα από αυτϋσ.



Οργανωτικϋσ, διαχειριςτικϋσ και εν γϋνει μεθοδολογικϋσ αρχϋσ και δομϋσ που
αποτελούν μϋροσ τησ ακαδημαώκόσ παρϊδοςησ του ιδρύματοσ.
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ύμφωνα με τον ΕΚΛ (εςωτερικό κανονιςμό λειτουργύασ) του ΕΜΠ, η χρηματοδότηςη των διδακτορικών ςπουδών, εξαςφαλύζεται από


πόρουσ του ΤΠΕΠΘ και του Ειδικού Λογαριαςμού του ΕΜΠ.



χρηματοδότηςη του ΕΜΠ από φορεύσ του ευρύτερου Δημοςύου (Τπουργεύα,
ΝΠΔΔ κλπ.) ό και του ιδιωτικού τομϋα (υπό τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ
που θϋτει το ΕΜΠ).



δύδακτρα για εκτόσ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ αλλοδαπούσ φοιτητϋσ.

9.2. Πηγϋσ χρηματοδότηςησ των ΤΔ
Λόγω των υψηλών απαιτόςεων του διδακτορικού προγρϊμματοσ
ςυνιςτϊται η χρηματοδότηςη των ΤΔ από πόρουσ που ϋχουν ϊμεςη ό ϋμμεςη ςχϋςη
με την ερευνητικό τουσ δραςτηριότητα. Σο ύδρυμα παρϋχει για το ςκοπό αυτό
διϊφορεσ οικονομικϋσ λύςεισ και κατηγορύεσ ενύςχυςησ ςε ικανό αριθμό ΤΔ ωσ εξόσ:


υμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα: Πρόκειται για ανταγωνιςτικϊ
προγρϊμματα ςτην αιχμό τησ τεχνολογύασ, που χρηματοδοτούνται ωσ επύ το
πλεύςτον από την Ευρωπαώκό Ϊνωςη ό ϊλλουσ διεθνεύσ οργανιςμούσ, καθώσ
επύςησ και προγρϊμματα χρηματοδοτούμενα από την ΓΓΕΣ, το ΕΜΠ και
ϊλλουσ φορεύσ.



Τποτροφύεσ προερχόμενεσ από το ΕΜΠ: Φορηγεύται ςε τακτικό και
ανταγωνιςτικό βϊςη αριθμόσ υποτροφιών από τα διαθϋςιμα του Ειδικού
Λογαριαςμού Κονδυλύων Ϊρευνασ (ΕΛΚΕ) του ΕΜΠ, καθώσ και από το
ΕΠΙΕΤ (Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτούτο Επικοινωνιών και
Τπολογιςτών).



Τποτροφύεσ από πηγϋσ εκτόσ ΕΜΠ: , όπωσ από το ΙΚΤ (άδρυμα Κρατικών
Τποτροφιών), από το ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ», από το Ευγενύδειο άδρυμα, από
τα ιδρύματα Ψνϊςη και Μποδοςϊκη, κλπ. Κατϊλογοσ υποτροφιών ϋχει
αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα4 του «Γραφεύου Διαςύνδεςησ - Εξυπηρϋτηςησ
Υοιτητών & Νϋων Αποφούτων» του ΕΜΠ.



Ενύςχυςη ςυμμετοχόσ ςε ςυνϋδρια: Επιδοτεύται ετηςύωσ από τη ΗΜΜΤ
αριθμόσ διδακτορικών φοιτητών για την παρουςύαςη εργαςιών ςε
επιςτημονικϊ ςυνϋδρια. Σα κριτόρια κατανομόσ του ςυνολικϊ διαθϋςιμου
ποςού καθορύζονται από την ΕΜ.



Αμοιβό για την παροχό επικουρικού ϋργου: Σο επικουρικό ϋργο μεταπτυχιακών φοιτητών παρϋχεται και αμεύβεται ςύμφωνα με τισ αποφϊςεισ
τησ υγκλότου του ΕΜΠ και με τον εςωτερικό κανονιςμό Λειτουργύασ του
Ιδρύματοσ.

4

http://career.mech.ntua.gr/ypotrofies-public.asp
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Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για υποτροφύεσ και ενιςχύςεισ που προϋρχονται από το
ΕΜΠ μπορεύτε να ζητόςετε από τη γραμματεύα μεταπτυχιακών ςπουδών τησ
χολόσ, υμμετοχό ςε χρηματοδοτούμενα ερευνητικϊ προγρϊμματα του ΕΜΠ
γύνεται ςε ςυνεννόηςη με την τριμελό επιτροπό επύβλεψησ.

9.3 Δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ
Η Πνευματικό Ιδιοκτηςύα τησ εργαςύασ του ΤΔ ςτο πλαύςιο τησ διδακτορικόσ
διατριβόσ, καθώσ και των παραγόμενων επιςτημονικών δημοςιεύςεων και
ανακοινώςεων, ανόκει ςτον ΤΔ και τον Επιβλϋποντα ό Επιβλϋποντεσ ςτην
περύπτωςη τησ ςυνεπύβλεψησ. Κατϊ περύπτωςη, αν υπϊρχει ςυμβολό και ϊλλου
μϋλουσ τησ ςυμβουλευτικόσ τριμελούσ επιτροπόσ ό τρύτου, η Πνευματικό
Ιδιοκτηςύα ανόκει και ςτο μϋλοσ αυτό.

10.

υντονιςτικό Επιτροπό Μεταπτυχιακών πουδών

Η υντονιςτικό Επιτροπό Μεταπτυχιακών πουδών - ΕΜ εύναι το ειςηγητικό όργανο τησ χολόσ για πϊςησ φύςεωσ θϋματα διδακτορικών ςπουδών. Η
ΕΜ ειςηγεύται για τα θϋματα τησ αρμοδιότητϊσ τησ ςτην Γ, που εύναι το
εγκριτικό όργανο τησ χολόσ. Κατϊ ςυνϋπεια οι «αποφϊςεισ» τησ ΕΜ εύναι
πϊντοτε με την αυςτηρό ϋννοια ειςηγόςεισ προσ την Γ και εύναι εφαρμοςτϋεσ μόνο
μετϊ την ϋγκριςη τησ τελευταύασ. Διευκρινύζεται επύςησ ότι η ΕΜ δεν εύναι
εκτελεςτικό διοικητικό όργανο. Όλεσ οι εκτελεςτικϋσ αρμοδιότητεσ ςε θϋματα
διδακτορικών ςπουδών αςκούνται από τη γραμματεύα μεταπτυχιακών ςπουδών.
την ΕΜ εκπροςωπεύται κϊθε τομϋασ με ϋνα μϋλοσ ΔΕΠ, ενώ παρύςταται
επύςησ εκπρόςωποσ των διδακτορικών φοιτητών. Πρόεδροσ τησ ΕΜ εύναι ο
Διευθυντόσ του Προγρϊμματοσ Διδακτορικών πουδών. Ο Διευθυντόσ, μαζύ με τον
Αναπληρωτό του, ορύζονται με απόφαςη τησ Γ για διετό θητεύα με δυνατότητα
ανανϋωςησ. Ο Διευθυντόσ δεν μπορεύ να ϋχει περιςςότερεσ από δύο (2)
ςυνεχόμενεσ θητεύεσ και δεν δικαιούται επιπλϋον αμοιβόσ για το διοικητικό του
ϋργο ωσ Διευθυντόσ. Σϋλοσ, ςτισ ςυνεδριϊςεισ τησ ΕΜ καλούνται οι διευθυντϋσ
των ΔΠΜ που ςυντονύζει η χολό. τισ ςυνεδριϊςεισ τησ ΕΜ παρύςταται
απαραιτότωσ εκπρόςωποσ τησ γραμματεύασ μεταπτυχιακών ςπουδών, που ϋχει και
την ευθύνη τόρηςησ περιληπτικών πρακτικών.
Οι ςυνεδριϊςεισ τησ ςυντονιςτικόσ επιτροπόσ μεταπτυχιακών ςπουδών διεξϊγονται με ςυχνότητα που καθορύζεται από τα τρϋχοντα θϋματα. Κατϊ κανόνα
ορύζονται ςε ημερομηνύεσ προηγούμενεσ των ςυνεδριϊςεων τησ Γ. Ο τόποσ, ο
χρόνοσ και διϊταξη των θεμϊτων τησ εκϊςτοτε ςυνεδρύαςησ καθορύζονται με
ευθύνη του Διευθυντό.
Οι αποφϊςεισ τησ ΕΜ καταγρϊφονται ςυνοπτικϊ ςε πρακτικό, το οπούο
διανϋμεται το αργότερο ωσ την επόμενη ςυνεδρύαςη. Σο πρακτικό (αφού διορθωθεύ) υπογρϊφεται από τα παρόντα ςτη ςχετικό ςυνεδρύαςη μϋλη τησ ΕΜ και
αρχειοθετεύται από τη γραμματεύα. Σο πρακτικό εύναι ςτη ςυνϋχεια διαθϋςιμο ςε
όλα τα μϋλη ΔΕΠ και ςτα μϋλη τησ Γ. Θϋματα, για τα οπούα υπϊρχει ούτωσ ό ϊλλωσ
καταγραφό ςε ϊλλα ϋγγραφα, όπωσ π.χ. καθοριςμόσ πενταμελούσ ό επταμελούσ
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επιτροπόσ (βλ. ενότητα 7.2) δεν εύναι απαραύτητο να καταγρϊφονται ςτα
πρακτικϊ.

11.

Ετόςιοσ απολογιςμόσ

ύμφωνα με τον ΕΚΛ του ΕΜΠ (ϊρθρο 7, παρ. 2.9) για τα προγρϊμματα
μεταπτυχιακών και διδακτορικών ςπουδών γύνεται ετόςιοσ απολογιςμόσ με ευθύνη
τησ ΕΜ, ο οπούοσ κατατύθεται ςτη χολό και παρουςιϊζεται ςτην Γ.
Κατϊ τη λόξη τησ θητεύασ τησ ΕΜ(Ν. 4485/2017, Ωρθρο 44, παρ. 2) με
ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντό, ςυντϊςςεται αναλυτικόσ απολογιςμόσ του
ερευνητικού και εκπαιδευτικού ϋργου του προγρϊμματοσ, καθώσ και των λοιπών
δραςτηριοτότων του, με ςτόχο την αναβϊθμιςη των ςπουδών, την καλύτερη
αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιςτοπούηςη των υφιςτϊμενων
υποδομών και την κοινωνικϊ επωφελό χρόςη των διαθϋςιμων πόρων (εφόςον
υπϊρχουν). Ο απολογιςμόσ κατατύθεται ςτην χολό.
Εκτόσ από τισ διαδικαςύεσ εςωτερικόσ και εξωτερικόσ αξιολόγηςησ, καθώσ
και διαςφϊλιςησ και πιςτοπούηςησ τησ ποιότητασ, οι οπούεσ προβλϋπονται ςτο Ν.
4009/2011 (Α΄ 189), εξωτερικό ακαδημαώκό αξιολόγηςη των διδακτορικών
ςπουδών τησ χολόσ, διενεργεύ εξαμελόσ Επιςτημονικό υμβουλευτικό
Επιτροπό(Ε..Ε.). Σα πϋντε (5) μϋλη εύναι μϋλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμύδασ ,αναπληρωτό και
επύκουρου ϊλλων Α.Ε.Ι. ό ερευνητϋσ από ερευνητικϊ κϋντρα του ϊρθρου 13Α του Ν.
4310/2014,όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
Ερευνητικών Κϋντρων τησ Ακαδημύασ Αθηνών και του Ιδρύματοσ Ιατροβιολογικών
Ερευνών τησ Ακαδημύασ Αθηνών, ό επιςτόμονεσ τησ αλλοδαπόσ ό τησ ημεδαπόσ, οι
οπούοι ϋχουν τα προςόντα που προβλϋπονται για τουσ επιςκϋπτεσ διδϊςκοντεσ
ςτην παρϊγραφο 5του Ωρθρου 36 του Ν. 4485/2017, του αντύςτοιχου
επιςτημονικού πεδύου ,και με την προώπόθεςη ότι δεν υπηρετούν ωσ διδϊςκοντεσ
ςτο διδακτορικό πρόγραμμα τησ χολόσ. Σο ϋκτο μϋλοσ εύναι μεταπτυχιακόσ
φοιτητόσ τησ χολόσ. Η θητεύα των μελών εύναι πενταετόσ, με δυνατότητα
ανανϋωςησ, εκτόσ από τον φοιτητό, του οπούου η θητεύα εύναι ετόςια.

12.

Περιγραφό μαθημϊτων

τη ςυνϋχεια δύνονται ςτοιχεύα για τα μαθόματα που προςφϋρει η χολό
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών ςτα πλαύςια του διδακτορικού τησ προγρϊμματοσ. Ο αριθμόσ και το περιεχόμενο των μαθημϊτων
δύναται να αλλϊξει κϊθε ϋτοσ μετϊ από ϋγκριςη τησ Γ τησ χολόσ. Ομούωσ, με
ϋγκριςη τησ Γ τησ χολόσ δύναται να γύνει και ειςαγωγό ςτο πρόγραμμα νϋων
μεταπτυχιακών μαθημϊτων κϊθε ϋτοσ.
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ
ΦΕΙΜΕΡΙΝΟΤ & ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ
ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΨΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ
Κωδ.Μαθόματοσ
202

ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ

Σύτλοσ Μαθόματοσ
Ηλεκτρομαγνητικϊ Πεδύα
Διδϊςκοντεσ: Ι. Ρουμελιώτησ, Καθηγητόσ, Ι. Σςαλαμϋγκασ,
Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

204

Δομό και Ιδιότητεσ Ημιαγωγών
Διδϊςκοντεσ: Ι. Ξανθϊκησ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

216

Ειδικϊ Κεφϊλαια Μικροκυμϊτων και Ακτινοβολύασ
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

218

Εφαρμογϋσ Υωτονικόσ ςτη Βιοώατρικό
Διδϊςκοντεσ: Κ. Πολιτοπούλοσ, Καθηγητόσ, Δ. Γιόβα,
Ομότιμη Καθηγότρια, Ε. Αλεξανδρϊτου, ΕΔΙΠ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

221

Ηλεκτρομαγνητικό Διϊδοςη ςε Θερμό Πλϊςμα (Κινητικό
Ανϊλυςη)
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

229

Εφαρμογϋσ τησ Μη Γραμμικόσ Οπτικόσ ςτισ Υωτονικϋσ
Επικοινωνύεσ και Διατϊξεισ
Διδϊςκοντεσ: Κ. Φιτζανύδησ, Καθηγητόσ, Ι. Κομύνησ,
Επύκουροσ Καθηγητόσ ΕΜΥΕ, Π. Παπαγιϊννησ (επικουρικό
ϋργο)
Εξϊμηνο: Εαρινό
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Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
232

Ολοκληρωμϋνη Οπτικό
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

233

Ηλεκτροοπτικό και Εφαρμογϋσ
Διδϊςκοντεσ: Η. Γλύτςησ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

702

Ειςαγωγό ςτη Υυςικό και την Σεχνολογύα τησ Ελεγχόμενησ
Θερμοπυρηνικόσ ύντηξησ
Διδϊςκοντεσ: Κ. Φιτζανύδησ, Καθηγητόσ, Ι. Κομύνησ,
Επύκουροσ Καθηγητόσ ΕΜΥΕ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

701

Νανοηλεκτρονικϋσ Διατϊξεισ
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: -

709

Μικροκυματικϋσ Πηγϋσ Ιςχύοσ
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΛΙΚΨΝ
Κωδ.
Μαθόματοσ
203

Σύτλοσ Μαθόματοσ
Τπολογιςτικόσ Ηλεκτρομαγνητιςμόσ
Διδϊςκοντεσ: Ν. Ουζούνογλου, Καθηγητόσ
Δ.-Θ. Κακλαμϊνη, Καθηγότρια
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

207

Κινητϋσ Σηλεπικοινωνύεσ
34
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Διδϊςκοντεσ: Α. Παναγόπουλοσ, Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
208

Θεωρύα και Εφαρμογϋσ Η/Μ Κυμϊτων
Διδϊςκοντεσ: Π. Υρϊγκοσ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

209

Βιοώατρικό Μηχανικό
Διδϊςκοντεσ: Δ.-Δ. Κουτςούρησ, Καθηγητόσ, Γ.
Ματςόπουλοσ, Καθηγητόσ Ουρ. Πετροπούλου, ΕΔΙΠ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

212

Μϋθοδοι Εφαρμοςμϋνων Μαθηματικών για
Ηλεκτρομαγνητικϊ Πεδύα
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

215

Σηλεπικοινωνύεσ Οπτικών Ινών
Διδϊςκοντεσ: Ν. Ουζούνογλου, Καθηγητόσ, Δ.-Θ.
Κακλαμϊνη, Καθηγότρια.
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

217

Προχωρημϋνα Θϋματα Διϊδοςησ και Σεχνικών Μετϊδοςησ
ςε ύγχρονα Δύκτυα Ραδιοεπικοινωνιών
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

219

Βιοηλεκτρομαγνητιςμόσ
Διδϊςκοντεσ: Ν. Ουζούνογλου, Καθηγητόσ, Κ. Νικότα,
Καθηγότρια Ε. Καρανϊςιου, Αναπλ. Καθηγότρια, τρατ.
χολό Ευελπύδων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

220

Ηλεκτρομαγνητικό υμβατότητα
Διδϊςκοντεσ: Φ. Καψϊλησ, Καθηγητόσ, Γ. Υικιώρησ

35
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Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
223

Τλικϊ και Περιβϊλλον
Διδϊςκοντεσ: Κ. Δϋρβοσ, Καθηγητόσ, Π. Βαςύλειου,
Καθηγότρια χολόσ Φημικών Μηχανικών
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 2

224

Σεχνικϋσ Μετρόςεων και Φαρακτηριςμού Οπτικών
τοιχεύων και Διατϊξεων
Διδϊςκοντεσ: Ηρ. Αβραμόπουλοσ, Καθηγητόσ,
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

225

Ειςαγωγό ςτην Ολοκλόρωςη, ύνθεςη και υςκευαςύα
Υωτονικών Ολοκληρωμϋνων Κυκλωμϊτων
Διδϊςκοντεσ: Ηρ. Αβραμόπουλοσ, Καθηγητόσ, Φρ.
Κουλουμϋντασ, επικουρικό ϋργο
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

301

Σεχνολογύεσ Διαδικτύου και Δικτύων Ευρεύασ Ζώνησ
Διδϊςκοντεσ: Ι. Βενιϋρησ, Καθηγητόσ, . Καπελλϊκη, ΕΔΙΠ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

302

Σηλεπικοινωνιακό Ηλεκτρονικό
Διδϊςκοντεσ: Ν. Ουζούνογλου, Καθηγητόσ, Δ.-Θ.
Κακλαμϊνη, Καθηγότρια
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

313

Σεχνολογύεσ Λογιςμικού για Παροχό Τπηρεςιών ςε
Επικοινωνιακϊ Δύκτυα
Διδϊςκοντεσ: Ι. Βενιϋρησ, Καθηγητόσ, . Καπελλϊκη, ΕΔΙΠ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

699

Βαςικϋσ Αρχϋσ και Σεχνολογύεσ Βιοπληροφορικόσ
Διδϊςκοντεσ: Κ. Νικότα, Καθηγότρια, Γ. Ματςόπουλοσ,
36
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Καθηγητόσ,
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
705

Πολυκλιμακωτό Προςομούωςη τησ Αςθϋνειασ του
Καρκύνου και ΙnSilico Ιατρικό
Διδϊςκοντεσ: Γ. ταματϊκοσ, ερευνητόσ Α΄ΕΠΙΕΤ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

ΣΟΜΕΑ ΗΜΑΣΨΝ, ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ
Κωδ.
Μαθόματοσ
210

Σύτλοσ Μαθόματοσ
υςτόματα Αυτομϊτου Ελϋγχου
Διδϊςκοντεσ: Α. ολδϊτοσ, ΕΔΙΠ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

227

Όραςη Τπολογιςτών
Διδϊςκοντεσ: Π. Μαραγκόσ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3θεωρύα -1 εργαςτόριο

228

Θεωρύα Παιγνύων
Διδϊςκοντεσ: Γ.-Π. Παπαβαςιλόπουλοσ, Καθηγητόσ,
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

230

τοχαςτικό Βελτιςτοπούηςη
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

312

Ρομποτικϊ υςτόματα Ελϋγχου
Διδϊςκοντεσ: Κ.Σζαφϋςτασ, Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

318

Προςαρμοςτικόσ, θεναρόσ και Ιεραρχικόσ Ϊλεγχοσ

37
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Διδϊςκοντεσ: Φ. Χυλλϊκησ, Λϋκτορασ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
322

Προχωρημϋνα Θϋματα Σεχνητόσ Νοημοςύνησ και
Ρομποτικόσ
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

333

Εικονικό Πραγματικότητα, υςτόματα Αφόσ & Εφαρμογϋσ
ςτην Σηλερομποτικό
Διδϊςκοντεσ: Κ. Σζαφϋςτασ, Αναπλ.Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

397

Μη γραμμικϊ ςυςτόματα: Υρϊκταλσ – Φϊοσ
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Φειμερινό (διδϊςκεται κϊθε 2 ϋτη)
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

442

Θεωρητικϋσ Μϋθοδοι Οραςησ Τπολογιςτών και
Επεξεργαςύασ ημϊτων
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Χειμερινό (διδϊςκεται κϊθε 2 ϋτη)

559

Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
Αναγνώριςη Προτύπων
Διδϊςκοντεσ: Π. Μαραγκόσ, Καθηγητόσ, Α. Ποταμιϊνοσ,
Αναπλ. Καθηγητόσ, Α. Ζλατύντςη , επικουρικό ϋργο
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

700

Θεωρύα Εκτύμηςησ και Δυναμικών Υύλτρων
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: -

ΣΟΜΕΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ
Κωδ.

Σύτλοσ Μαθόματοσ

38
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Μαθόματοσ
308

Επικοινωνύα Ανθρώπου-Μηχανόσ
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

315

Προχωρημϋνα Θϋματα Θεωρητικόσ Πληροφορικόσ:
Τπολογιςτικό Πολυπλοκότητα
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό (διδϊςκεται κϊθε 4 ϋτη)

316

Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4
Μηχανικό Μϊθηςη
Διδϊςκοντεσ: Α.Γ. ταφυλοπϊτησ, Καθηγητόσ, τ. Κόλλιασ
Καθηγητόσ, Γ. Αλεξανδρύδησ, ΕΔΙΠ, Γ. ιόλασ, ΕΔΙΠ, Π.
Σζουβϋλη, ΕΔΙΠ.
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

323

Τπολογιςτικό Πολυπλοκότητα
Διδϊςκοντεσ: Ε. Ζϊχοσ, Ομότιμοσ Καθηγητόσ, Α.
Παγουρτζόσ, Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

328

Προχωρημϋνα Θϋματα Θεωρητικόσ Πληροφορικόσ: Θεωρύα
Αριθμών και Κρυπτογραφύα
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό (διδϊςκεται κϊθε 4 ϋτη)

332

Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4
Παρϊςταςη και Επεξεργαςύα Γλωςςικόσ Γνώςησ
Διδϊςκοντεσ: Ι. Μαώςτροσ Καθηγητόσ, Ι. Σύρου ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ
Εξϊμηνο: Φειμερινό (διδϊςκεται κϊθε 2 ϋτη)
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 2

400

Προχωρημϋνα Θϋματα Θεωρητικόσ Πληροφορικόσ:
Παρϊλληλοι Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Διδϊςκοντεσ: Ε. Ζϊχοσ, Ομότιμοσ Καθηγητόσ, Α.
Παγουρτζόσ, Αναπλ. Καθηγητόσ, Δ, Υωτϊκησ, Αναπλ.
Καθηγητόσ

39
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Εξϊμηνο: Εαρινό (διδϊςκεται κϊθε 4 ϋτη)
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4
446

Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα
Διδϊςκοντεσ: Α. Παγουρτζόσ, Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

597

Προχωρημϋνα Θϋματα Επεξεργαςύασ Υυςικόσ Γλώςςασ
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό (διδϊςκεται κϊθε 2 ϋτη)
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 2

625

Προχωρημϋνα Θϋματα Θεωρητικόσ Πληροφορικόσ:
Προςεγγιςτικού Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό (διδϊςκεται κϊθε 4 ϋτη)

626

Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4
Ερευνητικϊ Θϋματα Βϊςεων Δεδομϋνων
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό (διδϊςκεται κϊθε 2 ϋτη)

631

Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
υςτόματα Σύπων των Γλωςςών Προγραμματιςμού
Διδϊςκοντεσ: Ν. Παπαςπύρου, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

632

Προηγμϋνα Τπολογιςτικϊ υςτόματα: Σεχνικϋσ
Βελτιςτοπούηςησ Κώδικα για Πολυεπεξεργαςτικϋσ
Αρχιτεκτονικϋσ
Διδϊςκοντεσ: Γ. Γκούμασ, Επικ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

635

Λογικό και Πληροφορικό II : λ-λογιςμόσ
Διδϊςκοντεσ: Γ. Κολϋτςοσ, Ομότιμοσ Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

640

Ερευνητικϊ Θϋματα Ανϊπτυξησ Λογιςμικού

40
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(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό (διδϊςκεται κϊθε 2 ϋτη)
670

Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
Προχωρημϋνα Θϋματα Λογικόσ χεδύαςησ
Διδϊςκοντεσ: Δ. ούντρησ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

689

Λογικό και Πληροφορικό I: Εφαρμογϋσ τησ Λογικόσ ςτον
υναρτηςιακό Προγραμματιςμό
Διδϊςκοντεσ: Γ. Κολϋτςοσ, Ομότιμοσ Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

690

Ερευνητικϊ Θϋματα Τλοπούηςησ Γλωςςών
Προγραμματιςμού
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό (διδϊςκεται κϊθε 2 ϋτη)

698

Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
Προχωρημϋνα Θϋματα Σεχνητόσ Νοημοςύνησ
Διδϊςκοντεσ: Γ. τϊμου, Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

708

Προχωρημϋνα Θϋματα Επιςτόμησ και Αναλυτικόσ
Δεδομϋνων
Διδϊςκοντεσ: Α.Γ.ταφυλοπϊτησ, Καθηγητόσ, Γ.τϊμου,
Αναπλ. Καθηγητόσ, Γ. Αλεξανδρύδησ, ΕΔΙΠ, Γ. ιόλασ, ΕΔΙΠ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ψρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3 θεωρύα -1 εργαςτόριο

711

Λογικό και Πληροφορικό II: Λογικό, Αυτόματα και Παύγνια
Διδϊςκοντεσ: Ε. Ζϊχοσ, Ομότιμοσ Καθηγητόσ, Π. Ποτύκασ,
ΕΔΙΠ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

713

Αλγοριθμικό Θεωρύα Παιγνύων
Διδϊςκοντεσ: Δ. Υωτϊκησ, Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό

41
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Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
714

Βαθιϊ Μϊθηςη
Διδϊςκοντεσ: . Κόλλιασ, Καθηγητόσ, Γ. τϊμου, Αναπλ.
Καθηγητόσ, Γ. Αλεξανδρύδησ, ΕΔΙΠ, Γ. ιόλασ, ΕΔΙΠ, Π.
Σζούβελη, ΕΔΙΠ.
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 1 Θωρύα-2 εργαςτόριο

715

Εξόρυξη Γνώςησ από Δεδομϋνα
Διδϊςκοντεσ: Α.-Γ. ταφυλοπϊτησ, Καθηγητόσ,
Γ. τϊμου, Αναπλ. Καθηγητόσ, Γ. Αλεξανδρύδησ, ΕΔΙΠ,
Π. Σζούβελη, ΕΔΙΠ.
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 2 θεωρύα-1 εργαςτόριο

716

Προγραμματιςτικϊ Εργαλεύα και Σεχνολογύεσ για
Επιςτόμη Δεδομϋνων
Διδϊςκοντεσ: Ν. Παπαςπύρου, Καθηγητόσ, Δ. Υουςκϊκησ,
Αναπλ. Καθηγητόσ ΕΜΥΕ.
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 2 θεωρύα-1 εργαςτόριο

717

Αλγοριθμικό Επιςτόμη Δεδομϋνων
Διδϊςκοντεσ: Δ. Υωτϊκησ, Αναπλ. Καθηγητόσ, Α.
Παγουρτζόσ, Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

718

Διαχεύριςη Δεδομϋνων Μεγϊλησ Κλύμακασ
Διδϊςκοντεσ: Ν. Κοζύρησ, Καθηγητόσ.
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 1 θεωρύα-2 εργαςτόριο

719

Παρϊλληλεσ Αρχιτεκτονικϋσ Τπολογιςμού για Μηχανικό
Μϊθηςη
Διδϊςκοντεσ: Γ. Γκούμασ, Επικ. Καθηγητόσ, Ν. Κοζύρησ,
Καθηγητόσ, Δ. ούντρησ, Καθηγητόσ.
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 2 θεωρύα- 1 εργαςτόριο

720

Κυρτό Βελτιςτοπούηςη με Εφαρμογϋσ ςτη Μηχανικό
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Μϊθηςη
Διδϊςκοντεσ: Κ. Φρυςαφύνοσ, Αναπλ. Καθηγητόσ ΕΜΥΕ,
Δ. Υωτϊκησ Αναπλ. Καθηγητόσ.
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
721

Σεχνητό Νοημοςύνη και Ανϊλυςη Δεδομϋνων
Διδϊςκοντεσ: Γ. τϊμου, Αναπλ. Καθηγητόσ.
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΨΝ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ
Κωδ.
Μαθόματοσ
334

Σύτλοσ Μαθόματοσ
Ενςωματωμϋνα υςτόματα
Διδϊςκοντεσ: Θ. Βαρβαρύγου, Καθηγότρια
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

590

Σεχνολογύεσ Αιςθητόρων και Μικροςυςτημϊτων
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 2

596

Προχωρημϋνοι Αλγόριθμοι Χηφιακόσ Επεξεργαςύασ
ημϊτων, Αναγνώριςησ Προτύπων & Εφαρμογϋσ
Διδϊςκοντεσ: Η .Κουκούτςησ, Καθηγητόσ, Κ.
Παπαοδυςςεύσ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

601

υςτόματα με Ανοχό ςε φϊλματα
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

602

Ειδικϊ Κεφϊλαια Πολυδιαυλικών Δικτύων Επικοινωνύασ
Διδϊςκοντεσ: Ε. υκϊσ, Καθηγητόσ, Π. Μπαζιϊνα ΕΔΙΠ

43
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Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
620

χεδύαςη Ολοκληρωμϋνων Κυκλωμϊτων με
Σηλεπικοινωνιακϋσ Εφαρμογϋσ
Διδϊςκοντεσ: Ι. Παπανϊνοσ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

622

Κινητϋσ και Προςωπικϋσ Επικοινωνύεσ
Διδϊςκοντεσ: . Παπαβαςιλεύου, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

627

Βελτιςτοπούηςη Δικτύων
Διδϊςκοντεσ: Μ. Αναγνώςτου, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

633

Αυτοοργανούμενα (ad-hoc) Δύκτυα
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

703

Σεχνολογύα Επικοινωνύασ
Διδϊςκοντεσ: Γ. Καμπουρϊκησ, ςυνταξ. Αναπλ.
Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

706

Αρχιτεκτονικϋσ Σεχνολογύεσ και Πρωτόκολλα για Οπτικϊ
Δύκτυα και Κϋντρα Δεδομϋνων
Διδϊςκοντεσ: Ε. Βαρβαρύγοσ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

707

Προχωρημϋνα Θϋματα Ηλεκτρονικόσ
Διδϊςκοντεσ: Π.-Π. ωτηριϊδησ, Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

710

χεδύαςη Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμϊτων
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Διδϊςκοντεσ: Π.-Π. ωτηριϊδησ, Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
712

Μαγνητιςμόσ και Μαγνητικϊ Τλικϊ
Διδϊςκοντεσ: Ε. Φριςτοφόρου, Καθηγητόσ, Α. Κτενϊ,
επικουρικό ϋργο
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

722

τοχαςτικϋσ Διεργαςύεσ και Βελτιςτοπούηςη
Διδϊςκοντεσ: Β. Μϊγκλαρησ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ: 2 θεωρύα-1εργαςτόριο

ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΙΦΤΟ
Κωδ.
Μαθόματοσ
101

Σύτλοσ Μαθόματοσ
Μεταβατικό υμπεριφορϊ και Μοντϋλα Ηλεκτρικών
Μηχανών
Διδϊςκοντεσ: Α. Κλαδϊσ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

102

Ανϊλυςη Πεδύων Φαμηλόσ υχνότητασ με Η/Τ
Διδϊςκοντεσ: Α.Κλαδϊσ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

103

Πιθανοτικό Ανϊλυςη Ενεργειακών υςτημϊτων
Διδϊςκοντεσ: Ν. Φατζηαργυρύου, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

104

Ανώτερα Κεφϊλαια Ηλεκτρονικών Ιςχύοσ
Διδϊςκοντεσ: Α. Αντωνόπουλοσ, Επικ. Καθηγητόσ, . Μανιϊσ,
Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό

45
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Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3
105

χεδύαςη και Ανϊπτυξη υςτόματοσ Παραγωγόσ
Μεταφορϊσ και Διανομόσ Η. Ε.
Διδϊςκοντεσ: Π. Γεωργιλϊκησ¸ Αναπλ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

106

Σαχϋα Ηλεκτρομαγνητικϊ Υαινόμενα ςε υςτόματα ιςχύοσ
Διδϊςκοντεσ: Ν. Φατζηαργυρύου, Καθηγητόσ, Ι.
Προυςαλύδησ, Καθ. χολόσ Ναυπ. Μηχανολόγων Μηχ.
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

107

Οικονομικό Ανϊλυςη Ενεργειακών υςτημϊτων
Διδϊςκοντεσ: Π. Κϊπροσ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

113

Ποιότητα Ιςχύοσ
Διδϊςκοντεσ: Ν. Φατζηαργυρύου, Καθηγητόσ , Ι.
Προυςαλύδησ, Καθ. χολόσ Ναυπ. Μηχανολόγων Μηχ.
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

116

Ευςτϊθεια Σϊςεωσ και Μη Γραμμικό Δυναμικό υςτημϊτων
Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ
(Δεν θα διδαχθεύ το τρϋχον ακαδ. ϋτοσ)
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

117

υςτόματα Ποιότητασ - Πιςτοπούηςη – Διαπύςτευςη
Διδϊςκοντεσ: Υ. Σοπαλόσ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΨΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΔΙΑΣΑΞΕΨΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΨΝ
ΑΠΟΥΑΕΨΝ
Κωδ.

Σύτλοσ Μαθόματοσ

Μαθόματοσ

46
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108

τρατηγικό και Διούκηςη Πληροφοριακών υςτημϊτων
Διδϊςκοντεσ: Γ. Μϋντζασ, Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

109

Ενεργειακόσ Προγραμματιςμόσ Ελαχύςτου Κόςτουσ
Διδϊςκοντεσ: Ι. Χαρρϊσ, Καθηγητόσ , Φ. Δούκασ, Αναπλ.
Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

111

Ειδικϊ Θϋματα υςτημϊτων Ηλεκτρικόσ Κύνηςησ
Διδϊςκοντεσ: Μ.-Π. Ιωαννύδου, ςυνταξ. Καθηγότρια
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3θεωρύα-1εργαςτόριο

112

Μη Γραμμικϊ Υαινόμενα ςε Ηλεκτροτεχνικϋσ Καταςκευϋσ
Βιομηχανικών Εγκαταςτϊςεων
Διδϊςκοντεσ: Π. Σςαραμπϊρησ, Επικ. Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 4

114

Πολυκριτηριακϊ υςτόματα Τποςτόριξησ Αποφϊςεων
Διδϊςκοντεσ: Ι. Χαρρϊσ, Καθηγητόσ, Φ. Δούκασ, Αναπλ.
Καθηγητόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3

115

υςτόματα Ειδικών Ηλεκτρικών Κινητόρων
Διδϊςκοντεσ: Μ.-Π. Ιωαννύδου, ςυνταξ. Καθηγότρια
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ Διδαςκαλύασ Εβδομαδιαύωσ: 3θεωρύα-1εργαςτόριο

12.1.Σομϋασ ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών, ηλεκτροοπτικόσ και
ηλεκτρονικών υλικών
202. Ηλεκτρομαγνητικϊ Πεδύα
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
47
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Η βαθμωτό κυματικό εξύςωςη και η λύςη τησ ςε καρτεςιανϋσ, κυλινδρικϋσ και
ςφαιρικϋσ ςυντεταγμϋνεσ. Αναπαρϊςταςη του ΗΜ πεδύου με χρόςη δυναμικών
(διανυςματικού, Hertz, βαθμωτών). Γενικό θεωρύα κυματοδηγών και κοιλοτότων
ορθογωνικόσ μορφόσ (ανοικτού ό κλειςτού ςυνόρου, μερικϊ ό ολικϊ πληρουμϋνων
με διηλεκτρικϊ, μικροταινιακϋσ γραμμϋσ και κεραύεσ, μϋθοδοσ εγκαρςύου
ςυντονιςμού), κυλινδρικόσ και ςφαιρικόσ μορφόσ. Θεωρύα ςκεδϊςεωσ. κϋδαςη
από κυλύνδρουσ, ςφαύρεσ, ςώματα με ακμϋσ. Λύςη τησ διανυςματικόσ εξύςωςησ
Helmholtz και εφαρμογϋσ ςε προβλόματα διϊδοςησ, ςκϋδαςησ και ςυντονιςμού.
υναρτόςεισ Green για τισ εξιςώςεισ Laplace και Helmholtz με οριακϋσ ςυνθόκεσ
Dirichlet, Neumann, μικτϋσ. Δυαδικϋσ ςυναρτόςεισ Green ηλεκτρικού και
μαγνητικού πεδύου. Μϋθοδοσ των ροπών.
204. Δομό και ιδιότητεσ ημιαγωγών
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Η δομό των ςτερεών: επιςκόπηςη βαςικών αρχών τησ κβαντομηχανικόσ. Κρυςταλλικό δομό και χημικό ςύςταςη των ςωμϊτων. Ηλεκτρονικϋσ ιδιότητεσ: θεωρύα
ενεργειακών ζωνών κρυςταλλικών και ϊμορφων ςωμϊτων, μϋθοδοι υπολογιςμού,
Υαινόμενα μεταφορϊσ: κύνηςη φορϋων ςτο γεωμετρικό χώρο, κύνηςη φορϋων ςτο
χώρο των κυματανυςμϊτων, αγωγιμότητα ςε ιςχυρό ηλεκτρικό πεδύο, φορεύσ ςε
πλεόναςμα, μηχανιςμού επαναςύνδεςησ. Σεχνικϋσ ιδιότητεσ: αλληλεξϊρτηςη τησ
δομόσ και των ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών και χημικών ιδιοτότων των
ςωμϊτων. Ηλεκτρικϋσ επαφϋσ και διηλεκτρικό διϊςπαςη: μϋταλλα , μεταλλικϋσ
επαφϋσ και μονωτικϊ ςώματα υπό ηλεκτρικϊ πεδύα, μη γραμμικϊ φαινόμενα,
φαινόμενα διςτϊθειασ, γόρανςησ και καταςτροφόσ. Επύδραςη του περιβϊλλοντοσ:
επύδραςη υψηλών θερμοκραςιών και ακτινοβολιών ςτη ςταθερότητα και τισ
ιδιότητεσ των υλικών, οξεύδωςη, διϊβρωςη,
216. Ειδικϊ Κεφϊλαια Μικροκυμϊτων και Ακτινοβολύασ
Εξϊμηνο:Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ: 3
Ειςαγωγό ςε προχωρημϋνεσ αναλυτικϋσ μεθόδουσ επύλυςησ κλαςςικών ηλεκτρομαγνητικών προβλημϊτων (περύθλαςη από αγώγιμο ημιεπύπεδο, περύθλαςη
και ακτινοβολύα από ανοικτό κυματοδηγό, αςυνϋχειεσ ςε κυματοδηγούσ κλπ.) με
τεχνικϋσ από την θεωρύα των ολοκληρωτικών εξιςώςεων και ειδικότερα με την
μϋθοδο Wiener-Horf. Για την ανϊπτυξη των μεθόδων αυτών μελετώνται
ειςαγωγικϊ οι ιδιότητεσ του μεταςχηματιςμού Fourier ςτο μιγαδικό επύπεδο των
πλειότιμων μιγαδικών ςυναρτόςεων.
218. Εφαρμογϋσ Υωτονικόσ ςτη Βιοώατρικό
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
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Θεμελιώδεισ αρχϋσ αλληλεπιδρϊςεων φωτόσ με βιολογικϊ μακρομόρια, κύτταρα και
ιςτούσ: Οπτικϋσ ιδιότητεσ των μακρομορύων, ιςτών και επιδρϊςεισ τησ οπτικόσ
ακτινοβολύασ με αυτούσ. Οπτικϋσ μϋθοδοι ςτη διϊγνωςη και θεραπεύα:
Υωτοδυναμικό θεραπεύα, Εφαρμογϋσ φαςματοςκοπύασ φθοριςμού ςτη διϊγνωςη
καρκύνου (οπτικό βιοψύα), Οπτικό Σομογραφύα, Απεικονιςτικϋσ τεχνικϋσ για
κύτταρα και ιςτούσ: Απεικονιςτικό μικροςκοπύα, υνεςτιακό απεικονιςτικό μικροςκοπύα, ςχηματιςμόσ και λόψη εικόνασ. Απεικονιςτικό μικροςκοπύα AFM,
Όραςη υπολογιςτών για τη διϊγνωςη καρκύνου, Οπτικού Βιοαιςθητόρεσ.
221. Ηλεκτρομαγνητικό Διϊδοςη ςε Θερμό Πλϊςμα (Κινητικό Ανϊλυςη)
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ: 3
υναρτόςεισ κατανομόσ (περιεχόμενο, πρότυπεσ ςυναρτόςεισ) και κινητικϋσ
εξιςώςεισ (περιεχόμενο, μορφολογύα, γενικό μϋθοδοσ επύλυςησ). Διϊδοςη κυμϊτων
όταν B ≠ 0 (ηλεκτρομαγνητικϊ κύματα, ςχϋςη διαςπορϊσ ηλεκτροςτατικών
κυμϊτων Langmuir, ςημαςύα και ςυνϋπειεσ ςυντονιςμού, απόςβεςη Landau, μη
γραμμικό ςυμπεριφορϊ, κορεςμόσ). Διϊδοςη κυμϊτων παρϊλληλα προσ μαγνητικό
πεδύο B (γενικό ςχϋςη διαςπορϊσ, ςυνϋπειεσ θερμοκραςύασ ςε ηλεκτρομαγνητικϊ
κύματα υψηλών, μϋςων και χαμηλών ςυχνοτότων, κυκλοτρονικό απόςβεςη και
αςτϊθεια). Διϊδοςη κυμϊτων κϊθετα προσ μαγνητικό πεδύο B (κανονικόσ ρυθμόσ
διϊδοςησ ςε θερμό πλϊςμα και απόςβεςη/ενύςχυςη ςε αρμονικϋσ τησ
γυροςυχνότητασ, γενικό ςχϋςη διαςπορϊσ υπερκανονικού ρυθμού, ρυθμόσ
Bernstein). ύζευξη ταλαντώςεων (επύδειξη ςύζευξησ για κύματα Langmuir ςε
πλϊςμα με δύο ηλεκτρονικϋσ δϋςμεσ, ϊλλεσ διατϊξεισ με ςύζευξη, μελϋτη τοπολογύασ
καμπυλών διαςπορϊσ, διϊκριςη μεταξύ απόςβεςησ και ενύςχυςησ, εφαρμογϋσ ςε
ταλαντωτϋσ και ενιςχυτϋσ).
229. Εφαρμογϋσ τησ Μη Γραμμικόσ Οπτικόσ ςτισ Υωτονικϋσ Επικοινωνύεσ και
Διατϊξεισ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Υαινομενολογικό θεώρηςη των επιδεκτικοτότων ςε ιςοτροπικϊ και κεντροςυμμετρικϊ μϋςα, φαινόμενο Kerr, ςχϋςεισ Sellmeir, βαςικϊ μη γραμμικϊ φαινόμενα
ςτη φωτονικό, εξιςώςεισ Schroedinger και Ginzburg-Landau ςε φωτονικϊ δύκτυα
και διατϊξεισ, φαινόμενα διαςπορϊσ και περύθλαςησ, ανϊλυςη ευςτϊθειασ ειδικών
λύςεων, μεταβολικϋσ και διαταραχτικϋσ μϋθοδοι προςδιοριςμού προςεγγιςτικών
λύςεων, τεχνικϋσ πολυπλεξύασ ςτα πεδύα του χρόνου και των ςυχνοτότων (TDM,
WDM), φαινόμενα που απορρϋουν από τη χρόςη οπτικών ενιςχυτών (EDFA),
χρονοθορυβικόσ τρόμοσ, φαινόμενο Gordon-Haus, διαχεύριςη διαςπορϊσ, παλμού RZ
και NRZ, φωτεινϋσ βολύδεσ και δύνεσ, φωτοπερθλαςτικϊςολιτόνια, χωρικϊ
ςολιτόνια, διακριτϊ ςυςτόματα, ςυςτοιχύεσ μη γραμμικών κυματοδηγών και
διακριτϋσ εξιςώςεισ Schoedinger Ginzburg-Landau.
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232. Ολοκληρωμϋνη Οπτικό
Εξϊμηνο: Φειμερινό(Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ: 3
Ιςτοςελύδα μαθόματοσ:http://users.ntua.gr/eglytsis/Integrated_Optics.htm
Κυματαγωγού Λεπτού Διηλεκτρικού τρώματοσ, Κυματοδηγού καναλιού,
Πολυςτρωματικού Διηλεκτρικού Κυματοδηγού,
ορθογωνιότητασ ρυθμών,
ορθοκανονικότητα ρυθμών, Θεωρύα ςυζευγμϋνων ρυθμών, Κατευθυντικού
ςυζεύκτεσ, Μϋθοδοι καταςκευόσ Διηλεκτρικών και Ημιαγωγύμων Κυματοδηγών,
Κυλινδρικού Διηλεκτρικού Κυματαγωγού, Διαςπορϊ. Περύθλαςη από περιοδικϋσ
διατϊξεισ Εξύςωςη περιθλαςτικού Υρϊγματοσ, υνθόκεσ Bragg, Ακριβεύσ και
Προςεγγιςτικϋσ θεωρύεσ περύθλαςησ από Περιθλαςτικϊ Υρϊγματα, Θεωρύα πεπλεγμϋνων κυμϊτων. Θεωρύα ςυζευγμϋνων ρυθμών, Ομοδιευθυντικό ύζευξη,
Αντιδιευθυντικό ύζευξη. υζεύκτεσ κυματαγωγών, ςυζεύκτεσ πρύςματοσ,
ςυζεύκτεσπεριθλαςτικού φρϊγματοσ. Οπτικού διαμορφωτϋσ, οπτικού μετατροπεύσ
διεύθυνςησ, οπτικού διακόπτεσ, οπτικϊ φύλτρα, οπτικού ολοκληρωμϋνοι φακού,
πολυπλϋκτεσ και από-πολυπλϋκτεσ βαςιςμϋνοι ςε ηλεκτρο-οπτικϊ, ακουςτοοπτικϊ, μαγνητο-οπτικϊ φαινόμενα και φαινόμενα ηλεκτρο-απορρόφηςησ. Ειςαγωγό ςτην θεωρύα των φωτονικών κρυςτϊλλων με ενεργειακϊ κενϊ. Φρόςη
διατϊξεων φωτονικών κρυςτϊλλων ςε ολοκληρωμϋνα οπτικϊ ςυςτόματα. Ειςαγωγικό θεωρύα πλαςμονύων και εφαρμογϋσ ςε ολοκληρωμϋνα οπτικϊ ςυςτόματα.
Μϋθοδοσ διϊδοςησ ακτύνασ. Βαςικό θεωρύα λϋιζερ ημιαγωγών.
233. Ηλεκτροοπτικό και Εφαρμογϋσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Ιςτοςελύδα μαθόματοσ:http://users.ntua.gr/eglytsis/ElectroOptics.htm
Αναςκόπηςη βαςικών αρχών ηλεκτρομαγνητιςμού. Ειςαγωγό ςτην διϊδοςη
ηλεκτρομαγνητικών κυμϊτων ςε ανιςοτροπικϊ υλικϊ. Jones calculus. Διϊδοςη
ακτινών και δεςμών, Οπτικό Πινϊκων ABCD, Γκαουςιανϋσ δϋςμεσ. Οπτικού
ςυντονιςτϋσ, Fabry-Perot ςυντονιςτϋσ, Κριτόρια ευςτϊθειασ, υντονιςτϋσ με
ςφαιρικϊ κϊτοπτρα, υχνότητεσ ςυντονιςμού, Απώλειεσ ςε οπτικούσ ςυντονιςτϋσ.
Αλληλεπύδραςη ακτινοβολύασ με ατομικϊ ςυςτόματα, αυθόρμητη εκπομπό,
διεγερμϋνη εκπομπό, απορρόφηςη, Οπτικϋσ Διεργαςύεσ Einstein, Ομογενόσ και μηομογενόσ διεύρυνςη φϊςματοσ, υνϊρτηςη φαςματικόσ απόκριςησ, Απορρόφηςη
και Ενύςχυςη οπτικού ςόματοσ, Κϋρδοσ, κορεςμόσ κϋρδουσ ςε ομογενό και μη
ομογενό υλικϊ, Μοντϋλο ηλεκτρονικού ταλαντωτό, Fabry-Perot λϋιζερ, υχνότητεσ
ταλϊντωςησ, υνθόκη κατωφλύου, ταθερό κατϊςταςη λειτουργύασ, Λϋιζερ 3 και 4
ενεργειακών επιπϋδων, Ιςχύσ του λϋιζερ. Δυναμικό ςυμπεριφορϊ των λϋιζερ,
πολυρρυθμικό λειτουργύα, κλεύδωμα ρυθμών λϋιζερ και τρόποι επύτευξησ, λϋιζερ
γιγαντιαύου παλμού (Q-switching), Κορεςμϋνοι Απορροφητϋσ και Ενιςχυτϋσ,
Οριςμϋνα υςτόματα Λϋιζερ, Σροφοδοςύα και Αποδοτικότητα Λϋώζερ, Λϋώζερ
Ρουμπινύου, Nd-YAGΛϋώζερ, ΛϋώζερΝεοδυμύου-Γυαλιού, Λϋώζερ Ηλύου-Νϋου, Λϋώζερ
Διοξειδύου του Ανθρακα, Λϋιζερ Αργού, Excimer Lasers, Ευρύ Υαςματικό Κϋρδοσ 50
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Οργανικϊ Λϋώζερσ, Λϋώζερ Ημιαγωγών, Πληθυςμού ςε Λϋώζερ Ημιαγωγών,
Επανϊληψη τοιχειώδουσ Θεωρύασ των Ημιαγωγών, Πιθανότητα Πλόρωςησ
Ενεργειακόσ Θϋςησ, Οπτικό Απορρόφηςη και Κϋρδοσ ςε Ημιαγωγό, Επανϊληψη
Θεωρύασ Επαφόσ και Ετεροεπαφόσ Λϋώζερ Διόδων Κβαντικϊ Υαινόμενα, Διαμόρφωςη Λϋώζερ Ημιαγωγών, Ηλεκτρο-οπτικό Διαμόρφωςη Ακτύνων Λϋώζερ,
Ηλεκτρο-οπτικό
Υαινόμενα
και
Διπλοθλαςτικότητα,
Ηλεκτρο-οπτικό
Επιβρϊδυνςη, Ηλεκτρο-οπτικό Διαμόρφωςη Πλϊτουσ, Υαςικό Διαμόρφωςη του
Υωτόσ, Ηλεκτρο-οπτικού Διαμορφωτϋσ, Ηλεκτρο-οπτικό Απόκλιςη Δϋςμησ.
Αλληλεπύδραςησ Υωτόσ και Ϋχου, κϋδαςη του Υωτόσ από Ϋχο, Περύθλαςη Bragg
του Υωτόσ από Ακουςτικϊ Κύματα, Απόκλιςη Υωτεινόσ Δϋςμησ από Ηχητικϊ Κύματα, Εφαρμογϋσ των Λϋώζερσ - Παρϊδειγμα: Ολογραφύα. Ανύχνευςη Οπτικόσ
Ακτινοβολύασ, Οπτικϊ Επαγόμενοι Ρυθμού Μετϊβαςησ, Square-Law Devices,
Υωτοπολλαπλαςιαςτόσ, Θόρυβοσ ςε Υωτοπολλαπλαςιαςτϋσ.
702. Ειςαγωγό ςτη Υυςικό και την Σεχνολογύα τησ Ελεγχόμενησ
Θερμοπυρνηνικόσ ύντηξησ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ:4
Δυναμικό ηλεκτρονύων και ιόντων ςε ηλεκτρομαγνητικό πεδύο. τατικϊ πεδύα.
Φρονομεταβλητϊ πεδύα. Βαςικϊ μεγϋθη περιγραφόσ του πλϊςματοσ. Μόκοσ Debye.
υχνότητα πλϊςματοσ. Διακριτότητα πλϊςματοσ. Θερμοδυναμικό θεώρηςη του
πλϊςματοσ. υγκρούςεισ Coulomb. Φαρακτηριςτικού χρόνοι θερμοπούηςησ.
Ειςαγωγό ςτισ πυρηνικϋσ αντιδρϊςεισ ςύντηξησ ελαφρών πυρόνων. Προοπτικϋσ
ενεργειακών εφαρμογών. Βαςικϊ μϋρη αντιδραςτόρων θερμοπυρηνικόσ ςύντηξησ.
Παρούςα κατϊςταςη. ITER και DEMO. Μαγνητικϋσ τοπολογύεσ ςυγκρϊτηςησ
πλϊςματοσ. Stellarator, Tokamak, μαγνητικού καθρϋφτεσ. Σοπολογύεσ τύπου
Tokamak. Ροϋσ και ολοςθόςεισ ηλεκτρονύων και ιόντων ςτισ τοπολογύεσ αυτϋσ.
Μοντϋλα περιγραφόσ μαγνητικϊ περιοριςμϋνου πλϊςματοσ. Ειςαγωγό ςτην
κινητικό ανϊλυςη. Περιγραφό ρευςτού νϋςου. Μαγνητοώδροδυναμικό περιγραφό.
Μαγνητοώδροδυναμικό ιςορροπύα. Ιδανικό μαγνητοώδροδυναμικό. Πολοειδεύσ και
τοροειδεύσ μαγνητικϋσ ροϋσ. υντελεςτόσ αςφϊλειασ – q. Σοροειδόσ ςυμμετρύα και
κυκλικϋσ μαγνητικϋσ ςυμμετρύεσ. Αποκλύςεισ από τισ ςυμμετρύεσ αυτϋσ –
ρεαλιςτικϋσ
μαγνητικϋσ
τοπολογύεσ.
Μαγνητοώδροδυναμικϋσ
αςτϊθειεσ.
Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ ηλεκτρομαγνητικόσ διϊδοςησ ςε μαγνητικϊ περιοριςμϋνο
πλϊςμα. Περιγραφό ψυχρού πλϊςματοσ. Ηλεκτροςτατικού και ηλεκτρομαγνητικού
ρυθμού. Κυκλοτρονικού ςυντονιςμού. Ηλεκτρομαγνητικό θϋρμανςη πλϊςματοσ.
Ηλεκτρομαγνητικό όδευςη ρεύματοσ ςε Tokamak. Σεχνικϋσ και διατϊξεισ θϋρμανςησ
και όδευςησ ρεύματοσ.
701. Νανοηλεκτρονικϋσ Διατϊξεισ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: Περιγραφό

51

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΗΜΜΤ
τόχοι του Μαθόματοσ




Η κατανόηςη των αρχών λειτουργύασ διατϊξεων Field Effect.
Η κατανόηςη των εφαρμογών τουσ ςτην Νανοτεχνολογύα.
Λειτουργικό αναβϊθμιςη με την ςμύκρυνςη των διαςτϊςεων από μικρο- ςε
νανο-.
Αποτελϋςματα μϊθηςησ
Μετϊ την ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ αναμϋνεται να μπορούν:



Να χαρακτηρύζουν ηλεκτρικϊ βαςικϋσ μικρο- και νανοδιατϊξεισ.
Να αξιολογούν κριτικϊ τα αποτελϋςματα των μετρόςεων ηλεκτρικού
χαρακτηριςμού και να εξϊγουν ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με την λειτουργύα
των αντύςτοιχων διατϊξεων.
Περιεχόμενο του μαθόματοσ
Διατϊξεισ MOSFET – Εξαγωγό βαςικών χαρακτηριςτικών για κανϊλι μεγϊλου
μόκουσ – Λειτουργύα κϊτω από την τϊςη κατωφλύου – Ευκινηςύα καναλιού
Υαινόμενα μικρού μόκουσ καναλιού – κορεςμόσ ταχύτητασ - Θεωρύα ςμύκρυνςησ –
Βαλλιςτικό μεταφορϊ
Υαινόμενο ςόραγγοσ- Διατϊξεισ ενόσ ηλεκτρονύου-Υραγό Coulomb Κυκλώματα
νανοπυκνωτών και κβαντικών νηςύδων (τελειών) Σρανζύςτορ μικρού
αριθμού(ενόσ) ηλεκτρονύου Βαλλιςτικό MOSFET.
Διηλεκτρικϊ υψηλόσ διηλεκτρικόσ ςταθερϊσ ςε τρανζύςτορ –Νϋα υλικϊ πύλησΜεταλλικό πύλη- Νϋα υποςτρώματα υψηλόσ ευκινηςύασ (γερμϊνιο, III-V,
γραφϋνιο)
Πυρύτιο Πϊνω ςε Μονωτικό- MOSFET Πϊνω ςε Πυρύτιο ςε Mονωτικό – Διατϊξεισ
μερικόσ και ολικόσ απογύμνωςησ – Διατϊξεισ πολλαπλόσ πύλησ – FinFET –
Διατϊξεισ νανονημϊτων – Διατϊξεισ TFET (Σunneling FET)
Μνημονικϋσ διατϊξεισ - Πτητικϋσ και μη πτητικϋσ μνόμεσ – Ηλεκτρονικϋσ μνόμεσ
τύπου Flash – Μνόμεσ τύπου αντύςταςησ




∆ομόMOS, ∆ιατϊξεισ MOSFET, ΅ύκρυνςη διατϊξεων- προςομούωςη,
Υαινόμενα θερμών ηλεκτρονύων (hot carriers).
Προηγμϋνεσ διατϊξεισ: SOIMOSFET, ∆ιατϊξεισ ετεροδομών (MESFET,
MODFET), Νανοδομϋσ, ∆ιατϊξεισ ενόσ ηλεκτρονύου, κβαντικϊ καλώδια.
Εφαρμογϋσ των παραπϊνω ςε: Μνόμεσ, ∆ιατϊξεισ υψηλόσ ταχύτητασχαμηλόσ ιςχύοσ.

709. Μικροκυματικϋσ Πηγϋσ Ιςχύοσ
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ: 3
Α.

Ειςαγωγό ςτισ μικροκυματικϋσ πηγϋσ ιςχύοσ και ςτισ ηλεκτρονικϋσ δϋςμεσ:
 Βαςικό διϊταξη, ενεργειακό ιςοζύγιο, απαιτόςεισ κενού, περιοριςμού
καθόδου (Child-Langmuir, Richardson-Dushman).
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Β.

 χετικιςτικό δυναμικό, κύνηςη ηλεκτρονύων ςε βαςικϋσ διατϊξεισ πεδύων
(πεδύο Ε, ομογενϋσ πεδύο Β, διαςταυρούμενα πεδύα Ε και Β, πεδύο Β με όπια
ανομοιογϋνεια, διαμόκη ό εγκϊρςια, ό με καμπυλότητα).
 υνϋπειεσ ιδιοπεδύων ηλεκτρονικόσ δϋςμησ (ςχετικιςτικό ροό ChildLangmuir, όριο Brillouin για περιςτροφικό ιςορροπύα, ροό Brillouin ςε
μαγνητικϊ μονωμϋνη ϊνοδο).
Σαξινόμηςη, αρχό λειτουργύασ και βαςικϋσ μϋθοδοι υπολογιςμού:
 υντονιςμού (διαμόκεισ και εγκϊρςιοι, θεμελιώδεισ και αρμονικού).
 Κυματικό απόκριςη ηλεκτρονικόσ δϋςμησ, ςύζευξη με εξιςώςεισ
κυματοδηγού, υπολογιςμόσ κϋρδουσ.
 Ανϊλυςη αςθενούσ ςόματοσ ςε ταλαντωτό και υπολογιςμόσ ρυθμού
ενύςχυςησ.
 Ανϊλυςη ιςχυρού ςόματοσ και προςδιοριςμόσ ςτϊθμησ κορεςμού και
βαθμού απόδοςησ.
 Εξειδικεύςεισ ςε λυχνύα οδεύοντοσ κύματοσ, κλύςτρο, μϊγνητρο, γύροτρο,
μϋιζερ κυκλοτρονικού ςυντονιςμού, λϋιζερ ελεύθερων ηλεκτρονύων.

12.2. Σομϋασ ςυςτημϊτων μετϊδοςησ πληροφορύασ και τεχνολογύασ
υλικών
203. Τπολογιςτικόσ Ηλεκτρομαγνητιςμόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Μελετώνται προβλόματα μοντελοπούηςησ κυκλωμϊτων υψηλών ςυχνοτότων με
υπολογιςτικϋσ μεθόδουσ, λαμβϊνοντασ υπόψη την ακριβό γεωμετρύα των αντύςτοιχων διατϊξεων. Γύνεται λεπτομερόσ παρουςύαςη των μεθόδων: Ροπών
(method of moments - MoM) και Galerkin, βοηθητικών πηγών (method of auxiliary
sources – MAS), προςαρμογόσ ρυθμών (ModeMatching – MM), περαςμϋνων
διαφορών ςτον ϊξονα του χρόνου (finite difference time domain – FDTD) και
πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων (finite elements – FE) με εφαρμογϋσ ςε διςδιϊςτατεσ και
τριςδιϊςτατεσ γεωμετρύεσ για αγώγιμα και διηλεκτρικϊ υλικϊ. Δύνονται
παραδεύγματα που αφορούν τισ μικροκυματικϋσ ό οπτικϋσ ςυχνότητεσ και
ςχετύζονται με διατϊξεισ ακτινοβολύασ (δύπολα, μικροταινιακϋσ κεραύεσ), κυματοδόγηςησ ςε γραμμϋσ μεταφορϊσ (τύποι μικροταινιών, ομοεπιπϋδων γραμμών,
ςχιςμογραμμών), αςυνεχειών ςε κυματοδηγούσ, φύλτρων, πολυθύρων κτλ,, ενώ
αναλύονται και φαινόμενα ςκϋδαςησ.
207. Κινητϋσ Σηλεπικοινωνύεσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Κινητϋσ τηλεπικοινωνύεσ με ϋμφαςη ςτο φυςικό ςτρώμα: Κλαςςικϊ ςυςτόματα
κινητών τηλεπικοινωνιών. Φαρακτηριςμόσ ραδιοδιαύλου ςτενόσ ζώνησ. Φαρα-
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κτηριςμόσ ραδιοδιαύλου ευρεύασ ζώνησ. Θϋματα ραδιοκϊλυψησ GSM, UMTS,
Σεχνικϋσ επεξεργαςύασ ςόματοσ (equalizers, diversity). Αςύρματα τοπικϊ δύκτυα
εςωτερικών χώρων. Σεχνολογύα Bluetooth. Μοντϋλα κινητικότητασ. Θϋματα
επιλογόσ δικτύου. υνεργατικϋσ επικοινωνύεσ και υνεργατικϊ Πρωτόκολλα,
Επύδοςη υνεργατικόσ Διαφορικότητασ, Μοντϋλα διϊδοςησ UWB, υςτόματα
Πολλαπλών Κεραιών (MIMO), Μοντϋλα διϊδοςησ για Κινητϊ Δορυφορικϊ Δύκτυα,
Δύκτυα Κινητών Επικοινωνιών 4ησ γενιϊσ. Γνωςτικϊ Δύκτυα, Δυναμικό Διαχεύριςη
Υϊςματοσ, υνδεςιμότητα αδόμητων δικτύων. Θϋματα κατανομόσ πόρων (εύροσ
ζώνησ, ιςχύοσ, κ.α.) με χρόςη θεωρύασ παιγνύων.
208. Θεωρύα και Εφαρμογϋσ ΗΜ Κυμϊτων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Διϊδοςη ΗΜ κυμϊτων ςε ςτρωματοποιημϋνα μϋςα, μϋθοδοι Riccati, Born, Ry-tov,
WKB. Σο μονοδιϊςτατο πρόβλημα αντύςτροφησ ςκϋδαςησ, ολοκληρωτικϋσ
εξιςώςεισ Marchenko και επύλυςη αυτών . Αντύςτροφη ςκϋδαςη ςε τρεισ
διαςτϊςεισ, μϋθοδοσ του Bojarski, τομογραφικϋσ μϋθοδοι, μϋθοδοι όπιςθεν
προβολόσ (backprojection) και ςυνϋλιξησ, Οπτικό κατϊ Fourier (κυματικό οπτικό),
βαθ- μωτό θεωρύα περύθλαςησ, Μικροκυματικό ολογραφύα, ανϊλυςη ςτοιχειώδουσ
ολογρϊμματοσ και ολογρϊμματοσ Fresnel. Αρχϋσ τηλεπιςκόπηςησ και ραδιομετρύασ,
νόμοσ των Rayleigh και Jeans, φαςματικό υπογραφό από ςκϋδαςη από ςτερεϋσ
επιφϊνειεσ, εξύςωςη μετϊδοςησ ακτινοβολύασ. κϋδαςη ΗΜ κυμϊτων από τραχεύεσ
επιφϊνειεσ, ολοκλόρωμα Helmholtz, προςϋγγιςη του Kirchhoff, μϋθοδοσ του
Rayleigh, ςκϋδαςησ από τραχεύεσ επιφϊνειεσ.
209. Βιοώατρικό Μηχανικό
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Ειςαγωγό. Τγεύα. Χηφιακό επεξεργαςύα βιοςημϊτων και ιατρικών εικόνων.
ύγχρονεσ τϊςεισ ιατρικόσ τεχνολογύασ. Εφαρμογϋσ εικονικόσ πραγματικότητασ και
ρομποτικόσ ςτην ιατρικό. Σηλεματικό ςτην υγεύα: τεχνολογύεσ - εφαρμογϋσ,
τηλεώατρικό και αςφϊλεια, τηλεώατρικό και ιατρικό εκπαύδευςη. Νοςοκομειακϊ
Πληροφοριακϊ υςτόματα, Ιατρικό Πληροφορικό, Βιοπληροφορικό, Τπηρεςύεσ
Ηλεκτρονικόσ Τγεύασ,
212. Μϋθοδοι Εφαρμοςμϋνων Μαθηματικών για Ηλεκτρομαγνητικϊ Πεδύα
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020-διδϊςκεται κϊθε
2 ϋτη)
Ώρεσ: 3
Ιδιότητεσ πλειότιμων μιγαδικών ςυναρτόςεων και εφαρμογϋσ τουσ ςτην λύςη
διαφορικών και ολοκληρωτικών εξιςώςεων, Αςυμπτωτικϋσ μϋθοδοι: μϋθοδοσ
Laplace, πλϋον απότομησ κλύςησ (steepest descent), ςτϊςιμησ φϊςησ. Εφαρμογϋσ ςε
ςυναρτόςεισ Γϊμμα, Bessel, Hankel, ςε περιπτώςεισ αυχενικών ςημεύων υψηλόσ
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τϊξεωσ και ςε ιδιϊζοντα ολοκληρώματα τύπου Fourier. Σο πρόβλημα ςύγκλιςησ:
μεταςχηματιςμόσ Watson, υπολογιςμόσ ολοκληρωμϊτων με αλλαγό του
περιγραμμικού ολοκληρώματοσ. Ιδιϊζουςεσ ολοκληρωτικϋσ εξιςώςεισ και
εφαρμογϋσ. Ολοκληρωτικού μεταςχηματιςμού και εφαρμογϋσ ςε προβλόματα
οριακών ςυνθηκών.
215. Σηλεπικοινωνύεσ Οπτικών Ινών
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ:4
Σο μϊθημα αυτό καλύπτει την τεχνολογύα των τηλεπικοινωνιακών ςυςτημϊτων
που χρηςιμοποιούν ωσ μϋςο μετϊδοςησ οπτικϋσ ύνεσ, Η ύλη του μαθόματοσ εύναι
μοιραςμϋνη μεταξύ τησ θεωρύασ τησ κυματοδόγηςησ των οπτικών ηλεκτρομαγνητικών κυμϊτων και τησ θεωρύασ φώραςησ και επεξεργαςύασ ςημϊτων. Σα
θϋματα που καλύπτονται εύναι: Κυματοδόγηςη ςε επύπεδουσ διηλεκτρικούσ κυματοδηγούσ, διϊδοςη ςε μονορρυθμικϋσ και πολλυρυθμικϋσ οπτικϋσ ύνεσ, φαινόμενα
διαςπορϊσ ςτισ οπτικϋσ ύνεσ, μϋθοδοι φωτοφώραςησ των οπτικών ςημϊτων και
ςχεδύαςη οπτικών τηλεπικοινωνιακών ςυςτημϊτων (τοπικϊ δύκτυα και δύκτυα
ISDN).
217. Προχωρημϋνα Θϋματα Διϊδοςησ και Σεχνικών Μετϊδοςησ ςε ύγχρονα
Δύκτυα Ραδιοεπικοινωνιών
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Ειςαγωγό ςτα επύγεια και δορυφορικϊ μικροκυματικϊ δύκτυα ραδιοεπικοινωνιών.
Επύγεια ςυςτόματα οπτικόσ επαφόσ. Δορυφορικϋσ ζεύξεισ. Μελϋτη θορύβου.
Προβλόματα διϊδοςησ ςε μικροκυματικϊ επύγεια οπτικόσ επαφόσ. Διϊδοςη ελευθϋρου χώρου. Επύδραςη τησ μορφολογύασ εδϊφουσ. Ϊννοια των διαλεύψεων.
τατιςτικό ανϊλυςη των διαλεύψεων και μοντελοπούηςη καναλιού, Πολυβηματικϊ
Δύκτυα, Ανϊλυςη επαναληπτικών ςταθμών. Ενεργητικού αναμεταβιβαςτικού
ςταθμού αναλογικού τύπου. Ενεργητικού αναμεταβιβαςτικού ςταθμού ψηφιακού
τύπου. Παθητικού επαναλόπτεσ. Γενικϋσ αρχϋσ τησ διϊδοςησ μικροκυμϊτων για
ςυχνότητεσ πϊνω από 10GHz, Περιγραφό των διαλεύψεων βροχόσ (τατιςτικό
κατανομό του ςημειακού ρυθμού βροχόπτωςησ, Τπολογιςμόσ ειδικόσ απόςβεςησ,
Τπολογιςμόσ τησ Πιθανότητασ υπϋρβαςησ), Αποπόλωςη αςυρμϊτων ζεύξεων λόγω
ατμοςφαιρικών φαινομϋνων. Μελϋτη οριακόσ ςυμπεριφορϊσ επιγεύων
μικροκυματικών
ςυςτημϊτων
που
χρηςιμοποιούν
αναλογικό/ψηφιακό
διαμόρφωςη ςόματοσ κϊτω από ςυνθόκεσ διϊλειψησ βροχόσ. Μελϋτη οριακόσ
ςυμπεριφορϊσ επύγειων ςυςτημϊτων ψηφιακού τύπου πολλαπλών τμημϊτων διπλόσ διαφορικόσ αλυςύδασ. υνεκτικότητα αςυρμϊτων πολυβηματικών δικτύων.
Κυψελωτϊ Δύκτυα ταθερόσ Αςύρματησ Πρόςβαςησ (TDMA, CDMA), Πρότυπο IEEE
802.16. Ανϊλυςη Ενδοςυςτημικών Παρεμβολών. Μοντελοπούηςη κι Ανϊλυςη
Φωρητικότητασ επύγειων αςυρμϊτων τηλεπικοινωνιακών διαύλων με πολλαπλϋσ
ειςόδουσ-πολλαπλϋσ εξόδουσ (MIMO). Σεχνικϋσ προςαρμοςτικόσ Μετϊδοςησ,
Σεχνικϋσ Διαφορικόσ Λόψησ (MRC, EGC, SC). Ειςαγωγό ςε τεχνικϋσ χωροχρονικόσ
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μετϊδοςησ. Υαινόμενα διϊδοςησ ςε δορυφορικϊ ςυςτόματα. Μοντϋλα υπολογιςμού
τησ απόςβεςησ/αποπόλωςησ λόγω βροχόσ ςε δορυφορικϊ ςυςτόματα. Σεχνικϋσ για
την αντιμετώπιςη των διαλεύψεων λόγω βροχόσ ςτα δορυφορικϊ ςυςτόματα-διπλό
και τριπλό δορυφορικό λόψη. Περύπτωςη λογαριθμοκανονικού και γϊμμα
μοντϋλου. Παρεμβολϋσ ςε δορυφορικϊ ςυςτόματα. τατιςτικό κατανομό των
παρεμβολών λόγω τησ χωρικόσ ανομοιογϋνειασ του μϋςου διϊδοςησ. Φωρικό και
φαςματικό ςυνύπαρξη επύγειων και δορυφορικών ςυςτημϊτων, μελϋτη
παρεμβολών. Μελϋτη τησ παρεμβολόσ από γειτονικϊ δορυφορικϊ δύκτυα ςε
δορυφορικϊ ςυςτόματα που χρηςιμοποιούν τεχνικϋσ διπλόσ και τριπλόσ
διαφορικόσ λόψησ.
219. Βιοηλεκτρομαγνητιςμόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Ηλεκτρομαγνητικϋσ ιδιότητεσ βιολογικών ιςτών. Μϋθοδοι υπολογιςμού ηλεκτρομαγνητικών πεδύων μϋςα ςτο ανθρώπινο ςώμα. Αναλυτικϋσ και ημιαναλυτικϋσ μϋθοδοι, μϋθοδοσ ροπών, μϋθοδοσ πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων, μϋθοδοσ
πεπεραςμϋνων διαφορών ςτον πεδύο του χρόνου και υβριδικϋσ μϋθοδοι,
Απεικονιςτϋσ μαγνητικού ςυντονιςμού (MRI). Σεχνικϋσ αντύςτροφησ ςκϋδαςησ,
περιθλαςτικό τομογραφύα. Μικροκυματικόραδιομετρύα. Σεχνικϋσ υπερθερμύασ.
Θϋματα αςφϊλειασ.
220. Ηλεκτρομαγνητικό υμβατότητα
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Οριςμού, Εύδη ηλεκτρομαγνητικόσ παρενόχληςησ. Οδηγύεσ EMC, Διαδικαςύα
αυτοπιςτοπούηςησ. Διαδικαςύα τεχνικού φακϋλου. Ακτινοβολύα από επύπεδα.
Ανούγματα. Δύκτυο μετϊδοςησ. Σροφοδοςύα ακτινοβολητών, Μετρόςεισ βαςικών
χαρακτηριςτικών κεραιών. Επαγωγικό ςύζευξη. ύζευξη ακτινοβολύασ.
Απορροφητικϊ υλικϊ. Διατϊξεισ. Ανηχοώκού θϊλαμοι. Μετρόςεισ κοντινού πεδύου,
Ανϊλυςη Η/Μ παρεμβολών. Μοντϋλα εκπομπόσ κοινού και διαφορικού ρυθμού.
Μοντϋλα ακτινοβολύασ από ψηφιακϊ ρεύματα. Μοντϋλα επηρεαςμού γραμμών
μεταφορϊσ και τυπωμϋνων κυκλωμϊτων, θεωρητικό ανϊλυςη ςυςτημϊτων
θωρϊκιςησ. Πρακτικό θεώρηςη ςυςτημϊτων θωρϊκιςησ. Παρεμβολϋσ μϋςω
αγώγιμησ διαδρομόσ. Διαςταυρούμενη ςυνομιλύα και Η/Μ ςύζευξη. Ανϊλυςη
γεωμετριών ςυζευγμϋνων γραμμών. Ανϊλυςη ςτο πεδύο τησ ςυχνότητασ. Μοντϋλο
χαμηλών ςυχνοτότων για ηλεκτρικϊ κυκλώματα. Μικρϋσ γραμμϋσ με αςθενό
ςύζευξη. ύζευξη μϋςω κοινόσ αντύςταςησ. Ανϊλυςη ςύζευξησ ςτο πεδύο του
χρόνου. Ιςοδύναμα κυκλώματα με ςυγκεντρωμϋνα ςτοιχεύα. Εκτύμηςη παραμϋτρων
ανϊ μονϊδα μόκουσ. Διαςταυρούμενη ςυνομιλύα ςε τυπωμϋνα κυκλώματα.
υνοπτικό περιγραφό προδιαγραφών ηλεκτρομαγνητικόσ ςυμβατότητασ IEC/EN,
Πεδύο ελϋγχου ανοικτού χώρου. Μαθηματικό μοντϋλο και βαςικού οριςμού.
Διορθώςεισ ςφαλμϊτων του πρότυπου FCC. Μϋτρηςη του SA από τουσ antenna
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factors. Ανϊλυςη διορθωτικών παραγόντων. Εγκατϊςταςη OATS. ύγκριςη μεταξύ
OATS και λοιπών διατϊξεων μϋτρηςησ.
223. Τλικϊ και Περιβϊλλον
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ:2
Σα ηλεκτρικϊ και ηλεκτρονικϊ υλικϊ ςε ςχϋςη με τα περιβϊλλοντα λειτουργύασ:
βιομηχανικό, αςτικό, θαλϊςςιο, ρυπαςμϋνο και μικτό. Μϋθοδοι δοκιμών από την
βιομηχανύα για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ των υλικών των καταςκευών που
αφορούν τον ηλεκτρολόγο μηχανικό για ηλεκτρικϋσ επαφϋσ, διηλεκτρικϊ, καλώδια,
μεταςχηματιςτϋσ, μικροηλεκτρονικϋσ διατϊξεισ, περιβλόματα (packaging). Μη
καταςτρεπτικϋσ και καταςτρεπτικϋσ μϋθοδοι για τον ϋλεγχο τησ αξιοπιςτύασ των
υλικών: ακτύνεσ Φ, ηλεκτρονικό μικροςκόπιο ςϊρωςησ, SIMS, QMA, Auger,
δινορρεύματα. Επύδραςη περιβϊλλοντοσ ςε: λεπτϊ υμϋνια, γόρανςη και κόπωςη
των υλικών, επύδραςη υπεριώδουσ ακτινοβολύασ ςε πολυμερό, επύδραςη
περιβϊλλοντοσ ςτην λειτουργύα ηλεκτρονικών ςε εςωτερικούσ χώρουσ, τεχνητό
επιταχυνόμενη γόρανςη. Περιπτώςεισ αςτοχιών υλικών από βιομηχανικϊ
ατυχόματα, από κακό πρώτη ύλη, από κακϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ. Επύδραςη
ηλεκτροτεχνικών υλικών ςε μικρό- και μακρό-κλύμακα περιβϊλλοντοσ, διαχεύριςη
και τοξικϊ παρϊγωγα.
224. υςτόματα Μετρόςεων για Οπτικό Λογικό
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ:3
Βαςικό θεωρύα διϊδοςησ ςε ςυςτόματα οπτικών ινών. υςτϊςεισ και τυποπούηςη
οπτικών ινών και οπτικών διατϊξεων. Βαςικϊ όργανα μετρόςεων για το ποιοτικό
και ποςοτικό ϋλεγχο οπτικών κυκλωμϊτων και δικτύων οπτικών ινών. Ποςοτικό
περιγραφό βαςικών παθητικών διατϊξεων που χρηςιμοποιούνται ςε ςυςτόματα
οπτοηλεκτρονικών μετρόςεων. Ποιοτικό και ποςοτικό περιγραφό οπτικών
ενιςχυτών ύνασ με προςμύξεισ ιόντων ερβύου και ενιςχυτών ημιαγωγού. Θεωρύα
ςυμβολόσ και ςυμβολόμετρα που χρηςιμοποιούνται για μετρόςεισ όπωσ MachZehnder, Sagnac, Michelson, Πειραματικϋσ διατϊξεισ μετρόςεων με αςύμφωνο και
ςύμφωνο φωσ Μετρόςεισ βαςικών μεγεθών οπτικών ινών. Φαρακτηριςμόσ
οπτικών πηγών, οπτικών ενιςχυτών ιόντων ερβύου. Απόκριςη ςυχνότητασ και
παλμικό απόκριςη οπτικών πηγών και φωτοφωρατών. Εφαρμογϋσ ςε μετρόςεισ
κυκλωμϊτων οπτικόσ λογικόσ.
225. Ειςαγωγό ςτην Ολοκλόρωςη, ύνθεςη και υςκευαςύα Υωτονικών
Ολοκληρωμϋνων Κυκλωμϊτων
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ:3
Αναδρομό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων: Αναλογικό μετϊδοςη και μεταγωγό,
Χηφιακό μετϊδοςη και μεταγωγό. Πολυπλεξύα PDH και οι υποκεύμενοι περιοριςμού.
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Μεταγωγό πακϋτου: ςκοπόσ και λειτουργικότητα, Η μετϊδοςη μϋςω οπτικών ινών
και η επύδραςη που ϋχει ςτα δύκτυα. ύγχρονη μετϊδοςη SDH / SONET. Ωλλοι τύποι
μετϊδοςησ και δρομολόγηςησ πακϋτου (ATM, IP). Σύποι δικτύων και ο καθοριςμόσ
τουσ ςε ςχϋςη με την υπϊρχουςα τεχνολογύα. Οπτικό μετϊδοςη από-ςημεύο-ςεςημεύο και οπτικό αναγϋννηςη πλϊτουσ (οπτικού ενιςχυτϋσ). τοιχεύα θεωρύασ
οπτικόσ φώραςησ, WDM και OTDM δύκτυα. Δρομολόγηςη ςε WDM δύκτυα. Οπτικό
μεταγωγό: Αναδρομό και τεχνολογύα. Περιγραφό των βαςικών διατϊξεων που
χρηςιμοποιούνται ςτην οπτικό μεταγωγό. Αρχιτεκτονικϋσ κόμβων. Αύτια
αλλούωςησ ςόματοσ. Σα αμιγώσ οπτικϊ δύκτυα. Ειςαγωγό ςτη θεωρύα ςχεδύαςησ
οπτικών δικτύων μϋςω μοντϋλων φυςικού ςτρώματοσ.
301. Σεχνολογύεσ Διαδικτύου και Δικτύων Ευρεύασ Ζώνησ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Αρχϋσ διαδικτύου. τούβα πρωτοκόλλων διαδικτύου (IP, TCP/UDP, ARP, ICMP),
Αρχιτεκτονικό διαδικτύου, Διευθυνςιοδότηςη και αλγόριθμοι δρομολόγηςησ (OSPF,
RIP, IGP, EGP), Εκπομπό προσ πολλαπλούσ παραλόπτεσ (multicast). Αςφϊλεια ςτο
διαδύκτυο (IPSec, PKI), Ποιότητα υπηρεςύασ (Quality of Service, QoS) ςτο διαδύκτυο.
Πρωτόκολλο δϋςμευςησ πόρων (Resource ReserVation Protocol). Αρχιτεκτονικϋσ
ενοποιημϋνων υπηρεςιών διαδικτύου (Integrated Internet Services) και
διαφοροποιημϋνων υπηρεςιών (Differentiated Services). Διαχειριςτϋσ εύρουσ ζώνησ
(Band width Broker). Μεταγωγό ετικϋτασ πολλαπλών πρωτοκόλλων (Multi
Protocol Label Switching, MPLS). Σεχνολογύα επικοινωνιακόσ κύνηςησ (Traffic
Conditioning). Σεχνολογύα IP over ATM. Γενικϋσ αρχϋσ δικτύων Αςύγχρονου Σρόπου
Μεταφορϊσ (Asynchronous Transfer Mode, ATM), διαςτρωμϊτωςη και
ςηματοδοςύα. Μοντϋλα IP over ATM (κλαςςικό IP over ATM, NHRP). Εφαρμογϋσ και
υπηρεςύεσ διαδικτύου. Voice over IP. Ροϋσ πληροφορύασ εικόνασ, όχου. Σηλεφωνύα
IP. Σηλεςυνδιϊςκεψη (Video conference – ΜΒΟΝΕ). Τπηρεςύα ψηφιακόσ
τηλεόραςησ κατ’ επιλογό χρόςτη (Video on demand).
302. Σηλεπικοινωνιακό Ηλεκτρονικό
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η ςχεδύαςη ηλεκτρονικών κυκλωμϊτων που
χρηςιμοποιούνται ςε τηλεπικοινωνιακϊ ςυςτόματα και ειδικότερα: θεωρύα ηλεκτρικού θορύβου και ςχεδύαςη διατϊξεων που ελαχιςτοποιούν το θόρυβο. χεδύαςη ενιςχυτών υψηλών ςυχνοτότων με ελαχιςτοπούηςη θορύβου και διαθϋςιμου
κϋρδουσ. χεδύαςη μη - γραμμικών ςτοιχεύων, πολλαπλαςιαςτών, μικτών,
ενιςχυτών ιςχύοσ. Θεωρύα μη γραμμικόσ ανϊλυςησ, τεχνικό ιςορροπύασ αρμονικών,
ςειρϋσ δλτερα. χεδύαςη ταλαντωτών, διαμορφωτών / αποδιαμορφωτών, βρόχοι
κλειδώματοσ φϊςησ. χεδύαςη ψηφιακών πομποδεκτών. Σο μϊθημα περιλαμβϊνει
και αςκόςεισ για ςχεδύαςη ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών κυκλωμϊτων με
χρόςη κατϊλληλου CAD.
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313. Σεχνολογύεσ Λογιςμικού για Παροχό Τπηρεςιών ςε Επικοινωνιακϊ
Δύκτυα
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Εξϋλιξη δικτύων και δικτυακού λογιςμικού. Ιςτορικό αναδρομό ςε μεθόδουσ
παροχόσ υπηρεςιών ςε επικοινωνιακϊ δύκτυα, η περύπτωςη του Internet, Ο ρόλοσ
τησ ςηματοδοςύασ ςτην παροχό υπηρεςιών. Συπικϊ ςυςτόματα ςηματοδοςύασ και
ςχεδιαςμού υπηρεςιών (SS7, DSS1), Αντικειμενοςτραφό ςυςτόματα ςηματοδοςύασ
και ςχεδιαςμού υπηρεςιών (ISCP, EXPANSE), χεδύαςη και ϋλεγχοσ υπηρεςιών με
τεχνολογύα Ευφυών Δικτύων, Παροχό υπηρεςιών μϋςω ανοικτών διεπαφών
(Parlay), Σεχνολογύεσ κατανεμημϋνων αντικειμϋνων (CORBA). Ο ρόλοσ των
αντικειμενοςτραφών μεθόδων ςχεδιαςμού και ανϊπτυξησ λογιςμικού ςτισ
επικοινωνύεσ (ςυςτόματα διαχεύριςησ δικτύων, ευφυό δύκτυα, κινητϊ δύκτυα,
TINA). Ενεργϊ δύκτυα και τεχνολογύα κινητών αντικειμϋνων (mobile code).
Εφαρμογϋσ ςτο Internet και ςτα ευφυό δύκτυα.
699. Βαςικϋσ Αρχϋσ και Σεχνολογύεσ Βιοπληροφορικόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Σο μϊθημα ςτοχεύει ςτην παρουςύαςη αφενόσ εργαλεύων και τεχνολογιών για την
ανϊλυςη βιοώατρικών δεδομϋνων κυτταρικού και υποκυτταρικού επιπϋδου (π.χ.
γονιδιωματικόσ και πρωτεώνωμικόσ) και αφετϋρου βαςικών αρχών οικοδόμηςησ
μοντϋλων και χρόςησ τεχνικών υπολογιςτικόσ προςομούωςησ για την κατανόηςη
φυςιολογικών και βιολογικών ςυςτημϊτων. το πλαύςιο του Μαθόματοσ,
παρουςιϊζονται: α) οι βαςικϋσ αρχϋσ Μοριακόσ Βιολογύασ που ςυνδϋονται με τα
χαρακτηριςτικϊ του κυττϊρου, το DNA, το RNA και τη γονιδιακό ανϊλυςη, ενώ
παρϊλληλα αναλύεται η ςχϋςη τησ Βιολογύασ με την επιςτόμη των υπολογιςτών, β)
οι βαςικϋσ τεχνικϋσ και αλγόριθμοι για τη ςύγκριςη ακολουθιών και τη ςτατιςτικό
επεξεργαςύα δεδομϋνων, γ) οι βαςικϋσ υποδομϋσ πληροφορικόσ ςτισ οπούεσ
αποθηκεύονται βιολογικϊ δεδομϋνα ςυμπεριλαμβανομϋνων των διαδικτυακϊ
διαθϋςιμων βϊςεων δεδομϋνων ςε ςυνδυαςμό με τα ςημαντικότερα εργαλεύα
λογιςμικού που χρηςιμοποιούνται για την ανϊλυςό τουσ (επεξεργαςύα,
αλληλοςυςχϋτιςη, κοινό χρόςη και αρχειοθϋτηςη πληροφοριών Βιοπληροφορικόσ,
κ,λπ.) και δ) τεχνικϋσ πολυεπύπεδησ προςομούωςησ βιολογικών ςυςτημϊτων (π.χ.
λειτουργύα βιολογικών νευρώνων, μεταβολικό ςύςτημα γλυκόζησ - ινςουλύνησ).
705. Πολυκλιμακωτό Προςομούωςη τησ Αςθϋνειασ και Καρκύνου και ΙnSilico
Ιατρικό
http://www.ece.ntua.gr/el/education/postgraduate( ςταΕληνικϊ)
http://www.ece.ntua.gr/en/education/postgraduate( ςτα Αγγλικϊ)
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
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Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι οι μαθηματικϋσ και υπολογιςτικϋσ μϋθοδοι, οι
τεχνολογύεσ, τα ολοκληρωμϋνα τεχνολογικϊ ςυςτόματα και οι μϋθοδοι κλινικόσ
επιβεβαύωςησ τησ αξιοπιςτύασ τουσ που αποςκοπούν ςτην πολυκλιμακωτό
(multiscale) προςομούωςη αςθενειών και τησ απόκριςόσ τουσ ςε θεραπευτικϋσ
ςτρατηγικϋσ και ςχόματα εντόσ του πραγματικού κλινικού περιβϊλλοντοσ. Ο
καρκύνοσ ϋχει επιλεγεύ ωσ το κατεξοχόν διδακτικό παρϊδειγμα αςθϋνειασ η οπούα
εκφρϊζεται ιδιαύτερα ϋντονα ςε όλεσ τισ χωροχρονικϋσ κλύμακεσ τησ
βιοπολυπλοκότητασ. Οι πλεύςτεσ από τισ διδαςκόμενεσ μεθόδουσ ϋχουν εφαρμογό
ό εύναι επεκτϊςιμεσ και ςε πολλϋσ ϊλλεσ αςθϋνειεσ. Η πολυκλιμακωτό
προςομούωςη των αςθενειών ςυνιςτϊ τον πυρόνα τησ αναδυόμενησ επιςτημονικόσ,
τεχνολογικόσ και μελλοντικϊ κλινικόσ περιοχόσ τησ In Silico Ιατρικόσ
(https://en.wikipedia.org/wiki/In_silico_medicine). Η In Silico Iατρικό μϋςω τησ
επαναδιατύπωςησ τησ Ιατρικόσ ωσ αυςτηρϊ αναλυτικόσ μαθηματικόσ επιςτόμησ
και υπολογιςτικόσ τεχνολογύασ αποςκοπεύ ςτο βϋλτιςτο εξατομικευμϋνο ςχεδιαςμό
τησ θεραπευτικόσ ςτρατηγικόσ ανϊ αςθενό αλλϊ και ςτη διεξαγωγό κλινικών
ελϋγχων in silico (δηλ.ςτον υπολογιςτό). Οι ςτόχοι αυτού προβλϋπονται να
επιτευχθούν μϋςω τησ δυνατότητασ για εκτϋλεςη αξιόπιςτων εικονικών κλινικών
πειραμϊτων ςτον υπολογιςτό. Για το ςκοπό αυτό αξιοποιούνται ςυγχρόνωσ όλα τα
πολυκλιμακωτϊ δεδομϋνα του αςθενούσ (απεικονιςτικϊ, ιςτοπαθολογικϊ, μοριακϊ,
κλινικϊ κτλ.) μϋςω κατϊλληλων και κλινικϊ επιβεβαιωμϋνων πολυκλιμακωτών
μοντϋλων αςθενειών. Σο μϊθημα αποτελεύται από τισ εξόσ οκτώ γενικϋσ ενότητεσ: 1.
Ειςαγωγό ςτην Πολυκλιμακωτό Προςομούωςη Αςθενειών (ΠΚΠΑ) και την In Silico
Iατρικό. Σα παραδεύγματα τησ Πολυκλιμακωτόσ Προςομούωςησ του Καρκύνου
(ΠΚΠΚ) και τησ In Silico Ογκολογύασ. 2. Ιn Silico Ιατρικό / Ιn Silico Ογκολογύα:
Θϋματα Βαςικόσ Επιςτόμησ. [Βαςικϋσ αρχϋσ πολυκλιμακωτόσ υπολογιςτικόσ
προςομούωςησ αςθενειών. Σο παρϊδειγμα του καρκύνου. Παραδεύγματα από
αςθϋνειεσ του καρδιαγγειακού, του μυοςκελετικού, του ανοςοποιητικού και ϊλλων
ςυςτημϊτων. Η θεμελιώδησ αρχό “Summarize and Jump”. Κατηγορύεσ μοντϋλων
αςθενειών. Κλϊςεισ μαθηματικών μεθόδων (διακριτϋσ - ςυνεχεύσ, νετερμινιςτικϋσ ςτατιςτικϋσ, μηχανιςτικϋσ - μηχανικόσ μϊθηςησ κτλ.). Παραδεύγματα κατηγοριών/
τύπων όγκων που προςεγγύζονται προςομοιωτικϊ
ςτο μϊθημα (μημικροκυτταρικό καρκύνωμα του πνεύμονοσ, καρκύνοσ του μαςτού, πολύμορφο
γλοιοβλϊςτωμα, νεφροβλϊςτωμα, καρκύνοσ του τραχόλου τησ μότρασ, οξεύα
λεμφοκυτταρικό λευχαιμύα). Eξατομύκευςητησ θεραπεύασ με πειραματιςμό in silico.
Ο Ογκοπροςομοιωτόσ. Πολυδιϊςτατοι βιολογικού χώροι. Ο υπερπύνακασ τησ
ανατομικόσ περιοχόσ ενδιαφϋροντοσ. Σελεςτϋσ ςτοιχειωδών βιολογικών
μηχανιςμών. Φρόςη
Διακριτών Μαθηματικών (μηχανϋσ
πεπεραςμϋνων
καταςτϊςεων, κυτταρικϊ αυτομϊτα, τεχνικό Monte Carlo, ομαδοπούηςη κυττϊρων
ςε κλϊςεισ ιςοδυναμύασ, εξειδικευμϋνοι αλγόριθμοι κτλ). Προςομούωςη Διακριτών
Καταςτϊςεων – Διακριτών Γεγονότων (Discrete Entity – Discrete Event Simulation).
Παραδεύγματα υπολογιςτικόσ προςομούωςησ τησ ελεύθερησ αύξηςησ και
απόκριςησ όγκων ςτην εξωτερικό ακτινοβόληςη, τη βραχυθεραπεύα,
χημειοθεραπευτικϊ ςχόματα, ςτοχευμϋνεσ μοριακϋσ θεραπεύεσ και πειραματικϋσ
θεραπεύεσ. Τπολογιςτικό προςομούωςη τησ απόκριςησ φυςιολογικών ιςτών ςε
θεραπευτικϊ ςχόματα. Ανϊπτυξη ςημαςιολογικών μεταμοντϋλων και
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υπερμοντϋλων για τον καρκύνο και την Ογκολογύα.] 3. Ιn Silico Ιατρικό / Ιn Silico
Ογκολογύα: Θϋματα Σεχνολογύασ [Αρχιτεκτονικό του Σεχνολογικϊ Ολοκληρωμϋνου
Ογκοπροςομοιωτό. υςτόματα ςχεδιαςμού και προγραμματιςμού ροόσ εργαςιών
(workflow). Τπολογιςτικϋσ υποδομϋσ μεγϊλησ κλύμακασ και αυτοματοποιημϋνα
ςενϊρια εκτϋλεςησ προςομοιώςεων ςε αυτϋσ. Προεπεξεργαςύα πολυκλιμακωτών
κλινικών δεδομϋνων (απεικονιςτικών, ιςτοπαθολογικών, μοριακών, θεραπευτικών
ςχημϊτων κτλ.). Ανωνυμοπούηςη και ψευδο-ανωνυμοπούηςη κλινικών δεδομϋνων.
Ηθικϊ και νομικϊ ζητόματα και τεχνολογύεσ υποςτόριξησ. Αποθετόρια
(repositories) πολυκλιμακωτών κλινικών δεδομϋνων, μοντϋλων και προβλϋψεων.
Μϋθοδοι οπτικοπούηςησ των πολυδιϊςτατων προβλϋψεων του Ογκοπροςομοιωτό.
υςτόματα παρουςύαςησ και ανϊλυςησ των αποτελεςμϊτων, τησ ςυμπεριφορϊσ
και τησ αξιοπιςτύασ του ογκοπροςομοιωτό. Tεχνολογύεσ ολοκλόρωςησ των
ςτοιχεύων του ογκοπροςομοιωτό. Διεπαφϋσ.] 4. Ιn Silico Ιατρικό / Ιn Silico
Ογκολογύα: Θϋματα Κλινικών Απαιτόςεων και Εφαρμογών 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
ΒΑΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΕΘΒΕ) - Προςομούωςη τησ διόθηςησ κλινικών καρκινικών
όγκων με τη χρόςη τησ μη γραμμικόσ μερικόσ διαφορικόσ εξύςωςησ (ΜΔΕ) τησ
αντύδραςησ – διϊχυςησ και κατϊλληλων οριακών ςυνθηκών.Αντύςτοιχα
προβλόματα ςτη γενικό In Silico Iατρικό. 6. ΕΘΒΕ - Αριθμητικϋσ Μϋθοδοι για την
επύλυςη του χωρο-χρονικού προβλόματοσ τησ διόθηςησ καρκινικών όγκων ςε
υγιεύσ
ιςτούσ με οριακϋσ ςυνθόκεσ Νeumann. Εφαρμογό τησ Μεθόδου
πεπεραςμϋνων διαφορών Crank- Nicolson ςε ςυνδυαςμό με τη μεθοδο των
ςυζυγών κλύςεων. Αντύςτοιχα προβλόματα ςτη γενικό In Silico Iατρικό. 7. ΕΘΒΕ Προςομούωςη τησ αγγειογϋνεςησ κατϊ την αύξηςη καρκινικών όγκων. Αντύςτοιχα
προβλόματα ςτη γενικό In Silico Iατρικό. 8. ΕΘΒΕ - Προςομούωςη μοριακών
μονοπατιών, μοριακών δικτύων, διαβύβαςησ μοριακών ςημϊτων και τησ
προκύπτουςασ ςυμπεριφορϊσ του καρκινικού κυττϊρου. Αντύςτοιχα προβλόματα
ςτη γενικό In Silico Iατρικό. [Μοριακϋσ προςομοιώςεισ με βϊςη τισ αρχϋσ του
Νεύτωνα, το νόμο του Coulomb και τισ αρχϋσ τησ Κβαντομηχανικόσ. Μοντϋλα
μοριακόσ πρόςδεςησ. Παραδεύγματα προςομούωςησ τησ αλληλεπύδραςησ μορύων
φαρμϊκων και πρωτεώνών ςτην Ογκολογύα. Μϋθοδοι μοριακόσ δυναμικόσ για το
χαρακτηριςμό των δομικών ιδιοτότων μεταλλαγμϋνων γονιδιακών προώόντων.
Φρόςη ςυνόθων διαφορικών εξιςώςεων για την περιγραφό ογκογενετικών και
γενικών δικτύων και μονοπατιών μοριακόσ ςηματοδότηςησ και αλληλεπύδραςησ.
Προκύπτουςα ςυμπεριφορϊ του (καρκινικού) κυττϊρου.]

12.3. Σομϋασ ςημϊτων, ελϋγχου και ρομποτικόσ
210. υςτόματα Αυτομϊτου Ελϋγχου
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
υςτόματα αυτομϊτου ελϋγχου πολλών - ειςόδων, πολλών - εξόδων. Περιγραφϋσ με
εξιςώςεισ καταςτϊςεωσ και μότρα ςυςτόματοσ. Αντιςτϊθμιςη για τοποθϋτηςη
πόλων με ανατροφοδότηςη καταςτϊςεωσ, βϋλτιςτοσ ϋλεγχοσ αποφυγόσ
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αλληλεπύδραςησ. Δυναμικό αντιςτϊθμιςη ςειρϊσ ςε ςυνδυαςμό με δυναμικό
ανατροφοδότηςη εξόδου και θεωρόματα ευςτϊθειασ. Μϋθοδοι ςχεδύαςησ ςτο πεδύο
τησ ςυχνότητασ. Ρωμαλϋοσ ϋλεγχοσ. Ρωμαλεότητα βϋλτιςτου τετραγωνικού ελϋγχου
και ανϊκτηςη μότρασ ςυναρτόςεων μεταφορϊσ βρόχων. Βϋλτιςτη τετραγωνικό
ςχεδύαςη δύο βαθμών ελευθερύασ. Η ρωμαλϋοσ ϋλεγχοσ. Ρωμαλϋοσ ϋλεγχοσ
πολλαπλών μοντϋλων και θεώρημα Kharitonov.
227. Όραςη Τπολογιςτών
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3 θεωρύα-1 εργαςτόριο
τόχοι: Ειςαγωγό ςτην θεωρύα των προβλημϊτων τησ υπολογιςτικόσ όραςησ,
ςύνοψη ενδεύξεων από βιολογικό όραςη, ανϊπτυξη μαθηματικών μοντϋλων και
υπολογιςτικών αλγορύθμων για την επύλυςη τουσ, και περιγραφό επιλεγμϋνων
εφαρμογών τουσ. Οπτικού αιςθητόρεσ και ςχηματιςμόσ εικόνων. Φρώμα.
Επεξεργαςύα χωρο-χρονικών οπτικών ςημϊτων: Πολυδιϊςτατα γραμμικϊ φύλτρα
και Fourier/Gabor ανϊλυςη. Μορφολογικού τελεςτϋσ και μη-γραμμικϊ φύλτρα.
Ανϊλυςη εικόνων ςε πολλαπλϋσ κλύμακεσ με γραμμικϋσ (Gaussian scale-space) και
μη-γραμμικϋσ μεθόδουσ (γεωμετρικό διϊχυςη). Ανύχνευςη ακμών και ϊλλων
γεωμετρικών χαρακτηριςτικών. Ανϊλυςη χόματοσ και Τφόσ. Εκτύμηςη οπτικόσ
κύνηςησ. τερϋοψη και γεωμετρύα πολλαπλών όψεων. Δυναμικό εξϋλιξη
καμπυλών/επιφανειών, ενεργϊ περιγρϊμματα και επιπεδοςύνολα. Γραφοθεωρητικϋσ μϋθοδοι. Κατϊτμηςη εικόνων. 3Δ Ανακαταςκευό. Αναγνώριςη οπτικών
αντικειμϋνων. Εφαρμογϋσ ςε τεχνητό νοημοςύνη, βιοώατρικό, ρομποτικό, ψηφιακϋσ
τϋχνεσ, και διαδύκτυο.
228. Θεωρύα Παιγνύων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Ϊννοιεσ Pareto, Nash, Stackelberg, Mixed strategies και behavioural strategies.
Δυναμικϊ παύγνια. Γραμμικϊ ςυςτόματα με τετραγωνικϊ κόςτη. τοχαςτικϊ
παύγνια. Αλγόριθμοι επύλυςησ. Προςαρμογό (adaptation) και μϊθηςη (learning) ςε
παύγνια.
230. τοχαςτικό Βελτιςτοπούηςη
Εξϊμηνο: Φειμερινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ: 3
Δυναμικόσ Προγραμματιςμόσ, ςτοχαςτικό προςϋγγιςη (stochastic approximation),
μαρκοβιανό μϊθηςη (Markovian learning). Ευςτϊθεια και ςύγκλιςη ςτοχαςτικών
ςυςτημϊτων, Προςομοιωμϋνη ανόπτηςη (simulated annealing). Γενετικού
αλγόριθμοι.
312. Ρομποτικϊ υςτόματα Ελϋγχου
Εξϊμηνο: Εαρινό
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Ώρεσ: 3
υςτόματα βαςιςμϋνα ςτη γνώςη. Ευφυόσ ϋλεγχοσ βαςιςμϋνοσ ςτη γνώςη (ϊμεςοσ
και ϋμμεςοσ). Αςαφό ςυςτόματα. Ευφυόσ αςαφόσ ϋλεγχοσ, θεωρύα μαρτυρύασ.
Διαγνωςτικό ςυςτημϊτων βαςιςμϋνη ςτη γνώςη. Ευφυόσ ϋλεγχοσ ρομποτικών
ςυςτημϊτων (αςαφόσ, βαςιςμϋνοσ ςτη γνώςη, νευρωνικόσ, ιεραρχικόσ). Ευφυόσ
ϋλεγχοσ βιομηχανικών ςυςτημϊτων (φυςικών - χημικών διεργαςιών - ςυςτημϊτων
διακριτόσ παραγωγόσ).
318. Προςαρμοςτικόσ, θεναρόσ και Ιεραρχικόσ Ϊλεγχοσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Ειςαγωγό ςτον ςθεναρό και προςαρμοςτικό ϋλεγχο. Αναςκόπηςη τησ θεωρύασ
ευςτϊθειασ κατϊ Lyapunov. Ϊλεγχοσ ςταθεροπούηςησ κατϊ Lyapunov. Ϊλεγχοσ
βαςιςμϋνοσ ςε μοντϋλα (EBM). θεναρόσ ϋλεγχοσ ολύςθηςησ τροχιϊσ (EOT).
Προςαρμοςτικόσ ϋλεγχοσ μοντϋλου αναφορϊσ (ΠΕΜΑ). Αυτοςυντονιζόμενοσ
προςαρμοςτικόσ ϋλεγχοσ (ΑΠΕ). Ειςαγωγό ςτον ιεραρχικό και αποκεντρωμϋνο
ϋλεγχο. Ϊλεγχοσ ςυντονιςμού ιεραρχικών ςυςτημϊτων (ΕΙ), Ιεραρχικόσ ϋλεγχοσ
(ΙΕ) ανοικτού και κλειςτού βρόχου (ςυνεχό και διακριτϊ ςυςτόματα).
Υωλιαςμϋνοσ ιεραρχικόσ ϋλεγχοσ (ΥΙΕ), Αποκεντρωμϋνοσ ϋλεγχοσ ςυςτημϊτων
(ΑΕ) μεγϊλησ κλύμακασ.
322. Προχωρημϋνα Θϋματα Σεχνητόσ Νοημοςύνησ και Ρομποτικόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ: 3
Ϊλεγχοσ ρομποτικόσ δύναμησ. Ρομπότ με πλεονϊζοντεσ βαθμούσ ελευθερύασ,
Ανϊλυςη ρομποτικόσ ικανότητασ χειριςμού. Θεωρύα μϊθηςησ, αντύληψησ και
ςχεδιαςμού ςτην Σεχνητό νοημοςύνη. Ευρετικό ϋρευνα δϋντρων και γρϊφων,
χεδιαςμόσ τροχιϊσ και καθηκόντων μϋςα ςε αβεβαιότητα. Εφαρμογό ςτα
αρθρωτϊ και τα αυτόνομα κινούμενα ρομπότ. πουδό του ολοκληρωμϋνου
ςυςτόματοσ ενόσ κινούμενου ρομπότ (μονϊδεσ ςχεδιαςμού, πλοόγηςησ, οδόγηςησ,
χαρτογρϊφηςησ και ελϋγχου).
333. Εικονικό Πραγματικότητα, υςτόματα Αφόσ & Εφαρμογϋσ ςτην
Σηλερομποτικό
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Γεωμετρικό Μοντελοπούηςη και Οπτικό Απόδοςη Σριδιϊςτατων Γραφικών, Αναςκόπηςη βαςικών μεθόδων και αλγορύθμων μοντελοπούηςησ (παραμετροποιημϋνεσ
επιφϊνειεσ, ογκομετρικό μοντελοπούηςη) και οπτικόσ απόδοςησ (rendering)
τριςδιϊςτατων γραφικών. Αλγόριθμοι εντοπιςμού ςυγκρούςεων (collision detection). Μοντελοπούηςη και απόδοςη παραμορφώςιμων αντικειμϋνων.
Παραδεύγματα υλοπούηςησ με χρόςη των βιβλιοθηκών OpenGL και/ό Java3D.
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Εικονικό Πραγματικότητα (Virtual Reality), Βαςικϋσ ϋννοιεσ και αρχϋσ. Εργαλεύα,
διατϊξεισ και τεχνολογύεσ εικονικόσ πραγματικότητασ (λογιςμικό και υλικό).
Σεχνικϋσ αλληλεπύδραςησ ςε πραγματικό χρόνο με περιβϊλλοντα οπτικοπούηςησ
τριδιϊςτατων γραφικών. Βαςικϊ κινηματικϊ και δυναμικϊ μοντϋλα, και αλγόριθμοι
δυναμικόσ οπτικοπούηςησ γραφικών για τισ ανϊγκεσ ςυςτημϊτων εικονικόσ
πραγματικότητασ. Επαυξημϋνη πραγματικότητα (Augmented reality): ταυτοπούηςη
και υπϋρθεςη ςυνθετικών και πραγματικών εικόνων. Διαδικτυακϊ/ςυνεργαζόμενα
περιβϊλλοντα εικονικόσ πραγματικότητασ. Πεδύα εφαρμογών,
υςτόματα αφόσ (Haptics). Κατηγοριοπούηςη διατϊξεων δημιουργύασ τεχνητόσ
αύςθηςησ αφόσ (haptic devices). Δυναμικό προςομούωςη και ϋλεγχοσ απτικόσ
αλληλεπύδραςησ ανθρώπου - εικονικού περιβϊλλοντοσ: Μοντϋλα δυναμικόσ
παραμόρφωςησ (παραμόρφωςη «ενεργών επιφανειών», μοντϋλα «ογκομετρικόσ
παραμόρφωςησ», μοντϋλα πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων), ταχεύσ αλγόριθμοι
εντοπιςμού ςυγκρούςεων και εφαρμογό τουσ ςτην ανϊδραςη αφόσ (haptic display). Μελϋτη τησ επύδραςησ του ανθρώπινου παρϊγοντα (human factors):
αντύληψη μϋςω τησ αφόσ, αξιολόγηςη επύδοςησ ςυςτημϊτων αφόσ.
Εφαρμογϋσ: Σηλερομποτικό: βαςικϋσ αρχϋσ, αρχιτεκτονικϋσ τηλε-ελϋγχου
ρομποτικών ςυςτημϊτων, τηλεχειριςμόσ/τηλεπρογραμματιςμόσ μϋςω μοντϋλων
εικονικόσ και επαυξημϋνησ πραγματικότητασ. Παραδεύγματα εφαρμογών επύςησ
ςτο χώρο των επαγγελμϊτων υγεύασ: εκπαύδευςη και πιςτοπούηςη ιατρικών/κλινικών δεξιοτότων ςε περιβϊλλοντα εικονικόσ προςομούωςησ.
397. Μη γραμμικϊ ςυςτόματα: Υρϊκταλσ - Φϊοσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020-διδϊςκεται κϊθε
2 ϋτη)
Ώρεσ: 4
τόχοι: Ειςαγωγό ςτισ αλληλοςχετιζόμενεσ θεωρύεσ των μη-γραμμικών δυναμικών
ςυςτημϊτων (ςυνεχούσ και διακριτού χρόνου), του χϊουσ και των φρϊκταλσ
(fractals), ανϊπτυξη μαθηματικών μοντϋλων και υπολογιςτικών αλγορύθμων για
την ανϊλυςη τουσ, και περιγραφό επιλεγμϋνων εφαρμογών τουσ.
Περιεχόμενα: 1. Υρϊκταλσ: Υρϊκταλ ςύνολα και ςόματα. Κλαςματικϋσ διαςτϊςεισ
(fractal dimensions) και μϋθοδοι εκτύμηςησ τουσ. Αυτό-ομοιότητα (self-similarity)
και ανϊλυςη ςε πολλαπλϋσ κλύμακεσ. Επαναληπτικϋσ ςυςτολικϋσ απεικονύςεισ
(iterated function systems) και φρϊκταλ παρεμβολό. Julia ςύνολα. Fractional
Brownian κύνηςη και 1/f θόρυβοι. Ανύχνευςη, εκτύμηςη και μοντελοπούηςη
φρϊκταλ ςημϊτων. Εφαρμογϋσ των φρϊκταλσ. 2. Φϊοσ: Μη-γραμμικϊ δυναμικϊ
ςυςτόματα, Μη-γραμμικού ταλαντωτϋσ. Ανϊλυςη ςτον χώρο φϊςεων.
Επαναληπτικϋσ μη-γραμμικϋσ απεικονύςεισ (iterated maps). Cellular automata.
Ανϊλυςη τησ δυναμικόσ και οριακόσ ςυμπεριφορϊσ ςυςτημϊτων κατϊ την εξϋλιξό
τουσ προσ χϊοσ. Διχαλιςμού (bifurcations). Παρϊξενοι ελκυςτϋσ (strange attractors).
Γενικευμϋνεσ φρϊκταλ και πληροφοριακϋσ διαςτϊςεισ των ελκυςτών και μϋθοδοι
ανϊλυςησ τουσ. Ανύχνευςη, εκτύμηςη, και πρόβλεψη χαοτικών ςυςτημϊτων και
ςημϊτων. Εφαρμογϋσ.
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442. Θεωρητικϋσ Μϋθοδοι Όραςησ Τπολογιςτών και Επεξεργαςύασ ημϊτων
Εξϊμηνο: Φειμερινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020-διδϊςκεται κϊθε
2 ϋτη)
Ώρεσ: 4
τόχοι: Θεωρητικό ανϊλυςη προχωρημϋνων μαθηματικών μεθόδων και
υπολογιςτικών αλγορύθμων που εφαρμόζονται ςε διϊφορεσ περιοχϋσ προβλημϊτων
τησ όραςησ υπολογιςτών και επεξεργαςύασ ςημϊτων. Κϊθε ϋτοσ που διδϊςκεται το
μϊθημα, διδϊςκεται ϋνα υποςύνολο από τα ακόλουθα θϋματα:
Μϋροσ I: 1) Wavelets and Frames. 2) Fractals. 3) Compressed Sensing, Sparse
Modeling. 4) Nonlinear Signal/Image Operators on Lattices. Minimax Algebra.
Convex analysis.
Μϋροσ II: 1) Προχωρημϋνα Θϋματα Γεωμετρύασ Πολλαπλών Οψεων και 3Δ
Ανακαταςκευόσ. 2) Μερικϋσ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ και Μεταβολικόσ Λογιςμόσ για
Ανϊλυςη Εικόνων και Όραςη Τπολογιςτών. 3) Μϋθοδοι Γρϊφων για Οραςη
Τπολογιςτών και Δύκτυα, και Εφαρμογϋσ ςε Μηχανικό Μϊθηςη.
Προαπαιτούμενα: Προηγούμενο Μϊθημα ςε Επεξεργαςύα ημϊτων ό ςε Όραςη
Τπολογιςτών και Ϊγκριςη Διδϊςκοντοσ.
559. Αναγνώριςη Προτύπων
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Ειςαγωγό ςτην ςτατιςτικό αναγνώριςη προτύπων με εφαρμογϋσ ςε αναγνώριςη
όχων, οπτικών αντικειμϋνων, οπτικο-ακουςτικών γεγονότων και ϊλλων χωροχρονικών αιςθητηριακών ό ςυμβολικών δεδομϋνων. Bayesian θεωρύα απόφαςησ
και εκτύμηςησ. Κανόνασ απόφαςησ του κοντινότερου γεύτονα. Σεχνικϋσ
ςυγκϋντρωςησ (clustering) όπωσ k-means, και τεχνικϋσ εκμϊθηςησ χωρύσ επύβλεψη.
Δϋντρα απόφαςησ. Μεταςχηματιςμού και επιλογό χαρακτηριςτικών ςτον χώρο
προτύπων όπωσ ανϊλυςη ςε πρωτεύουςεσ ςυνιςτώςεσ (PCA), ανεξϊρτητεσ
ςυνιςτώςεσ (ICA), κανονικό ςυςχϋτιςη (CCA), διακριτικό ανϊλυςη (LDA). Tεχνικϋσ
ταξινόμηςησ προτύπων με γραμμικϋσ διακριτικϋσ μηχανϋσ τύπου Perceptron και
Support Vector Machines. Κρυφϊ Μαρκοβιανϊ μοντϋλα (HMMs), Μεύγματα
Γκαουςιανών (GMMs), αλγόριθμοι Expectation-Maximization και Viterbi. Δυναμικϊ
Bayesiannets. Πιθανοτικϊ γραφικϊ μοντϋλα. Σεχνικϋσ Deep Learning.
Εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ.
700. Θεωρύα Εκτύμηςησ και Δυναμικών Υύλτρων
Εξϊμηνο: Φειμερινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ:Ύλη: Ελϊχιςτα Σετρϊγωνα, Γενικευμϋνα Ελϊχιςτα Σετρϊγωνα, Sequential Least
Squares, Sufficient Statistics.
Εκτιμητϋσ: Mean Square, Mean Variance, Maximum Likelihood.
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Φαρακτηριςτικϊεκτιμητών: Unbiasedness, Efficiency, Consistency.
Analysis. Cramer-Rao Inequalities.

Asymptotic

Κϊλμαν φύλτρο διακριτού χρόνου. Extended Kalman Filter. Μη Γραμμικϊ Υύλτρα.
Smoothing, Prediction, ARMA, ARMAX Μοντϋλα.
Αριθμητικϋσ Μϋθοδοι.
Φρηςιμότητα: Για μεταπτυχιακούσ ςπουδαςτϋσ που θϋλουν να εμβαθύνουν ςε
τοχαςτικό Ϊλεγχο, θεωρύα και επεξεργαςύα ςημϊτων, καθώσ και όςουσ ενδιαφϋρονται να χρηςιμοποιόςουν τισ γνώςεισ αυτϋσ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ εφαρμογών, όπωσ Biomedical Engineering, Technoeconomic Studies, Power Systems,
Communications κλπ.

12.4. Σομϋασ τεχνολογύασ πληροφορικόσ και υπολογιςτών
308. Επικοινωνύα Ανθρώπου-Μηχανόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ: 3
Σο μϊθημα ϋχει δύο κύρια ςκϋλη. Σο ϋνα ςκϋλοσ αφορϊ ςτην επικοινωνύα με την
χρόςη ανθρώπινησ φωνόσ, το ϊλλο εξετϊζει την επικοινωνύα με τη χρόςη οπτικόσ
πληροφορύασ. Όςον αφορϊ ςτη επικοινωνύα με χρόςη τησ ανθρώπινησ φωνόσ,
εξετϊζεται κατ' αρχόν ο μηχανιςμόσ παραγωγόσ τησ φωνόσ και τα βαςικϊ μοντϋλα
που χρηςιμοποιούνται για την μαθηματικό περιγραφό του ςόματοσ τησ φωνόσ. τη
ςυνϋχεια περιγρϊφονται οι βαςικού τρόποι υπολογιςμού και χρόςησ των
παραμϋτρων των μοντϋλων αυτών. Σϋλοσ, παρουςιϊζονται οι κυριότερεσ
εφαρμογϋσ επεξεργαςύασ τησ ανθρώπινησ φωνόσ: ςυμπύεςη, ανϊγνωςη λόγου και
ομιλητό, ςύνθεςη, κλπ. Όςον αφορϊ ςτην επικοινωνύα με χρόςη οπτικόσ
πληροφορύασ, εξετϊζονται οι τρόποι ςύλληψησ, ςυμπύεςησ, διαχεύριςησ, ανϊλυςησ,
αναγνώριςησ εικόνων και ςύνθεςησ εικόνων και χαρακτόρων, με ϋμφαςη ςτη
ςύλληψη, ανϊλυςη ςημϊτων βύντεο και ςτην αντικειμενοςτρεφό περιγραφό και
διαχεύριςη των διςδιϊςτατων ό τριςδιϊςτατων πληροφοριών. Ειδικότερα μελετώνται τεχνικϋσ, όπωσ και διαδικαςύεσ προτυποπούηςησ για ανϊλυςη, ςύνθεςη
και κωδικοπούηςη βύντεο, για αναζότηςη και ανϊκληςη εικόνων και βύντεο με βϊςη
το περιεχόμενο, όπωσ και τεχνικϋσ προςαρμοζόμενησ ςτο προφύλ και τα
ενδιαφϋροντα του χρόςτη πρόςβαςησ ςε υπολογιςτικϊ ςυςτόματα (τεχνολογύα
των ευφυών πρακτόρων). Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύδεται ςτα νϋα πρότυπα MPEG-4,
MPEG-7 kai MPEG-21.
315. Προχωρημϋνα Θϋματα Θεωρητικόσ Πληροφορικόσ: Τπολογιςτικό
Πολυπλοκότητα
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020-διδϊςκεται κϊθε 4
ϋτη)
Ώρεσ: 4
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Ορύζονται διϊφορεσ κλϊςεισ πολυπλοκότητασ με βϊςη τισ ακόλουθεσ
παραμϋτρουσ: α) Σο υπολογιςτικό μοντϋλο (προγρϊμματα ςε γλώςςα υψηλόσ
βαθμύδοσ , μηχανϋσ Turing κτλ.), β) Σον τρόπο υπολογιςμού (ντετερμινιςτικό, μη
ντερμινιςτικό, πιθανοτικό κτλ,), γ) Σον περιοριςμό των πόρων (πολυωνυμικόσ
χρόνοσ, λογαριθμικόσ χώροσ, ςταθερόσ αριθμόσ επεξεργαςτών, κτλ.) Μελϋτη
κλϊςεων πολυπλοκότητασ και των μεταξύ τουσ ςχϋςεων. Προςεγγιςτικού
αλγόριθμοι. Παρϊλληλοι υπολογιςμού.
Θϋματα: χϋςεισ μεταξύ κλϊςεων πολυπλοκότητασ. Ιεραρχύεσ, αναγωγϋσ και
πληρότητα, ΝΡ - πλόρη προβλόματα, Co-NP και κλϊςεισ ςυναρτόςεων. Σο
πρόβλημα του ελϋγχου αν ϋνασ αριθμόσ εύναι πρώτοσ, πιθανοτικού υπολογιςμού και
πολυπλοκότητα κυκλωμϊτων, κρυπτογραφύα, Μονόδρομεσ ςυναρτόςεισ.
Πρωτόκολλα, προςεγγιςιμότητα και μη προςεγγιςιμότητα, Pvs. NP. Ιςομορφιςμόσ,
μαντεύα, μονότονα κυκλώματα, παρϊλληλοι υπολογιςμού, Μοντϋλα. Κλϊςεισ NC και
RNC, λογαριθμικόσ χώροσ. Σο πρόβλημα LBA. Εναλλαξιμότητα. Η πολυωνυμικό
ιεραρχύα. Προβλόματα βελτιςτοπούηςησ, μετρητικϋσ κλϊςεισ. #P και P,
Πολυωνυμικόσ χώροσ. Παιχνύδια και διαλογικϊ πρωτόκολλα, εκθετικόσ χρόνοσ κ.α.
Προαπαιτούμενα: Μαθόματα ςε λογικό, θεωρύα υπολογιςιμότητασ και αλγόριθμουσ
και πολυπλοκότητα.
316. Μηχανικό Μϊθηςη
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Καλύπτονται θϋματα από την περιοχό των νευρωνικών δικτύων με αναφορϊ και ςε
ϊλλεσ τεχνικϋσ από τον ευρύτερο χώρο τησ υπολογιςτικόσ νοημοςύνησ, όπωσ τα
αςαφό ςυςτόματα, οι γενετικού αλγόριθμοι και οι υβριδικϋσ προςεγγύςεισ: Μοντϋλα
και αρχιτεκτονικϋσ νευρωνικών δικτύων, διαδικαςύεσ μϊθηςησ, δυναμικό
ςυμπεριφορϊ, ςύγκλιςη και ευςτϊθεια. Δύκτυα πρόςθιασ τροφοδότηςησ και
μϊθηςη μϋςω διόρθωςησ ςφϊλματοσ (πολυςτρωματικό perceptron, αλγόριθμοσ
back propagation), ςυςχετιςτικϊ δύκτυα (δύκτυα Hopfield, BAM), πολυςτρωματικϊ
δύκτυα με ανατροφοδότηςη, δύκτυα ανταγωνιςτικόσ μϊθηςησ (χϊρτεσ Kohonen,
μοντϋλα ART), τοπικού κανόνεσ μϊθηςησ (δύκτυα RBF), μηχανϋσ διανυςμϊτων
υποςτόριξησ (support vector machines), ςυνδυαςμού νευρωνικών δικτύων
(ensembles). Εφαρμογϋσ (αναγνώριςη προτύπων, επεξεργαςύα ςόματοσ/ εικόνασ,
ϋλεγχοσ και ρομποτικό, διϊγνωςη, πρόβλεψη, βελτιςτοπούηςη). Τλοποιόςεισ
(παραλληλύα, VLSI). Τβριδικϊ ςυςτόματα (αςαφό νευρωνικϊ ςυςτόματα,
εξελικτικϊ νευρωνικϊ δύκτυα).
323. Τπολογιςτικό Πολυπλοκότητα
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Μελϋτη διαφόρων αλγορύθμων και τησ πολυπλοκότητασ τουσ. χεδιαςμόσ,
αναγνώριςη, ανϊλυςη, αξιολόγηςη αποδοτικότητασ, ςύγκριςη και ταξινόμηςη
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αλγορύθμων, Θεωρύα Πολυπλοκότητασ, κλϊςεισ πολυπλοκότητασ πολυωνυμικού
χρόνου.
υμβολιςμού O, Ψ, Θ, υπολογιςτικϊ μοντϋλα (π,χ, μηχανό Turing), ϊνω και κϊτω
φρϊγμα κόςτουσ επύλυςησ προβλημϊτων, Union-Find, ςτρατηγικό Divide and
Conquer, επύλυςη αναδρομικών ςχϋςεων, ςτρατηγικό Greedy, ςτρατηγικό
δυναμικού προγραμματιςμού, αναζότηςη ςε δϋντρα, γρϊφουσ, backtracking, μη
ντετερμινιςτικού, πιθανοτικού και παρϊλληλοι αλγόριθμοι, ΝΡ-πληρότητα,
αναγωγϋσ προβλημϊτων, ΝΡ-πλόρη προβλόματα, κλϊςεισ πολυπλοκότητασ
πολυωνυμικού χρόνου και χώρου, μαντεύα και ιεραρχύεσ. Προαπαιτούμενο: Δομϋσ
δεδομϋνων.
328. Προχωρημϋνα Θϋματα Θεωρητικόσ Πληροφορικόσ: Θεωρύα Αριθμών και
Κρυπτογραφύα
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020-διδϊςκεται κϊθε 4
ϋτη)
Ώρεσ: 4
Ειςαγωγό ςτην αριθμοθεωρύα: Αριθμητικό modulon, διακριτού λογϊριθμοι.
Αλγόριθμοι αναγνωρύςεωσ πρώτων αριθμών, παραγοντοπούηςη. Κλαςςικό
κρυπτογραφύα, DES. Κρυπτογραφύα με δημόςια κλειδιϊ, RSA, PGP. Αλγεβρικό
θεωρύα κωδικοπούηςησ. Χηφιακϋσ Τπογραφϋσ, Χηφιακό χρονικό πιςτοπούηςη.
Πιθανοτικό κρυπτογρϊφηςη. Διαλογικϊ ςυςτόματα αποδεύξεων μηδενικόσ γνώςησ.
Αςφϊλεια ςυςτημϊτων κρυπτογρϊφηςησ. Πιθανοτικϊ ςυςτόματα ελϋγχου
αποδεύξεων. Προαπαιτούμενα: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα,
332. Παρϊςταςη και Επεξεργαςύα Γλωςςικόσ Γνώςησ
Εξϊμηνο: Φειμερινό (διδϊςκεται κϊθε 2 ϋτη)
Ώρεσ: 2
Τπολογιςτικό γλωςςολογύα: Επύπεδα γλωςςικόσ γνώςησ. Παρϊςταςη γνώςησ ςτην
τεχνητό νοημοςύνη: Αναςκόπηςη με ϋμφαςη ςτην γλωςςικό γνώςη. Αρχϋσ και
τεχνικϋσ τησ επεξεργαςύασ φυςικόσ γλώςςασ. Υορμαλιςμού και υπολογιςτικϊ
ςυςτόματα παρϊςταςησ γλωςςικόσ γνώςησ. Πρακτικϋσ και εργαλεύα για την
ελληνικό γλώςςα.
400.

Προχωρημϋνα Θϋματα Θεωρητικόσ
αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα

Πληροφορικόσ:

Παρϊλληλοι

Εξϊμηνο: Εαρινό ( διδϊςκεται κϊθε 4 ϋτη)
Ώρεσ: 4
Μελϋτη διϊφορων παρϊλληλων αλγορύθμων και τησ πολυπλοκότητϊσ τουσ. χεδιαςμόσ, αναγνώριςη, ανϊλυςη, αξιολόγηςη αποδοτικότητασ, ςύγκριςη και
ταξινόμηςη διϊφορων παρϊλληλων αλγορύθμων, Η τεχνικό τησ απόδειξησ κϊτω
φρϊγματοσ για την πολυπλοκότητα επύλυςησ προβλημϊτων με παρϊλληλεσ
μεθόδουσ, Σοπολογύεσ παρϊλληλων αλγορύθμων: πύνακεσ, δϋντρα, meshes of trees,
hypercubes. Κλϊςεισ πολυπλοκότητασ NC, κ.λ.π. Επύςησ εφαρμογϋσ παρϊλληλων
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μεθόδων ςε διϊφορα προβλόματα: 1) Σαξινόμηςη, 2) Αριθμητικϋσ πρϊξεισ, 3)
Πρϊξεισ ςε πύνακεσ, 4) Γραφοθεωρητικϊ προβλόματα, 5) Packet Routing,
Προαπαιτούμενα: Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα.
446. Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Θεωρητικό μελϋτη υπολογιςτικών προβλημϊτων που ςχετύζονται με δύκτυα,
κυρύωσ υπολογιςτών και επικοινωνιών. Τπολογιςτικό πολυπλοκότητα και
προςεγγιςιμότητα
γραφοθεωρητικών
προβλημϊτων
που
περιγρϊφουν
προβλόματα δικτύων: Vertex Cover, Traveling Salesman Problem, Steiner tree,
Maximum Flow, Maximum Edge-Disjoint Paths, Facility Location, Clustering. Οπτικϊ
δύκτυα: δρομολόγηςη και ανϊθεςη ςυχνοτότων, δύκτυα πολλαπλών ινών.
Πρωτόκολλα επικοινωνύασ ςε αςύρματα / μεταβαλλόμενα δύκτυα. Πρωτόκολλα
δρομολόγηςησ TCP/IP και BGP. Εγωιςτικό δρομολόγηςη, «κόςτοσ τησ αναρχύασ»,
ιςορροπύεσ Nash, ηλεκτρονικϋσ δημοπραςύεσ. Εξερεύνηςη γρϊφων, αλγόριθμοι
πλοόγηςησ, προγραμματιςμόσ δρομολογύων οχημϊτων.
597. Προχωρημϋνα Θϋματα Επεξεργαςύασ Υυςικόσ Γλώςςασ
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020- διδϊςκεται κϊθε 2
ϋτη)
Ώρεσ: 2
Η ημαςιολογύα ςτη Υυςικό Γλώςςα (ερευνητικϊ θϋματα). Παραδεύγματα από την
επεξεργαςύα και ϊντληςη γνώςησ. Εφαρμογϋσ ςτην τεχνολογύα (πληροφορικό,
ρομποτικό). Υιλοςοφικϋσ προεκτϊςεισ (παρϊςταςη γνώςησ γενικϊ).
625. Προχωρημϋνα Θϋματα Θεωρητικόσ Πληροφορικόσ: Προςεγγιςτικού
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020- διδϊςκεται κϊθε 4
ϋτη)
Ώρεσ: 4
Ιςτορικό αναδρομό και αναφορϊ ςε ςτοιχεύα κλαςικόσ γεωμετρύασ. Βαςικϋσ
ϋννοιεσ: αλγόριθμοι, δομϋσ δεδομϋνων, μοντϋλα υπολογιςμού και πολυπλοκότητα.
Αλγόριθμοι ελϋγχου διαφόρων ιδιοτότων ςχημϊτων (και ςωμϊτων π.χ., με
προβολϋσ) όπωσ κυρτότητα κ.α. Σο πρόβλημα εύρεςησ ελϊχιςτου περιϋχοντοσ
κυρτού ςυνόλου (convex hull). Προβλόματα εγγύτητασ (proximity). Σομϋσ
γεωμετρικών ςχημϊτων και ςωμϊτων. Εφαρμογϋσ αλγορύθμων ςτην ειδικό
περύπτωςη των παραλληλογρϊμμων και εφαρμογϋσ ςτη ςχεδύαςη VLSI.
Θϋματα: Προβλόματα εύρεςησ θϋςησ ςημεύου. Προβλόματα καταμϋτρηςησ ςημεύων
κϊποιασ περιοχόσ. Βαςικού αλγόριθμοι επύλυςησ του προβλόματοσ convex hull.
Γενικεύςεισ του προβλόματοσ convex hull και εφαρμογϋσ. Διϊφορα προβλόματα
εγγύτητασ (proximity), όπωσ εύρεςη πληςιϋςτερου ςημεύου, ελϊχιςτο δϋντρου
ςκελετού (minimum spanning tree), τριγωνοπούηςη κ.α. Αλγόριθμοι εγγύτητασ
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βαςιςμϋνοι ςε διαγρϊμματα Voronoi. Σομϋσ διαφόρων γεωμετρικών ςχημϊτων και
ςωμϊτων. Εφαρμογϋσ
Προαπαιτούμενο: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα.
626. Ερευνητικϊ Θϋματα Βϊςεων Δεδομϋνων
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020-διδϊςκεται κϊθε 2
ϋτη)
Ώρεσ: 3
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι να εξετϊςει ερευνητικϊ θϋματα ςτο χώρο των Βϊςεων
Δεδομϋνων (ΒΔ). Σα θϋματα αυτϊ εμπύπτουν ςτισ περιοχϋσ: ΒΔ για πολυμϋςα,
Γεωγραφικϋσ ΒΔ, Αντικειμενοςτρεφεύσ ΒΔ, Αποθόκεσ Δεδομϋνων (Data
Warehouses), Εξόρυξη Δεδομϋνων (Data Mining), ΒΔ και Διαδύκτυο (Internet
Databases, Web and Databases, XML data). Η θεματολογύα του μαθόματοσ μπορεύ
να αλλϊζει με ςτόχο να δύνεται βϊροσ πϊντα ςτισ πιο ςύγχρονεσ εξελύξεισ.
631. υςτόματα Σύπων των Γλωςςών Προγραμματιςμού
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Σο μϊθημα αυτό ϋχει ωσ ςκοπό τη μελϋτη των ςυςτημϊτων τύπου (type systems)
που χρηςιμοποιούνται ςτισ ςύγχρονεσ γλώςςεσ προγραμματιςμού. Μϋςω των
ςυςτημϊτων τύπων θα μελετηθούν ςε βϊθοσ τα κυριότερα χαρακτηριςτικϊ των
προςτακτικών και ςυναρτηςιακών γλωςςών προγραμματιςμού: βαςικού τύποι,
ςυναρτόςεισ, αναδρομό, αναφορϋσ, εξαιρϋςεισ, υποτύποι, αναδρομικού τύποι,
αντικεύμενα, πολυμορφιςμόσ, υπαρξιακού και εξαρτώμενοι τύποι, τύποι και λογικό.
Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτη ςυνειςφορϊ των ςυςτημϊτων τύπων για τον τυπικό οριςμό
των γλωςςών καθώσ και για τη μελϋτη ιδιοτότων αςφϊλειασ των προγραμμϊτων.
Για την περιγραφό τησ ςημαςιολογύασ των υπό μελϋτη γλωςςών θα χρηςιμοποιηθεύ
η προςϋγγιςη τησ δομημϋνησ λειτουργικόσ ςημαςιολογύασ (structural operational
semantics), Η αξιολόγηςη των ςπουδαςτών γύνεται μϋςω θεωρητικών και
προγραμματιςτικών αςκόςεων, που θα παραδύδουν οι ςπουδαςτϋσ κατϊ τη
διϊρκεια του εξαμόνου.
632. Προηγμϋνα Τπολογιςτικϊ υςτόματα: Σεχνικϋσ Βελτιςτοπούηςησ
Κώδικα για Πολυεπεξεργαςτικϋσ Αρχιτεκτονικϋσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Σο μϊθημα αυτό ϋχει ςκοπό τη μελϋτη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριςτικών των
ςύγχρονων επεξεργαςτών και την αποδοτικό αξιοπούηςό τουσ από τον κώδικα που
εκτελεύται ςε αυτϋσ. Μελετώνται όλεσ οι γνωςτϋσ τεχνικϋσ βελτιςτοπούηςησ κώδικα
για την επιτϊχυνςη τησ εκτϋλεςησ των πιο χρονοβόρων τμημϊτων, καθώσ και
εκμετϊλλευςη του παραλληλιςμού που μπορεύ να βρεθεύ ςε διϊφορα ςημεύα των
προγραμμϊτων. Αναλυτικϊ τα περιεχόμενα περιλαμβϊνουν:
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ύγχρονοι Επεξεργαςτϋσ: Πολυνηματικού, Ύπερβαθμωτού, Πολλαπλών Πυρόνων.
Ιεραρχύεσ Αρχιτεκτονικών Κρυφών Μνημών. Σεχνικϋσ Βελτιςτοπούηςησ Κώδικα:
Ανϊλυςη Εξαρτόςεων, Μεταςχηματιςμού επαναληπτικών Βρόχων, πρόβλεψη
διακλϊδωςησ, μεταςχηματιςμού δεδομϋνων. Βελτιςτοπούηςη τοπικότητασ
αναφορϊσ ςε κρυφϋσ μνόμεσ για τη μεύωςη των αςτοχιών (cache & TLB misses),
Πολυνηματικόσ Προγραμματιςμόσ για ςυςτόματα πολλαπλών πυρόνων &
πολλαπλών επεξεργαςτών.
635. Λογικό και Πληροφορικό II : λ-λογιςμόσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Πρόκειται για μϊθημα ςτο λ-λογιςμό με κϊποια ϋμφαςη ςε ζητόματα όπωσ ο
καθαρόσ λ-λογιςμόσ, τα μαθηματικϊ μοντϋλα του, η ςυνδυαςτικό λογικό, καθώσ και
ο λ-λογιςμόσ με τύπουσ και η ςχϋςη που ϋχει με τη λογικό, Ο λ-λογιςμόσ εύναι το
αρχετυπικό ςύςτημα τησ ιδϋασ ότι τα προγρϊμματα εύναι ςυναρτόςεισ και ότι αυτό
που τα προγρϊμματα υπολογύζουν εύναι η κανονικό μορφό του λ-ορού που τα
αντιπροςωπεύει. Περιεχόμενα: Καθαρόσ λ-λογιςμόσ, β-αναγωγό, η-αναγωγό,
θεώρημα Church-Rosser. Αναπαρϊςταςη των μερικών αναδρομικών ςυναρτόςεων
ςτο λ-λογιςμό, θεώρημα ςταθερού ςημεύου, θεώρημα ανταποκριςημότητασ Church,
λ-λογιςμόσ με τύπουσ. Συποπούηςη των όρων του λ-λογιςμού, το ςύςτημα CoppoDezani. Σα θεωρόματα τησ κανονικοπούηςησ, τυποπούηςη κανονικοποιόςιμων
όρων. Σο θεώρημα (και τα δϋντρα του) του Bohm. υνδυαςτικό Λογικό, ιςοδυναμύα
με λ-λογιςμό. Μοντϋλα του λ-λογιςμού, καταςκευό του μοντϋλου Doo του Scott. Σο
ςύςτημα F του Girard. Η απόδειξη του Goedel για τη ςυνϋπεια τησ αριθμητικόσ.
640. Ερευνητικϊ Θϋματα Ανϊπτυξησ Λογιςμικού
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020- διδϊςκεται κϊθε 2
ϋτη)
Ώρεσ: 3
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι να εξετϊςει ςε βϊθοσ ερευνητικϊ θϋματα ςτο χώρο
ςτον οπούο τϋμνονται οι γλώςςεσ προγραμματιςμού και η τεχνολογύα λογιςμικού,
Πιο ςυγκεκριμϋνα το μϊθημα εξετϊζει τεχνικϋσ και μεθοδολογύεσ που ςκοπό τουσ
ϋχουν τη δημιουργύα εργαλεύων λογιςμικού που επιτρϋπουν την ανϊπτυξη
αξιόπιςτου (reliable) και αςφαλούσ (safe) κώδικα ο οπούοσ αποδεδειγμϋνα ϋχει
αυτϋσ τισ ιδιότητεσ.
Θϋματα που περιλαμβϊνονται ςτο μϊθημα εύναι: Αυτόματεσ μϋθοδοι ανύχνευςησ και
διόρθωςησ ςφαλμϊτων (bugs) ςε προγρϊμματα εύτε μϋςω ςτατικόσ ανϊλυςησ εύτε
μϋςω ελϋγχου ςε χρόνο εκτϋλεςησ (runtime monitoring). Σρόποι με τουσ οπούουσ
μπορούμε να ανιχνεύςουμε και να αποφύγουμε ευπϊθειεσ λογιςμικού (software
vulnerabilities), όπωσ π.χ., buffer over flows, format string vulnerabilities, SQL
injections, race conditions, και να γρϊψουμε πιο αςφαλό προγρϊμματα. Σεχνικϋσ
απομόνωςησ ςφαλμϊτων λογιςμικού με χρόςη κϊποιου εικονικού περιβϊλλοντοσ

71

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΗΜΜΤ
εκτϋλεςησ
(virtualization).
Εργαλεύα
λογιςμικού
προγραμματιςμό (Cyclone, CCured, Blast, Spec#).

για

επαληθεύςιμο

670. Προχωρημϋνα Θϋματα Λογικόσ χεδύαςησ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Αυτοματοπούηςη ςχεδύαςησ υλικού: Μεθοδολογύεσ ςχεδύαςησ, αφαιρετικϊ
επύπεδα ςχεδύαςησ, γλώςςεσ περιγραφόσ υλικού και ςυςτόματοσ, αλγόριθμοι και
τεχνικϋσ μεταςχηματιςμών και ελαχιςτοποιόςεων παραμϋτρων ςχεδύαςησ,
ςχεδύαςη επιπϋδου ςυςτόματοσ και αλγορύθμου.
Φαμηλό Κατανϊλωςη Ιςχύοσ Χηφιακών υςτημϊτων: Πηγϋσ κατανϊλωςησ ιςχύοσ.
Μϋθοδοι μεύωςησ τησ τϊςησ τροφοδοςύασ και μεταγόμενησ χωρητικότητασ.
Σεχνικϋσ Φαμηλόσ Κατανϊλωςησ για Επύπεδο Σεχνολογύασ, Κυκλώματοσ,
Αλγορύθμου και Αρχιτεκτονικόσ.
Διαχεύριςη
μνόμησ Ενςωματωμϋνων
Επεξεργαςτών. Εργαλεύα CAD. Εφαρμογϋσ.
Αποδοτικό ςχεδύαςη αριθμητικών κυκλωμϊτων και ςυςτημϊτων για πολυμεςικϋσ
εφαρμογϋσ: Φρόςη ειδικών αριθμητικών αναπαραςτϊςεων με ϋμφαςη ςτην
ταχύτητα λειτουργύασ και την κατανϊλωςη. Τλοπούηςη ςύνθετων αριθμητικών
πρϊξεων και αριθμητικόσ Modulo. Αλγόριθμοι ςειριακόσ εκτϋλεςησ των ανωτϋρω
που βαςύζεται ςε ψηφύα. Παραδεύγματα υλοπούηςησ όπωσ: Χηφιακών Υύλτρων,
FFT, Μεταςχηματιςμού Wavelet, Αλγορύθμων Κρυπτογραφύασ, Software Radio κλπ.
Αυτοματοπούηςη ςχεδύαςησ ςύνθετων αριθμητικών αλγορύθμων.
Λογικού Επιπϋδου χεδύαςη: Γενύκευςη λογικόσ ςχεδύαςησ από ςυναρτόςεισ
δύτιμων μεταβλητών και μιασ εξόδου, ςε ςυναρτόςεισ μεταβλητών
πολλαπλών-τιμών (multi-valued) και πολλαπλών εξόδων (multi-output). Λογικό
ςχεδύαςη με εκφρϊςεισ αποκλειςτικού Η (Exclusive-Or) και η χρόςη τουσ ςτη
ςχεδύαςη αναςτρϋψιμων (reversible) και κβαντικών (quantum) λογικών
κυκλωμϊτων.
689. Λογικό και Πληροφορικό I: Εφαρμογϋσ τησ Λογικόσ ςτον ςυναρτηςιακό
προγραμματιςμό
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Η Τπολογιςιμότητα, και ωσ προσ το τι μπορεύ να υπολογιςτεύ και ωσ προσ το πώσ
μπορεύ αυτό να υπολογιςτεύ, βρύςκει με εντυπωςιακό τρόπο το ανϊλογο τησ ςτα
πλαύςια τησ Λογικόσ. Η ϋννοια του τυπικού ςυςτόματοσ, η αναπαραςταςιμότητα
των αναδρομικών ςυναρτόςεων, η μορφό των προγραμμϊτων κατ' αναλογύα με τη
μορφό των φυςικών αποδεύξεων εύναι μερικϊ από τα ςημεύα ςύνδεςησ τησ Λογικόσ
με την Πληροφορικό. Αυτό μασ επιτρϋπει να χρηςιμοποιόςουμε κλαςικϊ
αποτελϋςματα ςτη θεωρύα τησ Λογικόσ και τησ Θεωρύασ Αποδεύξεων για τη μελϋτη
του προγραμματιςμού. Ειδικότερα ςτη Θεωρύα του υναρτηςιακού Προγραμματιςμού μπορούμε να χρηςιμοποιόςουμε το πρωτόκολλο Curry-Howard για
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τη ςχεδύαςη ςυςτημϊτων με πολυμορφικούσ, εξαρτώμενουσ και επαγωγικούσ
τύπουσ με πολλϋσ υλοποιόςεισ ςε Proof assistants (Coq, Isabelle κ.α.)
Περιεχόμενα: Συπικϊ λογικϊ ςυςτόματα. Η καταςκευαςτικό Λογικό ωσ πλαύςιο του
προγραμματιςμού. Προγρϊμματα με τύπουσ και τυπικϋσ αποδεύξεισ, Curry-Howard.
Αναδρομικϋσ ςυναρτόςεισ και υπολογιςιμότητα. Αναπαραςταςιμότητα κλϊςεων
αναδρομικών ςυναρτόςεων ςε τυπικϊ ςυςτόματα, Σύποι και τερματιςμόσ
προγραμμϊτων. Πολυμορφικού, εξαρτώμενοι, επαγωγικού τύποι και proof
assistants.
690. Ερευνητικϊ Θϋματα Τλοπούηςησ Γλωςςών Προγραμματιςμού
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020-διδϊςκεται κϊθε 2
ϋτη)
Ώρεσ: 3
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι να εξετϊςει ςε βϊθοσ την τρϋχουςα ερευνητικό
δραςτηριότητα τησ περιοχόσ τησ υλοπούηςησ γλωςςών προγραμματιςμού
(programming language implementation) και των εργαλεύων λογιςμικού που
υποβοηθούν και υλοποιούν τη διαδικαςύα μεταγλώττιςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα το
μϊθημα εξετϊζει τεχνικϋσ και μεθοδολογύεσ που ςκοπό τουσ ϋχουν την καταςκευό
μεταγλωττιςτών βελτιςτοπούηςησ (optimizing compilers), το ςχεδιαςμό
αφηρημϋνων μηχανών και των διερμηνϋων τουσ (virtual machine interpreters), τη
δυναμικό και προςαρμοζόμενη μεταγλώττιςη (dynamic and adaptive compilation)
και τεχνικών μεταγλώττιςησ για πολυνηματικϋσ (multi-core)
και
χαμηλόσ
κατανϊλωςησ (low energy) αρχιτεκτονικϋσ.
Ενδεικτικϊ, θϋματα που εξετϊζονται ςτο μϊθημα περιλαμβϊνουν: Καθολικό
ανϊλυςη και βελτιςτοπούηςη προγραμμϊτων (global analysis and optimization).
Καταςκευό και χρόςη κώδικα ςε μορφό ςτατικϊ μοναδικόσ ανϊθεςησ (statics ingle
assignment form). Σεχνικϋσ οκνηρόσ μετακύνηςησ κώδικα (lazy code motion
techniques). τοιχεύα αρχιτεκτονικόσ υπολογιςτών που επηρεϊζουν το χρόνο
εκτϋλεςησ προγραμμϊτων (π.χ. hardware registers, pipelining, multicore) και οι
αντύςτοιχεσ τεχνικϋσ βελτιςτοπούηςησ παραγόμενου κώδικα. Αφηρημϋνεσ μηχανϋσ
και οι διερμηνεύσ τουσ. Δυναμικού, προςαρμοζόμενοι και «πϊνω ςτην ώρα»
μεταγλωττιςτϋσ (dynamic, adaptive and just-in-time compilers).
698. Προχωρημϋνα Θϋματα Σεχνητόσ Νοημοςύνησ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
το πλαύςιο του μαθόματοσ παρουςιϊζονται βαςικϊ ςτοιχεύα από φορμαλιςμούσ
αναπαρϊςταςησ γνώςησ όπωσ η Λογικό Πρώτησ Σϊξησ, οι Περιγραφικϋσ Λογικϋσ, ο
Λογικόσ Προγραμματιςμόσ και επεκτϊςεισ τουσ. Αναλύεται η ςύνταξη και η
ςημαςιολογύα τουσ με ϋμφαςη ςτα χαρακτηριςτικϊ που καθορύζουν το πεδύο τησ
εφαρμογόσ τουσ. τη ςυνϋχεια, μελετώνται αλγόριθμοι, μϋθοδοι και ςυςτόματα
ςυλλογιςτικόσ για γνώςεισ που ϋχουν αναπτυχθεύ με βϊςη τουσ παραπϊνω
φορμαλιςμούσ. Σϋλοσ, παρουςιϊζονται ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ οντολογικόσ
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μηχανικόσ και ανϊπτυξησ ςυςτημϊτων γνώςησ και ςτο πλαύςιο αυτό
παρουςιϊζονται πρότυπα του ημαςιολογικού Ιςτού (RDF, OWL, RIF) που
χρηςιμοποιούνται για την ανϊπτυξη και διαχεύριςη ςυςτημϊτων γνώςησ ςτον
Παγκόςμιο Ιςτό, Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο πρώτο μϋροσ του μαθόματοσ
παρουςιϊζεται το απαραύτητο θεωρητικό υπόβαθρο που ςχετύζεται με την αναπαρϊςταςη γνώςησ και ςυλλογιςτικό. Παρουςιϊζεται η Λογικό Πρώτησ Σϊξησ και
υποςύνολϊ τησ δύνοντασ ϋμφαςη ςτισ Περιγραφικϋσ Λογικϋσ και το Λογικό
Προγραμματιςμό, Εξετϊζονται θϋματα όπωσ η δηλωτικό και διαδικαςτικό ςημαςιολογύα, η ςημαςιολογύα ανοικτού και κλειςτού κόςμου, η αποφανςιμότητα, η
ορθότητα και πληρότητα και πολυπλοκότητα τησ ςυλλογιςτικόσ, η μονότονη και
μη-μονότονη ςυλλογιςτικό, δύνοντασ ϋμφαςη ςτουσ αλγορύθμουσ ανϊλυςησ
(resolution). το πλαύςιο των Περιγραφικών Λογικών, εξετϊζεται η ςύνταξη και
ςημαςιολογύα τουσ, οι υπηρεςύεσ ςυλλογιςτικόσ με ϋμφαςη ςτουσ αλγόριθμουσ
tableaux για Βαςικϋσ Περιγραφικϋσ Λογικϋσ, οι βατϋσ Περιγραφικϋσ Λογικϋσ και η
ςχϋςη εκφραςτικότητασ και πολυπλοκότητασ. το πλαύςιο του Λογικού
Προγραμματιςμού, εξετϊζεται η ςύνταξη, η ςημαςιολογύα και τα μοντϋλα ρων
λογικών προγραμμϊτων, οι βϊςεισ Herbrand, η ςημαςιολογύα ςταθερού ςημεύου και
τα ελϊχιςτα μοντϋλα, η ϊρνηςη, η ϊρνηςη ςαν αποτυχύα κλπ. το δεύτερο μϋροσ του
μαθόματοσ εξετϊζονται τεχνολογύεσ αναπαρϊςταςησ δεδομϋνων και γνώςησ ςτο
ημαςιολογικό Ιςτό και τα αντύςτοιχα ςυςτόματα ςυλλογιςτικόσ και απϊντηςησ
ερωτημϊτων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, παρουςιϊζονται τα βαςικϊ βόματα τησ
δημοςύευςησ ςημαςιολογικόσ πληροφορύασ και γνώςησ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό, η
διαςύνδεςη δεδομϋνων (linked data), οι οντολογύεσ κλπ, με ϋμφαςη ςτη δόμηςη
πληροφορύασ ςε XML, την περιγραφό πόρων ςε RDF, RDF Schema, τη ςύνταξη και
ςημαςιολογύα τησ OWL 2 και των διαλϋκτων τησ. Σϋλοσ, παρουςιϊζονται
τεχνολογύεσ διαχεύριςησ και προςπϋλαςησ δεδομϋνων και γνώςησ ςτο
ημαςιολογικό Ιςτό, αναλύοντασ θϋματα όπωσ η εκτϋλεςη ερωτημϊτων, η
ανϊκτηςη δεδομϋνων RDF μϋςω τησ SPARQL κλπ. Σϋλοσ, αναλύονται θϋματα
μηχανικόσ γνώςησ και εργαλεύα ανϊπτυξησ ςυςτημϊτων γνώςησ για το
ημαςιολογικό Ιςτό, όπωσ η Prolog, το CLIPS, το Protege (με αντύςτοιχα εργαλεύα
ςυλλογιςτικόσ όπωσ το Fact++, το Pelletκλπ). Η παρουςύαςη των παραπϊνω
θεμϊτων γύνεται με ςτόχο την κατανόηςη των εννοιών, των βαςικών ςτοιχεύων
των μεθοδολογιών, του τρόπου με τον οπούο οργανώνεται η εφαρμογό τουσ και
των ςημαντικών αντύςτοιχων ερευνητικών κατευθύνςεων.
708. Προχωρημϋνα Θϋματα Επιςτόμησ και Αναλυτικόσ Δεδομϋνων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3Θεωρύα - 1 Εργαςτόριο
Σο αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η διερεύνηςη και διδαςκαλύα θεωριών,
τεχνικών, και ςυςτημϊτων λογιςμικού ςε περιοχϋσ που ςχετύζονται με τη
μοντελοπούηςη μεγϊλων δεδομϋνων, μηχανικό μϊθηςη, αναλυτικό μεγϊλων
δεδομϋνων, και ςυλλογιςτικό ςε μεγϊλα ό/και αβϋβαια δεδομϋνα με υψηλό βαθμό
θορύβου, μεταβλητότητασ, και ςυχνότητασ ανανϋωςησ. Σο μϊθημα εςτιϊζει και ςε
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περιοχϋσ εφαρμογών όπωσ Βιοώατρικό και Ευφυό υςτόματα, με τη χρόςη
προηγμϋνων εργαλεύων λογιςμικού.
711 Λογικό και Πληροφορικό ΙΙ: Λογικό, Αυτόματα και Παύγνια
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
ε αυτό το μϊθημα θα διερευνόςουμε περιπτώςεισ τησ αλληλεπύδραςησ μεταξύ τησ
Λογικό, τησ Θεωρύα Αυτομϊτων και παιγνύων. τη Θεωρύα Πεπεραςμϋνων
Μοντϋλων, θα εξετϊςουμε τα παιχνύδια Ehrenfeucht-Fraisse και παραλλαγϋσ τουσ
και τι μασ λϋνε για την εκφραςτικότητα τησ πρωτοβϊθμιασ λογικόσ και ϊλλων
λογικών. Θα εξηγόςουμε την ιςοδυναμύα μεταξύ MSO και αυτομϊτων ςε ςχϋςη με
τισ γλώςςεσ που μπορούν να περιγρϊψουν και πώσ αυτό οδηγεύ ςτο θεώρημα του
Courcelle, ϋνα ςημαντικό αποτϋλεςμα τησ θεωρύασ παραμετρικόσ πολυπλοκότητασ.
Θα δούμε πώσ το bisimulation, μια ςημαντικό ϋννοια για υπολογιςτικϋσ διαδικαςύεσ
που μπορεύ να θεωρηθεύ και παιχνύδι, χαρακτηρύζει την τροπικό λογικό
(modallogic) ωσ ϋνα κομμϊτι τησ πρωτοβϊθμιασ λογικόσ. Ϊνα μεγϊλο μϋροσ του
μαθόματοσ θα επικεντρωθεύ ςε παιχνύδια ϊπειρων κινόςεων, τα οπούα μπορούν να
περιγρϊψουν τη ςυμπεριφορϊ αυτομϊτων ςε ϊπειρεσ λϋξεισ / δϋντρα / γραφόματα,
τα οπούα, με τη ςειρϊ τουσ, μπορούν να αποτελϋςουν ςημαςιολογύα για τον μλογιςμό (μ-calculus), μια ςημαντικό τροπικό λογικό ςταθερών ςημεύων.
Φρηςιμοποιώντασ τα εργαλεύα που θα αναπτύξουμε ςτο μϊθημα, καταλόγουμε με
αποτελϋςματα υπολογιςιμότητασ για διϊφορεσ λογικϋσ θεωρύεσ ςε ϊπειρεσ δομϋσ.
713. Αλγοριθμικό Θεωρύα Παιγνύων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ διδαςκαλύασ: 3
Παύγνια δύο παικτών μηδενικού αθρούςματοσ, θεώρημα minimax, παύγνια δύο
παικτών, ιςορροπύα Nash, γενύκευςη για παύγνια πολλών παικτών. Τπολογιςτικό
πολυπλοκότητα ιςορροπύασ Nash, η κλϊςη PPAD. Correlated ιςορροπύα, ϊμεςη
κυρτό βελτιςτοπούηςη και ελαχιςτοπούηςη regret, swap-regret και correlated
ιςορροπύα. Παύγνια ςυμφόρηςησ και παύγνια ιδιοτελούσ δρομολόγηςησ, αμιγεύσ
ιςορροπύεσ Nash, ςυναρτόςεισ δυναμικού και ςύγκλιςη ςτην ιςορροπύα Nash, η
κλϊςη PLS, τύμημα τησ αναρχύασ και τύμημα τησ ςταθερότητασ, μηχανιςμού για τη
μεύωςη του τιμόματοσ τησ αναρχύασ. Κοινωνικό επιλογό και ςχεδιαςμόσ
μηχανιςμών, κυρύαρχεσ ςτρατηγικϋσ και φιλαλόθεια, αποτελϋςματα αδυναμύασ των
Arrow και Gibbard-Satterthwaite, κανόνεσ ψηφοφορύασ, single-peaked προτιμόςεισ,
generalized median μηχανιςμού, παύγνια facility location. Ευςταθό ταιριϊςματα,
top-tradingcycles. Βελτιςτοπούηςη ωφϋλειασ και κϋρδουσ, μονοπαραμετρικού
παύκτεσ,
χαρακτηριςμόσ
Meyerson,
βϋλτιςτη
δημοπραςύα
Myerson,
πολυπαραμετρικού παύκτεσ, VCG μηχανιςμόσ, ςυνδυαςτικϋσ δημοπραςύεσ,
υπολογιςτικϊ αποδοτικού μηχανιςμού, ςυναρτόςεισ ωφϋλειασ, ερωτόματα
απαύτηςησ και τιμόσ, υπολογιςτικϊ αποδοτικού μηχανιςμού για submodular και XOS
ςυναρτόςεισ ωφϋλειασ. Δημοπραςύεσ για την αγορϊ υπηρεςιών και μηχανιςμού με
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περιοριςμούσ προώπολογιςμού. Μηχανιςμού που με ςτόχο τη βελτιςτοπούηςη του
κϋρδουσ. Απλϋσ μη-φιλαλόθεισ δημοπραςύεσ και ανϊλυςη του τιμόματοσ τησ
αναρχύασ μϋςω smoothness. Generalized Second Price δημοπραςύεσ και
ηλεκτρονικό διαφόμιςη. Δημοπραςύεσ φϊςματοσ.
714. Βαθιϊ Μϊθηςη
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ διδαςκαλύασ: 1 θεωρύα – 2 εργαςτόριο
Εκμϊθηςη περύπλοκων αναπαραςτϊςεων ςε δεδομϋνα, μϋςω τησ ανϊλυςόσ τουσ ςε
μιασ ιεραρχύα απλούςτερων εννοιών. Βαθιϊ δύκτυα πρόςθιασ τροφοδότηςησ,
τεχνικϋσ ομαλοπούηςησ (πρόωρη διακοπό, dropout), αλγόριθμοι βελτιςτοπούηςησ
(nesterovmomentum, RMSProp, AdaGrad, Adam), τα ςυνελικτικϊ δύκτυα
(λειτουργύεσ ςυνϋλιξησ, pooling), τα βαθιϊ ανατροφοδοτούμενα δύκτυα, τα βαθιϊ
δύκτυα αυτοενιςχυόμενησ μϊθηςησ, τα αναδρομικϊ δύκτυα (RNN, GRU, LSTM), τα
deep belief networks, τα generative adversarial networks (GAN), οι
αυτοκωδικοποιητϋσ καθώσ και εφαρμογϋσ τουσ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ όπωσ η
ανϊλυςη εικόνασ, η όραςη υπολογιςτών και η επεξεργαςύα φυςικόσ γλώςςασ.
715. Εξόρυξη Γνώςησ από Δεδομϋνα
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ διδαςκαλύασ: 2 θεωρύα – 1 εργαςτόριο
Ειςαγωγό ςτην εξόρυξη γνώςησ από δεδομϋνα. χετικϋσ τεχνολογύεσ (τατιςτικό,
Μηχανικό Μϊθηςη, DBMS, OLAP). τόχοι και ςτϊδια τησ εξόρυξησ γνώςησ. Σεχνικϋσ
εξόρυξησ γνώςησ. Μϋθοδοι αναπαρϊςταςησ γνώςησ. Προεπεξεργαςύα δεδομϋνων.
Καθαριςμόσ, μεταςχηματιςμόσ και μεύωςη δεδομϋνων. Διακριτοπούηςη και
δημιουργύα ιεραρχιών εννοιών. Αναπαρϊςταςη γνώςησ. υνϊφεια δεδομϋνων και
προβλόματοσ, γνώςη υποβϊθρου, μϋτρα ενδιαφϋροντοσ πληροφορύασ,
αναπαρϊςταςη δεδομϋνων ειςόδου και εξόδου, διερευνητικό ανϊλυςη δεδομϋνων
&
τεχνικϋσ
οπτικοπούηςησ.
Ανϊλυςη
χαρακτηριςτικών.
Γενύκευςη
χαρακτηριςτικών, καταλληλότητα χαρακτηριςτικών, ςύγκριςη κλϊςεων,
ςτατιςτικϊ μϋτρα. Κανόνεσ ςυςχϋτιςησ. Κοινϊ ςτοιχειοςύνολα, αλγόριθμοι Apriori
και FP-growth. Σαξινόμηςη. Αλγόριθμοσ 1R, δϋντρα αποφϊςεων, ταξινόμηςη
βαςιςμϋνη ςε κανόνεσ. Πρόβλεψη. Μπεώζιανό ταξινόμηςη, Μπεώζιανϊ δύκτυα,
πρόβλεψη βαςιςμϋνη ςε ςτιγμιότυπα (πληςιϋςτεροι γεύτονεσ). Εκτύμηςη απόδοςησ.
Εκπαύδευςη και αξιολόγηςη, εκτύμηςη ορθότητασ, μϋθοδοι ςυνόλων ταξινομητών,
περιγραφό ελϊχιςτου μόκουσ. Ομαδοπούηςη. Κ-μϋςοι, DBSCAN, ςυςςωρευτικό
ιεραρχικό μοντελοπούηςη (HAC), αξιολόγηςη ποιότητασ τησ ομαδοπούηςησ.
Εφαρμογϋσ τησ εξόρυξησ γνώςησ από δεδομϋνα. Εξόρυξη γνώςησ από κεύμενα,
εξόρυξη γνώςησ από τον Παγκόςμιο Ιςτό. Εργαλεύα, βιβλιοθόκεσ και υπηρεςύεσ
νϋφουσ για την εξόρυξη γνώςησ από δεδομϋνα.
716. Προγραμματιςτικϊ Εργαλεύα και Σεχνολογύεσ για Επιςτόμη Δεδομϋνων
Εξϊμηνο: Φειμερινό
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Ώρεσ διδαςκαλύασ: 2 θεωρύα – 1 εργαςτόριο
Επεξεργαςύα και ανϊλυςη δεδομϋνων με τισ γλώςςεσ Python και R. Εξερεύνηςη
δεδομϋνων και ςτατιςτικό μοντελοπούηςη. Ειςαγωγό ςτην γλώςςα Python. Σύποι
δεδομϋνων: Λύςτεσ, λεξικϊ, κλπ. Ροό ελϋγχου. υναρτόςεισ και πακϋτα λογιςμικού.
Αντικεύμενα και αντικειμενοςτρϋφεια. Βιβλιοθόκεσ επεξεργαςύασ και διαχεύριςησ
δεδομϋνων (numpy, pandas, κλπ). Βιβλιοθόκεσ απεικόνιςησ δεδομϋνων (maplotlib,
κλπ.). Βαςικϋσ βιβλιοθόκεσ μηχανικόσ μϊθηςησ (scikit-learn). Εφαρμογϋσ. Ειςαγωγό
ςτην ςτατιςτικό γλώςςα προγραμματιςμού R. Αριθμητικού τελεςτϋσ. Βαςικού τύποι
και δομϋσ δεδομϋνων: διανύςματα, πύνακεσ, λύςτεσ, dataframes. Δημιουργύα,
ειςαγωγό, προ-επεξεργαςύα, διαχεύριςη και βαςικού μεταςχηματιςμού δεδομϋνων.
Ροό ελϋγχου. Βιβλιοθόκεσ απεικόνιςησ δεδομϋνων (ggplot, κλπ.). Βαςικϋσ
βιβλιοθόκεσ μηχανικόσ μϊθηςησ (e1071, rpart, κλπ.). Εφαρμογϋσ.
717. Αλγοριθμικό Επιςτόμη Δεδομϋνων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ διδαςκαλύασ: 3
Εντοπιςμόσ κανόνων ςυςχϋτιςησ και ςυνόλων ςτοιχεύων που εμφανύζονται ςυχνϊ
ςε μεγϊλα δεδομϋνα. Εντοπιςμόσ παρόμοιων ςτοιχεύων - localitysensitivehashing.
Πολυδιϊςτατοι χώροι και μεύωςη διϊςταςησ, τυχαύεσ προβολϋσ και JohnsonLindenstrauss λόμμα. Recommendation systems, singular value decomposition,
εφαρμογϋσ. Σο web ωσ γρϊφημα και ωσ αλυςύδα Markov, ανϊλυςη ςυνδϋςμων,
PageRank. Ανϊλυςη κοινωνικών δικτύων, εντοπιςμόσ κοινοτότων. Μηχανικό
μϊθηςη μεγϊλησ κλύμακασ, PAC μοντϋλο μϊθηςησ, VC dimension, online μϊθηςη,
support vector machines, boosting. Ροϋσ δεδομϋνων, δειγματοληψύα και sketching
ςε ροϋσ δεδομϋνων. υςταδοπούηςη δεδομϋνων (clustering), k-means, spectral
clustering. Hλεκτρονικό διαφόμιςη, δημοπραςύεσ Generalized Second Price.
718. Διαχεύριςη Δεδομϋνων Μεγϊλησ Κλύμακασ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ διδαςκαλύασ: 1 θεωρύα – 2 εργαςτόριο
Κατανεμημϋνεσ βϊςεισ δεδομϋνων και αποθόκεσ δεδομϋνων. Βϊςεισ NoSQL,
Κατανεμημϋνο ςύςτημα αρχεύων Google File System, Οι βϊςεισ Big Table, Dynamo
και Cassandra. υςτόματα διαχεύριςησ ροών δεδομϋνων. υςτόματα Γρϊφων.
Κατανεμημϋνη διαχεύριςη δεδομϋνων με τον αλγόριθμο MapReduce, αλγόριθμοι
ςυνϋνωςησ με την εκτϋλεςη Map Reduce, κατανεμημϋνη ευρετηρύαςη. Σα
ςυςτόματα επεξεργαςύασ HIVE, Spark, Hadoop. Αρχεύα και τύποι δεδομϋνων RDD,
Parquet και ORC. Θεώρημα CAP και BASE. Κατανεμημϋνεσ δοςοληψύεσ. Μεγϊλα
δεδομϋνα και υπολογιςτικϊ νϋφη.
719. Παρϊλληλεσ Αρχιτεκτονικϋσ Τπολογιςμού για Μηχανικό Μϊθηςη
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ διδαςκαλύασ: 2 θεωρύα – 1 εργαςτόριο
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Αρχιτεκτονικϋσ παρϊλληλησ επεξεργαςύασ. Πολυεπεξεργαςτικϊ ςυςτόματα,
πολυνηματικϋσ αρχιτεκτονικϋσ, μαζικϊ πολυπύρηνεσ αρχιτεκτονικϋσ, επιταχυντϋσ
και υλικό ειδικού ςκοπού για εφαρμογϋσ μηχανικόσ μϊθηςησ. χεδιαςμόσ και
υλοπούηςη παρϊλληλων προγραμμϊτων. Παραλληλοπούηςη υπολογιςτικών
πυρόνων μηχανικόσ μϊθηςησ ςε παρϊλληλεσ αρχιτεκτονικϋσ γενικού ςκοπού και
επιταχυντϋσ.
720. Κυρτό Βελτιςτοπούηςη με Εφαρμογϋσ ςτη Μηχανικό Μϊθηςη
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ διδαςκαλύασ: 3
Κυρτότητα, βαςικϊ θεωρόματα ύπαρξησ, αναγκαύεσ και ικανϋσ ςυνθόκεσ, Θεώρημα
πολλαπλαςιαςτών (Kuhn-Tucker-Lagrange), βαςικϋσ αριθμητικϋσ μϋθοδοι (μϋθοδοι
καθόδου, Conjugate Gradient Method, Fletcher-Reeves, Newton-Raphson, QuasiNewton, Frank-Wolfe). Εφαρμογϋσ κυρτόσ βελτιςτοπούηςησ ςε μηχανικό μϊθηςη,
εκπαύδευςη για ελαχιςτοπούηςη ςφϊλματοσ, ςυναρτόςεισ ςφϊλματοσ, linear και
logistic regression, support vector machines, μεγιςτοπούηςη πιθανοφϊνειασ
(maximum like lihoodestimators), collaborative filtering. Stochastic gradient
descent. Online κυρτό βελτιςτοπούηςη, no-regret αλγόριθμοι, regularization. Bandit
convex optimization.
721. Σεχνητό Νοημοςύνη και Ανϊλυςη Δεδομϋνων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ διδαςκαλύασ: 3
Υορμαλιςμού αναπαρϊςταςησ γνώςησ και ςυλλογιςτικόσ που χρηςιμοποιούνται
ςτον Παγκόςμιο Ιςτό (όπωσ οι Περιγραφικϋσ Λογικϋσ και ο Λογικόσ
Προγραμματιςμόσ). Αλγόριθμοι και υπηρεςύεσ Σεχνητόσ Νοημοςύνησ που
χρηςιμοποιούνται για πρόςβαςη ςε δεδομϋνα και ανϊλυςό τουσ, ςύγχρονεσ
τεχνολογύεσ οντολογικόσ μηχανικόσ, ολοκλόρωςησ δεδομϋνων. Ευφυό ςυςτόματα
γνώςησ που χρηςιμοποιούνται για την μοντελοπούηςη, ανϊπτυξη και διαχεύριςη
μεγϊλου όγκου δεδομϋνων ςτον Παγκόςμιο Ιςτό. Ανϊλυςη ημι-δομημϋνων
δεδομϋνων, εξαγωγό γνώςησ από κεύμενα και δεδομϋνα που δημοςιεύονται ςτον
Παγκόςμιο Ιςτό με μεθόδουσ Σεχνητόσ Νοημοςύνησ.

12.5. Σομϋασ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικόσ και υςτημϊτων
Πληροφορικόσ
334. Ενςωματωμϋνα ςυςτόματα
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Σο μϊθημα περιλαμβϊνει δύο αυτόνομα μϋρη (α) και (β) ωσ εξόσ:

78

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΗΜΜΤ
(α) Δύδονται οι γενικϋσ ϋννοιεσ για τα ενςωματωμϋνα ςυςτόματα. Παρουςιϊζονται
οι απαιτόςεισ ςχεδύαςησ και η γλώςςα περιγραφόσ UML, Εν ςυνεχεύα αναλύονται
τα κατανεμημϋνα ενςωματωμϋνα ςυςτόματα και ο κατανεμημϋνοσ χρόνοσ.
Παρουςιϊζονται πρωτόκολλα δρομολόγηςησ και τεχνικϋσ. Δύδεται ιδιαύτερη
ϋμφαςη ςτο πρωτόκολλο CAN και το πρωτόκολλο TTP. Αναπτύςςονται θϋματα που
περιγρϊφουν τισ δοκιμϋσ ενόσ ςυςτόματοσ αλλϊ και τεχνικϋσ αςφαλεύασ FMEA και
FTA, την ςυνϋχεια, περιγρϊφονται θϋματα πιςτοπούηςησ, επαλόθευςησ και
εγκυρότητασ των αποτελεςμϊτων. Παρουςιϊζονται επύςησ κρύςιμα ςυςτόματα και
κατανεμημϋνα διαδικτυακϊ ςυςτόματα. Σϋλοσ η επύδραςη του ανθρώπινου
παρϊγοντα ςτα ενςωματωμϋνα ςυςτόματα μελετϊται καθώσ και θϋματα ηθικϊ και
κοινωνικϊ
(β) Παρουςιϊζονται τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των Ενςωματωμϋνων υςτημϊτων,
οι ιδιότητεσ που τα διαφοροποιούν από τα Τπολογιςτικϊ υςτόματα γενικόσ
χρόςησ και οι βαςικϋσ αρχϋσ που διϋπουν τη λειτουργύα τουσ. το εργαςτηριακό
μϋροσ, παρουςιϊζονται οι βαςικϋσ αρχϋσ υλοπούηςησ λειτουργικών ςυςτημϊτων
πραγματικού χρόνου για Ενςωματωμϋνα υςτόματα, το πλαύςιο τησ
εργαςτηριακόσ ϊςκηςησ, δύνεται εκπαιδευτικό λειτουργικό ςύςτημα (Micro-Empix)
και ζητεύται η τροποπούηςό του ςε λειτουργικό ςύςτημα πραγματικού χρόνου.
Σϋλοσ, το λειτουργικό ςύςτημα πραγματικού χρόνου που θα υλοποιηθεύ
χρηςιμοποιεύται ςτον ϋλεγχο κύνηςησ μϊζασ μϋςω PID ελϋγχου ςτον τριςδιϊςτατο
χώρο.
590. Σεχνολογύεσ Αιςθητόρων και Μικροςυςτημϊτων
Εξϊμηνο: Εαρινό (Δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ:
Σεχνικϋσ Καταςκευόσ και πακεταρύςματοσ. Παραδεύγματα αιςθητόρων και ανϊλυςη
των βαςικών κυκλωμϊτων επεξεργαςύασ του ςόματοσ εξόδου.
Σο μϊθημα περιλαμβϊνει θεωρητικό ό εργαςτηριακό εργαςύα για εξειδύκευςη.
596. Αλγόριθμοι Χηφιακόσ Επεξεργαςύασ ημϊτων και Εφαρμογϋσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Αντικεύμενο του μαθόματοσ: Σο μϊθημα καλύπτει θεωρητικϊ καθώσ και πρακτικϊ
θϋματα ςχετικϊ με την ψηφιακό επεξεργαςύα ςόματοσ, τόςο από την ντετερμιςτικό
όςο και από την ςτατιςτικό του προςϋγγιςη.
Γύνεται ευρεύα χρόςη υπολογιςτών και μαθηματικών για την μοντελοπούηςη των
ςημϊτων και την πιςτοπούηςό τουσ και επύςησ για πειραματιςμούσ με νϋουσ
αλγόριθμουσ. Σα μαθηματικϊ εργαλεύα, τα οπούα εξαρτώνται από ςυγκεκριμϋνεσ
εφαρμογϋσ, χρηςιμοποιούνται για την ανϊπτυξη αλγορύθμων και την ανϊλυςη τησ
ςυμπεριφορϊσ τουσ. Ιδιαύτερη βαρύτητα δύνεται ςε εφαρμογϋσ που εύναι
ςυςχετιςμϋνεσ με ειδικό επεξεργαςύα εικόνασ. Γενικϊ οι περιοχϋσ των εφαρμογών
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καθορύζονται από τουσ μεταπτυχιακούσ φοιτητϋσ οι οπούοι ενθαρρύνονται να
αναπτύςςουν τεχνικϋσ και αλγορύθμουσ ςχετικούσ με τα ενδιαφϋροντϊ τουσ.
601. υςτόματα με Ανοχό ςε φϊλματα
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
τόχοι: Ειςαγωγό ςτη θεωρύα των θεμελιωδών προβλημϊτων των ςυςτημϊτων και
εφαρμογών με ανοχό ςε ςφϊλματα. Σύποι ςφαλμϊτων ςε Τπολογιςτικϊ ςυςτόματα. Μϋθοδοι ανύχνευςησ φαλμϊτων. Αξιοπιςτύα ςυςτημϊτων. Σεχνικϋσ και
μηχανιςμού Ανϊκαμψησ από ςφϊλματα. Ανακαταςκευό από ςφϊλματα ςε
ςυςτόματα πολλαπλών επεξεργαςτών. Οριςμόσ, μοντελοπούηςη και υλοπούηςη
ανοχόσ ςε ςφϊλματα και ποιότητασ υπηρεςιών. Ανοχό ςε ςφϊλματα ςε εφαρμογϋσ
υψηλών επιδόςεων. Σεχνικϋσ ανϊκαμψησ από ςφϊλματα ςε ςυςτόματα Λογιςμικού.
Διαχεύριςη και αποφυγό ςφαλμϊτων μοιραζόμενου περιβϊλλοντοσ μη
ςυνεργαζόμενων χρηςτών με την εφαρμογό θεωρύασ παιγνύων και τεχνικών
κοςτολόγηςησ. Ενςωματωμϋνεσ εφαρμογϋσ υπερυπολογιςτών με ανοχό ςε
ςφϊλματα.
602. ΠολυδιαυλικϊΔύκτυα Επικοινωνιών
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ:3
Αρχιτεκτονικϋσ ςυςτημϊτων πολυδιαυλικών δικτύων. Επϋκταςη πρωτοκόλλων:
ταθερϊ πρωτόκολλα. Πρωτόκολλα τυχαύασ προςπϋλαςησ. Πρωτόκολλα προςυντονιςμού εκπομπόσ. Slotted Aloha, reservation Aloha, CSMA/CD. Μαρκοβιανό
ανϊλυςη πρωτοκόλλων πεπεραςμϋνου πληθυςμού και υπολογιςμόσ των μϋτρων
αποδοτικότητασ. Ευςτϊθεια ςυςτημϊτων πολυδιαυλικών δικτύων, Μελϋτη του
φαινομϋνου receiver collision. Μελϋτη τοπολογικόσ βελτύςτοπούηςησ. Πολυδιαυλικϊ
δύκτυα τοπολογύασ δακτυλύου. Πολυδιαυλικϊ δύκτυα τεχνολογύασ WDM.
620. χεδύαςη Ολοκληρωμϋνων Κυκλωμϊτων για Σηλεπικοινωνιακϋσ
Εφαρμογϋσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
χεδύαςη μικροηλεκτρονικών κυκλωμϊτων για εφαρμογϋσ ςτην περιοχό των
ραδιοςυχνοτότων με ϋμφαςη ςτη ςυμπεριφορϊ των ημιαγώγιμων ςτοιχεύων ςε
υψηλϋσ ςυχνότητεσ και ςτη ςχεδύαςη θεμελιωδών κυκλωματικών διατϊξεων.
Μοντελοπούηςη τησ ςυμπεριφορϊσ υψηλών ςυχνοτότων ενεργών και παθητικών
ςτοιχεύων ςε ολοκληρωμϋνεσ τεχνολογύεσ (διπολικϊ τρανζύςτορ, τρανζύςτορ MOS,
ολοκληρωμϋνα πηνύα, αντιςτϊςεισ, πυκνωτϋσ και μεταβλητού πυκνωτϋσ). χεδύαςη
ενιςχυτών χαμηλού θορύβου, μικτών, ταλαντωτών και ολοκληρωμϋνων φύλτρων
υψηλών ςυχνοτότων.
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622. Κινητϋσ και Προςωπικϋσ Επικοινωνύεσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Σο μϊθημα θα αφορϊ ειδικϊ θϋματα των δικτύων κινητών και προςωπικών επικοινωνιών που καλύπτουν τισ εξόσ περιοχϋσ: Δομό και οργϊνωςη ςύγχρονων
αςύρματων δικτύων. Διαχεύριςη πόρων ςε αςύρματα δύκτυα. Λειτουργικό μοντϋλο
και αρχιτεκτονικό δικτύου. Απαιτόςεισ ςε υπηρεςύεσ και παροχόσ ποιότητασ
υπηρεςιών ςτουσ χρόςτεσ. Μοντελοπούηςη και ανϊλυςη τηλεπικοινωνιακόσ
κύνηςησ και ςυμπεριφορϊσ χρηςτών. Λειτουργύεσ δικτύου (Ϊλεγχοσ αποδοχόσ
κλόςεων. Ϊλεγχοσ κυκλοφορύασ. Διαχεύριςη κινητικότητασ. Κατανομό πόρων.
Αλγόριθμοι κατανομόσ καναλιών επικοινωνύασ και ϋλεγχοσ τησ μεταδιδόμενησ
ιςχύοσ). Μελϋτη και αξιολόγηςη επύδοςησ τεχνικών κατανομόσ πόρων. Ανϊλυςη
χωρητικότητασ δικτύου. χεδύαςη κυψελωτών ςυςτημϊτων. Φρϋωςη και ο ρόλοσ
τησ ςτην ςχεδύαςη και απόδοςη του δικτύου, θϋματα δυναμικόσ κατανομόσ
διαθϋςιμων ραδιοςυχνοτότων ςε αςύρματα δύκτυα. Αςύρματα δύκτυα χωρύσ
ςταθερό υποδομό. Θϋματα διαςύνδεςησ και ςυγχρονιςμού διαφόρων αςύρματων
δικτύων.
627. Βελτιςτοπούηςη Δικτύων
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Ειςαγωγό ςτη γραφοθεωρύα και ςτη χρόςη τησ για την περιγραφό δικτύων.
Προβλόματα ροόσ ςε δύκτυα: Ροό ελϊχιςτου κόςτουσ, κυρτό κόςτοσ, πολλαπλϋσ
ροϋσ, προβλόματα διακριτόσ βελτιςτοπούηςησ, αλγόριθμοι καθοριςμού τησ ροόσ,
προβλόματα ελϊχιςτησ διαδρομόσ, επιγραφϋσ, διόρθωςη των επιγραφών,
προβλόματα με μια πηγό και ϋνα προοριςμό, πλειςτηριαςμού, προβλόματα με πολλϋσ πηγϋσ και πολλούσ προοριςμούσ, προβλόματα μϋγιςτησ ροόσ, το θεώρημα
μϋγιςτησ ροόσ και ελϊχιςτησ τομόσ, ο αλγόριθμοσ Ford-Fulkerson, αλγόριθμοι
βαςιςμϋνοι ςε τιμϋσ. Σο πρόβλημα τησ ροόσ ελαχύςτου κόςτουσ, μεταςχηματιςμού
του προβλόματοσ, δυαδικό μορφό, Η μϋθοδοσ Simplex, Μϋθοδοι δυαδικόσ ανόδου.
Πλειςτηριαςμού. Μη γραμμικό βελτιςτοπούηςη δικτύων, πολλαπλϋσ ροϋσ, ακϋραιοι
περιοριςμού, δύκτυα με κϋρδη, αλγόριθμοι και προςεγγύςεισ. Προβλόματα με
ακϋραιουσ περιοριςμούσ, χαλϊρωςη Lagrange, ϋρευνα ταμπού, γενετικού
αλγόριθμοι, προςομοιωμϋνη ανόπτηςη. Παραδεύγματα εφαρμογόσ: Ανϊθεςη
ςυχνοτότων ςε ςυςτόματα κινητόσ τηλεφωνύασ, κατανομό ςυνιςτωςών ςε
κατανεμημϋνα ςυςτόματα και υπηρεςύεσ, δρομολόγηςη κινητών ςυνιςτωςών.
Αλγόριθμοι online: ενδεικτικϊ προβλόματα, προςϋγγιςη που επιτυγχϊνουν οι
αλγόριθμοι online. Γεωμετρικϊ προβλόματα: η εκδοχό διαφόρων δικτυακών
προβλημϊτων ςτο επύπεδο, με την μετρικό του Ευκλεύδη ό ϊλλη μετρικό. Διατρϋχον
δϋνδρο και δϋνδρο Steiner, το πρόβλημα του περιοδεύοντοσ πωλητό.
633. Αυτοοργανούμενα (ad-hoc) δύκτυα
Εξϊμηνο: Εαρινό
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Ώρεσ: 3
Σα τελευταύα χρόνια παρατηρεύται η ςυνεχώσ αυξανόμενη χρόςη ad-hoc δικτύων
για την υποςτόριξη διαφορετικών εφαρμογών όπωσ εύναι ςτον τομϋα τησ επικοινωνύασ, τησ υγεύασ, τησ εκπαύδευςησ, του περιβϊλλοντοσ, τησ απόλαυςησ, τησ
κυκλοφοριακόσ κύνηςησ και αλλού. ε ϋνα τϋτοιο περιβϊλλον, αναμϋνεται ότι η
υπολογιςτικό νοημοςύνη θα εμπεδωθεύ ςτον περιβϊλλοντα χώρο των χρηςτών
αντύ ςε κϊποιεσ εξειδικευμϋνεσ ειδικϋσ ςυςκευϋσ, Η αυτοοργϊνωςη κινητών κόμβων
ςε δύκτυα ευρεύασ κλύμακα, τουσ ενιςχύει με την ικανότητα να ςυνεργϊζονται ςε
μεγαλύτερεσ και πολυπλοκότερεσ διεργαςύεσ, και αναμϋνεται να προςδώςει μια
επαναςτατικό διϊςταςη ςτισ διαδικαςύεσ επικοινωνύασ, ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ
δεδομϋνων. υνεπώσ κϊτω από αυτϋσ τισ εξελύξεισ και τϊςεισ που διαμορφώνονται,
η μελϋτη των ad-hoc δικτύων, των on-line κοινωνικών δικτύων και των δικτύων
αιςθητόρων, λαμβϊνοντασ υπόψη τα βαςικϊ και διακριτϊ χαρακτηριςτικϊ τησ
ςυμπεριφορϊσ αυτών, καθύςταται όχι μόνο επιθυμητό αλλϊ απόλυτα επύκαιρη και
αναγκαύα Θϋματα ιδιαύτερου ενδιαφϋροντοσ ςτα πλαύςια του μεταπτυχιακού αυτού
μαθόματοσ
ςυμπεριλαμβϊνουν
τα
ακόλουθα:
Φαρακτηριςτικϊ
των
Αυτοοργανούμενων Ad-hoc δικτύων. Αρχιτεκτονικό Δικτύων Μεταβλητόσ
Σοπολογύασ. Δύκτυα Αιςθητόρων και Εφαρμογϋσ. Οργϊνωςη και αυτοοργϊνωςη.
On-line κοινωνικϊ δύκτυα. Μοντελοπούηςη, Δρομολόγηςη, Θϋματα ευρυεκπομπόσ
και πολυεκπομπόσ. Διαχεύριςη ενϋργειασ. Απόδοςη και παροχό ποιότητασ
υπηρεςιών. Μοντϋλα κινητικότητασ (ατομικϊ και ομαδικϊ). Εφαρμογϋσ.
703. Σεχνολογύα Επικοινωνύασ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
το μεταπτυχιακό αυτό μϊθημα τα ζητόματα που καλύπτουν τα υπϊρχοντα
μαθόματα τηλεπικοινωνιών δικτύων κλπ αναφϋρονται επιγραμματικϊ αλλϊ δεν
θύγονται ςε βϊθοσ. Αντύθετα αναπτύςςονται ςε βϊθοσ ζητόματα που ςτα μαθόματα
τηλεπικοινωνιών αναπτύςςονται ακροθιγώσ.
Ενότητεσ:
Ειςαγωγό ςτην θεωρύα τησ επικοινωνύασ. Η πληροφορύα ςαν φυςικό οντότητα.
Μορφϋσ Επικοινωνύασ χαρακτηριςτικϊ μηνύματοσ. Μϋςα επικοινωνύασ. Σεχνολογύα
μϋςων επικοινωνύασ. Σεχνολογύα όχου εικόνασ. Ειδικϊ θϋματα. Νϋεσ τεχνικϋσ και
τεχνολογύεσ .Αλληλεπύδραςη τεχνολογύασ και Επικοινωνύασ
706. Αρχιτεκτονικϋσ Σεχνολογύεσ και Πρωτόκολλα για Οπτικϊ Δύκτυα και
Κϋντρα Δεδομϋνων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Σο μϊθημα αςχολεύται με ερευνητικού χαρακτόρα θεωρητικϊ και εφαρμοςμϋνα
θϋματα ςτην περιοχό των Οπτικών Δικτύων και των Κϋντρων Δεδομϋνων, τόςο από
πλευρϊσ αρχιτεκτονικόσ όςο και από πλευρϊσ αλγορύθμων και πρωτοκόλλων.
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Ξεκινϊ με μια ςύγκριςη των επόμενησ γεννιϊσ δικτύων με τα υπϊρχοντα δύκτυα
(Ιντερνετ και τηλεφωνικό) και των διαφορών και εξελύξεων που αναμϋνεται να
υπϊρξουν. την ςυνϋχεια παρουςιϊζονται ερευνητικϊ θϋματα και λύςεισ ςτον τομϋα
των οπτικών δικτύων πρόςβαςησ με ϋμφαςη ςτισ αρχιτεκτονικϋσ και τα
πρωτόκολλα ελϋγχου πρόςβαςησ και τισ διαφορετικϋσ αρχιτεκτονικϋσ FTTx.
Εξετϊζονται οι κυριότερεσ οπτικϋσ τεχνολογύεσ, οι κύριεσ οπτικϋσ ςυςκευϋσ, τα
χαρακτηριςτικϊ και οι περιοριςμού τουσ. Παρουςιϊζονται οι αρχιτεκτονικϋσ
οπτικών δικτύων κορμού, ξεκινώντασ από τα ςημερινϊ μοναδικού ρυθμού WDM
δύκτυα δρομολόγηςησ μόκουσ κύματοσ ϋωσ τα ετερογενό οπτικϊ δύκτυα και τα
μελλοντικϊ ευϋλικτα (flex-grid) οπτικϊ δύκτυα. Η ϋμφαςη δύνεται ςε θϋματα
αρχιτεκτονικών, αλγορύθμων δρομολόγηςησ και ανϊθεςησ φϊςματοσ και ρυθμού,
πρωτόκολλα ανϊθεςησ πόρων, και ανοχόσ ςε βλϊβεσ. Μελετώνται διϊφορεσ
αρχιτεκτονικϋσ ολικϊ οπτικών κόμβων μεταγωγόσ, τόςο για εμταγωγό
κυκλωμϊτων όςο και για μεταγωγό κυκλώματοσ. Αναλύεται ο ρόλοσ των φυςικών
περιοριςμών κατϊ τον ςχεδιαςμό και την λειτουργύα των Δικτύων. Μελετώνται
αλγόριθμοι για την ςυνδυαςτικό διαςτρωματικό βελτιςτοπούηςη του φυςικού και
του δικτυακού επιπϋδου οπτικών δικτύων. Επύςησ αναλύεται η εξϋλιξη προσ τα
μελλοντικϊ προγραμματιζόμενα οπτικϊ δύκτυα. την ςυνϋχεια παρουςιϊζονται
θϋματα ςχετικϊ με τα Κϋντρα Δεδομϋνων, τισ αρχιτεκτονικϋσ τουσ, τον ρόλο των
οπτικών διαςυνδϋςεων ςτα διϊφορα αρχιτεκτονικϊ επύπεδα, και τα πρωτόκολλα
διαχεύριςησ των πόρων. Σϋλοσ μελλετώνται θϋματα επικοινωνύασ και κινητικότητασ
εικονικών μηχανών ςε ςυςτόματα υπολογιςμού νϋφουσ, τόςο εντόσ όςο και μεταξύ
κϋντρων δεδομϋνων.
707. Προχωρημϋνα Θϋματα Ηλεκτρονικόσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Σο μϊθημα ϋχει ερευνητικό χαρακτόρα και αφορϊ ςε θεωρητικϊ και εφαρμοςμϋνα
θϋματα ηλεκτρονικών κυκλωμϊτων (ολοκληρωμϋνων και με διακριτϊ εξαρτόματα)
και την επεξεργαςύα ςόματοσ που πραγματοποιούν. Περιλαμβϊνει μαθηματικό
μοντελοπούηςη, ανϊλυςη, προςομούωςη και ςχεδύαςη (MATLAB, SPICE, CADENCE)
αναλογικών και μικτού ςόματοσ κυκλωμϊτων.
Η ϋμφαςη δύνεται ςε αντικεύμενα με βϊςη τα ενδιαφϋροντα των μεταπτυχιακών
φοιτητών και ςε ςχϋςη με τον γενικό κατϊλογο θεμϊτων: Διαμορφωτϋσ -Δ,
υνθϋτεσ ςυχνοτότων, Ενιςχυτϋσ χαμηλού θορύβου και χαμηλού offset,
Μετατροπεύσ δεδομϋνων, Κυκλώματα δειγματοληψύασ, Εξειδικευμϋνα κυκλώματα
για τηλεπικοινωνιακϋσ εφαρμογϋσ, Υύλτρα ςυνεχούσ και διακριτού χρόνου,
Πολυπλϋκτεσ, Translinear κυκλώματα και κυκλώματα υλοπούηςησ μαθηματικών
ςυναρτόςεων, Ενιςχυτϋσ ιςχύοσ.
Σο μϊθημα περιλαμβϊνει ειςαγωγό από τον διδϊςκοντα ςτο επιλεγμϋνο
αντικεύμενο, βιβλιογραφικό μελϋτη επιλεγμϋνων κεφαλαύων από βιβλύα και
ερευνητικϋσ εργαςύεσ (π.χ. του IEEE), παρουςιϊςεισ από ακαδημαώκούσ ερευνητϋσ
καθώσ και από μηχανικούσ τησ βιομηχανύασ.
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710. χεδύαςη Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμϊτων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Σο μϊθημα ςυνδιδϊςκεται με το προχωρημϋνο προπτυχιακό μϊθημα «χεδύαςη
Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμϊτων» του 8ου εξαμόνου. Εύναι μια
λεπτομερόσ παρουςύαςη των αρχών ςχεδιαςμού και βελτιςτοπούηςησ αναλογικών
και μικτού ςόματοσ κυκλωμϊτων ςε τεχνολογύεσ CMOS. Μοντϋλα μικρού και
μεγϊλου ςόματοσ. υςτηματικό μεθοδολογύα για την επιλογό μεγεθών των
εξαρτημϊτων και την πόλωςη. Βαςικϋσ κυκλωματικϋσ δομϋσ. Σελεςτικού ενιςχυτϋσ
και διαγωγού. Θϋματα ςυμπεριφορϊσ μεγϊλου ςόματοσ. Αρχϋσ κυκλωμϊτων
διακοπτόμενων πυκνωτών. Υύλτρα ςυνεχούσ χρόνου. Μετατροπεύσ δεδομϋνων
(αναλογικό-ψηφιακό). Μετατροπεύσ ύγμα-Δϋλτα. Κυκλωματικϋσ δομϋσ για
τηλεπικοινωνιακϊ κυκλώματα και επεξεργαςύα ςόματοσ. Σο μϊθημα περιλαμβϊνει
τελικό εργαςύα ςχεδύαςησ τελεςτικού ενιςχυτό.
Προαπαιτούμενα: Ηλεκτρονικό Ι, ΙΙ και ΙΙΙ με βαθμολογύα τουλϊχιςτον 8/10.
Βαςικϋσ γνώςεισ Μαθηματικών (διαφορικϋσ εξιςώςεισ, γραμμικό ϊλγεβρα). Πλόρησ
εξοικεύωςη με ανϊλυςη ςημϊτων ςτο πεδύο των ςυχνοτότων καθώσ και βαςικϋσ
γνώςεισ επεξεργαςύασ ςημϊτων και αυτομϊτου ελϋγχου (ευςτϊθεια, δυναμικϊ
ςυςτόματα κτλ.). Ενδιαφϋρον για τη ςχεδύαςη ολοκληρωμϋνων κυκλωμϊτων
712 Μαγνητιςμόσ και Μαγνητικϊ Τλικϊ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Ειςαγωγό ςτον Μαγνητιςμό( βαςικϋσ αρχϋσ μαγνητοςτατικόσ, διαμαγνητιςμόσ,
παραμαγνητιςμόσ).
Η Υερρομαγνητικό Δομό (κβαντικό θεώρηςη ατομικών μαγνητικών ροπών,
αλληλεπύδραςη μικρού και μεγϊλου εύρουσ, ενεργειακό μοντϋλο μαγνητικόσ δομόσ
και εξϊρτηςη από το υλικό)
Η Διαδικαςύα Μαγνότιςησ (κύνηςη μαγνητικών τοιχωμϊτων και περιςτροφό
μαγνητικών περιοχών, παραμετρικό εξϊρτηςη μαγνότιςησ, κατηγορύεσ
φερρομαγνητικών υλικών)
Σα Μαγνητικϊ Υαινόμενα (επαγωγικϊ φαινόμενα, μαγνητοςυςτολό, φαινόμενα
μαγνητο-μεταφορϊσ, μαγνητο-οπτικϊ φαινόμενα, ϊλλα μαγνητικϊ φαινόμενα)
Σεχνικϋσ Μαγνητικού Φαρακτηριςμού (μαγνητικόσ βρόχοσ υςτϋρηςησ, μαγνητοςυςτολόσ, μαγνητο-εμπϋδηςησ, μαγνητο-οπτικόσ απόκριςησ, παραμετρικό
εξϊρτηςη των μαγνητικών βρόχων)
Μεταλλικϊ Μαγνητικϊ Κρϊματα (κλαςςικϊ μαγνητικϊ υλικϊ: Fe-Co-Ni, κρϊματα
κλαςςικών μαγνητικών υλικών, ςκλόρυνςη μαγνητικών ιδιοτότων και μόνιμοι
μαγνότεσ)
Μαγνητικϊ
ημιαγωγού)

Οξεύδια

(ςπινϋλια-φερύτεσ-ορθοφερρύτεσ,
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Ειδικϋσ Κατηγορύεσ Μαγνητικών Τλικών (διςδιϊςτατα μαγνητικϊ υλικϊ, ταχϋωσ
ψυχόμενα μαγνητικϊ υλικϊ, μαγνητικϋσ ςκόνεσ)
Τπεραγωγιμότητα και Τπεραγώγιμα Τλικϊ (βαςικό θεωρύα υπεραγωγιμότητασ,
υπεραγώγιμα υλικϊ, υπεραγώγιμα φαινόμενα και διατϊξεισ)
Αιςθητόρεσ και Μορφομετατροπεύσ (μηχανικού αιςθητόρεσ, αιςθητόρεσ πεδύου,
ϊλλοι αιςθητόρεσ)
Εγγραφό και Ανϊγνωςη Πληροφορύασ (υλικϊ εγγραφόσ πληροφορύασ, τεχνικϋσ
εγγραφόσ και ανϊγνωςησ πληροφορύασ, NVMRAMs)
Ηλεκτρομηχανικϊ
Μαγνητικϊ
υςτόματα
(μακροςκοπικϊ
μικροςκοπικϊ
ςυςτόματα,
εφαρμογϋσ
ηλεκτρομηχανικών
ςυςτημϊτων)

ςυςτόματα,
μαγνητικών

Εργαςτηριακϋσ
αςκόςεισ:
Βρόχοσ
μαγνότιςησ,
μαγνητοςυςτολόσ,
μαγνητοαντύςταςησ. Γραμμικόσ μεταβλητόσ διαφορικόσ μεταςχηματιςτόσ.
Μαγνητόμετρα πύλησ ροόσ (κλαςςικϊ, ορθογωνικϊ, περιςτρεφόμενου πεδύου).
Μαγνητοεμπϋδηςη,
γιγαντιαύα
μαγνητοεμπϋδηςη.
Ανιςοτροπικόμαγνητοαντύςταςη,
γιγαντιαύα
μαγνητοαντύςταςη.
Μαγνητοςυςτολικϋσ γραμμϋσ καθυςτϋρηςησ, εφαρμογϋσ ςε αιςθητόρεσ.
Μαγνητικόσ θόρυβοσ Barkhausen. Μαγνητικό τεχνικό μϋτρηςησ του τανυςτό
τϊςεων ςε χϊλυβεσ. Εγγραφό και ανϊγνωςη πληροφορύασ, μη-πτητικϋσ μνόμεσ.
Μόνιμοι μαγνότεσ και υπεραγώγιμα υλικϊ
722. τοχαςτικϋσ Διεργαςύεσ και Βελτιςτοπούηςη
Εξϊμηνο:Φειμερινό
Ώρεσ:2 θεωρύα – 1 εργαςτόριο
Επιςκόπηςη Μηχανικόσ Μϊθηςησ: Επιβλεπόμενη, μη επιβλεπόμενη, ανταγωνιςτικό,
ενιςχυτικό μϊθηςη. Linear & Logistic Regression, προςδιοριςμόσ παραμϋτρων
Νευρωνικών Δικτύων με επιβλεπόμενη μϊθηςη, Back-Propagation Algorithm.
Μη Επιβλεπόμενη Μϊθηςη: K-Means Clustering, Ανϊλυςη Κυρύων υνιςτωςών
(Principal Components Analysis - PCA).
Μηχανικό Μϊθηςη και Βαςικϋσ Ϊννοιεσ τατιςτικόσ Μηχανικόσ: Αλυςύδεσ Markov,
ταξινόμηςη καταςτϊςεων, πιθανότητεσ μετϊβαςησ, εξιςώςεισ ChapmanKolmogorov, επαναληπτικότητα - παροδικότητα, αναλλούωτεσ κατανομϋσ,
αςυμπτωτικό
ςυμπεριφορϊ.
Μϋθοδοι Monte Carlo
προςομούωςησ
αλυςύδων Markov, αλγόριθμοσ Metropolis-Hastings. Προςομοιωμϋνη Ανόπτηςη
(Simulated Annealing), δειγματοληψύα Gibbs. Παραγωγικϊ Μοντϋλα Μϊθηςησ
(Generative Models),
Μηχανό Boltzmann, Restricted Boltzmann Machine (RBM),
Δύκτυα Πεπούθηςησ Μεγϊλου Βϊθουσ (Deep Belief Nets-DBN).
Ενιςχυτικό
Μϊθηςη
και
Δυναμικόσ
Προγραμματιςμόσ:
Διαδικαςύεσ
Απόφαςησ Markov (Markov Decision Processes),
κριτόριο
βελτιςτοπούηςησBellman (Bellman’s Optimality Criterion),
αλγόριθμοι
βελτιςτοπούηςησ
Δυναμικού
Προγραμματιςμού
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(Value and Policy Iteration algorithms).
προγραμματιςμού, Q-Learning.

Προςεγγιςτικϋσ

Ενιςχυτικό Μϊθηςη για Δρομολόγηςη
Ford, Border Gateway Protocols (BGP).
Εργαςτηριακϋσ Αςκόςειστο PC Lab τησ
βιβλιοθηκών Python.

ςτο Internet:
ΗΜΜΤ

με

μϋθοδοι

δυναμικού

ΑλγόριθμοσBellman –
χρόςη

εργαλεύων

–

12.6. Σομϋασ Ηλεκτρικόσ Ιςχύοσ
101. Μεταβατικό υμπεριφορϊ και Μοντϋλα Ηλεκτρικών Μηχανών
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Βαςικϋσ αρχϋσ θεωρύασ ηλεκτρικών μηχανών (εξιςώςεισ πεπλεγμϋνων ροών,
ανϊπτυξη ροπόσ και τϊςεωσ). Θεωρύα μηχανών ςυνεχούσ ρεύματοσ (εξιςώςεισ
ροπόσ και τϊςεωσ, δυναμικϋσ χαρακτηριςτικϋσ, γραμμικοπούηςη εξιςώςεων).
Θεωρύα πλαιςύων αναφορϊσ (εξιςώςεισ μεταςχηματιςμού, ςυνόθη πλαύςια αναφορϊσ, παρατόρηςη μεταβλητών από διαφορετικϊ πλαύςια αναφορϊσ). Θεωρύα
ςύγχρονων μηχανών (εξιςώςεισ τϊςεωσ και ροπόσ, μεταςχηματιςμόσ ςε αυθαύρετο
πλαύςιο αναφορϊσ, ανϊ μονϊδα ςύςτημα. Δυναμικό ςυμπεριφορϊ ςύγχρονων
μηχανών (μεταβατικό χαρακτηριςτικό γωνύασ - ροπόσ, κρύςιμοσ χρόνοσ
εκκαθαρύςεωσ τριφαςικού ςφϊλματοσ). Σελεςτικϋσ αντιδρϊςεισ και χρονικϋσ
ςταθερϋσ ςύγχρονων μηχανών, καθοριςμόσ παραμϋτρων από δοκιμϋσ. Θεωρύα
μηχανών επαγωγόσ (εξιςώςεισ τϊςεωσ και ροπόσ, μεταςχηματιςμόσ ςε αυθαύρετο
πλαύςιο αναφορϊσ, ανϊ μονϊδα ςύςτημα, μόνιμη κατϊςταςη λειτουργύασ).
Δυναμικό ςυμπεριφορϊ μηχανών επαγωγόσ, Γραμμικοπούηςη εξιςώςεων ςύγχρονων μηχανών και μηχανών επαγωγόσ, ιδιοτιμϋσ, ιδιοδιανύςματα, ςυναρτόςεισ
μεταφορϊσ. Απλοποιημϋνα μοντϋλα ςύγχρονών και αςύγχρονων μηχανών (μη
γραμμικϊ και γραμμικοποιημϋνα μοντϋλα). Αςύμμετρη λειτουργύα μηχανών
επαγωγόσ, εφαρμογό τησ θεωρύασ πλαιςύων αναφορϊσ ςε αςύμμετρεσ καταςτϊςεισ. Αςύγχρονη λειτουργύα ςύγχρονων μηχανών. Προςομούωςη λειτουργύασ
μηχανών επαγωγόσ και ςύγχρονων μηχανών ςτον Η/Τ. υςτόματα Ηλεκτρικόσ
Ενϋργειασ με πολλϋσ μηχανϋσ. Εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ, παραδεύγματα ςε Η/Τ,
εφαρμογϋσ.
102. Ανϊλυςη Πεδύων Φαμηλόσ υχνότητασ με Η/Ύ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Οι εξιςώςεισ του πεδύου (Laplace, Poisson, Diaq'usews, Helmholtz), Επιλογό
δυναμικών ςε γεωμετρύα δύο και τριών διαςτϊςεων, ςυνθόκεσ (Coulomb, Lorentz),
φυςικό ερμηνεύα. Γεωμετρικό διατύπωςη εξιςώςεων Maxwell, Αναλυτικϋσ Μϋθοδοι:
Μϋθοδοσ χωριςμού μεταβλητών, μεταςχηματιςμόσ ςυντεταγμϋνων, κατοπτριςμόσ,
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ςύμμορφη απεικόνιςη, λοιπϋσ μϋθοδοι απεικονύςεων. Αριθμητικϋσ Μϋθοδοι:
Αναγωγό ολοκληρωτικόσ εξιςώςεωσ: ςυναρτηςιακϋσ, προβολικό μϋθοδοσ του Ritz,
μεταςχηματιςμού ολοκληρωμϊτων. Διακριτό πρόβλημα: Διακριτότητα χώρου
(πεπεραςμϋνεσ διαφορϋσ, πεπεραςμϋνα ςτοιχεύα - κομβικϊ και ακμικϊ, οριακϊ
ςτοιχεύα, μϋθοδοσ ιςοδυνϊμων πηγών, μϋθοδοσ του Green). Αυτόματη καταςκευό
πλϋγματοσ. Διακριτότητα χρόνου (τατικϊ φαινόμενα, αρμονικό μεταβολό του
χρόνου και μιγαδικϋσ μεταβλητϋσ, περιοδικϊ - μεταβατικϊ φαινόμενα και τεχνικϋσ
βόμα προσ βόμα, ςύγκλιςη ςτο χρόνο, μϋθοδοσ προβλϋψεωσ διορθώςεωσ).
Αριθμητικϋσ τεχνικϋσ: Μη γραμμικϊ φαινόμενα - ο κορεςμόσ των
ςιδηρομαγνητικών υλικών (μϋθοδοι γραμμικοπούηςησ, τεχνικό Newton - Raphson
ανωτϋρου βαθμού. φϊλμα προςεγγύςεωσ. Μϋθοδοι επιλύςεωσ ςυςτημϊτων
εξιςώςεων (Gauss, Cholesky, Crout, Conjugate Gradient), Τβριδικϋσ μϋθοδοι:
τεχνικϋσ ζεύξησ διαφορετικών μεθόδων, τεχνικϋσ αποκοπόσ πλϋγματοσ
(απορροφητικϊ όρια, ϊριςτη προςαρμογό ςτρώςεων πλϋγματοσ). Εφαρμογϋσ:
Ηλεκτρικϋσ Μηχανϋσ, διατϊξεισ ηλεκτροδύων. Τπολογιςμόσ δινορρευμϊτων,
απωλειών, αλληλεπαγωγών, αυτεπαγωγών, επύδραςη του κορεςμού του ςιδόρου,
υπολογιςμόσ δυνϊμεων – ροπών (δυνϊμεισ Laplace, αρχό δυνατών ϋργων, τανυςτόσ
του Maxwell), καθοριςμόσ ιςοδύναμου κυκλώματοσ, μελϋτη ςυνθόκησ ενϊρξεωσ
εκκενώςεων. Αντύςτροφο πρόβλημα και βελτιςτοπούηςη (αντικειμενικϋσ
ςυναρτόςεισ, εξελικτικϋσ ςτρατηγικϋσ, κανονικοπούηςη, ανϊλυςη ευαιςθηςύασ,
τοπικϊ και ολικϊ ακρότατα, προςομοιωμϋνη ανόπτυςη, γενετικού αλγόριθμοι).
103. Πιθανοτικό Ανϊλυςη Ενεργειακών υςτημϊτων
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
τοχαςτικϋσ ανελύξεισ: βαςικϋσ αρχϋσ, ανελύξεισ Markov και Poisson, ανανεωτικϋσ
ανελύξεισ, φύλτρα Kalman, εντροπύα. Τποςτόριξη αποφϊςεων ςε Ενεργειακϊ
υςτόματα: προβλόματα λόψησ αποφϊςεων, ςυναρτόςεισ χρηςιμότητασ, μϋθοδοι /
τεχνικϋσ, κλαςςικϋσ τεχνικϋσ, πολυδιϊςτατεσ ςτατιςτικϋσ τεχνικϋσ, εφαρμογϋσ.
Προςομούωςη Monte-Carlo: βαςικϋσ αρχϋσ, τυχαύοι αριθμού, αριθμητικϋσ τεχνικϋσ
προςομούωςησ , εφαρμογϋσ τησ μεθοδολογύασ Monte – Carlo ςε ενεργειακϊ
ςυςτόματα, ανϊλυςη αξιοπιςτύασ ςυςτημϊτων ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, υποςτόριξη
ςε ενεργειακϊ ςυςτόματα. Προληπτικό ςυντόρηςη, ϋλεγχοσ και αντικατϊςταςη:
γενικϊ, αφανεύσ βλϊβεσ, κριτόρια αξιολόγηςη των διαδικαςιών ςυνϊρτηςησ με
ςταθερό χρόνο εκτϋλεςησ, ελαχιςτοπούηςη του κόςτουσ ςυντόρηςησ,
μεγιςτοπούηςη τησ διαθεςιμότητασ, βελτιςτοπούηςη του διαςτόματοσ ελϋγχου,
διαδικαςύεσ ςυντόρηςησ με ςταθερό χρονικό διϊςτημα εκτϋλεςησ, γενικό μοντϋλο
υπολογιςμού τησ διαθεςιμότητασ ςυςτημϊτων με θεώρηςη των αφανών βλαβών,
αποφϊςεισ για αντικατϊςταςη, επιςκευό και αντικατϊςταςη ςτοιχεύων,
παραδεύγματα. Πιθανοτικό ροό φορτύου: γενικϊ, εξιςώςεισ αιτιοκρατικόσ ροόσ
φορτύου, πιθανοτικό αναπαρϊςταςη των μεταβλητών ειςόδου, αλγόριθμοι
πιθανοτικόσ ροόσ φορτύου, d.c. ροό φορτύου, a.c. ροό φορτύου, αποςυζευγμϋνεσ
εξιςώςεισ ροόσ φορτύου, ςτοχαςτικό ροό φορτύου, ροό φορτύου ςε δύκτυα διανομόσ
με διεςπαρμϋνεσ μονϊδεσ παραγωγόσ, ςυμπερϊςματα.
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104. Ανώτερα Κεφϊλαια Ηλεκτρονικών Ιςχύοσ
Εξϊμηνο: Εαρινό Ώρεσ: 3
Ποιότητα ηλεκτρικόσ ιςχύοσ ςε βιομηχανικό περιβϊλλον με μη γραμμικϊ φορτύα.
Μετατροπεύσ ςυντονιςμού. Ανϊλυςη και ςχεδύαςη αντιςτροφϋων και ανορθωτικών
διατϊξεων για ανεμογεννότριεσ και φωτοβολτϊύκϊ ςυςτόματα. Εφαρμογό των
ηλεκτρονικών ιςχύοσ ςτισ γραμμϋσ μεταφορϊσ HVDC και HVAC, Αντιςτϊθμιςη
ϊεργου ιςχύοσ χρηςιμοποιώντασ διατϊξεισ ηλεκτρονικών ιςχύοσ, Αντιςτροφεύσ
πολλαπλών επιπϋδων. Εφαρμογό των μικροεπεξεργαςτών και των ψηφιακών
επεξεργαςτών ςόματοσ (P, DSP) ςτην τεχνολογύα των ηλεκτρονικών ιςχύοσ.
Εφαρμογό τησ αςαφούσ λογικόσ ςτον ϋλεγχο διατϊξεων ηλεκτρονικών ιςχύοσ.
Παραλληλιςμόσ μετατροπϋων ιςχύοσ.
105. χεδύαςη και Ανϊπτυξη υςτόματοσ Παραγωγόσ Μεταφορϊσ και
Διανομόσ Η. Ε.
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Για κϊθε κατηγορύα μελετών ανϊπτυξησ δύνονται οι ςτόχοι και οι περιοριςμού του
προβλόματοσ, η μαθηματικό θεμελύωςη του προβλόματοσ, οι παρϊγοντεσ
αβεβαιότητασ, τα απαιτούμενα μοντϋλα προςομούωςησ και οι αλγόριθμοι επύλυςησ.
Ϊμφαςη δύνεται ςτην οργϊνωςη, λειτουργύα και ανϊπτυξη των ςυςτημϊτων
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτα πλαύςια απελευθϋρωςησ τησ αγορϊσ ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ καθώσ και ςτην κοςτολόγηςη παραγωγόσ και υπηρεςιών μεταφορϊσ
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ.
106. Σαχϋα Ηλεκτρομαγνητικϊ Υαινόμενα ςε υςτόματα Ιςχύοσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Η μεταβατικό ςυμπεριφορϊ γραμμόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, Η κυματικό εξύςωςη
τησ γραμμόσ. Γραμμό χωρύσ απώλειεσ. Ενϋργεια οδευόντων κυμϊτων. Γραμμό με
απώλειεσ αλλϊ χωρύσ παραμόρφωςη (γραμμό Heaviside), Διαγρϊμματα χρόνου και
χώρου. Σερματιςμού γραμμόσ.
Προςδιοριςμόσ αρχικού κύματοσ. Διϋλευςη κυμϊτων από κόμβο αλλαγόσ Zc.
Ιςοδύναμο κύκλωμα Thevenin γραμμόσ. Διϊγραμμα Bewley για διαδοχικϊ τμόματα
γραμμών. Κόμβοσ πολλαπλόσ διακλϊδωςησ. Γενικόσ τερματιςμόσ γραμμόσ (για
μοναδιαύα βηματικό τϊςη), Φωρητικόσ τερματιςμόσ. Επαγωγικόσ τερματιςμόσ.
Βραχυκυκλωμϋνη γραμμό:ZT = 0.
Ωμεςα κεραυνικϊ πλόγματα ςε γραμμϋσ μεταφορϊσ. Ωμεςο πλόγμα κατευθεύαν επύ
των αγωγών. ύρματα γησ, Κεραυνικό πλόγμα ςε πυλώνα γραμμόσ (ό ςε ςύρμα
γησ). ύρματα εδϊφουσ (counterpoises). Πιθανότητα ετόςιασ διακοπόσ γραμμόσ.
Μετϊδοςη υπερτϊςεων διαμϋςου των μεταςχηματιςτών. Φωρητικό μετϊδοςη
κεραυνικών τϊςεων. Ηλεκτρομαγνητικό μετϊδοςη.
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Λειτουργικϋσ υπερτϊςεισ γραμμών. Ενεργοπούηςη και επανϊζευξη γραμμόσ.
Ενεργοπούηςη γραμμόσ. Επανϊζευξη γραμμόσ. Ενεργοπούηςη και επανϊζευξη
γραμμόσ με αντιςτϊςεισ ζεύξεωσ ςτο διακόπτη. Απόζευξη γραμμόσ μεταφορϊσ.
Διακοπό χωρητικού ρεύματοσ καλωδύου. Διακοπό γραμμόσ με επαγωγικό φορτύο ό
μεταςχηματιςτό. Δημιουργύα ςυνθηκών ςυντονιςμού από διακοπό γραμμόσ.
Ανοικτού αγωγού. Ϊνασ ανοικτόσ αγωγόσ. Δύο ανοικτού αγωγού. Εφαρμογό
κυκλωμϊτων ακολουθύασ.
Διακοπό βραχυκυκλωμϊτων. Μονοφαςικό ςφϊλμα πληςύον ζυγών. Μονοφαςικό
ςφϊλμα ςτο απομακρυςμϋνο ϊκρο γραμμόσ. Διακοπό καλωδύου. Φιλιομετρικό
ςφϊλμα. Μϋθοδοι υπολογιςμού των μεταβατικών υπερτϊςεων. Σο πρόγραμμα
EMTP - μοντϋλα γραμμών μεταφορϊσ.
107. Οικονομικό Ανϊλυςη Ενεργειακών υςτημϊτων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ:3
Ειςαγωγό ςτη μικροοικονομικό θεωρύα. Οικονομικό ανϊλυςη παραγωγού και
καταναλωτού, θεωρύα τιμών, οριακό ανϊλυςη, κόςτοσ. Σιμϋσ αγορϊσ, ολιγοπώλιο.
Θεωρύα χρηςιμότητασ. Οικονομικό ανϊλυςη προγραμμϊτων (projects). Αναγωγό
χρόματοσ, οικονομικό ανϊλυςη επενδύςεων. Οικονομικό βελτιςτοπούηςη, μοντϋλα.
Εφαρμογϋσ / παραδεύγματα ςε ενεργειακϊ θϋματα: Σιμολόγηςη ηλεκτριςμού,
οικονομικό βελτιςτοπούηςη ηλεκτρικού ςυςτόματοσ, οικονομικό βελτιςτοπούηςη
δικτύων, οικονομικό ανϊλυςη και κοςτολόγηςη επενδύςεων ςε νϋεσ τεχνολογύεσ
παραγωγόσ ηλεκτριςμού, οικονομικό ανϊλυςη ανανεώςιμων μορφών και
εξοικονόμηςησ ενϋργειασ.
113. Ποιότητα Ιςχύοσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Οριςμού, Βυθύςεισ και Βραχεύεσ Διακοπϋσ τϊςεων, Διακυμϊνςεισ τϊςησ, Αναλαμπϋσ
(Υλύκερ), Προςωρινϋσ και Μεταβατικϋσ Ανυψώςεισ τϊςησ, Αρμονικϋσ και
Ενδιϊμεςεσ Αρμονικϋσ, Αςυμμετρύα Υϊςεων.
Πρότυπα, Ευρωπαώκό Πρότυπο ΕΝ50160, ΟριαΑτρωςύασ υςκευών ςε Βυθύςεισ
Σϊςησ, Προδιαγραφϋσ υςκευών Μϋτρηςησ Βυθύςεων Σϊςησ.
υςκευϋσ Βελτύωςησ τησ Ποιότητασ Ιςχύοσ: Εγκϊρςιοι και ειριακού Αντιςταθμιςτϋσ, υςτόματα Αδιϊκοπησ Παροχόσ Ιςχύοσ, Ρυθμιςτϋσ Σϊςησ, Διακόπτεσ
Μεταφορϊσ τϋρεασ Κατϊςταςησ, Καταςτολεύσ Μεταβατικών Υαινομϋνων, Ενεργϊ
και Παθητικϊ Υύλτρα, κλπ.
Ποιότητα τησ Παροχόσ Ηλεκτρικόσ Ιςχύοσ ςτουσ Καταναλωτϋσ, Σύποι Καταναλωτών, Απαιτόςεισ, Αποκλύςεισ από Επιτρεπτϊ Όρια, Αύτια και Επιπτώςεισ,
Αξιοπιςτύα Παροχόσ, Δεύκτεσ Αξιοπιςτύασ Καταναλωτών, Κόςτοσ Αξιοπιςτύασ,
Ποιότητα Παροχόσ Ιςχύοσ ςτο Ανταγωνιςτικό Περιβϊλλον Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ,
Ρόλοσ των Υορϋων, Αποζημιώςεισ Καταναλωτών.
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116. Ευςτϊθεια Σϊςεωσ και μη Γραμμικό Δυναμικό υςτημϊτων Ηλεκτρικόσ
Ενϋργειασ
Εξϊμηνο: Εαρινό (δεν θα διδαχθεύ το ακαδ. ϋτοσ 2019-2020)
Ώρεσ: 3
Σαξινόμηςη μελετών ευςτϊθειασ ΗΕ: μεταβατικό ευςτϊθεια, ευςτϊθεια μικρών
διαταραχών ευςτϊθεια τϊςεωσ. Ειςαγωγό ςτισ χρονικϋσ κλύμακεσ: μακροπρόθεςμη
και βραχυπρόθεςμη δυναμικό.
Ευςτϊθεια τϊςεωσ και ςύςτημα μεταφορϊσ: μϋγιςτη μεταφερόμενη ιςχύσ, ςχϋςεισ
ιςχύοσ και τϊςεωσ απαιτόςεισ αϋργου υποςτηρύξεωσ για μεταφορϊ ιςχύοσ,
περιγραφό μηχανιςμών αςτϊθειασ τϊςεωσ, επύδραςη αντιςτϊθμιςησ.
Επύδραςη γεννητριών ςτην ευςτϊθεια τϊςεωσ: περιοριςτϋσ διεγϋρςεωσ, καμπύλεσ
ικανότητασ παραγωγόσ, επύδραςη κορεςμού.
Παρϊςταςη φορτύων για την ανϊλυςη τησ ευςτϊθειασ τϊςεωσ: εξϊρτηςη φορτύων
από την τϊςη, δυναμικό αποκατϊςταςησ φορτύου, κινητόρεσ επαγωγόσ,
μεταςχηματιςτϋσ μεταβλητόσ λόψησ, θερμοςτατικϊ φορτύα, γενικευμϋνα μοντϋλα
φορτύων.
τοιχεύα θεωρύασ μη γραμμικών δυναμικών ςυςτημϊτων: θεωρύα διακλαδώςεων,
ςυςτόματα διαφορικών εξιςώςεων με αλγεβρικούσ περιοριςμούσ, ςυςτόματα
πολλών χρονικών κλιμϊκων, ανϊλυςη ιδιαζουςών διαταραχών.
Όρια φόρτιςησ, υπολογιςμόσ ευαιςθηςιών και ανϊλυςη διακλαδώςεων ςε
ςυςτόματα ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Μηχανιςμού αςτϊθειασ τϊςεωσ και μϋτρα αντιμετώπιςησ και περιοριςμού των ςυνεπειών τησ ςτη μακροπρόθεςμη και βραχυπρόθεςμη χρονικό κλύμακα.
117. υςτόματα Ποιότητασ - Πιςτοπούηςη - Διαπύςτευςη
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Πιςτοπούηςη, φορεύσ πιςτοπούηςησ, πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 9001:2000, ςυςτόματα
διαχεύριςησ ποιότητασ, διούκηςη, διαχεύριςη πόρων, υλοπούηςη του προώόντοσ,
μϋτρηςη, ανϊλυςη και βελτύωςη, Εθνικό ύςτημα Διαπύςτευςησ, Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ
ISO/IEC 17025, Σεχνικϋσ και διοικητικϋσ απαιτόςεισ, Κριτόρια και κανονιςμού
διαπύςτευςησ, Διακρύβωςη - ιχνηλαςιμότητα - αβεβαιότητα μετρόςεων,
δειγματοληψύα - επύ τόπου δοκιμϋσ, αναςκόπηςη ςυςτόματοσ και εςωτερικϋσ
επιθεωρόςεισ, διαπύςτευςη και ςυμμόρφωςη κατϊ ΟΕ.

12.7. Σομϋασ Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατϊξεων και υςτημϊτων
Αποφϊςεων
108. τρατηγικό και Διούκηςη Πληροφοριακών υςτημϊτων
Εξϊμηνο: Εαρινό
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Ώρεσ: 3
κοπόσ του μαθόματοσ εύναι να παρϋχει ςτουσ μεταπτυχιακούσ ςπουδαςτϋσ τισ
διοικητικϋσ και οργανωτικϋσ γνώςεισ που απαιτούνται για την αποτελεςματικό
διαμόρφωςη ςτρατηγικόσ (strategy formulation) και τη διούκηςη (management)
πληροφοριακών ςυςτημϊτων (Π) ςε ςύγχρονεσ επιχειρόςεισ και οργανιςμούσ. Σα
θϋματα που εξετϊζονται περιλαμβϊνουν τα εξόσ: Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη (egovernment), Ηλεκτρονικό Επιχειρεύν (e-business), διούκηςη ϋργων πληροφορικόσ
(IT project management), διαχεύριςη λειτουργιών (Process Management),
αναςχεδιαςμόσ επιχειρηματικών λειτουργιών (Business Process Reengineering),
ςυνεργατικϊ ςυςτόματα (Collaborative Systems), διαχεύριςη γνώςησ (Knowledge
Management), ςυςτόματα διαχεύριςησ πόρων (Enterprise Resource Planning),
ςυςτόματα διαχεύριςησ ςχϋςεων με τουσ πελϊτεσ (Customer Relationship
Management), κοινωνικϊ δύκτυα (Social Networks), ςυλλογικό νοημοςύνη
(collective intelligence)
109. Ενεργειακόσ Προγραμματιςμόσ Ελαχύςτου Κόςτουσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
τόχοι και περιοριςμού τησ ενεργειακόσ πολιτικόσ (π.χ. ελαχιςτοπούηςη κόςτουσ,
προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, αςφϊλεια ενεργειακόσ τροφοδοςύασ, βϋλτιςτη
αξιοπούηςη των εγχώριων φυςικών πόρων, κ.λ.π.). Μϋθοδοι και διαδικαςύεσ
υποςτόριξησ αποφϊςεων ενεργειακόσ πολιτικόσ. Μεθοδολογύα προγραμματιςμού
προςφορϊσ των διαφόρων ενεργειακών τομϋων (ηλεκτριςμόσ, πετρελαιοειδό,
φυςικό αϋριο) για την κϊλυψη τησ ζότηςησ. Οριακό κόςτοσ. Μοντϋλα
προγραμματιςμού προςφορϊσ. Μεθοδολογύα διαχεύριςησ ζότηςησ (Demand Side
Management). Σομεακϊ και διατομεακϊ προγρϊμματα DSM. Αποφευγόμενο κόςτοσ.
Αξιολόγηςη προγραμμϊτων DSM – προςεγγύςεισ ελαχύςτου κόςτουσ και μϋγιςτησ
αξύασ. Μοντϋλα υποςτόριξησ των διαδικαςιών διαχεύριςησ ζότηςησ. Μεθοδολογύα
ολοκληρωμϋνου προγραμματιςμού ελαχύςτου κόςτουσ του ενεργειακού
ςυςτόματοσ.
111. Ειδικϊ Θϋματα υςτημϊτων Ηλεκτρικόσ Κύνηςησ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3-1
Εφαρμογϋσ με ςυςτόματα ηλεκτρικόσ κύνηςησ ςτη βιομηχανύα. Σεχνικϋσ ελϋγχου
του ςυςτόματοσ κύνηςησ ςυνεχούσ ρεύματοσ. Σεχνικϋσ ελϋγχου τησ ταχύτητασ, τησ
μηχανικόσ ιςχύοσ και τησ ηλεκτρικόσ ιςχύοσ του ςυςτόματοσ αςύγχρονου
κινητόρα. Ωμεςοσ και ϋμμεςοσ ϋλεγχοσ προςανατολιςμϋνου πεδύου του ςυςτόματοσ
κύνηςησ εναλλαςςομϋνου ρεύματοσ. ύςτημα διπλόσ τροφοδότηςησ μηχανόσ
επαγωγόσ. ύςτημα διπλόσ εξόδου γεννότριασ επαγωγόσ. Χηφιακϊ ςυςτόματα
ελϋγχου τησ ηλεκτρικόσ κύνηςησ. υςτόματα ηλεκτρικόσ κύνηςησ ςε διατϊξεισ
ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ. Αυτοματιςμού με προγραμματιζόμενουσ λογικούσ
ελεγκτϋσ ςτα ςυςτόματα ηλεκτρικόσ κύνηςησ.
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112.

Μη Γραμμικϊ Υαινόμενα ςε
Βιομηχανικών Εγκαταςτϊςεων

Ηλεκτροτεχνικϋσ

Καταςκευϋσ

Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3-1
Θεωρητικό και πειραματικό διερεύνηςη των φαινομϋνων που εκδηλώνονται ςε
ηλεκτρικϋσ επαφϋσ διακοπτών των πρακτικών εφαρμογών (αποζεύκτεσ, γειωτϋσ,
αςφαλειοθόκεσ, αςφαλειοαποζεύκτεσ, διακόπτεσ φορτύου και αυτόματοι διακόπτεσ), Μη γραμμικϊ φαινόμενα ςε μόνιμουσ ηλεκτρικούσ ςυνδϋςμουσ και μονωτικϋσ διατϊξεισ ηλεκτροτεχνικών καταςκευών ςτην περιοχό τησ μϋςησ και τησ
υψηλόσ τϊςησ, όπωσ: πύνακεσ μϋςησ τϊςησ, μεταςχηματιςτϋσ του δικτύου
μεταφορϊσ και του δικτύου διανομόσ τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ κ.λπ. Υαινόμενα ςε
μεταςχηματιςτϋσ μϋτρηςησ του δικτύου μεταφορϊσ και του δικτύου διανομόσ τησ
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. ύγκριςη των φαινομϋνων που εκδηλώνονται ςε
ηλεκτρικούσ ςυνδϋςμουσ και μονωτικϋσ διατϊξεισ ανϊλογα με το περιβϊλλον μϋςα
(αϋρασ, κενό SF6, μονωτικό λϊδι). Μετρόςεισ των μη γραμμικών φαινομϋνων ςε
ηλεκτρικούσ ςυνδϋςμουσ και μονωτικϋσ διατϊξεισ.
114. Πολυκριτηριακϊ υςτόματα Τποςτόριξησ Αποφϊςεων
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Ειςαγωγό ςτα ςυςτόματα λόψησ αποφϊςεων, Η αρχιτεκτονικό των ςυςτημϊτων
υποςτόριξησ αποφϊςεων, Η λόψη τησ απόφαςησ. Εύδη αποφϊςεων. Μοντϋλα
αποφϊςεων. Αναγκαιότητα και τεχνικϋσ υποςτόριξησ αποφϊςεων. Βαςικϋσ ϋννοιεσ
πολυκριτηριακόσ ανϊλυςησ. Σο ςύνολο των δυνατών επιλογών. Διαμόρφωςη του
ςυνόλου των κριτηρύων απόφαςησ, Ο ρόλοσ και το ςύςτημα προτύμηςησ του
αποφαςύζοντα, Η προβληματικό τησ απόφαςησ. Σο ςύνολο των ικανών λύςεων, Η
βϋλτιςτη λύςη ςυμβιβαςμού. Σαξινόμηςη μεθόδων πολυκριτηριακόσ ανϊλυςησ.
Μϋθοδοι ανϊλυςησ προβλημϊτων με διακριτό ςύνολο δυνατών επιλογών. Μϋθοδοι
που ςτηρύζονται ςτη θεωρύα τησ χρηςιμότητασ. Μϋθοδοι πολυκριτηριακόσ
ιερϊρχιςησ. Μϋθοδοι ανϊλυςησ προβλημϊτων με ςυνεχϋσ ςύνολο δυνατών
επιλογών. Σεχνικϋσ προςδιοριςμού και επιλογόσ ικανών λύςεων. Σεχνικϋσ
ανϊλυςησ αντιθϋςεων μεταξύ των κριτηρύων απόφαςησ.
Αλληλεπιδραςτικϋσ μϋθοδοι προςδιοριςμού λύςησ βϋλτιςτου ςυμβιβαςμού.
Βαςικϋσ ϋννοιεσ ςυςτημϊτων υποςτόριξησ ομαδικών αποφϊςεων. Μϋθοδοι ϊρςησ
των αντιθϋςεων. Εφαρμογϋσ πολυκριτηριακών ςυςτημϊτων λόψησ απόφαςησ ςε
ενεργειακϊ θϋματα.
115. υςτόματα Ειδικών Ηλεκτρικών Κινητόρων
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3-1
Οι ειδικού κινητόρεσ και η λειτουργύα τουσ: ςερβοκινητόρεσ, βηματικού,
ευθύγραμμοι, βηματικού - ευθύγραμμοι, χωρύσ ψόκτρεσ, κεραμικού - υπερηχητικού
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κύματοσ, πλαςτικοποιημϋνου μαγνότη. Σεχνικϋσ ελϋγχου ςυςτημϊτων ειδικών
κινητόρων: Διανυςματικόσ ϋλεγχοσ και ϋλεγχοσ με Η/Τ, υςτόματα ελϋγχου ειδικών
κινητόρων: δομό και λειτουργύα. Εφαρμογϋσ ςυςτημϊτων ειδικών κινητόρων ςε
βιομηχανικϊ ςυςτόματα, ςυςτόματα πληροφορικόσ, ιατρικϊ μηχανόματα,
ςυςτόματα αυτοματιςμού και ρομποτικόσ, ςυςτόματα μεταφορϊσ κλπ.
Εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ και εκπόνηςη μελετών.

12.8. Μαθόματα ΕΜΥΕ
Σα παρακϊτω μαθόματα διδϊςκονται από τη χολό Εφαρμοςμϋνων Μαθηματικών και Υυςικών Επιςτημών του ΕΜΠ και εύναι επιλϋξιμα από τουσ ΤΔ τησ
ΗΜΜΤ.
411. υναρτηςιακό Ανϊλυςη
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Προαπαιτούμενα: Γραμμικό Ωλγεβρα, Πραγματικό Ανϊλυςη (προπτυχιακϊ).
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Παρϊδοςη αςκόςεων, ενδιϊμεςη εξϋταςη, και γραπτό εξϋταςη
ςτο τϋλοσ του εξαμόνου.
Περιεχόμενα: Σοπολογικού διανυςματικού χώροι, τοπικϊ κυρτού χώροι, χώροι με
νόρμα, χώροι Banach (παραδεύγματα), το Θεώρημα Hahn-Banach, διαχωριςμού
κυρτών ςυνόλων ςε χώρουσ Banach, Θεώρημα Baire και εφαρμογϋσ (Θεωρόματα
Steinhaus και ανοικτόσ απεικονύςεωσ), αςθενεύσ και αςθενεύσ* τοπολογύεσ
(ιδότητεσ), Θεωρόματα Krein-Milman, Θεώρημα Bishop-Phelps.
Φώροι Hilbert, χώροι Lp (ιδιότητεσ και ανακλαςτικότητα για 1 <p< + ), χώροι
Sobolev.
412. Μερικϋσ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Περιεχόμενα: Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ 1ησ τϊξησ: Γραμμικϋσ, ςχεδόν γραμμικϋσ,
πρόβλημα Cauchy, μη γραμμικϋσ (μϋθοδοσ Monge),
Διαφορικϋσ εξιςώςεισ m-τϊξησ: Σαξινόμηςη και κανονικϋσ μορφϋσ, θεωρύα
χαρακτηριςτικών, πρόβλημα Cauchy, θεώρημα Cauchy-Kowalewsky, ταυτότητα
Lagrange-Green, θεώρημα Holmgren, αςθενεύσ λύςεισ, κατανομϋσ.
Η εξύςωςη Laplace: Αρμονικϋσ ςυναρτόςεισ, αρχό μεγύςτου, θεώρημα Harnack,
ςυνϊρτηςη Green, ολοκληρωτικϋσ αναπαραςτϊςεισ λύςεων, πρόβλημα Dirichlet,
τύποσ Poisson. Τποαρμονικϋσ λύςεισ (μϋθοδοσ Perron για το πρόβλημα Dirichlet)
Η εξύςωςη κύματοσ: Η μϋθοδοσ των ςφαιρικών μϋςων, μϋθοδοσ Hadamard, αρχό
Duhamel και το γενικό πρόβλημα Cauchy, προβλόματα αρχικών και ςυνοριακών
τιμών. Λύςη με χρόςη μεταςχηματιςμού Fourier.
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Η εξύςωςη θερμότητοσ: Σο πρόβλημα αρχικών τιμών, αρχό μεγύςτου, μοναδικότητα
και ομαλοπούηςη λύςησ, ολοκληρωτικό αναπαρϊςταςη λύςησ, αςυμπτωτικό
ςυμπεριφορϊ λύςεων, πρόβλημα αρχικών και ςυνοριακών τιμών. Προβλόματα
αρχικών τιμών 2ησ τϊξησ γενικόσ μορφόσ (μϋθοδοσ πεπεραςμϋνων διαφορών,
ύπαρξη λύςεων).
672. Αριθμητικϋσ Μϋθοδοι υνόθων και Μερικών Διαφορικών Εξιςώςεων α)
Προβλόματα Αρχικών και υνοριακών Σιμών
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: 0,4 x Βαθμό τελικόσ γραπτόσ εξϋταςησ 1ου Μϋρουσ + 0,4 x
Βαθμό τελικόσ γραπτόσ εξϋταςησ 2ου Μϋρουσ + 0,2 x Βαθμό εργαςιών εξαμόνου.
Περιεχόμενα: Μϋροσ Α. (Γ. Παπαγεωργύου) υνόθεισ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ Πρόβλημα Αρχικών Σιμών Ειςαγωγικϊ: Ειςαγωγό ςτισ διαφορικϋσ εξιςώςεισ.
Διαφορικϊ ςυςτόματα. Ύπαρξη και μοναδικότητα των λύςεων. Πρόβλημα αρχικών
τιμών 1ησ τϊξησ. Πρόβλημα αρχικών τιμών ανώτερησ τϊξησ. Θεωρύα διαφορών.
Εξιςώςεισ διαφορών, Αριθμητικϋσ μϋθοδοι. φϊλματα των αριθμητικών μεθόδων.
Μονοβηματικϋσ Μϋθοδοι: Γενικϋσ μϋθοδοι απλού βόματοσ. Μϋθοδοσ ςειρϊσ Taylor.
Μϋθοδοι Runge-Kutta. Σοπικό ςφϊλμα αποκοπόσ των μεθόδων Taylor και RungeKutta. Ανϊπτυξη των μεθόδων Runge-Kutta. Μϋθοδοι 3ησ και 4ησ τϊξησ. Μϋθοδοι
ανώτερησ τϊξησ. Εκτύμηςη ςφϊλματοσ. Ϊλεγχοσ του βόματοσ ολοκλόρωςησ.
υνεχεύσ μϋθοδοι. Καταςκευό ςυνεχών μεθόδων. Ευςτϊθεια αριθμητικών μεθόδων.
Απόλυτη ευςτϊθεια. Ωκαμπτα προβλόματα.
Πολυβηματικϋσ Μϋθοδοι: Ειςαγωγό ςτισ πολυβηματικϋσ μεθόδουσ. Επιλογό των
παραμϋτρων. Μϋθοδοι Πρόβλεψησ - Διόρθωςησ. Εκτύμηςη ςφϊλματοσ. Μϋθοδοι
τύπου
Adams-Bashforth.
Μϋθοδοι
τύπου
Adams-Moulton,
Ευςτϊθεια
πολυβηματικών μεθόδων. Μηδενικό ευςτϊθεια. Θεωρύα αςθενούσ ευςτϊθειασ,
Ιδιότητεσ ευςτϊθειασ μερικών μεθόδων. Ευςτϊθεια μεθόδων Πρόβλεψησ –
Διόρθωςησ. Μϋθοδοι για ϊκαμπτα προβλόματα.
Διαφορικϋσ εξιςώςεισ 2ησ τϊξησ: Ειςαγωγό, Προβλόματα 2ησ τϊξησ. Μϋθοδοι
Runge-Kutta-Nystrom. υνεχεύσ μϋθοδοι για μεθόδουσ Runge-Kutta-Nystrom.
υνόθεισ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ - Πρόβλημα υνοριακών Σιμών
Ειςαγωγικϊ: Ειςαγωγό ςτα ςυνοριακϊ προβλόματα. Βαςικό θεωρύα. Προςϋγγιςη
παραγώγων.
Προςεγγιςτικϋσ μϋθοδοι: Μϋθοδοσ ςκόπευςησ. Μϋθοδοι πεπεραςμϋνων διαφορών.
Γραμμικϊ προβλόματα. Μη γραμμικϊ προβλόματα. Εκτύμηςη ςφϊλματοσ,
Ευςτϊθεια μεθόδων. Μϋθοδοσ Πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων.
Μϋροσ Β. Μερικϋσ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ (I. Φρυςοβϋργησ) Προβλόματα υνοριακών
Σιμών (ΠΣ) - Γενικό Μϋθοδοσ Galerkin: Γενικό διατύπωςη των ΠΣ ςε αςθενό
μορφό. Θεώρημα Lax-Milgram. Μϋθοδοσ Galerkin. Εκτύμηςη ςφϊλματοσ.
Μεταβολικό μορφό. Μϋθοδοσ Rayleigh-Ritz-Galerkin. Κατανομϋσ. Φώροι Sobolev.
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Θεωρόματα πυκνότητασ, ύχνουσ, ςυμπϊγειασ, και εγκλειςμού Sobolev. Σύποι Green.
Ανιςότητεσ Poincare, Friedrichs Korn ςυνοριακϋσ ςυνθόκεσ.
Μϋθοδοι Πεπεραςμϋνων τοιχεύων για Ελλειπτικϊ ΠΣ: Μονοδιϊςτατα πεπεραςμϋνα ςτοιχεύα. υναρτόςεισ βϊςησ κατϊ τμόματα πολυωνυμικϋσ. Κυβικϋσ
ςυναρτόςεισ Hermite και splines. Πεπεραςμϋνα ςτοιχεύα μεγαλύτερησ διϊςταςησ.
υναρτόςεισ βϊςησ κατϊ ςτοιχεύα πολυωνυμικϋσ. υναρτόςεισ τανυςτικϊ γινόμενα.
Καταςκευό καταλλόλων τριγωνιςμών. Εκτιμόςεισ ςφϊλματοσ παρεμβολόσ και των
μεθόδων πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων. Εφαρμογϋσ ςε διϊφορα προβλόματα τησ
Σεχνολογύασ.
υμπλόρωμα: Μϋθοδοι Gauss, LU, και Choleski. Επαναληπτικϋσ Μϋθοδοι. Σύποι
πολλαπλόσ αριθμητικόσ ολοκλόρωςησ.
Μϋθοδοι Πεπεραςμϋνων τοιχεύων για Παραβολικϊ και Τπερβολικϊ ΠΣ:
Παραβολικϊ και υπερβολικϊ ΠΣ. Ύπαρξη και μοναδικότητα. Θ-Μϋθοδοι, Μϋθοδοι
Euler και Crank-Nicolson. Εκτιμόςεισ ςφϊλματοσ. Μϋθοδοι για μη γραμμικϊ
εξελικτικϊ ΠΣ. Εφαρμογϋσ.
Μϋροσ Γ. Βελτιςτοπούηςη (I. Φρυςοβϋργησ)
Θεωρύα: Παρϊγωγοι Frechet, Gateaux και κατϊ κατεύθυνςη. Κυρτϊ ςύνολα και
κυρτϋσ ςυναρτόςεισ. Θεωρόματα παραγωγιςιμότητασ και κυρτότητασ. ημεύα
τοπικού και ολικού ακροτϊτου, 'Ύπαρξη και μοναδικότητα. Βαςικϋσ
αναγκαύεσ/ικανϋσ ςυνθόκεσ. Σετραγωνικϋσ ςυναρτόςεισ. Θεωρόματα Lagrange,
Kuhn-Tucker, και Kuhn-Tucker-Lagrange.
Μϋθοδοι Βελτιςτοπούηςησ: Φρυςόσ Σομόσ, Newton, Κλύςησ,
Προβεβλημϋνησ Κλύςησ, υζυγών Κλύςεων, Ποινών, Κλύςησ-Ποινών.

Frank-Wolfe,

Εφαρμογϋσ: Μη Γραμμικόσ Προγραμματιςμόσ, Λογιςμόσ Μεταβολών, Βϋλτιςτοσ
Ϊλεγχοσ. Παραδεύγματα.
Διατιθϋμενο λογιςμικό:
MATLAB. MATHEMATICA. VISUAL FORTRAN compiler, με Βιβλιοθόκη Μαθηματικών
Προγραμμϊτων IMSL.
Ι. Φρυςοβϋργησ, Βιβλιοθόκη Προγραμμϊτων Αριθμητικόσ Ανϊλυςησ ςε FORTRAN, Ι
(Βαςικϋσ Μϋθοδοι Αριθμητικόσ Ανϊλυςησ και Βελτιςτοπούηςησ), και II (Αριθμητικϋσ
Μϋθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξιςώςεων).
Εργαςτόριο: Ειςαγωγό ςτα υπολογιςτικϊ μϋρη των εργαςιών εξαμόνου. Διϊφορεσ
υπολογιςτικϋσ εφαρμογϋσ ςτην Αριθμητικό Ανϊλυςη.
Θϋματα εργαςιών εξαμόνου: (2 εργαςύεσ, μια για το κϊθε μϋροσ): Μελϋτη
υπολογιςτικών θεμϊτων Αριθμητικόσ Ανϊλυςησ, Ανϊπτυξη προγραμμϊτων για
Τπολογιςτό με τη βοόθεια του διατιθϋμενου λογιςμικού. Εφαρμογϋσ ςε ϊλλεσ
περιοχϋσ των Μαθηματικών, ςτην Επιςτόμη και ςτην Σεχνολογύα. Μελϋτη
θεωρητικών θεμϊτων Αριθμητικόσ Ανϊλυςησ.
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678. Αριθμητικϋσ Μϋθοδοι υνόθων και Μερικών Διαφορικών Εξιςώςεων β)
Πεπεραςμϋνα τοιχεύα, Wavelets, Βελτιςτοπούηςη και Βϋλτιςτη
Αριθμητικό Ολοκλόρωςη
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
τόχοσ του μαθόματοσ: Εύναι να αναδειχθεύ ςτην παρακϊτω ύλη η ςχϋςη μεταξύ τησ
φυςικόσ διαύςθηςησ, και του μαθηματικού φορμαλιςμού, μεταξύ Γεωμετρύασ και
Ωλγεβρασ. Να φανεύ καθαρϊ ςτον μεταπτυχιακό φοιτητό η ςυμπληρωματικότητα
μεταξύ Θεωρύασ και Εφαρμογών καθώσ και ο βαςικόσ ρόλοσ που παύζει ο
Τπολογιςτόσ.
Περιεχόμενα: Μερικϋσ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ (Πεπεραςμϋνα τοιχεύα και Διαφορϋσ).
Ευςτϊθεια. Βϋλτιςτα ςφϊλματα ςε χώρουσ Sobolev και ςε χώρουσ με νόρμα
supremum.
Σαχύτητεσ υγκλύςεωσ. υγκριτικϊ αλγοριθμικϊ πλεονεκτόματα. τοιχεύα
Βϋλτιςτου Ελϋγχου και υπολογιςτικό τουσ υλοπούηςη. Βϋλτιςτη Αριθμητικό
Ολοκλόρωςη (Επιλεκτικού τύποι αριθμητικόσ ολοκλόρωςησ ςε 1, 2 και 3
διαςτϊςεισ). Τπολογιςμόσ κόμβων. ύγκληςη, Ολοκλόρωςη κατϊ Gauss.
Γενικευμϋνη Ορθογωνιότητα. υναρτόςεισ Spline. (Καλό προςομούωςη με splines ςε
αντιπαρϊθεςη με αρνητικϊ αποτελϋςματα γενικών παρεμβολών. Θεώρημα Faber.
Αποτελεςματικού υπολογιςμού). Wavelets (Βαςικό θεωρύα, ψηφιακϋσ εφαρμογϋσ).
Υρϊκταλσ (Βαςικό θεωρύα, εφαρμογϋσ με υπολογιςτό).
445. Απεικόνιςη γραφημϊτων
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Προαπαιτούμενα: Προγραμματιςμόσ, Ανϊλυςη και χεδύαςη Αλγορύθμων (προπτυχιακϊ).
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Παρϊδοςη αςκόςεων, γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου.
Περιεχόμενα: Η απεικόνιςη ςύνθετων δομών εύναι ϋνα βαςικό ςυςτατικό
εργαλεύων που χρηςιμοποιούνται ςε πολλϋσ επιςτημονικϋσ και βιομηχανικϋσ
εφαρμογϋσ. Ϊνα γρϊφημα εύναι μια αφηρημϋνη δομό που χρηςιμοποιεύται για την
μοντελοπούηςη πληροφοριών. Ϊτςι πολλϊ πληροφοριακϊ ςυςτόματα απαιτούν την
απεικόνιςη γραφημϊτων με τϋτοιο τρόπο ώςτε να διευκολύνεται η ανϊγνωςη και η
ερμηνεύα τουσ. το μϊθημα αυτό περιγρϊφονται εναλλακτικού τρόποι απεικόνιςησ
γραφημϊτων καθώσ και αλγόριθμοι για την αυτόματη παραγωγό απεικονύςεων.
Απεικόνιςη γραφημϊτων και εφαρμογϋσ. Απεικόνιςη επιπϋδων γραφημϊτων.
Απεικόνιςη δϋνδρων και Series-Parallel γραφημϊτων. Απεικόνιςη βαςιζόμενη ςε
νόμουσ τησ φυςικόσ. Ιεραρχικό απεικόνιςη γραφημϊτων. Ορθογώνια απεικόνιςη
γραφημϊτων. Σριςδιϊςτατη απεικόνιςη γραφημϊτων. Δυναμικό απεικόνιςη
γραφημϊτων. Πακϋτα λογιςμικού.
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695. Αριθμητικό Ανϊλυςη
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Σρόποσ εξϋταςησ και βαθμολογύα: υνυπολογύζονται: Βαθμόσ τελικόσ γραπτόσ
εξϋταςησ και Βαθμόσ εργαςύασ εξαμόνου.
Περιεχόμενα: Γραμμικϊ υςτόματα: Νόρμεσ διανυςμϊτων και πινϊκων, Με- Gauss,
LU Choleski γραμμικών ςυςτημϊτων. Γενικό επαναληπτικό μϋθοδοσ ςταθερού
ςημεύου. Μϋθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel και Φαλϊρωςησ, Μϋθοδοι υπολογιςμού
ιδιοτιμών και ιδιοδιανυςμϊτων: Μϋθοδοι των Δυνϊμεων, QR και Givens, Μϋθοδοι
των Ελαχύςτων Σετραγώνων.
Μη Γραμμικϊ υςτόματα: Γενικό επαναληπτικό μϋθοδοσ ςταθερού ςημεύου.
Θεωρόματα τοπικόσ και περιοριςμϋνησ ςύγκλιςησ. Μϋθοδοι Newton και QuasiNewton.
Παρεμβολό και Προςϋγγιςη: Παρεμβολό Lagrange, Hermite και spline, με κατϊ
τμόματα πολυωνυμικϋσ ςυναρτόςεισ. Ειςαγωγό ςτη Θεωρύα Προςϋγγιςησ
υναρτόςεων: Θεώρημα Weierstrass, Προςϋγγιςη με ελϊχιςτα τετρϊγωνα.
Προςϋγγιςη Chebychev.
Ολοκλόρωςη: Μϋθοδοσ ολοκλόρωςησ Gauss. Μϋθοδοι πολλαπλόσ ολοκλόρωςησ.
Παρεχόμενεσ ημειώςεισ:
Μπακόπουλοσ, Α. και Φρυςοβϋργησ, I., Ειςαγωγό ςτην Αριθμητικό Ανϊλυςη, Αθόνα,
1999.
Φρυςοβϋργησ, I., υμπληρωματικϋσ ημειώςεισ.
Διατιθϋμενο Λογιςμικό:
Φρυςοβϋργησ, I,, Βιβλιοθόκη Προγραμμϊτων Αριθμητικόσ Ανϊλυςησ ςε FORTRAN.
FORTRAN compiler, με Βιβλιοθόκη Προγραμμϊτων IMSL.
MATLAB compiler.
Εργαςύα Εξαμόνου:
Μελϋτη θεωρητικών θεμϊτων Αριθμητικόσ Ανϊλυςησ. Μελϋτη υπολογιςτικών
θεμϊτων Αριθμητικόσ Ανϊλυςησ. Ανϊπτυξη προγραμμϊτων για Τπολογιςτό με τη
βοόθεια του διατιθϋμενου λογιςμικού.
402. τοχαςτικϋσ Ανελύξεισ
Εξϊμηνο:Eaρινό
Ώρεσ: 4
Περιεχόμενα: Προκαταρκτικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού. Απεύρωσ διαιρετϋσ κατανομϋσ.
Ανελύξεισ ανεξϊρτητων προςαυξόςεων. Μαρκοβιανϋσ ανελύξεισ. Martingales. Κύνηςη
Brown και ανελύξεισ Levy. Συχαύοσ περύπατοσ. Η ταυτότητα του Wald. υμμετρικόσ
τυχαύοσ περύπατοσ και νόμοι Arc Sine. Αλυςύδεσ Markov. Σαξινόμηςη καταςτϊςεων.
Φρόνοσ διακοπόσ και ιςχυρό Μαρκοβιανό ιδιότητα. Η ανανεωτικό εξύςωςη.
97

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΗΜΜΤ
υμμετρικόσ τυχαύοσ περύπατοσ ςτον Rn. Κατανομό ιςορροπύασ και εργοδικό
θεώρημα. Μαρκοβιανϋσ αλυςύδεσ ςε ςυνεχό χρόνο. Οι πύνακεσ Q και τα εκθετικϊ
αυτών. Ανελύξεισ Poisson: Κλαδωτϋσ ανελύξεισ. Εφαρμογϋσ: υςτόματα
εξυπηρϋτηςησ και διαχεύριςη αποθεμϊτων.
671. Θεωρύα Μϋτρου
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Περιεχόμενα: Ωλγεβρεσ, ς-ϊλγεβρεσ, κλϊςεισ Dynkin, μονότονεσ κλϊςεισ. Μϋτρα και
βαςικϋσ ιδιότητεσ τουσ, πλόρωςη μϋτρων. Εξωτερικϊ μϋτρα, Θεώρημα επϋκταςησ
Καραθεοδωρό. Ιδιότητεσ του μϋτρου LebesgueςτονRn(κανονικότητα), Θεώρημα
Steinhauss, ςύνολα Vitaliκ.λ.π.).
Μετρόςιμεσ ςυναρτόςεισ και ολοκληρωμϋνη μορφό κατϊ Lebesgue. Ιδιότητεσ του
ολοκληρώματοσ Lebesgue (Θεώρημα μονότονησ ςύγκλιςησ, Λόμμα Fatou, Θεώρημα
κυριαρχημϋνησ ςύγκλιςησ).
ύγκλιςη ακολουθιών μετρόςιμων ςυναρτόςεων (ςύγκλιςη κατϊ μϋτρο, ςχεδόν
παντού και ςχεδόν ομοιόμορφα). Θεώρημα Egoroff και Θεώρημα Riesz.
Θεώρημα Fubini και μϋτρα γινόμενα.
Προςημαςμϋνα μϋτρα (ανϊλυςη Hahn
Nikodym.

και ανϊλυςη Jordan). Θεώρημα Radon-

ΦώροιLp. υναρτηςιακϋσ επιπτώςεισ του θεωρόματοσ Radon-Nikodym (περιγραφό
των δυώκών και αυτοπϊθεια των χώρων Lp για 1 <p< ).
451. Πιθανότητεσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Προαπαιτούμενα: Ειςαγωγό ςτη θεωρύα Πιθανοτότων.
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου.
Περιεχόμενα: η πιθανότητα ωσ μϋτρο. Ανεξαρτηςύα. Λόμματα Borel-Cantelli. Μϋςη
τιμό τυχαύασ μεταβλητόσ ωσ ολοκλόρωμα Lebesgue. Συχαύα διανύςματα,
ςυνδιακύμανςη, πύνακασ διαςπορϊσ, πολυδιϊςτατη Κανονικό κατανομό. ύγκλιςη
ακολουθιών τυχαύων μεταβλητών: ςύγκλιςη ςχεδόν βϋβαιη, κατϊ πιθανότητα,
κατϊ Νόμον και κατϊ μϋςον τετραγώνου. Νόμοι των Μεγϊλων Αριθμών. Κεντρικό
οριακό θεώρημα. Δεςμευμϋνη μϋςη τιμό. Martingales.
447. Αςυμπτωτικό Ανϊλυςη και Θεωρύα Διαταραχών
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Ειςαγωγικό ημεύωμα: Πολλϊ μαθηματικϊ προβλόματα δεν εύναι δυνατόν να λυθούν ακριβώσ με χρόςη αναλυτικών μεθόδων. Ϊτςι ςυχνϊ καταφεύγουμε ςτη
χρόςη προςεγγιςτικών μεθόδων. Τπϊρχουν δύο κατηγορύεσ προςεγγιςτικών
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μεθόδων, οι αριθμητικϋσ και οι αναλυτικϋσ (αςυμπτωτικϋσ). Η Αςυμπτωτικό
Ανϊλυςη προςεγγύζει, εκτιμϊει, ό βρύςκει πού τεύνει κϊποια μαθηματικό ποςότητα,
ό η λύςη κϊποιασ εξύςωςησ, για μικρϋσ παραμϋτρουσ. Αντύθετα η Αριθμητικό
Ανϊλυςη προςεγγύζει ό εκτιμϊει ποςότητεσ όταν όλεσ οι παρϊμετροι εύναι τησ ύδιασ
τϊξησ ό τϊξησ ϋνα. Εξϋχουςα θϋςη ανϊμεςα ςτισ Αςυμπτωτικϋσ μεθόδουσ κατϋχουν
οι λεγόμενεσ μϋθοδοι Διαταραχών και ιδιαύτερα οι ανώμαλεσ διαταραχϋσ, τα
ςυνοριακϊ ςτρώματα και οι μϋθοδοι ςυναρμογόσ. Αυτϋσ οι μϋθοδοι αντιμετωπύζουν
προβλόματα που διαταρϊςςονται κατϊ μικρό ποςότητα. Οι μϋθοδοι διαταραχών
ςυχνϊ ςυμβαδύζουν με τισ φυςικϋσ ιδιότητεσ των προβλημϊτων.
Περιεχόμενα: Αςυμπτωτικϊ Αναπτύγματα. Αςυμπτωτικϊ Αναπτύγματα Ολοκληρωμϊτων. (Προβλόματα) Μϋθοδοι Διαταραχών. Εφαρμογϋσ Αςυμπτωτικών
Αναπτυγμϊτων, Μϋθοδοσ υναρμογόσ (Matching). Αλλαγό κλύμακοσ, Μϋθοδοσ
Πολλαπλών Κλιμϊκων, Μϋθοδοι Ωθροιςησ ειρών.
461. Μη Γραμμικϊ υςτόματα και Ϊλεγχοσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3-1
Περιεχόμενα : Η ύλη περιλαμβϊνει αποτελϋςματα από την θεωρύα των μη γραμμικών ντετερμινιςτικών ςυςτημϊτων πεπεραςμϋνησ διϊςταςησ:
1. Ειςαγωγό ςτη θεωρύα διαφορικών πολλαπλοτότων, γεωμετρικϋσ ιδιότητεσ μη
γραμμικών ςυςτημϊτων, ςχετικόσ βαθμόσ, γραμμικοπούηςη, ελεγξιμότητα.
2. Ευςτϊθεια ειςόδου-κατϊςταςησ, Lyapunov χαρακτηριςμού, ευςτϊθεια ςύνθετων
ςυςτημϊτων.
3. ταθεροπούηςη με ανϊδραςη, χρόςη Lyapunov ςυναρτόςεων και θεωρόματοσ
Κεντρικόσ Πολλαπλότητασ. Ολικό ςταθεροπούηςη. Degree Theory και αναγκαύεσ
ςυνθόκεσ.
453. Δυναμικϊ υςτόματα
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Προαπαιτούμενα: Λογιςμόσ Μιασ & Πολλών Μεταβλητών, υνόθεισ Διαφορικϋσ
Εξιςώςεισ (προπτυχιακϊ), Γραμμικό Αλγεβρα.
κοπόσ του Μαθόματοσ: Η μελϋτη γραμμικών και μη γραμμικών ςυνόθων
διαφορικών εξιςώςεων με αναλυτικϋσ, γεωμετρικϋσ και αριθμητικϋσ μεθόδουσ.
Επύςησ θα γύνει εξϊςκηςη των ςπουδαςτών ςτουσ υπολογιςτϋσ ςε ςχετικϊ
προγρϊμματα.
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Παρϊδοςη αςκόςεων(20%), ενδιϊμεςη εξϋταςη (20%), και
γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου (60%)
Περιεχόμενα:
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Αναλυτικό Ποιοτικό θεωρύα: Ύπαρξη και Μονοςόμαντο Λύςησ Διαφορικών
Εξιςώςεων. Επεκταςιμότητα Λύςησ- Εξϊρτηςη από Αρχικϋσ υνθόκεσ και
Παραμϋτρουσ. Διαφοριςιμότητα Λύςησ. Ανύςωςη Gronwall.
Γεωμετρικό θεωρύα - Ευςτϊθεια:
Ειςαγωγό: Φώροσ Υϊςεων, Κρύςιμα ημεύα, Περιοδικϋσ Λύςεισ, Ευςτϊθεια, α-(ω-)
οριακϊ ςύνολα, Αναλλούωτα ύνολα, Ελκυςτϋσ, Ευςτϊθεια.
Γραμμικϊ υςτόματα: Γενικό Θεωρύα- Επύπεδα Αυτόνομα υςτόματα- Κανονικϋσ
Μορφϋσ- Ποιοτικό Ιςοδυναμύα Γραμμικών υςτημϊτων Σαξινόμηςη Εικόνων
Υϊςεων,\
χεδόν Γραμμικϊ υςτόματα: Ειςαγωγό- Ιςοδυναμύα Ροών ςτη 1 διϊςταςηΠοιοτικό Ιςοδυναμύα Γραμμικών υςτημϊτων ςτο Επύπεδο (Γραμμικό - Σοπολογικό
- Διαφορύςιμη Ιςοδυναμύα)- Ιςοδυναμύα Μη Γραμμικών Ροών.
Γραμμικοπούηςη: Σοπικό και Ολικό υμπεριφορϊ, Γραμμικοπούηςη γύρω από
ταθερό ημεύο, Θεώρημα Γραμμικοπούηςησ (Hartman – Grobman).
Μϋθοδοσ Lyapunov: υναρτηςιακό Lyapunov. Θεωρόματα Ευςτϊθειασ & Αςτϊθειασ
του Lyapunov. Πεδύο ϋλξησ. Αρχό του αναλλούωτου.
Θεωρύα Διακλϊδωςησ και Εφαρμογϋσ: τοιχειώδεισ Διακλαδώςεισ ςτη I- Διϊςταςη
(Saddle-Node, Transcritical, Hysteresis, Pitchfork, Fold&Cusp). Σοπικϋσ Διαταραχϋσ
κοντϊ ςε τϊςιμα ημεύα (Τπερβολικϊ τϊςιμα ημεύα, τϊςιμα ημεύα με
Σετραγωνικό και Κυβικό Εκφυλιςμό).
τοιχειώδεισ Διακλαδώςεισ ςτισ 2-Διαςτϊςεισ (Saddle-Node, Pitchfork, Vertical,
Poincare-Andronov-Hopf, Homoclinicor Saddle-Loop),
Παρουςύα Μηδενικόσ Ιδιοτιμόσ: Ευςτϊθεια. Διακλαδώςεισ. Ευςταθεύσ & Αςταθεύσ
Πολλαπλότητεσ. Κεντρικό Πολλαπλότητα.
Θεωρύα Βαθμωτών Απεικονύςεων: Ειςαγωγικϊ. Ευςτϊθεια.
Μονότονων Απεικονύςεων. Διακλϊδωςη Διπλαςιαςμού Περιόδου.

Διακλαδώςεισ

Βαθμωτϋσ Μη-Αυτόνομεσ Εξιςώςεισ: Θεωρύα Floquet: Ειςαγωγό- Βαςικό Θεωρύα Εξύςωςη Mathieu. Ειςαγωγικϊ για τισ Μη-Αυτόνομεσ Εξιςώςεισ. Γεωμετρικό
Θεωρύα Περιοδικών Λύςεων. Περιοδικϋσ Εξιςώςεισ ς ϋνα Κύλινδρο. Παραδεύγματα
Περιοδικών Εξιςώςεων. Ευςτϊθεια Περιοδικών Λύςεων. Ευςτϊθεια &
Διακλαδώςεισ Περιοδικών Λύςεων.
ύςτημα Γινόμενο - Πρώτα Ολοκληρώματα - υντηρητικϊ υςτόματα.
Παρουςύα καθαρϊ φανταςτικών Ιδιοτιμών: Ευςτϊθεια. Διακλαδώςεισ Poincare Andronov – Hopf.
Θεωρύα Φϊουσ: Επαναλόψεισ Απεικονύςεων, υμβολικό Δυναμικό, Θεώρημα
Sarkovskii, Παρϊγωγοσ Schwarz, Ευςτϊθεια Περιοδικών ημεύων, Ομοκλινεύσ
Σροχιϋσ, Πϋταλο Smale, Εφαρμογϋσ: Εξιςώςεισ VanderPol- Duffing- Lorenz.
636. C* Ωλγεβρεσ και Θεωρύα Σελεςτών
Εξϊμηνο:Εαρινό
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Ώρεσ: 4
Προαπαιτούμενα: Σο μϊθημα εύναι αυτοδύναμο, (Επιθυμητό, όχι απαραύτητο:
Γνώςεισ Γραμμικόσ Ωλγεβρασ, υναρτηςιακόσ Ανϊλυςησ, Θεωρύασ Μϋτρου και
Θεωρύασ Σελεςτών).
Μϋθοδοσ εξϋταςησ: Παρϊδοςη αςκόςεων, γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ εξαμόνου
τόχοσ του μαθόματοσ: Ειςαγωγό και μελϋτη Banach αλγεβρών και C*- αλγεβρών
με τισ ιδιότητεσ τουσ και τισ εφαρμογϋσ τουσ.
Περιεχόμενα: Banach ϊλγεβρεσ, ενϋλιξη, C*-ϊλγεβρεσ με ό χωρύσ μονϊδα, ιδιότητεσ,
παραδεύγματα,
φϊςμα,
υναρτηςιακόσ
Λογιςμόσ,
φαςματικό
ακτύνα,
αντιςτρεψιμότητα.
Αντιμεταθετικϋσc* - ϊλγεβρεσ, ιδεώδη, φορϋασ, μεταςχηματιςμόσ Gelfand,
απεικόνιςη Gelfand, θεώρημα Gelfand - Naimark για αντιμεταθετικϋσc* - ϊλγεβρεσ.
Εφαρμογό, Υαςματικό θεώρημα για φυςιολογικούσ τελεςτϋσ, Αναπαραςτϊςεισ ,
πιςτό αναπαρϊςταςη, θετικϊ ςυναρτηςοειδό, καταςτϊςεισ, GNSconstruction.
Θετικϊ ςτοιχεύα μιασ
C* ϊλγεβρασ, ιδιότητεσ, θεώρημα Gelfand – Naimark.
Κληρονομικϋσ C*- υπϊλγεβρεσ, ανϊγωγεσ αναπαραςτϊςεισ και καθαρϋσ
καταςτϊςεισ μιασ C* ϊλγεβρασ.
450. Διατεταγμϋνοι Φώροι
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Περιεχόμενα: Κεφϊλαιο I (Γραμμικό Διϊταξη) Κώνοι και μερικό διϊταξη, Γραμμικού
ςύνδεςμοι (linearlattices), Η ιδιότητα διϊςπαςησ του Riesz, Θετικϊ γραμμικϊ
ςυναρτηςιακϊ, Βϊςεισ κώνων και το θεώρημα των Chocqet-Kentall.
Κεφϊλαιο II (Διϊταξη και Σοπολογύα) Δυώκού κώνοι, υνεχό γραμμικϊ
ςυναρτηςιακϊ και τελεςτϋσ, Διατεταγμϋνα δυώκϊ ςυςτόματα και τοπολογύεσ,
Banach Lattices AM-χώροι και AL-χώροι, Θεωρόματα αναπαρϊςταςησ του
Kakutani, Lattice-Subspaces, Θετικϋσ Βϊςεισ,.
Κεφϊλαιο III (Οικονομικϋσ Εφαρμογϋσ) χϋςεισ προτύμηςησ, θεωρόματα ευημερύασ ,
Ιςορροπύα ςε απειροδιϊςτατεσ οικονομύεσ, Πλόρωςη χρηματοώκονομικών αγορών.
638. Ειδικϊ Θϋματα Διαφορικών και Μερικών Διαφορικών Εξιςώςεων β) Μη
Γραμμικϋσ Μερικϋσ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Προαπαιτούμενα: υνόθεισ & Μερικϋσ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ (προπτυχιακϊ),
Δυναμικϊ υςτόματα (μεταπτυχιακό), υναρτηςιακό Ανϊλυςη (μεταπτυχιακό).
κοπόσ του Μαθόματοσ: Η μελϋτη Γραμμικών και Μη-Γραμμικών Μερικών
Διαφορικών Εξιςώςεων τησ Μαθηματικόσ Υυςικόσ με μεθόδουσ υναρτηςιακόσ
Ανϊλυςησ. Η μελϋτη θα γύνει τόςο με κλαςικϋσ μεθόδουσ εκτιμόςεων καθώσ και με
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ςύγχρονεσ μεθόδουσ του Λογιςμού των Μεταβολών και τησ θεωρύασ των
Διακλαδώςεων.
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Παρϊδοςη αςκόςεων(20%), ενδιϊμεςη εξϋταςη (20%), και
γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου (60%)
Περιεχόμενα: Ειςαγωγό: Κατανομϋσ – Φώροι Lebesgue – Αςθενόσ και Αςθενόσ* ύγκλιςη – Φώροι Sobolev – Ανιςώςεισ και Εμφυτεύςεισ.
Ελλειπτικϋσ Εξιςώςεισ: Οριςμού - Σύποι Λύςεων - Θεωρόματα Lax-Milgram και
Stampaccia - Ανύςωςη Garding - 'Ύπαρξη και Μονοςόμαντο Λύςεων - Ομαλότητα Αρχό Μεγύςτου - Προβλόματα Ιδιοτιμών.
Παραβολικϋσ Εξιςώςεισ: υναρτόςεισ με Σιμϋσ ςε Φώρουσ Banach - 'Ύπαρξη και
Μονοςόμαντο Λύςεων - Ομαλότητα - Αρχό Μεγύςτου, Εφαρμογϋσ.
Τπερβολικϋσ εξιςώςεισ: 'Ύπαρξη και Μονοςόμαντο Λύςεων - Ομαλότητα - Αρχό
Μεγύςτου – Εφαρμογϋσ.
Θεωρύα Διακλϊδωςησ: Σοπικό θεωρύα Διακλϊδωςησ [Θεωρύα Αναγωγόσ LyapunovSchmidt, Θεώρημα Crandall-Rabinowitz, Εναλλαγό Ευςτϊθειασ (Exchange of
Stability)] - Θεωρύα Ολικόσ Διακλϊδωςησ (Θεωρύα Βαθμού - Θεωρόματα Ολικόσ
Διακλϊδωςησ των Rabinowitz και Dancer) – Γενικεύςεισ – Εφαρμογϋσ.
Μεταβολικϋσ Μϋθοδοι: Ειςαγωγικϊ - Ελαχιςτοπούηςη Ενϋργειασ – Θεμελιώδεσ
Θεώρημα του Λογιςμού Μεταβολών – υνθόκη Palais-Smale - Λόμμα Ορεινόσ
Διϊβαςησ - Λόμμα υγκϋντρωςησ-υμπϊγειασ του Lion (Lion's ConcentrationCompactness Lemma) – Εφαρμογϋσ.
639. τοχαςτικϋσ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Προαπαιτούμενα: Μετροθεωρητικό Θεωρύα Πιθανοτότων
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου
Περιεχόμενα: τοχαςτικϋσ ανελύξεισ, Διυλύςεισ, Φρόνοι διακοπόσ, ςυνεχό
martingales. Κύνηςη Brown. τοχαςτικό ολοκλόρωςη Ito, τοχαςτικϋσ ανελύξεισ Ito,
formula του Ito. Θεώρημα αναπαρϊςταςησ martingale, θεώρημα Girsanov.
τοχαςτικϋσ Διαφορικϋσ Εξιςώςεισ. Θεωρόματα ύπαρξησ και μοναδικότητασ
ιςχυρών λύςεων. Αςθενεύσ λύςεισ. Θεώρημα Feynman-Kac. Μοντϋλο Black-Scholes.
Αποτύμηςη δικαιωμϊτων Ευρωπαώκού τύπου. Εξύςωςη Black-Scholes. European
options. Black-Scholes formula.
462. Αρμονικό Ανϊλυςη& Εφαρμογϋσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Περιεχόμενα: Φώροι Hilbert: Παραδεύγματα, βϋλτιςτη προςϋγγιςη, θεώρημα
προβολόσ, θεώρημα αναπαρϊςταςησ του Riesz. Ορθοκανονικϊ ςυςτόματα,
ορθοκανονικϋσ βϊςεισ και παραδεύγματα (πολυώνυμα Legendre, Hermite και
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Laguerre, to τριγωνομετρικό ςύςτημα, ορθοκανονικϊ ςυςτόματα των Rademacher,
Walsh και Haar). Θεώρημα Riesz-Fischer και χαρακτηριςμόσ των ορθοκανονικών
βϊςεων.
ειρϋσ Fourier: Λόμμα των Riemann-Lebesgue, πυρόνεσ αθροιςτικότητασ των
Dirichlet, Fejer και Poisson. ημειακό ςύγκλιςη ςειρών Fourier (θεωρόματα των
Fejer, Fejer-Lebesgue και Dirichlet-Jordan). Υαινόμενο Gibbs και εφαρμογϋσ.
Lacunary series και εφαρμογϋσ. Μεταςχηματιςμόσ Fourier ςτονL1(R),
μεταςχηματιςμόσ ςυνϋλιξησ δύο ςυναρτόςεων, ο αντύςτροφοσ μεταςχηματιςμόσ
Fourier. Μεταςχηματιςμόσ Fourier ςτον L2(R), θεωρόματα Plancherel και Shannon.
Ειςαγωγό ςτη θεωρύα των χώρωνHp και τελεςτϋσ Hankel. Ειςαγωγό ςτην
κυματιδιακό ανϊλυςη (wavelets): Σύποι αντιςτροφόσ και δυαδικϊ ςυςτόματα, ο
ςυνεχόσ
μεταςχηματιςμόσ
wavelet,
η
πολυδιακριτό
ανϊλυςη
(multiresolutionanalysis). Θεωρύα πλαιςύων (frames).
693. Θϋματα Μαθηματικόσ Ανϊλυςησ ε) Μη γραμμικό υναρτηςιακό
Ανϊλυςη ΙΙ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Περιεχόμενα: Μη γραμμικού τελεςτϋσ ςε χώρουσ Banach. Μονότονοι και maximal
μονότονοι τελεςτϋσ. Τποδιαφορικϊ κυρτών ςυναρτόςεων. Φώροι Sobolev. Οριςμόσ
και βαςικϋσ ιδιότητεσ. Θεωρόματα ενςφόνωςησ. Θεωρόματα ςυμπϊγειασ. Αςθενεύσ
λύςεισ ελλειπτικών προβλημϊτων ςυνοριακών τιμών. Ειςαγωγό ςτισ ημιομϊδεσ και
εφαρμογϋσ. Σο θεώρημα Hille – Yosida. Ημιομϊδεσ ςυςτολών ςε χώρουσ Hilbert. Η
εξύςωςη θερμότητασ. Η κυματικό εξύςωςη. Η εξύςωςη Schrodinger. Βαςικϊ
θεωρόματα ςταθερού ςημεύου.
441. Θϋματα Μαθηματικόσ Ανϊλυςησ: δ) υναρτηςιακϋσ Εξιςώςεισ και
Ανιςότητεσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου
Περιεχόμενα: Αλγεβρικϋσ ανιςότητεσ, τριγωνομετρικϋσ ανιςότητεσ, γεωμετρικϋσ
ανιςότητεσ, διαφορικϋσ ανιςότητεσ, ολοκληρωτικϋσ ανιςότητεσ και εφαρμογϋσ
τουσ. Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτισ ανιςότητεσ των: Bernoulli, Cauchy, Holder, Minkowski,
τριγωνικό, Cauchy- Schwarz- Buniakowsky, Bellman, Aczel, ιςοπεριμετρικό
ανιςότητα, ανιςότητα Αρχιμόδη, Schur, Ostrowski, Chebyshev, Gruss, Lyapunov,
Hardy, Carleman, Hardy - Littlewood, Shannon, Hyers - Ulam, Markov, Markov Bernstein, Turan, Callahan, Abel, Cartan, Fejer, Jordan, Laguerre, Landau, Hilbert,
Poincare, Morse, Witten, Garding, Hile - Protter, Morse - Smale, Grothendieck.
449. Ανϊλυςη Πινϊκων
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
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Προαπαιτούμενα: Γραμμικό Ωλγεβρα
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου
Περιεχόμενα: Προχωρημϋνοσ λογιςμόσ ςύνθετων πινϊκων. Δυώκϋσ γραμμικϋσ
απεικονύςεισ. Αναλλούωτοι υπόχωροι. Ανιςοτικϋσ ςχϋςεισ βαθμού πύνακα.
Παραγοντοπούηςη URV. Παραγοντοπούηςη LU, ςτοιχειώδεισ πύνακεσ Gauss και
παραγοντοπούηςη Cholesky. Παραγοντοπούηςη QR, πύνακεσ Householder, παραγοντοπούηςη Schur και αδρϊνεια πύνακα.
Υαςματικό ανϊλυςη πύνακα, γενικευμϋνοι ιδιόχωροι, αντιμεταθετικού πύνακεσ και
κανονικού πύνακεσ. Ιδιϊζουςα παραγοντοπούηςη πύνακα (SVD), πολικό
παραγοντοπούηςη πύνακα, προςεγγύςεισ χαμηλού βαθμού και ευςτϊθεια
τετραγωνικών γραμμικών ςυςτημϊτων. Γενικευμϋνοι αντύςτροφοι πύνακεσ, MoorePenrose
αντύςτροφοσ, Drazin αντύςτροφοσ και αντύςτροφοσ ομϊδασ πινϊκων.
Νόρμεσ διανυςμϊτων και πινϊκων. Διαταραχϋσ ιδιοτιμών, Θεώρημα Bauer-Fike,
δύςκοι Gerschgorin, απόςταςη από την κανονικότητα και πηλύκο Rayleigh.
Χευδοφϊςμα πύνακα, βαςικϋσ ιδιότητεσ, ςύνορο του ψευδοφϊςματοσ και
αριθμητικό προςϋγγιςη. Αριθμητικϋσ μϋθοδοι υπολογιςμού ιδιοτιμών.
Θεωρύα πολυωνυμικών πινϊκων, φαςματικό ανϊλυςη, γραμμικοποιητϋσ, διαύρεςη
και παραγοντοπούηςη. Ανϊλυςη μη αρνητικών πινϊκων, θεωρύα Perron-Frobenius
και αςυμπτωτικό ςυμπεριφορϊ γραμμικών μη αρνητικών μοντϋλων. Αριθμητικό
πεδύο πύνακα και αριθμητικό ακτύνα του, βαςικϋσ ιδιότητεσ, κυρτότητα, ςύνορο του
αριθμητικού πεδύου και αριθμητικό προςϋγγιςη.
637. Διαφορικό Γεωμετρύα και Εφαρμογϋσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου
Περιεχόμενα: Ωλγεβρα Σανυςτών: Σανυςτϋσ ςε ϋνα διανυςματικό χώρο. Σανυςτϋσ
ςε Ευκλεύδειουσ χώρουσ. Ωλγεβρα αντιςυμμετρικώντανυςτών. Σανυςτϋσ 2ασ τϊξησ
και γεωμετρύα των γραμμικών απεικονύςεων. Εφαρμογϋσ ςτη θεωρύα
παραμόρφωςησ ςυνεχών μϋςων.
Διαφορικϋσ πολλαπλότητεσ: Διαφορικόσ λογιςμόσ ςτον Rn, γενικϊ ςυςτόματα
ςυντεταγμϋνων. Διαφορικϋσ πολλαπλότητεσ. Παρϊγωγοσ Lie,
υναλλούωτη
παρϊγωγοσ. Εφαρμογϋσ ςτισ χρονικϋσ παραγώγουσ τησ Μηχανικόσ. Διαφορικϋσ
πολλαπλότητεσ Riemann. Ειδικϊ θϋματα από τη θεωρύα των επιφανειών.
Εφαρμογϋσ: Μηχανικό ςυνεχών μϋςων. Μηχανικό ςε πολλαπλότητεσ Riemann.
Ειδικό και γενικό θεωρύα τησ ςχετικότητασ.
674. Γεωμετρικό Προςομούωςη- Καμπύλεσ -Επιφϊνειεσ
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
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Προαπαιτούμενα: Αναλυτικό Γεωμετρύα και η Διαφορικό Γεωμετρύα που
διδϊςκεται ςτο Μϊθημα υναρτόςεισ Πολλών Μεταβλητών των πρώτων εξαμόνων.
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Παρϊδοςη Εργαςτηριακών Αςκόςεων, γραπτό εξϋταςη ςτο
τϋλοσ του εξαμόνου.
Περιεχόμενα: 1. Πολυωνυμικϋσ Παραμετρικϋσ (Π.Π.) Καμπύλεσ και Επιφϊνειεσ Αλλαγό τησ βϊςεωσ των πολυωνύμων ώςτε οι ςυντελεςτϋσ των (Π.Π.) καμπύλων
και (Π.Π.) επιφανειών να ϋχουν γεωμετρικό ϋννοια. τοιχεύα Διαφορικόσ
Γεωμετρύασ για ςύνθετεσ (Π.Π.) καμπύλεσ και (Π.Π.) επιφϊνειεσ. Μελϋτη των
καμπύλων splines.
2. Καμπύλεσ και επιφϊνειεσ Bezier (Βιομηχανύα αυτοκινότων Renault). ημεύα
ελϋγχου και πολυγωνικό γραμμό ελϋγχου. Ο γεωμετρικόσ αλγόριθμοσ του de
Casteljau (Βιομηχανύα αυτοκινότων Citroen) για τον υπολογιςμό ςημεύου μιασ
καμπύλησ (αντύςτοιχα επιφϊνειασ). Ιδιότητεσ των καμπύλων και επιφανειών
Bezier. Ρητϋσ πολυωνυμικϋσ παραμετρικϋσ (Ρ.Π.Π.). Καμπύλεσ και Επιφϊνειεσ.
3. Καμπύλεσ και επιφϊνειεσ B-spline. ημεύα ελϋγχου και πολυγωνικό γραμμό
ελϋγχου. Ο γεωμετρικόσ αλγόριθμοσ των Cox και de Boor για τον υπολογιςμό
ςημεύου μιασ καμπύλησ (αντύςτοιχα επιφϊνειασ) B-spline. Ρητϋσ πολυωνυμικϋσ
παραμετρικϋσ (Ρ.Π. Π.) Καμπύλεσ και Επιφϊνειεσ (NURBS).
4, Παραμετρικό επιφϊνεια οριςμϋνη πϊνω ςε τριγωνικϊ χωρύα και ο γεωμετρικόσ
αλγόριθμοσ του deCasteljau για τον υπολογιςμό ςημεύου τησ. Οι επιφϊνειεσ Coons
και οι ιδιότητϋσ τουσ.
Σομϋσ καμπύλων και τομϋσ επιφανειών. Μϋθοδοι ορατότητασ ςκύαςησ και
ανϊκλαςησ.
Παρατηρόςεισ: Πριν από πενόντα χρόνια ϊρχιςαν να πιςτεύουν ότι η καλύτερη
περιγραφό ενόσ ςχόματοσ (επιφϊνειασ) ςτο χώρο ςυμβατό με τον υπολογιςτό θα
όταν αυτό με την βοόθεια των παραμετρικών επιφανειών. Η θεωρύα των
παραμετρικών επιφανειών από την ςκοπιϊ τησ Διαφορικόσ Γεωμετρύασ όταν
γνωςτό. Η χρηςιμότητϊ τουσ όμωσ ςε ϋνα Computer Aided Design (CAD) ςύςτημα
δεν όταν γνωςτό. Οι ϋρευνεσ για την χρόςη των παραμετρικών καμπύλων και
επιφανειών μπορούν να θεωρηθούν η αιτύα τησ δημιουργύασ του επιςτημονικού
κλϊδου Computer Aided Geometric Design (CAGD). Οι καμπύλεσ Bezier
παρουςιϊζουν την πιο μεγϊλη αριθμητικό ευςτϊθεια από τισ πολυωνυμικϋσ
παραμετρικϋσ καμπύλεσ με ϊλλη πολυωνυμικό βϊςη που χρηςιμοποιούνται ςτα
CAD ςυςτόματα.
686. Κρυπτογραφύα
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου
Περιεχόμενα: 1. Σο πρόβλημα τησ πιςτοπούηςησ πρώτου και τησ
παραγοντοπούηςησ, κλαςικϊ κριτόρια (Fermat - Euler- τετραγωνικό κόςκινο),
νεώτερα κριτόρια : Miller, Rabin- Solovay, Strassen, αλγόριθμοι παραγοντοπούηςησ
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του Pollard (p-1, rho), αλγόριθμοσ AKS 2. Ελλειπτικϋσ καμπύλεσ (ςυνϋχεια από το
μϊθημα του 9ου εξαμόνου), το ανϊλογο τησ ανταλλαγόσ κλειδιού Diffie - Hellman,
to ανϊλογο του κρυπτοςυςτόματοσ Massey - Omura, το ανϊλογο του
κρυπτοςυτόματοσ Elgamal. 3. Σο κρυπτοςύςτημα Rijndael. 4. Μϋθοδοι πλϋγματοσ.
5. Χηφιακϋσ υπογραφϋσ (ςυνϋχεια από μϊθημα 9ου εξαμόνου), ςυναρτόςεισ
ςυμπύκνωςησ, ςχόμα υπογραφόσ Standard (DSS), υπογραφϋσ μιασ χρόςησ (one –
times ignature), τυφλϋσ υπογραφϋσ
(Blind
signatures
chemes),
αδιαμφιςβότητα ςχόματα υπογραφόσ, υπογραφϋσ Fail – stop 6. Οπτικό
κρυπτογραφύα. 7, υνδυαςτικού ςχεδιαςμού και κρυπτογραφύα.
Παρϊρτημα: Παραδεύγματα με Mathematica - Maple – MATLAB
448. 0-1 Πύνακεσ, Θεωρύα Γραφημϊτων και Εφαρμογϋσ
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 3
Περιεχόμενα: Πύνακεσ Γειτνύαςησ – Πρόςπτωςησ. Βαςικϋσ ϋννοιεσ - οριςμού Αντύςτοιχα θεωρόματα και αλγόριθμοι Ιςομορφιςμού, υνεκτικότητασ και ηυνεκτικότητασ, Επιπεδότητασ - Φρωματιςμού Γραφόματοσ. Φαρακτηριςτικό
εξύςωςη
Γραφόματα
–
Τπεργραφόματα.
Ειδικϋσ
κατηγορύεσ
Γραφημϊτων
Τπεργραφημϊτων. χϋςεισ Γραφημϊτων, υπεργραφημϊτων, χεδιαςμών, υνόλων
διαφορών, Ορθογώνιων Λατινικών Σετραγώνων, Πεπεραςμϋνων Γεωμετριών.
Εφαρμογϋσ : Αλγόριθμοι Γραφημϊτων με αντύςτοιχα προγρϊμματα Η/Τ,
Κωδικοπούηςη Γραφημϊτων.
463. Εφαρμογϋσ τησ Ωλγεβρασ ςτην Πληροφορικό
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Παρϊδοςη αςκόςεων, γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου.
Προαπαιτούμενα: Ειςαγωγικϋσ γνώςεισ ϊλγεβρασ και γνώςεισ προγραμματιςμού.
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Παρϊδοςη αςκόςεων και γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του
εξαμόνου.
τόχοσ: Να προςφϋρει μια θεωρητικό και πρακτικό ειςαγωγό ςτη μοντελοπούηςη
πληροφοριακών ςυςτημϊτων μϋςω αλγεβρικών προδιαγραφών (algebraic
specifications). Πρόκειται για μια μεθοδολογύα που αποςκοπεύ ςτο ςχεδιαςμό
αξιόπιςτου λογιςμικού και ωσ αντικεύμενο ανόκει ςτην ευρύτερη περιοχό τησ
τεχνολογύασ λογιςμικού.
Περιεχόμενα: Ειςαγωγό ςτισ εξιςωτικϋσ αλγεβρικϋσ προδιαγραφϋσ (equational
algebraic specifications) και εφαρμογϋσ ςτον δομημϋνο προγραμματιςμό
(structured programming) και τισ προδιαγραφϋσ ςυςτημϊτων (systems
specifications). Μαθηματικό θεμελύωςη: ςυςτόματα εξιςωτικόσ λογικόσ και
αφηρημϋνη θεωρύα μοντϋλων. Αλγεβρικό ςημαςιολογύα του δηλωτικού
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προγραμματιςμού και αλγεβρικϊ προγραμματιςτικϊ παραδεύγματα. Αλγεβρικό
ςύνθεςη προγραμματιςτικών παραδειγμϊτων. αν γλώςςα εφαρμογών και
παραδειγμϊτων προτυποπούηςησ θα χρηςιμοποιηθεύ η CafeOBJ, μια προηγμϋνη
γλώςςα αλγεβρικών προδιαγραφών που αναπτύςςεται ςτην Ιαπωνύα και ϋχει βρει
πολλϋσ εφαρμογϋσ ςτη βιομηχανύα.
673. Θϋματα Εφαρμοςμϋνων Διακριτών Μαθηματικών α) Θεωρύα Κόμβων
και Εφαρμογϋσ ςτη Θεωρύα Γραφημϊτων, ςτη Υυςικό, ςτη Βιολογύα,
και ςτη Φημεύα
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Παρϊδοςη αςκόςεων, γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου.
Περιεχόμενα: Η ϋννοια τησ ιςοτοπύασ κόμβων, το Θεώρημα Reidemeister, κλαςςικϋσ
αναλλούωτεσ κόμβων, Η θεμελιώδησ ομϊδα τοπολογικού χώρου και η πρώτη ομϊδα
ομολογύασ, Η θεμελιώδησ ομϊδα του κύκλου και εφαρμογϋσ ςτο Θεμελιώδεσ
Θεώρημα τησ Ωλγεβρασ και ςτο Θεώρημα Brouwer ςταθερού ςημεύου. Η
παρϊςταςη Wirtinger για το τοπολογικό ςυμπλόρωμα κόμβου. Σο Θεώρημα van
Kampen και εφαρμογό ςτην κατϊταξη επιφανειών και ςε θεμελιώδεισ ομϊδεσ
κόμβων, Η επιφϊνεια Seifert και το γϋνοσ κόμβου. Ρητϋσ πεδικλώςεισ και η
ταξινόμηςό τουσ από τουσ ρητούσ αριθμούσ. Οι ρητού κόμβοι, η ταξινόμηςό τουσ
(Θεώρημα Schubert), εφαρμογό ςτην αναδιϊταξη του DNA. Σο πολυώνυμο
Kauffman bracket, το πολυώνυμο Jones, το πολυώνυμο Alexander, το πολυώνυμο
HOMFLYPT: ςυγκρύςεισ και ιδιότητεσ. Κόμβοι και επύπεδα γραφόματα, η ηλεκτρικό
αγωγιμότητα, ςύνδεςη με τατιςτικό Μηχανικό. Κόμβοι και εμφυτευμϋνα
γραφόματα (Θεωρόματα Conway-Gordon), εφαρμογϋσ ςε πολυμερό. Κόμβοι και
κοτςύδεσ, τα θεωρόματα Alexander και Markov, ϊλγεβρεσ Hecke και to ύχνοσ
Ocneanu. Καταςκευό τριςδιϊςτατων πολλαπλοτότων με χειρουργικό ςε κόμβουσ.
Η αναλλούωτη Witten (κατϊ Lickorish) τριςδιϊςτατων πολλαπλοτότων.
679. Ανϊλυςη Φρονοςειρών
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 3
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου
Περιεχόμενα: Αυςτηρό και υπό ευρεύα ϋννοια ςταςιμότητα, Η ςυνϊρτηςη
αυτοςυνδιαςπορϊσ μιασ ςτϊςιμησ χρονοςειρϊσ, Η πρόβλεψη ωσ προβολό ςε
χώρουσ Hilbert. Δεςμευμϋνη μϋςη τιμό και βϋλτιςτη γραμμικό πρόβλεψη ςτον L2(Ω,
F, P) τϊςιμη χρονοςειρϊ ARMA(p,q). Η αυτοπαλινδρομικό χρονοςειρϊ AR(p). Η
χρονοςειρϊ κινητού μϋςουMA(q). Η ϋννοια τησ αιτιατότητασ και τησ
αντιςτρεψιμότητασ. Σο μοντϋλο κινητού μϋςου απεύρου τϊξεωσ. Τπολογιςμόσ των
ςυναρτόςεων αυτοςυςχϋτιςησ και μερικόσ αυτοςυςχϋτιςησ. Προβλεπτικϋσ
εξιςώςεισ. Αλγόριθμοι προςδιοριςμού βϋλτιςτων γραμμικών προβλεπτών.
Αναδρομικό μϋθοδοσ πρόβλεψησ τησ χρονοςειρϊσ ARMA(p,q). Εκτύμηςη του μϋςου
και τησ ςυνϊρτηςησ αυτοςυςχϋτιςησ. Εκτύμηςη παραμϋτρων ςτα μοντϋλαAR(p)
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καιMA(q). Εκτύμηςη παραμϋτρων ςτο μοντϋλοARMA(p,q). Κριτόρια επιλογόσ
μοντϋλου, διαγνωςτικού ϋλεγχοι και πρόβλεψη. Υαςματικό ανϊλυςη χρονοςειρών.
Υαςματικό πυκνότητα και περιοδόγραμμα. Η φαςματικό πυκνότητα τησ
ανϋλιξησARMA. Ο αλγόριθμοσ FFT. Πολυμεταβλητϋσ χρονοςειρϋσ. Μοντϋλα χώρων
καταςκευών. Σο φύλτρο του Kalman και Μπεώζιανό πρόβλεψη.
435. τατιςτικού χεδιαςμού
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου
Περιεχόμενα: Μοντϋλα ANOVA ςταθερών και τυχαύων επιδρϊςεων. Ορθογώνιεσ
αντιθϋςεισ. Προςϋγγιςη με παλινδρόμηςη. Ϊλεγχοσ Kruskal-Wallis. Ϊλεγχοσ
Friedman. Επιςκόπηςη 2k παραγοντικών ςχεδιαςμών. Ανϊμειξη ςτον 2k
παραγοντικό ςχεδιαςμό. Κλαςματικού παραγοντικού ςχεδιαςμού ςε δύο ςτϊθμεσ.
Κριτόρια ταξινόμηςησ κλαςματικών παραγοντικών ςχεδιαςμών. 3k παραγοντικού
ςχεδιαςμού. Ανϊμειξη ςτον 3k παραγοντικό ςχεδιαςμό. Κλαςματικό επανϊληψη του
3k παραγοντικού ςχεδιαςμού. χεδιαςμού μικτών ςτϊθμεων. Τπερκορεςμϋνοι
ςχεδιαςμού δύο ςτϊθμεων. Κριτόρια βελτιςτοπούηςησ και μϋθοδοι καταςκευόσ
υπερκορεςμϋνων ςχεδιαςμών. τατιςτικό ανϊλυςη υπερκορεςμϋνων ςχεδιαςμών
με γραφικό μϋθοδο και παλινδρόμηςη κατϊ βόματα. Εγκλωβιςμϋνοι και split-plot
ςχεδιαςμού. Μεθοδολογύα αποκριτικών επιφανειών. Ανϊλυςη του μοντϋλου
δεύτερησ τϊξησ. Βϋλτιςτοι ςχεδιαςμού.
464. Επιχειρηςιακό Ϊρευνα I
Εξϊμηνο: Εαρινό
Ώρεσ: 4
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου.
Βαςικό Περιγραφό: Ειςϊγεται η θεμελιώδησ θεωρύα, οι τεχνικϋσ και οι αλγόριθμοι
για το γραμμικό προγραμματιςμό, το μη γραμμικό προγραμματιςμό και τα
ςτατιςτικϊ προβλόματα υπολογιςμού.
Προαπαιτούμενα: Απαιτούνται τα μαθηματικϊ, η ςτατιςτικό και η θεωρύα
πιθανοτότων ςτο επύπεδο μιασ ειςαγωγικόσ ςειρϊσ μαθημϊτων. Ειδικότερα, οι
ςπουδαςτϋσ πρϋπει να ϋχουν καλύψει τη ςτοιχειώδη θεωρύα κατανομών και
Poissonκαι να ϋχουν επαρκό γνώςη τησ γραμμικόσ ϊλγεβρασ για να χειριςτούν την
αντιςτροφό πινϊκων. Οι ςπουδαςτϋσ πρϋπει να εύναι προετοιμαςμϋνοι να
χρηςιμοποιόςουν τα πακϋτα υπολογιςτών ςε περύπτωςη ανϊγκησ.
κοπόσ: Ειςϊγεται η θεμελιώδησ θεωρύα, οι τεχνικϋσ και οι αλγόριθμοι για το
γραμμικό προγραμματιςμό, το μη γραμμικό προγραμματιςμό και τα ςτατιςτικϊ
προβλόματα υπολογιςμού. Εξετϊζονται τα βαςικϊ καθώσ επύςησ και προηγμϋνα
θϋματα ςτο γραμμικό προγραμματιςμό και το μη γραμμικό προγραμματιςμό,
Πολυϊριθμα παραδεύγματα θα υιοθετηθούν για να καταδεύξουν τη χρόςη των
διϊφορων αλγορύθμων και των ςχετικών τεχνικών, Η ϋμφαςη εύναι όχι μόνο ςτην
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κατοχό αυτών των αλγορύθμων και τεχνικών αλλϊ και ςτισ εφαρμογϋσ τουσ ςτα
διϊφορα πρακτικϊ προβλόματα.
Περιεχόμενα: Γραμμικόσ προγραμματιςμόσ: Γραμμικϊ μοντϋλα προγραμματιςμού.
Μϋθοδοσ Simplex. Μ- Μϋθοδοσ. Γενικευμϋνη μϋθοδοσ Simplex. Θεωρύα δυώκότητασ.
Μϋθοδοι εςωτερικού ςημεύου για το γραμμικό προγραμματιςμό.
υνθόκεσ Βελτιςτότητασ, Βελτιςτοπούηςη χωρύσ περιοριςμούσ. Βελτιςτοπούηςη με
περιοριςμούσ. Κυρτόσ προγραμματιςμόσ.
Μϋθοδοι με περιοριςμούσ και χωρύσ περιοριςμούσ. Αριθμητικϋσ μϋθοδοι για
προβλόματα χωρύσ περιοριςμούσ. Αριθμητικϋσ μϋθοδοι για τα περιοριςμϋνα
προβλόματα. Μϋθοδοι ποινών.
Δικτυωτό Ανϊλυςη. Σο πρόβλημα του ελϊχιςτου Ζευγνύοντοσ Δϋνδρου, Σο
πρόβλημα τησ Ελϊχιςτησ Διαδρομόσ. Σο πρόβλημα τησ Μϋγιςτησ Ροόσ.
680. Επιχειρηςιακό Ϊρευνα II
Εξϊμηνο: Φειμερινό
Ώρεσ: 4
Μϋθοδοσ Εξϋταςησ: Γραπτό εξϋταςη ςτο τϋλοσ του εξαμόνου.
Βαςικό Περιγραφό: Ειςϊγονται οι βαςικϋσ τεχνικϋσ και οι αλγόριθμοι για το
δυναμικό προγραμματιςμό, τον ϋλεγχο αποθεμϊτων και τη θεωρύα ουρών
αναμονόσ.
Προαπαιτούμενα: Επιχειρηςιακό Ϊρευνα I
κοπόσ: Ειςϊγονται οι βαςικϋσ τεχνικϋσ και οι αλγόριθμοι για το δυναμικό
προγραμματιςμό, τον ϋλεγχο αποθεμϊτων και τη θεωρύα ουρών αναμονόσ.
Εξετϊζονται τόςο αιτιοκρατικϊ όςο και ςτοχαςτικϊ μοντϋλα αποθεμϊτων.
Περιεχόμενα: Δυναμικόσ προγραμματιςμόσ. Δυναμικϊ μοντϋλα προγραμματιςμού,
Φαρακτηριςτικϊ του δυναμικού προγραμματιςμού. Αρχό βελτιςτοπούηςησ.
Ϊλεγχοσ Αποθεμϊτων. Αιτιοκρατικό βϋλτιςτο μϋγεθοσ παραγγελύασ. τοχαςτικό
βϋλτιςτο μϋγεθοσ. Παραγγελύασ, Ϊλεγχοσ αποθεμϊτων μιασ περιόδου. Ϊλεγχοσ
αποθεμϊτων πολλαπλών περιόδων.
Θεωρύα ουρών αναμονόσ. Γενικευμϋνο μοντϋλο Poisson, εκθετικϊ μοντϋλα.
Markovian δύκτυα αναμονόσ.
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