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ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ* 

ΔΗΛΩΣΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

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. 
 
 
 
 

 
Καθ. Μιχαήλ 
Γεωργιάδης 

mgeorg@auth.gr  
Τηλ: 2310 994184  

mailto:mgeorg@auth.gr


Δυναμική 
Μοντελοποίηση, 
Προσομοίωση και 
Βελτιστοποίηση 
Διεργασιών 
κρυστάλλωσης για 
παραγωγή 
φαρμακευτικών  

Θα αναπτυχθούν μαθηματικά μοντέλα που 
περιγράφουν την διεργασία της 
κρυστάλλωσης που αποτελεί την καρδιά της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας. Θα μελετηθούν 
διάφορες διατάξεις κρυσταλλωτήρων και θα 
γίνει συστηματική βελτιστοποίηση των 
συνθηκών λειτουργίας του και του 
σχεδιασμού τους.  Θα γίνει συνδυασμός των 
διεργασιών κρυστάλλωσης με άλλες φυσικές 
διεργασίες από μονάδες παραγωγής 
φαρμακευτικών (όπως μύλους άλεσης, 
συμπίεσης των ουσιών σε κάψουλες κλπ). 
Τα μοντέλα αυτά θα επιλυθούν με χρήση του 
υπολογιστικού περιβάλλοντος gPROMS™ που 
αποτελεί τον πιο σημαντικό δυναμικό 
προσομοιωτή διεργασιών 
  

Καλή γνώση σε 
θέματα 
μοντελοποίηση, 
προσομοίωσης 
και σχεδιασμού 
Διεργασιών. 
 
Πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής. 
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Βελτιστοποίηση αγορών 
ενέργειας φυσικού 

αερίου με δυνατότητες 
και τεχνολογίες 

αποθήκευσης ενέργειας 
και  διείσδυση 

ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

 

Θα μελετηθεί το πρόβλημα εκκαθάρισης της 
προ-ημερήσιας αγοράς ενέργειας και της 
αγοράς εξισορρόπησης, με σημαντική 
διείσδυση αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας και 
ισχυρή συμμετοχή τεχνολογιών αποθήκευσης  
ενέργειας. Θα αναπτυχθούν μαθηματικά 
μοντέλα Γραμμικού Προγραμματισμού για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων μεσαίας 
κλίμακας. Η επίλυση των προτεινόμενων 

Καλή γνώση σε 
θέματα 
Χρονοπρογραμμα
τισμού και 
βελτιστοποίησης 
Διεργασιών. 
 
Πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής. 
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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 
μοντελοποίηση, 
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 
του λογισμικού SchedulePro™ και σε 

 
Πολύ Καλή γνώση 
σε θέματα 
Χρονοπρογραμμα
τισμού και 
βελτιστοποίησης 
παραγωγής. 
 
Πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής 
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συνδυασμό με τα υφιστάμενα μαθηματικά 
μοντέλα, θα αναπτυχθούν στρατηγικές 
επίλυσης για σύνθετα προβλήματα 
χρονοπρογραμματισμού παραγωγήςkai θα 
εφαρμοστούν σε βιομηχανικά προβλήματα 
μεγάλης κλίμακας. 
 

Δυναμική 
Μοντελοποίηση, 
Προσομοίωση και 
Βελτιστοποίηση 
Διεργασιών δέσμευσης 
CO2 

Θα αναπτυχθούν δυναμικά μοντέλα που 
αφορούν διεργασίες διαχωρισμού CO2 όπως 
μεμβράνες, Pressure Swing Adsorption και 
άλλες. Τα μοντέλα αυτά θα αποτελέσουν την 
βάση για συστηματική δυναμική 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας και του 
σχεδιασμού αυτών των διεργασιών.  Τα 
μοντέλα αυτά θα επιλυθούν με χρήση του 
υπολογιστικού περιβάλλοντος gPROMS™ που 
αποτελεί τον πιο σημαντικό δυναμικό 
προσομοιωτή διεργασιών παγκοσμίως.  

Καλή γνώση σε 
θέματα 
μοντελοποίηση, 
προσομοίωσης 
και σχεδιασμού 
Διεργασιών. 
 
Πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής. 
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Βελτιστοποίηση του 
χρονοπρογραμματισμού 
παραγωγής Ελληνική 
Βιομηχανία 

Θα μελετηθεί το πρόβλημα του 
χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε 
πραγματική Ελληνική  βιομηχανική 
εγκατάσταση και θα γίνει βελτιστοποίηση 
αυτού.  
Η Διπλωματική αυτή θα είναι σε συνεργασία 
με Ελληνική βιομηχανία για την παροχή 
πραγματικών δεδομένων και την εφαρμογή 
μοντέλων βελτιστοποίησης που 
αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο του Καθ. Μ. 

Πολύ Καλή γνώση 
σε θέματα 
Χρονοπρογραμμα
τισμού και 
βελτιστοποίησης 
παραγωγής. 
 
Πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής 
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Γεωργιάδη. Η Βιομηχανία θα οριστεί και σε 
συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο 
φοιτητή/φοιτήτρια.  

 

Κάποιες από τις παραπάνω Διπλωματικές μπορούν να δοθούν σε δύο ενδιαφερόμενους με λίγο  διαφορετικούς 
στόχους και προσεγγίσεις.  

Όσοι ενδιαφέρονται καλό είναι να επικοινωνήσουμε μαζί μου. 

 

 


