
 

 

Προκιρυξθ 22 Θζςεων Τποψθφίων Διδακτόρων  

Με Θζμα:  

1. Νζα, καινοτόμα ςυςτιματα/πρωτόκολλα ςυλλογισ μετριςεων και αλλθλεπίδραςθσ με βιομθχανικοφσ και 
εμπορικοφσ καταναλωτζσ για υλοποίθςθ επικουρικϊν υπθρεςιϊν ςτο ζξυπνο δίκτυο.  

2. Αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε θλεκτρικά ςυςτιματα μζςω τθσ βζλτιςτθσ διαχείριςθσ ενζργειασ του 
καταναλωτι. Επιςκόπθςθ των ςχετικϊν προτφπων και των εμπορικϊν τεχνολογιϊν, εφαρμογζσ 
ςτρατθγικϊν βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ςε βιομθχανικό επίπεδο, αξιολόγθςθ και ανάδειξθ 
τθσ αποτελεςματικότερθσ λφςθσ.  

3. Επίδραςθ των θλεκτρομαγνθτικϊν ιδιοτιτων γειτνιαηόντων υλικϊν ςτθν αςφρματθ φόρτιςθ των θλεκτρικϊν 
οχθμάτων.  

4. Ο ρόλοσ των θλεκτρικϊν οχθμάτων και των ςτακμϊν φόρτιςθσ ωσ αυτοπαραγωγοί ςτο μελλοντικό 
θλεκτρικό δίκτυο: Θεςμικζσ, τεχνικζσ και οικονομικζσ καινοτομίεσ.  

5. Προςομοίωςθ υπογείων διατάξεων θλεκτρικισ ενζργειασ (ςυςτιματα αςφρματθσ φόρτιςθσ θλεκτρικϊν 
οχθμάτων, ςυςτιματα γείωςθσ) με τθ βοικεια μοντζλων γραμμϊν μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ.  

6. O ρόλοσ του ςυςτιματοσ τθλεχειριςμοφ ακουςτικϊν ςυχνοτιτων (ΣΑ) ςτον ζλεγχο ροισ φορτίου και 
δυνατότθτασ εκμετάλλευςθσ Δικτφων Διανομισ ςτα πλαίςια των ζξυπνων δικτφων. 

7. Σεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ (deep machine learning) και ψθφιακά δίδυμα (digital twins) για προςομοίωςθ 
δικτφων θλεκτρικισ ενζργειασ και λιψθ αποφάςεων ςε πραγματικό χρόνο.  

8. Μοντζλα πρόβλεψθσ ηιτθςθσ και ομαδοποίθςθσ φορτίων ςτο χρθματιςτιριο παροχισ επικουρικϊν 
υπθρεςιϊν ςτο θλεκτρικό δίκτυο.  

9. χεδιαςμόσ νζων διεπαφϊν μεταξφ πρωτοκόλλων επικοινωνίασ του Internet of Things και ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ ενζργειασ ςε κτίρια με ςκοπό τθν εφαρμογθ μεκοδολογιϊν διαχείριςθσ ηιτθςθσ ςε ζξυπνα 
θλεκτρικά δίκτυα.  

10. Επιπτϊςεισ των υςτθμάτων Απόκριςθσ / Διαχείριςθσ τθσ Ζιτθςθσ Φορτίου ςτθν Αξιοπιςτία και Αςφάλεια 
Λειτουργίασ των υςτθμάτων Ηλεκτρικισ Ενζργειασ.  

11. Τβριδικό αιολικό πάρκο: Μελζτθ και δοκιμι μεκόδων αποκικευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αιολικϊν πάρκων 
ςτα πλαίςια του υπάρχοντοσ νομικοφ πλαιςίου. 

12. Προθγμζνεσ μεκοδολογίεσ εκτίμθςθσ αβεβαιότθτασ ςε θλεκτρομαγνθτικά προβλιματα με τεχνικζσ 
μθχανικισ μάκθςθσ. 

13. Βελτιςτοποιθμζνεσ τεχνικζσ πεπεραςμζνων διαφορϊν για χρονικά εξαρτθμζνα θλεκτρομαγνθτικά 
προβλιματα με περίπλοκα υλικά. 

14. Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ ςυςτθμάτων διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ με κόμβουσ νανοδικτφων  

15. χεδιαςμόσ και εφαρμογι ςυςτθμάτων υπεραγϊγιμθσ αποκικευςθσ ενζργειασ ςτα ζξυπνα δίκτυα 
θλεκτρικισ ενζργειασ  

16. Διερεφνθςθ μεκόδων βζλτιςτων ςτρατθγικϊν λειτουργίασ φωτοβολταϊκϊν ςτακμϊν. 

17. Μελζτθ του προβλιματοσ ελζγχου φορτίου-ςυχνότθτασ ς’ ζνα διαςυνδεμζνο ΗΕ πολλϊν περιοχϊν με 
μεγάλθ ενςωμάτωςθ ΑΠΕ και αποκικευςθ ενζργειασ (Study of Load Frequency Control Problem in a Multi-
Area Interconnected Power System with Large RES Integration and Energy Storage) 

18. Ανάλυςθ ποιότθτασ λογιςμικοφ για κινθτά τθλζφωνα. 

19. Προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ ςε κζντρα δεδομζνων (Optimization problems in data centers) 

20. Αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ για μθχανικι μάκθςθ (Optimization algorithms for machine learning) 

21. Αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ για προβλιματα μαφρου κουτιοφ (Optimization algorithms for black-box 
problems) 

22. Αλγόρικμοι μθχανικισ μάκθςθσ για προβλιματα ςυνδυαςτικισ βελτιςτοποίθςθσ (Machine learning 
algorithms for combinatorial optimization problems) 
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Προθεςμία υποβολήσ: 14-10-2019 ζωσ 14-11-2019 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να αποςτείλουν θλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη ece@uowm.gr (υπόψη κασ 
Βαβλιάρα) τα εξήσ: 
1. Βιογραφικό ςημείωμα. 
2. Διςζλιδη πρόταςη εκπόνηςησ διδακτορικήσ διατριβήσ η οποία να περιλαμβάνει γενική παρουςίαςη του 

ερευνητικοφ αντικειμζνου και αντιπροςωπευτική βιβλιογραφία. 
3. Κάθε άλλο ςτοιχείο που ςυμβάλλει ςτην πληρζςτερη αξιολόγηςή τουσ (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικήσ 

δραςτηριότητασ, διακρίςεισ κτλ).  
 
 και ςε ζντυπθ μορφι ςτη Γραμματεία του Τμήματοσ τα παρακάτω: 
 
1. Έντυπη αίτηςη (χορηγείται από τη Γραμματεία). 
2. Βιογραφικό ςημείωμα. 
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλϊματοσ. 
4. Βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτοφνται. 
5. Πιςτοποιητικό αναλυτικήσ βαθμολογίασ προπτυχιακϊν και/ή μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. 
6. Αντίγραφο μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν (αν υπάρχει). 
7. Αποδεικτικά γνϊςησ ξζνων γλωςςϊν. 
8. Δφο τουλάχιςτον ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 
9. Διςζλιδη πρόταςη εκπόνηςησ διδακτορικήσ διατριβήσ ςχετικήσ με μία από τισ διαθζςιμεσ επιςτημονικζσ 

περιοχζσ που ζχει καθορίςει η Συνζλευςη και αναφζρονται ςτη ςχετική προκήρυξη. Η πρόταςη 
περιλαμβάνει τον τίτλο τησ διατριβήσ, γενική παρουςίαςη του ερευνητικοφ αντικειμζνου και 
αντιπροςωπευτική βιβλιογραφία. 

10. Κάθε άλλο ςτοιχείο που ςυμβάλλει ςτην πληρζςτερη αξιολόγηςη των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά 
ερευνητικήσ δραςτηριότητασ, διακρίςεισ κτλ). 

11.         Φωτοτυπία τησ αςτυνομικήσ ταυτότητασ. 

Ο Πρόεδροσ του Τμήματοσ 

 

         Καθηγητήσ Παντελήσ Αγγελίδησ 
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