
Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων 

Θέματα διπλωματικών εργασιών 2019-2020 

Θέμα MechaNoiseML-2019.11 

Τίτλος 

Παρακολούθηση καταστάσεων λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω της ανάλυσης ηχητικών 

δεδομένων και τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. 

Περιγραφή 

H παρακολούθηση καταστάσεων λειτουργίας (Condition Monitoring) και ο ρόλος της στην ανίχνευση σφαλμάτων 

μηχανολογικού εξοπλισμού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών λόγω της μεγάλης επίδρασης στη 

συνεχή λειτουργία πολλών βιομηχανικών διαδικασιών. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το ηχητικό περιεχόμενο 

από καταγραφές μηχανολογικού εξοπλισμού εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή λειτουργίας του 

και δύναται να υποδείξει την ύπαρξη ή την εξέλιξη βλάβης. Η παραπάνω διατύπωση βασίζεται στο γεγονός ότι 

τα ηχητικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήματος μεταβάλλονται με διαφορετικό τρόπο με την εμφάνιση μη 

προβλεπόμενης λειτουργίας κατά τη διάρκεια του τυπικού κύκλου εργασίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης για την ανίχνευση σφαλμάτων μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Το σύνολο δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί αποτελείται από ηχογραφήσεις στις εγκαταστάσεις 

τροφοδοσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε δοκιμές εργαστηρίων του τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών. Τέλος, θα εξεταστεί η απόδοση και η ευρωστία του συστήματος σε σύγκριση με τις 

ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες και ενδεχομένως η ενσωμάτωσή του σε πραγματικό περιβάλλον βιομηχανικής 

παραγωγής. 

Αριθμός φοιτητών 

1 

Διάρκεια 

6-9 μήνες 

Προαπαιτούμενα 

• Εξοικείωση με αναγνώριση προτύπων – μηχανική μάθηση 

• Επαρκής γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον Matlab ή Python 

• Καλή γνώση θεωρίας σημάτων και συστημάτων – ψηφιακής επεξεργασίας σήματος 

• Άριστη γνώση Ηλεκτρακουστικής 

Επικοινωνία 

Ιορδάνης Θωίδης, υποψήφιος διδάκτορας, ithoidis@auth.gr 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

[1] Henriquez, P., Alonso, J. B., Ferrer, M. A., & Travieso, C. M. (2013). Review of automatic fault diagnosis 

systems using audio and vibration signals. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 

44(5), 642-652.  



Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων 

Θέματα διπλωματικών εργασιών 2019-2020 

Θέμα AcouLangEL-2019.11 

Τίτλος 

Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογής λογισμικού αυτοματοποιημένης ομιλητικής ακοομετρίας στην ελληνική 

γλώσσα για περιβάλλον iOS. 

Περιγραφή 

Άνθρωποι με όμοια τονικά ακοογράμματα μπορεί να εμφανίζουν μεγάλες διαφορές στην ικανότητά της να 

αναγνωρίσουν την ομιλία. Σε κλινικό επίπεδο, η συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομιλητικής ακοομετρίας 

και της καθιερωμένης εξέτασης του τονικού ακοογράμματος έχει μεγάλη διαγνωστική αξία καθώς μπορεί να 

αναδείξει την ύπαρξη γνωσιακής πάθησης ή βλάβης στο κεντρικό ακουστικό σύστημα και να καθορίσει αν το 

εξεταζόμενο άτομο είναι υποψήφιο για ακουστικό βαρηκοΐας ή για κοχλιακό εμφύτευμα. Τα τελευταία χρόνια, 

έχουν προταθεί δοκιμασίες διάκρισης της ομιλίας στην ελληνική γλώσσα (Trimmis et al., 2012), ωστόσο η 

ομιλητική ακοομετρία στην Ελλάδα δεν έχει μεγάλη διάδοση, κυρίως λόγω έλλειψης εξειδικευμένου εξοπλισμού 

και σχετικής τυποποίησης. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού για φορητές 

συσκευές iOS ικανή να διεξάγει αυτοματοποιημένα μια δοκιμασία διάκρισης της ομιλίας (speech discrimination 

test). Η υλοποίηση θα αξιολογηθεί σε κλινικό περιβάλλον ως προς την λειτουργικότητα και την ακρίβεια 

ανίχνευσης του ουδού διάκρισης της ομιλίας. 

Αριθμός φοιτητών 

1 (υπό συζήτηση 2) 

Διάρκεια 

9 μήνες 

Προαπαιτούμενα 

• Άριστη γνώση δομημένου προγραμματισμού 

• Επιθυμητή η εξοικείωση με ανάπτυξη εφαρμογών iOS (Xcode) 

• Καλή γνώση Ηλεκτρακουστικής 

• Καλή γνώση ψηφιακής επεξεργασίας σήματος 

• Επαρκής γνώση βασικών εννοιών στατιστικής 

Επικοινωνία 

Ιορδάνης Θωίδης, υποψήφιος διδάκτορας, ithoidis@auth.gr 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 

[1] Trimmis, N., Vrettakos, G., Gouma, P., & Papadas, T. (2012). Speech Audiometry: Nonsense Monosyllabic 

Lists in Modern Greek. Journal of Hearing Science, 2(3), 41-49. 

[2] Van Zyl, M., Swanepoel, D. W., & Myburgh, H. C. (2018). Modernising speech audiometry: using a 

smartphone application to test word recognition. International journal of audiology, 57(8), 561-569.  



Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων 

Θέματα διπλωματικών εργασιών 2019-2020 

Θέμα NoiSoDriv-2019.11 

Τίτλος 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού εργαλείου οδήγησης πηγών για έλεγχο θορύβου χαμηλών συχνοτήτων 

Περιγραφή 

Το πρόβλημα του ελέγχου θορύβου χαμηλών συχνοτήτων αποτελεί σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα στην 

επιστήμη της ακουστικής, καθώς προκαλεί κόπωση και μείωση των αντιληπτικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Οι 

μικροί χώροι, λόγω του ρυθμικού ηχητικού πεδίου, διέπονται από έντονα ανομοιόμορφο ηχητικό πεδίο στη 

συχνότητα και στο χώρο. Μέσω της καταστρεπτικής παρεμβολής των ηχητικών κυμάτων, ο ενεργός έλεγχος 

χαμηλόσυχνου θορύβου με σύνθετες πηγές σε διάφορες διατάξεις, είναι υπό διερεύνηση. Η μεμονωμένη 

οδήγηση των βασικών μονάδων μιας τέτοιας πηγής δύναται να προσαρμόσει την κατευθυντικότητα της στο 

πρωτογενές πεδίο θορύβου και να το ακυρώσει. Η Python υποστηρίζει πολυάριθμες εργαλειοθήκες και 

πρόσβαση σε AD/DA διεπαφές, επιτρέποντας έτσι την αλληλεπίδραση με πραγματικά συστήματα ελέγχου. Προς 

υλοποίηση της προτεινόμενης τεχνικής ελέγχου με σύνθετες πηγές, η διπλωματική θα πραγματευτεί την 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διεπαφής για την οδήγηση των επιμέρους πηγών. 

Χρησιμοποιώντας προσαρμοστικές τεχνικές (π.χ. Fx-LMS) δύναται η συνεχής και βελτιστοποιημένη προσαρμογή 

των σημάτων οδήγησης σε in-situ εφαρμογή ελέγχου θορύβου, μέσω μιας υπάρχουσας τετραπολικής πηγής. 

Αριθμός φοιτητών 

1 

Διάρκεια 

6-9 μήνες 

Προαπαιτούμενα 

• Εξοικείωση με προγραμματισμό σε περιβάλλον Python  

• Εξοικείωση με βρόχους ελέγχου και μεθόδους βελτιστοποίησης  

• Επιθυμητή γνώση βασικών αρχών ακουστικής 

• Επιθυμητή γνώση προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος 

Επικοινωνία 

• Μάριος Γιουβανάκης, υποψήφιος Διδάκτορας, mgiouvan@auth.gr 

• Χρήστος Σεβαστιάδης, Δρ. Ηλεκτρακουστικής, Ε.Δ.Ι.Π., csevast@auth.gr 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

[1] Giouvanakis M., Sevastiadis C., Papanikolaou G. Low-Frequency Noise Attenuation in a Closed Space 

Using Adaptive Directivity Control Sources of a Quadrupole Type, Archives of Acoustics, Vol. 44, No. 1, 

pp. 1–8 (2019). 

[2] Giouvanakis M, Sevastiadis C, Vrysis L, Papanikolaou G. Control of resonant low-frequency noise 

simulations in different areas of small spaces using compound sources. Proc Euronoise Conference; 

Crete, Greece 2018. p. 935-941. 

[3] W. Fonseca, J.V. Paes, M. Alberto, E. Brandao. PyTTa: Open source toolbox for acoustic measurement 

and signal processing, 23rd International Congress on Acoustics (2019), Aachen, Germany.  

mailto:mgiouvan@auth.gr
mailto:csevast@auth.gr


Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων 

Θέματα διπλωματικών εργασιών 2019-2020 

Θέμα DesiLoudFEM-2019.11 

Τίτλος 

Βελτιστοποίηση της σχεδίασης πηγών ήχου μέσω υβριδικής τεχνικής που συνδυάζει τα ηλεκτρο-μηχανο-

ακουστικά ισοδύναμα και τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 

Περιγραφή 

Οι πηγές ήχου αποτελούν ίσως το πιο σημαντικό μέρος ενός συστήματος ηχοτροφοδοσίας. Η κλασσική μέθοδος 

σχεδίασής τους είναι μέσω της ανάλυσης των ισοδύναμων συγκεντρωμένων ηλεκτρο-μηχανο-ακουστικών 

κυκλωμάτων τους, με τα οποία συνδυάζονται τα τρία πεδία στα οποία λειτουργούν. Σημαντικός στόχος κάθε 

σχεδίασης είναι ο βέλτιστος συνδυασμός της γεωμετρίας του ηχείου, που αφορά στο ακουστικό πεδίο, με τις 

ηλεκτρο-μηχανικές παραμέτρους των μεγάφωνων. Πολλές φορές οι σχεδιάσεις δεν είναι γεωμετρικά διακριτές 

ή αποσκοπούν σε ιδιαίτερες εφαρμογές, όπως είναι ο ενεργός έλεγχος θορύβου και η μετρήσεις στην κτιριακή 

ακουστική. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης, όπως είναι η Μέθοδος των 

Πεπερασμένων Στοιχείων, σε συνδυασμό με μεθόδους βελτιστοποίησης, προσφέρουν περισσότερες 

δυνατότητες στη σχεδίασή τους. Στην Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρακουστικής έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί διάφορες πηγές ήχου, για ηχοτροφοδοσία, για ακουστικές μετρήσεις και ενεργό έλεγχο θορύβου. 

Επί πλέον, έχει αναπτυχθεί μία υβριδική τεχνική συνδυασμού της κλασικής ανάλυσης των ισοδύναμων 

κυκλωμάτων για αναλύσεις σταθερής κατάστασης στη συχνότητα με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων 

με σκοπό την απλούστευση και επιτάχυνση των αριθμητικών αναλύσεων. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι η πειραματική δοκιμή της παραπάνω τεχνικής για τις κατασκευασμένες πηγές και η επέκτασή της 

σε αναλύσεις μετάβασης, δηλαδή στο πεδίο του χρόνου. Στόχος είναι η επαλήθευση (verification) της τεχνικής 

και η επέκτασή της στην ανίχνευση ανεπιθύμητων φαινομένων που δεν εμφανίζονται στη σταθερή κατάσταση. 

Αριθμός φοιτητών 

1 

Διάρκεια 

6-12 μήνες 

Προαπαιτούμενα 

• Ηλεκτρακουστική Ι, Ηλεκτρακουστική ΙΙ 

• Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (Python) 

• Σήματα και συστήματα 

• (προαιρετικά) Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός (Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων, FEM) 

Επικοινωνία 

• Χρήστος Σεβαστιάδης, Δρ. Ηλεκτρακουστικής, Ε.Δ.Ι.Π., csevast@auth.gr 

• Μάριος Γιουβανάκης, υποψήφιος Διδάκτορας, mgiouvan@auth.gr 

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 

[1] Γεώργιος Μαρκάκος Μοντελοποίηση χαμηλόσυχνων μεγάφωνων και πηγών ήχου με χρήση μηχανικών 

ανάλογων κυκλωμάτων και μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων για τον ακουστικό χώρο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών (2019) [http://ikee.lib.auth.gr/record/305529]. 
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