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Προσομοίωση, Ανάλυση 
και Σχεδιασμός 
Εγκατάστασης  
Παραγωγής εμβολίων  

Θα γίνει προσομοίωση και σχεδιασμός 
μονάδας παραγωγής εμβολίων με χρήση του 
προσομοιωτή SuperPro Designer™ ο οποίος  
είναι ο πιο προηγμένος παγκοσμίως για 
αυτού του τύπου τις φαρμακευτικές 
διεργασίες. Θα γίνει σχεδιασμός των 
επιμέρους συσκευών και θα υπολογιστεί το 
πάγιο και το λειτουργικό κόστος της 
εγκατάστασης. Θα προσδιοριστούν τα κρίσιμα 
σημεία της μονάδας και θα γίνει 
επανασχεδιασμός αυτής για περιπτώσεις 
αυξημένης ζήτησης εμβολίων όπως τα 
εμβόλια COVID19.  
 

Καλή γνώση σε 
θέματα 
μοντελοποίησης, 
προσομοίωσης 
και σχεδιασμού 
Διεργασιών. 
 
Πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής. 
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Βελτιστοποίηση αγορών 
ενέργειας με διείσδυση 

ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

 

Θα μελετηθεί το πρόβλημα εκκαθάρισης της 

προ-ημερήσιας αγοράς ενέργειας και της 

αγοράς εξισορρόπησης, με σημαντική 

διείσδυση αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας στο 

ενεργειακό μίγμα. Θα αναπτυχθούν 

μαθηματικά μοντέλα Γραμμικού 

Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων μεσαίας κλίμακας. Η επίλυση 

Καλή γνώση σε 
θέματα 
Χρονοπρογραμμα
τισμού και 
βελτιστοποίησης 
Διεργασιών. 
 
Πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής. 
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των προτεινόμενων μοντέλων θα 

πραγματοποιηθεί με χρήση του 

υπολογιστικού εργαλείου GAMS. 

 

 

Δυναμική 
Μοντελοποίηση, 

Προσομοίωση και 
Βελτιστοποίηση 

Διεργασιών τροφίμων 

Θα γίνει ανάπτυξη μοντέλων που 
περιγράφονται από διαφορικές και 
αλγεβρικές εξισώσεις που αφορούν 
επιλεγμένες διεργασίες τροφίμων 
βιομηχανικού ενδιαφέροντος  (ξήρανση, 
εκχύλιση, ψύξη, απόσταξη κλπ) κάτω 
δυναμική κατάσταση.  Τα μοντέλα αυτά θα 
επιλυθούν με χρήση του υπολογιστικού 
περιβάλλοντος gPROMS™ που αποτελεί τον 
πιο σημαντικό δυναμικό προσομοιωτή 
διεργασιών. Κατόπιν θα γίνουν μελέτες 
δυναμικής βελτιστοποίησης για την εύρεση 
των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας και του 
βέλτιστου σχεδιασμού.  

Καλή γνώση σε 
θέματα 
μοντελοποίησης, 
προσομοίωσης 
και σχεδιασμού 
Διεργασιών. 
 
Πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής. 
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Βέλτιστος 
χρονοπρογραμματισμός 
παραγωγής σε μεικτές 
διεργασίες συνεχούς και 
διαλείπουσας 
λειτουργίας με 
εφαρμογή σε 
βιομηχανικά 
προβλήματα  

θα μελετηθεί το πρόβλημα βελτιστοποίησης 
του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε 
βιομηχανίες που αποτελούνται από 
διεργασίες συνεχούς και διαλείπουσας 
λειτουργίας. Θα αναπτυχθούν μαθηματικά 
μοντέλα Μεικτού-Ακέραιου Γραμμικού 
Προγραμματισμού για την επίλυση 
προβλημάτων μεσαίου μεγέθους στο 
περιβάλλον GAMS™. Στη συνέχεια με χρήση 
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 του λογισμικού SchedulePro™ και σε 
συνδυασμό με τα υφιστάμενα μαθηματικά 
μοντέλα, θα αναπτyxuo;yn στρατηγικές 
επίλυσης για σύνθετα προβλήματα 
χρονοπρογραμματισμού παραγωγήςkai θα 
εφαρμοστούν σε βιομηχανικά προβλήματα 
μεγάλης κλίμακας. 
 

της Αγγλικής 

Τεχνικές 
επαναπρογραμματισμού 
παραγωγής σε 
διεργασίες συνεχούς 
λειτουργίας με 
εφαρμογή σε 
βιομηχανίες 
καταναλωτικών 
προιόντων 
 

Θα μελετηθεί το πρόβλημα βελτιστοποίησης 
του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε 
διεργασίες συνεχούς λειτουργίας. θα 
αναπτυχθούν μαθηματικά μοντέλα Μεικτού-
Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού για 
την επίλυση προβλημάτων μεσαίας κλίμακας. 
Θα πραγματοποιηθεί επίσης μελέτη και 
εκμάθηση του εργαλείου SchedulePro™ το 
οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα σε 
βιομηχανικές εφαρμογές.  Μέσω του 
συνδυασμού των μαθηματικών μοντέλων 
Μεικτού-Ακέραιου Γραμμικού 
Προγραμματισμού και του λογισμικού 
SchedulePro™, θα αναπτυχθούν νέες τεχνικές 
για την επίλυση του προβλήματος του 
επαναπρογραμματισμού της παραγωγής. Οι 
προτεινόμενοι μέθοδοι επίλυσης θα 
εφαρμοστούν σε πραγματικά προβλήματα 
βιομηχανικών μονάδων παραγωγής 
καταναλωτικών αγαθών 

Καλή γνώση σε 
θέματα 
Χρονοπρογραμμα
τισμού και 
βελτιστοποίησης 
παραγωγής. 
 
Πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής 
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*περίπου 5 σειρές  και είδος διπλωματικής (πειραματική/ερευνητικήή ή βιβλιογραφική) 


