
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Α/Α ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

1
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενσωματωμένου 

Συστήματος

Σχεδίαση System-On-Chip με softcore RISCVή LEON, ανάπτυξη 

περιφερειακού σε VHDL και σύνδεση με το softcore.
Δασυγένης Μηνάς

VHDL/Xilinx 

ISE/VIVADO

2
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δυναμικού 

Ιστοχώρου
Σχεδίαση δυναμικού website με σχεσιακή βάση δεδομένων. Δασυγένης Μηνάς

PHP/MYSQL/CSS/AJ

AX/PDO

3

Ανάπτυξη μονοδιάστατης στοχαστικής 

μεθόδου FDTD για τη μελέτη κυματικής 

διάδοσης σε υλικά με διασπορά. 

(Development of one-dimensional stochastic 

FDTD method the study of wave propagation 

in dispersive materials).

Η υπολογιστική μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του 

χρόνου (Finite-Difference Time-Domain - FDTD) αποτελεί την πλέον 

δημοφιλή υπολογιστική τεχνική για την προσομοίωση χρονικά 

εξαρτημένων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων. Ωστόσο, είναι κατάλληλη 

αποκλειστικά για ντετερμινιστικές συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, η 

θεωρία του πολυωνυμικού χάους επιτρέπει την αναπαράσταση τυχαίων 

μεταβλητών με πολυωνυμικά αναπτύγματα, διευκολύνοντας τον 

υπολογισμό των απαραίτητων στατιστικών χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο 

της προτεινόμενης εργασίας, θα αναπτυχθεί παρεμβατικός αλγόριθμος 

FDTD που θα υπολογίζει τους απαραίτητους συντελεστές σε 

αναπτύγματα πολυωνυμικού χάους και θα είναι κατάλληλος για την 

προσομοίωση διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε υλικά με 

διασπορά, των οποίων οι ιδιότητες χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.

Ζυγκιρίδης Θεόδωρος

4

Συγκριτική προσομοιωτική μελέτη κεραιών με 

fractal γεωμετρίες. (Comparative simulation 

study of antennas with fractal geometries).

Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες fractal κεραίες, 

οι οποίες είναι διατάξεις με επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά. Στην προτεινόμενη εργασία θα γίνει υπολογιστική μελέτη 

και σύγκριση ορισμένων κεραιών αυτής της κατηγορίας, με τη χρήση 

υπολογιστικού πακέτου. 

Ζυγκιρίδης Θεόδωρος

5

Προσομοιωτική μελέτη κεραιών γραφενίου σε 

συχνοτική περιοχή THz (Simulation study of 

graphene antennas in THz frequency band).

Στην προτεινόμενη εργασία θα γίνει η προσομοιωτική μελέτη με διαθέσιμο 

λογισμικό της λειτουργίας επιλεγμένων διατάξεων κεραιών από γραφένιο, 

στη συχνοτική περιοχή THz.

Ζυγκιρίδης Θεόδωρος
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6

Η μέθοδος πεπερασμένων διαφορών με τη 

χρήση ευέλικτων τοπικών προσεγγίσεων και 

εφαρμογές στην επίλυση ηλεκτρομαγνητικών 

προβλημάτων

Η ακρίβεια της κλασικής μεθόδου πεπερασμένων διαφορών μπορεί να 

βελτιωθεί με την κατάλληλη τροποποίηση των προσεγγιστικών 

εκφράσεων των παραγώγων, αξιοποιώντας τοπικά γνωστές λύσεις. Στο 

πλαίσιο της προτεινόμενης εργασίας θα γίνει μελέτη του θεωρητικού 

υποβάθρου της υπολογιστικής μεθόδου και θα ακολουθήσει υλοποίησή 

της για την επίλυση συγκεκριμένων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων 

(π.χ. σκέδαση από διηλεκτρικό κύλινδρο).

Ζυγκιρίδης Θεόδωρος

7

Παραμετρική προσομοιωτική μελέτη κεραιών 

υπερευρείας συχνοτικής ζώνης για 

ασύρματες επικοινωνίες (Parametric 

simulation study of ultra-wideband antennas 

for wireless communications).

Στην προτεινόμενη εργασία θα πραγματοποιηθεί αρχικά βιβλιογραφική 

έρευνα στο αντικείμενο των κεραιών με υπερευρεία συχνοτική ζώνη 

λειτουργίας. Στη συνέχεια, θα επιλεγούν συγκεκριμένες κεραίες από τη 

σχετική βιβλιογραφία, θα προσομοιωθούν σε με κατάλληλο λογισμικό και 

θα μελετηθεί η επίδραση διαφόρων παραμέτρων στη λειτουργία τους.

Ζυγκιρίδης Θεόδωρος

8

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής Εικονικής 

Περιήγησης/Επαυξημένης Πραγματικότητας 

σε Unity

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης 

εφαρμογής Εικονικής Περιήγησης/Επαυξημένης Πραγματικότητας στην 

πλατφόρμα Unity. Θεματικές περιοχές εφαρμογής τεχνολογιών Εικονικής 

Περιήγησης/Επαυξημένης Πραγματικότητας με στόχο την ενεργητική 

εμπλοκή του χρήστη σε εικονικούς κόσμους είναι η αρχιτεκτονική και οι 

πολεοδομικές εφαρμογές, η βιομηχανία και κατασκευές, η εθνική 

κληρονομιά, η ιατρική, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η διασκέδαση κλπ. Τα 

εργαλεία Unity, Vuforia θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλοντα 

ανάπτυξης.

Μιχάλας Άγγελος

Unity, Vuforia , 

προγράμματα CAD 

και 3D Scanners

9
Διαχείριση κινητικότητας ασυρμάτων δικτύων 

πρόσβασης νέας γενιάς

Η διαχείριση της κινητικότητας σε ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα 

αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί έναν μεγάλο αριθμό ερευνητών κι 

επαγγελματιών του χώρου των ασύρματων επικοινωνιών. Η εξέλιξη των 

προτύπων ασύρματης δικτύωσης έχει επιφέρει ραγδαία βελτίωση της 

απόδοσης των ασύρματων δικτύων. Η συνύπαρξη αυτών των 

τεχνολογιών στο ίδιο περιβάλλον, καταδεικνύει την ανάγκη ανάπτυξης 

αποτελεσματικών μηχανισμών διαχείρισης της κινητικότητας των 

χρηστών. Στην εργασία θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση σχημάτων 

διασύνδεσης ετερογενών δικτύων και στη συνέχεια θα προταθούν και θα 

αναλυθούν οι επιδόσεις μοντέλων διαπομπής που αντιμετωπίζουν την 

διαφορετικότητα των τεχνολογιών πρόσβασης σε θέματα όπως η 

αυθεντικοποίηση των χρηστών, η χρέωση, η δρομολόγηση καθώς και η 

συσχέτιση των κλάσεων που ορίζει η κάθε τεχνολογία. Η αξιολόγηση 

επίδοσης των μοντέλων θα γίνει μέσω προσομοίωσης με τη χρήση NS3 ή 

Matlab.

Μιχάλας Άγγελος NS3 ή Matlab 



10
Ποιότητα Υπηρεσίας στο μαζικό Διαδίκτυο 

των Πραγμάτων

Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει τη μελέτη και αξιολόγηση των 

απαιτήσεων των σύγχρονων υπηρεσιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων 

ως προς την ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service). Στο πλαίσιο της 

εργασίας θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση 

συστήματος υποστήριξης υπηρεσιών Διαδικτύου των Πραγμάτων με 

γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσίας κάνοντας χρήση της 

πλατφόρμας Amazon IoT Device Simulator (ή κάποιας παρόμοιας 

πλατφόρμας).

Μιχάλας Άγγελος
Matlab ή Java ή 

Python

11
Μελέτη αλγορίθμων για την υλοποίηση 

network slicing σε οχηματικά δίκτυα

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των 

οχηματικών δικτύων στο χώρο των ασύρματων επικοινωνιών. Η 

επικοινωνία V2X είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας επικοινωνίας, που 

συνδέει οχήματα με γειτονικά οχήματα (V2V) ή επικοινωνιακές υποδομές 

(V2I). Yπάρχουν διαφορετικά σενάρια με διαφορετικές απαιτήσεις δικτύου 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη στα οχηματικά δίκτυα. Για παράδειγμα, τα 

μηνύματα ασφαλείας απαιτούν δίκτυο χαμηλής καθυστέρησης, ενώ από 

την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες infotainment απαιτούν δίκτυο υψηλού 

εύρους ζώνης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, το δίκτυο θα πρέπει να είναι σε 

θέση να διαθέσει κατάλληλους πόρους για να ολοκληρώσει την επιθυμητή 

υπηρεσία. Μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες που αξιοποιείται 

για την εκπλήρωση αυτού του στόχου είναι το network slicing. Με τον 

τεμαχισμό του δικτύου, η υποκείμενη υποδομή χωρίζεται σε πολλαπλά 

τμήματα, που το καθένα διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την 

κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα 

γίνει μία αναλυτική επισκόπηση αλγορίθμων για την υλοποίηση network 

slicing σε οχηματικά δίκτυα.

Μιχάλας Άγγελος
MATLAB ή Java ή 

Python

12
Βελτιστοποίηση μετάδοσης 360 VR video σε 

ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς

Η ασύρματη μετάδοση VR βίντεο πραγματικού χρόνου παρουσιάζει 

ειδικές απαιτήσεις για την ορθή αναπαραγωγή. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 

χρήστες γενικά προτιμούν την αδιάλειπτη αναπαραγωγή, ακόμα και όταν 

αυτό προϋποθέτει μείωση της ευκρίνειας του βίντεο. Σε αυτή την 

διπλωματική εργασία θα μελετηθεί η επίδοση προσαρμοστικών 

αλγορίθμων βελτίωσης της ποιότητας εμπειρίας (QoE) ροής βίντεο 

εικονικής πραγματικότητας σε ασύρματα δίκτυα. Ένα βασικό ζήτημα είναι 

ο καθορισμός του ρυθμού της προσαρμογής έτσι ώστε ο ρυθμός 

μετάδοσης να προσαρμόζεται στη μεταβαλλόμενη χωρητικότητα του 

δικτύου. Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής θα μελετηθούν 

διάφοροι υπάρχοντες αλγόριθμοι προσαρμογής ρυθμού μετάδοσης ροής 

βίντεο εικονικής πραγματικότητας που απαντώνται στη βιβλιογραφία και 

θα προταθούν νέοι. Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον 

προσομοίωσης NS3.

Μιχάλας Άγγελος MATLAB ή NS3



13
Εφαρμογές Blockchain σε ευφυή ενεργειακά 

δίκτυα 

Η τεχνολογία Blockchain μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

διευκόλυνση των επικοινωνιών, των συναλλαγών και της ασφάλειας 

μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται σε ένα ευφυές ενεργειακό δίκτυο. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί η δημιουργία μιας 

αποκεντρωμένης αγοράς ενέργειας που χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

Blockchain για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας των συναλλαγών 

μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ενέργειας.

Μιχάλας Άγγελος Java ή Python

14
Αναβάθμιση-επισκευή μπαταριών 

μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

Τα ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα. μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας, 

θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τις μπαταρίες τους ώστε να έχουν 

μεγαλύτερη χωρητικότητα ή να τις επαναφέρουν στην αρχική τους 

χωρητικότητα. Η εργασία περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα για το θέμα, 

και διερεύνηση των περιορισμών που τίθενται για κάτι τέτοιο (θεσμικών ή 

τεχνικών) και τυχόν προτάσεις για να ξεπεραστούν τυχόν περιορισμοί 

Τσιαμήτρος Δημήτρης

15
Ενάερια οπτική ίνα σε κοινή όδευση με 

γραμμές ισχύος

Βιβλιογραφική έρυενα που θα περιλαμβάνει πρότυπα που 

ακολουθήθηκαν, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα με γραμμές ισχύος , 

φορείς στήριξης, τύποι οπτικής ίνας, σύνδεση στον πελάτη, μέτρα 

ασφαλείας ανάρτησης οπτικής ίνας σε στύλους γραμμών ισχύος, υπόγεια 

οπτική ίνα και προστασία από γειώσεις.

Τσιαμήτρος Δημήτρης

16
Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης με το 

πρόγραμμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ,

Συγκριτική μελέτη για το πως ένα μέσο επαρχιακό σπίτι μπορεί, μέσω της 

ενεργειακής αναβάθμισης, πρώτον να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των 

κατοίκων του, δεύτερον να εξοικονομήσει χρήματα σε αυτούς και τρίτον 

να συνεισφέρει στον σχεδιασμό της ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας, 

που έχει ως απώτερο σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος με μετατροπή των κτηρίων σε nZEB-nearly Zero Energy 

Building, 

Αγγελίδης Παντελής

17

Σχεδιασμός και ανάπτυξη

εφαρμογής smartphone για

ασθενείς και την υποστήριξη τους κατά

τη διάρκεια κλινικών δοκιμών

Mobile eCRF app Αγγελίδης Παντελής Java ή Flutter

18 Site Αποφοίτων Site Αποφοίτων Αγγελίδης Παντελής HTML/PHP

19

Επιχειρηματικό Πλάνο νέας εταιρείας που θα 

δραστηροποιηθεί στο χώρο του ΙοΤ και θα 

προκύψει μετά τη συγχώνευση δυο 

υπαρχόντων εταιρειών.

Επιχειρηματικό Πλάνο νέας εταιρείας που θα δραστηροποιηθεί στο χώρο 

του ΙοΤ και θα προκύψει μετά τη συγχώνευση δυο υπαρχόντων εταιρειών.
Αγγελίδης Παντελής

20
Αλγόριθμοι για την επίλυση συνδυαστικών 

παιγνίων

Υλοποίηση και σύγκριση αλγορίθμων για την επίλυση συνδυαστικών 

παιγνίων.
Νίκος Πλόσκας

21
Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για 

φασματικά δεδομένα

Υλοποίηση και σύγκριση αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων με 

φασματικά δεδομένα
Νίκος Πλόσκας

22
Αλγόριθμοι για την επίλυση προβλημάτων 

χρονοδρομολόγησης

Υλοποίηση και σύγκριση αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων 

χρονοδρομολόγησης
Νίκος Πλόσκας



23
Αλγόριθμοι για την αναγνώριση αντικειμένων 

σε κρυπτογραφημένες εικόνες

Υλοποίηση και σύγκριση αλγορίθμων για την αναγνώριση αντικειμένων σε 

κρυπτογραφημένες εικόνες
Νίκος Πλόσκας

24
Μελέτη και σύγκριση συναρτήσεων 

ενεργοποίησης σε νευρωνικά δίκτυα

Υπολογιστική σύγκριση συναρτήσεων ενεργοποίησης σε νευρωνικά 

δίκτυα
Νίκος Πλόσκας

25

Χρήση υπερπυκνωτή για αδιάλειπτη 

λειτουργία σύγχρονης ανεμογεννήτριας / Use 

of supecapacitor for low-voltage ride through 

of a synchronous generator

Σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους Κώδικες Διαχείρισης Συστημάτων, 

οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένες στο δίκτυο 

σε περιπτώσεις παροδικών σφαλμάτων, ώστε να συνδέονται απευθείας 

μετά την εκκαθάριση του σφάλματος και να εγχέουν τη διαθέσιμή τους 

ισχύ στο δίκτυο. Ανάλογα με το μέγεθος της τάσης που υπάρχει στους 

ακροδέκτες της ανεμογεννήτριας, ο Διαχειριστής προδιαγράφει μια 

συγκεκριμένη καμπύλη αντοχής (fault-ride through curve). Κατά τη 

διάρκεια του σφάλματος, η παραγόμενη ισχύς θα αποθηκεύεται παροδικά 

σε υπερπυκνωτή, ενώ μετά την εκκαθάριση του σφάλματος η 

αποθηκευμένη ενέργεια του υπερπυκνωτή θα εγχέεται πίσω στο δίκτυο.

Κωνσταντίνος 

Ουρεϊλίδης

Απαιτείται καλή 

γνώση ηλεκτρονικών 

ισχύος, ηλεκτρικών 

μηχανών και 

προγράμματος PSIM.

26

Μελέτη χρήσης συστήματος αποθήκευσης με 

υπεραγώγιμο πηνίο σε DC μικροδίκτυο / 

Study of superconducting magentic energy 

storage in DC micorgrid

Τα DC μικροδίκτυα αποτελούνται από διεσπαρμένες πηγές παραγωγής, 

φορτία και συστήματα αποθήκευσης. Για την βελτίωση της λειτουργίας του 

μικροδικτύου σε δυναμικά φαινόμενα προτείνονται διάφορα συστήματα 

αποθήκευσης, όπως υπεραγώγιμα πηνία, τα οποία έχουν μεγάλη 

πυκνότητα ισχύος και ταχύτατη απόκριση. Στην παρούσα διπλωματική 

εργασία θα μελετηθεί ένα DC μικροδίκτυο τροφοδοτούμενο με ΑΠΕ και θα 

περιλαμβάνει προσομοιώσεις πραγματικού χρόνου σε αντίστοιχο 

εργαστηριακό προσομοιωτή.

Κωνσταντίνος 

Ουρεϊλίδης

Απαιτείται καλή 

γνώση ηλεκτρονικών 

ισχύος και 

προγράμματος PSIM 

και MATLAB-

SIMULINK.

27

Πειραματικός προγραμματισμός ελεγκτή για 

DC/DC μετατροπέα υπεραγώγιμου πηνίου / 

Laboratory programming of controller for 

DC/DC converter of superconducting 

magnetic energy storage system (SMES)

Το υπεραγώγιμο πηνίο συνδέεται σε μια διάταξη ισχύος μέσω ενός 

μετατροπέα DC/DC. Ο έλεγχος που υλοποιείται στοχεύει να προσαρμόσει 

την φόρτιση και εκφόρτιση του σύμφωνα με συγκεκριμένες παραμέτρους 

(π.χ. τάση DC ζυγού). Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να 

προγραμματιστεί ένας πραγματικός ελεγκτής DC/DC μετατροπέα για ένα 

υπεραγώγιμο πηνίο στο περιβάλλον του εργαστηριακού προσομοιωτή 

πραγματικού χρόνου.

Κωνσταντίνος 

Ουρεϊλίδης

Απαιτείται καλή 

γνώση ηλεκτρονικών 

ισχύος και 

προγράμματος PSIM 

και MATLAB-

SIMULINK.

28

Μελέτη χρήσης συστήματος αποθήκευσης με 

υπεραγώγιμο πηνίο για εξομάλυνση ισχύος / 

Study of superconducting magentic energy 

storage for power smoothing

Η ποιότητα ισχύος των δικτύων έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της 

εισαγωγής αρμονικών ανώτερης τάξης, οι οποίες προκύπτουν από τη 

μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με μετατροπείς 

ηλεκτρονικών ισχύος. Η φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 

να παράγουν ένα ρεύμα που ανταποκρινεται στη μέγιστη διάθεσιμη ισχύ, 

η οποία μεταβάλλεται διαρκώς. Για την επίλυση του προβλήματος 

προτείνεται η εγκατάσταση ενός γρήγορου συστήματος αποθήκευσης 

(υπεραγώγιμο πηνίο), το οποίο απορροφάει όλες τις μεταβολές ισχύος 

μεγάλων συχνοτήτων (high-frequency power smoothing).

Κωνσταντίνος 

Ουρεϊλίδης

Απαιτείται καλή 

γνώση ηλεκτρονικών 

ισχύος και 

προγράμματος PSIM 

και MATLAB-

SIMULINK.
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Ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα - 

υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές / 

Energy Communities in Greece: current state 

of the art and future perspectives

Ανάλυση του υφιστάμενου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου των 

ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα, εμπόδια και προοπτικές 

ανάπτυξης τους

Κωνσταντίνος 

Ουρεϊλίδης

30

Λειτουργίες γράφου σκηνής με αλγόριθμους 

GPU στο ECS με τη χρήση Καθολικής 

Περιγραφής Σκηνής (USD)

Υλοποίηση συστήματος εισαγωγής/αποθήκευσης αρχείων μορφής 

Universal Scene Description (USD-Pixar) σε entity-component-system 

pattern  με τη χρήση python framework γραφικών. Θα υλοποιηθούν 

αλγόριθμοι GPU.

Πρωτοψάλτης 

Αντώνιος

απαιτείται καλή 

γνώση Γραφικών 

Υπολογιστή

31

Σχεδιοκίνηση 3Δ αντικειμένων με υφή σε 

σκηνή με μεταφορά φωτισμού με 

αλγoρίθμους GPU στο ECS

Υλοποίηση συστήματος δημιουργίας animation 3D αντικειμένων με υφή, 

μέσα σε σκηνή με μεταφορά φωτισμού (radiance transfer), σε entity-

component-system pattern με τη χρήση python framework γραφικών. Θα 

υλοποιηθούν αλγόριθμοι GPU.

Πρωτοψάλτης 

Αντώνιος

απαιτείται καλή 

γνώση Γραφικών 

Υπολογιστή

32
Ανάπτυξη αλγορίθμων για εμβυθισμένη 

οπτικοποίηση δεδομένων

Υλοποίηση συστήματος επιστημονικής οπτικοποίησης δεδομένων σε 

εικονική πραγματικότητα. Θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή γραφικών Unity

Πρωτοψάλτης 

Αντώνιος

απαιτείται καλή 

γνώση Γραφικών 

Υπολογιστή

33

Δημιουργία εφαρμογής εικονικής 

πραγματικότητας σε φυλλομετρητή με τη 

χρήση webXR

Υλοποίηση εφαρμογής ιστού για την οπτικοποίησης μιας 3Δ σκηνής, η 

οποία όταν προβάλεται από VR headset να προβάλεται σε εικονική 

πραγματικότητα. Για την υλοποίηση θα χρησιμοποιηθούν javascript 

βιβλιοθήκες και webXR

Πρωτοψάλτης 

Αντώνιος

απαιτείται καλή 

γνώση Γραφικών 

Υπολογιστή και 

javascript

34

Επίδραση διαφορετικών παραμέτρων στην 

διαστασιολόγηση υβριδικών φωτοβολταϊκών 

συστημάτων με μπαταρίες σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε οροφές κτιρίων έχει αυξηθεί τα 

τελευταία χρόνια. Η μεταβαλλόμενη, μη ελεγχόμενη παραγωγή τους 

εισάγει προκλήσεις σχετικά με το επίπεδο αξιοπιστίας και ποιότητας 

ισχύος που μπορεί να προσφέρει. Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

της ζήτησης και μονάδων αποθήκευσης προτείνεται προκειμένου να 

συνεισφέρουν στην περαιτέρω αξιοποίηση της φωτοβολταϊκής 

παραγωγής. Παρόλα αυτά, το υψηλό κόστος εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό 

παράγοντα στην περαιτέρω προώθηση τους. Σκοπός αυτής της εργασίας 

είναι να εξεταστούν και να αξιολογηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την βιωσιμότητα τέτοιων επενδύσεων. 

Άγγελος Μπουχουράς

Γνώση 

προγραμματισμού σε 

MATLAB

35

Επεξεργασία χρονοσειρών ρεύματος και 

τάσης από δημόσια διαθέσιμες βάσεις 

δεδομένων με σκοπό την δημιουργία 

καινοτόμων χαρακτηριστικών για μοντέλα 

αναγνώρισης φορτίου μέσω Μη-

Παρεμβατικής προσέγγισης

 Διερεύνηση των δημόσια διαθέσιμων βάσεων ενεργειακών δεδομένων 

και επεξεργασία των χρονοσειρών ρεύματος και τάσης που διαθέτουν με 

στόχο την δημιουργία πρωτότυπων χαρακτηριστικών για την είσοδό τους 

σε μοντέλα αναγνώρισης φορτίου μέσω Μη-Παρεμβατικής προσέγγισης.

Άγγελος Μπουχουράς

Καλές γνώσεις Excel, 

Καλές γνώσεις 

προγραμματισμού

36

Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής Συνελικτικού 

Νευρωνικού Δικτύου ως μοντέλο 

αναγνώρισης φορτίου μέσω Μη-

Παρεμβατικής προσέγγισης

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι:

•	Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της CNN αρχιτεκτονικής. 

•	Ανάπτυξη CNN αρχιτεκτονικής ως μοντέλο αναγνώρισης φορτίου μέσω 

Μη-Παρεμβατικής προσέγγισης.

Άγγελος Μπουχουράς
Καλές γνώσεις 

προγραμματισμού
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Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτημάτων Βλαβών 

Κτηρίων ΖΕΠ
Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτημάτων Βλαβών Κτηρίων ΖΕΠ Αγγελίδης Παντελής HTML/PHP

38
Ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα - 

υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές

Ανάλυση του υφιστάμενου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου των 

ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα, εμπόδια και προοπτικές 

ανάπτυξης τους

Κωνσταντίνος 

Ουρεϊλίδης
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Διερεύνηση της επίδρασης της κυματομορφής 

της εφαρμοζόμενης τάσης στη διάσπαση 

μονωτήρων μεγάλου μήκους μέσω 

προσομοιώσεων με μοντέλο προόδου του 

λήντερ

Η πρόβλεψη της ηλεκτρικής διάσπασης μεγάλων διακένων αέρα και 

μονωτήρων μεγάλου μήκους όταν καταπονούνται με εξωτερικές 

κρουστικές υψηλές τάσεις ή/και κεραυνικές υπερτάσεις μη κανονικής 

κυματομορφής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μελέτες συντονισμού 

μονώσεων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της διπλωματικής 

εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της κυματομορφής της 

εφαρμοζόμενης τάσης στην τάση διάσπασης και στον χρόνο διάσπασης 

μονωτήρων μεγάλου μήκους. Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί μέσω 

του λογισμικού ATP-EMTP με τη χρήση μοντέλου προόδου του λήντερ. 

Θα προσομοιωθούν μονωτήρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και μήκη 

και διάφορες κυματομορφές κρουστικών υψηλών τάσεων και 

υπερτάσεων.

Ζαχαρίας Δάτσιος

Απαιτούνται γνώσεις 

στο αντικείμενο των 

Υψηλών Τάσεων και 

γνώση του 

λογισμικού ATP-

EMTP
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Διερεύνηση της επίδρασης της κυματομορφής 

της εφαρμοζόμενης τάσης στη διάσπαση 

μονωτήρων μεγάλου μήκους μέσω 

προσομοιώσεων με τη μέθοδο ολοκλήρωσης

Η πρόβλεψη της ηλεκτρικής διάσπασης μεγάλων διακένων αέρα και 

μονωτήρων μεγάλου μήκους όταν καταπονούνται με εξωτερικές 

κρουστικές υψηλές τάσεις ή/και κεραυνικές υπερτάσεις μη κανονικής 

κυματομορφής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μελέτες συντονισμού 

μονώσεων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της διπλωματικής 

εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της κυματομορφής της 

εφαρμοζόμενης τάσης στην τάση διάσπασης και στον χρόνο διάσπασης 

μονωτήρων μεγάλου μήκους. Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί μέσω 

του λογισμικού ATP-EMTP με τη χρήση της μεθόδου ολοκλήρωσης. Θα 

προσομοιωθούν μονωτήρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και μήκη και 

διάφορες κυματομορφές κρουστικών υψηλών τάσεων και υπερτάσεων.

Ζαχαρίας Δάτσιος

Απαιτούνται γνώσεις 

στο αντικείμενο των 

Υψηλών Τάσεων και 

γνώση του 

λογισμικού ATP-

EMTP
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Δημιουργία Εικονικού έξυπνου Βοηθού 

Chatbot για υποβοήθηση της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας

Στόχος της διπλωματικής είναι η υλοποίηση ενός έξυπνου

chatbot για υποβοήθηση των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας του 

ΠΔΜ. 

Θα υλοποιηθεί με χρήση open-source εργαλείων και

τεχνικών, Θα χρησιμοποιεί ως βάση άντλησης γνώσης Κανονισμούς

του ΠΔΜ, τα FAQ και από τις δομές του Πανεπιστημίου καθώς και τις 

δημοσιεύσεις

στις επίσημες σελίδες του Πανεπιστημίου, Θα μπορεί να επεξεργάζεται

φυσική γλώσσα (NLP) και Θα χρησιμοποιεί τεχνικές Machine learning 

ώστε να

βελτιώνεται από τα λάθη του

Μπίμπη Σταματία

Πολύ καλή γνώση 

προγραμματισμού 

Πολύ καλή γνώση 

Βάσεων δεδομένων 

Πολύ καλή γνώση 

Τεχνητής 

Νοημοσύνης

Καλό επίπεδο 

γνώσης αγγλικών
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Δημιουργία

Serious Game σε Unity για εκμάθηση 

διαγραμμάτων Τεχνολογίας Λογισμικού

Στόχος της διπλωματικής είναι η υλοποίηση ενός serious

Game που θα μαθαίνει στους παίκτες μέσω παραδείγματος πως να 

υλοποιούν

διαγράμματα UML. 

•Θα υλοποιηθεί με χρήση open-source εργαλείων και

τεχνικών

•Θα χρησιμοποιεί παραδείγματα για την εκμάθηση

διαγραμμάτων UML(διάγραμμα χρήσης, Διάγραμμα Ροής, Διάγραμμα 

Κλάσεων, ΔιάγραμμαΑκολουθίας, Διάγραμμα Δραστηριοτήτων )

•Θα δίνει ένα πρόβλημα για κάθε διάγραμμα και θα

καθοδηγεί τον χρήστη στη λύση 

•Ως τελικό στάδιο θα δίνει ένα ολοκληρωμένο πρόβλημα και θα ζητάει 

από

τον χρήστη όλα τα διαγράμματα

Μπίμπη Σταματία

•Πολύ καλή γνώση 

προγραμματισμού 

•Γνώση Unity

•Πολύ καλή γνώση 

Τεχνολογίας

Λογισμικού

•Καλό επίπεδο 

γνώσης αγγλικών
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Υλοποίηση

εφαρμογής εντοπισμού θέσης σε εσωτερικό 

χώρο με χρήση smartphone.

Στόχος της διπλωματικής είναι η υλοποίηση ενός App εντοπισμού θέσης 

στους εσωτερικούς χώρους του ΠΔΜ. 

Συγκεκριμένα:

Θα υλοποιηθεί με χρήση open-source εργαλείων και τεχνικών

Θα χρησιμοποιεί το χάρτη εσωτερικών χώρων  του ΠΔΜ και τη τοποθεσία 

του χρήστη όπως δίνεται από το GPS του τηλεφώνου

Θα υπολογίζει βέλτιστες διάδρομες μέσα στο κτίριο με βάση τη τοποθεσία 

του χρήστη

Μπίμπη Σταματία

•Πολύ καλή γνώση 

προγραμματισμού 

•Πολύ καλή γνώση 

Μαθηματικών 

•Καλό επίπεδο 

γνώσης αγγλικών
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Δημιουργία εφαρμογής έξυπνης 

δεικτοδότησης εικόνων

Στόχος της διπλωματικής είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής η οποία θα 

μπορεί με αυτόματο τρόπο να αναθέτει τιμές σε pixel μιας εικόνας 

κάνοντας εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης τα οποία αρχικά θα 

έχουν εκπαιδευτεί με βάση της υποδείξεις που θα κάνει ο χρήστης (ο 

οποίος θα είναι ο ειδήμονας του πεδίου). Για παράδειγμα σε μια εικόνα η 

οποία δείχνει μια καλλιέργεια θα μπορεί ο γεωργός αρχικά να κάνει 

ανάθεση τιμών στα διάφορα σημεία της εικόνας, στη συνέχεια με βάση 

αυτή την ανάθεση το εργαλείο εκπαιδεύεται και μπορεί στην επόμενη 

εικόνα να κάνει μόνο του ανάθεση σε μια νέα εικόνα. H διπλωματική 

αποτελεί συνέχεια προηγούμενων εργασιών. 

Μπίμπη Σταματία

•Πολύ καλή γνώση 

προγραμματισμού 

•Καλό επίπεδο 

γνώσης αγγλικών

45 Ανάπτυξη παιχνιδιού «brain de fer»

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει ανάπτυξη του παιχνιδιού «brain 

de fer», το οποίο αποτελεί παραλλαγή του γνωστού «bras de fer» αλλά 

για τον εγκέφαλο. Δύο παίκτες φοράνε φορητούς 

ηλεκτροεγκεφαλογράφους και ανταγωνίζονται ως προς την εγκεφαλική 

λειτουργία, σε ένα εικονικό παιχνίδι. Το παιχνίδι θα αναπτυχθεί σε UNITY, 

η απόκτηση και ανάλυση του σήματος σε Python.

Τσίπουρας Μάρκος

2 άτομα

•Γνώσεις 

προγραμματισμού 

Python 

•Γνώσείς ανάπτυξης 

σε Unity
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Ανάπτυξη διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή 

με χρήση φορέσιμου 

ηλεκτροεγκεφαλογράφου

Στην παρούσα διπλωματική θα πραγματοποιηθούν καταγραφές ΗΕΓ από 

φορέσιμη συσκευή emotiv insight, από εθελοντές που χρησιμοποιούν την 

συσκεύη για brain-computer interface και στην συνέχεια θα αναλυθούν 

αυτές με στόχο την συσχέτιση με τα αποτελέσματα του παιχνιδίου 

(βαθμός επιτυχίας) .

Τσίπουρας Μάρκος

•Γνώσεις 

προγραμματισμού 

MATLAB
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Αξιολόγηση μακροχρόνιας χρήσης διεπαφής 

εγκεφάλου-υπολογιστή

Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει μελέτη και αξιολόγηση της 

μακροχρόνιας χρήσης και επανεκπαίδευσης brain-computer interface για 

τον έλεγχο παιχνιδιού σε υπολογιστή, με χρήση της συσκευής muse.

Τσίπουρας Μάρκος

•Γνώσεις 

προγραμματισμού 

MATLAB
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Έλεγχος αναπηρικού αμαξιδίου με χρήση 

διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή

Στην παρούσα διπλωματική θα μελετηθεί μια διεπαφή εγκεφάλου-

υπολογιστή για τον έλεγχο ένος αναπηρικού αμαξιδίου.
Τσίπουρας Μάρκος

•Γνώσεις 

προγραμματισμού
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Μηχανισμοί παροχής κινήτρων σε συστήματα 

ανίχνευσης και συλλογής πληροφοριών με 

χρήση έξυπνων κινητών συσκευών των 

χρηστών (Incentives mechanisms for Mobile 

CrowdSensing systems)

Το Mobile Crowdsensing εκμεταλλεύεται την πανταχού παρουσία και τη 

δύναμη των κινητών συσκευών καθώς και την νοημοσύνη των ανθρώπων 

που τις χρησιμοποιούν, για την απόκτηση πληροφοριών για ένα γεγονός 

κοινού ενδιαφέροντος. Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στη 

διαδικασία συλλογής δεδομένων είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η συλλογή 

δεδομένων απαιτεί κατανάλωση ενεργειακών και υπολογιστικών πόρων 

των κινητών συσκευών. Επιπλέον, εφόσον οι χρήστες συμμετέχουν στη 

διαδικασία συλλογής δεδομένων καταναλώνουν το χρόνο τους και ίσως 

επιβαρύνονται οικονομικά για να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εργασία 

τους. Επομένως, οι χρήστες μπορεί να είναι απρόθυμοι να συμβάλουν αν 

δεν υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί παροχής κινήτρων ώστε να 

παρακινούνται να συμμετέχουν. Τα κίνητρα μπορούν να ταξινομηθούν σε 

τρείς κατηγορίες: οικονομικά κίνητρα, κίνητρα ψυχαγωγίας κι 

ενδιαφέροντος και κοινωνικά κίνητρα. Στο πλαίσιο της διπλωματικής 

εργασίας, θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός παροχής 

κινήτρων για την προώθηση της συνεργασίας των χρηστών και τη 

συλλογή ποιοτικών πληροφοριών σε συστήματα MCS.

Μαλαματή Λούτα

50

Ανάπτυξη εφαρμογής Mobile Crowdsensing 

για συλλογή επιπέδων θορύβου και 

μετεωρολογικών δεδομένων σε IoT

Οι κινητές συσκευές εξοπλισμένες με τους πολυάριθμους αισθητήρες 

επιτρέπουν στο χρήστη να συλλέξει και να μεταδώσει απευθείας 

δεδομένα αξιοποιώντας τη τεχνολογία του Mobile Crowd Sensing(MCS). 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί 

μια εφαρμογή Mobile Crowdsensing που θα αξιοποιεί τις κινητές συσκευές 

των χρηστών για τη συλλογή δεδομένων που θα αφορούν τα επίπεδα 

θορύβου καθώς και μετεωρολογικών στοιχείων.Επειδή στις εφαρμογές 

MCS τα παρεχόμενα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή, για την 

αντιμετώπιση των δυνητικά ανακριβών/εσφαλμένων δεδομένων, τα 

δεδομένα που θα συλλέγονται μπορούν να συνδυάζονται με 

πληροφορίες/δεδομένα που λαμβάνονται από μετεωρολογικό σταθμό 

εγκατεστημένο στην πόλη της Κοζάνης.

Μαλαματή Λούτα
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Διερεύνηση μεθόδων μηχανικής μάθησης για 

την πρόβλεψη δασικών πυρκαγιών με 

δημόσια διαθέσιμα δεδομένα

Στόχος της διπλωματικής είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων που 

παρέχονται από αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη 

δασικών πυρκαγιών με χρήση δημόσιων δεδομένων όπως για 

παράδειγμα δεδομένων των προϊόντων Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) and Visible Infrared Imaging Radiometer 

Suite (VIIRS) της NASA)

Μαλαματή Λούτα

•Πολύ καλή γνώση 

προγραμματισμού 

•Καλό επίπεδο 

γνώσης 

Τηλεπισκόπισης

•Καλό επίπεδο 

γνώσης χειρισμού 

δεδομένων

•Καλό επίπεδο 

γνώσης αγγλικών

52
Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης 

δεδομένων IoT

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη μιας 

πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων IoT μέσω περιβαλλοντικών 

αισθητήρων LoRaWAN που βρίσκονται στην πόλη της Κοζάνης

Λούτα Μαλαματή

53
Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης 

αισθητήρων - πυλών σε δίκτυο LoraWAN

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη μιας 

πλατφόρμας διαχείρισης αισθητήρων-πυλών δικτύων LoRaWAN μέσω 

ανοιχτών διεπαφών προγραμματισμού και εφαρμογής (API) ενός 

ιδιωτικού LoRaWAN network server ώστε να πραγματοποιούνται οι ίδιες 

ενέργειες και λειτουργίες αλλά σε διαφορετικό User Interface (UI).

Λούτα Μαλαματή

•Πολύ καλή γνώση 

προγραμματισμού 

ανάπτυξης 

εφαρμογών 

•Γνώση πάνω σε 

διαχείριση APIs

•Καλό επίπεδο 

γνώσης αγγλικών

54
Σχεδίαση αλγορίθμου κατανομής 

πόρων/εργασιών για σμήνος drone

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη ενός 

αλγορίθμου που θα επιτρέπει να μοιράζει τους διαθέσιμους πόρους ενός 

συστήματος διαχείρισης σμήνους drone στις κατάλληληες εργασίες 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε αιτήματος

Λούτα Μαλαματή

•Πολύ καλή γνώση 

προγραμματισμού 

•Καλό επίπεδο 

γνώσης αγγλικών

55
Σχεδίαση αλγορίθμου πλοήγησης πτήσης για 

σμήνος drone

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη ενός 

αλγορίθμου που θα πλοηγεί ένα σμήνος drone ανάλογα με την αποστολή 

που έχει να εκτελέσει

Λούτα Μαλαματή

•Πολύ καλή γνώση 

προγραμματισμού 

•Καλό επίπεδο 

γνώσης αγγλικών

56

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών για 

παιδιά προσχολικής ηλικίας (Γράμματα και 

Αριθμοί) 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη μιας 

εφαρμογής για κινητή συσκευή για την διδασκαλία παιδιών προσχολικής 

ηλικίας με την βοήθεια εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την εκμάθηση των 

γραμμάτων της αλφαβήτου και των αριθμών.

Λαζαρίδης Βασίλειος Unity

57
Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τη 

ανάλυση των cookies σύμφωνα με το GDPR

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήματος για την κατηγοριοποίηση και ανάλυση των 

cookies ενός Site για τον έλεγχο της συμμόρφωσής του σύμφωνα με το 

GDPR.

Λαζαρίδης Βασίλειος

HTML, CSS, 

JavaScript, PHP, 

MySQL

58
Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για 

σύγκριση τιμών προϊόντων super market

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήματος για την κατηγοριοποίηση και ανάλυση 

προσφορών των προϊόντων των super market.

Λαζαρίδης Βασίλειος

HTML, CSS, 

JavaScript, PHP, 

MySQL
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Πιθανολογική εκτίμηση της επίδρασης των 

ηλεκτρικών οχημάτων στην ποιότητα ισχύος 

στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σκοπός της διπλωματικής είναι να εξετάσει μέσω πιθανοτικών μοντέλων 

την επίδραση της φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ποιότητα 

ισχύος των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Μέσης και Χαμηλής 

Τάσης

Μπουχουράς Άγγελος 

Γνώση του 

λογισμικού DigSilent 

Power Factory και 

ΣΗΕ

60

Ανάπτυξη λογισμικού εκτίμησης της 

ασφάλειας τυποποιημένων συστημάτων 

γείωσης εγκαταστάσεων υψηλής τάσης

Τα συστήματα γείωσης εγκαταστάσεων υψηλής τάσης έχουν ως στόχο, 

μεταξύ άλλων, την προστασία ατόμων από τον κίνδυνο της θανατηφόρου 

ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση σφάλματος γης. Στην παρούσα 

διπλωματική εργασία θα αναπτυχθεί λογισμικό για την εκτίμηση της 

ασφάλειας τυποποιημένων συστημάτων γείωσης εγκαταστάσεων υψηλής 

τάσης. Τυποποιημένα συστήματα γείωσης εφαρμόζονται συχνά σε όμοιες 

εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σε μεγάλους αριθμούς, όπως είναι οι 

υποσταθμοί μέσης/χαμηλής τάσης και οι πυλώνες γραμμών μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το λογισμικό θα υλοποιήσει υπάρχουσα κατάλληλη 

μέθοδο με γραφικό περιβάλλον και δυνατότητα αποθήκευσης των 

αποτελεσμάτων.

Δάτσιος Ζαχαρίας 

Απαιτούνται γνώσεις 

ανάπτυξης 

λογισμικού με 

γραφικό περιβάλλον

61

Υπερτάσεις σε υποσταθμούς υψηλής τάσης 

λόγω επακόλουθων κεραυνικών πληγμάτων: 

Εκτίμηση της επίδρασης των παραμέτρων 

της κυματομορφής του κεραυνικού ρεύματος

Οι κεραυνικές υπερτάσεις που εισέρχονται σε υποσταθμούς υψηλής 

τάσης μέσω των διασυνδεδεμένων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τον εξοπλισμό των 

υποσταθμών επηρεάζοντας αρνητικά την αξιοπιστία των συστημάτων 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εκτιμηθούν 

υπερτάσεις σε υποσταθμούς υψηλής τάσης λόγω επακόλουθων 

κεραυνικών πληγμάτων στις διασυνδεδεμένες γραμμές μεταφοράς μέσω 

προσομοιώσεων με το λογισμικό ATP-EMTP. Θα διερευνηθεί η επίδραση 

της κυματομορφής των επακόλουθων κεραυνικών πληγμάτων.

Δάτσιος Ζαχαρίας 

Απαιτούνται γνώσεις 

στο αντικείμενο των 

Υψηλών Τάσεων και 

γνώση του 

λογισμικού ATP-

EMTP

62

Διερεύνηση της επίδρασης της τοπολογίας 

υποσταθμού υψηλής τάσης 400 kV GIS στις 

αναπτυσσόμενες κεραυνικές υπερτάσεις

Οι κεραυνικές υπερτάσεις που εισέρχονται σε υποσταθμούς υψηλής 

τάσης μέσω των διασυνδεδεμένων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τον εξοπλισμό των 

υποσταθμών επηρεάζοντας αρνητικά την αξιοπιστία των συστημάτων 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εκτιμηθούν 

υπερτάσεις σε υποσταθμό υψηλής τάσης 400 kV GIS λόγω κεραυνικών 

πληγμάτων στις διασυνδεδεμένες γραμμές μεταφοράς μέσω 

προσομοιώσεων με το λογισμικό ATP-EMTP. Θα διερευνηθεί η επίδραση 

της τοπολογίας του υποσταθμού τη στιγμή του κεραυνικού πλήγματος στη 

γραμμή μεταφοράς.

Δάτσιος Ζαχαρίας 

Απαιτούνται γνώσεις 

στο αντικείμενο των 

Υψηλών Τάσεων και 

γνώση του 

λογισμικού ATP-

EMTP
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Μελέτη ολογραφικών μεταεπιφανειών 

(holographic metasurface) για εφαρμογές 

ασύρματων κινητών τηλεπικοινωνιών σε 

μικροκυματικές και χιλιοστομετρικές 

συχνότητες.

Τα κελιά μίας επαναπρογραμματιζόμενης (reconfigurable) μεταεπιφάνειας 

ανοίγματος αυθαίρετου σχήματος (συνήθως επίπεδου 

παραλληλόγραμμου) μπορούν να οριστούν, θεωρητικά, σε οποιονδήποτε 

μιγαδικό συντελεστή ανάκλασης, πλάτος και φάση. Η απόκριση αυτών 

μπορεί να μελετηθεί στο πλαίσιο της ολογραφίας, και ανοίγει δυνατότητες 

βελτίωσης ενός ασύρματος περιβάλλοντος, π.χ., παροχή κάλυψης σε 

σημεία χωρίς οπτική επαφή.

Πιτιλάκης Αλέξανδρος 

Γνώσεις οπτικής, 

κεραιών και διάδοσης 

ΗΜ κυμάτων. Θα 

χρησιμοποιηθούν 

αναλυτικές μέθοδοι, 

με ανάπτυξη σε 

MATLAB.

64

Μελέτη επαναπρογραμματιζόμενων 

μικροκυματικών μεταεπιφανειών με χώρο-

χρονική διαμόρφωση (space-time modulated 

metasurfaces) για εφαρμογές κεραιών και 

ασύρματης διάδοσης.

Στις επαναπρογραμματιζόμενες (reconfigurable) μεταεπιφάνειες 

μπορούμε να ασκήσουμε "τοπικό" έλεγχο, δηλαδή σε κάθε κελί να 

βάλουμε διαφορετικές ρυθμίσεις από τα γειτονικά του (χωρική 

διαμόρφωση). Εάν επιπλέον μπορούμε να αλλάζουμε την τοπική ρύθμιση 

με συχνότητα που να είναι σημαντικό κλάσμα της φέρουσας (π.χ. 1%), 

δηλαδή να έχουμε χωρο-χρονική διαμόρφωση, τότε ανοίγονται 

δυνατότητες μη-αμοιβαίας απόκρισης ή περίθλασης σε συχνοτικά 

παράγωγα ενδοδιαμόρφωσης.

Πιτιλάκης Αλέξανδρος 

Θα χρησιμοποιηθούν 

αναλυτικές και 

υπολογιστικές 

μέθοδοι, με ανάπτυξη 

σε MATLAB και/ή 

λογισμικό ΗΜ 

προσομοίωσης.

65

Mελέτη οπτικών "χτενών συχνοτήτων" 

(optical frequency combs) σε συντονιστές 

μικροδακτυλίου αποτελούμενους από μη-

γραμμικούς ολοκληρωμένους κυματοδηγούς 

τεχνολογίας πυριτίου. 

Όταν ένας μη-γραμμικός συντονιστής αντλείται (οπτικά) σε συχνότητα 

κοντά σε κάποιον συντονισμό, υπό κατάλληλες συνθήκες συμφωνίας 

φάσης και ισχύος άντλησης, δημιουργείται μία παλμική έξοδος 

υπερβραχέων (ultrafast) παλμών των οποίων το φάσμα έχει μορφή 

"χτένας", δηλαδή φασματικών γραμμών σε ισαπέχουσες αποστάσεις.

Πιτιλάκης Αλέξανδρος 

Γνώσεις φωτονικής 

και διάδοσης 

κύματος. Θα 

χρησιμοποιηθούν 

αναλυτικές και 

υπολογιστικές 

μέθοδοι, με ανάπτυξη 

σε MATLAB.
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Διάδοση υπερβραχέων (ultrafast) παλμών σε 

ολοκληρωμένους φωτονικούς κυματοδηγούς 

που περιλαμβάνουν γραφένιο. Μελέτη 

συζευγμένων οπτικών, ηλεκτρικών και 

θερμικών φαινομένων.

Ισχυρά laser παράγουν γιγαντοπαλμούς υπερβραχείας διάρκειας 

(ενέργειας >1pJ) που εισάγονται σε έναν ολοκληρωμένο κυματοδηγό 

(κ/ο). Η υπερυψηλή ισχύς θερμαίνει τον κ/ο και μεταβάλει δυναμικά (με 

τον χρόνο) τις ΗΜ ιδιότητες των υλικών του κ/ο. Αυτά τα μη-γραμμική 

φαινόμενα επιδρούν τελικά στην διάδοση του παλμού, δηλαδή τον 

παραμορφώνουν στην έξοδο του κ/ο. Στους κ/ο που θα μελετηθούν 

υπάρχει γραφένιο (2Δ υλικό), του οποίου η οπτική απόκριση μπορεί 

επιπλέον να ελεγχθεί ηλεκτρικά.

Πιτιλάκης Αλέξανδρος 

Γνώσεις 

ηλεκτρονικής, 

φωτονικής και 

διάδοσης κύματος. Η 

μελέτη θα γίνει 

θεωρητικά και 

υπολογιστικά (1D-

FDTD).

67

Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων 

πεπερασμένων στοιχείων (finite element 

method) για επίλυση προβλημάτων ιδιοτιμών 

(mode-solver) ή/και διάδοσης δέσμης (beam 

propagation) σε δι-ανισοτροπικές (bi-

anisotropic) διατάξεις.

Δι-ανισοτροπτικά υλικά είναι αυτά που υπάρχει και ανισοτροπία 

(εξάρτηση από την πόλωση των διανυσματικών Ε- ή/και Η-πεδίων) και 

αλληλοεξάρτηση μεταξύ ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων (π.χ., η 

διηλεκτρική μετατόπιση D εξαρτάται και από το Ε-πεδίο και από το Η-

πεδίο). Θα μελετηθούν αρχικά κ/ο που περιλαμβάνουν μόνο 

ανισοτροπικά υλικά (χωρίς αλληλοεξάρτηση) ή μόνο δι-ισοτροπικά υλικά 

(χωρίς ανισοτροπία). Η ανάπτυξη θα βασιστεί σε υπάρχοντα 

ανισοτροπικό κώδικα MATLAB.

Πιτιλάκης Αλέξανδρος 

Γνώσεις 

ηλεκτρομαγνητισμού, 

διάδοσης κύματος και 

δομημένου 

(επιστημονικού) 

προγραμματισμού σε 

MATLAB.



68

Robotic Vision and Path Following: A Review 

of Recent Developments and Implementation

(Ρομποτική όραση , αναπαράσταση και 

δημιουργία τροχιάς. Υλοποίηση σε 

προγραμματιστικό περιβάλλον)

Η παρούσα πρόταση διπλωματικής εργασίας αποσκοπεί στη διερεύνηση 

των πρόσφατων εξελίξεων στις τεχνολογίες ρομποτικής όρασης και 

παρακολούθησης . Θα διαδρομής(τροχιάς). Η προτεινόμενη μελέτη θα 

επικεντρωθεί στη διερεύνηση των τελευταίων εξελίξεων στα συστήματα 

ρομποτικής όρασης, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και της 

παρακολούθησης αντικειμένων, καθώς και της ενσωμάτωσής τους σε 

αλγορίθμους παρακολούθησης διαδρομής(τροχιάς). Η έρευνα θα εξετάσει 

επίσης τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε 

διάφορες εφαρμογές, όπως τα αυτόνομα οχήματα και τα μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη. Θα γίνει και υλοποίηση σε περιβάλλον MATLAB.

Φραγκούλης Γεώργιος Γνώση Matlab

69 Cuffless Blood Pressure Monitoring 
Ανάπτυξη Αλγορίθμων σε WearOS για τον υπολογισμό της αρτηριακής 

πίεσης από Photoplethysmography raw data 
Αγγελίδης Παντελής kotlin,  flutter

70

Performance Evaluation of a PID Controller 

for a Robotic Arm under Varying Load and 

Disturbance Conditions.(Αξιολόγηση της 

απόδοσης ενός ελεγκτή PID για ρομποτικό 

βραχίονα υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες 

φορτίου και διαταραχών).

Η παρούσα πρόταση διπλωματικής εργασίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

ενός ελεγκτή PID για ένα ρομποτικό βραχίονα με τη χρήση των MATLAB 

και Simulink. Η εργασία θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

ενός αναλογικού-ολοκληρωτικού-παραγωγικού (PID) ελεγκτή για ένα 

ρομποτικό βραχίονα, με στόχο την επίτευξη ακριβούς  ελέγχου των 

κινήσεων του βραχίονα. Η προτεινόμενη μελέτη θα χρησιμοποιήσει τα 

MATLAB και Simulink για τη μοντελοποίηση και προσομοίωση της 

απόδοσης του ελεγκτή, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των 

παραμέτρων του για καλύτερα αποτελέσματα.

Φραγκούλης Γεώργιος 
Γνώση Matlab & 

SIMULINK

71

Προσομοίωση συστημάτων ταυτόχρονου 

εντοπισμού χρήστη και επικοινωνίας σε 

περιβάλλοντα υποβοηθούμενα από 

επαναδιαμορφώσιμες έξυπνες επιφάνειες

Η διπλωματαική εργασία αποσκοπεί στην υλοποίηση αλγορίθμων 

ταυτόχρονου εντοπισμού και επικοινωνίας σε περιβάλλοντα 

υποβοηθούμενα από  reconfigurable intelligent surfaces. Θα 

περιλαμβάνει υλοποίηση σε περιβάλλον MATLAB βασικών πρωτοκόλλων 

σε αυτή την περιοχή, καθορισμό κατάλληλων μέτρων επιδόσεων, που θα 

βοηθήσουν στην βελτιστοποίηση των μεθόδων.

Μπουλογεώργος 

Αλέξανδρος-

Απόστολος

Matlab
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A Comprehensive Literature Review of 

Federated Learning: Principles, 

Technologies, and Applications. (Τεχνολογίες 

και αρχιτεκτονικές για Federated Learning: 

Συγκριτική μελέτη)

Η παρούσα πρόταση διπλωματικής εργασίας αποσκοπεί στη διεξαγωγή 

μιας ολοκληρωμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης της Federated 

Learning με έμφαση στις αρχές, τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της. Η 

προτεινόμενη μελέτη θα παρέχει μια σε βάθος ανάλυση των εξελίξεων 

στην Federated Learning, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής της, 

του πρωτοκόλλου επικοινωνίας και των ζητημάτων ασφάλειας. Θα 

διερευνήσει επίσης πραγματικές εφαρμογές της Federated Learning σε 

διάφορους τομείς, όπως τα χρηματοοικονομικά και οι μεταφορές καθώς 

επίσης και σε διάφορες εφαρμογές IoT, όπως οι έξυπνες πόλεις, η 

υγειονομική περίθαλψη και ο βιομηχανικός αυτοματισμός.

Φραγκούλης Γεώργιος 
Πολύ καλή γνώση 

Python
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Α literature review on smart cars and 

autonomous driving in public transport in 

Europe and Greece. (Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετικά με τα έξυπνα 

αυτοκίνητα και την αυτόνομη οδήγηση στις 

δημόσιες μεταφορές στην Ευρώπη και την 

Ελλάδα)

Η παρούσα πρόταση διπλωματικής εργασίας αποσκοπεί στην 

βιβλιογραφική ανασκόπηση των έξυπνων αυτοκινήτων και της αυτόνομης 

οδήγησης στις δημόσιες μεταφορές, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή 

και τη ρύθμισή τους στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η προτεινόμενη 

μελέτη θα διερευνήσει τις εξελίξεις στα έξυπνα αυτοκίνητα και την 

αυτόνομη οδήγηση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων, των 

προκλήσεων και των πιθανών επιπτώσεων στις δημόσιες μεταφορές. Θα 

εξετάσει επίσης τα ρυθμιστικά πλαίσια και τις πολιτικές που διέπουν την 

εφαρμογή τους στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Φραγκούλης Γεώργιος 
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An Analysis of Machine Learning Algorithms 

for Predicting Equipment Failure in 

Manufacturing Plants. (Ανάλυση αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη 

βλαβών εξοπλισμού σε εργοστάσια)

Η παρούσα πρόταση διπλωματικής εργασίας αποσκοπεί στη διερεύνηση 

της εφαρμογής της μηχανικής μάθησης για την προγνωστική συντήρηση 

σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η προτεινόμενη μελέτη θα διερευνήσει τις 

τελευταίες έρευνες και εξελίξεις στους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης 

και τα στατιστικά μοντέλα για την πρόβλεψη βλαβών και αναγκών 

συντήρησης του εξοπλισμού. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό 

των βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή της προβλεπτικής 

συντήρησης με χρήση μηχανικής μάθησης και των προκλήσεων που 

σχετίζονται με την κλιμάκωση αυτών των λύσεων σε διάφορους 

βιομηχανικούς τομείς.

Φραγκούλης Γεώργιος 
Άριστη γνώση Μηχ. 

Μάθησης
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Develop a Machine Learning-based model to 

detect fraud in financial transactions using 

historical data. (Ανάπτυξη ενός μοντέλου 

βασισμένου στη μηχανική μάθηση για την 

ανίχνευση απάτης σε χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές με χρήση ιστορικών δεδομένων)

Η παρούσα πρόταση διπλωματικής εργασίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

ενός μοντέλου βασισμένου στη μηχανική μάθηση για την ανίχνευση 

δόλιων χρηματοοικονομικών συναλλαγών με τη χρήση ιστορικών 

δεδομένων. Η προτεινόμενη μελέτη θα διερευνήσει τις τελευταίες  εξελίξεις 

στους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και τα στατιστικά μοντέλα για την 

ανίχνευση της απάτης στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και θα 

εφαρμόσει αυτές τις τεχνικές για την ανάπτυξη ενός ακριβούς και 

αποτελεσματικού συστήματος ανίχνευσης απάτης. Η έρευνα θα 

επικεντρωθεί στον εντοπισμό των πιο σχετικών χαρακτηριστικών για την 

ανίχνευση της απάτης και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών 

προεπεξεργασίας δεδομένων και μηχανικής χαρακτηριστικών. Το μοντέλο 

θα υλοποιηθεί με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python.  

Φραγκούλης Γεώργιος 
Άριστη γνώση Μηχ. 

Μάθησης & Python
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A comprehensive Analysis of Machine 

Learning Algorithms for Noisy Image 

Classification in Astronomy. (Μια 

ολοκληρωμένη ανάλυση αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση 

εικόνων με θόρυβο με εφαρμογές στην 

αστρονομία).

Η παρούσα πρόταση διπλωματικής εργασίας αποσκοπεί στη διεξαγωγή 

μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την 

ταξινόμηση εικόνων με θόρυβο στην αστρονομία με χρήση της Python. Η 

προτεινόμενη μελέτη θα διερευνήσει τις τελευταίες εξελίξεις στους 

αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και τα στατιστικά μοντέλα για την 

ταξινόμηση εικόνων και θα εφαρμόσει αυτές τις τεχνικές για να αναλύσει 

και να συγκρίνει τις επιδόσεις τους στην ταξινόμηση εικόνων με θόρυβο 

από σύνολα αστρονομικών δεδομένων. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στον 

εντοπισμό των πιο αποτελεσματικών τεχνικών εξαγωγής και επιλογής 

χαρακτηριστικών και στην αξιολόγηση της ακρίβειας και της 

αποτελεσματικότητας των διαφόρων αλγορίθμων.

Φραγκούλης Γεώργιος 
Άριστη γνώση Μηχ. 

Μάθησης & Python


