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Μήνυµα από τον Πρόεδρο του Τµήµατος

Μάριος Πολυκάρπου
Καθηγητής

Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου βρίσκεται
τώρα στο δεύτερο χρόνο της λειτουργίας του. Η δηµιουργία άριστων προπτυχιακών προγραµµάτων είναι φυσικά ένας
από τους πρωταρχικούς στόχους του Τµήµατος. Εξίσου όµως σηµαντική είναι η προώθηση διεθνούς επιπέδου έρευνας
και η εκπαίδευση µεταπτυχιακών φοιτητών. Σε αυτό το τεύχος του ενηµερωτικού δελτίου Ψηλές Συχνότητες δίνεται
ιδιαίτερη σηµασία στα µεταπτυχιακά προγράµµατα του Τµήµατος και οι ευκαιρίες που έχουν, για πρώτη φορά στην
Κύπρο, φοιτητές µε όρεξη και δηµιουργικότητα για να λάβουν µέρος σε ψηλής ποιότητας ερευνητικά προγράµµατα
στους κλάδους ηλεκτρολόγου µηχανικού και µηχανικού υπολογιστών.
Το Τµήµα ΗΜΜΥ έχει ήδη προσελκύσει ένα αξιόλογο αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ασχολούνται µε ενδιαφέροντα ερευνητικά θέµατα σε τοµείς αιχµής. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα της έρευνας τους σε διεθνή συνέδρια και ερευνητικά συµπόσια. Οι περισσότεροι από
τους διδακτορικούς µας φοιτητές λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια µέσω ερευνητικών προγραµµάτων ή σαν βοηθοί διδασκαλίας και εργαστηρίων. Με αυτό τον τρόπο, οι νεαροί µας ερευνητές µπορούν να αφοσιωθούν στην εκπόνηση
ψηλής ποιότητας έρευνας, χωρίς οποιοδήποτε οικονοµικό άγχος ή επιβάρυνση στην οικογένεια τους. Στο Τµήµα υπάρχει ένα περιβάλλον συνεργασίας και οµαδικότητας για επίτευξη ερευνητικών στόχων µε συχνές συναντήσεις καθηγητών και µεταπτυχιακών φοιτητών ως επίσης και µε εβδοµαδιαία σεµινάρια καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδηµαϊκού
έτους. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η συνεργασία µε την εγχώρια και διεθνή βιοµηχανία, ως επίσης και µε άλλους ερευνητές από το εξωτερικό.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ευκαιρίες για έρευνα στην Κύπρο, ως επίσης και οι προοπτικές εργοδότησης
ατόµων µε ερευνητικές εµπειρίες, ιδίως σε τεχνικούς κλάδους. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ), διαφαίνεται ξεκάθαρα η περαιτέρω ανάπτυξη της προοπτικής έρευνας. Οι συµφωνίες της συνάντησης κορυφής
του 2000 στη Λισσαβόνα έχουν υποδείξει την µελλοντική πορεία που προτίθεται να ακολουθήσει η ΕΕ σε θέµατα έρευνας. Αυτή η πορεία, που είναι βασισµένη στη τεχνογνωσία, έρευνα, και την καινοτοµία, σκοπό έχει να καταστήσει
την Ευρώπη ως την πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία στο κόσµο.
Παρ’ όλες τις ευκαιρίες που προδιαγράφονται, σε τελική ανάλυση ίσως το πιο σηµαντικό κέρδος του ερευνητή είναι η
απόλαυση της δουλειάς. Εκ των πραγµάτων, η έρευνα είναι µια συναρπαστική εργασία που δεν ξέρεις που θα καταλήξει. Κάθε στροφή µπορεί να κρύβει µια καινούργια επινόηση. Πράγµατι, οι καλύτεροι ερευνητές που έχω γνωρίσει
είχαν πάντα ένα κοινό χαρακτηριστικό – το πάθος και το µεράκι της δουλειάς τους.
Όπως έγραψε ο Alan Kay, ένας από τους εφευρέτες µεθόδων προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών:
Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το µέλλον είναι να το επινοήσεις ο ίδιος
Εύχοµαι στους αναγνώστες και αναγνώστριες µας Καλή Χρονιά, υγεία, ειρήνη, δηµιουργικότητα και καλές επινοήσεις.
Καθηγητής Μάριος Μ. Πολυκάρπου
Προεδρεύων Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
Εξώφυλλο:
Εικόνες από την µεταπτυχιακή
ζωή. Ερευνητικά εργαστήρια και
διδασκαλία στο προπτυχιακό επίπεδο.

Επικοινωνία:
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Καλλιπόλεως 75
1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22-892251
Τηλεοµοιότυπο: 22-892260
Ηλεκτρ. Ταχ.: ece@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: http://www.eng.ucy.ac.cy/ece
Συντάκτης Ενηµερωτικού ∆ελτίου:
Κωνσταντίνος Πίτρης
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Ακαδηµαϊκά Νέα
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα στο Τµήµα
ΗΜΜΥ

Οικονοµική Ενίσχυση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήµης γίνεται όλο και δυσκολότερο να καλυφθεί η αναγκαία ύλη σε
εύρος και βάθος στο πρώτο πτυχίο. Γι’ αυτό το λόγο το
πρόγραµµα Μάστερ έχει καταστεί άκρως σηµαντικό για
την εξειδίκευση των φοιτητών, όπως διαφαίνεται και από
τις τάσεις που κυριαρχούν στους Πολυτεχνικούς κλάδους
παγκοσµίως. Το ∆ιδακτορικό πρόγραµµα προσφέρετε για
επιπρόσθετη εξειδίκευση σε συγκεκριµένο θέµα µέσω
εκπόνησης καινοτοµικής έρευνας µε παγκόσµια απήχηση.
Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα του τµήµατος ΗΜΜΥ
δίνουν έµφαση σε υψηλής ποιότητας διδασκαλία και ερευνητική εργασία, µε στόχο την προετοιµασία των φοιτητών ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία
τις επιστηµονικές και κοινωνικές προκλήσεις που πηγάζουν από την ταχύρυθµη εξέλιξη της τεχνολογίας. Το
Τµήµα µας προσφέρει τέσσερα µεταπτυχιακά προγράµµατα: Μάστερ και ∆ιδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
(ΗΜ), Μάστερ και ∆ιδακτορικό Μηχανικού Υπολογιστών
(ΜΥ). Κάθε πρόγραµµα επικεντρώνετε σε διάφορες εξειδικεύσεις και ερευνητικά πεδία, ανάλογα µε το επίπεδο
(Μάστερ ή ∆ιδακτορικό) και τη γενική περιοχή (ΗΜ ή
ΜΥ). Οι ερευνητικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν
τοµείς αιχµής, όπως τηλεπικοινωνίες και δίκτυα, βιοϊατρική, συστήµατα ενέργειας, ευφυή συστήµατα, ηλεκτροµαγνητισµό, οπτική, σχεδιασµό και έλεγχο ψηφιακών συστηµάτων, τεχνητή νοηµοσύνη, ροµποτική και νανοτεχνολογία κλπ. Καθώς το Τµήµα αναπτύσσεται αναµένετε
αύξηση στον αριθµό των ειδικοτήτων.
Το 2003 ήταν η ακαδηµαϊκή αρχή για το Τµήµα αφού
ξεκίνησαν όλα τα προπτυχιακά και τα δύο ∆ιδακτορικά
προγράµµατα. Μέσα στα προγραµµατισµένα πλαίσια ανάπτυξης, το πρόγραµµα Μάστερ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2004 και το πρόγραµµα Μάστερ Μηχανικών Υπολογιστών θα ξεκινήσει το
Σεπτέµβριο του 2005. Το περασµένο εξάµηνο προσφέρθηκαν µαθήµατα µεταπτυχιακού επιπέδου σε θέµατα όπως ∆ίκτυα Υπολογιστών, Έλεγχος Ψηφιακών (VLSI)
Κυκλωµάτων, και Τυχαίες ∆ιαδικασίες, ενώ το επόµενο
εξάµηνο θα προσφερθούν µαθήµατα σε Επεξεργασία Εικόνας, Μέτρηση και Αξιολόγηση Επίδοσης Υπολογιστικών Συστηµάτων, και Θεωρία της Πληροφορίας.
Παρά το µικρό χρόνο λειτουργίας των µεταπτυχιακών
προγραµµάτων, το Τµήµα έχει καταφέρει να προσελκύσει
αριθµό αξιόλογων µεταπτυχιακών φοιτητών (15 ∆ιδακτορικού επιπέδου και 11 επιπέδου Μάστερ Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών) και σεβαστό αριθµό ερευνητικών προγραµµάτων, είτε από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές. Μερικοί
από τους ∆ιδακτορικούς φοιτητές έχουν ήδη σηµειώσει
επιτυχίες µε την δηµοσίευση ερευνητικών άρθρων σε
πρακτικά διεθνών συνεδρίων (βλέπε σελ. 4-5 για λεπτοµέρειες). Βάση των µέχρι στιγµής αποτελεσµάτων, αναµένετε µεγάλη ζήτηση σε όλα τα προσφερόµενα µεταπτυχιακά προγράµµατα στο προσεΜαρία Μιχαήλ
χές µέλλον.
Λέκτορας

Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε µεταπτυχιακό πρόγραµµα
προβλέπει κάποια έξοδα για τους φοιτητές. Από την µια η
καταβολή διδάκτρων και από την άλλη τα έξοδα διαµονής, διατροφής, βιβλίων, βοηθηµάτων κλπ αποτελούν ένα
αρκετά σηµαντικό κονδύλι στον προϋπολογισµό ενός
νεαρού επιστήµονα. Το Τµήµα µας και το Πανεπιστήµιο
Κύπρου γενικότερα, βρίσκονται πάντα στο πλευρό των
φοιτητών, αρωγοί και στα οικονοµικής φύσης προβλήµατα. Ανάλογα µε τους πόρους του Τµήµατος υπάρχει η
δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, η οποία συνδυάζεται µε τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών και των διάφορων τοµέων έρευνας
του Τµήµατος.
Η οικονοµική βοήθεια µπορεί να έρθει σε διάφορες
µορφές. Το Τµήµα προσφέρει για παράδειγµα αριθµό
υποτροφιών ή θέσεων εργασίας, για τις οποίες καλύπτονται τα δίδακτρα ή δίνεται κάποιος µισθός.
Υποτροφίες: Το Τµήµα παρέχει αριθµό υποτροφιών µε
στόχο την κάλυψη τουλάχιστον µέρους των διδάκτρων.
Για τις θέσεις αυτές προτιµούνται συνήθως οι υποψήφιοι
διδάκτορες σε σχέση µε φοιτητές που παρακολουθούν
πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ.
Υπάρχουν φυσικά και υποτροφίες για τους φοιτητές Μάστερ, κυρίως από ιδρύµατα εκτός Πανεπιστηµίου, όπως
π.χ. οι υποτροφίες για Μάστερ του Ιδρύµατος Κρατικών
Υποτροφιών.
Βοηθοί Έρευνας (Research Assistantships): Θέσεις που
παρέχονται µέσω ερευνητικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται σε συγκεκριµένο αντικείµενο έρευνας.
Στις θέσεις αυτές, τα καθήκοντα αφορούν ερευνητικές
δραστηριότητες από µέρος του φοιτητή και συνήθως έχουν άµεση σχέση µε το αντικείµενο σπουδών του. Αν ο
φοιτητής αποφασίσει να κάνει µεταπτυχιακή εργασία,
είναι δυνατό να συνδυάσει σπουδές και εργασία.
Βοηθοί ∆ιδασκαλίας (Teaching Assistantships): Σε
αυτές τις θέσεις, οι φοιτητές συνήθως διδάσκουν κάποιες
ώρες σε προπτυχιακά µαθήµατα ή διορθώνουν τα γραπτά
προπτυχιακών φοιτητών. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συνήθως ακαδηµαϊκά και η προσφορά των
θέσεων εξαρτάται από τους πόρους χρηµατοδότησης του
πανεπιστηµίου.
Οι ανάγκες εξειδικευµένων γνώσεων που επιτάσσουν
οι συνθήκες στην σύγχρονη αγορά εργασίας, απαιτούν,
ολοένα και περισσότερο, γνώσεις στο µεταπτυχιακό επίπεδο. Στόχος του Τµήµατος µας είναι η δηµιουργία ενός
ποσοτικά και ποιοτικά επαρκούς προγράµµατος, που να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτό δεν
µπορεί να γίνει χωρίς την οικονοµική ενίσχυση των άριστων από του πτυχιούχους που ενδιαφέρονται για σπουδές στο τοµέα και για’ αυτό το Τµήµα θα συνεχίσει µε
ζήλο τις προσπάθειες του να ενισχύει οικονοµικά τους
µεταπτυχιακούς
φοιτητές.
Κωνσταντίνος Πίτρης
Λέκτορας
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Έρευνα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Συµµετοχή στο 2o Εργαστήριο MiNEMA

Ιωάννης Παπαγεωργίου
∆ιδακτορικός Φοιτητής

Το MiNEMA (Ενδιάµεσο Λογισµικό για Εκκεντρικά ∆ίκτυα και Εφαρµογές σε
∆ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών / Middleware for Network Εccentric and Mobile
Applications) είναι Επιστηµονικό Πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Επιστηµών (European Science Foundation ESF) που καλύπτει ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Στόχος του προγράµµατος MiNEMA είναι να φέρει κοντά τις κύριες
ερευνητικές οµάδες, από διαφορετικές κοινότητες, που εργάζονται σε ενδιάµεσο λογισµικό για κινητά περιβάλλοντα,
και να ενισχύσει τον προσδιορισµό και την υλοποίηση αναγνωρισµένης αφαιρετικότητας ενδιάµεσου λογισµικού για
νέες και υποσχόµενες εφαρµογές δικτύων κινητών επικοινωνιών. Το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λαµβάνει µέρος στο MiNEMA µέσω του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας.
∆ιεξάχθηκε στις 30 Νοεµβρίου - 1 ∆εκεµβρίου 2004 το 2ο Εργαστήριο του MiNEMA στο Πανεπιστήµιο του
Lancaster, Η.Β. Στο εργαστήριο έλαβε µέρος και το Πανεπιστήµιο Κύπρου, µε την οµιλία “Location Identification Algorithms for Location Based Services”. Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια ερευνητικού έργου που επιχορηγείται από το
Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας µε τίτλο “Enabling Technologies for Location Based Services”. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνολογιών που θα καθιστούν δυνατή την παροχή υπηρεσιών που έχουν άµεση σχέση µε τη
γεωγραφική θέση του χρήστη ασύρµατης επικοινωνίας. Κύριο ζητούµενο είναι η υψηλή ακρίβεια και η συνέπεια της
µεθόδου, έτσι ώστε να ικανοποιείται και η πιο απαιτητική υπηρεσία. Οι Τοποθεσιακά Εξαρτώµενες Υπηρεσίες
(Location Based Services) είναι πολλά υποσχόµενες και αναµένεται να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής του σύγχρονου
ανθρώπου.
Μάλιστα, στα πλαίσια του ίδιου ερευνητικού έργου έχει γίνει δεκτό και θα παρουσιαστεί επιστηµονικό άρθρο σε
συνέδριο (ΙΕΕΕ Wireless Communications and Networks Conference) που θα λάβει χώρα στη Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ,
στις 13-17 Μαρτίου 2005. Το άρθρο έχει τίτλο “An Enhanced Received
Signal Level Cellular Location Determination Method via Maximum
Likelihood and Kalman Filtering”, (Ioannis G. Papageorgiou, Charalambos
D. Charalambous, Christos Panayiotou) και εισάγει µία νέα µέθοδο εκτίµησης
της θέσης του συνδροµητή που βασίζεται σε ακριβή µοντέλα διάδοσης στο
ασύρµατο κανάλι και µεθόδους εκτίµησης από µετρήσεις ισχύος του σήµατος.

Ασύρµατα ∆ίκτυα Αισθητήρων στο Ε-ΝΕΧΤ

Μιχάλης Μιχαηλίδης
∆ιδακτορικός Φοιτητής

Το Ε-ΝΕΧΤ είναι ένα Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αριστείας που χρηµατοδοτείται από
το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ (EU FP6 Network of Excellence). Κύριος στόχος του E-NEXT είναι η ενδυνάµωση
της Ευρωπαϊκής επιστηµονικής και τεχνολογικής υπεροχής στον τοµέα των δικτύων µέσω της µεθοδικής και µακροχρόνιας συνεργασίας των ερευνητικών κέντρων στην Ευρώπη. Το Ε-ΝΕΧΤ έχει σήµερα 41 µέλη που εκπροσωπούν
ακαδηµαϊκούς και βιοµηχανικούς οργανισµούς από πολλές χώρες της Ευρώπης, ένας από τους οποίους είναι και το
Πανεπιστηµίου Κύπρου.
Στα πλαίσια του Ε-ΝΕΧΤ δηµιουργήθηκε µια καινούργια θεµατική δράση για Ασύρµατα ∆ίκτυα Αισθητήρων
(Wireless Sensor Networks) µε έδρα το Πανεπιστήµιο του Κορκ (University College Cork) στην Ιρλανδία. Η πρώτη
συνάντηση της δράσης έγινε τον περασµένο Νοέµβριο στο Κορκ όπου οι συµµετέχοντες είχαν µια πρώτη ευκαιρία να
παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στο νέο και συναρπαστικό τοµέα των Ασυρµάτων ∆ικτύων Αισθητήρων µε πρωταρχικό σκοπό την εξεύρεση κοινών συνισταµένων για µελλοντική συνεργασία. Τα δίκτυα αισθητήρων
είναι µια σχετικά νέα περιοχή η οποία εξελίσσεται ραγδαία λόγω των πρόσφατων προόδων στις ασύρµατες επικοινωνίες και την ηλεκτρονική οι οποίες έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη χαµηλού κόστους, χαµηλής ισχύος, πολυσύνθετων
(multifunctional) κόµβων αισθητήρων. Τέτοιοι κόµβοι είναι µικροί στο µέγεθος και επικοινωνούν ασύρµατα σε µικρές
αποστάσεις εντελώς αφύλακτοι. Οι µικροσκοπικοί αυτοί κόµβοι αισθητήρων που αποτελούνται από τµήµατα αίσθησης, επεξεργασίας δεδοµένων και επικοινωνίας, προωθούν την ιδέα των δικτύων αισθητήρων.
Η δική µας παρουσίαση αφορούσε την ανάπτυξη της εφαρµογής ενός ∆ικτύου
Αισθητήρων (∆Α) το οποίο θα ανιχνεύει και θα εντοπίζει την εστία µόλυνσης
(contaminant source) µεταφοράς τοξικών παραγόντων και υλικών, τόσο στον αέρα
όσο και στο νερό. Με τον κατάλληλο σχεδιασµό το ∆Α µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για την γρήγορη ανταπόκριση σε ένα χηµικό, βιολογικό ή ραδιολογικό
(radiological) γεγονός δίνοντας στους ανθρώπους και στις κατάλληλες αρχές τις
απαραίτητες πληροφορίες για να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις κρίσης µέσα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά το γεγονός. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eng.ucy.ac.cy/Christos/NRL/index.htm
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Έρευνα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
∆υναµικός Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Πόρων σε Ασύρµατα ∆ίκτυα

Μιχαήλ Μάρκου
∆ιδακτορικός Φοιτητής

Η σηµερινή εποχή παρουσιάζει ένα γρήγορο ρυθµό τεχνολογικής ανάπτυξης,
ειδικότερα σε θέµατα δικτύων και επικοινωνιών. Ενδεικτικό παράδειγµα –και ένας από τους µεγαλύτερους τοµείς έρευνας και ανάπτυξης- αποτελούν τα ασύρµατα δίκτυα επικοινωνιών, τα οποία βρίσκονται ήδη στην τρίτη τεχνολογική
γενεά, λίγα µόλις χρόνια µετά από την πρώτη εµφάνιση τους ως εµπορικό προϊόν. Τα ασύρµατα δίκτυα τρίτης γενεάς
επιτρέπουν την µετάδοση πακέτων δεδοµένων πραγµατικού χρόνου (φωνής, βίντεο) σε υψηλές ταχύτητες. Ο τεράστιος
όγκος δεδοµένων που διακινείται δηµιουργεί την ανάγκη για αποτελεσµατικό έλεγχο των πόρων του συστήµατος, ούτως ώστε το δίκτυο επικοινωνιών να λειτουργεί όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα, εξυπηρετώντας καλύτερα περισσότερους χρήστες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.
Η έρευνα µας επικεντρώνεται στο πρόβληµα του δυναµικού ελέγχου και βελτιστοποίησης των πόρων του συστήµατος. Χρησιµοποιούµε ένα υβριδικό µοντέλο βασισµένο σε στοχαστικά µοντέλα ρευστών, τα οποία είναι ιδιαίτερα
χρήσιµα στην ανάλυση διάφορων κατηγοριών δικτύων υψηλής ταχύτητας. Προσεγγίζουµε το πρόβληµα µελετώντας την αλλαγή που υφίσταται µια µετρική του συστήµατος αν µεταβάλουµε κατά ελάχιστο µια από τις παραµέτρους (πόρους) του. Γνωρίζοντας αυτές τις πληροφορίες αναπτύσσουµε αλγορίθµους οι οποίοι διαχειρίζονται σε
πραγµατικό χρόνο τις συγκεκριµένες παραµέτρους ούτως ώστε το σύστηµα να βρίσκεται συνεχώς σε βέλτιστη λειτουργία. Τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της προσέγγισης
είναι η πραγµατικού χρόνου εκτέλεση της διαδικασίας, η ανεξαρτησία από το µοντέλο
του συστήµατος και η ευκολία υλοποίησης της. Ένα µέρος από τα αποτελέσµατα της
παρούσας έρευνας δηµοσιεύτηκαν τον Απρίλιο, 2004, στο διεθνές συνέδριο IEEE
ICTTA’04 (http://ictta.enst-bretagne.fr/2004/) που πραγµατοποιήθηκε στη ∆αµασκό,
όπως επίσης και στο IEEE VTC’05 (http://www.ieeevtc.org/vtc2005spring/) που θα
πραγµατοποιηθεί τον Μάιο, 2005, στη Στοκχόλµη.

Ποιοτικός Έλεγχος Σφαλµάτων Καθυστέρησης Λογικών Μεταβάσεων σε Μικροκυκλώµατα

Στέλιος Νεοφύτου
∆ιδακτορικός Φοιτητής

Ο έλεγχος ορθής λειτουργίας των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων στην εποχή των
µεγάλων ταχυτήτων των υπολογιστικών συστηµάτων έχει καταστεί σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας παραγωγής
τους. Με την τελειοποίηση των µεθόδων παραγωγής, η σηµασία αλλά και το κόστος του ελέγχου των ολοκληρωµένων
καταλαµβάνει σηµαντικότατο µέρος της διαδικασίας παραγωγής. Παρόλο το µέγεθος της έρευνας που έχει επιτελεστεί
τα τελευταία 30 χρόνια, το γενικό πρόβληµα του αποδοτικού ελέγχου σφαλµάτων καθυστέρησης των µικροκυκλωµάτων παραµένει ανοικτό και προσελκύει µεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των κολοσσών παραγωγής υπολογιστικών
συστηµάτων.
Ο έλεγχος καθυστέρησης αφορά στη διασφάλιση του ορθού χρονισµού του µικροκυκλώµατος, ότι δηλαδή το
κύκλωµα θα λειτουργεί στην σωστή ταχύτητα Για το είδος του ελέγχου αυτού, έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι µοντελοποίησης των σφαλµάτων. Κάθε µοντέλο προσδίδει ανάλογη πολυπλοκότητα στο πρόβληµα, όση και η ακρίβεια διάκρισης σφαλµάτων που δια-σφαλίζει. Τα δύο πιο διαδεδοµένα µοντέλα είναι τα µοντέλα λογικής µετάβασης
(Transition Fault Model - TF) και µονοπατιού καθυστέρησης (Path Delay Fault Model - PDF). Το πρώτο από τα δύο
χαρακτηρίζεται από την γραµµική πολυπλοκότητα στο µέγεθος του κυκλώµατος, ως προς τον αριθµό των σφαλµάτων
που πρέπει να εξεταστούν, ενώ το δεύτερο προσφέρει µεγαλύτερη ικανότητα ανίχνευσης σφαλµάτων, αυξάνει όµως
δραµατικά την πολυπλοκότητα και συνεπώς το δυνητικό κόστος χρήσης των αλγορίθµων παραγωγής.
Για την λύση του προβλήµατος προτείνουµε µια µέθοδο που θεωρεί µια επεκταµένη µορφή του µοντέλου TF,
µε έννοιες από το PDF, για να αυξήσει την ποιότητα του ελέγχου, κάνοντας την πιο αξιόπιστη ως προς τον εντοπισµό
ελαττωµατικών µικροκυκλωµάτων. Προτείνεται ένας συστηµατικός αλγόριθµος, µε την χρήση κλειστών τύπων λογικών (Boolean) συναρτήσεων, για την παραγωγή λογικών συναρτήσεων κάτω από διαφορετικά ποιοτικά κριτήρια ελέγχου. Με την κατάλληλη επεξεργασία, από τις συναρτήσεις αυτές µπορούν να παραχθούν διανύσµατα ελέγχου για κάθε
κύκλωµα, αποδοτικά ως προς τον χρόνο εφαρµογής, την ακρίβεια ανίχνευσης σφαλµάτων, ακόµα και τον περιορισµό της κατανάλωσης ισχύος
που συντελείτε κατά την διαδικασία ελέγχου. Η προσοµοιώσεις που έγιναν για την συγκεκριµένη µέθοδο παρείχαν ιδιαιτέρως αισιόδοξα αποτελέσµατα, όσο αφορά στην ποιότητα ελέγχου σφαλµάτων καθυστέρησης,
όσο επίσης στους υπολογιστικούς πόρους (χρόνο και µνήµη υπολογιστή)
παραγωγής των διανυσµάτων ελέγχου.
Μέρος της παρούσας έρευνας έχει προταθεί και θα παρουσιαστεί στο διεθνές συνέδριο IEEE/ACM ISQED’05 (http://www.isqed.org) που θα
πραγµατοποιηθεί τον Μάρτιο, 2005, στις Η.Π.Α..
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Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα
Ευφυές Σύστηµα Αυτοµατοποίησης του Ελέγχου
Ποιότητας Πόσιµου Νερού στη Κύπρο

Μάριος Πολυκάρπου
Καθηγητής

Λόγω χαµηλής βροχόπτωσης, η Κύπρος, ως επίσης και άλλες περιοχές της Μεσογείου, ανέκαθεν αντιµετώπιζαν προβλήµατα στη παροχή επαρκούς ποσότητας νερού σε καταναλωτές.
Επιπρόσθετα, κατά την τελευταία δεκαετία έχει αναγνωρισθεί παγκόσµια η σηµασία της ποιότητας του νερού που
προσφέρεται σε καταναλωτές. Η µέθοδος της χλωρίωσης χρησιµοποιείται συνήθως για την εξολόθρευση βακτηριδίων
στο πόσιµο νερό. Η επιλογή της κατάλληλης ποσότητας χλωρίου σε διάφορα µέρη του δικτύου διανοµής νερού είναι
άκρως σηµαντικό πρόβληµα αφού σύµφωνα µε έρευνες, η κατανάλωση κάποιων υποπροϊόντων του χλωρίου στο νερό
µπορεί να προκαλεί καρκίνο. Ο καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου ασχολείται κατά τα τελευταία 7 χρόνια µε έρευνα που
σκοπό έχει την αυτοµατοποίηση της χλωρίωσης πόσιµου νερού µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, αισθητήρων χλωρίου και ευφυή συστηµάτων ελέγχου. Η έρευνα αυτή που γίνεται σε συνεργασία µε καθηγητές του κλάδου Μηχανικής
Περιβάλλοντος, είναι παγκοσµίως γνωστή και έχει δηµοσιευ0εί σε διεθνή τεχνικά περιοδικά. Με χορηγία από τα ερευνητικά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Κύπρου, ο Καθ. Πολυκάρπου θα συνεχίσει αυτή την έρευνα στη Κύπρο. Το
ερευνητικό αυτό πρόγραµµα άρχισε πρόσφατα σε συνεργασία µε το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Κρίκος συνεργασίας είναι ο Ευριπίδης Κυριακίδης, ο οποίος
είναι ηλεκτρολόγος µηχανικός στο ΤΑΥ και επίσης διδακτορικός φοιτητής στο Τµήµα ΗΜΜΥ.

Σύγκλιση Τηλεπικοινωνίας, Έλεγχου, και Στατιστικής Μηχανικής µε Εφαρµογές στα ∆ίκτυα Αισθητήρων και Τηλε-Λειτουργία

Χαράλαµπος Χαραλάµπους
Αναπληρωτής Καθηγητής

O αναπληρωτής καθηγητής Χαράλαµπος Χαραλάµπους εξασφάλισε µία χορηγία ύψους 75,000ΛΚ στα πλαίσια των ερευνητικών προγραµµάτων Μεσαίου Μεγέθους του Πανεπιστηµίου Κύπρου.
Η χρηµατοδότηση θα χρησιµοποιηθεί για να διευρύνει την ερευνητική δραστηριότητα του στα τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα αισθητήρων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για µετάδοση δεδοµένων και άσκηση ελέγχου εξ αποστάσεως χρησιµοποιώντας τηλεπικοινωνιακά δίκτυα µετάδοσης πληροφοριών και το διαδίκτυο όπως παρουσιάζονται στο σχήµα.

Χαρακτηρισµός ασταθειών έγχυσης στην Ηλεκτροϋδροδυναµική

Γιώργος Γεωργίου
Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής

Η Ηλεκτροϋδροδυναµική (Electrohydrodynamics - EHD) θεωρηθείται ως κλάδος της ηλεκτροδυναµικής των κινούµενων µέσων και ασχολείται µε την αλληλοεπίδραση µεταξύ διηλεκτρικών ρευστών και ηλεκτρικών πεδίων. Οι πρακτικές εφαρµογές αυτής της επιστήµης βρίσκονται στη βάση σηµαντικών βιοµηχανιών όπως για παράδειγµα της ηλεκτροστατικής καθίζησης (electrostatic precipitation) της βιοµηχανίας
των υγρών µονωτών σε συστήµατα υψηλών ισχύων κλπ. Προσφέρει, επίσης, συναρπαστικές δυνατότητες για εφαρµογές σε αναδυόµενες τεχνολογίες όπως για παράδειγµα σε MEMS, BioMEMS και Νανοτεχνολογία.
Ο στόχος αυτού του προγράµµατος είναι να εξετάσει υπολογιστικά, τις ηλεκτροϋδροδυναµικές αστάθειες που
προέρχονται από τη δύναµη Coulomb και που παράγονται από την έγχυση φορτίων σε µονωτικά υγρά, ούτως ώστε να
χαρακτηριστούν σύνθετα προβλήµατα ηλεκτροϋδροδυναµικής. Το κίνητρο πίσω από την ανάλυση αυτών των ασταθειών είναι η ανάγκη να γίνει κατανοητή και να ελεγχθεί η κίνηση των υγρών στις πολυάριθµες βιοµηχανικές εφαρµογές όπου τα εγχεθµένα ιόντα είναι η κύρια πηγή φορτίου, όπως για παράδειγµα η ηλεκτροστατική καθίζηση
(electrostatic precipitation), οι ηλεκτροϋδροδυναµικές αντλίες ιονικής έλξης
(EHD ion-drag pumps), η στρωτή και τυρβώδης µίξη EHD (EHD laminar
and turbulent mixing) οι ηλεκτροϊξώδεις επιδράσεις κλπ.
Το ερευνητικό πρόγραµµα αυτό διεξάγεται σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο της Σεβίλλης. Σε αυτό λαµβάνουν µέρος ο Αναπληρωτής
Καθηγητής Χαράλαµπος Χαραλάµπους, ο Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου και ο διδακτορικός φοιτητής Νεόφυτος Λουκαίδης
από το τµήµα µας καθώς και ο µεταδιδακτορικός συνεργάτης στο τµήµα
φυσικής ∆ρ Αντώνης Παπαδάκης. Από το Πανεπιστήµιο της Σεβίλλης λαµβάνουν µέρος οι Καθηγητές Pedro Vazquez και Carlos Soria.
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Ενδιαφέροντα Θέµατα
Ερευνώντας για την Ιθάκη

Χρίστος Παναγιώτου
Ένας (µία) µηχανικός σχεδιάζει και κατασκευάζει πολλές από τις συσκευές
Επίκουρος Καθηγητής
που χρησιµοποιούµε και βλέπουµε γύρω µας. Το επάγγελµα του ερευνητή µηχανικού είµαι ακόµα πιο συναρπαστικό αφού προσδιορίζει ένα µακρύ δρόµο “γεµάτο περιπέτειες, γεµάτο γνώσεις”,
ασχολείται συνεχώς µε νέα προβλήµατα και σπρώχνει τα όρια του εφικτού. Μέχρι τώρα µπορεί να έχουν γευτεί τον
αυτό τον ενθουσιασµό για τη δηµιουργικότητα µόνο όσοι σπούδασαν ή εργάστηκαν στο εξωτερικό, όµως στο άµεσο
µέλλον η έρευνα θα µπορεί να αποτελέσει µια βιώσιµη καριέρα και στην Κύπρο.
Τον Μάρτιο του 2000, κατά τη Συνάντηση Κορυφής της Λισσαβόνας, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν ένα φιλόδοξο στόχο, να καταστήσουν την Ευρώπη σαν την πιο ανταγωνιστική και δυναµική
οικονοµία στον κόσµο. Θα είναι βασισµένη στη κοινωνία της γνώσης, και θα χαρακτηρίζεται από αειφόρο οικονοµική
ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, κοινωνική συνοχή και σεβασµό στο περιβάλλον.
Για την επίτευξη του στόχου έχει συµφωνηθεί και η στρατηγική η οποία είναι βασισµένη σε άξονες όπως η εφαρµογή
καταλληλότερων και πιο ευέλικτων θεσµικών πλαισίων, ο εκµοντερνισµός της κοινωνίας και η προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας (information society) και της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα αναγνωρίσθηκε η ανάγκη όπως ο προϋπολογισµός της έρευνας ανέλθει στο 3% του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος και η απλοποίηση των διαδικασιών
έτσι που να διευκολύνεται η επιχειρηµατικότητα.
Αυτή η απόφαση έχει µεγάλη σηµασία για το ρόλο που θα παίξει η έρευνα (ιδιαίτερα σε κλάδους αιχµής στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας) στο άµεσο µέλλον µέσα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η έρευνα ήταν ένας από τους
κυριότερους παράγοντες που ώθησαν την οικονοµική ανάπτυξη των ΗΠΑ και αναγνωρίζεται και σαν ένας από τους
κύριους άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί και η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονοµίας. Παρόλο που κάποιες
ενδιάµεσες εκθέσεις (Kok’s Report) δείχνουν πως η µέχρι τώρα εφαρµογή της απόφασης δεν ήταν η αναµενόµενη, η
ανάπτυξη της έρευνας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας παραµένουν βασικοί πυλώνες οικονοµικής ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα, η έκθεση αυξάνει την πίεση στα κράτη-µέλη για άµεση εφαρµογή της Λισσαβόνας.
Στην Κύπρο, παρόλο που ο προϋπολογισµός της έρευνα είναι ακόµα απειροελάχιστος, αναµένεται πως στο µέλλον
θα αυξηθεί σε επίπεδα που να συνάδουν µε τον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο. Όµως η αύξηση µπορεί να µην είναι άµεση
αφού είναι αµφίβολο κατά πόσο υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή για να αξιοποιήσει σωστά πολύ µεγαλύτερα ερευνητικά κονδύλια. Ο αριθµός των ιδρυµάτων που µπορούν να εκπονήσουν οποιασδήποτε µορφής έρευνα είναι µικρός και οι
εταιρείες µε ερευνητικά τµήµατα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Φυσιολογικά τότε γεννιέται το ερώτηµα: Ποιες οι προοπτικές της έρευνας στην Κύπρο;
Οι συνθήκες για την προώθηση της έρευνας είναι σήµερα πολύ καλύτερες απ’ ότι ήταν πριν µερικά χρόνια. Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Κύπρου, η αναµενόµενη ίδρυση του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου καθώς και η επικείµενη
αναβάθµιση των κολεγίων προσφέρουν χώρους µέσα στους οποίους νέες ιδέες µπορούν να εκκολαφθούν. Η ανακοίνωση δηµιουργίας ερευνητικών µονάδων σε συνεργασία µε διεθνώς αναγνωρισµένα ερευνητικά ιδρύµατα, η δηµιουργία εκκολαπτηρίων εταιριών, η αναµενόµενη λειτουργία τεχνολογικών πάρκων, κλπ, φανερώνουν πως υπάρχεί µεγάλη
κινητικότητα µε αρκετές ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, οι κυπριακές εταιρείες δεν µπορούν να παραµείνουν αµέτοχες αφού
ο ανταγωνισµός θα προέρχεται από ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο. Για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να επενδύσουν στην έρευνα.
Οι ευκαιρίες όµως, µολονότι αναγκαίες, δεν είναι αρκετές για να εγγυηθούν την µακροχρόνια και αειφόρο ανάπτυξη της έρευνας στην Κύπρο. Χρειάζεται να βρεθούν και οι Οδυσσείς οι οποίοι θα αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες και
θα δηµιουργήσουν επιτυχίες που θα πείσουν πέραν πάσης αµφιβολίας για την αναγκαιότητα της έρευνας στην οικονοµική ανάπτυξη. Το εγχείρηµα αυτό σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο και προσφέρει µια τεράστια πρόκληση. Όσοι
και όσες το επιχειρήσουν αναµένεται να περάσουν από αρκετές δυσκολίες συµπεριλαµβανοµένης κάποιας αβεβαιότητας. Τα πλείστα ερευνητικά έργα έρχονται µε ηµεροµηνία λήξης η οποία µπορεί να δηµιουργήσει κάποια αίσθηση
προσωρινότητας. Όµως στην πραγµατικότητα, η ηµεροµηνία αυτή δεν συνεπάγεται αυτόµατα είτε τον τερµατισµό του
έργου είτε τον τερµατισµό της εργοδότησης των ερευνητών. Όπως µια επιχείρηση για να επιβιώσει πρέπει να πουλήσει
αρκετά προϊόντα ή υπηρεσίες για να πληρώσει τους υπαλλήλους της έτσι και µια ερευνητική οµάδα πρέπει να “πουλήσει” τις ιδέες της για να πληρώσει τους ερευνητές και να χρηµατοδοτήσει τις δραστηριότητες της. Εφόσον γίνεται καλή και συστηµατική δουλειά, τις περισσότερες φορές υπάρχουν ευκαιρίες συνέχισης του έργου, µε την συγγραφή νέας
ερευνητικής πρότασης. Στο εξωτερικό υπάρχουν ολόκληρες εταιρείες οι οποίες “ειδικεύονται” στην εκπόνηση έρευνας
σε διάφορους τοµείς. Τέτοιες εταιρείες στελεχώνονται σχεδόν αποκλειστικά από ερευνητές. Το “µάρκετινγκ” µιας τέτοιας εταιρείας γράφει προτάσεις για έργα που θα µπορούσαν να εκπονηθούν. Μερικά χρηµατοδοτούνται (µερικά όχι)
και τα έσοδα χρησιµοποιούνται για να καλύψουν τα λειτουργικά της έξοδα.
Κλείνοντας, µπορεί προς το παρόν το επάγγελµα του ερευνητή στην Κύπρο να µην είναι σε µεγάλη ζήτηση, όµως
αναµένεται πως στα επόµενα λίγα χρόνια θα υπάρξει αυξηµένη ζήτηση ερευνητών µε εξειδίκευση σε τοµείς αιχµής.
Τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν θα µπορέσουν να εκµεταλλευτούν µόνο όσοι και όσες θα είναι έτοιµοι την δεδοµένη στιγµή. Έτοιµοι, όχι µόνο µε την κατάρτιση τους στους τοµείς αυτούς, αλλά και για τον “πηγαιµό προς την Ιθάκη” αναλαµβάνοντας την πρόκληση “επάγγελµα έρευνα” αντί για εργοδότηση σε πιο “σίγουρους” τοµείς της τοπικής
οικονοµίας.
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Ο Ρόλος των Γυναικών στις Επιστήµες και την Τεχνολογία (Ηµερίδα, Ιούνιος 2005)
Το Τµήµα µας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του California
State University, Los Angeles και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα “Engineering
and Applied Sciences for Women”. Η ηµερίδα θα διεξαχθεί στα πλαίσια του ∆ιεθνούς Συνεδρίου MED-ISIC 2005, που
συνδιοργανώνει επίσης το Τµήµα µας σε συνεργασία µε τον διεθνή σύνδεσµο ΙΕΕΕ, τον προσεχή Ιούνιο στη Λεµεσό.
Σκοπός της ηµερίδας είναι να καλλιεργήσει νοοτροπία στήριξης και προώθησης των γυναικών σε επαγγέλµατα σχετικά µε την ψηλή τεχνολογία και τις εφαρµοσµένες επιστήµες και να διαφωτίσει και ενθαρρύνει νεαρές γυναίκες ώστε
να εισέλθουν σε τέτοιους τοµείς. Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας θα διεξαχθεί διαγωνισµός µεταξύ µαθητριών από
διάφορα Λύκεια και Γυµνάσια της Κύπρου, έκθεση πειραµάτων και επιδείξεις, και συζήτηση µε παγκοσµίου φήµης
ακαδηµαϊκούς και άλλους επιστήµονες σε σχετικά θέµατα. Για λεπτοµέρειες και υποβολή συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα µας.

Βράβευση Αριστούχων Φοιτητών

2ος ∆ιαγωνισµός Robo-pong

Σε ειδική τελετή που έγινε στις 22/9/2004, βραβεύτηκαν
οι δύο καλύτεροι φοιτητές του Τµήµατος, Μηνάς Πατσαλίδης και Χρυσοβαλάντης Κώστα, µε χρηµατικά βραβεία
£ 200 από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και τη Συντεχνία Επιστηµονικού
Προσωπικού της ΑΗΚ, αντίστοιχα.

∆ιεθνές συνέδριο MedPower 04

Στις 14-17/11/2004 διεξάχθηκε στη Λεµεσό το 4ο Μεσογειακό συνέδριο MedPower που είχε ως θέµα την Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος και γενικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατές και ανανεώσιµες πηγές,
την µεταφορά και διανοµή της, καθώς και την λειτουργία
των δικτύων. Το συνέδριο διοργανώνεται κάθε δυο χρόνια
από τους τοπικούς συνδέσµους του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (IEE) στην Κύπρο, την Ελλάδα και το
Ισραήλ, µε τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και του Πανεπιστηµίου του Τελ-Αβίβ. Το Τµήµα µας εκπροσωπήθηκε
από τους ∆ρ. Πολυκάρπου, Γεωργίου και Κυριακίδη.

Εικόνες από το Παρελθόν
Ένας από τους µακρινούς πρόγονους των σηµερινών υπολογιστών είναι ο ENIAC (δεκαετία 1940.) Ήταν µεγάλος όσο
µερικά δωµάτια και ένα θαυµαστό, για την εποχή του, τεχνολογικό επίτευγµα. Η υπολογιστική δύναµη του, όµως, ήταν
λιγότερη από ένα υπολογιστή
τσέπης!

Συνεχίστηκε µε µεγάλη επιτυχία, για δεύτερη χρονιά, ο
ετήσιος διαγωνισµός ροµποτικής που διοργάνωσαν από
κοινού τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Παραγωγής. Ο φετινός διαγωνισµός είχε και
πάλι θέµα το παιγνίδι “Robo-Pong”, ένα παιγνίδι επιτραπέζιας αντισφαίρισης για ροµπότ. Στο παιγνίδι “RoboPong” διαγωνίζονται δύο αυτόνοµα ροµπότ σε ένα γήπεδο
2.0×1.2m τα οποία προσπαθούν να περάσουν όσο το δυνατό περισσότερες µπάλες στο γήπεδο του αντιπάλου.
Τελικά, µετά από ένα αγωνιώδες παιγνίδι, πρωταθλητής
αναδείχτηκε το ροµπότ “µπαλοσυλλέκτης” των Ηλία Ηλία, Έλενας Προκόπη και Μιχάλη
Ραµπ, οι οποίοι
επινόησαν
ένα
ροµπότ που µαζεύει, συγκρατεί
τις µπάλες και
τελικά εγκαθίσταται στο αντίπαλό
γήπεδο πριν τη
λήξη του αγώνα (φωτογραφία πάνω). Στον τελικό κέρδισαν τον “µακρυχέρη” των Κωνσταντίνου Χειµώνα, Μάριου Νικολάου και Γιάννη Ιωακείµ, που πάλεψε αξιοπρεπέστατα κινούµενο ταχύτατα και αποτελεσµατικά (φωτογραφία κάτω). Τέτοιου είδους διαγωνισµοί είναι ευρέως
διαδεδοµένοι σε πολλά από τα πανεπιστήµια του εξωτερικού. Επιτρέπουν στους φοιτητές να χρησιµοποιήσουν την
φαντασία τους µαζί µε τις γνώσεις που αποκοµίζουν από
τα µαθήµατα τους για να
επιλύσουν δύσκολα προβλήµατα. Η Πολυτεχνική
Σχολή έχει ήδη καθιερώσει την ετήσια διεξαγωγή
του διαγωνισµό αυτού.
Επίσης, στοχεύει όπως
στο µέλλον φοιτητές της
Σχολής θα συµµετέχουν
και σε διεθνείς διαγωνισµούς.

“Η µοίρα της χώρας εξαρτάται από την µόρφωση των κατοίκων της.”
Ντισραέλι
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