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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αγαπητέ αναγνώστη / αγαπητή αναγνώστρια,
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) µε είκοσι µέλη ∆EΠ
και παραπάνω από οχτακόσιους προπτυχιακούς φοιτητές, είναι ένα ώριµο Τµήµα χωρίς να έχει
χάσει την έντονη δυναµική που χαρακτήριζε τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. Σε σχετικά
σύντοµο χρόνο το Τµήµα ΗΜΜΥ κατάφερε να καταξιωθεί στο χώρο του, τόσο εκπαιδευτικά όσο
και ερευνητικά.
Εκπαιδευτικά, το Πρόγραµµα Σπουδών του, που εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς, είναι ένα
σύγχρονο πρόγραµµα που καλύπτει όλους τους σηµαντικούς τοµείς αιχµής στο αντικείµενο, π.χ.
ηλεκτρονικά συστήµατα µετρήσεων και ελέγχου (µικροελεγκτές, αισθητήρια, ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, κλπ.), υλικό µοντέρνων υπολογιστικών συστηµάτων (αναδιατασσόµενη λογική,
ενσωµατωµένα συστήµατα), µοντέρνα πληροφοριακά συστήµατα (διαδίκτυο, συστήµατα
πολυµέσων), διανεµηµένα υπολογιστικά και πληροφορικά συστήµατα (βάσεις δεδοµένων, τεχνητή
νοηµοσύνη, κλπ.), αυτοµατισµοί και εφαρµογές στη βιοµηχανία, βιοϊατρικές εφαρµογές, ψηφιακή
επεξεργασία σηµάτων (εικόνας, λόγου, αναγνώριση φωνής κλπ.), ψηφιακές τηλεπικοινωνίες,
κινητή τηλεφωνία, ασύρµατα και ενσύρµατα δίκτυα υπολογιστών κλπ. Το πρόγραµµα σπουδών
βασίζεται όχι µόνο στην εµπέδωση των γνώσεων µε θεωρητική κατάρτιση, αλλά και σε απόκτηση
εµπειρίας µε εργαστηριακές ασκήσεις και projects σε όλα σχεδόν τα µαθήµατα. Επίσης, πολλοί
προπτυχιακοί φοιτητές απασχολούνται σε ερευνητικά προγράµµατα που εκτελούνται στο Τµήµα,
αποκτώντας έτσι πολύτιµη εµπειρία.
Ερευνητικά, το Τµήµα έχει µια δυναµική παρουσία στον Ελληνικό και διεθνή χώρο, µε τη διεθνή
αναγνώριση των µελών ∆EΠ του (δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά
συνεδρίων, συµµετοχή σε επιτροπές προγράµµατος διεθνών συνεδρίων κλπ.) και µε πληθώρα
ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ξένες και Ελληνικές εταιρείες, τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας κλπ.
Ήδη, απόφοιτοι του Τµήµατος ΗΜΜΥ κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (σε
κορυφαία πανεπιστήµια όπως Stanford, Carnegie Mellon, Univ. of Wisconsin, UCLA, Univ. of
Maryland, Univ. of California San Diego, Imperial College) ή στην Ελλάδα, ενώ µεγάλο ποσοστό
έχει ενταχθεί στην Ελληνική και ξένη αγορά εργασίας.
Προσπάθεια όλων µας είναι η συνεχής αναβάθµιση του Τµήµατος, η ανταγωνιστική παρουσία του
στο διεθνή ακαδηµαϊκό χώρο και οι άριστες δυνατότητες εργασίας των αποφοίτων του.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Τµήµα και τις δραστηριότητές του, σε παρακαλούµε να
επικοινωνήσεις µαζί µας στο τηλέφωνο 08210 37217 - 8, ή µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)
στη διεύθυνση mpartsak@mhl.tuc.gr ή vg@mhl.tuc.gr. Μπορείς επίσης να επισκεφθείς τη σελίδα
του Τµήµατος ΗΜΜΥ http://www.ece.tuc.gr/ στο Internet.
Με τιµή,
Βασίλειος ∆ιγαλάκης
Καθηγητής
Πρόεδρος Τµήµατος ΗΜΜΥ
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Οι σπουδές στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του
Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση µηχανικών σε
θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστηµάτων
αυτοµάτου ελέγχου, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι
φοιτητές θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις
αρχές της νέας τεχνολογίας, σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν
στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης διεθνώς τεχνολογίας.
Κεντρικό ρόλο σε όλους αυτούς τους τοµείς τεχνολογίας παίζουν σήµερα οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές. Οι σπουδές στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
δίνουν έµφαση στη χρήση των υπολογιστών σε εφαρµογές στους παραπάνω τοµείς, όπως σε
σχεδιασµό ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, σε ολοκληρωµένα συστήµατα εργοστασίων, σε ροµποτική
και αυτοµατισµούς, στη χρήση των υπολογιστών σε τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και διανεµηµένα
υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήµατα, σε εφαρµογές υπολογιστών σε επιχειρήσεις και στο
∆ηµόσιο, καθώς και σε υλοποίηση ψηφιακών συστηµάτων.
Με την πολύπλευρη, σε βάθος και σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών, το Τµήµα Ηλεκτρονικών
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών αποσκοπεί στο να παράγει υψηλά εκπαιδευµένους
απόφοιτους, ικανούς να συνεργαστούν και να συναγωνιστούν µε τους Ευρωπαίους συναδέλφους
των.
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος έχουν ολοκληρωµένη και σε βάθος γνώση όλων των αρχών λογισµικού
(software) και θα είναι κατάλληλοι να επανδρώσουν αλλά και να παίξουν ηγετικό ρόλο σε
οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισµό σαν εξειδικευµένοι µηχανικοί λογισµικού (software engineers).
Σύµφωνα µε την αναφορά του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ESPRIT (European Strategic Program
for Research in Information Technology, Framework Program, το µεγαλύτερο µέρος του κόστους
ενός υπολογιστικού συστήµατος, σήµερα, αντιστοιχεί στο λογισµικό (software) αντί του κόστους
των µηχανηµάτων (hardware), το οποίο µειώνεται µε γρήγορο ρυθµό. Τόσο η Ευρώπη, όσο και οι
Ηνωµένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, αντιµετωπίζουν µεγάλο κίνδυνο έλλειψης ανθρώπων
ειδικευµένων σε software. Για την Ευρώπη υπάρχει ανάγκη να διπλασιασθούν οι ειδικευµένοι σε
software engineering για τα επόµενα χρόνια.
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να επανδρώσουν οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισµό σαν
µηχανικοί εφαρµογών λογισµικού (software application engineers). Για παράδειγµα, οι εταιρείες
έχουν ανάγκη χρήσης υπολογιστών για εφαρµογές (όπως µισθολόγια, καταλογογράφηση
εµπορευµάτων, αυτοµατοποίηση παραγγελιών, κλπ.), για διαχείριση και σχεδιασµό µεγάλων
βάσεων δεδοµένων (όπως Τραπεζικούς λογαριασµούς, κρατήσεις θέσεων σε αεροπλάνα,
ταξιδιωτικά γραφεία και ξενοδοχεία, για διαχείριση νοσοκοµείων, κλπ.), για αυτοµατοποίηση
γραφείων και οργανισµών (όπως αυτοµατοποίηση πολλών διαδικασιών σε κρατικές υπηρεσίες και
ασφαλιστικούς οργανισµούς που σήµερα στην Ελλάδα γίνονται µε έγγραφα). Οι βάσεις δεδοµένων
και ο αυτοµατισµός γραφείου και επιχειρήσεων αποτελούν την καρδιά οποιασδήποτε σοβαρής
εταιρείας ή οργανισµού σήµερα σε προηγµένες χώρες, και η αποτελεσµατική λειτουργία τέτοιων
φορέων βασίζεται σε ειδικές γνώσεις σχεδιασµού και διαχείρισης, που διαθέτουν οι απόφοιτοι του
Τµήµατός µας. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος θα µπορούν επίσης να εφαρµόσουν τεχνικές Τεχνητής
Νοηµοσύνης σε σύνθετα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζονται από εµπειρογνώµονες.
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Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στην τεχνογνωσία που αποκτούν οι φοιτητές µας στους πιο
καίριους επιστηµονικούς τοµείς, όπως αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός (object-oriented
programming), προγραµµατισµός σε Java, προγραµµατισµός σε κατανεµηµένα και παράλληλα
υπολογιστικά συστήµατα µε εφαρµογές σε συστήµατα όπως αυτά του ∆ιαδικτύου (Internet) και σε
συστήµατα µε κινητές υπολογιστικές µονάδες (mobile computing).
Mε τα παραπάνω εφόδια οι απόφοιτοι του Τµήµατός µας θα είναι επαρκώς καταρτισµένοι να
εργασθούν στις επιχειρήσεις του µέλλοντος που θα δραστηριοποιούνται σε χώρους όπως
ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση από απόσταση, ιατρική περίθαλψη από απόσταση, συστήµατα
ψυχαγωγίας και πληροφόρησης µέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κλπ.
Οι φοιτητές του Τµήµατος εκπαιδεύονται σε νέες µεθόδους ανάλυσης και σχεδιασµού ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Πιο συγκεκριµένα µαθαίνουν πως λειτουργούν τα βασικά
ηλεκτρονικά στοιχεία (δίοδοι, τρανζίστορ, ολοκληρωµένα κυκλώµατα), πως σχεδιάζονται
κυκλώµατα που περιλαµβάνουν αναλογικά ή και ψηφιακά ολοκληρωµένα κυκλώµατα, πως
σχεδιάζονται ενισχυτές ισχύος, κυκλώµατα RF. Επίσης µαθαίνουν να σχεδιάζουν κυκλώµατα
ολοκλήρωσης υψηλής κλίµακας (VLSI chips). Οι φοιτητές εξασκούνται σε εργαστηριακές
εφαρµογές των προαναφερθέντων περιοχών.
Τα ηλεκτρονικά αισθητήρια (sensors) και τα συστήµατα ελέγχου που εργάζονται σε αντίξοες
συνθήκες (µε θόρυβο κλπ.), τα οποία πρέπει να λειτουργούν µε ασφάλεια και χωρίς διακοπές είναι
πολύ σπουδαία σήµερα στη βιοµηχανία. Μεγάλη σπουδαιότητα επίσης αποκτούν οι
µικροεπεξεργαστές (microprocessors) και οι µικροελεγκτές (microcontrollers) και οι χρήσεις τους
σε πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, µε απαιτήσεις πραγµατικού χρόνου (real-time
systems). Εφαρµογές που χρησιµοποιούν αισθητήρια και µικροεπεξεργαστές, σε πραγµατικό χρόνο,
είναι πάρα πολλές. Για παράδειγµα αναφέρονται αυτοκίνητα, εργοστάσια, έλεγχος κυκλοφορίας,
αεροδρόµια και αεροσκάφη, ροµποτική, αυτόµατη συναρµολόγηση, έλεγχος ποιότητας,
αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις σπιτιών, θερµοκήπια, κλπ. Οι φοιτητές του Τµήµατος
εξασκούνται στην κατασκευή τέτοιων συστηµάτων.
Οι τηλεπικοινωνίες εξαπλώνονται ταχύτατα σε όλο το κόσµο. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος
αποκτούν γνώσεις µε βάθος σε θέµατα ψηφιακών τηλεπικοινωνιών (κεραίες, µικροκύµατα,
ασύρµατες επικοινωνίες, δορυφορικές επικοινωνίες, ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεφωνία, κινητή
τηλεφωνία, θεωρία πληροφορίας και κωδίκων, δίκτυα υπολογιστών), αλλά και σε θέµατα
µοντέρνων εφαρµογών τηλεπικοινωνιών βασισµένων σε αυτόµατη αναγνώριση φωνής και
επεξεργασία λόγου (φωνητική διεπιλογή, προσπέλαση βάσεων δεδοµένων αποκρινόµενων σε
οµιλία από απόσταση κλπ.), ώστε να µπορούν να απασχοληθούν σε οργανισµούς και εταιρείες.
Επιπλέον, τα δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών µεταφέρουν φωνή, εικόνες, video, αλλά και
δεδοµένα µεταξύ υπολογιστικών συστηµάτων. Οι δικτυακές συνδέσεις υπολογιστών είναι πολύ
σπουδαίες για εταιρείες και οργανισµούς, εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης του διαδικτύου, της
αναβάθµιση της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής στην Ευρώπη και την Ελλάδα και της επικράτησης
των πολύ ισχυρών υπολογιστών συνδεµένων σε διανεµηµένα υπολογιστικά συστήµατα. Μεγάλες
εταιρείες και οργανισµοί χρειάζονται σήµερα δικά τους δίκτυα επικοινωνιών για επικοινωνία του
προσωπικού της εταιρείας, για επικοινωνία υπολογιστών µέσα στην εταιρεία και για επικοινωνία
προσωπικού και υπολογιστών µε τον έξω κόσµο, µε σκοπό τη λήψη και µετάδοση πληροφοριών
και συνεργασία για επίλυση προβληµάτων (cooperative work). O κατάλληλος σχεδιασµός και
διαχείριση ενοποιηµένων δικτύων επικοινωνιών είναι απόλυτα ζωτικός τοµέας για κάθε µεγάλη
επιχείρηση. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αποκτούν τις βάσεις για να εργασθούν σε τέτοιους τοµείς.
Ένας άλλος τοµέας που οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν είναι η
αυτοµατοποίηση εργοστασίων (CAD/CAM, ροµποτική, έλεγχος ποιότητας, κλπ.). Τα
ολοκληρωµένα συστήµατα αυτοµατοποίησης εργοστασίων είναι πολύ διαδοµένα σήµερα και
επιµέρους εφαρµογές που χρησιµοποιούν γραφική για σχεδιασµό, προσοµοίωση, ανάλυση
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περιεχοµένου εικόνας, παράσταση γνώσης και έλεγχο ποιότητας είναι πολύ συχνές και µεγάλης
σπουδαιότητας για τη βιοµηχανία. Η εγκατάσταση ολοκληρωµένων συστηµάτων αυτοµατοποίησης
στη βιοµηχανία είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα και απαιτείται η απασχόληση ειδικευµένων
µηχανικών (knowledge engineers) για τη σχεδίαση των βάσεων γνώσεων και την εισαγωγή στους
υπολογιστές των γνώσεων που χρειάζονται για το περιβάλλον του αυτοµατισµού.
Εκτός των βασικών γνώσεων και των γνώσεων εφαρµογών που δίδονται στους φοιτητές, οι οποίες
τους κάνουν κατάλληλους για τους παραπάνω τοµείς απασχόλησης, οι προπτυχιακές σπουδές
επίσης αποσκοπούν στο να εφοδιάσουν τους φοιτητές µε πολύ δυνατές βάσεις για παρακολούθηση
µεταπτυχιακών σπουδών ή συµµετοχή σε ερευνητικές εργασίες, µετά την αποφοίτησή τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η επαγγελµατική κατοχύρωση των αποφοίτων του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 243/3-12-97 στο οποίο προβλέπονται τα
παρακάτω:
O πτυχιούχος του Τµήµατος οριζόµενος ως «∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και
Μηχανικός Υπολογιστών» έχει τη δυνατότητα, να ασχολείται µε τη µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση,
κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια
πραγµατογνωµοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήµατα, τις
εγκαταστάσεις τους και τις εφαρµογές τους γενικότερα στους επιστηµονικούς τοµείς:
Α)

της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστηµάτων όπως σχεδιασµός
αναλογικών και ψηφιακών κυκλωµάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά συστήµατα ισχύος,
ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ηλεκτροακουστικά συστήµατα, συστήµατα µετρήσεων και
επεξεργασίας δεδοµένων οπτοηλεκτρονικές συσκευές και οι εφαρµογές αυτών.

Β)

των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιών Συστηµάτων, στο οποίο περιλαµβάνονται
ιδίως η ενσύρµατη ή ασύρµατη επικοινωνία ή µετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα µεταγωγής, τα
ενσύρµατα ή ασύρµατα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήµατα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία τα
δορυφορικά συστήµατα και κάθε άλλη ανάλογη εφαρµογή αυτών.

Γ)

των Πληροφορικών Συστηµάτων, στον οποίο περιλαµβάνονται οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως
µέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή κατασκευή και η εφαρµογή
τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιοµηχανία,
στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές
συσκευές. Με τον όρο Πληροφορικά Συστήµατα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών,
περιφερειακές µονάδες, έµπειρα συστήµατα, τεχνολογία λογισµικού, επικοινωνία χρήστη Η/Υ,
τηλεµατική, πολυµέσα.

∆)

των Συστηµάτων, ιδίως δε των συστηµάτων αυτοµατισµού, επεξεργασίας σηµάτων,
επεξεργασίας εικόνων και των πάσης φύσεως εφαρµογών του.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τµήµα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και τον Πρόεδρο του Τµήµατος, ο οποίος
προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης. Η Γ.Σ. αποτελείται από τα µέλη του ∆ιδακτικού-Ερευνητικού
Προσωπικού (∆ΕΠ) και εκπροσώπους των φοιτητών του Τµήµατος. Οι αρµοδιότητες των
παραπάνω καθορίζονται από τον Ν. 1268/82 (Νόµος Πλαίσιο) και τις τροπολογίες του, καθώς και
από τον Ν. 2083/92 και τις τροπολογίες του.
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Πρόεδρος του Τµήµατος
Πρόεδρος του Τµήµατος είναι ο Καθηγητής Βασίλειος ∆ιγαλάκης και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο
Καθηγητής Νικόλαος Σιδηρόπουλος.

Γραµµατέας του Τµήµατος
Γραµµατέας του Τµήµατος είναι η κα Μαρία Παρτσακουλάκη, πτυχιούχος Οικονοµικού Τµήµατος
του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό που εργάζεται στο Τµήµα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
α.

Το ∆ιδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (∆ΕΠ). Τα µέλη ∆ΕΠ είναι κάτοχοι ∆διδακτορικού
∆ιπλώµατος και διακρίνονται σε τέσσερις βαθµίδες: τους Καθηγητές, τους Αναπληρωτές
Καθηγητές, τους Επίκουρους Καθηγητές και τους Λέκτορες. Πέραν των µελών ∆ΕΠ, στο
Τµήµα διδάσκουν και άλλοι επιστήµονες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 407/80.

β.

Το Ειδικό Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ). Τα µέλη του ΕΕ∆ΙΠ
επιτελούν εργαστηριακό/εφαρµοσµένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη
διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων στα πεδία εφαρµογής των οικείων
επιστηµών

γ.

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ). Τα µέλη του ΕΤΕΠ παρέχουν
έργο υποστήριξης στην εν γένει λειτουργία του Τµήµατος προσφέροντας εξειδικευµένες
τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου
του Τµήµατος. Το ΕΤΕΠ περιλαµβάνει κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων, πτυχιούχους ΑΕΙ
και ΤΕΙ.

δ.

Το ∆ιοικητικό Προσωπικό που απαρτίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους όλων των
βαθµίδων, οι οποίοι υπάγονται στη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος.

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τµήµα είναι διαρθρωµένο σε τέσσερις Τοµείς:
•

Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

•

Τοµέας Πληροφορικής

•

Τοµέας Συστηµάτων

•

Τοµέας Τηλεπικοινωνιών
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ΜΕΛΗ ∆ΕΠ
Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
∆όλλας Απόστολος, Καθηγητής
Ph.D. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ταχεία
Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστηµάτων, Υλικό Υπολογιστών (hardware) & Ψηφιακά Συστήµατα για
Ειδικές Εφαρµογές, Ανάπτυξη εργαλείων Computer Aided Design.
Καλαϊτζάκης Κων/νος, Καθηγητής
Ph.D. ∆ΠΘ. Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος,
Αισθητήρια και ∆ιεπικοινωνία µε Υπολογιστές, Συστήµατα Μικροεπεξεργαστών για Ειδικές
Εφαρµογές, Βιοϊατρικές Εφαρµογές.
Μπάλας Κων/νος, Αναπλ. Καθηγητής
Ph.D. Παν/µιο Πατρών. Οπτοηλεκτρονική, Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, Οπτικοί ανιχνευτές και
Απεικονιστικά συστήµατα, Υπερφασµατική απεικόνιση, Μη καταστρεπτική ανάλυση,
Βιοφωτονική, Φασµατοσκοπία ιστών,
Οπτική βιοψία, Καινοτόµες οπτικές διαγνωστικές
τεχνολογίες και συστήµατα για τη διάγνωση του καρκίνου.
Matthias Bucher, Επίκ. Καθηγητής
Ph.D. Swiss Federal Institute of Technology - Lausanne (EPFL) Μέθοδοι Σχεδίασης Αναλογικών
Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων, Φυσική Ηµιαγωγιµών ∆ιατάξεων και Τεχνολογία CMOS, Ανάλυση,
Χαρακτηρισµός και Mοντελοποίηση Ενεργητικών και Παθητηκών Στοιχείων για Yψηλές Συχνότητες,
Ανάπτυξη Εργαλείων Computer Aided Design.

Πνευµατικάτος ∆ιονύσιος, Αναπλ. Καθηγητής
Ph.D. University of Wisconsin Madison, ΗΠΑ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Παραλληλισµός
επιπέδου εντολών και διεργασιών, Σχεδίαση και υλοποίηση Υπολογιστικών και
Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων.
Σαµέλης Απόστολος, Επίκ. Καθηγητής
Ph.D. University of Michigan-Ann Arbor. Ανάλυση και Χαρακτηρισµός Ηµιαγώγιµων ∆ιατάξεων,
Μικροκυµατικές Μετρήσεις, Μοντελοποίηση Μεγάλου Σήµατος και Μη Γραµµική Ανάλυση
Τρανζίστορ, Σχεδίαση Μικροκυµατικών Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων Μικτού Σήµατος για
Εφαρµογές Ασύρµατης Τηλεπικοινωνίας και Οπτοηλεκτρονικής.
Σταυρακάκης Γεώργιος, Καθηγητής
Ph.D. Universite Paul Sabatier (Toulouse III), Γαλλία. Μοντελοποίηση και Ηλεκτρονικός Έλεγχος
Συστηµάτων Παραγωγής, Ενεργειακών Συστηµάτων και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
Ανάλυση Αξιοπιστίας και Αυτόµατη ∆ιάγνωση Βλαβών Συστηµάτων, Εφαρµογές Ηλεκτρονικής
και Πληροφορικής στη Βιοµηχανία.
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Τοµέας Πληροφορικής
Κοντογιάννης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής
Ph.D. University McGill Canada. Tεχνικές για την ανάλυση πηγαίου κώδικα συστηµάτων
λογισµικού και την ενοποίηση αυτών των συστηµάτων σε κατανεµηµένα δίκτυο-κεντρικά
περιβάλλοντα

Kουµπαράκης Εµµανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής
Ph.D. ΕΜΠ. Βάσεις ∆εδοµένων, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, Τεχνητή Νοηµοσύνη.
Πετράκης Ευριπίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Ph.D. Παν/µιο Κρήτης. Χωρικές Βάσεις ∆εδοµένων, Μηχανισµοί Πρόσβασης σε Βάσεις Εικόνας
και Video, Εφαρµογές Μηχανικής Όρασης σε Πληροφοριακά Συστήµατα.
Σαµολαδάς Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής
Ph.D. University of Texas at Austin. Υπολογιστική Γεωµετρία, Αλγοριθµική Πολυπλοκότητα σε
Πολυδιάστατα Προβλήµατα, Πολυπλοκότητα Βάσεων ∆εδοµένων, Κατανεµηµένα Πληροφοριακά
Συστήµατα, Παράλληλος Προγραµµατισµός.
Χριστοδουλάκης Σταύρος, Καθηγητής
Ph.D. University of Toronto, Καναδάς. Πληροφορική, Υπολογιστικά Συστήµατα, Βάσεις
∆εδοµένων, ∆ιανεµηµένα Υπολογιστικά και Πληροφοριακά Συστήµατα, Αυτοµατοποίηση
Γραφείου, Εφαρµογές Υπολογιστών, Συστήµατα Πολλαπλών Μέσων (Multimedia), Παράλληλοι
Υπολογιστές, Ηλεκτρονικές ∆ηµοσιεύσεις.

Τοµέας Συστηµάτων
Σταυρουλάκης Πέτρος, Καθηγητής
Ph.D. New York University, ΗΠΑ. ∆ορυφορικά Συστήµατα, Τηλεπικοινωνίες, Συστήµατα
Ελέγχου, Κατανεµηµένα Συστήµατα.
Χριστοδούλου Εµµανουήλ, Καθηγητής
Ph.D. ∆ΠΘ. Αυτοµατισµοί, Συστήµατα, Βέλτιστος Έλεγχος, Στοχαστικός Έλεγχος, Έλεγχος
Ροµπότ, Βιοϊατρικές Εφαρµογές.
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Τοµέας Τηλεπικοινωνιών
∆ιγαλάκης Βασίλειος, Καθηγητής
Ph.D. Boston University, ΗΠΑ. Αναγνώριση Φωνής και Επεξεργασία Λόγου, Ψηφιακές
Τηλεπικοινωνίες.
Ζερβάκης Μιχαήλ, Καθηγητής
Ph.D. University of Toronto, Καναδάς. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Σηµάτων, Βιοϊατρικές
Εφαρµογές.
Λιάβας Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής
Ph.D Πανεπιστήµιο Πατρών, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήµατος για
Επικοινωνίες, Θεωρία Πληροφορίας
Πατεράκης Μιχαήλ, Καθηγητής
Ph.D. University of Virginia, ΗΠΑ. Επικοινωνίες Υπολογιστών, Πρωτόκολλα Επικοινωνιών,
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Πρωτοκόλλων, Ασύρµατα ∆ίκτυα Ολοκληρωµένων
Υπηρεσιών για Κινητούς Χρήστες.
Ποταµιάνος Αλέξανδρος, Αναπλ. Καθηγητής
Ph.D. Harvard University ΗΠΑ.Επεξεργασία φωνής, ανάλυση, σύνθεση και αναγνώριση,
συστήµατα διαλόγου και πολυτροπικά συστήµατα, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, µη γραµµική
επεξεργασία σήµατος, επεξεργασία φυσικού λόγου, τεχνητή νοηµοσύνη, πολυτροπικά
υπολογιστικά συστήµατα για παιδιά.
Σιδηρόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής
Ph.D. University of Maryland at College Park. Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες µε
Έµφαση σε Γραµµική και Πολυγραµµική Άλγεβρα, Θεωρία και Αλγόριθµοι Μη-Παραµετρικής
Παλινδρόµησης και Βελτιστοποίησης µε Εφαρµογές στη λεγόµενη «Τυφλή» Ανίχνευση Σηµάτων
CDMA, Συστήµατα Πολλαπλών Κεραιών, ∆ίκτυα Τυχαίας Προσπέλασης και Κωδικοποίηση σε
Συστήµατα Πολλαπλών Κεραιών Εκποµπής.

MΕΛΗ ΕΕ∆ΙΠ
Κιµιωνής Μάρκος
Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός TE.
Mαρκουλάκης Γεώργιος
Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός TE.
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Ντουντουνάκης Μανόλης
∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης
Τµήµατος M.Π.∆.
Σεργάκη Αµαλία
∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός A.Π.Θ. M.Sc στα Οικονοµικά µε ειδικότητα στο
Management, ICAMAS. Yποψήφια ∆ιδάκτορας Tµήµατος H.M.M.Y.

ΜΕΛΗ ETEΠ
Αργυρόπουλος Σπύρος
∆ιπλωµατούχος Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πατρών, Κάτοχος
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ.

Κουτρούλης Ευτύχιος
∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρονικός Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Π.Κ., ∆ιδάκτορας Τµήµατος Η.Μ.Μ.Υ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ερευνητικού έργου που επιτελείται στο
Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργούν αυτή την στιγµή δέκα
εργαστήρια. Τα εργαστήρια αυτά είναι:
1.

Εργαστήριο Αυτοµατισµού

2.

Εργαστήριο ∆ιανεµηµένων Συστηµάτων Πληροφορικής και Εφαρµογών Γραφείου και
Επιχειρήσεων

3.

Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σηµάτων και Εικόνας

4.

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων & Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

5.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

6.

Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού (Hardware)

7.

Εργαστήριο Πληροφορίας και ∆ικτύων

8.

Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστηµάτων

9.

Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστηµάτων Λογισµικού και ∆ικτυακών Εφαρµογών

10.

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Από το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσµοθετηθεί η λειτουργία του Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών
Συστηµάτων (ΙΤΚ) ενώ είναι υπό θεσµοθέτηση τα Ινστιτούτα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιεύσεων και
∆ιανεµηµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Πολλαπλών Μέσων (MUSIC), καθώς και Νοήµονος
Αυτοµατισµού.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το δεύτερο ανώτατο τεχνολογικό ίδρυµα της χώρας. Ιδρύθηκε το
1977 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1984, στο Τµήµα Μηχανικών
Παραγωγής και ∆ιοίκησης.
Φιλοσοφία του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η ανάπτυξη και προώθηση σπουδών και έρευνας σε
νέες τεχνολογίες, καθώς και η δηµιουργία ενός υψηλής στάθµης επιστηµονικού τεχνολογικού
κέντρου που συνεργάζεται στενά µε τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας.
Εκτός από το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, στο Πολυτεχνείο
Κρήτης λειτουργούν επίσης:
•

Τµήµα Επιστηµών (Γενικό Τµήµα)

•

Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης

•

Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

•

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γραφείο ∆ιασύνδεσης & Σταδιοδροµίας
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης & Σταδιοδροµίας (Γ∆Σ) του Πολυτεχνείου Κρήτης χρηµατοδοτείται από
το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός σκοπός του Γραφείου είναι να προσφέρει στους
φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης µια συστηµατική πληροφόρηση:
•

για την πραγµατοποίηση των µεταπτυχιακών σπουδών τους

•

για τον σχεδιασµό της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας

•

για την αποτελεσµατικότερη µετάβασή τους από τον χώρο του Πολυτεχνείου στην αγορά
εργασίας.

Ειδικότερα το Γραφείο ∆ιασύνδεσης & Σταδιοδροµίας στοχεύει :
•

στην πληροφόρηση και συµβουλευτική των φοιτητών & αποφοίτων
σε θέµατα
µεταπτυχιακών
σπουδών,
χρηµατοδότησης
σπουδών
και
προγραµµάτων
συνεχιζόµενης/συµπληρωµατικής εκπαίδευσης,

•

στην παροχή συµβουλευτικής σε θέµατα
σηµειώµατος, τεχνικών συνέντευξης εργασίας

•

στην πληροφόρηση των
επιχειρήσεις

•

στην ενηµέρωση των επιχειρήσεων και των οργανισµών σχετικά µε τις ειδικότητες του
Πολυτεχνείου Κρήτης και την επιστηµονική κατάρτιση των αποφοίτων του,

σταδιοδροµίας,

σύνταξης

βιογραφικού

αποφοίτων για τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας από τις
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•

στην ανάπτυξη µηχανισµών ενηµέρωσης της πανεπιστηµιακής κοινότητας για τις τάσεις της
αγοράς εργασίας και τις δυνατότητες επαγγελµατικής απασχόλησης των αποφοίτων του
Πολυτεχνείου Κρήτης,

•

στην ανάπτυξη και στήριξη δικτύων διασύνδεσης µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και δίκτυα
απασχόλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη των στόχων του, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης & Σταδιοδροµίας:
1.

Εκδίδει έντυπα σε θέµατα µεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών/χρηµατοδότησης σπουδών,
βιογραφικού σηµειώµατος, τεχνικών συνέντευξης και ειδικοτήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης

2.

∆ιαθέτει βάση δεδοµένων Επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας που ανακοινώνονται στο Γ∆Σ
από τις επιχειρήσεις.

3.

Πληροφορεί µέσω Βιβλιοθήκης, ιστοσελίδας και Εκδηλώσεων

4.

Συνεργάζεται µε όλα τα τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης (πρακτική άσκηση, εκδηλώσεις
προβολής των τµηµάτων), µε εκπαιδευτικούς, επαγγελµατικούς φορείς, το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος και µε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ.

Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Γραφείου είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Κουϊκόγλου
Πληροφορίες : κα. Βάσω Παγγείου & κα. Θέλµα Μαυρίδου
Τηλ.: 08210 37330-331-332
Fax : 08210 37331
e-mail: center@career.tuc.gr
www: http://www.career.tuc.gr
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΚΠΣ)
∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του
εποµένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους κατανέµεται χρονικά σε
δύο εξάµηνα. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών έχουν διάρκεια ενός (1) εξαµήνου και περιλαµβάνουν:
•

από έδρας διδασκαλία του µαθήµατος

•

φροντιστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις

•

εργαστηριακές ασκήσεις

•

πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, η οποία πραγµατοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ
«Πρακτική Εξάσκηση»

•

πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων δραστηριοτήτων απαραίτητων για την εµπέδωση των
γνώσεων

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
διαρκούν δέκα (10) εξάµηνα στα οποία συµπεριλαµβάνεται και η εκπόνηση διπλωµατικής
εργασίας.
Τα µαθήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα υποχρεωτικά µαθήµατα, και (β) τα κατ' επιλογή
υποχρεωτικά µαθήµατα.
Προκειµένου για εγγραφές, µετεγγραφές, κατατάξεις κ.λπ. στα Τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης,
όπου στην νοµοθεσία αναφέρεται το έτος ή τάξη σπουδών νοείται αντίστοιχα ως Α’ έτος σπουδών
το 1ο και 2ο εξάµηνο, Β’ έτος σπουδών το 3ο και 4ο εξάµηνο και ούτω καθ' εξής µέχρι το 10ο
εξάµηνο.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών καταρτίζονται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος στο τέλος του
εαρινού εξαµήνου του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Τα προγράµµατα αυτά περιέχουν:
•

τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ' επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων

•

τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος

•

τις εβδοµαδιαίες ώρες ασκήσεων κάθε µαθήµατος

•

τις εβδοµαδιαίες ώρες εργαστηρίων κάθε µαθήµατος

•

τις διδακτικές µονάδες (∆Μ) κάθε µαθήµατος

Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει ένα αριθµό διδακτικών µονάδων.
Η σειρά διαδοχής των µαθηµάτων στα διάφορα εξάµηνα, η οποία δίνεται από το πρόγραµµα
σπουδών κάθε Τµήµατος, είναι ενδεικτική και δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.
Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένες στον ελάχιστο αριθµό
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούµενων
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και των εξαρτηµένων από τα προαπαιτούµενα µαθήµατα (Ν. 1268/82 άρθρο 24 παρ. 4). Η σειρά
αυτή των µαθηµάτων αποτελεί το κανονικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος.
Η τήρηση του κανονικού προγράµµατος σπουδών εξασφαλίζει τη φυσιολογική και πλέον σκόπιµη
σειρά παρακολούθησης των µαθηµάτων για την εύκολη και άνετη σπουδή στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ.
καθώς και για την κανονική περάτωση των σπουδών µέσα σε πέντε (5) χρόνια για την απόκτηση
του τίτλου του διπλωµατούχου µηχανικού.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΩΝ
Το πρώτο εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και το δεύτερο εξάµηνο
λήγει το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται από την
Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις
εβδοµάδες για διδασκαλία και 2 εβδοµάδες για εξετάσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθµός των
ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τα 2/3 του
προβλεπόµενου στο πρόγραµµα για τις εργάσιµες µέρες του αντίστοιχου εξαµήνου, το αντίστοιχο
µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε (Ν. 1268/82 άρθρο 25 παρ. 3,5).
Οι αργίες του ακαδηµαϊκού έτους είναι:
α.

Χειµερινό εξάµηνο

•

η 28η Οκτωβρίου

•

η 17η Νοεµβρίου (επέτειος Πολυτεχνείου)

•

η 21η Νοεµβρίου (τοπική εορτή)

•

οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (2 εβδοµάδες)

•

η 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)

β.

Εαρινό εξάµηνο

•

η Καθαρά ∆ευτέρα

•

η 25η Μαρτίου

•

οι διακοπές του Πάσχα (2 εβδοµάδες)

•

η 1η Μαίου

•

1 ηµέρα για τις φοιτητικές εκλογές που θα ορίσει η Ε.Φ.Ε.Ε.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κάθε φοιτητής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δύο (2) εβδοµάδων πριν από την έναρξη των
µαθηµάτων έως και µία (1) εβδοµάδα µετά την έναρξη των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου να δηλώσει
στη Γραµµατεία, σε ειδικό έντυπο, τα µαθήµατα τα οποία επιθυµεί να παρακολουθήσει. Ένας
φοιτητής έχει το δικαίωµα της παραίτησης από κάποια µαθήµατα και της πιθανής αντικατάστασής
τους από άλλα µέσα σε διάστηµα δύο (2) εβδοµάδων από την έναρξη των µαθηµάτων. Η
Γραµµατεία µέσα στις επόµενες δύο (2) εβδοµάδες ελέγχει το νόµιµο των αιτήσεων εγγραφής και
των δηλώσεων και καταρτίζει τους καταλόγους των εγγεγραµµένων φοιτητών για κάθε εξάµηνο και
µάθηµα. Οι κατάλογοι κοινοποιούνται στους διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί η
διδασκαλία των µαθηµάτων. Οι φοιτητές δεν µπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε
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µάθηµα, το οποίο δεν συµπεριέλαβαν στη δήλωσή τους. Οι φοιτητές που δεν υποβάλλουν δήλωση
για κάποιο εξάµηνο, µέσα στο προκαθορισµένο για το σκοπό αυτό διάστηµα, εγγράφονται
αυτοµάτως στα µαθήµατα του Κανονικού Προγράµµατος Σπουδών (Υ.Α. 3781/10-584, Φ.Ε.Κ.
290/Β/10-5-84).
Επιτρέπεται σε κάθε φοιτητή να εγγραφεί σε κάθε εξάµηνο σε αριθµό µαθηµάτων ίσο µε τον
αριθµό ν [ν είναι ο αριθµός των υποχρεωτικών µαθηµάτων ανά εξάµηνο και είναι ίσος µε έξι (6)] µε
τον περιορισµό ότι οι ώρες των εργαστηρίων και ασκήσεων των µαθηµάτων δεν επικαλύπτονται.
Τα µαθήµατα στα οποία επιτρέπεται να εγγραφεί ένας φοιτητής, επιτρέπεται να είναι και από
µικρότερα ή µεγαλύτερα εξάµηνα. Πιο συγκεκριµένα οι φοιτητές µπορούν να δηλώσουν:
•

Μέχρι 9 µαθήµατα (ν+3) όσοι φοιτητές φοιτούν από το 1ο έως το 4ο εξάµηνο σπουδών.

•

Μέχρι 11 µαθήµατα (ν+5) όσοι φοιτητές φοιτούν από το 5 ο έως το 8ο εξάµηνο σπουδών.

•

Μέχρι 15 µαθήµατα (2ν+3) όσοι φοιτητές φοιτούν στο 9ο εξάµηνο σπουδών και σε
µεγαλύτερα εξάµηνα.

•

Οι φοιτητές όλων των εξαµήνων δε θα µπορούν να δηλώσουν περισσότερα από δύο
µαθήµατα µεγαλύτερων εξαµήνων από αυτό στο οποίο ανήκουν.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που ικανοποιούν ορισµένες προϋποθέσεις µπορούν να εγγράφονται και
σε µεταπτυχιακά µαθήµατα (εφόσον αυτά διδάσκονται στο αντίστοιχο εξάµηνο) µετά από
συνεννόηση µε τον διδάσκοντα. Σε τέτοια περίπτωση οι διδακτικές µονάδες από την επιτυχή
παρακολούθηση του µεταπτυχιακού µαθήµατος συνυπολογίζονται στις απαιτούµενες για απόκτηση
του Προπτυχιακού διπλώµατος µετά από απόφαση της Γ.Σ. του Τµήµατος.
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγράφηκε σε ένα µάθηµα και δεν ανταποκρίθηκε στις
προϋποθέσεις επιτυχίας σε αυτό και το εν λόγω µάθηµα (α) καταργηθεί από το πρόγραµµα
σπουδών, (β) αντικατασταθεί µε ένα άλλο ισοδύναµο, ή (γ) δεν διδάσκεται για ένα ορισµένο
χρονικό διάστηµα, ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει τις αντίστοιχες ∆Μ από ένα
άλλο µάθηµα υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού
αντικειµένου, µετά από απόφαση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.
Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απόλυτα απαραίτητη για την παρακολούθηση των
µαθηµάτων του Τµήµατος, δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής βιβλιογραφίας είναι
στην αγγλική, αλλά και για µεγάλο µέρος της ορολογίας δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή αντίστοιχη
ελληνική ορολογία.

Μεταβατικές ∆ιατάξεις
•

Tο παρόν Πρόγραµµα Σπουδών, όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω, όσον αφορά τα
µαθήµατα κορµού, θα ισχύσει για τους φοιτητές που θα εισαχθούν το Ακαδηµαϊκό Έτος
2002-2003, ενώ για τους φοιτητές των µεγαλυτέρων εξαµήνων θα ισχύει το προηγούµενο
Πρόγραµµα Σπουδών.

•

Τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα του παρόντος Προγράµµατος ισχύουν για όλους
τους φοιτητές από το νέο Ακαδηµαϊκό Έτος.

•

Όποιος φοιτητής έχει περάσει επιτυχώς κάποιο κατ΄ επιλογή υποχρεωτικό µάθηµα του
προηγούµενου Προγράµµατος, το οποίο έχει αναµορφωθεί αλλά η ύλη του έχει µεγάλο βαθµό
επικάλυψης µε το νέο µάθηµα, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις για το µάθηµα
αυτό.

•

Μπορούν και οι φοιτητές των µεγαλύτερων ετών να δηλώνουν τα µαθήµατα επιλογής όπως
προβλέπονται στο παρόν Πρόγραµµα.
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η παρακολούθηση του µαθήµατος κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και η σχετική επίδοση κρίνεται
από την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων του φοιτητή κατά τα προβλεπόµενα, όπως είναι η
συµµετοχή και παράδοση ασκήσεων, θεµάτων, εργαστηριακών ασκήσεων κ.λπ., η τυχόν
προφορική εξέτασή του σε αυτές, οι ενδεχόµενες πρόχειρες γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι) κ.λπ.,
ανάλογα µε τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε µαθήµατος. O τρόπος βαθµολογίας σε
κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την
κρίση του γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθεί σε θέµατα (projects) ή
εργαστηριακές ασκήσεις.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους για κάθε
εξάµηνο. Για το Χειµερινό Εξάµηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική περίοδος αρχίζει τον
Ιανουάριο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται τον Σεπτέµβριο. Για το Εαρινό Εξάµηνο κάθε έτους η
πρώτη εξεταστική αρχίζει τον Ιούνιο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται επίσης τον Σεπτέµβριο.
Οι φοιτητές που δεν συµπληρώνουν, µετά τη 2η εξεταστική περίοδο, τις προϋποθέσεις επιτυχίας
για το µάθηµα, πρέπει να επανεγγραφούν στο µάθηµα και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες
παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή σε επόµενο εξάµηνο.
Η βαθµολογία σε όλα τα µαθήµατα εκφράζεται στην κλίµακα 0 έως 10 συµπεριλαµβανοµένης και
της χρήσης του κλασµατικού µέρους και µε βάση επιτυχίας τον βαθµό 5 (πέντε).
Η επίδοση των φοιτητών χαρακτηρίζεται στις εξής κατηγορίες:

Κακώς

από 0 έως 3

µη συµπεριλαµβανοµένου του 3

Μετρίως

από 3 έως 5

µη συµπεριλαµβανοµένου του 5

Καλώς

από 5 έως 6,5

µη συµπεριλαµβανοµένου του 6,5

Λίαν Καλώς από 6,5 έως 8,5 µη συµπεριλαµβανοµένου του 8,5
Άριστα

από 8,5 έως 10

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
O τρόπος εισαγωγής των φοιτητών στο Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. ρυθµίζεται από το Ν. 1351/83 και από τα
Προεδρικά ∆ιατάγµατα που εκδίδονται σε εκτέλεση του Νόµου αυτού. O αριθµός των εισαγοµένων
φοιτητών καθορίζεται κάθε χρόνο µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Η εγγραφή των νεοεισαγοµένων γίνεται µε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µε την οποία καλούνται οι εισαγόµενοι να καταθέσουν στη Γραµµατεία του
Τµήµατος τα εξής δικαιολογητικά:
1.

Αίτηση για εγγραφή (διανέµεται από τη Γραµµατεία).

2.

Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή αποδεικτικό Λυκείου από το οποίο αποφοίτησε, ή νοµίµως
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αυτών των τίτλων.

3.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

4.

Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του εισαγοµένου ή πιστοποιητικό γέννησης σε
περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνοµική ταυτότητα.
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5.

Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΟ
Κάθε φοιτητής αµέσως µετά την εγγραφή του εφοδιάζεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος µε
δελτίο φοιτητικής ταυτότητας και µε δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο) µε το οποίο επιτρέπεται η
χορήγηση µειωµένου (φοιτητικού) εισιτηρίου όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Με αίτηση των ενδιαφεροµένων το Ίδρυµα χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:
1.

Πιστοποιητικό φοίτησης. Με το πιστοποιητικό φοίτησης το Ίδρυµα βεβαιώνει ότι ο
σπουδαστής είναι εγγεγραµµένος σε κάποιο έτος σπουδών.

2.

Βεβαίωση σπουδών για την εφορία.

3.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. Στο πιστοποιητικό αυτό αναγράφονται όλα τα
µαθήµατα που διδάχθηκε ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του και τους βαθµούς
που πήρε σε καθένα από αυτά.

4.

Πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών για φοιτητές που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
που καθορίζονται από το Πρόγραµµα Σπουδών και στους οποίους δεν έχει απονεµηθεί το
πτυχίο τους.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται µε την εγγραφή και αποβάλλεται µε τη λήψη του διπλώµατος. Οι
φοιτητές θεωρούνται ενήλικοι ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται
άµεσα ή έµµεσα περίθαλψη από άλλο φορέα µπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που
προτιµάει µε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στη Γραµµατεία.
Στους φοιτητές παρέχονται υποτροφίες και άτοκα δάνεια:
•

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.: Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί υποτροφίες σε πρωτεύοντες
στις Γενικές Εξετάσεις και σε φοιτητές που πρώτευσαν στις προαγωγικές εξετάσεις.

•

Υποτροφίες επίδοσης οι οποίες χορηγούνται µε αποκλειστικό κριτήριο την πανεπιστηµιακή
επίδοση του φοιτητή.

•

Υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης χορηγούνται µε πρώτο κριτήριο την οικονοµική κατάσταση
του φοιτητή και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του. ∆ικαιούχοι της υποτροφίας αυτής είναι οι
φοιτητές που δεν στεγάζονται στις φοιτητικές εστίες εφόσον α) οι γονείς τους διαµένουν
µονίµως σε τόπο ο οποίο δεν συνδέεται µε αστική συγκοινωνιακή γραµµή µε την πόλη όπου
είναι η έδρα του τµήµατος στο οποίο φοιτούν, και β) το δηλούµενο εισόδηµά τους δεν
υπερβαίνει το όριο που τους παρέχει δικαίωµα να σιτίζονται δωρεάν. Το ποσό της ενίσχυσης
ορίζεται για κάθε φοιτητή σε τετρακόσια σαράντα ευρώ (440 €), τα οποία κατά το ήµισυ
αποτελούν υποτροφία και το άλλο ήµισυ άτοκο χρηµατικό δάνειο, που υποχρεώνεται ο
φοιτητής να επιστρέψει σε µηνιαίες δόσεις ίσες µε τον αριθµό των ετών δανειοδότησης επί
δώδεκα (12). Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον πρώτο µήνα µετά την παρέλευση 2 ετών από
την ηµέρα λήψης του διπλώµατος ή αν ο φοιτητής στρατευθεί αφού λάβει το δίπλωµά του ένα
έτος µετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Αν ο φοιτητής λάβει το
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πτυχίο του µε βαθµό ΑΡΙΣΤΑ αποσβεννύεται η υποχρέωση του για επιστροφή του δανείου
(άρθρο 23, Ν 2083, ΦΕΚ 159/21-9-1992).
Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των
προπτυχιακών σπουδών προσαυξανόµενου κατά το ήµισυ (δηλ. 15 εξάµηνα συνολικά) δεν
χορηγούνται οι προβλεπόµενες παροχές στους προπτυχιακούς φοιτητές (Ν. 1268/82, άρθρο 29,
παρ. 9).

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωµατική εργασία (∆Ε), που είναι εκτεταµένη
εργασία σε θέµα το οποίο αναφέρεται σε γνωστικό αντικείµενο των Τοµέων του Τµήµατος
Η.Μ.Μ.Υ. Η διπλωµατική εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός η περισσοτέρων µελών ∆ΕΠ
του Τµήµατος.
Επίσης σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος ισχύουν και τα παρακάτω
σχετικά µε τον κανονισµό και τα θέµατα των διπλωµατικών εργασιών:
•

Κάθε µέλος ∆ΕΠ, επιβλέπων διπλωµατικής εργασίας υποχρεούται να ανακοινώσει τέσσερα
τουλάχιστο θέµατα ∆ιπλωµατικών Εργασιών.

•

Στην Τριµελή Επιτροπή της διπλωµατικής ο επιβλέπων καθηγητής θα πρέπει να είναι µέλος
∆ΕΠ του Τµήµατος.

•

Στην Τριµελή Επιτροπή µπορεί να συµµετέχει µέχρι και ένας διδάσκων µε το Π∆ 407/80,
κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, όχι όµως σαν επιβλέπων.

•

Στην Τριµελή Επιτροπή µπορεί να συµµετέχει µέχρι και ένα µέλος ∆ΕΠ άλλου Α.Ε.Ι. της
Ελλάδας ή του εξωτερικού.

•

Η Τριµελής Επιτροπή παρακολούθησης του φοιτητή ορίζεται κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.
µετά από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή για το θέµα της διπλωµατικής εργασίας.

•

Θέµατα διπλωµατικής εργασίας δίνουν οι τοµείς του Τµήµατος, όπως και άλλα Τµήµατα
εφόσον γι’ αυτό υπάρχει η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Ο
ενδιαφερόµενος φοιτητής πρέπει να έλθει σε συνεννόηση µε τον αντίστοιχο επιβλέποντα
καθηγητή και να συµπληρώσει την έντυπη αίτηση για ανάθεση διπλωµατικής που χορηγείται
από το Τµήµα Σπουδών.

•

Η ανάθεση των διπλωµατικών εργασιών γίνεται κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων
εξαµήνων των σπουδών. Η ανάθεση επιτρέπεται µόνο αν ο φοιτητής οφείλει δύο (2) ή
λιγότερα µαθήµατα του ΚΠΣ. Η εξέταση επιτρέπεται µόνο µετά από εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του φοιτητή σε όλα τα µαθήµατα του ΚΠΣ.

•

Μετά την ολοκλήρωσή της η διπλωµατική εργασία παρουσιάζεται σε ακροατήριο και
βαθµολογείται από την Τριµελή Επιτροπή των επιβλεπόντων καθηγητών. Σε περίπτωση
οµαδικής εργασίας, που επιτρέπεται κατόπιν σχετικής έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος, κάθε φοιτητής βαθµολογείται χωριστά για τη συνεισφορά του στην όλη εργασία
και για την προφορική παρουσίαση της διπλωµατικής.

•

Οι παρουσιάσεις των διπλωµατικών εργασιών γίνονται µέσα στη διάρκεια του ακαδηµαϊκού
έτους (εκτός της περιόδου των διακοπών). Παρουσιάσεις διπλωµατικών εργασιών µπορούν
να γίνουν µέχρι και είκοσι (20) µέρες µετά το τέλος της κάθε εξεταστικής περιόδου για λήψη
πτυχίου κατά την επόµενη απονοµή. Η ηµεροµηνία και η ώρα εξέτασης ορίζεται µετά από
συνεννόηση µε την Επιτροπή Εξέτασης.
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
O ετήσιος βαθµός του φοιτητή υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω:
•

O φοιτητής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα του ΚΠΣ των εξαµήνων του
προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, δηλαδή τα υποχρεωτικά µαθήµατα καθώς και µαθήµατα
κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, που διδάχθηκαν τόσο από το Τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. όσο και από τα
άλλα Τµήµατα.

•

Στον υπολογισµό του ετήσιου βαθµού δεν συµµετέχουν τα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής που
τυχόν παρακολουθήσει ο φοιτητής καθώς και τα Αγγλικά I, II και III. Συµµετέχουν τα
υποχρεωτικά µαθήµατα και τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, τόσο του Τµήµατος Ηλεκτρονικών
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών όσο και από τα άλλα Τµήµατα, καθώς και τα
Αγγλικά IV.

•

Για τον υπολογισµό του ετήσιου βαθµού, ο βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται επί
ένα συντελεστή που ονοµάζεται συντελεστής βαρύτητας του µαθήµατος. Το άθροισµα των
επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων των
µαθηµάτων αυτών και προκύπτει ο µέσος όρος του ετήσιου βαθµού. Οι συντελεστές
βαρύτητας των µαθηµάτων υπολογίζονται ανάλογα µε τις ∆ιδακτικές Μονάδες (∆Μ) κάθε
µαθήµατος όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα (Υ.Α. Β3/2166/17-6-87, ΦΕΚ
308/Β/18-6-87 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ141/133/2457/26-10-88, ΦΕΚ 802/Β/211-88):

∆ιδακτικές µονάδες

Συντελεστής Βαρύτητας

1-2

1.0

3-4

1.5

5

2

Η ετήσια σειρά επιτυχίας καταρτίζεται κάθε Σεπτέµβριο, µετά τη 2η εξεταστική περίοδο για τους
φοιτητές καθενός από τα πέντε (5) έτη φοίτησης οι οποίοι παρακολούθησαν µε επιτυχία όλα τα
µαθήµατα του ΚΠΣ. Για τα τέσσερα (4) πρώτα χρόνια από την εγγραφή του φοιτητή στο Τµήµα, ως
έτος φοίτησης θεωρείται η αντίστοιχη ακαδηµαϊκή χρονιά. Μετά τα 4 πρώτα έτη, ως έτος φοίτησης
θεωρείται το 5ο έτος. Οι παραπάνω ετήσιες σειρές επιτυχίας χρησιµοποιούνται για την απονοµή
υποτροφιών, τιµητικών διακρίσεων κ.λπ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώµατος είναι οι παρακάτω:
•

Εγγραφή στο Τµήµα και παρακολούθηση µαθηµάτων τουλάχιστον για δέκα (10) εξάµηνα
προκειµένου για φοιτητές που εγγράφονται κανονικά.

•

Συµπλήρωση µε επιτυχία όλων των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών
µαθηµάτων. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) τα µαθήµατα κορµού, τα οποία
είναι όλα υποχρεωτικά και (β) τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Από αυτή τη δεύτερη οµάδα ο
φοιτητής θα πρέπει να επιτύχει σε τουλάχιστον εννέα (9) µαθήµατα κατ’ επιλογή
υποχρεωτικά (µε ορισµένους περιορισµούς που εξηγούνται στη σελίδα 30). Επίσης, θα πρέπει
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να επιτύχει και σε τουλάχιστον τρία (3) από τα µαθήµατα Κοινωνικών Επιστηµών
(Κατηγορία ΚΕΠ). Τα τελευταία µαθήµατα δεν συµπεριλαµβάνονται στα παραπάνω εννέα
(9).
•

Συµπλήρωση µε επιτυχία όλων των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών
µαθηµάτων του ΚΠΣ και συµπλήρωση τουλάχιστον 176 ∆ιδακτικών Μονάδων (∆Μ).

Για τον υπολογισµό του βαθµού του διπλώµατος των φοιτητών λαµβάνονται υπ’ όψη οι βαθµοί
όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώµατος καθώς και ο βαθµός της
διπλωµατικής εργασίας. O βαθµός της διπλωµατικής εργασίας συµµετέχει µε ποσοστό 20 % επί του
συνολικού βαθµού. Τα Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό του βαθµού
πτυχίου.
Για τον υπολογισµό του βαθµού διπλώµατος, ο βαθµός κάθε µαθήµατος πολλαπλασιάζεται µε τον
συντελεστή βαρύτητας του µαθήµατος. Το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το
άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων των µαθηµάτων και προκύπτει ο µέσος όρος του
βαθµού των µαθηµάτων. O βαθµός διπλώµατος υπολογίζεται από τον µέσο όρο των βαθµών των
µαθηµάτων µε συντελεστή βαρύτητας 80% και από τον βαθµό της διπλωµατικής µε συντελεστή
βαρύτητας 20%. Οι συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων υπολογίζονται ανάλογα µε τις ∆Μ
κάθε µαθήµατος όπως προκύπτει από τον προηγούµενο πίνακα.
Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα µαθήµατα από τα όσα αντιστοιχούν στον
κατά το Πρόγραµµα Σπουδών απαιτούµενο ελάχιστο αριθµό µαθηµάτων για τη λήψη του
διπλώµατος, µπορεί σ’ αυτό να µη συνυπολογιστούν για την εξαγωγή του βαθµού διπλώµατος οι
βαθµοί ενός αριθµού µαθηµάτων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών, µε την προϋπόθεση ότι θα
ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου. Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης
καταρτίζεται κάθε Σεπτέµβριο, µετά τη 2η εξεταστική περίοδο και περιλαµβάνει τους φοιτητές που
απόκτησαν το δίπλωµά τους είτε κατά το χειµερινό είτε κατά το εαρινό εξάµηνο του τρέχοντος
ακαδηµαϊκού έτους. Η ταξινόµηση γίνεται µε βάση τον βαθµό του πτυχίου τους, ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής τους. Η σειρά επιτυχίας αποφοίτησης χρησιµοποιείται για την
απονοµή υποτροφιών, τιµητικών διακρίσεων κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ο χαρακτηρισµός του πτυχίου κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες, ως ακολούθως:

Καλώς

από 5 - 6.5 (µη συµπεριλαµβανοµένου του 6.5)

Λίαν Καλώς από 6.5 - 8.5 (µη συµπεριλαµβανοµένου του 8.5)
Άριστα

από 8.5 - 10

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΕΙ
Είναι δυνατή η αναγνώριση µαθηµάτων για φοιτητές που εγγράφονται στο Τµήµα Ηλεκτρονικών
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (είτε µετά από εισαγωγικές εξετάσεις είτε µε µετεγγραφή
µε ή χωρίς εξετάσεις). Για να θεωρηθούν τα µαθήµατα αυτά σαν ισοδύναµα µε τα αντίστοιχα
µαθήµατα του Τµήµατος που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώµατος πρέπει να ισχύουν οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
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•

O φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το µάθηµα που επιθυµεί να
αναγνωριστεί σε άλλο Τµήµα του Πολυτεχνείου Κρήτης ή σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

•

Η Επιτροπή Σπουδών, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο διδάσκοντα, διαπιστώνει την
αντιστοιχία της διδακτέας ύλης του υπό αναγνώριση µαθήµατος µε την ύλη του αντίστοιχου
µαθήµατος του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, όπως
αυτή αναγράφεται παρακάτω στο πρόγραµµα σπουδών.

•

Στην περίπτωση αντιστοιχίας, το αναγνωριζόµενο µάθηµα χρεώνεται µε τις ∆Μ του
κανονικού µαθήµατος. Αν το µάθηµα προέρχεται από ΑΕΙ του εσωτερικού, διατηρείται ο
βαθµός που είχε ο φοιτητής από το άλλο ΑΕΙ.

•

Αν τα µαθήµατα που αναγνωριστούν σε ένα φοιτητή προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού
τότε ο φοιτητής χρεώνεται µε τις αντίστοιχες ∆Μ χωρίς όµως τον αντίστοιχο βαθµό. Σε αυτή
τη περίπτωση ο βαθµός κατ’ έτος και ο βαθµός αποφοίτησης υπολογίζεται µόνο επί των
µαθηµάτων για τα οποία υπάρχει βαθµολογία αναγνωρισµένη από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

•

Σε περίπτωση µη πλήρους αντιστοιχίας των µαθηµάτων, ο αρµόδιος διδάσκων, σε
συνεργασία µε τον ενδιαφερόµενο φοιτητή, καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή η
αναγνώριση του µαθήµατος (προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις, εργαστήρια, κ.λπ.).

•

Σε αµφίβολες περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, η Επιτροπή Σπουδών
εισηγείται στην Γ.Σ. που αποφασίζει για την αναγνώριση η µη των µαθηµάτων.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
Μέσα στα πλαίσια υποχρεωτικών µαθηµάτων του 3ου, 4ου και 5ου έτους σπουδών
πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές εκδροµές για πρακτική άσκηση χρονικής διάρκειας έως και µιας
εβδοµάδας που περιλαµβάνουν επισκέψεις σε εταιρείες και βιοµηχανίες. Οι εκδροµές
πραγµατοποιούνται κατά τη δεύτερη εβδοµάδα µετά τις διακοπές του Πάσχα και
πραγµατοποιούνται εφόσον το ποσοστό συµµετοχής των φοιτητών είναι άνω του 70%.
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ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για την αντιµετώπιση των στόχων, που διατυπώθηκαν στην αρχή του φυλλαδίου, καθορίστηκαν έξι
(6) γνωστικές περιοχές στις οποίες εντάσσονται τα µαθήµατα του Τµήµατος.
Οι γνωστικές περιοχές είναι:
Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών [ ΗΡΥ ]
Οι γνώσεις που καλύπτει η περιοχή αυτή είναι η ανάλυση και ο σχεδιασµός αναλογικών και
ψηφιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων, το υλικό (hardware) των υπολογιστών, η
αρχιτεκτονική των υπολογιστών, οι µικροεπεξεργαστές, τα συστήµατα πραγµατικού χρόνου, η
υλοποίηση ψηφιακών συστηµάτων και η ανάπτυξη εργαλείων CAD. Εντάσσεται στον Τοµέα
Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.
Συστήµατα [ ΣΥΣ ]
Οι γνώσεις που καλύπτει η περιοχή αυτή είναι η θεωρία των συστηµάτων, ο αυτόµατος έλεγχος, η
επεξεργασία εικόνας και φωνής, η βιοϊατρική και ο έλεγχος ποιότητας. Εντάσσεται στον Τοµέα
Συστηµάτων.
Τηλεπικοινωνίες [ ΤΗΛ ]
Η περιοχή περιλαµβάνει γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, τηλεφωνικά συστήµατα,
κεραίες, µικροκύµατα, θεωρία πληροφορίας και κωδίκων, δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών,
ασύρµατα συστήµατα επικοινωνιών, αναγνώριση φωνής και επεξεργασία λόγου. Εντάσσεται στον
Τοµέα Τηλεπικοινωνιών.
Πληροφορικής [ ΠΛΗ ]
Η περιοχή περιλαµβάνει γνώσεις σε αρχές προγραµµατισµού, αλγορίθµους, δοµές δεδοµένων,
γλώσσες προγραµµατισµού, µεταφραστές (compilers), λειτουργικά συστήµατα, βάσεις δεδοµένων,
τεχνητής νοηµοσύνης, γραφικής, τεχνολογίας λογισµικού και προσοµοίωσης. Εντάσσεται στον
Τοµέα Πληροφορικής.
Εφαρµογές Κοινωνίας των Πληροφοριών [ ΕΚΠ ]
Θέµα της περιοχής αυτής είναι οι αυτοµατισµοί γραφείου, τα διανεµηµένα υπολογιστικά
συστήµατα, η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, ο σχεδιασµός υπολογιστικών συστηµάτων, τα
πληροφοριακά συστήµατα και η επικοινωνία µε το χρήστη. Εντάσσεται στον Τοµέα Πληροφορικής.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Για την εύκολη αναφορά στα µαθήµατα του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών, γίνεται µια κωδικοποίηση µε τους εξής κανόνες:
(α)

Τρία γράµµατα προηγούνται και δηλώνουν τη γνωστική περιοχή του µαθήµατος. Οι
συνδυασµοί τριών γραµµάτων είναι: ΠΛΗ (Πληροφορική), ΕΚΠ (Εφαρµογές Κοινωνίας των
Πληροφοριών), ΗΡΥ (Ηλεκτρονική και
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, ΤΗΛ
(Τηλεπικοινωνίες) και ΣΥΣ (Συστήµατα).

(β)

Ακολουθεί ψηφίο που υποδηλώνει το έτος σπουδών στο οποίο κανονικά αντιστοιχεί το
µάθηµα

(γ)

Το δεύτερο ψηφίο είναι 0 για το χειµερινό εξάµηνο και 1 για το εαρινό εξάµηνο.

(δ)

Το τρίτο ψηφίο είναι ο αύξων αριθµός του µαθήµατος.

Αναγράφονται τα µαθήµατα κατά το εξάµηνο σπουδών που αντιστοιχούν κανονικά.
Σηµειώνεται ο κωδικός κάθε µαθήµατος, οι διδακτικές µονάδες που αντιστοιχούν, οι ώρες
διδασκαλίας, φροντιστηρίου και εργαστηρίου, και τα µαθήµατα που συνιστάται να έχουν ήδη
διδαχθεί οι φοιτητές, ώστε να µπορούν να το παρακολουθήσουν.
Επίσης αναγράφονται ορισµένοι περιορισµοί για τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα που
πρέπει να πάρει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τα µαθήµατα του Τµήµατος
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης που µπορεί να επιλέξει καθώς και τα µαθήµατα
ανθρωπιστικού περιεχοµένου που διδάσκονται από το Γενικό Τµήµα.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

∆ιαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισµός Ι

ΜΑΘ 101

4

3

1

-

-

Αριθµητική Γραµµική Άλγεβρα

ΜΑΘ 201

3

3

1

-

-

Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική

ΜΑΘ 107

3

2

1

-

-

Φυσική Ι

ΦΥΣ 101

3

3

2

1,5

-

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
και την Πληροφορική

ΠΛΗ 101

4

3

1,5 1,5

-

Αγγλικά Ι

ΑΓΓ 101

2

4

-

-

-

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΟΝΟΜΑ
Κοινωνιολογία

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.
ΚΕΠ 101
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3

3

-

-

-

Τέχνη και Τεχνολογία

ΚΕΠ 301

3

3

-

-

-

Φιλοσοφία & Ιστορία Επιστηµών

ΚΕΠ 203

3

3

-

-

-

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΥΝΙΣΤ.
ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ

∆ιαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισµός ΙΙ

ΜΑΘ 102

4

3

1

-

ΜΑΘ 101

Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις
∆ιαφορών

ΜΑΘ 203

3

2

1

-

ΜΑΘ 201

Φυσική ΙΙ

ΦΥΣ 102

3

2

1 1,5

ΜΑΘ 101

∆οµηµένος Προγραµµατισµός

ΠΛΗ 111

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 101

Λογική Σχεδίαση

ΗΡΥ 111

4

4

1

2

-

Αγγλικά ΙΙ

ΑΓΓ 102

2

4

-

-

ΑΓΓ 101

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Πολιτική Οικονοµία

ΚΕΠ 102

3

3

-

-

-

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

ΚΕΠ 104

3

3

-

-

-

Ιστορία του Πολιτισµού

ΚΕΠ 202

3

3

-

-

-

Αριθµητική Ανάλυση

ΜΑΘ 202

4

3

1

-

ΜΑΘ 201

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός

ΠΛΗ 201

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 111

Σήµατα και Συστήµατα

ΤΗΛ 201

4

3

1,5 1,5

ΜΑΘ 101, ΜΑΘ 102,
ΜΑΘ 201

Ψηφιακοί Υπολογιστές

ΗΡΥ 201

4

2
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2

2

ΗΡΥ 111

Βασική Θεωρία Κυκλωµάτων

ΗΡΥ 202

4

2

2

2

ΜΑΘ 101, ΜΑΘ 201

Αγγλικά ΙΙΙ

ΑΓΓ 201

2

4

-

-

ΑΓΓ 102

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Στοιχεία ∆ικαίου

ΚΕΠ 204

4

3

-

-

-

Μίκρο και Μάκρο Οικονοµική
Ανάλυση

ΚΕΠ 201

3

3

-

-

-

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

∆οµές ∆εδοµένων & Αρχείων

ΠΛΗ 211

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 201

Πιθανότητες και Τυχαία Σήµατα

ΤΗΛ 211

4

3

1,5 1,5

ΜΑΘ 107, ΤΗΛ 201

Γραµµικά Συστήµατα

ΣΥΣ 211

4

3

2

3

ΤΗΛ 201

Προχωρηµένη Λογική Σχεδίαση

ΗΡΥ 211

4

3

2

2

ΗΡΥ 111

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων

ΗΡΥ 212

4

2

2

2

ΗΡΥ 202, ΜΑΘ 201

Αγγλικά ΙV

ΑΓΓ 202

2

4

-

-

ΑΓΓ 201

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

∆ιακριτά Μαθηµατικά

ΜΑΘ 208

3

3

1

-

-

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά

ΜΑΘ 302

3

3

1

-

ΜΑΘ 101, 102, 201

Βιοµηχανική Κοινωνιολογία

ΚΕΠ 302

3

3

-

-

-
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Λειτουργικά Συστήµατα

ΠΛΗ 301

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 211

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

ΠΛΗ 302

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 211

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Ι

ΤΗΛ 301

4

3

1,5 2

ΜΑΘ 102, ΤΗΛ 201,
ΤΗΛ 211

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος

ΤΗΛ 304

4

3

1

3

ΤΗΛ 201

Ηλεκτρονική Ι

ΗΡΥ 301

4

3

2

2

ΗΡΥ 212

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισµικού και
Προγραµµατισµός Συστηµάτων

ΠΛΗ 303

4

3

∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων και
Στοιχεία Κεραιών

ΤΗΛ 302

4

3

1

2

ΜΑΘ 102, ΦΥΣ 102

Στατιστική Μοντελοποίηση και Αναγνώριση
Προτύπων

ΤΗΛ 303

4

3

2

1

ΜΑΘ 102

Ανόργανη Χηµεία

ΧΗΜ 101

3

3

-

-

-

Προσοµοίωση Συστηµάτων

ΜΠ∆ 301

4

3

-

2

-

1,5 1,5

ΠΛΗ 201

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ

Βάσεις ∆εδοµένων

ΠΛΗ 311

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 211

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα ΙΙ

ΤΗΛ 311

4

3

1 1,5

ΤΗΛ 201, ΤΗΛ 211,
ΤΗΛ 301

Θεωρία & Εφαρµογές Αυτοµάτου Ελέγχου

ΣΥΣ 311

4

3

2

3

ΣΥΣ 211

Ηλεκτρονική ΙΙ

ΗΡΥ 311

4

3

2

2

ΗΡΥ 111, ΗΡΥ 301

Οργάνωση Υπολογιστών

ΗΡΥ 312

4

3

2

2

ΗΡΥ 201, ΗΡΥ 211
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ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΟΝΟΜΑ
Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φωνής

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ
ΤΗΛ 312

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΤΗΛ 313

Σχεδίαση µε χρήση υπολογιστή (CAD)

ΜΠ∆ 302

4
4

3
3

4

1
1

3

2
3

-

ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.
ΤΗΛ 201, ΤΗΛ 211,
ΣΥΣ 301
ΣΥΣ 301

2

-

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Θεωρία Υπολογισµού

ΠΛΗ 401

4

3

∆ίκτυα Υπολογιστών Ι

ΤΗΛ 401

4

3

1,5 1,5
1

2

ΠΛΗ 302
ΤΗΛ 211, ΜΑΘ 107

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού

ΠΛΗ 402

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 211

Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών
Συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο

ΕΚΠ 403

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 311

Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Πολυµέσων

ΕΚΠ 404

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 211, ΠΛΗ 311

Τεχνητή Νοηµοσύνη

ΠΛΗ 405

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 211, ΠΛΗ 302

Μηχανική Όραση

ΕΚΠ 406

4

3

1.5 1.5

ΣΥΣ 312

Νευρωνικά ∆ίκτυα και Εφαρµογές

ΣΥΣ 401

4

3

1,5 1,5

ΣΥΣ 311

Βέλτιστος Έλεγχος

ΣΥΣ 402

4

3

1

3

ΣΥΣ 311

Ενσωµατωµένα Συστήµατα
Μικροεπεξεργαστών

ΗΡΥ 401

4

3

2

2

ΗΡΥ 312

Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρια

ΗΡΥ 402

4

3

1

2

ΗΡΥ 311, ΗΡΥ 312

Βιοϊατρική Ηλεκτρονική

ΗΡΥ 403

4

3

-

3

ΗΡΥ 301
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8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΝΟΜΑ
Αρχιτεκτονική Η/Υ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.
ΗΡΥ 411

4

3

2

2

ΗΡΥ 312

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ

Μεταγλωττιστές

ΠΛΗ 411

4

3

Ενοποίηση Πληροφορίας και Υπηρεσιών στο
∆ιαδίκτυο

ΕΚΠ 412

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 311, ΕΚΠ 403

Υπολογισµός µε Πράκτορες στο ∆ιαδίκτυο

ΕΚΠ 413

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 405

Αρχές Κατανεµηµένων Συστηµάτων
Λογισµικού

ΠΛΗ 414

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 301

∆ιδακτική της Πληροφορικής

ΠΛΗ 415

4

3

1

2

-

∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

ΤΗΛ 411

4

3

1

2

ΤΗΛ 401

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

ΤΗΛ 412

4

3

1

-

ΜΑΘ 201, ΜΑΘ 107,
ΤΗΛ 211

Συστήµατα Επικοινωνίας Φυσικής Γλώσσας

ΤΗΛ 413

4

3

1

2

ΤΗΛ 312

Τεχνολογία και Εφαρµογές
Ασαφούς Λογικής

ΣYΣ 411

4

3

1

3

ΣΥΣ 311

Σύγχρονα Θέµατα Αυτοµάτου Ελέγχου

ΣΥΣ 412

4

3

1

2

ΣΥΣ 311, ΣΥΣ 401

Βιοµηχανικά Συστήµατα Αυτοµάτου
Ελέγχου

ΣΥΣ 413

4

3

1

2

ΣΥΣ 311

Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών
Συστηµάτων

ΗΡΥ 412

4

3

1

2

ΗΡΥ 312

Αρχιτεκτονική Παράλληλων και
Κατανεµηµένων Υπολογιστών

ΗΡΥ 413

4

3

1

2

ΗΡΥ 411

Οπτοηλεκτρονική

ΗΡΥ 414

4

3

-

3

ΗΡΥ 311

Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΗΡΥ 415

4

3

1

2

ΗΡΥ 311

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΗΡΥ 416

4

2

2

2

ΗΡΥ 311
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1

2

ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.
ΠΛΗ 211, ΠΛΗ 401,
ΠΛΗ 402

∆ίκτυα Παραγωγής (CAM)

ΜΠ∆ 401

5

4

-

2

-

Εισαγωγή σε Μοντελοποίηση και Μελέτη
Απόδοσης ∆ικτύων Επικοινωνιών

ΤΗΛ414

4

3

1

2

-

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΝΟΜΑ
Εισαγωγή στον Σχεδιασµό Συστηµάτων
VLSI

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.
ΗΡΥ 501

4

3

2

2

ΗΡΥ 312

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ

Μηχανική Ανάπτυξης Συστηµάτων
Λογισµικού (Software Engineering)

ΠΛΗ 501

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 201, ΠΛΗ 211

Επικοινωνία Ανθρώπων – Υπολογιστών

ΕΚΠ 502

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 201

Γραφική

ΠΛΗ 503

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 201, ΠΛΗ 211

Η οικονοµία της Κοινωνίας των
Πληροφοριών

ΕΚΠ 504

4

3

1

2

-

Κοινωνία και Τεχνολογίες Πληροφοριών

ΕΚΠ 505

4

3

1

2

-

Κινητά Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και
∆ίκτυα

ΤΗΛ 501

4

3

1,5 1,5

ΤΗΛ 311, ΤΗΛ 401

Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για
Τηλεπικοινωνίες

ΤΗΛ 502

4

3

1,5 1,5

ΤΗΛ 211, ΤΗΛ 311,
ΜΑΘ 201

Σύγχρονα Θέµατα Τηλεπικοινωνιών

ΤΗΛ 52x

4

3

1,5 1,5

-

Αρχές Βιοϊατρικών Συστηµάτων

ΣΥΣ 501

4

3

2

1

ΣΥΣ 411, ΣΥΣ 312,
ΣΥΣ 412

Ροµποτική

ΣΥΣ 502

4

3

2

3

ΣΥΣ 211

Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου

ΣΥΣ 503

4

3
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1,5 1,5

ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

ΣΥΣ 411, ΣΥΣ 402,
ΣΥΣ 311, ΣΥΣ 413,
ΣΥΣ 401, ΣΥΣ 211

Εφαρµογές Νευρωνικών ∆ικτύων και
Ασαφούς Λογικής σε Συστήµατα
Αυτοµατισµών

ΣΥΣ 504

4

3

∆οκιµή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων

ΗΡΥ 502

4

3

2

2

ΗΡΥ 312

Σύγχρονα Θέµατα Ηλεκτρονικής

ΗΡΥ 52x

4

3

1

2

-

1,5 1,5

ΣΥΣ 401, ΣΥΣ 412

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν:

1.

Τρία (3) από τα παρακάτω µαθήµατα των Κοινωνικών Επιστηµών:

ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ

ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Κοινωνιολογία

ΚΕΠ 101

3

3

-

-

-

Πολιτική Οικονοµία

ΚΕΠ 102

3

3

-

-

-

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

ΚΕΠ 104

3

3

-

-

-

Μίκρο και Μάκρο Οικονοµική

ΚΕΠ 201

3

3

-

-

-

Ιστορία του Πολιτισµού

ΚΕΠ 202

3

3

-

-

-

Φιλοσοφία και Ιστορία Επιστηµών

ΚΕΠ 203

3

3

-

-

-

Στοιχεία ∆ικαίου

ΚΕΠ 204

4

3

-

-

-

Τέχνη και Τεχνολογία

ΚΕΠ 301

3

3

-

-

-

Βιοµηχανική Κοινωνιολογία

ΚΕΠ 302

3

3

-

-

-

2.

Εννέα (9) µαθήµατα από τα παρακάτω κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
µαθήµατα:

•

Τουλάχιστον έξι (6) από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα που δίνονται από το
Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών:

31

ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ

Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισµικού και
Προγραµµατισµός Συστηµάτων

ΠΛΗ 303

4

3

∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων και
Στοιχεία Κεραιών

ΤΗΛ 302

4

3

1

2

ΜΑΘ 102, ΦΥΣ
102

Στατιστική Μοντελοποίηση και Αναγνώριση
Προτύπων

ΤΗΛ 303

4

3

2

1

ΜΑΘ 102

Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φωνής

ΤΗΛ 312

4

3

1

2

ΤΗΛ 201, ΤΗΛ
211, ΣΥΣ 301

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΤΗΛ 313

4

3

1

3

ΣΥΣ 301

Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού

ΠΛΗ 402

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 211

Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών
Συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο

ΕΚΠ 403

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 311

Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Πολυµέσων

ΕΚΠ 404

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 211, ΠΛΗ
311

Τεχνητή Νοηµοσύνη

ΠΛΗ 405

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 211, ΠΛΗ
302

Μηχανική Όραση

ΠΛΗ 406

4

3

1.5 1.5

ΣΥΣ 312

Νευρωνικά ∆ίκτυα και Εφαρµογές

ΣΥΣ 401

4

3

1,5 1,5

ΣΥΣ 311

Βέλτιστος Έλεγχος

ΣΥΣ 402

4

3

1

3

ΣΥΣ 311

Ενσωµατωµένα Συστήµατα
Μικροεπεξεργαστών

ΗΡΥ 401

4

3

2

2

ΗΡΥ 312

Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρια

ΗΡΥ 402

4

3

1

2

ΗΡΥ 311, ΗΡΥ 312

Βιοϊατρική Ηλεκτρονική

ΗΡΥ 403

4

3

-

3

ΗΡΥ 301

Μεταγλωττιστές

ΠΛΗ 411

4

3

1

2

ΠΛΗ 211, ΠΛΗ
401, ΠΛΗ 402

Ενοποίηση Πληροφορίας και Υπηρεσιών
στο ∆ιαδίκτυο

ΕΚΠ 412

4

3

1,5 1,5 ΠΛΗ 311, ΕΚΠ 403

Υπολογισµός µε Πράκτορες στο ∆ιαδίκτυο

ΕΚΠ 413

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 405

Αρχές Κατανεµηµένων Συστηµάτων
Λογισµικού

ΠΛΗ 414

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 301

∆ιδακτική της Πληροφορικής

ΠΛΗ 415

4

3
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1,5 1,5

1

2

ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

ΠΛΗ 201

-

∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

ΤΗΛ 411

4

3

1

2

ΤΗΛ 401

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

ΤΗΛ 412

4

3

1

-

ΜΑΘ 201, ΜΑΘ
107, ΤΗΛ 211

Συστήµατα Επικοινωνίας Φυσικής Γλώσσας

ΤΗΛ 413

4

3

1

2

ΤΗΛ 312

Τεχνολογία και Εφαρµογές
Ασαφούς Λογικής

ΣYΣ 411

4

3

1

3

ΣΥΣ 311

Σύγχρονα Θέµατα Αυτοµάτου Ελέγχου

ΣΥΣ 412

4

3

1

2

ΣΥΣ 311, ΣΥΣ 401

Βιοµηχανικά Συστήµατα Αυτοµάτου
Ελέγχου

ΣΥΣ 413

4

3

1

2

ΣΥΣ 311

Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών
Συστηµάτων

ΗΡΥ 412

4

3

1

2

ΗΡΥ 312

Αρχιτεκτονική Παράλληλων και
Κατανεµηµένων Υπολογιστών

ΗΡΥ 413

4

3

1

2

ΗΡΥ 411

Οπτοηλεκτρονική

ΗΡΥ 414

4

3

-

3

ΗΡΥ 311

Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΗΡΥ 415

4

3

1

2

ΗΡΥ 311

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΗΡΥ 416

4

2

2

2

ΗΡΥ 311

Μηχανική Ανάπτυξης Συστηµάτων
Λογισµικού (Software Engineering)

ΠΛΗ 501

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 201, ΠΛΗ
211

Επικοινωνία Ανθρώπων – Υπολογιστών

ΕΚΠ 502

4

3

1,5 1,5

ΠΛΗ 201

Γραφική

ΠΛΗ 503

4

3

1.5 1.5

ΠΛΗ 201, ΠΛΗ
211

Η οικονοµία της Κοινωνίας των
Πληροφοριών

ΕΚΠ 504

4

3

1

2

-

Κοινωνία και Τεχνολογίες Πληροφοριών

ΕΚΠ 505

4

3

1

2

-

Κινητά Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και
∆ίκτυα

ΤΗΛ 501

4

3

1,5 1,5 ΤΗΛ 311, ΤΗΛ 401

Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για
Τηλεπικοινωνίες

ΤΗΛ 502

4

3

1,5 1,5

ΤΗΛ 211, ΤΗΛ
311, ΜΑΘ 201

Σύγχρονα Θέµατα Τηλεπικοινωνιών

ΤΗΛ 52x

4

3

1,5 1,5

-

Αρχές Βιοϊατρικών Συστηµάτων

ΣΥΣ 501

4

3

2

1

ΣΥΣ 411, ΣΥΣ 312,
ΣΥΣ 412

Ροµποτική

ΣΥΣ 502

4

3

2

3

ΣΥΣ 211
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Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου

ΣΥΣ 503

4

3

ΣΥΣ 411, ΣΥΣ 402,
1,5 1,5 ΣΥΣ 311, ΣΥΣ 413,
ΣΥΣ 401, ΣΥΣ 211

Εφαρµογές Νευρωνικών ∆ικτύων και
Ασαφούς Λογικής σε Συστήµατα
Αυτοµατισµών

ΣΥΣ 504

4

3

1,5 1,5

∆οκιµή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων

ΗΡΥ 502

4

3

2

2

ΗΡΥ 312

Σύγχρονα Θέµατα Ηλεκτρονικής

ΗΡΥ 52x

4

3

1

2

-

•

ΣΥΣ 401, ΣΥΣ 412

Μέχρι τρία (3) από τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα που δίνονται από το
Γενικό Τµήµα και το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης:

ΟΝΟΜΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆Μ ΘΕ ΑΣ ΕΡ

Αριθµητική Ανάλυση

ΜΑΘ 202

4

3

1

-

ΜΑΘ 201

∆ιακριτά Μαθηµατικά

ΜΑΘ 208

3

3

1

-

-

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά

ΜΑΘ 302

3

3

-

-

ΜΑΘ 101, 102, 201

Ανόργανη Χηµεία

ΧΗΜ 101

3

3

-

-

-

Προσοµοίωση Συστηµάτων

ΜΠ∆ 301

4

3

-

2

-

Σχεδίαση µε χρήση Υπολογιστή (CAD)

ΜΠ∆ 302

4

3

-

2

-

∆ίκτυα Παραγωγής (CAM)

ΜΠ∆ 401

5

4

-

2

-

ΣΥΝΙΣΤ. ΠΡΟΑΠΑΙΤ.

Εφιστάται η προσοχή των φοιτητών στην επιλογή των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων του
παραπάνω πίνακα ώστε να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός διδακτικών µονάδων
προς λήψη πτυχίου, που είναι τουλάχιστον 176 διδακτικές µονάδες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι
φοιτητές θα πρέπει να πάρουν τουλάχιστον επτά (7) µαθήµατα µε τέσσερις (ή περισσότερες)
διδακτικές µονάδες και το πολύ δύο (2) µαθήµατα µε τρεις διδακτικές µονάδες.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του περιεχοµένου των µαθηµάτων.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
∆ιαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισµός Ι

ΜΑΘ 101

Συναρτήσεις µιας µεταβλητής - Όρια και συνέχεια συναρτήσεων - Παράγωγος συνάρτησης Γεωµετρική ερµηνεία της έννοιας της παραγώγου - ∆ιαφορικά συναρτήσεων - Εφαρµογές των
παραγώγων στη µελέτη συναρτήσεων (Μονοτονία, κυρτότητα, ακρότατα συναρτήσεων) - Θεώρηµα
µέσης τιµής - Ολοκληρώµατα συναρτήσεων µιας µεταβλητής - Ορισµένο ολοκλήρωµα Θεµελιώδη θεωρήµατα ολοκληρωτικού λογισµού - Εύρεση εµβαδών - Υπολογισµός όγκων, µηνών
- Εφαρµογές στη Φυσική (Ροπή και κέντρο µάζας, Έργο, Υδροστατική πίεση) - Θεώρηµα Πάππου Εκθετικές συναρτήσεις - Αντίστροφες συναρτήσεις - Υπερβολικές συναρτήσεις - Αρµονικές
ταλαντώσεις - Τεχνικές ολοκλήρωσης (Άρτιες δυνάµεις ηµίτονου συνηµίτονου) - ∆υνάµεις τριγ.
συναρτήσεων - Ρητές συναρτήσεις- Ολοκληρώµατα τύπου - Ολοκλήρωση κατά µέρη, µε
αντικατάσταση - Καταχρηστικά ολοκληρώµατα - Απόλυτη σύγκλιση ολοκληρωµάτων Ολοκληρώµατα Dirichlet, Frensel - Ακολουθίες - Σειρές (Κριτήρια σύγκλισης) - ∆υναµοσειρές και
σειρές Taylor - Απροσδιόριστες µορφές - ∆ιαφορικές εξισώσεις (Χωριζόµενες µεταβλητές,
γραµµικές πρώτη τάξης, λύση µε δυναµοσειρές) - Σειρές Fourier.
Αριθµητική Γραµµική Άλγεβρα

ΜΑΘ 201

Εισαγωγή στη Γραµµική Άλγεβρα και στην Άλγεβρα Πινάκων - Άµεσοι Μέθοδοι Επίλυσης
Γραµµικών Συστηµάτων - Στρατηγικές Οδήγησης - Ανάλυση Σφάλµατος - ∆είκτης Κατάστασης Ορίζουσες - Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα - ∆ιαγωνοποίηση - Επαναληπτικές µέθοδοι Επίλυσης
Γραµµικών Συστηµάτων.
Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική

ΜΑΘ 107

∆ιακριτός χώρος στοιχειωδών συµβάντων - ∆εσµευµένη πιθανότητα, ανεξαρτησία - Τυχαία
µεταβλητή - Ανισότητα Chebyshev, νόµος µεγάλων αριθµών - Έλεγχος υποθέσεων - Κατανοµή
τυχαίας µεταβλητής - Κεντρικό οριακό θεώρηµα - Εκτιµητική.
Φυσική Ι

ΦΥΣ 101

Το µάθηµα αυτό αναφέρεται στις βασικές αρχές της κινηµατικής και δυναµικής του σηµείου και
του στερεού σώµατος. Περιγράφει τους βασικούς νόµους της θερµοδυναµικής και των µηχανικών
εφαρµογών της και δίνει στον φοιτητή τα βασικά στοιχεία της ηλεκτροστατικής αναλύοντας τους
νόµους του Coulomb, Gauss και την έννοια του πεδίου. Έµφαση δίδεται στο φυσικό περιεχόµενο
των φυσικών εννοιών και στην εξάσκηση του φοιτητή στην επίλυση θεωρητικών προβληµάτων και
στη διεξαγωγή πρακτικών πειραµατικών ασκήσεων.
Ευθύγραµµη κίνηση, Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Κίνηση στο επίπεδο, ∆ιανύσµατα - Νόµοι κίνησης
του Newton, Βαρυτικές δυνάµεις, Μεταφορική ισορροπία, Τριβές - Ορµή, ∆ιατήρηση ορµής,
Κέντρο µάζας - Κινητική ενέργεια, Νόµος διατήρησης ενέργειας, Έργο, Ισχύς, ∆υναµική ενέργεια,
Συντηρητικές δυνάµεις, Σχέση µεταξύ δύναµης και δυναµικής ενέργειας - Οµαλή (και µή) κυκλική
κίνηση σωµατίου, Περιστροφική κίνηση σώµατος, Ροπή αδράνειας, Ροπή, Ροπή και περιστροφή,
Γενική συνθήκη µηχανικής ισορροπίας - Στροφορµή σηµείου και στερεού σώµατος, Ροπή και
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στροφορµή, Νόµος διατήρησης στροφορµής, Μετάπτωση - Απλός αρµονικός ταλαντωτής (ΑΑΤ) ,
Απλό, σύνθετο και στροφικό εκκρεµές, ΑΑΤ και απόσβεση - Περιορισµός στην κίνηση
συστήµατος, Γενικευµένες συντεταγµένες, Εξισώσεις κίνησης του Lagrange, Εξισώσεις κίνησης
του Hamilton - Νόµος Coulomb, Ηλεκτρικό πεδίο, Κίνηση φορτίου σε ηλεκτρικό πεδίο, Νόµος
Gauss και εφαρµογές στην Ηλεκτροστατική - Σηµειακά φορτία και διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού,
Απόλυτο δυναµικό, Ηλεκτρικό δίπολο, Ηλεκτρικά πεδία από δυναµικά, Ηλεκτρική δυναµική
ενέργεια - Απλά ηλεκτρικά κυκλώµατα, Κανόνες Kirchhoff, Φόρτιση και εκφόρτιση πυκνωτή Μαγνητική επαγωγή Β, ∆υνάµεις που εξασκεί το Β σε ρεύµατα και κινούµενα φορτία, Κίνηση
φορτισµένων σωµατίων σε ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, Ροπή σε ρευµατοφόρο βρόχο. Το
µάθηµα ολοκληρώνεται µε λύση ασκήσεων και διεξαγωγή εργαστηριακών πειραµάτων.
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και την Πληροφορική

ΠΛΗ 101

Η επιστήµη της πληροφορικής στις µέρες µας. Εισαγωγή σε αλγόριθµους και προγράµµατα,
δοµηµένος προγραµµατισµός, ανάπτυξη σωστών αλγορίθµων, ανάπτυξη γρήγορων αλγορίθµων,
χαρακτηριστικά προχωρηµένων γλωσσών προγραµµατισµού. Εισαγωγή στον διαδικαστικό
προγραµµατισµό χρησιµοποιώντας τη γλώσσα C. Κύκλος εκτέλεσης προγραµµάτων. Συντακτικοί
και λεκτικοί κανόνες της C. Βασικοί τύποι δεδοµένων. ∆ηλώσεις µεταβλητών και σταθερών.
Τελεστές και εκφράσεις. Εντολές ελέγχου ροής. Συναρτήσεις εισόδου-εξόδου. Συναρτήσεις που
ορίζονται από τον προγραµµατιστή. Πίνακες. ∆οµές. ∆είκτες. ∆ιαχείριση αρχείων.
Αγγλικά Ι

ΑΓΓ 101

Οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται για να παρακολουθήσουν αυτή τη σειρά µαθηµάτων, χρειάζεται
να καλύψουν τη βασική γραµµατική και το λεξιλόγιο, χρησιµοποιώντας το υπάρχον υλικό στο
KE.Γ.E.Π., για χαµηλό και µεσαίο επίπεδο. Προτείνεται ένα ελάχιστο 25 ωρών παρακολούθηση
ανά εξάµηνο στους φοιτητές για να καλύψουν το υλικό «αυτο-µάθησης». Επιπρόσθετη ώρα θα
προγραµµατιστεί για σεµιναριακά µαθήµατα γραµµατικής και συγγραφής. Οι φοιτητές
βαθµολογούνται µε εξετάσεις. Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι του Proficiency in English και
προσκοµίσουν απόδειξη (φωτοαντίγραφο) γι’ αυτό, δεν χρειάζεται να συµµετέχουν στις εξετάσεις
των «Αγγλικά I» και «Αγγλικά II». Μετά από αίτηµά τους µπορούν να µεταβιβάσουν το βαθµό που
έλαβαν στα «Αγγλικά III», στα «Αγγλικά I» και «Αγγλικά II». Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει στην
αρχή του εξαµήνου να ενηµερώσουν το KE.Γ.E.Π.
Κοινωνιολογία

ΚΕΠ 101

Εισαγωγικές έννοιες του κοινωνικού πλαισίου της παραγωγής: βιοµηχανική κοινωνία, κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη, κοινωνική διαστρωµάτωση, κοινωνικές τάξεις, κοινωνία-κράτος και πολιτικές,
κοινωνία-χώρος και παραγωγή, καταµερισµός-οργάνωση και αγορά εργασίας, διεθνοποίηση και
παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα.
Τέχνη και Τεχνολογία

ΚΕΠ 301

Ιστορικο-κοινωνιολογική προσέγγιση των σχέσεων µεταξύ Τεχνολογίας και Τέχνης, Τεχνολογίας
και Κουλτούρας. Ειδικότερα εξετάζονται οι ιστορικές συνθήκες µέσα στις οποίες συντελέστηκε ο
διαχωρισµός Τέχνης και Τεχνολογίας. Αναπτύσσεται προβληµατισµός για τις σηµερινές
δυνατότητες ενοποίησης ή αρµονικής συνεργασίας τους. Εξετάζεται η ανάπτυξη των νέων
τεχνολογιών στα πλαίσια του ισχύοντος κοινωνικοοικονοµικού σχηµατισµού, οι επιπτώσεις της
στον τοµέα της τέχνης και της κουλτούρας, οι ανάγκες που διαγράφονται στον τοµέα της
τεχνογνωσίας για τον καλύτερο έλεγχο των (νέων) τεχνολογιών.
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Φιλοσοφία & Ιστορία Επιστηµών

ΚΕΠ 203

Μετά από µια εισαγωγική παρουσίαση, το µάθηµα διαρθρώνεται γύρω από δύο άξονες: α.
Σηµαντικοί σταθµοί στην ιστορία των επιµέρους επιστηµών (αστρονοµία, λογική, µαθηµατικά,
φυσική, κ.λ.π.) και συναφείς φιλοσοφικές θεωρίες. β. Βασικά θεωρητικά ρεύµατα και επιµέρους
τάσεις στην φιλοσοφία και ιστορία της επιστήµης, από τον λογικό εµπειρισµό και µετά (µελέτη
κειµένων των R. Carnap, K. Popper, T.S. Kuhn, I. Lakatos, P. Feyerabend, A. Koyré, G. Bachelard,
G. Canguilhem, L. Geymonat, Ε. Μπιτσάκη).

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
∆ιαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισµός ΙΙ

ΜΑΘ 102

Συναρτήσεις 2 και περισσοτέρων µεταβλητών - Εξισώσεις στερεών (Κώνου, κυλίνδρου, κλπ) Πολικές κυλινδρικές σφαιρικές συντεταγµένες - Παραµετρική παράσταση καµπύλης και στοιχεία
∆ιαφορικής Γεωµετρίας (Καµπυλότητα, κάθετα διαν. κλπ) - Εσωτερικό και εξωτερικό γινόµενο
διανυσµάτων - Μερικές Παράγωγοι συναρτήσεων πολλών µεταβλητών, dir, grad, Curl, και
στοιχειώδης θεωρία διανυσµατικών πεδίων - Πολλαπλασιαστές Lagrange και άλλα κριτήρια
ακρότατων για συναρτήσεις πολλών µεταβλητών - ∆ιαφορικές συναρτήσεις πολλών µεταβλητών Επικαµπύλια Ολοκληρώµατα - ∆ιπλά τριπλά ολοκληρώµατα - Εφαρµογές στη Φυσική και την
Γεωµετρία (Υπολογισµός όγκων, ροπών αδράνειας, εµβαδών επιφανειών, κλπ) -Επιφανειακά
Ολοκληρώµατα - Εφαρµογές στη ροή των ρευστών- Το Θεώρηµα του Green, διανυσµατική
διατύπωση Θ. του Green, παραµετρική παράσταση επιφανειών και εφαρµογές (ροή, κλπ) - Το
Θεώρηµα του Stokes (Εφαρµογές στη Φυσική) -Το Θεώρηµα της Απόκλισης.
Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις ∆ιαφορών

ΜΑΘ 203

∆ιαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξεως - ∆ιαφορικές Εξισώσεις ανωτέρας τάξεως - Συστήµατα
∆ιαφορικών Εξισώσεων - Μετασχηµατισµοί Laplace - Εξισώσεις ∆ιαφορών - Θεωρία Ευστάθειας.
Φυσική ΙΙ

ΦΥΣ 102

Το µάθηµα αυτό αναφέρεται στις βασικές αρχές του ηλεκτροµαγνητισµού αναπτύσσοντας τις
έννοιες του µαγνητικού πεδίου και αναλύοντας τους νόµους του Ampere και Faraday. Το µάθηµα
ολοκληρώνεται µε αναφορά στις αρχές της γεωµετρικής και κυµατικής οπτικής καθώς και στην
αλληλοεπίδραση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και φωτός µε την ύλη. Στα ανωτέρω θέµατα έµφαση
δίδεται σε πρακτικές και τεχνολογικές εφαρµογές. Το µάθηµα ολοκληρώνεται και συµπληρώνεται
µε την επίλυση θεωρητικών ασκήσεων και την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ: Νόµος Ampere, Ρευµατοφόροι αγωγοί, Σωληνοειδές, Νόµος BiotSavart - Επαγωγικά ρεύµατα, Χρονικά µεταβαλλόµενη µαγνητική ροή, Νόµος Faraday, Νόµος
Lenz, Συντελεστής αυτεπαγωγής L, Κύκλωµα LR - Ενέργεια σε ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο,
Ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις συστήµατος LC, Φθίνουσες και εξαναγκασµένες ταλαντώσεις,
Συντονισµός σε κύκλωµα LCR - Κυµατικές έννοιες, Αρχή δηµιουργίας ηλεκτροµαγνητικού
κύµατος, Ένταση η-µ κύµατος, ∆ιάνυσµα Poynting, Επαγωγικά µαγνητικά πεδία, Ρεύµα
µετατόπισης, Εξισώσεις Maxwell. ΟΠΤΙΚΗ: Κυµατικές ιδιότητες, Αρχή επαλληλίας, Αρχή
Huygens, Ανάκλαση, ∆ιάθλαση και Νόµος Snell, Ολική ανάκλαση, Αρχή Fermat - Γενικός τύπος
κατόπτρων, ∆ιαγράµµατα ακτινών για κάτοπτρα. Γενική εξίσωση διάθλασης, Λεπτοί φακοί,
∆ιαγράµµατα ακτινών για φακούς - Συµβολή κυµάτων, Πείραµα Young, Περίθλαση Fraunhofer
από απλή σχισµή, Όριο διάκρισης, Περίθλαση από διπλή σχισµή, Πόλωση φωτός, Νόµος Brewster.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ: Εισαγωγή στη σύγχρονη Φυσική, Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, Ιδιότητες
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φωτονίου, Υλικά κύµατα, Μήκος κύµατος de Broglie, Κυµατοµηχανική, Κυµατοσυνάρτηση Στάσιµες καταστάσεις, Συντονισµοί κυµάτων, Ιδιοσυχνότητες, Στάσιµα κύµατα, Σωµάτιο σε κουτί,
Κβάντιση ενέργειας - Ελεύθερα ηλεκτρόνια, Νόµοι κατανοµής κατά Maxwell-Boltzmann και κατά
Pauli, Ενεργειακή κατανοµή ηλεκτρονικού αερίου, Ηλεκτρική αγωγιµότητα, Ενεργειακές Ζώνες,
Μέταλλα, Μονωτές, Ηµιαγωγοί - Καθαροί ηµιαγωγοί, Μέτρηση ενεργειακού χάσµατος, Ηµιαγωγοί
µε προσµίξεις, Ηµιαγωγοί τύπου-n και τύπου-p - ∆ίοδος επαφής p-n , ∆ίοδος LED, Φωτοδίοδος p-in. Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε λύση ασκήσεων και διεξαγωγή εργαστηριακών πειραµάτων.
∆οµηµένος Προγραµµατισµός

ΠΛΗ 111

Ανασκόπηση βασικών εννοιών της C από το µάθηµα ΛΟΓ101. Μεθοδολογία “διαίρει και
βασίλευε” και χρήση αναδροµικών συναρτήσεων στην επίλυση προβληµάτων. Σχεδιασµός
αλγορίθµων για το πρόβληµα της ταξινόµησης και της αναζήτησης. Εισαγωγή σε αφηρηµένους
τύπους δεδοµένων (abstract data types). Απλά παραδείγµατα αφηρηµένων τύπων, συµβολοσειρές,
διατάξεις. Ορισµός λιστών και παραλλαγών τους (απλά/διπλά διασυνδεµένες λίστες, κυκλικές
λίστες). Υλοποιήσεις και εφαρµογές αυτών. Ουρές και στοίβες. ∆υαδικά δέντρα αναζήτησης,
διασχίσεις δέντρων και ουρές προτεραιότητες. Εισαγωγή σε γραφήµατα και αναπαράσταση αυτών.
Απλοί αλγόριθµοι πάνω σε γραφήµατα.
Λογική Σχεδίαση

ΗΡΥ 111

∆υαδική αναπαράσταση αριθµών, δυαδικό/οκταδικό/δεκαεξαδικό σύστηµα αναπαράστασης,
αριθµητική, ν-κύβοι. Άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, συνδυαστική λογική δύο επιπέδων. Πίνακες
Karnaugh, απλοποίηση συναρτήσεων µίας και πολλών µεταβλητών, ελαχιστοποίηση McCluskey.
Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωµάτων µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα TTL, αποκωδικοποιητές,
πολυπλέκτες, συγκριτές, προσθαφαιρέτες, Προγραµµατιζόµενη λογική PAL/GAL, και εισαγωγή σε
γλώσσες περιγραφής υλικού. Παλµική (pulse mode) ακολουθιακή λογική, flip-flop, µετρητές,
καταχωρητές, σχεδίαση µε ακολουθιακά κυκλώµατα, ανάλυση κυκλωµάτων, σχεδίαση µηχανών
πεπερασµένων καταστάσεων. Ανάλυση και σύνθεση ακολουθιακών κυκλωµάτων µε τον θεµελιώδη
τρόπο σχεδίασης (fundamental mode), µανδαλωτές.
Αγγλικά ΙΙ

ΑΓΓ 102

Τα «Αγγλικά II» προσφέρουν επέκταση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στα «Αγγλικά I», στη
γραµµατική και το λεξιλόγιο. Επίσης, δίνεται περαιτέρω έµφαση σε ικανότητες ακαδηµαϊκής
ανάγνωσης και συγγραφής. Επιπρόσθετα, στο ελάχιστο των 25 ωρών παρακολούθησης, οι φοιτητές
µπορούν να παρακολουθήσουν σεµιναριακά µαθήµατα συγγραφής και συζήτησης που παρέχονται
από το KE.Γ.E.Π. Οι φοιτητές βαθµολογούνται µε εξετάσεις. Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι του
Proficiency in English και προσκοµίσουν απόδειξη (φωτοαντίγραφο) γι’ αυτό, δεν χρειάζεται να
συµµετέχουν στις εξετάσεις των «Αγγλικά I» και «Αγγλικά II». Μετά από αίτηµά τους µπορούν να
µεταβιβάσουν το βαθµό που έλαβαν στα Αγγλικά III», στα «Αγγλικά I» και «Αγγλικά II». Οι
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει στην αρχή του εξαµήνου να ενηµερώσουν το KE.Γ.E.Π.
Πολιτική Οικονοµία

ΚΕΠ 102

Περιλαµβάνει σύντοµη ανασκόπηση της οικονοµικής ιστορίας µε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδοχή
των διαφόρων τρόπων παραγωγής και τις σηµερινές αναπτυξιακές τάσεις. Επίσης εξετάζεται η
εξέλιξη της οικονοµικής σκέψης (θεωρίας) µέχρι σήµερα, και ορισµένα στοιχεία µίκρο και µάκροοικονοµικής.
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Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

ΚΕΠ 104

Σύντοµη ιστορική αναδροµή από τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους µέχρι τα φιλοσοφικά
ρεύµατα του 20ου αιώνα. Περαιτέρω εξέταση βασικών νόµων, εννοιών και κατηγοριών της
σύγχρονης φιλοσοφίας: Εξέλιξη και καθολική σύνδεση των φαινοµένων - Ενότητα και πάλη των
αντιθέτων - Πέρασµα των ποσοτικών αλλαγών σε ποιοτικές - Άρνηση της άρνησης - Μοναδικό,
µερικό και γενικό - Αιτία και αποτέλεσµα - Περιεχόµενο και µορφή - Αναγκαιότητα και τυχαίο Ουσία και φαινόµενο - ∆υνατότητα και πραγµατικότητα - Πρότυπο και δοµή - Ιστορικότητα και
ολότητα.
Ιστορία του Πολιτισµού

ΚΕΠ 202

Στηριζόµενοι στις γνώσεις κοινωνιολογίας, πολιτικής οικονοµίας, φιλοσοφίας, κλπ. που έχουν
αποκτήσει ήδη οι φοιτητές, γίνεται προσπάθεια διερεύνησης διαφόρων εννοιών, όπως κρίση αξιών,
πολιτισµική κρίση και άλλων σ’ ένα διεπιστηµονικό επίπεδο. Από την άλλη διερευνούµε τα
προβλήµατα που έχουν εµφανιστεί µε τη βιοµηχανική επανάσταση, την εµφάνιση της µοντέρνας
τέχνης και του µεταµοντερνισµού.
Αριθµητική Ανάλυση

ΜΑΘ 202

Επίλυση Αλγεβρικών Εξισώσεων µίας Μεταβλητής - Παρεµβολή και Πολυωνυµική Προσέγγιση Αριθµητική Παραγώγιση - Αριθµητική Ολοκλήρωση - Θεωρία Προσέγγισης - Προβλήµατα
Αρχικών και Συνοριακών Τιµών για Συνήθεις Εξισώσεις.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός

ΠΛΗ 201

Παρουσίαση γενικών εννοιών του οντοκεντρικού προγραµµατισµού µε έµφαση στις γλώσσες C++
και Java. Επανάληψη βασικών εννοιών από το µάθηµα ΠΛΗ 102 και σύγκριση µε έννοιες
οντοκεντρικού προγραµµατισµού. Κλάσεις (Classes), διαπροσωπείες (interfaces) και δικαιώµατα
προσπέλασης (privileges). Ειδικά θέµατα διαχείρισης αντικειµένων (δηµιουργία και καταστροφή
αντικειµένων, διαχείριση µνήµης, εµβάθυνση σε ιδιαιτερότητες ανά γλώσσα προγραµµατισµού).
Επαναχρησιµοποίηση κώδικα: Κληρονοµικότητα (Inheritance). Πολυµορφισµός (Polymorphism)
και Υπερφόρτωση (Overloading). Προσπέλαση σε αρχεία και "διαρκή" αντικείµενα (Persistent
Objects). Βιβλιοθήκες κλάσεων (Class Libraries, Templates). Προχωρηµένα Θέµατα: ∆ιαχείριση
Εξαιρέσεων (Exception Handling), Πολυνηµατική Επεξεργασία (Multithreading).
Σήµατα και Συστήµατα

ΤΗΛ 201

Εισαγωγή σε σήµατα και συστήµατα συνεχούς και διακριτού χρόνου. ∆ιαχωρισµός σηµάτων σε
περιοδικά-απεριοδικά και σήµατα ενέργειας-ισχύος. Σειρές Fourier και Μ/Σ Fourier συνεχούς και
διακριτού χρόνου. Συνθήκες σύγκλισης ολοκληρώµατος και αθροίσµατος Fourier. Γραµµικά
χρονικά µη-µεταβαλλόµενα συστήµατα και συνέλιξη. Ευστάθεια εισόδου-εξόδου (BIBO).
Συσχέτιση και αυτοσυσχέτιση. Αυτοσυσχέτιση εξόδου γραµµικού χρονικά µη-µεταβαλλόµενου
συστήµατος από αυτοσυσχέτιση εισόδου. Συνάρτηση πυκνότητας ενέργειας, συνάρτηση
πυκνότητας ισχύος. ∆ιαµόρφωση πλάτους, διαµόρφωση γωνίας. Μ/Σ Hilbert και ανάλυση
ζωνοδιαβατών σηµάτων και συστηµάτων. Θεώρηµα δειγµατοληψίας και εφαρµογές σε MATLAB.
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Ψηφιακοί Υπολογιστές

ΗΡΥ 201

Βασική οργάνωση υπολογιστή: επεξεργαστής, µνήµη και περιφερειακά, γλώσσα µηχανής, γλώσσα
συµβολοµεταφραστή (assembly) και προγραµµατισµός µε αυτή, µοντέλο προγραµµατισµού
επεξεργαστή, εντολές και σύνολα εντολών, µέθοδοι καθορισµού διευθύνσεων (addressing modes),
διακοπές και εξαιρέσεις. Ψηφιακή αναπαράσταση αριθµών και αριθµητικές πράξεις. Εργαστήρια µε
χρήση µικροεπεξεργαστή, η προσοµοιωτή.
Βασική Θεωρία Κυκλωµάτων

ΗΡΥ 202

Συγκεντρωµένα στοιχεία και κυκλώµατα, νόµοι Kirchhoff, βασικές κυµατοµορφές σηµάτων,
ανάλυση µικρού σήµατος, κυκλώµατα 1ης και µεγαλύτερης τάξης (διαφορικές εξισώσεις, απόκριση
µηδενικής εισόδου και µηδενικής κατάστασης, πλήρης απόκριση, µεταβατική και µόνιµη
κατάσταση, βηµατική και κρουστική απόκριση), εξισώσεις κατάστασης, µετασχηµατισµός Laplace
(ορισµός, θεωρητική ανάλυση, ιδιότητες, επίλυση διαφορικών εξισώσεων, ενδεικτικές εφαρµογές),
συναρτήσεις µεταφοράς (διαγράµµατα Bode, πόλοι-µηδενικά, φυσικές συχνότητες).
Αγγλικά ΙΙΙ

ΑΓΓ 201

Τα «Αγγλικά III» προσφέρουν ένα πρόγραµµα «αυτο-µάθησης» στο KE.Γ.E.Π. µε µια σειρά
συνδυαστικών µαθηµάτων και εργασιών σε θέµατα της ειδικότητας των φοιτητών. Μικρές εργασίες
καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς µαθηµάτων για τα «Αγγλικά III» και οι τελικές εξετάσεις, θα
καθορίσουν το βαθµό των φοιτητών (η ανταπόκριση στα προαπαιτούµενα αυτού του τµήµατος,
είναι υποχρεωτική).
Στοιχεία ∆ικαίου

ΚΕΠ 204

Το δίκαιο και οι κανόνες του, στοιχεία δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, η έννοια του κράτους, τα
υποκείµενα του δικαίου, τα πράγµατα, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, η κατοικία και η πόλη,
τα δηµόσια έργα, η µελέτη του δηµοσίου έργου, οι υποχρεώσεις του αναδόχου από την ανάληψη
της κατασκευής του έργου, η εξέλιξη της σύµβασης, η επίλυση των διαφορών.
Μίκρο και Μάκρο Οικονοµική Ανάλυση

ΚΕΠ 201

Περιλαµβάνεται η ανάλυση της προσφοράς-ζήτησης εµπορευµάτων, η θεωρία του καταναλωτή και
η θεωρία της επιχείρησης. Επίσης καλύπτονται θέµατα µακροοικονοµίας για τον προσδιορισµό του
εισοδήµατος και της απασχόλησης, το ρόλο των επενδύσεων και την επίδραση των διεθνών
συναλλαγών.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
∆οµές ∆εδοµένων και Αρχείων

ΠΛΗ 211

Αφαιρετικοί Τύποι ∆εδοµένων Α.Τ.∆. (Abstract Data Types), Υλοποίηση σε C++, πολυπλοκότητα
αλγορίθµων, ανάλυση απόδοσης αλγορίθµων. Πολυωνυµικοί και ΝP αλγόριθµοι. Βέλτιστοι και
ευρηµατικοί αλγόριθµοι. Εξαντλητικοί αλγόριθµοι, greedy αλγόριθµοι. Εφαρµογές (minimum
spanning trees, shortest path, traveling salesman problem, knapsack problem). Ταξινόµηση στη
κεντρική µνήµη και τον δίσκο, αλγόριθµοι bubble sort, exchange sort, insertion sort, selection sort,
quick sort, merge sort, k-way merge sort, radix sort. A.T.∆. στοίβα (stack). Α.Τ.∆. σειρές (queues),
Α.Τ.∆. συνδεδεµένη λίστα (linked list). Υλοποίηση µε µονοδιάστατα πεδία (arrays) και δυναµική
παραχώρηση µνήµης. A.Τ.∆. δένδρα (trees), ∆ιάσχιση δένδρων (tree traversal), δυαδικά δένδρα
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έρευνας (binary search trees), πράξεις σε δυαδικά δένδρα έρευνας (Αναζήτηση, Εισαγωγές ∆ιαγραφές στοιχείων). Υλοποίηση µε πεδία (arrays) και δυναµική παραχώρηση µνήµης.
Εφαρµογές, κώδικες Huffman. A.T.∆. γράφοs (graph), διάσχιση (traversal). Πράξεις σε γράφους
(αναζήτηση, εισαγωγές, διαγραφές).Υλοποίηση γράφων και εφαρµογές (minimum spanning tree,
shortest path). Αναζήτηση (searching) στη κεντρική µνήµη και τον δίσκο. Σειριακή αναζήτηση
(Binary search, interpolation search, self adjusting search), Σειριακή αναζήτηση µε δείκτες (indexed
sequential search), ISAM. Ανάλυση απόδοσης αναζήτησης. Ιεραρχηµένη αναζήτηση µε δένδρα,
δένδρα στη κεντρική µνήµη (binary bearch brees, AVL brees, optimal trees, splay trees), ανάλυση
απόδοσης. ∆ένδρα στη δευτερεύουσα µνήµη (multiway search trees, B-trees, B+-trees), VSAM.
Tries, digital search trees, text tries, Patricia tries, κωδικοποίηση Ziv-Lembel. Αναζήτηση σε
κείµενο (αλγόριθµοι KMP, BMH). Μη ιεραρχηµένη αναζήτηση, hashing στην κεντρική µνήµη,
µέθοδοι αντιµετώπισης συγκρούσεων (collision resolution), ανοικτή διευθυνσιοδότηση (open
addressing), χωριστές αλυσίδες (separate chaining). Ανάλυση πολυπλοκότητας αναζήτησης.
Hashing στον δίσκο (dynamic hashing, extendible hashing, linear hashing). Ανάλυση απόδοσης
αναζήτησης.
Πιθανότητες και Τυχαία Σήµατα

ΤΗΛ 211

Τυχαίες µεταβλητές, τυχαία διανύσµατα και τυχαία σήµατα. Συναρτήσεις συσχέτισης και
συνδιακύµανσης. Πυκνότητα φάσµατος ισχύος. Γραµµικοί µετασχηµατισµοί τυχαίων διανυσµάτων
και γραµµικό φιλτράρισµα τυχαίων σηµάτων. Μοντελοποίηση θορύβου σε τηλεπικοινωνιακά
συστήµατα.
Γραµµικά Συστήµατα

ΣΥΣ 211

Εισαγωγή στη θεωρία γραµµικών συστηµάτων, µελέτη και µοντελοποίηση συστηµάτων µε βάση το
χώρο καταστάσεων, παραδείγµατα από επεξεργασία σηµάτων, εικόνες, κλπ. Εφαρµογές σε
συστήµατα συνεχούς και διακριτού χρόνου, µέθοδοι ανάλυσης, ελεγξιµότητα και
παρατηρησιµότητα, µέθοδοι πραγµατώσεως (realization) ελάχιστης διάστασης, στοιχεία από
µεθόδους σχεδίασης γραµµικών συστηµάτων. Μοντελοποίηση δυναµικών συστηµάτων,
Μεταβατική απόκριση συστηµάτων (transient response analysis), Βασικές δράσεις ελέγχου και
απόκριση συστηµάτων ελέγχου (basic control actions and response of control systems), Ανάλυση µε
την µέθοδο του γεωµετρικού τόπου (root locus analysis), Σχεδίαση συστηµάτων µε την µέθοδο του
γεωµετρικού τόπου, Ανάλυση µε την µέθοδο της απόκρισης συχνότητας, Σχεδίαση µε την µέθοδο
της απόκρισης συχνότητας.
Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων

ΗΡΥ 212

Θεµελιώδη εξαρτήµατα κυκλωµάτων (χαρακτηριστικές, ισχύς, ενέργεια), απλά κυκλώµατα
(συνδεσµολογίες), ηµιτονοειδής µόνιµη κατάσταση (παραστατικοί µιγάδες, σύνθετη αντίσταση,
υπέρθεση, µέθοδος βρόχων και κόµβων, µιγαδική ισχύς, µεγιστοποίηση ισχύος), συζευγµένα
κυκλώµατα (µετασχηµατιστές, ελεγχόµενες πηγές), εφαρµογή µετασχηµατισµού Laplace στην
ανάλυση κυκλωµάτων, θεωρήµατα δικτύων (αντικατάστασης, υπέρθεσης, Thevenin-Norton,
αµοιβαιότητας), δίθυρα δίκτυα.
Προχωρηµένη Λογική Σχεδίαση

ΗΡΥ 211

Εισαγωγή σε γλώσσες περιγραφής υλικού (HDL). Σύνθεση ψηφιακών κυκλωµάτων. Μοντέλα
συµπεριφοράς και δοµής, σχεδιασµός µε σχηµατικά διαγράµµατα, προσοµοίωση, επιβεβαίωση
σωστής λειτουργίας και ανάλυση χρονισµού κυκλωµάτων. Προχωρηµένη λογική σχεδίαση,
κωδικοποίηση one-hot, σχεδίαση µε αλγοριθµικές µεθόδους. Υπολογισµοί fan-in, fan-out, critical
path. Χωρική και χρονική πολυπλοκότητα και υπολογισµός συναρτήσεων πολυπλοκότητας Ο( ) για
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λογικά κυκλώµατα. Λογική σχεδίαση datapath και control path. Μηχανές πεπερασµένων
καταστάσεων, βελτιστοποίηση καταστάσεων. Βελτιστοποίηση απόδοσης. Γρήγορα κυκλώµατα
υπολογισµών, carry select adder, carry-save, Wallace και Dadda πολλαπλασιαστές. Αριθµητική
σταθερής και κινητής υποδιαστολής.
Αγγλικά ΙV

ΑΓΓ 202

Στα «Αγγλικά IV» θα ζητηθεί από τους φοιτητές να µελετήσουν κείµενα και γλώσσα βασισµένα σε
υλικό σχετικό µε την ειδικότητά τους. ∆ίνεται εργασία στην τάξη για να ολοκληρωθεί µε τη
βοήθεια του υπάρχοντος υλικού στο KE.Γ.E.Π., η οποία περιλαµβάνει εκτεταµένη χρήση του Web
για την ανάπτυξη όχι µόνο των ικανοτήτων στην Αγγλική γλώσσα, αλλά και θεµάτων τέτοιων όπως
Ηθική Επαγγέλµατος και ακαδηµαϊκός τρόπος συγγραφής τεχνικών αναφορών και κειµένων. Η
τελική εργασία και οι εξετάσεις θα καθορίσουν το βαθµό των φοιτητών (η ανταπόκριση στα
προαπαιτούµενα αυτού του τµήµατος, είναι υποχρεωτική).
∆ιακριτά Μαθηµατικά

ΜΑΘ 208

Στοιχειώδης συνδυαστική - Στοιχεία Μαθηµατικής Λογικής - Θεωρία Συνόλων - Θεωρία Αριθµών
και Μαθηµατική Επαγωγή - Σχέσεις και Συναρτήσεις - Σχέσεις Αναδροµής - Γλώσσες και
πεπερασµένα αυτόµατα (ντετερµινιστικά και µη) - Βασικές έννοιες Θεωρίας Γραφηµάτων.
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά

ΜΑΘ 302

Συναρτήσεις µιγαδικής µεταβλητής - Παράγωγοι - Συνθήκες Cauchy/Reimann - Αναλυτικές
συναρτήσεις - Αρµονικές συναρτήσεις - Εκθετικές τριγωνοµετρικές, υπερβολικές συναρτήσεις και
µετασχηµατισµοί - Γραµµικοί µετασχηµατισµοί και µετασχηµατισµοί Moebius - Σύµµορφες
απεικονίσεις - Μετασχηµατισµοί αρµονικών συναρτήσεων και συνοριακών συνθηκών Μετασχηµατισµοί Schwarz/Christoffel - Εφαρµογές στη θεωρία δυναµικού - Ηλεκτροστατικό
δυναµικό - Στάσιµες θερµοκρασίες - ∆υναµικό σε κυλινδρικό χώρο - Ροή ρευστού σε δύο
διαστάσεις (σε γωνία, γύρω από κύλινδρο) - Επικαµπύλια ολοκληρώµατα - θεώρηµα
Cauchy/Goursat - Ολοκληρωτικοί τύποι Cauchy - Σειρές Taylor - Σειρές Laurent - Υπολογισµός
ορισµένων (καταχρηστικών) ολοκληρωµάτων - Ο
γύρω από σηµείο διακλάδωσης Εφαρµογές σε µετασχηµατισµούς Fourier και Laplace.
Βιοµηχανική Κοινωνιολογία

ΚΕΠ 302

Αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας και ευέλικτη παραγωγή: κρίση και στρατηγικές αναδιάρθρωσης,
ευέλικτη οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας, αναδιάρθρωση του ευρύτερου παραγωγικού
συστήµατος (αγορά εργασίας, διαβιοµηχανικές σχέσεις και τοπικά παραγωγικά συστήµατα, έρευνα
και ανάπτυξη, µεταφορά τεχνολογίας, ανάπτυξη καινοτοµιών, βιοµηχανική πολιτική)..

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Λειτουργικά Συστήµατα

ΠΛΗ 301

O ρόλος του λογισµικού συστήµατος σε σχέση µε το υλικό και λογισµικό εφαρµογών. Ιστορικό
λειτουργικών συστηµάτων. Η έννοια της διεργασίας (process). Αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού
του Κεντρικού Επεξεργαστή. Επικοινωνία µεταξύ διεργασιών µέσω κοινής µνήµης και ανταλλαγής
µηνυµάτων. Το πρόβληµα του αµοιβαίου αποκλεισµού. Semaphores, monitors και critical sections.
∆ιαχείριση κύριας µνήµης: Εικονική µνήµη. Paging και segmentation. Αλγόριθµοι αντικατάστασης
σελίδων. ∆ιαχείριση Page faults. Η έννοια του αρχείου (file). Συστήµατα διαχείρισης αρχείων,
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directories και inodes. Συστήµατα εισόδου-εξόδου (Ι/O). Block και character devices. Programmed
I/O και DMA. Εστίαση σε διαχείριση µαγνητικών δίσκων, οδηγοί δίσκων, αλγόριθµοι
χρονοπρογραµµατισµού για αιτήσεις πρόσβασης σε δίσκους. Αποθήκευση πληροφορίας σε δίσκους
και χρησιµοποίηση Buffer Cache. Αντιµετώπιση αδιεξόδων. Εξέταση των συστηµάτων OSF/1
Operating System και UNIX.
Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

ΠΛΗ 302

Το µάθηµα αυτό επεκτείνει τις έννοιες της θεωρητικής ανάλυσης αλγορίθµων όπως αυτές
µελετήθηκαν αρχικά στο µάθηµα ΠΛΗ 202. Η έµφαση σ' αυτό το µάθηµα είναι µαθηµατική, αλλά
παράλληλα γίνεται εκτεταµένη χρήση πειραµατικών µεθόδων όταν αυτές συµπληρώνουν την
θεωρητική ανάλυση. Τα θέµατα που καλύπτει το µάθηµα είναι: Η έννοια της πολυπλοκότητας
αλγορίθµων, Μοντέλα υπολογισµού πολυπλοκότητας. Πειραµατική ανάλυση αλγορίθµων.
Βέλτιστοι αλγόριθµοι και κάτω όρια στους πόρους (χρόνο και µνήµη) που απαιτούνται για την
επίλυση προβληµάτων. Βασικές µέθοδοι σχεδιασµού αλγορίθµων (διαίρει και βασίλευε, δυναµικός
προγραµµατισµός, άπληστοι αλγόριθµοι). Εφαρµογές σε προβλήµατα της θεωρίας γράφων. NPcompleteness. Προσεγγιστικοί Αλγόριθµοι, Αλγόριθµοι βελτιστοποίησης, Αλγόριθµοι διερεύνησης,
Ευρηµατικοί αλγόριθµοι (heuristic algorithms). Local search (simulated annealing, tabu search
κλπ.). Γενετικοί αλγόριθµοι. Παράλληλοι Αλγόριθµοι. Άλλα µοντέρνα θέµατα αλγορίθµων και
πολυπλοκότητας (κατά την κρίση του διδάσκοντα).
Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισµικού και Προγραµµατισµός Συστηµάτων

ΠΛΗ 303

Έµφαση σε πρακτικές προγραµµατισµού και κυρίως σε εργαλεία προγραµµατισµού (όχι σε
γλώσσες προγραµµατισµού) για την ανάπτυξη συστηµάτων Λογισµικού. Χρησιµοποιείται LINUX,
C, C++, Java και εργαλεία όπως grep, awk, scripting languages, Perl, Standard Template Language
(STL), Visual Basic, COM, CORBA, Tcl/Tk, συστήµατα επικοινωνίας µε χρήση Java AWT,
SWING.
Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα I

ΤΗΛ 301

Αναλογικά και ψηφιακά σήµατα, σύνοψη µετασχηµατισµού Fourier), τεχνικές γραµµικής και µη
γραµµικής, αναλογικής (AM, PM, FM) και ψηφιακής (ASK, PSK, FSK, QAM) διαµόρφωσης
σήµατος, θεωρία θορύβου µε εφαρµογές στις Τηλεπικοινωνίες, θεωρία φασµάτων, φάσµατα
ισχύος, θεωρία φίλτρων και συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Εργαστήρια Αναλογικών
Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων.
∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων και Στοιχεία Κεραιών

ΤΗΛ 302

Χρονικά Μεταβαλλόµενα Πεδία (εξισώσεις Maxwell, εξίσωση κύµατος, βαθµωτά και
διανυσµατικά δυναµικά, θεώρηµα του Poynting). Επίπεδο Η/Μ κύµα (∆ιάδοση επιπέδου κύµατος
σε µη αγώγιµα µέσα, πόλωση επιπέδου κύµατος, διάδοση επιπέδου κύµατος σε µη τέλεια µονωτικά
µέσα, το πεδίο µέσα σε αγώγιµα µέσα, εξίσωση διάχυσης, διάδοση επιπέδου κύµατος σε τυχούσα
διεύθυνση, ταχύτητα οµάδας, θεώρηµα της αµοιβαιότητας). Ανάκλαση και διάθλαση επιπέδου
κύµατος (Νόµοι, εξισώσεις Fresnel, ολική ανάκλαση, ενεργειακοί συντελεστές ανάκλασης και
διάθλασης, κάθετη και πλάγια πρόσπτωση σε µέσα µε απώλειες, στάσιµα κύµατα, πρόσπτωση σε
διηλεκτρική πλάκα, πίεση ακτινοβολίας, σκέδαση Η/Μ κύµατος). ∆ιπολικές γραµµικές κεραίες,
κατευθυντικότητα και κέρδος κεραιών, παραδείγµατα εφαρµογής. Οµοιόµορφες και
Ανοµοιόµορφες Στοιχειοκεραίες, Στοιχειοκεραία Yagi-Uda, παραδείγµατα εφαρµογής. Κεραίες
επιφανείας και κεραίες λήψεως (κεραία σαν δέκτης, ενεργός επιφάνεια κεραίας). Εξίσωση του
Friis, εξίσωση Radar, θερµοκρασία κεραίας. ∆ιάδοση στο γήινο χώρο (τροποσφαιρική διάδοση και
διάθλαση, φαινόµενα διαλείψεων, ιονοσφαιρική διάδοση, παραδείγµατα εφαρµογής).
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Στατιστική Μοντελοποίηση και Αναγνώριση Προτύπων

ΤΗΛ 303

Εισαγωγή στη στατιστική. Θεωρία απόφασης Bayes, µέθοδοι εκµάθησης µε µεγιστοποίηση
πιθανότητας (maximum likelihood), εκτίµηση πιθανότητας µε την µέθοδο Bayes, expectation
maximization algorithm, κρυφά µοντέλα Markov. Γραµµικοί Ταξινοµητές, Επιλογή
χαρακτηριστικών µοντελοποίησης. Εκµάθηση χωρίς επίβλεψη, αλγόριθµος απόφασης κοντινότερου
γείτονα, k-means clustering. Μη γραµµικοί ταξινοµητές, αλγόριθµος perceptron, πολυστρωµατικά
νευρωνικά δίκτυα. Μη µετρικές µέθοδοι ταξινόµησης, δέντρα ταξινόµησης και αναδροµής
(classification and regression trees). Μετασχηµατισµοί χαρακτηριστικών, ανάλυση πρωτευόντων
συνιστωσών (PCA). Μοντέλα γράφων (Bayesian networks), simulated annealing, Markov random
fields, γεννητικοί αλγόριθµοι, µη παραµετρικές µέθοδοι (Parzen windows), support vector
machines, boosting.
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος

ΣΥΣ 301

Θεωρία και εφαρµογές του µηχανικού τηλεπικοινωνιών, θεωρία µιγαδικών µεταβλητών και
εφαρµογές τους σε διακριτά και συνεχή σήµατα και συστήµατα, αλγόριθµοι FFT, φίλτρα,
δειγµατοληψία και σφάλµατα, σχεδίαση και υλοποίηση αναδροµικών και µη αναδροµικών φίλτρων,
δοµές ψηφιακής επεξεργασίας, εκτίµηση φάσµατος, διαµόρφωση συχνότητας και εφαρµογή σε
σύνθεση µουσικής.
Ηλεκτρονική Ι

ΗΡΥ 301

Στοιχεία φυσικής συµπυκνωµένης ύλης, φυσική ηµιαγωγών, η επαφή PN, δίοδοι (λειτουργία,
χαρακτηριστικές, πόλωση, αντίσταση, επίδραση θερµοκρασίας, συνδεσµολογίες), δίοδοι varactor,
δίοδοι tunnel, thermistors, diacs, κλπ., διπολικά transistors (λειτουργία, χαρακτηριστικές, πόλωση,
παράµετροι, επίδραση θερµοκρασίας, συνδεσµολογίες), JFET και MOSFET (λειτουργία,
χαρακτηριστικές, πόλωση, παράµετροι, επίδραση θερµοκρασίας, συνδεσµολογίες), συνδεσµολογίες
πολλαπλών τρανζίστορ, ανάλυση και σχεδιασµός ενισχυτών µε transistors (τάξη A, τάξη B, τάξη
AB, τάξη C), ταλαντωτές µε transistors.
Ανόργανη Χηµεία

ΧΗΜ 101

Ατοµικά πρότυπα - Στοιχεία κβαντοχηµείας - Στοιχειώδη σωµάτια και τροχιακά - Περιοδικός
πίνακας των στοιχείων και περιοδικές ιδιότητες - Μοριακά τροχιακά - Χηµικοί δεσµοί Υβριδισµός - ∆οµή των µορίων - ∆ιαµοριακές δυνάµεις - Στοιχεία χηµικής θερµοδυναµικής Οξείδωση και αναγωγή - Οξέα, Βάσεις άλατα - Σύµπλοκες ενώσεις - Κανόνες ασφάλειας
εργαστηρίων Χηµείας - Εργαστηριακά σκεύη - Πρακτική άσκηση σε βασικές εργαστηριακές
τεχνικές - Αντιδράσεις και ανίχνευση κατιόντων και ανιόντων - Είδη χηµικών αντιδράσεων Χηµική ισορροπία - Υδρόλυση - Αµφολύτες - Ογκοµετρική Ανάλυση - Παρασκευή συµπλόκων
αλάτων. Η ύλη του µαθήµατος συµπληρώνεται και εµπεδώνεται µε εργαστηριακές ασκήσεις.
Ειδικά θέµατα (Η.Μ.Μ.Υ.): Ηµιαγωγοί - Παρασκευή - Ιδιότητες - Μέθοδοι ανάλυσης υλικών
µικροηλεκτρονικής - Επιφανειακή ανάλυση.
Προσοµοίωση Συστηµάτων

ΜΠ∆ 301

Προσοµοίωση συστηµάτων παραγωγής, µεταφοράς γραµµών αναµονής µοντελοποίηση του
συστήµατος, σχεδιασµός και προγραµµατισµός ενός πειράµατος προσοµοίωσης, συλλογή
δεδοµένων, δηµιουργία τυχαίων αριθµών και τυχαίων µεταβλητών, η µέθοδος Monte Carlo για τον
υπολογισµό ολοκληρωµάτων, µέθοδοι ελάττωσης της διασποράς, συνθήκες πεπερασµένου
ορίζοντα του προγραµµατισµού, οριακές συνθήκες λειτουργίας, ανάλυση αποτελεσµάτων, γλώσσες
προσοµοίωσης
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6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Βάσεις ∆εδοµένων

ΠΛΗ 311

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις Βάσεις ∆εδοµένων σαν τη κύρια πλατφόρµα
οργάνωσης και διαχείρισης όλων των πληροφοριών σχετικών µε τις σηµαντικές οντότητες για ένα
οργανισµό και για την καθηµερινή λειτουργία του οργανισµού, καθώς επίσης σαν τη βασική
πλατφόρµα ανάπτυξης των εφαρµογών των οργανισµών και επιχειρήσεων σήµερα. Λόγοι χρήσεως
Βάσεων ∆εδοµένων για την ανάπτυξη εφαρµογών στις επιχειρήσεις: προσπέλαση στη κοινή
πληροφορία του οργανισµού (sharing), ορθότητα προσπέλασης πολλών χρηστών (concurrency),
ασφάλεια σε περίπτωση αποτυχίας του συστήµατος (recovery), γρήγορη επαναφορά (fast
recoverability), προφύλαξη πληροφορίας (security), κοινό µοντέλο αναφοράς για τον οργανισµό και
τους στόχους του (organizational model). Μοντελοποίηση σαν µηχανισµός αφαίρεσης. Οντότητες,
σχέσεις µεταξύ οντοτήτων, περιορισµοί, περιορισµοί πληθικότητας, περιορισµοί ύπαρξης,
συναρτησιακές εξαρτήσεις. Το Μοντέλο Περιγραφής Οντοτήτων-Σχέσεων (Entity-Relationship
Data Model). Ανάλυση και καταγραφή αναγκών χρησιµοποιώντας το Μοντέλο ΟντοτήτωνΣχέσεων. Τα λογικά µοντέλα των Βάσεων ∆εδοµένων. Το Σχεσιακό µοντέλο. Μετατροπή του
µοντέλου Οντοτήτων-Σχέσεων στο Σχεσιακό Μοντέλο. Γλώσσες ανάληψης πληροφορίας από το
Σχεσιακό µοντέλο. Ορθός σχεδιασµός εφαρµογών βάσεων δεδοµένων στο σχεσιακό µοντέλο.
Προβλήµατα σχεδιασµού. Συναρτησιακές εξαρτήσεις και η χρήση τους. Κανονικοποίηση της
πληροφορίας. Κανονικές µορφές. Γλώσσες ανάληψης πληροφορίας. Το στάνταρτ της SQL-2.
Υποστήριξη για views. Embedded SQL. Γλώσσες βασισµένες σε γραφική απεικόνιση. Query by
example. Θέµατα Απόδοσης των Βάσεων ∆εδοµένων. Κόστος ανάληψης από δευτερεύουσα µνήµη,
ανάγκη ανάληψης σε blocks, επιλογή του µεγέθους του block. Μέθοδοι προσπέλασης της
πληροφορίας στους πίνακες (Access Paths). Το πρόβληµα της επιλογής καλών δεικτών (index
selection problem). Άλλες µέθοδοι βελτιστοποίησης απόδοσης: vertical partitioning, vertical
clustering, horizontal partitioning, horizontal clustering, κλπ. Η αναγκαιότητα του βελτιστοποιητή
ερωτήσεων (Query Optimizer) στις σχεσιακές βάσεις. Ευριστική βελτιστοποίηση ερωτήσεων.
Στατιστική βελτιστοποίηση ερωτήσεων και επιλογή της κατάλληλης µεθόδου προσπέλασης (Access
Path). Το πρόβληµα της ταυτόχρονης προσπέλασης πολλαπλών χρηστών στη βάση. Προβλήµατα
χαµένων ενηµερώσεων, ασυνεπών διαβασµάτων, κλπ. Το σύστηµα ελέγχου ταυτοχρονισµού
(concurrency control manager). Transactions, ανάµειξη των εντολών από διαφορετικά transactions,
ορθή ανάµειξη, serializability. Πρωτόκολλα υποστήριξης ταυτοχρονισµού. Υποστήριξη ανάκαµψης
της Βάσης σε περίπτωση προβληµάτων. Ο µηχανισµός Ανάκαµψης (Recovery Management). Το
µάθηµα είναι ισχυρά κατευθυνόµενο προς το σχεδιασµό και την υλοποίηση εφαρµογών πάνω σε
Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων καθώς και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος και
κατά δεύτερο λόγο στην υλοποίηση των Συστηµάτων Βάσεων ∆εδοµένων. Μια µεγάλη εφαρµογή
βάσεων δεδοµένων αναλύεται, σχεδιάζεται και υλοποιείται σε φάσεις στη διάρκεια του µαθήµατος.
Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα ΙΙ

ΤΗΛ 311

Σύντοµη επανάληψη στοιχείων στοχαστικών διαδικασιών, γραµµικών συστηµάτων, πυκνότητα
φασµατικής ισχύος, δειγµατοληψία. Σύνοψη στοιχείων θεωρίας πληροφοριών (εντροπία, αµοιβαία
πληροφορία). Κβάντιση τυχαίας µεταβλητής και ανυσµατική κβάντιση. Αναπαράσταση ψηφιακών
σηµάτων και µοντέλα ζωνοπερατών καναλιών µετάδοσης. Μορφοποίηση παλµού, βέλτιστοι δέκτες
για AWGN: συσχέτιση, προσαρµοσµένο φίλτρο. Υπολογισµός πιθανότητας ορθής
αποκωδικοποίησης. Συγχρονισµός: µέθοδος µέγιστης πιθανοφάνειας, PLL. Χωρητικότητα διαύλου,
στοιχεία κωδικοποίησης, συνελικτικοί κώδικες και ο αλγόριθµος του Viterbi. Παλµοί Nyquist,
Ισοστάθµιση, Μερική Ισοστάθµιση, Βέλτιστοι δέκτες και ο αλγόριθµος του Viterbi. Γραµµική και
µη-γραµµική ισοστάθµιση: LMMSE, MMSE-DFE, FSE. Προσαρµοζόµενη ισοστάθµιση.
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Εφαρµογή σε συστήµατα ψηφιακού συνδροµητικού βρόγχου. Συστήµατα spread spectrum: DSCDMA και FH-CDMA.
Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φωνής

ΤΗΛ 312

Ανάλυση φωνής. Ψηφιακό µοντέλο παραγωγής φωνής. Μετασχηµατισµός Fourier βραχέως χρόνου.
Ανάλυση γραµµικής πρόβλεψης. Κλασσικά τηλεπικοινωνιακά πρότυπα κωδικοποίησης φωνής.
Παλµοκωδική, ∆ιαφορική Παλµοκωδική και ∆έλτα διαµορφώσεις. Σύγχρονα πρότυπα
κωδικοποίησης φωνής. Κβαντισµός διανύσµατος. Κωδικοποιήσεις GSM, CELP και MP3.
Θεωρία και Εφαρµογές Αυτοµάτου Ελέγχου

ΣΥΣ 311

Εισαγωγή και µελέτη των κλασσικών συστηµάτων ελέγχου, µοντελοποίηση συστηµάτων µε βάση
τη συνάρτηση µεταφοράς, ανάλυση και σύνθεση των συστηµάτων µε τη βοήθεια κλασσικών
µεθόδων, εφαρµογή των διαγραµµάτων Bode, Nyquist, Nichols για τη σχεδίαση αντισταθµιστών,
παραδείγµατα εφαρµογών σε έλεγχο πλοίων, αεροσκαφών κλπ. Χρήση πακέτων Software που
έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο συστηµάτων. Ο ελεγκτής PID και εισαγωγή στον εύρωστο έλεγχο.
Ανάλυση των συστηµάτων ελέγχου στον χώρο των καταστάσεων. Σχεδίαση συστηµάτων στον
χώρο των καταστάσεων.
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΣΥΣ 312

Γενικές αρχές, µαθηµατική περιγραφή ψηφιακών εικόνων, Αντίληψη Εικόνας, αναπαράσταση
χρώµατος, ∆ειγµατοληψία, Μετασχηµατισµός Fourier και άλλοι µετασχηµατισµοί δύο διαστάσεων,
χρήση ανυσµάτων και τελεστών, βελτίωση εικόνας, οµαλοποίηση και αύξηση contrast,
ανακατασκευή εικόνας µε αλγεβρικές και στοχαστικές µεθόδους, βέλτιστα φίλτρα, αρχές
συµπίεσης και κωδικοποίησης εικόνας.
Ηλεκτρονική ΙΙ

ΗΡΥ 311

∆ιαφορικοί ενισχυτές, τελεστικοί ενισχυτές µε transistors (χαρακτηριστικά, απόκριση συχνότητας,
ταχύτητα, ισχύς), τελεστικοί ενισχυτές µε FET (χαρακτηριστικά, απόκριση συχνότητας, ταχύτητα,
ισχύς), ανάλυση και σχεδιασµός ενισχυτών (ανάδραση, αντιστάθµιση συχνότητας, αντίσταση
εισόδου-εξόδου), κυκλώµατα µε τελεστικούς ενισχυτές (ενισχυτές ισχύος, λογαριθµικοί ενισχυτές,
ενισχυτές video, ταλαντωτές, πολυδονητές, κυκλώµατα χρονισµού, συγκριτές, πηγές τάσης και
ρεύµατος, ακόλουθοι τάσης, αθροιστές, πολλαπλασιαστές, διαιρέτες, διαφοριστές, ολοκληρωτές,
φίλτρα, διαµορφωτές, αποδιαµορφωτές, ανιχνευτές φάσης, VCO, PLL, αναλογικοί διακόπτες,
κυκλώµατα δειγµατοληψίας και συγκράτησης). Ολοκληρωµένα κυκλώµατα ειδικών συναρτήσεων.
Οργάνωση Υπολογιστών

ΗΡΥ 312

Εισαγωγή στην τεχνολογία υλοποίησης υπολογιστών, η γλώσσα assembly σαν διεπαφή υλικού και
λογισµικού. Εσωτερική οργάνωση επεξεργαστή. Υλοποίηση επεξεργαστή από απλούς δοµικούς
λίθους (καταχωρητές, πολυπλέκτες, λογικές πύλες). Σχεδίαση datapath, και µονάδας ελέγχου.
∆ιακοπές και υποστήριξή τους στην µονάδα ελέγχου. Κρυφές µνήµες (cache memories), εικονική
µνήµη. Εισαγωγή σε µικροπρογραµµατισµό, στη µέθοδο pipelining και σε αποδοτικές (από
πλευράς ταχύτητας ή/και κόστους) υλοποιήσεις υπολογιστών.
Σχεδίαση µε χρήση υπολογιστή (CAD)

ΜΠ∆ 302

Σχεδιοµελέτη µε χρήση Η/Υ, ρόλος στην διαδικασία µελέτης προϊόντος, εφαρµογές - συστήµατα
σχεδίασης, συστήµατα τρισδιάστατης µοντελοποίησης, µοντέλα σύρµατος, µοντέλα επιφανειών,

46

µοντέλα στερεών, αναπαράσταση καµπυλών και επιφανειών Ferguson, Bezeir, B- Splines, Nurbs.
Σύνδεση σχεδιοµελέτης µε παραγωγή.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Θεωρία Υπολογισµού

ΠΛΗ 401

Αλφάβητα και γλώσσες. Πεπερασµένα αυτόµατα. Ιδιότητες των πεπερασµένων αυτοµάτων και των
γλωσσών που δέχονται. Κανονικές εκφράσεις και κανονικές γλώσσες. Ισοδυναµία πεπερασµένων
αυτοµάτων και κανονικών εκφράσεων. Εφαρµογές πεπερασµένων αυτοµάτων και κανονικών
εκφράσεων στους µεταγλωττιστές. Το εργαλείο lex. Γλώσσες και γραµµατικές χωρίς
συµφραζόµενα. Αυτόµατα στοίβας. Ισοδυναµία γραµµατικών χωρίς συµφραζόµενα και αυτοµάτων
στοίβας. Εφαρµογές των γραµµατικών χωρίς συµφραζόµενα στους µεταγλωττιστές. Το εργαλείο
yack. ∆ιάφοροι τύποι µηχανών Turing. Η θέση των Church-Turing. Μη υπολογισιµότητα.
Υπολογιστική πολυπλοκότητα.
Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού

ΠΛΗ 402

Το µάθηµα εστιάζει σε ανάπτυξη γλωσσών προγραµµατισµού και ειδικότερα σε θέµατα όπως,
προσδιορισµός σύνταξης (syntax specification), type systems, type interface, χειρισµός εξαιρέσεων
(exception handling), απόκρυψη πληροφορίας (information hiding), δοµηµένη αναδροµή (structural
recursion), διαχείριση και αποθήκευση δεδοµένων προγράµµατος (run-time storage management)
και παραδείγµατα προγραµµατισµού, µη δοµηµένος προγραµµατισµός όπως συναρτησιακός
προγραµµατισµός µε Lisp, Scheme, ML και Λογικός προγραµµατισµός µε Prolog.
Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφοριακών συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο

ΕΚΠ 403

Στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία για την ανάλυση των
απαιτήσεων, το σχεδιασµό και την υλοποίηση εφαρµογών πληροφοριακών συστηµάτων στο
∆ιαδίκτυο, καθώς και βασικές αρχιτεκτονικές και εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών πληροφορικών
συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο. Η σηµασία των προτύπων στον παγκόσµιο ιστό. HTML, HTTP, Web
browsers, web servers. Η σηµασία της πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων οργανισµών και
επιχειρήσεων από το web. Βασικές συνιστώσες της αρχιτεκτονικής των εφαρµογών στο web:
βάσεις δεδοµένων, κανόνες λειτουργίας επιχειρήσεων (business logic), διαπροσωπίες (interfaces).
Μονολιθικές (single tier), client server, multi-tier αρχιτεκτονικές. Πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα. Βασικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών στο web και διασύνδεσης µε βάσεις
δεδοµένων: ODBC, JDBC, ADO, CGI scripts, dynamic HTML, Javascripts, VBscripts, Javaserver
pages, active server pages. Μεθοδολογίες ανάλυσης, σχεδιασµού και υλοποίησης εφαρµογών
χρησιµοποιώντας το οντοκεντρικό µοντέλο: Use Cases, CRC cards. Επισκόπηση της UML: class,
sequence, collaboration, statechart, activity, component, deployment diagrams, stereotypes,
constraints, OCL. Μεθοδολογίες για την αύξηση της χρηστικότητας των εφαρµογών, usability
engineering. Αρχές και οδηγίες κατασκευής διαπροσωπειών για το web. Σύντοµοι και λεπτοµερείς
κανόνες, σχεδιασµός διαπροσωπειών ειδικού τύπου (menus forms κλπ.). Επιλογή χρωµάτων,
βοήθεια στους χρήστες. Βασικά λάθη σχεδιασµού διαπροσωπειών στο Web. Μεθοδολογίες
ανάλυσης της χρηστικότητας των εφαρµογών και χρήση τους σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης.
Interface mockup, prototypes, interface flow diagrams. Ανάλυση απόδοσης από οµάδες, experts και
χρήστες µε µεθοδολογίες usability evaluation. Μεθοδολογίες απεικόνισης και σύνδεσης
οντοκεντρικών εφαρµογών µε σχεσιακές βάσεις. Μεθοδολογίες για τη συνολική ανάπτυξη
εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο, the waterfall model, ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εργαλείων,
παράλληλη και συγχρονισµένη ανάπτυξη διαπροσωπειών, ελαφρότερες µεθοδολογίες. Το µάθηµα
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είναι βασισµένο στην ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασµό και υλοποίηση µιας µεγάλης εφαρµογής
στο web που χρησιµοποιεί βάσεις δεδοµένων και εναλλακτικές πλατφόρµες ανάπτυξης.
Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Πολυµέσων

ΕΚΠ 404

Το µάθηµα εστιάζει στην επεξεργασία, αρχειοθέτηση και αναζήτηση πληροφορίας σε µορφή
στατικής και κινούµενης εικόνας (video) καθώς και σε αντίστοιχες µεθόδους στο ∆ιαδίκτυο.
Καλύπτονται θέµατα όπως: Εισαγωγή σε Πολυµέσα, Εφαρµογές Πολυµέσων, Πληροφοριακά
Συστήµατα Πολυµέσων. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης στατικής και κινούµενης
εικόνας (video) σε πληροφοριακά συστήµατα. Τεχνικές συµπίεσης (compression) JPEG, MPEG-1,
2, 4, 7). Τµηµατοποίηση video (video segmentation into shots, shot aggregates). Αναπαράσταση
περιεχοµένου εικόνας και video, µέθοδοι συµβολικών (symbolic projections), γράφοι ιδιοτήτων
(attributed relational graphs), παράσταση κίνησης (διάνυσµα κίνησης, τροχιές). Τεχνικές
αναζήτησης και ανάκτησης εικόνας και video µε βάση χρώµα, υφή, σχήµα, χωρικό περιεχόµενο,
κίνηση, τροχιές κλπ. Τεχνικές δεικτοδότησης (indexing) σε πληροφοριακά συστήµατα (R-trees, R+trees, R*-trees, SR-trees, SS-trees, M-trees, space filling curves). Γλώσσες ερωτήσεων, διαλογική
αναζήτηση, αµφίδροµη αναζήτηση (relevance feedback), είδη ερωτήσεων (range queries, nearest
neighbor queries). Εµπορικά και Πειραµατικά συστήµατα Εικόνας (QBIC, Virage, PhotoBook,
Safe/VisualSeek/WeebSeek, SQUID, PictToSeek). Πληροφοριακά συστήµατα Πολυµέσων στο
∆ιαδίκτυο, αρχιτεκτονικές, µέθοδοι και συστήµατα αναζήτησης πολυµέσων στο ∆ιαδίκτυο,
απόδοση µεθόδων, µέθοδοι πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (crawling).
Τεχνητή Νοηµοσύνη

ΠΛΗ 405

Το µάθηµα καλύπτει τις βασικές αρχές και τεχνικές της τεχνητής νοηµοσύνης. Καλύπτονται θέµατα
όπως: Ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη της τεχνητής νοηµοσύνης. Η έννοια του ευφυούς πράκτορα
και ο ρόλος της στην τεχνική νοηµοσύνη. Τεχνικές ψαξίµατος. Προβλήµατα ικανοποίησης
περιορισµών και αλγόριθµοι για την επίλυση τους. Αναπαράσταση γνώσης χρησιµοποιώντας
προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξεως. Εξαγωγή συµπερασµάτων σε προτασιακή λογική
και λογική πρώτης τάξεως. Βάσεις γνώσεων. Συστήµατα λογισµού και λογικός προγραµµατισµός.
Σχεδιασµός (planning). Τεχνητή µάθηση. Συστήµατα πολλαπλών ευφυών πρακτόρων και οι
εφαρµογές τους.
Μηχανική Όραση

ΕΚΠ 406

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε τις βασικές αρχές και την µεθοδολογία της µηχανικής
όρασης µε έµφαση αλγορίθµους και εφαρµογές της µηχανικής όρασης. Το µάθηµα καλύπτει
θέµατα όπως: Σχηµατισµός εικόνας (image formation), µαθηµατικό, γεωµετρικό, χρωµατικό,
συχνοτικό, διακριτό µοντέλο. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας (φιλτράρισµα, ενίσχυση,
οµαλοποίηση). Υπολογισµών ακµών (edge detection), Τελεστές πρώτης και δευτέρας παραγώγου.
Τµηµατοποίηση εικόνας (image segmentation), Τµηµατοποίηση περιοχών και ακµών, ενίσχυση
ακµών και περιοχών, Τεχνικές κατωφλίου. Προχωρηµένες τεχνικές τµηµατοποίησης (µεγάλωµα και
σµίκρυνση περιοχών και ακµών, χαλαρωτική ταξινόµηση, τεχνική Hough). Τεχνικές επεξεργασίας
δυαδικών (binary) εικόνων, Μετασχηµατισµοί απόστασης, µορφολογικοί τελεστές, ταυτοποίηση
περιοχών (labeling). Ανάλυση, αναπαράσταση και αναγνώριση εικόνων. Παραστάσεις ακµών και
περιοχών, παράσταση και αναγνώριση σχηµάτων, παράσταση και αναγνώρισης δοµικού
περιεχοµένου εικόνων. Ανάλυση και αναγνώριση υφής, ∆οµικές και στατιστικές µέθοδοι.
∆υναµική όραση, υπολογισµός κίνησης, οπτικής ροής και τροχιές.
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∆ίκτυα Υπολογιστών Ι

ΤΗΛ 401

Εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας ∆ικτύων Επικοινωνίας Υπολογιστών (Shared Ethernet: Hubs and
Collisions, Interconnecting Ethernets: Switches and Routers, the Internet: Routing and the
Transmission Control Protocol, the Asynchronous Transfer Mode: Main Features, Control of
Quality of Service – QoS), Αρχές Σχεδίασης ∆ικτύων Επικοινωνίας Υπολογιστών, Μεταγωγή και
Πολυπλεξία, Ανασκόπηση του µοντέλου αναφοράς OSI, Φυσικό Επίπεδο (έλεγχος λαθών και
ψηφιοποίηση της πληροφορίας), Επίπεδο ∆ιαύλου (πρωτόκολλα alternating bit, go back N,
selective repeat, και µελέτη απόδοσης αυτών), Επίπεδο Προσπέλασης Μέσου (πρωτόκολλα
ALOHA και επίλυσης συγκρούσεων πακέτων µε βάση το δυαδικό δένδρο και την στοίβα), Τοπικά
∆ίκτυα Υπολογιστών (Ethernet, Token ring, FDDI, και Wireless LANs), Ασύρµατα Ψηφιακά
∆ίκτυα Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς (Πρωτόκολλα µετάδοσης Φωνής, ∆εδοµένων και
Συµπιεσµένου Video και ανάλυση απόδοσης αυτών), Επίπεδο ∆ικτύου (∆ροµολόγηση, Έλεγχος
Συµφόρησης), ∆ιαδίκτυο (Αρχιτεκτονική, Ονόµατα και ∆ιευθύνσεις, το πρωτόκολλο IP, τα
πρωτόκολλα TCP και UDP), Εισαγωγή στην Μοντελοποίηση και Προσοµοίωση ∆ικτύων
Υπολογιστών. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργασία (project) µε προσοµοίωση πρωτοκόλλων
επικοινωνίας υπολογιστών.
Νευρωνικά ∆ίκτυα και Εφαρµογές

ΣΥΣ 401

Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα. Multilayered Feedforward νευρωνικά δίκτυα-ο αλγόριθµος Back
Propagation. Recurrent νευρωνικά δίκτυα. Self Organizing νευρωνικά δίκτυα. Συσχετιστικές
µνήµες. Παραδείγµατα ολοκληρωµένης σχεδίασης ευφυών συστηµάτων µε νευρωνικά δίκτυα.
Βέλτιστος Έλεγχος

ΣΥΣ 402

Εισαγωγή στο λογισµό των µεταβολών, αρχή του βέλτιστου του Pontryagin (maximum principle).
Εφαρµογή της για την εύρεση λύσης στο πρόβληµα βελτιστοποίησης ντετερµινιστικού δυναµικού
συστήµατος και κατάστρωση του µοντέλου των οριακών συνθηκών για τις µερικές διαφορικές
εξισώσεις. Εφαρµογές του σε πρακτικά προβλήµατα, όπως ελάχιστη κατανάλωση καυσίµου πλοίων
και αεροπλάνων, εφαρµογές σε βιολογικά συστήµατα, εφαρµογές σε οικονοµικά µοντέλα
Ενσωµατωµένα Συστήµατα Μικροεπεξεργαστών

ΗΡΥ 401

Ενσωµατωµένες εφαρµογές µικροεπεξεργαστών, παραδείγµατα από την σύγχρονη αγορά (φρένα
ABS, κινητά τηλέφωνα, οικιακές συσκευές κλπ.). Τεχνολογικός χώρος σχεδίασης, θέµατα
κατανάλωσης ισχύος και µέθοδοι διαχείρισης ισχύος, συστήµατα τροφοδοσίας µε µπαταρίες,
υπολογισµός αυτονοµίας συστήµατος. Μέθοδοι συσχεδίασης υλικού-λογισµικού, µοντελοποίηση
συστήµατος. Μέθοδοι αλλαγής προγράµµατος ενσωµατωµένων συστηµάτων. Project εξαµήνου.
Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρια

ΗΡΥ 402

Αρχές ηλεκτρικών µετρήσεων. Θεωρία σφαλµάτων µετρήσεων. Αναλογική επεξεργασία σήµατος
(ενίσχυση, περιορισµός, φιλτράρισµα, γραµµικοποίηση, µετατόπιση στάθµης, συσχετισµός,
common mode rejection, αποµόνωση, δειγµατοληψία, συγκράτηση, συµπίεση, κλπ.).
Εξουδετέρωση επιδράσεων (θερµοκρασίας, υγρασίας, θορύβου, θερµοηλεκτρικού φαινοµένου,
ηλεκτροµαγνητική, επαγωγική, χωρητική, βρόχου γείωσης, κλπ.). Μετατροπή ψηφιακού σήµατος
σε αναλογικό (D/A), µετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (A/D). Ψηφιακή επεξεργασία
σήµατος (µP, PC, DSP). Καταγραφή δεδοµένων (data acquisition). Μετατροπείς (transducers) και
είδη µετατροπέων (µετατόπισης, δύναµης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, ισχύος, έντασης µαγνητικού
πεδίου, συχνότητας, στάθµης υγρών, παροχής, πίεσης ρευστών, κλπ.), αισθητήρια (sensors) και
είδη αισθητηρίων (θερµοκρασίας, διεύθυνσης-ταχύτητας ανέµου, υγρασίας, βαροµετρικής πίεσης,
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κλπ.), ανιχνευτές (detectors) και είδη ανιχνευτών (προσέγγισης, µικροκυµάτων, φωτός, καπνού,
πυρός, κλπ.). Ενεργοποιητές (actuators) και είδη ενεργοποιητών. Μετατροπείς στην βιοϊατρική,
microsensors, sensor arrays, sensor networking, smart and intelligent sensors. Συστήµατα
διεπικοινωνίας αισθητήρων (interface) µε υπολογιστή, παράλληλη και σειριακή διεπικοινωνία,
DMA, το πρότυπο IEEE488 (GPIB), το πρότυπο I2C, το πρότυπο CAN, διεπικοινωνία µέσω
modem, αναλογικοί και ψηφιακοί πολυπλέκτες. Αυτοµατοποιηµένες µετρήσεις.
Βιοϊατρική Ηλεκτρονική

ΗΡΥ 403

Εισαγωγή: στοιχεία φυσιολογίας του ανθρώπου, µηχανισµοί παραγωγής βιοσηµάτων, ηλεκτρικές,
µαγνητικές και οπτικές ιδιότητες βιολογικών ιστών και συστηµάτων, αλληλεπίδραση Η-Μ
ακτινοβολίας µε ιστούς. Βιοϊατρικοί Αισθητήρες: βιοδυναµικά ηλεκτρόδια, ηλεκτροχηµικοί
αισθητήρες, φωτονικοί αισθητήρες, βιοναλυτικοί αισθητήρες, νέες τεχνολογίες (εµφυτεύσιµοι
µικροαισθητήρες). Ηλεκτρονική Απεικόνιση: απεικονιστικοί ανιχνευτές από ακτίνες-γ έως
υπέρηχους, απεικόνιση µε: γ-Κάµερα, Ακτίνες–Χ, πυρηνικό µαγνητικό συντονισµό, υπερήχους.
Νέες τεχνολογίες: οµοεστιακή (confocal) µικροσκόπηση, οπτική τοµογραφία, απεικονιστική
φασµατοσκοπία. Ηλεκτρονική Θεραπευτική Οργανολογία: ηλεκτροχειρουργικά-ηλεκτροδιεγερτικά
όργανα, ραδιενεργές πηγές, επιταχυντές σωµατιδίων, Lasers, λιθοτριψία, νέες τεχνολογίες
(φωτοδυναµική θεραπεία, ροµποτική). Κανονισµοί ασφάλειας και καταλληλότητας Ιατρικής
Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας: βιολογικές επιδράσεις και προστασία από ηλεκτρικά ρεύµατα,
Ιονίζουσες ακτινοβολίες, Laser, µη ιονίζοντα Η-Μ πεδία, κανονισµοί FDA-CE. Ειδικά θέµατα και
εφαρµογές: µη επεµβατική διαγνωστική και παρακολούθηση, οπτική παγίδευση, µοντελοποίηση
φυσιολογικών συστηµάτων (καρδιαγγειακού, αναπνευστικού), διέγερση και έλεγχος,
διαµερισµατικά µοντέλα και ταυτοποίηση φυσιολογικών συστηµάτων.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταγλωττιστές

ΠΛΗ 411

Εισαγωγή. Υλοποίηση ενός απλού µεταγλωττιστή σε C. Λεκτική ανάλυση, κανονικές εκφράσεις
και γλώσσες, υλοποίηση λεκτικών αναλυτών χρησιµοποιώντας lex/flex. Συντακτική ανάλυση, topdown και bottom-up parsing, υλοποίηση συντακτικών αναλυτών χρησιµοποιώντας yacc/bison.
Σηµασιολογική ανάλυση. Παραγωγή ενδιάµεσου κώδικα. Οργάνωση µνήµης και περιβάλλον
εκτέλεσης (run-time environment) ενός προγράµµατος. Παραγωγή και βελτιστοποίηση τελικού
κώδικα. Υλοποίηση ενός µεταγλωττιστή για µια απλή γλώσσα προγραµµατισµού.
Ενοποίηση Πληροφορίας και Υπηρεσιών στο Web ΕΚΠ 412
Το web γίνεται κύριο µέσο συνεργασίας ανεξάρτητων επιχειρήσεων και οργανισµών που ο κάθε ένας
τους έχει διαφορετική οργάνωση των πληροφοριών του και διαφορετικά µοντέλα και διαδικασίες για την
παροχή των υπηρεσιών (services) του στον έξω κόσµο. Στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις
µεθοδολογίες ανάπτυξης προχωρηµένων εφαρµογών στο web που απαιτούν συνεργασία επιχειρήσεων και
οργανισµών (Β2Β) για την παροχή σύνθετων υπηρεσιών στο διαδίκτυο (υπηρεσιών που αποτελούνται από
άλλες υπηρεσίες), καθώς και τις πλατφόρµες ανάπτυξης τέτοιων υπηρεσιών. Το µάθηµα περιλαµβάνει:
Μοντέλα, αρχιτεκτονικές, και πλατφόρµες συνεργασίας επιχειρήσεων (Β2Β) για παροχή πληροφοριών και
υπηρεσιών στο Web.
Ηµιδοµηµένη Πληροφορία στο Web:
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To µοντέλο πληροφορίας στο web: XML. Τύποι και XML Schema. Ανάληψη πληροφορίας από XML
έγγραφα. Ανάληψη και µετασχηµατισµός XML δεδοµένων (ΧPATH, ΧSL, ΧSLT). Γλώσσα ερωτήσεων
στο web (XQUERY). Σηµασιολογία της πληροφορίας, γλώσσες και χρήση οντολογιών στο web, RDF,
OWL, κλπ. Μετατροπές πληροφορίας µεταξύ XML και σχεσιακού µοντέλου, και σχετικά εργαλεία.
Μοντέλα ανάληψης πληροφορίας από έγγραφα. Αρχιτεκτονικές και µοντέλα σύνθεσης πληροφορίας από
ανεξάρτητους οργανισµούς η επιχειρήσεις στο Web.
∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες(Web Services)
Αρχιτεκτονικές και πλατφόρµες ανάπτυξης κατανεµηµένων πληροφοριακών συστηµάτων. Πλατφόρµες
ολοκλήρωσης εφαρµογών επιχειρήσεων (ΕΑΙ). Μειονεκτήµατα χρήσης για Β2Β στο web. Τεχνολογίες και
πλατφόρµες ανάπτυξης εφαρµογών στο web ( J2EE..). Μειονεκτήµατα χρήσης για εφαρµογές Β2Β στο
web.
Αρχιτεκτονικές παροχής υπηρεσιών (services) στο web. Β2Β συνεργασία. Ασύγχρονη επικοινωνία,
SOAP. Εξεύρεση υπηρεσιών και επιχειρήσεων, περιγραφή υπηρεσιών. Υποστήριξη από τα πρότυπα UDDI,
WSDL. Σηµασιολογική περιγραφή υπηρεσιών (OWL-S). Επιχειρησιακά µοντέλα (business models),
µοντέλα επιχειρηµατικών διεργασιών (business processes). Υποστήριξη από τις αρχιτεκτονικές παροχής
υπηρεσιών στο web, ebXML, Roseanne, κλπ. Μοντέλα συγχρονισµού (coordination) και Συνδιαλλαγών
(transactions) για παροχή υπηρεσιών (WS-coordination, WS-transaction, κλπ.). Μοντέλα δοµηµένων
συνδιαλλαγών, δραστηριότητες (activities) persistent και transactional πληροφορία, ανακλήσεις
δραστηριοτήτων (compensations). Μοντέλα ροής εργασιών σε επιχειρήσεις (workflows). Μοντέλα
σύνθεσης υπηρεσιών και συγχρονισµού ροής εργασιών στο web (BPEL, κλπ).
To µάθηµα περιλαµβάνει θεωρία και ασκήσεις για την ανάπτυξη Β2Β εφαρµογών στο web.

Υπολογισµός µε Πράκτορες στο ∆ιαδίκτυο

ΕΚΠ 413

Πράκτορες (agents) και συστήµατα πολλαπλών πρακτόρων (multi-agent systems). Γλώσσες και
πρωτόκολλα επικοινωνίας σε συστήµατα πολλαπλών πρακτόρων. Κατανεµηµένη επίλυση
προβληµάτων (distributed problem solving). Κινητοί πράκτορες (mobile agents). Μεθοδολογίες για
ανάπτυξη συστηµάτων πολλαπλών πρακτόρων. Προσωπικοί πράκτορες (personal agents).
Πληροφοριακοί πράκτορες (information agents) και εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο (π.χ. Information
retrieval, filtering and dissemination). Οικονοµικοί πράκτορες (economic agents) και εφαρµογές
στο ηλεκτρονικό εµπόριο (electronic commerce). Άλλες εφαρµογές π.χ. διαχείριση διεργασιών
επιχειρήσεων (business process management), διαχείριση δικτύων κ.λ.π.
Αρχές Κατανεµηµένων Συστηµάτων Λογισµικού

ΠΛΗ 414

Εισαγωγή σε Κατανεµηµένα Συστήµατα, ορισµός, κίνητρα και χρήσιµες τεχνικές. Μοντέλα για την
αρχιτεκτονική Κατανεµηµένων Συστηµάτων: Τα µοντέλα του σταθµού εργασίας και των κοινών
επεξεργαστών. Μοντέλα διεργασιών: Πολυνηµατικές (multi-threaded) διεργασίες. Υλοποίηση
νηµάτων ελέγχου σε κοινό address space. Συστήµατα Επικοινωνίας: Ανασκόπηση του µοντέλου
OSI, blocking/non-blocking, αξιόπιστη και άµεση/έµµεση επικοινωνία. Συστήµατα κλήσης
διαδικασιών από απόσταση (Remote Procedure Call). RPC semantics και διαφάνεια. Επικοινωνία
µεταξύ οµάδων διεργασιών. Κατανεµηµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Αρχείων: ονοµασία,
διαφάνεια, προστασία. Εξασφάλιση συνέπειας, UNIX semantics, session semantics, immutable
files. Caching. ∆ιαχείριση αντιγράφων. Συνέπεια και συγχρονισµός: έλεγχος ταυτοχρονισµού,
ανάρρωση από βλάβες και αξιοπιστία, διάταξη γεγονότων, εκλογή ηγέτη, συναίνεση διεργασιών σε
Κατανεµηµένα Συστήµατα και αντιµετώπιση αδιεξόδου. Παραλληλισµός και διαχείριση
κατανεµηµένης πληροφορίας σε µοντέρνα αποθηκευτικά µέσα (Disk Arrays, RAID, Ροµποτικές
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Βιβλιοθήκης). Εξέταση των συστηµάτων: Mach, ISIS, AFS. Middleware για ανάπτυξη εφαρµογών:
CORBA
∆ιδακτική της Πληροφορικής

ΠΛΗ 415

Η Πληροφορική στην εκπαίδευση. Πολιτική και βαθµός ενσωµάτωσης της πληροφορικής στην
εκπαίδευση στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας
πληροφορικής στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Γενικές έννοιες διδακτικής και εφαρµογές στις
θετικές επιστήµες. Στόχοι και περιεχόµενο µαθηµάτων πληροφορικής. Σχεδιασµός ύλης.
Μεθοδολογίες αξιολόγησης. Σχεδιασµός και αξιολόγηση γραπτών ασκήσεων. Σχεδιασµός και
αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων. Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της
πληροφορικής προγραµµατισµού (εκπαιδευτικό λογισµικό, διαδικτυακοί τόποι, πολυµέσα).
Μάθηση από απόσταση. ∆ιδασκαλία πληροφορικής σε ενηλίκους και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

ΤΗΛ 411

Εισαγωγή σε ∆ίκτυα Υπολογιστών και στο ∆ιαδίκτυο. Επίπεδο Εφαρµογών (Αρχές Πρωτοκόλλων
Επιπέδου Εφαρµογών: τα πρωτόκολλα HTTP, FTP, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο – το πρωτόκολλο
SMTP, Υπηρεσία Καταλόγου του ∆ιαδικτύου – DNS), Επίπεδο Μεταφοράς (Αρχές και Υπηρεσίες,
Μεταφορά χωρίς σύνδεση – το πρωτόκολλο UDP, Αρχές Αξιόπιστης Μεταφοράς ∆εδοµένων,
Μεταφορά µε σύνδεση – το πρωτόκολλο TCP, Αρχές Ελέγχου Συµφόρησης, Έλεγχος Συµφόρησης
του πρωτοκόλλου TCP), ∆ίκτυα Υπολογιστών Πολλαπλών Μέσων (Εφαρµογές, Streaming Stored
Audio and Video, οι Περιορισµοί του best-effort-service του ∆ιαδικτύου, το πρωτόκολλο RTP,
Πέραν του best-effort-service, Μηχανισµοί χρονοπρογραµµατισµού µεταδόσεων και αστυνόµευσης
της εισαγωγής κίνησης στο δίκτυο, Ενοποιηµένες Υπηρεσίες – το πρωτόκολλο RSVP,
∆ιαφοροποιηµένες Υπηρεσίες), Ασφάλεια σε ∆ίκτυα Υπολογιστών (Ορισµός, Αρχές
Κρυπτογραφίας – Symmetric Key και Public Key κρυπτογραφία, Authentication, Ακεραιότητα
∆εδοµένων, ∆ιανοµή Κλειδιών και Πιστοποίηση, Ασφαλές email – PGP, Internet Commerce,
Ασφάλεια σε Επίπεδο ∆ικτύου – το πρωτόκολλο IPsec), Εισαγωγή σε ∆ιαχείριση ∆ικτύων
Επικοινωνίας Υπολογιστών (Πλαίσιο ∆ιαχείρισης του ∆ιαδικτύου, το πρωτόκολλο SNMP,
Firewalls).
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

ΤΗΛ 412

Πληροφορία - εντροπία (εντροπία, συνδετική εντροπία, υπό συνθήκη εντροπία, επεκτάσεις πηγής
πληροφορίας, πηγή πληροφορίας µε µνήµη, αναλογική πηγή πληροφορίας). Χωρητικότητα ∆ιαύλου
Πληροφορίας (∆ίαυλος πληροφορίας, ∆ιαπληροφορία - Χωρητικότητα, ∆ίαυλος Πληροφορίας
χωρίς απώλειες, ιδανικός δίαυλος πληροφορίας, οµοιόµορφος δίαυλος πληροφορίας, δυαδικός
συµµετρικός δίαυλος πληροφορίας, Σ-δίαυλος πληροφορίας, αλυσιδωτή σύνδεση διαύλων
πληροφορίας) Κωδικοποίηση σε Αθόρυβο Περιβάλλον (ορολογία και ταξινόµηση κωδίκων,
θεώρηµα του Kraft, Πρώτο Θεώρηµα Shannon, Απλοί Κώδικες (Shannon, Shannon-Fano,
Huffmann, ∆ενδροδιάγραµµα απόφασης). Κωδικοποίηση σε Θορυβικό Περιβάλλον (Κριτήρια
αποκωδικοποίησης, Φράγµα Fano, ∆εύτερο Θεώρηµα Shannon, αποκάλυψη σφαλµάτων, διόρθωση
σφαλµάτων, Κώδικας Hamming). Αλγεβρική Κωδικοποίηση (Κώδικες οµάδας, κώδικες Hamming,
BCH, Golay, Υλοποίηση κυκλικών κωδίκων, συνελικτικοί κώδικες).
Συστήµατα Επικοινωνίας Φυσικής Γλώσσας

ΤΗΛ 413

Αναγνώριση φωνής. Κρυφά Μαρκοβιανά µοντέλα. Στατιστικά γλωσσικά µοντέλα. Κατανόηση
φυσικής γλώσσας. Εφαρµογές συστηµάτων επικοινωνίας φυσικής γλώσσας. Φωνητικό διαδίκτυο
και η γλώσσα VoiceXML.
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Τεχνολογία και Εφαρµογές Ασαφούς Λογικής

ΣΥΣ 411

Εισαγωγή στα ασαφή σύνολα και στην ασαφή λογική, ασαφείς συσχετίσεις, θεωρία approximate
reasoning, συστήµατα βασισµένα σε ασαφείς κανόνες, µηχανισµοί ασαφών αποφάσεων, εφαρµογές
ασαφούς λογικής σε αυτόµατο έλεγχο, αναγνώριση προτύπων.
Σύγχρονα Θέµατα Αυτοµάτου Ελέγχου

ΣΥΣ 412

Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα, βασικές αρχές, γραµµική διαχωρισιµότητα, µάθηση και νόµοι
αυτής, το δίκτυο Backpropagation, το δίκτυο Hopfield, supervised και non supervised αλγόριθµοι,
simulated annealing, εφαρµογές σε αναγνώριση προτύπων, δυναµικά νευρωνικά δίκτυα, εφαρµογές
σε αναγνώριση και έλεγχο δυναµικών συστηµάτων. Εισαγωγή στην ασαφή λογική, συστήµατα
ασαφούς λογικής, ελεγκτές, βιοµηχανικές εφαρµογές. Εισαγωγή στον προσαρµοστικό έλεγχο.
Έλεγχος συστηµάτων µέσω DSP.
Βιοµηχανικά Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου

ΣΥΣ 413

Εισαγωγή
σε
αυτόµατο
έλεγχο
των
βιοµηχανικών
συστηµάτων
παραγωγής.
Χρονοπρογραµµατισµός και έλεγχος. Μείωση και βελτιστοποίηση κόστους µε ταυτόχρονη
βελτίωση ποιότητας. Έλεγχος για την ποιότητα σε πραγµατικό χρόνο. Μέθοδοι συνεχούς βελτίωσης
της ποιότητας. Εισαγωγή σε προγράµµατα προσοµοίωσης που χρησιµοποιούνται για
βελτιστοποίηση. Το σύστηµα SIMPLE++. Ευριστικές και µη ευριστικές µέθοδοι βελτιστοποίησης.
Αυτοπροσαρµοζόµενες µέθοδοι βελτιστοποίησης. Εκτεταµένη συµµετοχή των φοιτητών σε
βιοµηχανικές εφαρµογές. Στα πλαίσια του µαθήµατος θα γίνεται εξάσκηση στην τοπική
βιοµηχανία. Έλεγχος διακριτής λογικής (discrete logic control). Ελεγκτές προγραµµατιζόµενης
λογικής (PLC’s). Συστήµατα παραγωγής. Έλεγχος παραγωγής.
Αρχιτεκτονική Η/Υ

ΗΡΥ 411

Ποσοτική αξιολόγηση επιδόσεων υπολογιστών, εκτίµηση µέσω µετροπρογραµµάτων (benchmark),
σύνολα εντολών και η επίδρασή τους στην υλοποίηση, pipelines σταθερού και µεταβλητού µήκους,
εκτέλεση πολλαπλών εντολών ανά κύκλο – υπερβαθµωτοί υπολογιστές, scoreboard, εκτέλεση
εντολών εκτός σειράς – αλγόριθµος Tomasulo, πρόβλεψη διακλαδώσεων. Κρυφή µνήµη και
παράµετροι της σχεδίασής της, εικονική µνήµη και υλικό υποστήριξής της, TLBs. Συστήµατα
εισόδου/εξόδου. Project εξαµήνου.
Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστηµάτων

ΗΡΥ 412

Μέθοδοι υλοποίησης, ταχεία ανάπτυξη συστηµάτων (RSP), το µοντέλο του καταρράκτη.
∆ιαχείριση έργου µε PERT Charts, υπολογισµός κόστους συστηµάτων, θέµατα χρόνου ανάπτυξης
(time to market). Σχεδίαση µε αποσύνθεση και κατάτµηση συστηµάτων, top down και bottom up
σχεδιαστικές
µέθοδοι.
Επαναχρησιµοποιησιµότητα
υποσυστηµάτων,
εξειδικευµένες
αρχιτεκτονικές, τεχνολογική απεικόνιση (technology mapping). Ανάλυση ισχύος, θερµική ανάλυση,
σχεδίαση για αξιοπιστία. Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας, πατέντες, trade secrets. Μηχανισµοί
προώθησης καινοτοµικών ιδεών στην αγορά (εταιρίες startup, κλπ.). Project εξαµήνου.
Αρχιτεκτονική Παράλληλων Υπολογιστών

ΗΡΥ 413

Εισαγωγή στις παράλληλες αρχιτεκτονικές υπολογιστών: µοντέλα εκτέλεσης SIMD, MIMD,
κοινόχρηστη µνήµη, επικοινωνία µε µηνύµατα, δίκτυα διασύνδεσης υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές
κοινόχρηστης µνήµης, caching, τεχνικές πλεονασµού, συνοχή µνηµών cache (coherence), τεχνικές
snooping και directory. Μοντέλα συνέπειας µνήµης (Memory consistency). ∆ίκτυα και
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συµπλέγµατα σταθµών εργασίας ως παράλληλοι υπολογιστές (Networks/Clusters of Workstations).
Συστήµατα εισόδου/εξόδου για παράλληλους υπολογιστές.
Οπτοηλεκτρονική

ΗΡΥ 414

Στοιχεία οπτικής και φυσικής στερεάς κατάστασης: διάδοση του φωτός, πόλωση, συµβολή,
περίθλαση, υπέρθεση, ακτινοβολία µέλανος σώµατος, ενεργειακές ζώνες σε στερεά υλικά,
ηµιαγωγοί. ∆ιαµόρφωση Φωτός: ελλειπτική πόλωση, διπλοθλαστικότητα, οπτική ενεργότητα,
ηλεκτροπτικό φαινόµενο, διαµορφωτές Kerr, µαγνητοπτικές διατάξεις, ακουστοπτικό φαινόµενο,
µη γραµµική οπτική. Οθόνες: φωταύγεια, ηλεκτροφωταύγεια, φωταύγεια έκχυσης και
φωτοεκπέµπουσες δίοδοι (LEDs), οθόνες υγρών κρυστάλλων και πλάσµατος. Lasers: αυθόρµητη
και εξαναγκασµένη εκποµπή, οπτική κοιλότητα και οπτική άντληση, χαρακτηριστικά δέσµης,
κατηγορίες Laser. Ανιχνευτές-Ενισχυτές Φωτός: οπτική απορρόφηση σε ηµιαγωγούς, φωτοδίοδοι,
φωτοτρανζίστορ, διάταξη συζευγµένου φορτίου (CCD)-χαρακτηριστικά λειτουργίας και πηγές
θορύβου, φωτοπολλαπλασιαστές, ενισχυτές φωτεινότητας εικόνας-νυκτοσκόπια (image
intensifiers), θερµοηλεκτρικοί και πυροηλεκτρικοί ανιχνευτές, µπολόµετρα, αρχιτεκτονικές
απεικονιστικών ανιχνευτικών διατάξεων. Κυµατοδηγοί οπτικών ινών και οπτικά τηλεπικοινωνιακά
συστήµατα: ολική εσωτερική ανάκλαση, υλικά και κατηγορίες κυµατοδηγών, απώλειες σε οπτικές
ίνες, διαµόρφωση σήµατος, σχεδίαση ποµπού και δέκτη, ολοκλήρωση συστήµατος. Ειδικά θέµατα
και εφαρµογές: συστήµατα φασµατοσκοπίας, τεχνικές µέτρησης απόστασης, Laser Radar, θερµική
απεικόνιση, ολογραφία, ολογραφικές µνήµες.
Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΗΡΥ 415

Εισαγωγή, thyristors, triacs, power transistors, power MOSFETs, GTO thyristors, IGBT transistors.
Ανορθωτές (µονοφασικοί, τριφασικοί, ελεγχόµενοι κλπ.), µετατροπείς DC-DC (converters),
µετατροπείς DC-AC (inverters), cycloconverters, φορτιστές µπαταριών. Μεγιστοποίηση ισχύος
(MPPT), σύζευξη σε υψηλές συχνότητες (high-frequency link), snubbers, ειδικά πηνία και
µετασχηµατιστές. Τροφοδοτικές διατάξεις (γραµµικές, διακοπτικές, αδιάλειπτης ισχύος, ρύθµισης
ισχύος). Απαγωγή θερµότητας, αρµονικές, ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, προστασία.
Εφαρµογές στα ηλεκτρικά κινητήρια συστήµατα.
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΗΡΥ 416

Εισαγωγή. Κατηγορίες ανανεώσιµων πηγές ενέργειας. Ανεµογεννήτριες (αρχή λειτουργίας, τύποι
ανεµοκινητήρων, τύποι γεννητριών, διασύνδεση µε το δίκτυο, αυτόνοµη λειτουργία, µεγιστοποίηση
ισχύος). Φωτοβολταϊκές διατάξεις (αρχή λειτουργίας, τύποι φωτοβολταϊκών, διασύνδεση µε το
δίκτυο, αυτόνοµη λειτουργία, µεγιστοποίηση ισχύος). Αποθήκευση ενέργειας (συσσωρευτές, pump
storage, fuel cells κλπ). Εφαρµογές, νοµοθετικό πλαίσιο, περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
∆ίκτυα Παραγωγής (CAM)

ΜΠ∆ 401

Εισαγωγή, µοντέλα γέννησης - θανάτου το σύστηµα Μ/Μ/ 1, συστήµατα Markov που δεν είναι
γέννησης θανάτου, η κατανοµή Erlang, οµαδικές εξυπηρετήσεις, προχωρηµένα µοντέλα Μ/G1,
M/G/G/1, G/G/m, προχωρηµένα µοντέλα ανάλυσης γραµµών παραγωγής,. εισαγωγή στα
προβλήµατα και τα µοντέλα ευέλικτων συστηµάτων παραγωγής (FMS.
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μηχανική Ανάπτυξης Συστηµάτων Λογισµικού (Software Engineering)

ΠΛΗ 501

∆ιαδικασίες παραγωγής Λογισµικού (software processes). ∆ιαχείριση διαδικασιών κατασκευής
µεγάλων συστηµάτων λογισµικού. Ανάλυση και διαχείριση κινδύνου. Θέµατα οργάνωσης και
επάνδρωσης. Ανάλυση και καθορισµός απαιτήσεων (requirements). Τεχνικές ανάπτυξης
λογισµικού µε έµφαση σε οντοκεντρικές µεθόδους και τη γλώσσα UML. Design patterns. Design
frameworks. ∆ιαχείρισης αντιγράφων (version control). Έλεγχος (testing) συστηµάτων λογισµικού.
Πιστοποίηση (quality assurance). Συντήρηση λογισµικού και στρατηγικές παράδοσης προϊόντων.
Εφαρµογή των εννοιών που αναπτύσσονται στο µάθηµα σε όλες της φάσης της ανάπτυξη ενός
µεγάλου συστήµατος από οµάδες φοιτητών.
Επικοινωνία Ανθρώπων – Υπολογιστών

ΕΚΠ 502

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις αρχές επικοινωνίας του ανθρώπου µε
υπολογιστικές συσκευές. Ο άνθρωπος: cognitive models, αντίληψη, όραση, προσοχή και
περιορισµοί µνήµης, γνώση, τρόποι µάθησης. Τεχνολογίες και µηχανισµοί για αλληλοεπίδραση.
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Τρόποι επικοινωνίας (µενού, φόρµες, φυσική γλώσσα, κ.λ.π.).
Αρχές σχεδιασµού αλληλοεπίδρασης και κανόνες. Πρότυπα σχεδιασµού. Μετρικές απόδοσης.
Μεθοδολογίες για µέτρηση απόδοσης καινούριες µέθοδοι και εργαλεία επικοινωνίας.
Γραφική

ΠΛΗ 503

Εισαγωγικό µάθηµα στις βασικές τεχνικές γραφικής και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων όπως:
Χρήσιµές µαθηµατικές µέθοδοι. Μετασχηµατισµοί (µετατόπιση, περιστροφή, αλλαγή κλίµακας).
∆οµές δεδοµένων. Περιφερειακά εισόδου-εξόδου. Κρυφές επιφάνειες και σκίαση. Καµπύλες και
επιφάνειες υψηλότερης τάξης. Άλλα θέµατα (ray tracing, color theory, antialiasing, animation,
visualization).
H Οικονοµία της Κοινωνίας των Πληροφοριών

ΕΚΠ 504

Το µάθηµα θα δώσει µια πλατιά κάλυψη της βιοµηχανίας της Κοινωνίας των Πληροφοριών και µια
λεπτοµερή κάλυψη των βασικών αρχών για την έναρξη και τη λειτουργία επιτυχών επιχειρήσεων
στην περιοχή αυτή. Στόχος του µαθήµατος είναι να δώσει στους φοιτητές γνώση του
περιβάλλοντος των βιοµηχανιών υψηλής τεχνολογίας γενικά και του περιβάλλοντος της
βιοµηχανίας της πληροφορίας ειδικά. Επίσης να παρουσιάσει τις βασικές αρχές και διαδικασίες που
σχετίζονται µε την δηµιουργία µιας µικρής αναπτυσσόµενης επιχείρησης στην περιοχή αυτή,
δίνοντας έµφαση στη δηµιουργικότητα και την τεχνολογική καινοτοµία, εστίαση σε στόχους,
ευκαιρία και χρονισµό, ανάπτυξη τεχνολογίας, marketing, χρηµατοδότηση, δηµιουργία
συνεργασιών. Ιδιαίτερα θα εξετασθούν η οικονοµία της πληροφορίας, το κόστος της πληροφορίας,
η κοστολόγηση της πληροφορίας, business plans, χρηµατοδοτήσεις, πηγές ευκαιριών, market
planning, product planning, διαχείριση έρευνας και ανάπτυξης, marketing, διαχείριση πωλήσεων,
νοµική κάλυψη για πνευµατικά δικαιώµατα στην πληροφορία, διοίκηση και οργάνωση ανθρώπινου
δυναµικού για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο πώς το
Internet έχει αλλάξει τη βιοµηχανία της πληροφορίας. Το µάθηµα περιλαµβάνει παρουσιάσεις από
στελέχη της Βιοµηχανίας που θα προσκληθούν. Επίσης περιλαµβάνει παρουσιάσεις market models
για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων στην αγορά για διάφορα προϊόντα ή σχεδιαζόµενα
προϊόντα µε συνεργασία επιχειρήσεων.
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Κοινωνία και Τεχνολογίες Πληροφοριών

ΕΚΠ 505

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τη σηµασία της εξάπλωσης των Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εφαρµογών τους στην κοινωνία, την
αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας, των οργανισµών και των επιχειρήσεων, τους
κινδύνους από την κακή χρήση των ΤΠΕ, καθώς και το νοµικό πλαίσιο (ελληνικό και κοινοτικό)
που διέπει τη λειτουργία των οργανισµών και επιχειρήσεων. Το µάθηµα περιλαµβάνει εφαρµογές
τεχνολογιών πληροφοριών στην κοινωνία: e-government, e-commerce, tourism, e-health, elearning, e-services, environmental monitoring. Ολοκληρωµένες εφαρµογές τηλεόρασης και
Internet. Βασικές αρχές προστασίας προσωπικών πληροφοριών και ατοµικών δικαιωµάτων,
παραγωγικότητα, ποιότητα εργασίας, παρακολούθηση, κοινότητες χρηστών, προφύλαξη
κοινωνικών οµάδων. Μηχανισµοί κωδικοποίησης (encryption) και ασφάλειας προσωπικών
δεδοµένων. Αυτοµατοποίηση λειτουργιών οργανισµών. Πατέντες, δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας (Intellectual property rights), τρόποι προστασίας και εκµετάλλευσης των πολυµέσων
(media) και των προϊόντων πληροφορικής. Νοµοθεσία (ελληνική και κοινοτική) για λειτουργία και
συνεργασία επιχειρήσεων για έρευνα, δηµιουργία και εκµετάλλευση προϊόντων πολυµέσων και
πληροφορικής. Στο µάθηµα και στα εργαστήρια δίδεται ιδιαίτερη έµφαση σε γραπτές
παρουσιάσεις, προφορικές παρουσιάσεις και θέσεις µε επιχειρήµατα σε διεξοδικές συζητήσεις
θεµάτων.
Κινητά Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα

ΤΗΛ 501

Κανάλια ραδιοκυµατικής προσπέλασης: φαινόµενο σκιάς και φαινόµενο πολλαπλών µονοπατιών
προσπέλασης.. Επιλεκτικότητα στο πεδίο της συχνότητας και το πεδίο του χρόνου (Doppler).
Ψηφιακή επικοινωνία δια µέσου καναλιών µεταβαλλόµενης εξασθένησης: διασπορά και
κωδικοποίηση πληροφορίας στο πεδίο της συχνότητας και το πεδίο του χρόνου. Σχεδιασµός
κυψελωτών συστηµάτων: επαναχρησιµοποίηση συχνότητας, µεταποµπή σταθµού βάσης, τεχνικές
πολυπλεξίας στα πεδία συχνότητας, χρόνου και κωδικού πολυπλεξίας. Ανάλυση παρεµβολής στα
παραπάνω συστήµατα πολυπλεξίας, χωρικός διαχωρισµός και χρήση προσαρµοστικών δεκτών
πολλαπλών κεραιών. Ανάλυση χωρητικότητας και κάλυψης. Περιορισµός παρεµβολών µέσω
συστηµάτων ελέγχου ισχύος εκποµπής. Συνοπτική περιγραφή ενδεικτικών συστηµάτων κινητής
επικοινωνίας: IS-95, GSM, CDPD, GPRS.
Στατιστική Επεξεργασία Σήµατος για Τηλεπικοινωνίες

ΤΗΛ 502

Σύνοψη στοιχείων γραµµικής άλγεβρας: γραµµική ανεξαρτησία, βαθµός πίνακα, eigenvalue
decomposition, singular value decomposition, υποχώροι, προβολή, ανισότητα Cauchy-Schwartz,
λύση γραµµικών συστηµάτων, ελάχιστα τετράγωνα, ψευδοαντιστροφή Moore-Penrose,
τετραγωνική ελαχιστοποίηση. Εισαγωγή στην εκτίµηση παραµέτρων και σηµάτων και τις
εφαρµογές της. Παραµετρική και µη-παραµετρική εκτίµηση. Ιδιότητες εκτιµητών και κριτήρια
σχεδίασης. Εκτίµηση µέγιστης πιθανοφάνειας. Φράγµα των Cramer-Rao. Γραµµικό µοντέλο
παρατήρησης (matrix-vector). Εκτίµηση ελάχιστης διασποράς. Βέλτιστη γραµµική εκτίµηση.
Γραµµική και µη-γραµµική εκτίµηση ελαχίστων τετραγώνων. Πίνακες Vandermonde και
παραµετρική εκτίµηση φασµατικών γραµµών. Εκτίµηση κατά Bayes. Φίλτρο Kalman. Εφαρµογές
σε τηλεπικοινωνιακά συστήµατα πολλαπλών κεραιών, εκτίµησης θέσης εκποµπού, ισοστάθµιση σε
συστήµατα ψηφιακού συνδροµητικού βρόγχου, εκτίµηση συχνότητας Doppler και µπλοκ
συγχρονισµού σε ασύρµατα συστήµατα OFDM, εκτίµηση λαµβανοµένης ισχύος σε συστήµατα
κινητής τηλεφωνίας.
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Σύγχρονα Θέµατα Τηλεπικοινωνιών

ΤΗΛ 52x

Οπτικά Συστήµατα Επικοινωνιών

ΤΗΛ 521

Τεχνολογία οπτικών ινών και ηλεκτροοπτικών συσκευών, στοιχεία Laser σαν πηγή οπτικού
τηλεπικοινωνιακού σήµατος, µετάδοση και ανίχνευση οπτικών σηµάτων. Εφαρµογές οπτικών
συστηµάτων στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες
∆ορυφορικές Ζεύξεις

ΤΗΛ 522

Ανάλυση και σχεδιασµός δορυφορικών ζεύξεων. Εφαρµογές ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών
συστηµάτων στις δορυφορικές ζεύξεις. ∆ορυφορικές ζεύξεις στις εφαρµογές δικτύων ευρείας
γεωγραφικής ζώνης. Ανάλυση διασυστηµικών παρεµβολών σε δορυφορικές ζεύξεις.
Προχωρηµένα Θέµατα Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών

ΤΗΛ 523

Κωδικοποιηµένη διαµόρφωση trellis (trellis coded modulation), κωδικοποιηµένη κβαντοποίηση
(trellis coded quantization). Ιεραρχικές διαµορφώσεις για διαβαθµισµένη προστασία λάθους
(priority bits – detail bits) και παροχή διαβαθµισµένων υπηρεσιών. Ταυτόχρονη κωδικοποίηση
πηγής – καναλιού: το θεώρηµα του διαχωρισµού του Shannon στην περίπτωση που δεν υπάρχει
περιορισµός καθυστέρησης αποκωδικοποίησης (άπειρο µήκος µπλοκ κωδικοποίησης). Πρακτικά
τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και τα οφέλη της ταυτόχρονης κωδικοποίησης πηγής – καναλιού.
Σύγχρονη Θεωρία Κωδίκων

ΤΗΛ 524

Το µάθηµα αυτό παρουσιάζει πρόσφατες τεχνικές κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης που
επιτρέπουν να προσεγγίσει κάποιος το όριο της χωρητικότητας διαύλου του Shannon – για την
ακρίβεια να επιτύχει µετάδοση δεδοµένων σε ρυθµούς πολύ κοντά στο όριο της χωρητικότητας του
διαύλου, µε πιθανότητα λάθους στην περιοχή του 10 εις την µείον 6 και µε µόλις 1-2 dB απόσταση
από το λόγο σήµατος προς θόρυβο που προβλέπει ο Shannon για το συγκεκριµένο ρυθµό
µετάδοσης και απειροελάχιστη πιθανότητα λάθους. Αλγόριθµοι αποκωδικοποίησης συνελικτικών
κωδίκων του Viterbi και BCJR. Αποκωδικοποίηση block κωδίκων µε τεχνικές αποκωδικοποίησης
συνελικτικών κωδίκων. Κώδικες επανατροφοδότησης (turbo codes) και κώδικες ελέγχου χαµηλής
πυκνότητας (low-density parity check codes) του Gallagher και επανατροφοδοτούµενη
αποκωδικοποίηση µε τη χρήση δύο αποκωδικοποιητών µέγιστης πιθανοφάνειας και ανταλλαγή a
priori πληροφορίας.
Εισαγωγή σε ∆ίκτυα Ασύγχρονης Ψηφιακής Μετάδοσης (ATM)

ΤΗΛ 525

Ψηφιακά ∆ίκτυα Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών (Μεταγωγή κυκλώµατος µηνύµατος και πακέτου,
Broadband - ISDN), ο Ασύγχρονος τρόπος Μεταφοράς (ΑΤΜ), Χαρακτηρισµός Πηγών σε ΑΤΜ
∆ίκτυα, Μετρικές Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών, Μοντέλα κίνησης πηγών, ∆ιαχείριση
Κίνησης σε ΑΤΜ ∆ίκτυα (Έλεγχος Εισόδου νέων Συνδέσεων, Αστυνόµευση Κίνησης και ο
Αλγόριθµος Leaky Bucket, Αναδραστικός Μηχανισµός Ελέγχου Συµφόρησης), ∆ροµολόγηση σε
∆ίκτυα ΑΤΜ, Μεταγωγή σε ∆ίκτυα ΑΤΜ (αρχιτεκτονικές κοινού µέσου, κοινής µνήµης και
διαίρεσης στον χώρο, Banyan διακόπτες και µελέτη απόδοσής τους), Εισαγωγή στην
µοντελοποίηση ∆ικτύων Επικοινωνιών µε τη βοήθεια της θεωρίας ουρών αναµονής (θεώρηµα
Little, Μαρκοβιανές ουρές αναµονής: Μ|Μ|1, Μ|Μ|m, M|M|m|m, οι ουρές αναµονής M|G|1 και
M|G|1 µε περιόδους διακοπής του εξυπηρετητή, ουρές αναµονής µε προτεραιότητες), πρωτόκολλα
µετάδοσης πακέτων σε ασύρµατα δίκτυα ενοποιηµένων υπηρεσιών τρίτης γενιάς, τεχνικές
χρονοπρογραµµατισµού για ευρεία µετάδοση πακέτων (data broadcasting) σε ασύρµατους διαύλους
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Αρχές Βιοϊατρικών Συστηµάτων

ΣΥΣ 501

Συστήµατα µη-ιονίζουσας και ιονίζουσας ακτινοβολίας, υπέρηχοι, Μαγνητική τοµογραφία (MRI),
Computerized Tomography µε X-rays, Προβολές 3-D όγκων στον χώρο, ανακατασκευή βιοϊατρικής
εικόνας σε συστήµατα υπερήχων, MRI και CT, ∆ιαφορές µεταξύ υγρών, στερεών και σάρκας.Το
χειρουργικό ροµπότ, εφαρµογές και προγραµµατισµός, λαπαροσκοπικές εγχειρήσεις, αυτοµατισµοί
στις εγχειρήσεις. Στο µάθηµα θα γίνονται παρουσιάσεις µε συµµετοχή σε τοπικά νοσοκοµεία.
Ροµποτική

ΣΥΣ 502

Εισαγωγή στα ροµποτικά
, ροµποτικοί βραχίονες, κινηµατικές και δυναµικές εξισώσεις
των ροµποτικών βραχιόνων. Γλώσσες προγραµµατισµού ροµποτικών βραχιόνων, ανάλυση και
σχεδιασµός τους. Αισθητήρια (sensors) όρασης και αφής (δύναµης), ανάλυση και λειτουργία τους.
Προβλήµατα αυτοµάτου ελέγχου για τους ροµποτικούς βραχίονες και τέλος εφαρµογές τους.
Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου

ΣΥΣ 503

Μοντέλα διαδικασιών. Κριτήρια συµπεριφοράς (performance criteria). Περιορισµοί ασφαλούς
λειτουργίας. Προδιαγραφές ποιότητας. Συναρτήσεις σφαλµάτων. Theoretical limits of performance.
Γραµµικοί ελεγκτές. PID ελεγκτές. Model based ελεγκτές. Ρύθµιση ελεγκτών (controller tuning).
Manual tuning methods. Automatic tuning and adaptation. Στοιχεία µη γραµµικών ελεγκτών.
Παραδείγµατα σχεδίασης συστηµάτων ελέγχου.
Εφαρµογές Νευρωνικών ∆ικτύων και Ασαφούς Λογικής σε Συστήµατα ΑυτοµατισµώνΣΥΣ 504
Προβλήµατα Scheduling και Routing. Industrial Optimization. QoS control for multimedia
applications. ATM traffic control. Channel equalization and channel assignment. Neural network
applications in character recognition and document analysis.
Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστηµάτων VLSI

ΗΡΥ 501

Τεχνολογία ανάπτυξης κυκλωµάτων VLSI, η φυσική των FET, επεξεργασία, σχεδιασµός υπό
κλίµακα, αξιοπιστία, κανόνες σχεδιασµού και σχέδια, αναστροφές MOS, υπεραποµονωτές, λογικά
κυκλώµατα µε διπολικά τρανζίστορ και CMOS, τεχνολογία CMOS, σχέδια ειδικών κυκλωµάτων.
Μεθοδολογίες σχεδιασµού κυκλωµάτων εξειδικευµένων εφαρµογών (ASIC) και κανόνες
σχεδιασµού συστηµάτων. ∆υναµική λογική, pass-transistors, transmission gates. Τεχνικές
προφόρτισης για επιτάχυνση κυκλωµάτων. Ακολουθιακά κυκλώµατα, διφασικά (πολυφασικά)
ρολόγια. Σχεδιασµός datapath, τεχνική pitch-matching, Στατικές και δυναµικές µνήµες, διανοµή
ρολογιού.
∆οκιµή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων

ΗΡΥ 502

Σφάλµατα και η µοντελοποίησή τους, εξοπλισµός ελέγχου κυκλωµάτων, αλγόριθµοι γέννησης
εισόδων ελέγχου συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωµάτων, προσοµοίωση σφαλµάτων,
έλεγχος µνηµών και επεξεργαστών, τεχνικές σχεδιασµού για έλεγχο κυκλωµάτων, ενσωµατωµένος
αυτοέλεγχος (BIST), boundary scan, τεχνικές προσδιορισµού θέσης σφαλµάτων.
Σύγχρονα Θέµατα Ηλεκτρονικής

ΗΡΥ 52x

Αναδιατασσόµενα Ψηφιακά Συστήµατα

ΗΡΥ 521
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Σχεδίαση µε αναδιατασσόµενη λογική (FPGA). Απεικόνιση προβληµάτων σε ψιλόκοκκη (fine
grain) και χονδρόκοκκη (coarse grain) αναδιατασσόµενη λογική. Χρήση ενσωµατωµένης RAM και
πόρων PLL/DLL, καθώς και εναλλακτικών µεθόδων προγραµµατισµού FPGA. Manual placement,
ανάλυση critical path, σχεδίαση µε βέλτιστη συµπεριφορά ως προς ταχύτητα, ή την πυκνότητα
χρήσης CLB, ή την ενεργειακή κατανάλωση. Σχεδίαση για πολύ υψηλές ταχύτητες (> 200MHz).
Project εξαµήνου.
Σχεδίαση µε Ανοχή σε Σφάλµατα

ΗΡΥ 522

Μοντελοποίηση σφαλµάτων, τεχνικές πλεονασµού, αξιολόγηση αξιοπιστίας, κώδικες ανίχνευσης
και διόρθωσης σφαλµάτων, αυτοελεγχόµενα κυκλώµατα, κυκλώµατα TMR, n-MR, διάγνωση
σφαλµάτων, λογισµικό αντοχής σε σφάλµατα. Ανάλυση αρχιτεκτονικών µε ανοχή σε σφάλµατα
(π.χ. ESS 6, Tandem). Σφάλµατα σε υλικό η/και λογισµικό, σχεδίαση µε µέθοδο n-version, µέθοδοι
check pointing. Ανάλυση περιπτώσεων (case studies).
Συστήµατα Πραγµατικού Χρόνου

ΗΡΥ 523

Ορισµοί συστηµάτων πραγµατικού χρόνου, εναλλακτικοί περιορισµοί στη λειτουργία τους (π.χ.
hard/soft real-time), αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµoύ διεργασιών, παραδείγµατα υλοποίησης
λειτουργικών συστηµάτων πραγµατικού χρόνου σε µικροεπεξεργαστές (π.χ. VX WORKS, TRON).
Περιορισµοί σε πραγµατικά συστήµατα µε ασύγχρονα συµβάντα (interrupts, DRAM refresh), και
µη προβλέψιµη δοµή (π.χ. κρυφή µνήµη). Παραδείγµατα από συστήµατα πραγµατικού χρόνου (π.χ.
ηλεκτρονικά αεροσκαφών).
Συστήµατα Χαµηλής Κατανάλωσης Ισχύος

ΗΡΥ 524

Ανάλυση τεχνικών µείωσης της κατανάλωσης ισχύος/ενέργειας σε υψηλής απόδοσης συστήµατα.
Τα θέµατα που αναπτύσσονται αναφέρονται σε δυναµική αλλά και στατική κατανάλωση ισχύος.
Περιλαµβάνονται λύσεις σε αρχιτεκτονικό, κυκλωµατικό και επίπεδο λογικής σχεδίασης.
Περιγραφή και υλοποίηση µεθόδων CAD υπολογισµού και µείωσης της κατανάλωσης ισχύος
καθώς και µεθοδολογία µέτρησης και χαρακτηρισµού της ισχύος ενός συστήµατος.
Αρχιτεκτονικές Υψηλών Επιδόσεων

ΗΡΥ 525

Προχωρηµένα θέµατα pipelining, πρόβλεψη διακλαδώσεων και δεδοµένων. Το πρόγραµµα
(κώδικας µηχανής) σαν ενδιάµεση µορφή αναπαράστασης. Αρχιτεκτονικές VLIW, super-scalar,
decoupled access-execute, simultaneous multi-threading, multiscalar. Τεχνική super-pipelining.
Trace cache, αρχιτεκτονικές µε clusters. Software pipelining. Οργάνωση µνηµών υψηλών
απαιτήσεων. Άλλα θέµατα από πρόσφατες δηµοσιεύσεις.
Υπολογιστικές Μέθοδοι Επίλυσης Κυκλωµάτων

ΗΡΥ 526

Θεωρία γράφων, τοπολογία κυκλωµάτων, µέθοδος κόµβων, µέθοδος βρόχων, αλγόριθµοι προσοµοίωσης, απόκριση DC, απόκριση AC, µεταβατική απόκριση, ανάλυση Monte-Carlo, ανάλυση
ευαισθησίας, ανάλυση φάσµατος, ανάλυση Fourier, ανάλυση FFT. Προσοµοίωση πραγµατικών
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων. Μελέτη κυκλωµάτων µε τη βοήθεια του προγράµµατος SPICE.
Ενεργειακά Ηλεκτρικά Συστήµατα

ΗΡΥ 527

Εισαγωγή. Τριφασικά ρεύµατα. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (τύποι σταθµών παραγωγής,
ατµοστρόβιλοι, αεριοστρόβιλοι, Diesel, υδροηλεκτρικά). Μεταφορά και διανοµή της ηλεκτρικής
ενέργειας (γραµµές µεταφοράς, µετασχηµατιστές, υποσταθµοί). Ηλεκτρικές γεννήτριες (σύγχρονες,
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επαγωγικές, συνεχούς ρεύµατος). Ηλεκτρικοί κινητήρες (σύγχρονοι, ασύγχρονοι, συνεχούς
ρεύµατος, βηµατικοί, γραµµικοί, έλεγχος στροφών). Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Ηλεκτρονικά Συστήµατα σε ∆ιαχείριση Ενέργειας

ΗΡΥ 528

Κατηγορίες Ενεργειακών Συστηµάτων. Τα προβλήµατα της διαχείρισής τους και η σηµασία των
ηλεκτρονικών συστηµάτων σε αυτήν. Εισαγωγή στις εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ). Λειτουργίες, και χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών συστηµάτων σε εγκαταστάσεις
ΑΠΕ (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, µικρά υδροηλεκτρικά, κλπ.). Λογισµικό και υλικό για τη
διαχείριση εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Εφαρµογές. Το πρόβληµα της εξοικονόµησης και διαχείρισης
ενέργειας στα κτίρια και τις οικιστικές εγκαταστάσεις. Εισαγωγικά στοιχεία για ‘έξυπνα’ κτίρια.
Αισθητήρια και ενεργοποιητές για διαχείριση ενέργειας σε κτίρια. Συσκευές ενεργειακής
υποστήριξης κτιρίων (θέρµανση, ψύξη, αερισµός, φωτισµός). Λογισµικό και υλικό για διαχείριση
ενέργειας και συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων. Συµβατικά ηλεκτρονικά συστήµατα
διαχείρισης ενέργειας και συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων. Μαθηµατικά εργαλεία
µοντελοποίησης και ενεργειακών υπολογισµών κτιρίων. Κατανεµηµένα ηλεκτρονικά συστήµατα
και µέθοδοι τεχνητής νοηµοσύνης για διαχείριση ενέργειας και των συνθηκών εσωτερικού
περιβάλλοντος κτιρίων. Ηλεκτρονικές διατάξεις για την ένταξη µικρών µονάδων ΑΠΕ σε κτίρια.
Εφαρµογές.
Μέρος της διδασκαλίας του µαθήµατος στηρίζεται σε υλικό που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του
προγράµµατος Leonardo Smart-BE που χρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωµάτων RF

ΗΡΥ 529

Κυκλώµατα ενίσχυσης υψηλών συχνοτήτων (RF, VHF, UHF, video), ταλαντωτές, frequency
synthesizers, PLLs, συντονισµένοι ενισχυτές ισχύος (µε transistors και λυχνίες), δέκτες (RF, VHF,
UHF), modems, ηλεκτρικός θόρυβος.
MOSFET

CMOS

”

 Εισαγωγή στην σύγχρονη τεχνολογία CMOS
 Ενεργητικά & παθητικά στοιχεία στης CMOS τεχνολογίες


MOS, δίοδοι, αντιστάσεις, πυκνωτές, πηνία, varactors



∆οµή των στοιχείων και layout



Ταίριασµα (matching)

 Φυσική των MOSFETs


Surface potential model, energy bands



Φορτία στο MOSFET και έλεγχος φορτίου



Τρόπος λειτουργίας του MOSFET – συσσώρευση /εκκένωση/ αντιστροφή



Ασθενή –µέτρια –ισχυρή αναστροφή – µη κορεσµός-κορεσµός

 Ιδανικό µοντέλο του MOSFET


Συµµετρικό µοντέλο ρεύµατος (large-signal)



Συντελεστής αναστροφής, κανονικοποίηση µεγεθών



Ισοδύναµο κύκλωµα ασθενούς σήµατος (χαµηλές και µεσαίες συχνότητες)



Απλοποιηµένα µοντέλα για σχεδίαση ασθενούς /ισχυρής αναστροφής
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Επίδραση θερµοκρασίας



Θόρυβος (λευκός – flicker)

 Μη-ιδανικό µοντέλο του MOSFET


Μη-ιδανικότητες σε σύγχρονες τεχνολογίες CMOS – short-channel effects

 Βασικά αναλογικά κυκλώµατα


Καθρέφτες ρεύµατος, πηγές ρεύµατος



Βασικά δοµικά στοιχεία ενισχυτών



∆ιαφορικός ενισχυτής
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση Τµήµατος ΗΜΜΥ
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνειούπολη - Κουνουπιδιανά
731 00 ΧΑΝΙΑ

Τηλέφωνα & Fax
Πρυτανεία Πολυτεχνείου Κρήτης 37001
Γραµµατεία Τµήµατος

37217, 37218

Fax Τµήµατος

37542

Μέλη ∆ΕΠ
Ονοµατεπώνυµο

Βαθµίδα

Τηλέφωνο

Κ

37226

vas@telecom.tuc.gr

∆όλλας Απόστολος

Κ

37228

dollas@mhl.tuc.gr

Ζερβάκης Μιχάλης

Κ

37206

michalis@systems.tuc.gr

Καλαϊτζάκης Κων/νος

Κ

37213

koskal@electronics.tuc.gr

Κουµπαράκης Μανόλης

AΚ

37222

manolis@ced.tuc.gr

Μπάλας Κων/νος

ΑΚ

37219

balas@electronics.tuc.gr

Bucher Mattias

ΕΚ

37210

mbucher@tee.gr

Πατεράκης Μιχάλης

Κ

37225

pateraki@telecom.tuc.gr

Πετράκης Ευριπίδης

ΑΚ

37229

petrakis@ced.tuc.gr

Πνευµατικάτος ∆ιονύσιος

AΚ

37344

pnevmati@mhl.tuc.gr

Ποταµιάνος Αλέξανδρος

ΑΚ

37221

potam@telecom.tuc.gr

Σαµέλης Απόστολος

ΕΚ

37219

samelis@electronics.tuc.gr

Σαµολαδάς Βασίλειος

ΕΚ

37230

vsam@softnet.tuc.gr

∆ιγαλάκης Βασίλειος
Πρόεδρος Τµήµατος

62

Ε-mail address

Σιδηρόπουλος Νικόλαος

Κ

37227

nikos@telecom.tuc.gr

Σταυρακάκης Γεώργιος

Κ

37205

gstavr@systems.tuc.gr

Σταυρουλάκης Πέτρος

Κ

28423

peter@tsinet.gr

Χριστοδουλάκης Σταύρος

Κ

37399

stavros@ced.tuc.gr

Χριστοδούλου Εµµανουήλ

Κ

37204

manolis@systems.tuc.gr

Αναπληρωτής Προέδρου

Κ = Καθηγητής
ΑΚ = Αναπληρωτής Καθηγητής
ΕΚ = Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη ΕTEΠ
Ονοµατεπώνυµο

Τηλέφωνο

Ε-mail address

Αργυρόπουλος Σπύρος

37342

spyros@intelligence.tuc.gr

Κιµιωνής Μάρκος

37262

kimionis@mhl.tuc.gr

Κουτρούλης Ευτύχιος

37233

efkout@electronics.tuc.gr

Μαρκουλάκης Γιώργος

37232

geomark@electronics.tuc.gr

Ντουντουνάκης Μανόλης

37382

mdoudounakis@systems.tuc.gr

Σεργάκη Αµαλία

37214

amalia@electronics.tuc.gr

Τηλέφωνο

Ε-mail address

∆ιοικητικό Προσωπικό
Ονοµατεπώνυµο
Γρηγοράκη Βίκυ

37218

vg@mhl.tuc.gr

Μαλανδράκη Γαλάτεια

37358

galateia@ced.tuc.gr

Μαυρακάκη ∆ώρα

37201

dora@systems.tuc.gr

37217

mpartsak@mhl.tuc.gr

Παρτσακουλάκη Μαρία
Γραµµατέας Τµήµατος
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 ΧΑΝΙΑ
Τηλ: 28210 - 37217/8 - 37201
Fax: 28210 37542
http://www.ece.tuc.gr
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