
A/A Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας (αγγλικά) Εισηγητής/ές Σύντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Βιβλιογραφία

1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ PID 

(POTENTIAL

INDUCED DEGRADATION) ΣΕ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ – 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Βόκας Γ.

2

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΑ

DATASHEETS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ 

ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Βόκας Γ.

3

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SMART-GRID ΜΕ 

ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ.

Βόκας Γ.

4

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ. 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Βόκας Γ.

5

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (εξέλιξη 

άλλης πτυχιακής)

Βόκας Γ.

6

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (εξέλιξη άλλης 

πτυχιακής)

Βόκας Γ.

7

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΜΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Βόκας Γ.

Τηλ. +30 210 538-1225, Fax. +30 210 538-1226 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

  Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Χειμ.Εξαμηνο 2016-17

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 
www.electronics.teipir.gr 

Θηβών 250, Αθήνα-Αιγάλεω 12244 

http://www.electronics.teipir.gr/
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ 

LED – ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ 

ΟΔΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ

Βόκας Γ.

9
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ DC/DC
Βόκας Γ.

10
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ 100kW (εξέλιξη άλλης 

πτυχιακής)

Βόκας Γ.

11
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ & ΜΕΤΡΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ζ 

ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

Βόκας Γ.

12
Μοντέλα Βίντεο για Κίνηση Μεταβλητού 

Ρυθμού.
Καλύβας Δ.

Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας, θα μελετηθούν μοντέλα βίντεο για κίνηση μεταβλητού ρυθμού. Τα μοντέλα αυτά είναι 

απαραίτητα για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός δικτύου στη φάση της σχεδίασης του και στη φάση σχεδίασης μιας νέας 

υπηρεσίας (π.χ. IPTV). Ένα καλό μοντέλο κίνησης βίντεο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα χαρακτηριστικά μιας ακολουθίας 

εικόνων (βίντεο) και παράλληλα να προβλέπει με ακρίβεια την απόδοση του δικτύου (π.χ. την καθυστέρηση από άκρο σε άκρο και 

την απώλεια πακέτων). 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός σχετικών 

δημοσιεύσεων. Μια καλή αρχή μπορεί να γίνει 

με το παρακάτω άρθρο

• S. Tanwir and H. Perrow, “ A Survey of VBR 

Video Traffic Models”,  IEEE Communications 

Surveys & Tutorials, accepted for publication.

13 Ανίχνευση Ορίων Γραμμής Κυκλοφορίας. Καλύβας Δ.

Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας, θα μελετηθούν αλγόριθμοι ανίχνευσης του περιγράμματος ενός αντικειμένου με 

εφαρμογή στον καθορισμό των ορίων μιας γραμμής κυκλοφορίας. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι απαραίτητοι για το σύστημα τεχνικής 

όρασης ενός αυτόνομου οχήματος (ενός οχήματος χωρίς οδηγό). Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας θα 

μελετηθούν και χρήσιμες έννοιες της ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας. 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός σχετικών 

δημοσιεύσεων. Μια καλή αρχή μπορεί να γίνει 

με το παρακάτω άρθρο

• C-S Tseng, S-C Tsai, C-W Lin, Y-H Wang, B-Y 

Huang and J-H Wang, “Novel Boundary 

Determination Algorithm for Lane Detection”, 

14
Υλοποίηση υπολογιστή με επεξεργαστή 

LEON και λειτουργικό σύστημα Linux
Κυριάκης-Μπιτζάρος Ε.

Υλοποίηση του πυρήνα επεξεργαστή LEON και των απαραίτητων περιφερειακών (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, διεπαφή δικτύου 

κλπ) σε αναπτυξιακό σύστημα με ALTERA MAX10 και μνήμη DDR3. Στο σύστημα που θα υλοποιηθεί θα εγκατασταθεί και το 

λειτουργικό σύστημα Linux κατάλληλα παραμετροποιημένο. 
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Σχεδίαση και ανάπτυξη σε FPGA ψηφιακών 

φίλτρων πραγματικού χρόνου για 

επεξεργασία μονοδιάστατων σημάτων 

(audio processing)

Κυριάκης-Μπιτζάρος Ε. & Ραγκούση Μ.

Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA ψηφιακών φίλτρων για την επεξεργασία ηχητικών σημάτων (audio processing) σε πραγματικό 

χρόνο (real time). Χρήση μικροφώνου, ηχείων και αναπτυξιακού συστήματος FPGA  με ειδικού σκοπού κάρτα υψηλής πιστότητας 

ψηφιακού audio.

16

Σχεδίαση και ανάπτυξη σε FPGA ψηφιακών 

φίλτρων πραγματικού χρόνου για 

επεξεργασία διδιάστατων σημάτων (image 

processing)

Κυριάκης-Μπιτζάρος Ε. & Ραγκούση Μ.
Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA ψηφιακών φίλτρων για την επεξεργασία εικόνων (image processing) σε πραγματικό χρόνο (real 

time). Χρήση κάμερας, οθόνης, αναπτυξιακού συστήματος VEEK-MT-SoCKit  και FPGA  Cyclone V SoC.

17
«Ποιότητα και Ανώτατη Εκπαίδευση: 

Αξιολόγηση των δομών σε Ελλάδα και 

Ευρώπη»..

Κωστής I.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έχει σαν σκοπό να προσεγγίσει το θέμα της ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση, 

ξεκινώντας με μια σύντομη ανασκόπηση του ήδη υπάρχοντος ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και συνεχίζοντας με αναφορές  

στην καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση. Να γίνει μια σύντομη αναφορά 

των Εθνικών φορέων Διασφάλισης και Αξιολόγησης  ποιότητας των Ιδρυμάτων δρουν στην Ευρώπη αλλά και του τρόπου που η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Να γίνει εκτενής αναφορά στην υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  στην Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά και πρακτική 

εφαρμογή του συστήματος ISO 9000 στον εσωτερικό κανονισμό ενός Ιδρύματος. Επίσης να γίνει σύγκριση της αξιολόγησης δυο 

Ιδρυμάτων αλλά και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν κατόπιν συλλογής των δεδομένων και πληροφοριών ως προς το 

συγκεκριμένο θέμα.
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Ανάπτυξη αλγορίθμου τεχνητής ευφυίας 

reinforcement learning και επίδειξη αυτού 

σε σύνθετο μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

μεγάλης πολυπλοκότητας

Μετάφας Δ.
Η συγκεκριμένη πτυχιακή αναφέρεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμου reinforcement learning. Ο αλγόριθμος 

καλείται να εφαρμοστεί σε σύνθετο μεταβαλλόμενο περιβάλλον μεγάλης πολυπλοκότητας
Προγραμματισμός

Quinlan, J.R. 1992. "Learning with Continuous 

Classes." In Proceedings of the 5 th Australian 

Joint Conference on AI. World Scientific, 

Singapore, 343-348.

Sutton, R.S. and Barto, A.G. 1998. Reinforcement 

Learning: An Introduction. The MIT Press, 

Cambridge, MA

19

Ανάπτυξη αλγορίθμου έρευνας δεδομένων 

(data mining) και επίδειξη αυτού σε 

σύστημα machine learning τεχνητής 

ευφυίας

Μετάφας Δ.
Η συγκεκριμένη πτυχιακή αναφέρεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμου data mining M5P. Ο αλγόριθμος καλείται να 

εφαρμοστεί σε σύστημα machine learning
Προγραμματισμός

Rokach, Lior; Maimon, O. (2008). Data mining 

with decision trees: theory and applications. 

World Scientific Pub Co Inc

Papagelis A., Kalles D.(2001). Breeding Decision 

Trees Using Evolutionary Techniques, 

Proceedings of the Eighteenth International 

Conference on Machine Learning, p.393-400, 

June 28-July 01, 2001

20
Ανάπτυξη Δικτύου Ασύρματων Αισθητήρων 

με Ενσωματωμένη Τεχνολογία Ευφυών 

Κεραιών 

Μυτιληναίος Σ

Η πτυχιακή εργασία θα ασχοληθεί με την σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για δίκτυα WSN και IoT των οποίων οι κόμβοι είναι 

εξοπλισμένοι με ευφυείς κεραίες μεταγωγής λοβού. Η διπλωματική θα ολοκληρώσει την ανάπτυξη ευφυών κεραιών και 

κυκλώματος RF Front End για κόμβους WSN στην 2.4 GHz ISM band. Οι εξοπλισμένοι κόμβοι με την βοήθεια του λογισμικού θα 

προωθούν το φορτίο τους ενεργοποιώντας κάθε φορά το τμήμα εκείνο της κεραίας που είναι κατάλληλο για μετάδοση και λήψη. 

Το λογισμικό θα περιλαμβάνει διεπαφή με τον χρήστη του δικτύου για την δημιουργία φορτίου, έλεγχο του δικτύου και 

καταγραφή της επίδοσής του.

21
Σχεδίαση Miniaturized Τυπωμένης Κεραίας 

στα 868 MHz σε Τεχνολογία 4-Layer PCB 
Μυτιληναίος Σ

Η πτυχιακή εργασία θα ασχοληθεί με την σχεδίαση τυπωμένης κεραίας στα

868 MHz. Η κεραία θα χρησιμοποιηθεί σε κόμβους δικτύων IoT και WSN που λειτουργούν στην συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων. Η 

πρωτοτυπία της κεραίας έγκειται στην χρήση τεχνολογιών μείωσης του όγκου της με παράλληλη διατήρηση των χαρακτηριστικών 

ακτινοβολίας της. Η σχεδίαση της κεραίας θα πραγματοποιηθεί με την βοήθεια του λογισμικού CST ή HFSS σε τεχνολογία PCB 

τεσσάρων μεταλλικών επιπέδων.

22
Σχεδίαση και ανάπτυξη δέκτη ραντάρ για 

ανίχνευση και κλείδωμα ανακλασεων από 

σήμα HPM 

Μυτιληναίος Σ

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος SAVELEC στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ αναπτύχθηκε μια 

συσκευή παραγωγής μικροκυμάτων υψηλής ισχύος (HPM - High Power Microwaves).

Στόχος της διπλωματικής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας συσκευής η οποία θα ανιχνεύει το ανακλώμενο κύμα εκπομπής της 

συσκευής HPM από διερχόμενα μεταλλικά αντικείμενα μεγάλου RCS.

23
Σχεδίαση και ανάπτυξη phased array 

χοανοκεραιών για χρήση με σύστημα HPM 
Μυτιληναίος Σ

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος SAVELEC στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ αναπτύχθηκε μια 

συσκευή παραγωγής μικροκυμάτων υψηλής ισχύος (HPM - High Power Microwaves).

Στόχος της διπλωματικής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός phased array από δύο χοανοκεραίες εκ των οποίων η μια θα 

τροφοδοτείται υπό ελεγχόμενη στροφή φάσης. Σκοπός της διπλωματικής είναι ο καθορισμός της διάταξης των κεραιών και της 

σύνθεσης του συστήματος για την επίτευξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας.

24
Ανάπτυξη επέκτασης για πλατφόρμα 

ανοικτού κώδικα βασισμένης σε ασύρματες 

επικοινωνίες μικρού εύρους ζώνης 

Development of a shield for an open-source 

platform based on narrowband  wireless 

communication technologies and 

appropriate middleware

Π.Παπαγέωργας

Ανάπτυξη επέκτασης για πλατφόρμα ανοικτού κώδικα για εφαρμογές Ασύρματων δικτύων αισθητήρων βασισμένης σε  τεχνολογίες 

ασύρματης επικοινωνίες πολύ μεγάλης εμβέλειας και κατάλληλων πρωτοκόλων ενδιάμεσου λογισμικού. Στα πλαίσια της πτυχιακής 

θα μελετηθεί η ευαισθησία των 

25

Ενσωμάτωση πρωτοκόλλων δικτύωσης και 

τεχνολογιών ασύρματης επικοινωνίας 

μεγάλης εμβέλειας για Μη Επανδρωμένα 

Οχήματα Αέρος (UAVs) και εφαρμογές IoT 

Agile gateway for UAVs targeting IoT 

applications
Παπαγέωργας Π.

Ενσωμάτωση πρωτοκόλλων δικτύωσης ενδιάμεσου λογισμικού και τεχνολογιών ασύρματης δικτύωση μεγάλης εμβέλειας για Μη 

Επανδρωμένα Οχήματα Αέρος (UAVs) και εφαρμογές IoT. Θα χρησιμοποιηθούν έτοιμες πλατφόρμες ελικοπτέρου και 

τετρακόπτερου και τεχνολογίες ενδιάμεσου λογισμικού

26
Ανάπτυξη  πύλης δικτύου για ασύρματα 

δίκτυα αισθητήρων βασισμένης σε 

πλατφόρμα ανοικτού κώδικα

Development of an Agile gateway for 

Wireless Sensor Networks based on an 

open source platform

Παπαγέωργας Π.

Ανάπτυξη  πύλης δικτύου για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων βασισμένης σε πλατφόρμα κινητού τηλεφώνου με Λειτουργικό 

ανοικτού κώδικα. Θα υποστηρίζει πολλαπλές τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης μικρής και πολύ μεγάλης εμβέλειας 

χρησιμοποιώντας κατάλληλους πομποδέκτες.
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Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης έξυπνης 

ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με 

τεχνολογίες πλατφόρμας μικροελεγκτή 

ανοικτού κώδικα, ασύρματης δικτύωσης 

και Cloud computing

Development of a cloud interconnected 

electromagnetic switch based on an open 

source microcontroller platform

Παπαγέωργας Π.
Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης έξυπνης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με τεχνολογίες πλατφόρμας μικροελεγκτή ανοικτού 

κώδικα, ασύρματης δικτύωσης και Cloud computing

28
Χρήση έξυπνων συσκευών για συλλογή 

δεδομένων με χρήση τεχνικών 

πληθοπορισμού (crowdsourcing).

Πατρικάκης Χ.

29
Επίγνωση κατάστασης χρήστη με χρήση 

φορετών (wearable) συσκευών.
Πατρικάκης Χ.

30
Υποστήριξη υπηρεσιών ενημέρωσης σε 

πραγματικό χρόνο, με χρήση τεχνολογιών 

παγκόσμιου ιστού

Πατρικάκης Χ.

31

Ψηφιακή επεξεργασία σήματος: ανάλυση 

χρονοσειρών του δικτύου γεωμαγνητικών 

παρατηρητηρίων του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου της Αθήνας (Enigma) στο 

πλαίσιο των πολύπλοκων συστημάτων

Digital signal processing: analysis of time 

series recorded by the network of 

geomagnetic observatories (Enigma) of the 

National Observatory of Athens in the 

frame of complex systems

Ποτηράκης Στ.

Το δίκτυο γεωμαγνητικών παρατηρητηρίων Enigma (http://enigma.space.noa.gr/) του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας 

(http://www.noa.gr/) αποτελείται από τρείς σταθμούς σε τρείς περιοχές της Ελλάδας και καταγράφει τις μεταβολές του Γήινου 

μαγνητικού πεδίου. Πολλά από τα φαινόμενα που καταγράφονται (π.χ., μαγνητικές καταιγίδες, υποκαταιγίδες, προσεισμικές 

μαγνητικές διαταραχές) μπορούν να αναλυθούν στο πλαίσιο της θεωρίας πολύπλοκων συστημάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης 

πτυχιακής είναι η ανάλυση χρονοσειρών που έχουν καταγραφεί στους σταθμούς του δικτύου αυτού με εργαλεία στατιστικής 

φυσικής και δυναμικών συστημάτων μεμονωμένα ή και σε συνάρτηση με χρονοσειρές άλλων φυσικών μεγεθών (π.χ., 

σεισμικότητας) με στόχο τη μελέτη τους στο πλαίσιο των πολύπλοκων συστημάτων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για 

την κατανόηση των πολύπλοκων διεργασιών που υποκρύπτονται πίσω από την προετοιμασία των παρατηρούμενων, 

καταστροφικών σε κάποιες περιπτώσεις, φυσικών φαινομένων.

32
Μελέτη οπτικών πηγών laser πολύ στενών παλμών 

(ultra-fast laser sources) για τα

μελλοντικά δίκτυα Ethernet 100 Gbps

Study of mode-locked optical sources for ulrtashort pulse generation Σίμος Η.

33

Σχεδίαση – κατασκευή και έλεγχος LC 

ζωνοπερατού RF φίλτρου ψηφιακά 

ελεγχόμενης κεντρικής συχνότητας 

διέλευσης

Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.

34
Σχεδίαση-κατασκευή και έλεγχος 

μικροκυματικού φίλτρου με χρήση 

λογισμικού προσομοίωσης

Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.

35
Θεωρητική και πειραματική μελέτη της 

επίδρασης RF παλμών σε καλωδιωσεις
Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.

36

Εφαρμογή του μοντέλου των γραμμών 

μεταφοράς στη μελέτη της λειτουργίας 

ανακλαστήρων FBG, νοθευμένων με 

τρισθενή ιόντα ερβίου 

Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.

37
Θεωρητική Μελέτη και Σχεδίαση Ενεργής 

Διάταξης Συμπίεσης Παλμών στην ζώνη 

Συχνοτήτων 2.2-3.2 GHz

Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.


