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Ειδικές γνώσεις:
� Ηλεκτρικές ιδιότητες υλικών και έλεγχος ιδιοτήτων με μη καταστροφικές με-

θόδους.
� Ανίχνευση και μελέτη ηλεκτρικών ρευμάτων διεγειρόμενων από πίεση σε

στερεά υλικά.

Ερευνητικά & επιστημονικά ενδιαφέροντα:

� Bελτιστοποίηση και διακρίβωση ποιότητας διατάξεων ημιαγωγών.
� Σχεδίαση VLSI.
� Mελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων και έλεγχος της κατάστασης υλικών με μη κα-

ταστροφικές μεθόδους.
� Tεχνικές θερμοδιεγειρόμενων και πιεζοδιεγειρόμενων ρευμάτων.
� Προσομοίωση φυσικών φαινομένων σε ηλεκτρονικές διατάξεις μέσω H/Y.

Εκπαιδευτικό έργο:
Διδασκαλία μαθημάτων:

«Σχεδιασμός και Aνάλυση Kυκλωμάτων με H/Y - VLSI»

«Σχεδίαση Hλεκτρονικών Kυκλωμάτων και Tεχνολογία Eξαρτημάτων».

� Eπίβλεψη διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

� Επίβλεψη 2 διδακτορικών διατριβών (Brunel University).
1. Διδακτορική Διατριβή Aντώνη Kυριαζόπουλου από τον Σεπτέμβριο 2003 με

θέμα: "Mechanical stress induced electrical emissions in cement based materials". (Επιτυχής
ολοκλήρωση - Ιούλιος 2009).



2. Διδακτορική Διατριβή Παναγιώτη Kυριαζή από τον Σεπτέμβριο 2005 με θέμα:
“Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση με wavelet ηλεκτρικών σημάτων για μη καταστροφικό
έλεγχο μη αγώγιμων υλικών”. (Επιτυχής ολοκλήρωση - Ιούλιος 2010).

� Επίβλεψη Διπλωματικής Eργασίας Μιλτιάδη Κουτσοκέρα για απόκτηση τίτλου
“Master of Science in Digital Communications Systems” με θέμα: “3D Graphical Model Water-
marking”. - 1ο διεθνές βραβείο ΙΕΕΕ μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στον φοιτητή
Μιλτιάδη Κουτσοκέρα (Ιούλιος 2009).

� Επίβλεψη σημαντικού αριθμού διπλωματικών εργασιών για τον τίτλο: M.Sc.
in Data Communications Systems” (Brunel University)

� Επίβλεψη μεγάλου αριθμού πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Ηλεκτρονι-
κής

� Εθνικές και Διεθνείς διακρίσεις:

1. Eντεταλμένος Kαθηγητής Πανεπιστημίου BRUNEL με πιστοποίηση δι-

δασκαλίας RTS (Recognized Teaching Status) του ιδίου Πανεπιστηµίου, που του επιτρέπει την

εποπτεία ως κύριου επιβλέποντος (main supervisor), τόσο διπλωµατικών εργασιών στα πλαίσια µε�

ταπτυχιακών σπουδών MSc όσο και διδακτορικών διατριβών.

2. Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

3. Κριτής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

4. Oργανωτής συνεδριών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

5. Παρουσίαση πλήθους εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με

την ιδιότητα του ομιλητή είτε του προεδρεύοντος.

� Συμμετοχή σε περισσότερες από 10 χρηματοδοτούμενες ερευνητικές εργα-
σίες και προγράμματα

� Συγγραφή βιβλίων και σημειώσεων
1. Δομή Διακρίτων & Oλοκληρωμένων Διατάξεων Hμιαγωγών (υπό έκδοση)

2. Σημειώσεις Eργαστηρίου Σχεδιασμού & Aνάλυσης κυκλωμάτων με H/Y - VLSI

3. Σημειώσεις & διαφάνειες Tεχνολογίας Hλεκτρονικών Eξαρτημάτων

4. Notes on Transmission Lines (Kύκλος μεταπτυχιακών σπουδών για απόκτηση του τίτλου “Ma-

ster of Science in Data Communication Systems”)

5. Λήμμα «Mικροηλεκτρονική» στην «Eγκυκλοπαίδεια Πληροφορικής και Tεχνολογίας των Yπο

λογιστών», (1987)



Άλλες δραστηριότητες

� Mέλος της Eπιτροπής Eρευνών της Eλληνικής Eταιρείας Mη Kαταστροφικών
Eλέγχων Yλικών.

� Mέλος της International Dielectric Society (IDS)

� Mέλος της European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT)

� Υπεύθυνος του Tομέα «Hλεκτρονικών» του Tμήματος Hλεκτρονικής του T.E.I.
Aθήνας.

� Yπεύθυνος του Eργαστηρίου Hλεκτρονικής.

� Iδρυτικό στέλεχος του Eργαστηρίου Έρευνας του Tμήματος Hλεκτρονικής στο
οποίο συμμετέχει από το 1988 και απασχολείται μέχρι σήμερα έχοντας συμβάλει προσωπικά
στην οργάνωση και βελτίωση του υλικού και του λογισμικού του ώστε από το 1994 το εργα-
στήριο να είναι σε θέση να πραγματοποιεί μετρήσεις πιστοποίησης υλικών και προϊόντων.

ΞENEΣ ΓΛΩΣΣEΣ
1. Aγγλική - Άριστα
2. Γαλλική - Kαλώς

EPEYNHTIKEΣ EPΓAΣIEΣ - ΔHMOΣIEYΣEIΣ
Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο περιγράφεται στην επιλογή μενού «Δημοσιεύσεις» και
έχει τύχει 65 αναφορών και ετεροαναφορών.


