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Το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου, ε̟ανιδρύει και λειτουργεί α̟ό το ακαδηµαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραµµα
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών µε τίτλο «Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Μηχανικών Οικονοµίας και
∆ιοίκησης µέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering) (ΦΕΚ
ε̟ανίδρυσης 2884/19-07-2018, τ. Β’), το ο̟οίο οδηγεί σε ∆ί̟λωµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών
(∆.Μ.Σ.) µε τίτλο: «Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µέσω
Έρευνας» (Master by Research on Financial and Management Engineering).
Αντικείµενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η ̟αραγωγή και η µετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας,
µεθοδολογιών, εργαλείων στο χώρο της Έρευνας των Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης.
Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να ̟ροσδώσει στους/στις α̟οφοίτους του ανταγωνιστικά ̟λεονεκτήµατα,
ό̟ως την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης ̟ολύ̟λοκων ̟ροβληµάτων ̟ου συνδυάζουν
̟ολλα̟λούς τοµείς της τεχνολογίας, ̟ληροφορικής, διοίκησης και οικονοµίας.
Στο Π.Μ.Σ. ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καλείται α̟ό την ̟ρώτη µέρα και για όλη τη διάρκεια των
σ̟ουδών του/της να ε̟ιλέξει και να ασχοληθεί µε ένα συγκεκριµένο ερευνητικό θέµα. Το Π.Μ.Σ.
α̟οτελεί ιδανικό ̟ρο̟οµ̟ό για διδακτορικές σ̟ουδές. Tα ̟ροτεινόµενα θέµατα έρευνας
αναγράφονται στο ̟αράρτηµα της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης.
Για την α̟όκτηση του Μ.∆.Σ. α̟αιτείται η ε̟ιτυχής εξέταση: α) δύο (2) υ̟οχρεωτικών
µαθηµάτων, β) δύο (2) µαθηµάτων κατ’ ε̟ιλογήν υ̟οχρεωτικών, γ) ε̟ιτυχής υ̟οστήριξη
µετα̟τυχιακής δι̟λωµατικής εργασίας µε καθαρή συνεισφορά στην α̟όκτηση νέας
ε̟ιστηµονικής γνώσης, καθώς και δ) υ̟οβολή δύο (2) ̟ρωτότυ̟ων ε̟ιστηµονικών άρθρων τα
ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να έχουν γίνει α̟οδεκτά, κατό̟ιν κρίσης για δηµοσίευση σε εγκεκριµένο
ε̟ιστηµονικό ̟εριοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο. Σηµειώνεται ότι α̟αραίτητη
̟ροϋ̟όθεση για την υ̟οβολή της αίτησης εκ µέρους του/της φοιτητή/φοιτήτριας για την
αξιολόγηση της δι̟λωµατικής εργασίας, α̟οτελεί η ε̟ιτυχής εξέταση στα ̟ροαναφερόµενα
µαθήµατα καθώς και η υ̟οβολή των δύο (2) ̟ρωτότυ̟ων ε̟ιστηµονικών άρθρων.
Το Π.Μ.Σ. υλο̟οιείται σε ̟εριβάλλον µικτής διαδικασίας µάθησης µε ̟ρότυ̟ες συνδυαστικές
µορφές εκ̟αίδευσης, οι ο̟οίες ̟εριλαµβάνουν: α) εντατικές διαλέξεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται
στην έδρα του Τµήµατος, στην αρχή κάθε διδακτικής ̟εριόδου, β) ηλεκτρονικές διαδικασίες
σύγχρονης µάθησης, µε αξιο̟οίηση σχετικής ̟λατφόρµας, ̟ου υ̟οστηρίζει την εκ̟αιδευτική
διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδοµάδων σ̟ουδών των διδακτικών ̟εριόδων και γ)
εξεταστική ̟ερίοδο ̟ου διεξάγεται, ε̟ίσης, στην έδρα του Τµήµατος, στο τέλος κάθε διδακτικής
̟εριόδου. Η ̟αρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις κάθε είδους εκ̟αιδευτικές
δραστηριότητες, ό̟ως εργασίες, ασκήσεις κ.λ̟., είναι υ̟οχρεωτική.
Το Πρόγραµµα είναι α) ̟λήρους φοίτησης µε χρονική διάρκεια για την α̟ονοµή του Μ.∆.Σ..
τρία (3) διδακτικά εξάµηνα, β) µερικής φοίτησης µε χρονική διάρκεια για την α̟ονοµή του
Μ.∆.Σ.. ̟έντε (5) διδακτικά εξάµηνα.

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-19, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα
Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης µέσω Έρευνας» (Master by Research on Financial and
κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) µετα̟τυχιακοί/ές
Management Engineering)
φοιτητές/φοιτήτριες.
Ελάχιστες τυ̟ικές ̟ροϋ̟οθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Ν.
4485/17 είναι ̟τυχίο/δί̟λωµα, α’ κύκλου σ̟ουδών και η ε̟αρκής γνώση µιας τουλάχιστον
γλώσσας ̟έραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές ̟τυχιούχοι/δι̟λωµατούχοι Τµηµάτων Πολυτεχνείων,
Πανε̟ιστηµίων και Τµηµάτων Ανώτατων Στρατιωτικών Εκ̟αιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ) της
ηµεδα̟ής, οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδα̟ής, καθώς και ̟τυχιούχοι
Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Ε̟ίσης, γίνονται δεκτοί/ές ε̟ί ̟τυχίω
φοιτητές/φοιτήτριες των Ιδρυµάτων της ηµεδα̟ής υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν
ολοκληρώσει τις υ̟οχρεώσεις τους και θα έχουν ̟ροσκοµίσει σχετική βεβαίωση και µετά τη λήξη
της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των δικαιολογητικών, ο̟ωσδή̟οτε όµως µέχρι την ηµεροµηνία
εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.
Για την ̟αρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ̟ροβλέ̟εται η καταβολή διδάκτρων, η ο̟οία
̟ραγµατο̟οιείται ̟ριν την έναρξη µαθηµάτων του Α’ Εξαµήνου, σύµφωνα µε τους όρους και τις
̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζονται α̟ό το Nόµο 4485/17, ύψους 1.000€.
Στους µετα̟τυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες ̟αρέχεται αριθµός υ̟οτροφιών, δυνατότητα
δωρεάν σίτισης και στέγασης σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Νόµο και στους ΚανονισµούςΑ̟οφάσεις του Ιδρύµατος.
H ε̟ιλογή των Μετα̟τυχιακών Φοιτητριών/Φοιτητριών γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κυρίως
κριτηρίων:
Κατηγορία ̟τυχίου/δι̟λώµατος
Βαθµός ̟τυχίου/δι̟λώµατος, βαθµολογία στα µαθήµατα τα σχετικά µε το γνωστικό
αντικείµενο του ΠΜΣ, χρόνος ̟ου α̟αιτήθηκε για την κτήση του και ε̟ίδοση σε
δι̟λωµατική εργασία (ό̟ου ̟ροβλέ̟εται στον ̟ρώτο κύκλο σ̟ουδών)
 Ερευνητική ή ε̟αγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ.
 Συνέντευξη υ̟οψηφίου.
Συνυ̟ολογίζονται άλλα ειδικά ̟ροσόντα, ό̟ως µετα̟τυχιακοί τίτλοι και ειδικές γνώσεις,
κατοχή ειδικών ̟ιστο̟οιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και ̟ροσω̟ικότητα του/της
κάθε υ̟οψηφίου/υ̟οψηφίας. Ε̟ίσης, θα συνεκτιµηθούν τυχόν δηµοσιεύσεις, συγγραφική
δραστηριότητα καθώς και οι συστατικές ε̟ιστολές.




Στη συνέχεια, οι υ̟οψήφιοι/υ̟οψήφιες ̟ου ̟ληρούν τις τυ̟ικές ̟ροϋ̟οθέσεις θα κληθούν σε
συνεντεύξεις ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν στην έδρα του Τµήµατος (̟αρέχεται η δυνατότητα η
συνέντευξη να ̟ραγµατο̟οιηθεί µε τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστηµα ̟ου θα
γνωστο̟οιηθεί στους/στις υ̟οψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τµήµατος.
Η υ̟οβολή των αιτήσεων είναι µέχρι την ∆ευτέρα 17/09/2018.
Οι ενδιαφερόµενοι/ες ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν την υ̟οψηφιότητα τους µέσω του ηλεκτρονικού
συστήµατος
«ΝΑΥΤΙΛΟΣ»
του
Πανε̟ιστηµίου
Αιγαίου
στη
διεύθυνση:
https://nautilus.aegean.gr/ µέχρι τις 17/09/2018 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν
̟ροσεκτικά
τις
οδηγίες
̟ου
̟εριέχονται
στο
εγχειρίδιο
χρήσης:
https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf
Οι υ̟οψήφιοι/ες καλούνται να υ̟οβάλουν εµ̟ρόθεσµα τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά
ηλεκτρονικά:
1.

Αίτηση υ̟οβολής υ̟οψηφιότητας,

2.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα,
3.
Μονοσέλιδο κείµενο στο ο̟οίο θα τεκµηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της
υ̟οψηφίου/υ̟οψηφίας για την εισαγωγή του/της στο συγκεκριµένο Π.Μ.Σ.,
4.
Φωτοτυ̟ία τίτλων σ̟ουδών ή Βεβαίωση ̟εράτωσης Σ̟ουδών (οι κάτοχοι τίτλων
σ̟ουδών της αλλοδα̟ής οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν την αναγνώριση τίτλου τους α̟ό το
∆ΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρ.34, ̟αρ. 7 του Ν. 4485/17),
5.
Φωτοτυ̟ία αναλυτικής βαθµολογίας µε ακριβή Μ.Ο.,
6.
Αντίτυ̟ο ∆ι̟λωµατικής/Πτυχιακής Εργασίας µε θέµα συναφές µε το αντικείµενο του
ΠΜΣ (εφόσον εκ̟ονήθηκε) σε ψηφιακή µορφή (εάν υ̟άρχει),
7.
Φωτοτυ̟ία,
των
δύο
όψεων,
της
αστυνοµικής
ταυτότητας
του/της
υ̟οψηφίου/υ̟οψηφίας,
8.
∆ύο (2) συστατικές ε̟ιστολές οι ο̟οίες α̟οστέλλονται ηλεκτρονικά µέσω της ̟λατφόρµας
Nautilus α̟ό τον/την υ̟ογράφοντα/υ̟ογράφουσα αυτών,
9.
Πιστο̟οιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας, ε̟ι̟έδου Β2 (ε̟ισηµαίνεται ότι
̟ροϋ̟όθεση για την ε̟ιλογή α̟οτελεί η ε̟αρκής γνώση µιας τουλάχιστον γλώσσας ̟έραν της
γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 34 ̟αρ. 2 του Ν. 4485/17)
10.
Ε̟ιστηµονικές δηµοσιεύσεις και διακρίσεις σε ψηφιακή µορφή (εάν υ̟άρχουν),
11.
Α̟οδεικτικά ε̟αγγελµατικής ή ερευνητικής εµ̟ειρίας (εάν υ̟άρχουν),
12.
Οι υ̟οψήφιοι/υ̟οψήφιες µ̟ορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο ̟ου κατά τη
γνώµη τους θα συνέβαλε, ώστε η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης να σχηµατίσει ̟ληρέστερη ά̟οψη.
Τα α̟οτελέσµατα ε̟ιλογής των Υ̟οψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τµήµατος.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι/οι ̟ροκειµένου να ενηµερωθούν για τη δοµή, τους κανόνες
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για κάθε θέµα ̟ου αφορά τον τρό̟ο και τη διαδικασία ε̟ιλογής τους
κ.λ.̟. να λάβουν γνώση του Κανονισµού Λειτουργίας του ̟ου είναι αναρτηµένος στην
ιστοσελίδα του Τµήµατος.
Περισσότερες ̟ληροφορίες:
Γραµµατεία Π.Μ.Σ. Τηλ.: 2271035432 τις ώρες 09:00 – 15:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
medmode_gram@chios.aegean.gr ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://medmode.aegean.gr/

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Κωνσταντίνος Πα̟αγεωργίου
Ανα̟λ. Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Η χρήση ε̟αυξηµένης ̟ραγµατικότητας σε
διαδικασίες εφοδιαστικής (logistics)
Υ̟ότιτλος: ∆ιερεύνηση της τεχνολογίας vision picking για τη βελτιστο̟οίηση διαδικασιών σε
α̟οθηκευτικούς χώρους
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: Τα τελευταία χρόνια τόσο η ̟ολυ̟λοκότητα στη διαχείριση
εµ̟ορευµάτων όσο και οι ανάγκες εξυ̟ηρέτησης των ̟ελατών στον κλάδο των logistics έχουν
αυξηθεί σηµαντικά. Παράγοντες ό̟ως η αύξηση ττου
ου διεθνούς ανταγωνισµού, η αυξηµένη
µεταβλητότητα της αγοράς, η ανάγκη για συχνές και µικρές ̟αραγγελίες καθώς και η µείωση του
κύκλου ζωής ενός ̟ροϊόντος, ̟αρουσιάζουν σηµαντικές ̟ροκλήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες
των εταιριών και ειδικότερα στη διαχείριση
διαχείριση των α̟οθηκευτικών τους χώρων. ∆ιαφαίνεται ̟ως οι
υφιστάµενες µεθοδολογίες και τεχνικές βελτιστο̟οίησης των διαδικασιών logistics σε
α̟οθηκευτικούς χώρους δεν είναι ικανές να αντιµετω̟ίσουν τις ολοένα και αυξανόµενες
α̟αιτήσεις σχετικά µε τη µείωση του
του λειτουργικού κόστους, την ευελιξία, τη σταθερότητα, την
αειφορία και την ̟αροχή υψηλού ε̟ι̟έδου εξυ̟ηρέτησης στους ̟ελάτες [1].
Α̟ό την άλλη µεριά, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια έχει δηµιουργήσει νέες
̟ροο̟τικές στις ε̟ιχειρησιακές διεργασίες. Τεχνολογίες ό̟ως το ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων
(IoT), η ε̟αυξηµένη ̟ραγµατικότητα (ΑR) και τα µη ε̟ανδρωµένα αεροσκάφη (UAVs) έχουν
φέρει ε̟ανάσταση στον κλάδο των logistics (Logistics 4.0) [2]. Ειδικότερα στους α̟οθηκευτικούς
χώρους η εφαρµογή των
ν εν λόγω τεχνολογιών µ̟ορεί να υ̟οστηρίξει διαδικασίες ό̟ως για
̟αράδειγµα την ιχνηλασιµότητα και τον έλεγχο α̟οθέµατος/α̟ογραφών σε ̟ραγµατικό χρόνο
µε χρήση ετικετών ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) και drones, καθώς και νέες µεθόδους
συλλογής εµ̟ορευµάτων
των (vision picking) µε τη χρήση έξυ̟νων γυαλιών και ε̟αυξηµένης
̟ραγµατικότητας.
Σκο̟ός του συγκεκριµένου ερευνητικού θέµατος είναι η διερεύνηση του αντίκτυ̟ου ̟ου θα
ε̟ιφέρει η τεχνολογία της ε̟αυξηµένης ̟ραγµατικότητας (Augmented reality) και ειδικότερα η
χρήση της τεχνολογίας vision picking στη βελτιστο̟οίηση διαδικασιών εντός α̟οθη
α̟οθηκευτικών
χώρων ό̟ως: η συλλογή εµ̟ορευµάτων καθώς και η διαχείριση α̟οθεµάτων. Ε̟ιµέρους στόχοι
της εν λόγω έρευνας α̟οτελούν οι κάτωθι:
 Βιβλιογραφική ε̟ισκό̟ηση των αναδυόµενων τεχνολογιών, µεθόδων και διαδικασιών
logistics µε έµφαση στην τεχνολογία της ε̟αυξηµένης ̟ραγµατικότητας
 Προσοµοίωση διαδικασιών logistics εντός α̟οθηκευτικών χωρών (χωρίς και µε τη χρήση
της ε̟αυξηµένης ̟ραγµατικότητας – vision picking) και έλεγχος της
α̟οτελεσµατικότητάς της,
 ∆ιενέργεια στατιστικών ελέγχων µε τη χρήση της µεθόδου Design of Experiments για να
διερευνηθούν οι ̟αράµετροι ̟ου ε̟ηρεάζουν τη λειτουργία της εν λόγω τεχνολογίας (̟.χ.
αναγνωσιµότητα barcode α̟ό έξυ̟να γυαλιά για συλλογή εµ̟ορευµάτων, ορθότητα
συλλογής, κτλ.)

Η ερευνητική καινοτοµία ε̟ικεντρώνεται σε δύο κύριους ̟υλώνες: α) ̟ροσοµοίωση διαδικασιών
και συστηµάτων και β) σχεδιασµός ̟ειραµάτων για τη διερεύνηση των ̟αραµέτρων ̟ου
ε̟ηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ακεραιότητα της υ̟ό διερεύνηση τεχνολογίας.
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2. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Ανάλυση κοινωνικο-οικονοµικών δικτύων:
Μετρικές, µοντέλα κι εφαρµογή σε µελέτη ̟ερί̟τωσης
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: Το συγκεκριµένο ερευνητικό µετα̟τυχιακό αντικείµενο του
ΠΜΣ ΜΕ∆ΜΟ∆Ε του ΤΜΟ∆, ̟εριλαµβάνει τη συλλογή κοινωνικών και οικονοµικών δεδοµένων
µεγάλης κλίµακας και την ανάλυσή τους µε µαθηµατικές και στατιστικές µεθόδους ανάλυσης
δικτύων µε στόχο την αναζήτηση υ̟οδειγµάτων (patterns) και σχέσεων µεταξύ των δεδοµένων οι
ο̟οίες µ̟ορεί να ε̟ηρεάζουν τις συµ̟εριφορές οικονοµικών υ̟οκειµένων στον ̟ραγµατικό
κόσµο. Τέτοια δεδοµένα µ̟ορεί να είναι βιβλιοµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα ε̟ιστηµονικών
δηµοσιεύσεων, βιβλιογραφικών αναφορών, ̟ατεντών, κλ̟. Στο ΤΜΟ∆ εκ̟ονείται ήδη ένας
σηµαντικός αριθµός δι̟λωµατικών εργασιών ̟ου χρησιµο̟οιούν µεθόδους ανάλυσης δικτύων
για να διερευνήσουν τις σχέσεις µεταξύ των συµµετεχόντων σε συντακτικές ε̟ιτρο̟ές
ε̟ιστηµονικών ̟εριοδικών α̟ό διαφορετικά γνωστικά ̟εδία. Η ̟ροτεινόµενη µετα̟τυχιακή
εργασία µ̟ορεί είτε να συνεχίσει και να ε̟εκτείνει τα δεδοµένα ̟ου ήδη υ̟άρχουν και να τα
αναλύσει ̟εραιτέρω συγκεντρώνοντας νέες µεταβλητές, είτε να ξεκινήσει α̟ό τη συλλογή
δεδοµένων σε ένα νέο ̟εδίο έρευνας, ανάλογα µε την ̟ροτίµηση και τα ενδιαφέροντα του
υ̟οψηφίου.
Ο/Η µετα̟τυχιακός/η φοιτητής/τρια ̟ου θα ε̟ιλεγεί ̟ρέ̟ει να έχει αφενός καλή γνώση
γραµµικής άλγεβρας (ε̟εξεργασία ̟ινάκων) και ευχέρεια στη χρήση στατιστικών µεθόδων µε τη
γλώσσα R. Αφετέρου θα ̟ρέ̟ει να έχει βασικές γνώσεις οικονοµικών ή κοινωνικών ε̟ιστηµών
ώστε να µ̟ορεί να ερµηνεύσει τα ̟αραγόµενα α̟οτελέσµατα µε τη χρήση θεωρίας και να
̟αρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο µεθοδολογικά όσο και ως ̟ρος τα θεωρητικά
θέµατα ̟ου συζητούνται.

3. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Στοχαστική µοντελο̟οίηση και βελτιστο̟οίηση
διαθεσιµότητας ̟όρων σε ̟ολλα̟λούς χώρους στάθµευσης µε τη χρήση Μαρκοβιανών
µοντέλων
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: Το συγκεκριµένο ερευνητικό µετα̟τυχιακό αντικείµενο του
ΠΜΣ ΜΕ∆ΜΟ∆Ε του ΤΜΟ∆, ̟εριλαµβάνει τη στοχαστική µοντελο̟οίηση και τη
βελτιστο̟οίηση των θέσεων στάθµευσης ̟ου είναι δυνατόν να δεσµευθούν για χρήστες οι ο̟οίοι
έχουν ̟ροτεραιότητα έναντι άλλων, ̟ληρώνοντας το ανάλογο αντίτιµο, έτσι ώστε η ̟ιθανότητα

να µην εξυ̟ηρετηθούν αυτές οι κλάσεις να είναι η ελάχιστη δυνατή, διατηρώντας ταυτόχρονα
όσο το δυνατόν ̟ερισσότερες διαθέσιµες θέσεις για χρήστες χαµηλής ̟ροτεραιότητας. Πιο
συγκεκριµένα θεωρείται ότι υ̟άρχει µια ε̟ιχείρηση η ο̟οία διαχειρίζεται ̟ολλα̟λούς χώρους
στάθµευσης, για ̟αράδειγµα σε κά̟οιο αεροδρόµιο, εκ των ο̟οίων κά̟οιοι βρίσκονται σε ̟ιο
κοντινή α̟όσταση α̟ό τον τερµατικό σταθµό και άλλοι σε ̟ιο µακρινή. Η ε̟ιχείρηση, µέσω
καταλλήλου ̟ρογράµµατος, δέχεται ̟ελάτες διαφορετικής ̟ροτεραιότητας, οι ο̟οίοι ̟ληρώνουν
διαφορετικό αντίτιµο. Η λογική του συστήµατος των ̟ολλα̟λών χώρων στάθµευσης
συνοψίζεται στο ότι αν κά̟οιος ̟ελάτης ̟ου φτάνει στον κοντινότερο στον τερµατικό σταθµό
χώρο στάθµευσης και δεν υ̟άρχει διαθέσιµη θέση για αυτόν, στέλνεται στο αµέσως κοντινότερο
χώρο, εφόσον και σε αυτόν υ̟άρχει διαθέσιµη θέση. Οι κλάσεις ̟ελατών υψηλότερης
̟ροτεραιότητας ̟ρέ̟ει να α̟οτυγχάνουν να βρουν θέση σε κά̟οιο χώρο στάθµευσης µε την
µικρότερη δυνατή ̟ιθανότητα. Η ίδια λογική ισχύει και για όλες τις κλάσεις ̟ροτεραιότητας µε
φθίνουσα σειρά. Παράλληλα όµως η ε̟ιχείρηση, για να αυξήσει ̟ερεταίρω το κέρδος της, θέλει
να δέχεται όσο το δυνατόν ̟ερισσότερους ̟ελάτες. Για να ε̟ιτευχθεί η ισορρο̟ία αυτή, η
ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να δεσµεύσει κά̟οιες θέσεις για τους ̟ελάτες µε ̟ροτεραιότητα, ο αριθµός
των ο̟οίων α̟οτελεί µεταβλητή α̟όφασης σε ένα ̟ρόβληµα βελτιστο̟οίησης ̟ου ̟ρέ̟ει να
σχεδιαστεί και να ε̟ιλυθεί. Όσον αφορά τη µοντελο̟οίηση του εν λόγω συστήµατος, κάτω α̟ό
την υ̟όθεση ότι οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις των ̟ελατών είναι τυχαίες χρονικά, τα
Μαρκοβιανά µοντέλα είναι τα καταλληλότερα εργαλεία για τη λε̟τοµερή ̟εριγραφή του
συστήµατος. Μάλιστα µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθούν οµογενή ή/και µη οµογενή Μαρκοβιανά
µοντέλα. Στόχος είναι να βρεθεί ο βέλτιστος αριθµός θέσεων ̟ου ̟ρέ̟ει να δεσµευτούν για κάθε
κλάση ̟ροτεραιότητας σε κάθε χώρο στάθµευσης έτσι ώστε η ̟ιθανότητα κάθε κλάσης να
α̟οτύχει να βρει διαθέσιµη θέση να ελαχιστο̟οιείται, και ε̟ι̟λέον να βρεθεί η ̟ολιτική
δέσµευσης θέσεων ̟ου οδηγεί σε αύξηση του κέρδους της ε̟ιχείρησης. Να σηµειωθεί, ότι το
εργαστήριο Μηχανικής της Αξιο̟ιστίας του ΤΜΟ∆ έχει σηµαντική εµ̟ειρία αλλά και
συγγραφική δραστηριότητα στη συγκεκριµένη ̟εριοχή.
Ο/Η µετα̟τυχιακός/η φοιτητής/τρια ̟ου θα ε̟ιλεγεί ̟ρέ̟ει να έχει αφενός καλή γνώση
στοχαστικών διαδικασιών και ε̟ιχειρησιακής έρευνας καθώς ε̟ίσης και καλές γνώσεις
̟ρογραµµατισµού. Αφετέρου θα ̟ρέ̟ει να µ̟ορεί να ερµηνεύσει τα ̟αραγόµενα α̟οτελέσµατα
µε τη χρήση θεωρίας και να ̟αρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο µεθοδολογικά όσο και
ως ̟ρος τα θεωρητικά θέµατα ̟ου συζητούνται.

4.
Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Portfolio selection within a stochastic
environment (Ε̟ιλογή χαρτοφυλακίου µέσα σε ένα στοχαστικό ̟εριβάλλον)
Υ̟ότιτλος: Application of stochastic optimal control theory in making financial decisions within
a stochastic factor framework
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: The problem of portfolio selection (in continuous time) is one of
the most important and heavily studied problems in mathematical finance. To the best of our
knowledge, this problem was originally studied by Merton (1969, 1971), who studied a
continuous time investment and consumption problem in a financial market consisting of two
assets: a risk-free asset and a risky one whose dynamics are described by the geometric Brownian

motion model. For the special case where the economic agent operates under constant relative
risk aversion preferences, Merton (for more information see Merton (1969)) was able to provide
closed form solutions for the value function, the optimal investment strategy and the optimal
consumption rules. Since then, the aforementioned problem has been attracted the interest of
many authors and in much more general frameworks, see, among others, Baltas et.al (2012),
Browne (1995), Du_e et.al (1997), Karatzas (1989), Liu (2007), Pham (2009), Shreve & Soner (1994),
Zariphopoulou (2009) and references therein.
One of the most common assumptions in the vast majority of the relative literature that deals
with the aforementioned optimal investment problem, is that either the interest rates or the
volatility (and the appreciation rate) of the stock prices (or both) are positive constants. Although
this assumption simplifies the problem under investigation and provides a convenient setting
within which the problem is much easier to solve (and derive solutions in closed form), it is
unrealistic. It is well known and has also been clearly documented by the recent experience of the
global financial crisis, that both interest rates and stock prices are randomly influenced by many
exogenous parameters. These exogenous parameters are stochastic variables evolving in time
according to their own probabilistic law. Therefore, introducing stochastic factors in the
underlying financial market (covering this way the case of both stochastic interest rates and
stochastic volatility) will make the problem under investigation much more realistic and
practical.
The present work aims to extend the relative literature in continuous time portfolio optimization
in complex environments by adopting a general framework within which both the interest rates
and the volatility of stock prices are stochastic. To be more precise, we consider an economic
agent (eg., portfolio manager) who has the possibility to invest part of her wealth in a classical
Black-Scholes type financial market. However, here we extend the underlying market by
assuming that both the interest rates and the evolution of stock prices are affected by external
stochastic factors whose evolution in time is expressed by specific models. Under this setting, the
portfolio manager wishes to maximize or minimize some certain goal (eg., to maximize the
expected utility of the portfolio's wealth or to minimize the expected distance of the portfolio's
final value from a pre-specified target). This problem will be expressed as a classical optimal
control (and in a second advance as a robust control) problem and will be attacked by employing
dynamic programming techniques. As a first approach, our aim is twofold: (i) Solve the selected
problem by providing the optimal decisions in closed form; (ii) Numerically study the obtained
results.
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5. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Ανάλυση και βελτιστο̟οίηση της αξιο̟ιστίας
συστηµάτων µέσω της Πρόγνωσης και της ∆ιαχείρισης της Υγείας µε της χρήση νέων
τεχνικών και ̟ροσεγγίσεων.
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: Το συγκεκριµένο ερευνητικό µετα̟τυχιακό αντικείµενο του
ΠΜΣ ΜΕ∆ΜΟ∆Ε του ΤΜΟ∆, ̟εριλαµβάνει την αξιολόγηση της αξιο̟ιστίας και τη
βελτιστο̟οίηση της α̟όδοσης συστηµάτων µέσω της Πρόγνωσης και της ∆ιαχείρισης της Υγείας
(Prognostics and Health Management PHM) τους. Η PHM είναι µια νέα ̟ροσέγγιση ̟ου
χρησιµο̟οιείται για την αξιολόγηση της υγείας συστηµάτων σύµφωνα µε τις ̟ραγµατικές
συνθήκες λειτουργίας τους. Η φάση της ̟ρόγνωσης συνίσταται στην ανάλυση διαφορετικών
̟αραµέτρων "υγείας" ̟ροκειµένου να ̟ροσδιοριστεί η ρίζα ε̟ικείµενων βλαβών και να
̟ροβλεφθούν καλύτερα οι χρόνοι αστοχίας. Στη συνέχεια ξεκινά µια ε̟όµενη φάση (δηλαδή η
φάση διαχείρισης της υγείας, ̟ου α̟οτελείται κυρίως α̟ό δράσεις ̟ρολη̟τικής συντήρησης)
̟ροκειµένου να βελτιωθεί η αξιο̟ιστία και η α̟όδοση των συστηµάτων. Ειδικά για µηε̟ισκευάσιµα συστήµατα ή για συστήµατα µε υψηλό κόστος ε̟ισκευής, ό̟ως συστήµατα
διαστηµικών α̟οστολών, συστήµατα υ̟οβρύχιων ή ̟λοίων, η ακριβής ̟ρόβλεψη της
υ̟ολει̟όµενης χρήσιµης ζωής (Residual Useful Life - RUL) είναι µείζονος σηµασίας. Πέραν της
µελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας ̟ου αφορά στις µεθόδους και τα µοντέλα ̟ου έχουν

χρησιµο̟οιηθεί, σκο̟ός της συγκεκριµένης έρευνας είναι η διερεύνηση νέων ̟ροσεγγίσεων οι
ο̟οίες µ̟ορούν να αναλύσουν α̟οτελεσµατικότερα τις συνθήκες λειτουργίας συστηµάτων και
να ̟αρέχουν µια εναλλακτική ̟ρόβλεψη της αξιο̟ιστίας τους αλλά και της βελτιστο̟οίησης της
α̟όδοσης τους. Να σηµειωθεί, ότι τα εργαστήρια Μηχανικής της Αξιο̟ιστίας και Ευφυούς
Εξερεύνησης και Ανάλυσης ∆εδοµένων του ΤΜΟ∆ έχει σηµαντική εµ̟ειρία στη συγκεκριµένη
̟εριοχή.
Ο/Η µετα̟τυχιακός/η φοιτητής/τρια ̟ου θα ε̟ιλεγεί ̟ρέ̟ει να έχει αφενός καλή γνώση
αξιο̟ιστίας συστηµάτων, στοχαστικών διαδικασιών και ε̟ιχειρησιακής έρευνας καθώς ε̟ίσης
και καλές γνώσεις ̟ρογραµµατισµού. Αφετέρου θα ̟ρέ̟ει να µ̟ορεί να ερµηνεύσει τα
̟αραγόµενα α̟οτελέσµατα µε τη χρήση θεωρίας και να ̟αρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία
τόσο µεθοδολογικά όσο και ως ̟ρος τα θεωρητικά θέµατα ̟ου συζητούνται.

6. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Βελτιστο̟οίηση ̟ολιτικών συντήρησης
συστηµάτων µε χρήση στοχαστικών διαδικασιών συνεχούς χώρου καταστάσεων
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: Το συγκεκριµένο ερευνητικό µετα̟τυχιακό αντικείµενο του
ΠΜΣ ΜΕ∆ΜΟ∆Ε του ΤΜΟ∆, ̟εριλαµβάνει τη µοντελο̟οίηση, ανάλυση και βελτιστο̟οίηση της
α̟όδοσης συστηµάτων µε τον εντο̟ισµό των κατάλληλων ̟ολιτικών συντήρησης. Τα συστήµατα
̟ου θα µελετηθούν, θεωρείται ότι µ̟ορούν να µοντελο̟οιηθούν µε τη χρήση στοχαστικών
διαδικασιών συνεχούς χώρου καταστάσεων. Μια τέτοια στοχαστική διαδικασία, µ̟ορεί να
̟εριγράψει την εξέλιξη της κατάστασης του συστήµατος στο χρόνο, η ο̟οία µ̟ορεί να ̟οικίλει
α̟ό την κατάσταση ̟λήρους λειτουργίας µέχρι την κατάστασης ολικής βλάβης. Τα υ̟ό µελέτη
συστήµατα µ̟ορεί να α̟οτελούνται α̟ό ένα ή ̟ερισσότερα στοιχεία και ο αντικειµενικός στόχος
είναι να σχεδιαστεί και να ε̟ιλυθεί ένα κατάλληλο µοντέλο βελτιστο̟οίησης των ̟ολιτικών
συντήρησης του συστήµατος. Να σηµειωθεί, ότι τα εργαστήρια Μηχανικής της Αξιο̟ιστίας του
ΤΜΟ∆ έχει σηµαντική εµ̟ειρία στην ευρύτερη ερευνητική ̟εριοχή.
Ο/Η µετα̟τυχιακός/η φοιτητής/τρια ̟ου θα ε̟ιλεγεί ̟ρέ̟ει να έχει αφενός ̟ολύ καλή γνώση
στοχαστικών διαδικασιών και ε̟ιχειρησιακής έρευνας καθώς ε̟ίσης και καλές γνώσεις
̟ρογραµµατισµού. Αφετέρου θα ̟ρέ̟ει να µ̟ορεί να ερµηνεύσει τα ̟αραγόµενα α̟οτελέσµατα
µε τη χρήση θεωρίας και να ̟αρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο µεθοδολογικά όσο και
ως ̟ρος τα θεωρητικά θέµατα ̟ου συζητούνται.

7. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Ε̟ίδραση του ̟οσοστού νανοφύλλων γραφενίου
στις ηλεκτρικές και µηχανικές ιδιότητες ε̟ισκευαστικών υλικών τσιµεντοειδούς βάσης
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: Η ̟ροσθήκη νανοφύλλων γραφενίου στο εσωτερικό της µήτρας
του υλικού δίνει την δυνατότητα ώστε το ίδιο το υλικό, να λειτουργεί ως αισθητήρας
̟αρακολούθησης της δοµικής του ακεραιότητας. Στόχος είναι να ανα̟τυχθεί µια µεθοδολογία
ανάµιξης των νανοφύλλων γραφενίου για την ε̟ιτυχή διασ̟ορά τους σε όλο το νερό της µίξης
και κατ’ ε̟έκταση στην µήτρα του υλικού. Για τον λόγο αυτό θα χρησιµο̟οιηθούν διαφορετικά

νανοφύλλα γραφενίου και διαφορετικές ̟εριεκτικότητες υ̟ερρευστο̟οιητή τρίτης γενιάς για την
υ̟οβοήθηση της διασ̟οράς τους στην µήτρα α̟ό τσιµέντο.
Σκο̟ός είναι η εύρεση της βέλτιστης ̟εριεκτικότητας γραφενίου και υ̟ερρευστο̟οιητή τρίτης
γενιάς ̟ου θα ε̟ιτρέψει ̟ιεζο-αγώγιµα χαρακτηριστικά (ικανότητα αίσθησης) και αυξηµένη
τιµή της καµ̟τικής αντοχής των ̟αραχθέντων νανοσυνθέτων υλικών.

8. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Perspectives in autonomous vehicle research and
implementation (Αυτόνοµα οχήµατα: Προο̟τικές στην έρευνα και την υλο̟οίηση)
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: A very significant research and development effort is in
progress on Autonomous Vehicles (AVs). About USD 80 billion are being invested from
companies, such as Google, Intel, Uber, as well as from virtually all car manufacturers, including
Tesla with its all electric product line. Based on recent studies, the market size of Autonomous
Vehicles (AVs) by 2025 may reach $42 billion. Furthermore, it is estimated that in Europe more
than 2.4 million AVs will operate by 2035. The potential for society and the economy is
considerable and so are the challenges.
However significant challenges remain in both research and implementation. The research will
focus on some of these challenges, including:
1. Identify the current status of development and implementation of autonomous vehicles in
terms of technological, societal and regulatory aspects
2. Review current city strategies and investments that have been implemented or are in progress
3. Benchmark current policies, regulations, moral and ethical aspects all over the world by
reviewing existing reports, studies and projects that are currently implemented
4. Identify best practices and lessons learned in AV testing and implementation
5. Study selected critical research issues using specialized simulation programming and analysis.
The research will involve Python programming and the specialized CARLA simulation package.

9. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή συσκευή
φασµατοσκο̟ίας σύνθετης αντίστασης: εφαρµογή στην αντίσταση στην τρηµατική διάβρωση
αεροναυ̟ηγικών κραµάτων αλουµινίου
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: Τα αεροναυ̟ηγικά κράµατα αλουµινίου είναι ευ̟αθή στην
τρηµατική διάβρωση. Η ευαισθησία των κραµάτων αλουµινίου ̟ου ̟εριέχουν µεγαλύτερο
̟οσοστό χαλκού είναι µεγαλύτερη λόγω της µεγάλης διαφοράς δυναµικού του χαλκού µε το
αλουµίνιο, ̟ου έχει ως α̟οτέλεσµα την δηµιουργίας γαλβανικού κελιού.

Στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας εργασίας θα χρησιµο̟οιηθεί η υ̟άρχουσα συσκευή διηλεκτρικών
µετρήσεων και θα µελετηθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µετρητικό σύστηµα για την µέτρηση
της ευαισθησίας σε διάβρωση των αεροναυ̟ηγικών κραµάτων αλουµινίου. Τέλος, θα
̟ραγµατο̟οιηθεί ̟αραµετρική µελέτη της ευαισθησίας των κραµάτων ̟ου θα ε̟ιλεγούν µετά
α̟ό διάφορες καταστάσεις γήρανσης.

10. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Νοήµονες Μέθοδοι Μοντελο̟οίησης Ιατρικής
∆ιάγνωσης
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: Ε̟ί τρεις τουλάχιστον δεκαετίες µελετάται στη διεθνή
βιβλιογραφία η «υ̟ολογιστικά υ̟οβοηθούµενη λήψη ιατρικών α̟οφάσεων» (computer assisted
medical decision making), µέσα α̟ό την υλο̟οίηση αλγοριθµικών ̟ροσεγγίσεων α̟ό το χώρο
της Τεχνητής Νοηµοσύνης (ε̟αγωγική µηχανική µάθηση, νευρωνικός ή εξελικτικός υ̟ολογισµός,
υβριδικές νοήµονες ̟ροσεγγίσεις, κ.ά.), και µέσα α̟ό την εφαρµογή τους σε µια ̟ληθώρα α̟ό
̟ρωτότυ̟α ̟ροβλήµατα α̟ό το χώρο της ιατρικής ε̟ιστήµης. Η συγκεκριµένη ερευνητική
εργασία θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σε εργαστηριακό ̟εριβάλλον ενδεχοµένως και σε συνεργασία µε
άλλους ερευνητές ̟ου έχουν ανάλογη εµ̟ειρία α̟ό ̟ειραµατική εφαρµογή νοηµόνων
αλγορίθµων για τη λήψη α̟οφάσεων σε γνωστά ̟ροβλήµατα νευρολογίας (αφασία, κεφαλαλγία,
̟ολυνευρο̟άθεια), ακτινολογίας (µαστογραφία, υ̟ολογιστική τοµογραφία για αγγειακά
εγκεφαλικά), κυτταρολογίας (καρκίνος του τραχήλου της µήτρας), φαρµακολογίας, κ.ά. Στις
̟αρα̟άνω εφαρµογές ̟ου συνήθως α̟οτελούν τυ̟ικά ̟ροβλήµατα ταξινόµησης, είναι
ουσιαστική η συµµετοχή ιατρών της αντίστοιχης ειδικότητας , οι ο̟οίοι ό̟ου είναι α̟αραίτητο,
µε την εµ̟ειρική και θεωρητική τους γνώση, µετατρέ̟ουν τα αρχικά δεδοµένα (̟.χ.
ακτινολογικές εικόνες, α̟εικονίσεις ̟λακιδίων µικροσκο̟ίου, κ.ά.) σε µεταβλητές α̟όφασης µε
κατάλληλα ̟εδία τιµών (αριθµητικά, ̟οιοτικά, κλ̟) και σε οµαδο̟οιηµένες κατηγορίες
α̟οφάσεων. Στην συγκεκριµένη έρευνα θα γίνει (α) ε̟ιλογή συγκεκριµένης ιατρικής εφαρµογής
̟ρος µελέτη, και ακολούθως (β) υλο̟οίηση και ̟ειραµατική εφαρµογή κατάλληλων νοηµόνων
µεθόδων για το ε̟ιλεγµένο ̟ρόβληµα µελέτης και τα χαρακτηριστικά του. Ο κατάλληλος
υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει να έχει γνώσεις ̟ρογραµµατισµού Η/Υ και µαθηµατικής µοντελο̟οίησης.

11. Τίτλος Προτεινόµενου Θέµατος Έρευνας: Μοντελο̟οίηση της συµ̟εριφοράς συστηµάτων
γείωσης µε συµβατικές και νοήµονες µεθόδους ανάλυσης δεδοµένων
Συνο̟τική Περιγραφή Έρευνας: Η τιµή της ειδικής αντίστασης του εδάφους, ο τύ̟ος και το
µέγεθος των συστηµάτων γείωσης, α̟οτελούν τις θεµελιώδεις ̟αραµέτρους ̟ου καθορίζουν τη
λειτουργία και την εν γένει συµ̟εριφορά τους. Η συνεχής βελτίωση της σχεδίασης αυτών των
συστηµάτων και η ανά̟τυξη µοντέλων για την ακριβή ̟ρόβλεψη της συµ̟εριφοράς τους στον
χρόνο, µόνιµης και µεταβατικής, α̟οτελούν εχέγγυο για τη µέγιστη ασφάλεια των ανθρώ̟ων και
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Για να είναι ένα σύστηµα γείωσης α̟οτελεσµατικό θα ̟ρέ̟ει η αντίσταση γείωσης, ̟ου ̟αρέχει,
να διατηρείται σε χαµηλά ε̟ί̟εδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό δεν είναι ̟άντοτε
εφικτό, ε̟ειδή, κά̟οιες φορές, ο χώρος της εγκατάστασης δεν ε̟αρκεί ώστε να ε̟ιτευχθούν τα
ε̟ιθυµητά χαµηλά ε̟ί̟εδα αντίστασης γείωσης. Ιδιαίτερο ρόλο στη διαµόρφωση της τιµής της
αντίστασης γείωσης, ̟έραν του τύ̟ου του συστήµατος γείωσης, διαδραµατίζει και ο τύ̟ος του
εδάφους, στο ο̟οίο θα εγκατασταθεί τούτο, αφού µ̟ορεί να ̟αρουσιάζει, είτε ̟ολύ µεγάλη
ειδική αντίσταση, είτε να είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό. Ε̟ίσης, σηµαντικό ̟αράγοντα α̟οτελούν
και οι µεταβαλλόµενες καιρικές συνθήκες, ̟ου ε̟ικρατούν στην το̟οθεσία εγκατάστασης του
συστήµατος γείωσης, οι ο̟οίες, ενδεχοµένως, αυξοµειώνουν την ειδική αντίσταση του εδάφους
κατά τη διάρκεια του έτους.
Η ̟ροτεινόµενη µετα̟τυχιακή εργασία µέσω έρευνας εστιάζει στην ̟ειραµατική µελέτη της
ε̟ίδρασης του µικροεδάφους, µε ̟ροσθήκη βελτιωτικών υλικών γείωσης, στα συστήµατα γείωσης
και, δη, στα κατακόρυφα ηλεκτρόδια γείωσης. Θα ̟ραγµατο̟οιηθούν µετρήσεις της ειδικής
αντίστασης του εδάφους, καθώς και της αντίστασης γείωσης κατακόρυφων ράβδων,
εγκιβωτισµένων σε βελτιωτικά υλικά γείωσης, ε̟ί καθηµερινής βάσεως για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Η εργασία θα εστιάσει στη µελέτη της συµ̟εριφοράς βραχώδους ορεινού εδάφους
συγκεκριµένης ̟εριοχής της Χίου και στη σύγκριση µε αντίστοιχες µετρήσεις άλλων τύ̟ων
εδάφους ̟ου έχουν ήδη ̟ραγµατο̟οιηθεί κατά το ̟αρελθόν. Στόχοι της εργασίας είναι:
(1)
Η συλλογή µεγάλου όγκου δεδοµένων µετρήσεων της ειδικής αντίστασης εδάφους, της
τιµής αντίστασης γείωσης και καιρικών ̟αραµέτρων (ύψος βροχό̟τωσης, ένταση και
κατεύθυνση ανέµου, ε̟ιφανειακή ηλιακή ακτινοβολία κ.α.) µε α̟ώτερο σκο̟ό τον σχηµατισµό
µεγάλης βάσης δεδοµένων, άρα και συνόλων εκ̟αίδευσης των µοντέλων.
(2)
Η µελέτη της µεταβολής των τιµών των µεγεθών αυτών σε συνάρτηση µε τον χρόνο και τις
καιρικές συνθήκες.
(3)
Εφαρµογή συµβατικών και ευφυών τεχνικών για την ανάλυση των δεδοµένων µέτρησης,
κατηγοριο̟οίησή τους σε ε̟ιµέρους δοµές, διανυσµατικο̟οίησή τους και αξιολόγηση της
σηµαντικότητας των ανεξάρτητων µεταβλητών.
(4)
Ανά̟τυξη µοντέλων Υ̟ολογιστικής Νοηµοσύνης και Γενετικού Προγραµµατισµού, µε
σκο̟ό την εκτίµηση/̟ρόβλεψη των τιµών της αντίστασης γείωσης και της, εν γένει,
συµ̟εριφοράς των συστηµάτων γείωσης, για συγκεκριµένη, ε̟ιθυµητή ηµέρα, µε βάση τις τιµές
της ειδικής αντίστασης του εδάφους και των καιρικών ̟αραµέτρων ̟αρελθόντων χρονικών
̟εριόδων.

