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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Οδηγός για τη συγγραφή διπλωµατικών και µεταπτυχιακών εργασιών, αλλά και
διδακτορικών διατριβών συντάχθηκε από τον Επικεφαλής των Βιβλιοθηκάριων της
Βιβλιοθήκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου σε συνεργασία µε την Επιτροπή της Βιβλιοθήκης της
Σχολής, που αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. και φοιτητές. Ο Οδηγός εγκρίθηκε από τη
Γενική Συνέλευση της Σχολής και στόχο έχει να βοηθήσει τους φοιτητές στη
συγγραφή των διπλωµατικών εργασιών (προπτυχιακοί φοιτητές) και µεταπτυχιακών
εργασιών και διδακτορικών διατριβών (µεταπτυχιακοί φοιτητές). Για λόγους
απλούστευσης οι διδακτορικές διατριβές θα αποκαλούνται “Εργασίες” στον Οδηγό. Η
εκπόνηση των Εργασιών είναι υποχρεωτική για την απόκτηση διπλώµατος. Επιπρόσθετα, οι
Εργασίες αποτελούν τεκµήριο έρευνας και εργασίας που πρέπει να διασωθεί και να
χρησιµεύσει ως πηγή γνώσης και αναφοράς για φοιτητές και ερευνητές. Το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µέσω των βιβλιοθηκών των σχολών, αναλαµβάνει τη φύλαξη και
διάθεση των Εργασιών των φοιτητών. Οι απαιτήσεις σε αυτόν τον Οδηγό αναφέρονται σε
όλες τις Εργασίες και καθορίστηκαν µε κριτήρια την ορθή αρχειοθέτηση και διατήρηση
τους, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική µορφή.
Ο φοιτητής παραδίδει στη Γραµµατεία της Σχολής τον απαιτούµενο αριθµό αντιτύπων
της Εργασίας του. Η Γραµµατεία στη συνέχεια παραδίδει από ένα αντίτυπο στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη της Σχολής. Ένα επιπλέον αντίτυπο της
Εργασίας στέλνεται για τεκµηρίωση, αν το επιθυµεί ο φοιτητής, κατόπιν αίτησης στη
Γραµµατεία.
Επιπλέον, η Εργασία υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή, µε σκοπό να ενταχθεί
στην ψηφιακή βιβλιοθήκη “Άρτεµις” του Ιδρύµατος (πρβλ. σχετική παράγραφο στην
ενότητα “Απαιτούµενος αριθµός αντιτύπων” στη σελίδα 7). Το σύστηµα “Άρτεµις” είναι
ένα διαπανεπιστηµιακό δίκτυο ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκµηρίωση της
σύγχρονης ελληνικής γκρίζας (δηλαδή της µη δηµοσιευµένης) βιβλιογραφίας. Ο φοιτητής
συµπληρώνει
την
κατάλληλη
φόρµα
που
υπάρχει
στη
διεύθυνση
http://artemis.cslab.ntua.gr/Dienst/htdocs/AddDoc.html και στέλνει την Εργασία του µε τη
µορφή κατάλληλου τύπου αρχείου. Υπεύθυνη για τον έλεγχο και την ορθή υποβολή της
Εργασίας στο σύστηµα “Άρτεµις” είναι η Βιβλιοθήκη της Σχολής. Μόλις η Εργασία
ενταχθεί στο σύστηµα “Άρτεµις” µπορεί να αναζητηθεί από τον κάθε ενδιαφερόµενο στη
δικτυακή διεύθυνση http://artemis.cslab.ntua.gr/search/. Πληροφορίες για την ψηφιακή
βιβλιοθήκη “Άρτεµις” και τη διαδικασία υποβολής της Εργασίας σε αυτή µπορεί να
αναζητήσει ο ενδιαφερόµενος στο δικτυακό τόπο http://artemis.cslab.ntua.gr/description.html,
στη Βιβλιοθήκη της Σχολής ή να ανατρέξει στην παράγραφο Ψηφιακή βιβλιοθήκη
“Άρτεµις” στην σελίδα 7.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι υποψήφιοι για την απόκτηση διπλώµατος είναι υποχρεωµένοι να
υποβάλλουν τον απαιτούµενο αριθµό αντίτυπων των Εργασιών τους στη Γραµµατεία
της Σχολής στις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο. Το
Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραµµατείας της
Σχολής, αλλά υπάρχει και στη διεύθυνση http://www.ntua.gr/gr_academics/calendar.htm.

Οι µήνες διπλώµατος (µήνες υποβολής των Εργασιών και περάτωσης των σπουδών) είναι οι
Σεπτέµβριος, Φεβρουάριος και Ιούνιος. Από την άλλη, στο website του Πολυτεχνείου
(http://www.ntua.gr/gr_academics/calendar5.htm) σηµειώνεται ότι: “Η παρακολούθηση και
κατά Σχολές εξέταση των διπλωµατικών εργασιών διεξάγεται καθ'όλη τη διάρκεια του
ακαδηµαϊκού έτους.”

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
Όλες οι Εργασίες κατατίθενται αρχικά στη Γραµµατεία της Σχολής, η οποία στη
συνέχεια παραδίδει τα απαιτούµενα κατά περίπτωση αντίτυπα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
και στη Βιβλιοθήκη της Σχολής το αργότερο σε 30 (τριάντα) µέρες από τους µήνες
διπλώµατος ή την ηµεροµηνία κατάθεσης. Η Σχολή ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον
αντίτυπα. Ο φοιτητής µπορεί βέβαια να κρατήσει όσα αντίτυπα της Εργασίας του επιθυµεί.
∆ιπλωµατικές εργασίες
Συνολικά απαιτούνται πέντε αντίτυπα. Τα τρία προορίζονται για τους καθηγητές
που αποτελούν την εξεταστική επιτροπή. Απαιτούνται δύο αντίτυπα της Εργασίας για τις
βιβλιοθήκες. Το ένα αντίτυπο για την Κεντρική Βιβλιοθήκη και το άλλο για τη Βιβλιοθήκη
της Σχολής. Σε περίπτωση που ο φοιτητής υποβάλλει την Εργασία του σε δύο ή
περισσότερες σχολές του Πολυτεχνείου τα απαιτούµενα αντίτυπα αυξάνονται ανάλογα.
Μεταπτυχιακές (διπλωµατικές) εργασίες
Οι µεταπτυχιακές εργασίες εκπονούνται στα πλαίσια των ∆ιατµηµατικών και
∆ιεπιστηµονικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.). Συνήθως, η
εξεταστική επιτροπή είναι τριµελής, ενώ αντίτυπα της Εργασίας θα πρέπει να διαθέτουν και
οι βιβλιοθήκες των Σχολών ή Πανεπιστηµίων. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται δύο
αντίτυπα της Εργασίας για τις βιβλιοθήκες του Ε.Μ.Π. Το ένα αντίτυπο για την
Κεντρική Βιβλιοθήκη και το άλλο για τη Βιβλιοθήκη της Σχολής.
∆ιδακτορικές διατριβές
Συνολικά απαιτούνται επτά αντίτυπα. Τα πέντε προορίζονται για τους καθηγητές
που αποτελούν την εξεταστική επιτροπή. Απαιτούνται δύο αντίτυπα της διατριβής για
τις βιβλιοθήκες. Το ένα αντίτυπο για την Κεντρική Βιβλιοθήκη και το άλλο για τη
Βιβλιοθήκη της Σχολής. Σε περίπτωση που ο φοιτητής υποβάλλει τη διατριβή του σε δύο ή
περισσότερες σχολές του Πολυτεχνείου τα απαιτούµενα αντίτυπα αυξάνονται αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυµεί να τεκµηριώσει τη διατριβή του θα πρέπει να το
γνωστοποιήσει στη Γραµµατεία της Σχολής.
Ψηφιακή βιβλιοθήκη “Άρτεµις”
Μαζί µε τα αντίτυπα είναι υποχρεωτική και η υποβολή της Εργασίας σε
ηλεκτρονική µορφή στο σύστηµα “Άρτεµις”. Η ηλεκτρονική έκδοση της Εργασίας θα
πρέπει να αποτελείται από ένα και µόνο ένα αρχείο και να ικανοποιεί όλες τις
προδιαγραφές, προκειµένου να εισαχθεί στο σύστηµα “Άρτεµις”. Η εισαγωγή της Εργασίας
στο σύστηµα “Άρτεµις” γίνεται από το φοιτητή µε τη συµπλήρωση της κατάλληλης φόρµας
που µπορεί να προµηθευτεί από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής (βλέπε “Παράρτηµα:
Υποδείγµατα” στη σελίδα 17) ή να τη συµπληρώσει στη δικτυακή διεύθυνση

http://artemis.cslab.ntua.gr/Dienst/htdocs/AddDoc.html. Με τη συµπλήρωση της φόρµας ο
φοιτητής είναι υποχρεωµένος να µεταφέρει (upload) και την Εργασία σε ηλεκτρονική
µορφή (για παράδειγµα σε µορφή εγγράφου Microsoft Word ή Postscript). Όµως για να
περατωθεί η διαδικασία θα πρέπει η αίτηση να ελεγχθεί και εγκριθεί από τη
Βιβλιοθήκη της Σχολής. Ο φοιτητής θα ειδοποιηθεί για την ορθή ή µη συµπλήρωση
της αίτησης το αργότερο σε πέντε εργάσιµες µέρες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή
(αν το επιθυµεί) τηλεφωνικώς. Αν ο φοιτητής δε διαθέτει e-mail και δεν επιθυµεί την
τηλεφωνική επικοινωνία, τότε ο ίδιος θα πρέπει να ενδιαφερθεί για την κατάσταση
έγκρισης της Εργασίας του. Αν η διαδικασία ένταξης της Εργασίας στο σύστηµα
“Άρτεµις” είναι επιτυχής, η Βιβλιοθήκη της Σχολής ενηµερώνει τη Γραµµατεία της
Σχολής µέσω του εγγράφου Β1: “Βεβαίωση Επιτυχηµένης Εισαγωγής της Εργασίας
στο Σύστηµα “Άρτεµις” και µη Οφειλής Υλικού στη Βιβλιοθήκη της Σχολής” (βλέπε
σελίδα 34).

Ο φοιτητής για να λάβει το πτυχίο ή το δίπλωµα δε θα πρέπει να χρωστά βιβλία ή
άλλο υλικό στη Βιβλιοθήκη της Σχολής. Στο έγγραφο Β1: “Βεβαίωση Επιτυχηµένης
Εισαγωγής της Εργασίας στο Σύστηµα “Άρτεµις” και µη Οφειλής Υλικού στη Βιβλιοθήκη
της Σχολής” που αποστέλλει η Βιβλιοθήκη στη Γραµµατεία περιλαµβάνεται και η
βεβαίωση ότι ο φοιτητής δεν οφείλει υλικό της Βιβλιοθήκης. Η βεβαίωση αυτή υπάρχει στο
παράρτηµα του Οδηγού (σελίδα 34).

ΈΞΟ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί) δεν υποβάλλουν τέλη
επεξεργασίας στη Βιβλιοθήκη της Σχολής για την υποβολή της Εργασίας τους.
Ενδεχοµένως να υποστούν τα έξοδα εκτύπωσης, φωτοτύπησης και βιβλιοδέτησης της
Εργασίας, αφού όµως διαβάσουν τις οδηγίες του παρόντος Οδηγού.
Η φωτοτύπηση της Εργασίας σε πολλαπλά αντίτυπα µπορεί να γίνει δωρεάν από τον
εκδοτικό κέντρο του Ιδρύµατος που ονοµάζεται “Θωµαΐδειο Κέντρο Εκδόσεων” και
βρίσκεται δίπλα στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2107721064, 210-7721561), υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής θα διαθέτει βεβαίωση από τον
επιβλέποντα καθηγητή του (στην οποία ο τελευταίος θα δηλώνει ότι έχει υπό την επίβλεψή
του το φοιτητή), το θέµα της Εργασίας και το χρονικό διάστηµα εκπόνησης της Εργασίας.
Επιπλέον, ο φοιτητής θα προσκοµίζει το πρωτότυπο της Εργασίας του (εκτυπωµένο, όχι
φωτοτυπία), άδετο και µέσα σε φάκελο στην εξωτερική επιφάνεια του οποίου θα
αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµός µητρώου,
τηλέφωνο, e-mail), του επιβλέποντα καθηγητή (όνοµα, επώνυµο, τηλέφωνο εργασίας) και ο
τίτλος της Εργασίας.

ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
Η βιβλιοδεσία των αντιτύπων της Εργασίας που υποβάλλονται στις βιβλιοθήκες
πρέπει να διασφαλίζει τη µακρά διατήρηση και την εύκολη φωτοτύπηση. Στη ράχη της
Εργασίας θα πρέπει να είναι τυπωµένα (σε αυτοκόλλητο ή απευθείας στο σπιράλ) ο τίτλος
και τα ονόµατα των συγγραφέων της Εργασίας. Επισηµαίνεται ότι η διεύθυνση εκτύπωσης
θα είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά, κοιτώντας τη ράχη του σπιράλ και µε το εξώφυλλο
προς τα πάνω (δηλαδή, όπως τυπώνονται στα αγγλόφωνα βιβλία). Τα εµπροσθόφυλλα θα
πρέπει να είναι διαφανή. ∆ε χρειάζεται να είναι τυπωµένο τίποτα στο εµπροσθόφυλλο. Τα

υλικά είναι φτηνά και βρίσκονται σε όλα τα καταστήµατα γραφικής ύλης (εντός και εκτός
Πολυτεχνείου). Για τη διευκόλυνση των φοιτητών οι βιβλιοθήκες διαθέτουν κατάλληλη
µηχανή βιβλιοδεσίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η πολιτική του Ιδρύµατος όσον αφορά την κυριότητα των πνευµατικών
δικαιωµάτων στις Εργασίες ακολουθεί τη διεθνή τακτική. Ο φοιτητής παραπέµπεται στο
παγκόσµιο οργανισµό για τα πνευµατικά δικαιώµατα1, αλλά και στον αντίστοιχο ελληνικό
φορέα2 για οποιαδήποτε διασαφήνιση για τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Ο φοιτητής οφείλει να τοποθετήσει κατάλληλη σηµείωση για τα πνευµατικά
δικαιώµατα στην Εργασία. Η σηµείωση αυτή αποτελείται από τρία στοιχεία:
1. Τη λέξη Copyright και το σύµβολο © (στον επεξεργαστή κειµένου Word της
Microsoft το σύµβολο αυτό βρίσκεται κάνοντας κλικ στο µενού “Insert” →
“Symbol” → “Special Characters”) ,
2. το όνοµα του,
3. το έτος έκδοσης,
4. τις λέξεις “Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved”
5. το κείµενο:
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ
ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση
και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την
προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα.
Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να
απευθύνονται προς τον συγγραφέα.
Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν
τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τα πέντε αυτά στοιχεία πρέπει να εµφανίζονται µαζί στην πίσω σελίδα του φύλλου
τίτλου (πρβλ. “Εξώφυλλο και φύλλο τίτλου” στη σελίδα 12).
Παράδειγµα
Copyright © Ιωάννης Χ. Παπαδόπουλος, 2003.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή
τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για
σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η
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πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της
εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.
Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα
και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.

Η σηµείωση για τα πνευµατικά δικαιώµατα πρέπει να φαίνεται σε κάθε υλικό, έντυπης,
ηλεκτρονικής ή άλλης µορφής, που συνοδεύει την Εργασία (π.χ. δισκέτες 3.5”, CD, κασέτες
βίντεο).
Χρησιµοποίηση ανατυπώσεων ή προηγουµένως δηµοσιευµένου υλικού
Ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των απαιτούµενων
εξουσιοδοτήσεων προκειµένου να συµπεριλάβει προηγουµένως δηµοσιευµένο υλικό
(κείµενο, γραφικές παραστάσεις, πίνακες, φωτογραφίες) στην Εργασία του. Για
παράδειγµα, αν ο φοιτητής έχει ήδη δηµοσιεύσει µέρος της Εργασίας του σε άρθρο
περιοδικού και, στα πλαίσια των κανονισµών του περιοδικού για τη δηµοσίευση άρθρων,
έχει εκχωρήσει την ιδιοκτησία στον εκδότη του περιοδικού, παύει να διατηρεί πνευµατικά
δικαιώµατα για το άρθρο. Απαιτείται δε έγγραφη άδεια από τον εκδότη του περιοδικού
προκειµένου να συµπεριληφθεί το άρθρο ή µέρος αυτού στην Εργασία. Παρόµοια, ο
φοιτητής πρέπει να εξασφαλίσει άδεια για να συµπεριλάβει άρθρα που συγγράφηκαν, ενώ ο
φοιτητής εργαζόταν σε εταιρεία ή µη κερδοσκοπικό οργανισµό και η ιδιοκτησία βέβαια
ανήκε στην εταιρεία ή τον οργανισµό.
Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η παράθεση από το φοιτητή των πηγών από τις οποίες
άντλησε πληροφορίες (π.χ. κείµενο, πίνακες, γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες) για
τη συγγραφή της Εργασίας. Ο φοιτητής µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τον τρόπο
µε τον οποίο παρατίθενται οι πηγές (βιβλιογραφία) ανατρέχοντας σε οποιοδήποτε
επιστηµονικό βιβλίο ή περιοδικό.
Ιδιαίτερα δηµοφιλής είναι ο τρόπος γραφής του IEEE3, ή ο τρόπος που έχει εισηγηθεί
η APA4 και πιθανότατα θα γίνει στάνταρ στο µέλλον. Όσον αφορά την IEEE ο
αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στη Βιβλιοθήκη σε οποιαδήποτε περιοδική έκδοση
της IEEE για να διαπιστώσει πως γίνεται αναφορά στις πηγές. Όσον αφορά την APA,
χρήσιµες πληροφορίες και πλήθος παραδειγµάτων υπάρχουν στη σελίδα:
http://www.apastyle.org/faqs.html.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ
∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η έρευνα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Εργασίας πρέπει να αναλαµβάνεται υπό
το φως της πολιτικής του Ιδρύµατος για την ανεµπόδιστη έρευνα και ελεύθερη διακίνηση
των πληροφοριών. Είναι πιθανό να τεθούν θέµατα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας ή άλλων
περιορισµών που δεν πρέπει να περιλαµβάνονται στην Εργασία. Οι διάφοροι περιορισµοί
θα πρέπει να γνωστοποιούνται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής κατόπιν γραπτής ειδοποίησης
ΠΡΙΝ την παράδοση της Εργασίας στη Γραµµατεία της Σχολής. Οι φοιτητές θα πρέπει να
έχουν υπόψη ότι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες όλες οι Εργασίες είναι διαθέσιµες σε
3
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δηµόσια επιθεώρηση µόλις παραληφθούν από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής. Αν υπάρχει
σοβαρός λόγος για την καθυστέρηση της διανοµής της Εργασίας, τότε θα πρέπει να
ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες.
Αξίωση προνοµίου ευρεσιτεχνίας
Ο φορέας για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών (συµπεριλαµβανοµένων των
βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων) στην Ελλάδα είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας. Ο ενδιαφερόµενος φοιτητής, αφού έχει συζητήσει µε τους επιβλέποντες
καθηγητές για τις δυνατότητες έκδοσης πιστοποιητικού ευρεσιτεχνίας, µπορεί να
αναζητήσει χρήσιµες πληροφορίες στο φορέα αυτό5. Το Πολυτεχνείο δε διαθέτει ανάλογη
υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.
Στην περίπτωση αξίωσης προνοµίου ευρεσιτεχνίας η Βιβλιοθήκη της Σχολής θα πρέπει να
ενηµερωθεί γραπτώς. Στη συνέχεια, η Εργασία δε θα δηµοσιευθεί για µέγιστο χρονικό
διάστηµα 6 (έξι) µηνών. Αν απαιτείται παράταση, τότε θα πρέπει να υπάρξει νέα γραπτή
αίτηση εκ µέρους του ενδιαφερόµενου.
Κυβερνητικοί περιορισµοί
Είναι κατανοητό από το Ίδρυµα ότι η Εργασία ενός φοιτητή ενδέχεται να περάσει
από έλεγχο (πριν την κατάθεσή της στη Γραµµατεία της Σχολής) για λόγους ασφαλείας από
κάποια κυβερνητική υπηρεσία ή ιδιωτική εταιρεία που ενδεχοµένως να χρηµατοδοτεί την
ερευνητική αυτή εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες ο φοιτητής θα πρέπει να αποταθεί
στη Γραµµατεία της Σχολής.
Μυστικότητα και ασφάλεια
Περιστασιακά, κατά την περάτωση της Εργασίας, ο φοιτητής µπορεί να αισθανθεί
ότι η διανοµή της θα θίξει τα συµφέροντα του ίδιου, άλλων ατόµων ή εταιρειών. Αν η
Εργασία δεν είναι δυνατό να ξαναγραφεί ώστε να αποµακρυνθούν τα επίµαχα µέρη, ο
συγγραφέας και ο επιβλέπων καθηγητής οφείλουν να θέσουν υπόψη την Εργασία στη
Γραµµατεία της Σχολής, η οποία θα ετοιµάσει µία σύσταση, η οποία θα υποβληθεί στη
Βιβλιοθήκη της Σχολής και θα καθορίζει την περίοδο απαγόρευσης της δηµοσίευσης της
Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος απαγόρευσης πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο
δυνατό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενδέχεται µετά την κατάθεση των απαιτούµενων αντιτύπων της Εργασίας στη
Γραµµατεία της Σχολής και την έγκρισή τους από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής να πρέπει να
αντικατασταθούν σελίδες ή να γίνουν άλλες αλλαγές. Τότε ο φοιτητής που επιθυµεί να
γίνουν οι αλλαγές αυτές οφείλει να προµηθευτεί µία αίτηση αντικατάστασης της Εργασίας
που είναι διαθέσιµη από τη Βιβλιοθήκη και τη Γραµµατεία της Σχολής. Η αίτηση αυτή, µε
επισυναπτόµενες τις νέες σελίδες προς αντικατάσταση των παλαιών, πρέπει να υπογραφεί
από τον επιβλέποντα καθηγητή της Εργασίας. Αφού η Εργασία βιβλιοδετηθεί, θα
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υποβληθεί εκ νέου στις βιβλιοθήκες, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας “Εισαγωγή”
(σελίδα 6).

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Οι φοιτητές πρέπει να δώσουν µεγάλη προσοχή στη µορφοποίηση του κειµένου,
προκειµένου η Εργασία τους να είναι ευανάγνωστη και εύκολα επεξεργάσιµη από τις
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές µπορούν να αναζητήσουν πρότυπα αρχεία
επεξεργασίας κειµένου στη διεύθυνση http://www.lib.ece.ntua.gr/artemis.htm.

ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ολόκληρη η Εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των περιεχοµένων, του προλόγου και
των παραρτηµάτων, πρέπει να έχει συνεχόµενη και ενιαία αρίθµηση σελίδων. Το
εξώφυλλο θεωρείται ότι είναι η σελίδα 1. Η αρίθµηση τοποθετείται στο ίδιο σηµείο σε όλες
τις σελίδες, είτε στο κέντρο είτε στο εξωτερικό άκρο του κάτω µέρους της σελίδας.
Προτείνεται οι Εργασίες να εκτυπώνονται και στις δύο όψεις των φύλλων, για
εξοικονόµηση όγκου και χαρτιού (πρβλ. και παράγραφο «ΧΑΡΤΙ» στην ενότητα
«ΕΚΤΥΠΩΣΗ» στη σελίδα 14). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι οι µονές σελίδες είναι
στο δεξί µέρος, ενώ οι ζυγές στο αριστερό.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΤΛΟΥ
Ο τίτλος που θα επιλεγεί πρέπει να περιγράφει πλήρως το περιεχόµενο της
Εργασίας. Για εύκολη αναζήτηση σε βάσεις δεδοµένων, ο τίτλος πρέπει να περιέχει λέξεις
– κλειδιά και όχι σύµβολα ή φόρµες που ενδέχεται να µην υιοθετούνται σε άλλες χώρες.
Παράδειγµα
“Τα Αποτελέσµατα της Εµφύτευσης Ιόντων στις Ιδιότητες του Πυριτικού Τιτάνιου σε
Υπόστρωµα Πυριτίου" (δε χρησιµοποιείται ο συµβολισµός TiSi2).

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΤΙΤΛΟΥ
Ως εξώφυλλο θεωρείται το πρώτο φύλλο µετά το προστατευτικό
εµπροσθόφυλλο. Το φύλλο τίτλου είναι το επόµενο φύλλο µετά το εξώφυλλο. Το
εξώφυλλο των δύο αντιτύπων πρέπει να περιλαµβάνει την επωνυµία του ιδρύµατος, τη
σχολή και τον τοµέα σπουδών, τον τίτλο της Εργασίας, το ονοµατεπώνυµο του κάθε
συγγραφέα, το πρώτο γράµµα του πατρώνυµου, το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητα του
επιβλέποντος και την ηµεροµηνία αξιολόγησης της Εργασίας (µέσα στις εξεταστικές
περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου, όπως αυτές καθορίζονται στο
Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο). Η (µπροστινή) σελίδα του φύλλου τίτλου θα περιλαµβάνει
επιπλέον την υπογραφή του επιβλέποντος και των µελών της εξεταστικής επιτροπής της
Εργασίας. Είναι σηµαντικό στην (πίσω) σελίδα του φύλλου τίτλου να υπάρχει η υπογραφή
του κάθε συγγραφέα και η ένδειξη γνησιότητας (copyright), καθώς και ο τίτλος που
πρόκειται να απονεµηθεί στον συγγραφέα µετά την επιτυχή αξιολόγηση της Εργασίας. Για

την αποσαφήνιση των ανωτέρω παρατίθενται υποδείγµατα στο παράρτηµα του Οδηγού
(σελίδα 17).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT)
Στην Εργασία πρέπει να συµπεριλαµβάνεται περίληψη, που δε θα ξεπερνά τη µία
σελίδα (όχι περισσότερες από 500 λέξεις). Η περίληψη πρέπει να περιγράφει σύντοµα και
περιεκτικά το περιεχόµενο της Εργασίας. Η περίληψη πρέπει να γράφεται και στα
Αγγλικά, στην αµέσως επόµενη σελίδα. Σε πολλές βάσεις δεδοµένων εισάγονται οι
περιλήψεις για γρηγορότερη αναζήτηση, γι' αυτό είναι σηµαντικό να χρησιµοποιούνται
λέξεις – κλειδιά σχετικές µε το θέµα της Εργασίας. Η σελίδα µε την περίληψη τοποθετείται
αµέσως µετά το φύλλο τίτλου. Κάτω από την περίληψη πρέπει να τοποθετείτε µια µιρκή
παράγραφο µε τις λέξεις κλειδιά της Εργασίας. Υπόδειγµα περίληψης και λέξεων κλειδί στα
ελληνικά και αγγλικά υπάρχει στο παράρτηµα του Οδηγού (σελίδα 17).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ (KEYWORDS)
Μετά την περίληψη και ακριβώς από κάτω πρέπει να ακολουθεί µια µικρή
παράγραφος µε τις λέξεις κλειδιά της Εργασίας. Αυτές οι λέξεις πρέπει να είναι
χαρακτηριστικές και περιγραφικές και καλό είναι να γράφονται και στα Αγγλικά. ∆έκα µε
δεκαπέντε λέξεις είναι αρκετές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε την APA (βλ. http://www.apastyle.org), το περιεχόµενο των
σηµειώσεων πρέπει να ενσωµατώνεται στο κείµενο. Η τοποθέτηση των παραποµπών και
σηµειώσεων στο κάτω µέρος της σελίδας καλύτερα να αποφεύγεται. Από την άλλη, αν τα
σηµειώµατα τοποθετηθούν στο κάτω µέρος της σελίδας, πρέπει να µην υπερβαίνουν τα
προκαθορισµένα περιθώρια εκτύπωσης της σελίδας. Τέλος, είναι δυνατή η παράθεση
παραποµπών ή σύντοµων σηµειώσεων είτε στο τέλος του κεφαλαίου, είτε στο τέλος της
Εργασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Οι ίδιες απαιτήσεις ως προς τη µορφοποίηση του κειµένου, τα περιθώρια και την
εισαγωγή γραφηµάτων ή εικόνων ισχύουν και για τα παραρτήµατα. Η αρίθµηση των
σελίδων συνεχίζεται κανονικά στα παραρτήµατα, όπως στην υπόλοιπη Εργασία.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
Τα περιθώρια (margins) πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 εκατοστά για τη
συρραφή και τη βιβλιοδεσία της Εργασίας. Η πλευρά συρραφής πρέπει να έχει ελαφρώς
µεγαλύτερα περιθώρια. Με εξαίρεση την αρίθµηση της σελίδας, όλο το κείµενο,
συµπεριλαµβανοµένων των γραφηµάτων, των σύντοµων σηµειώσεων και των
επικεφαλίδων, δεν πρέπει να ξεπερνά αυτά τα περιθώρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο φοιτητής, εφόσον επιθυµεί, µπορεί να συµπεριλάβει ευχαριστίες, οι οποίες πρέπει
να τοποθετηθούν µετά τις περιλήψεις.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η Εργασία πρέπει να περιέχει πίνακα περιεχοµένων, ο οποίος ακολουθεί µετά τις
ευχαριστίες. Ακολουθούν ο πίνακας σχηµάτων και πινάκων.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΧΑΡΤΙ
Το χαρτί πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, αυξηµένης λευκότητας και
αδιαφανές, καθώς προτείνεται η εκτύπωση και στις δύο όψεις του φύλλου. Όσον
αφορά στη φωτοτυπία, το “Θωµαΐδειο Κέντρο Εκδόσεων” διαθέτει χαρτί 100gr/cm3 για
εκτύπωση και στις δύο όψεις του φύλλου.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ
Τα αντίγραφα της Εργασίας που υποβάλλονται στις βιβλιοθήκες προτείνεται να
προέρχονται από εκτύπωση. Η ποιότητα του αντιγράφου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να
είναι αναγνώσιµο και να µπορεί να αναπαραχθεί επιτυχώς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί σε τυχόν στίγµατα πάνω στο χαρτί, που δηµιουργούνται για παράδειγµα από τον
εκτυπωτή.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Επειδή κατά την φωτοτυπία της Εργασίας οι έγχρωµες σελίδες αποτυπώνονται σε
αποχρώσεις του γκρι, καλό είναι, για παράδειγµα σε γραφήµατα, η διαφοροποίηση των
γραµµών να µην γίνεται µε χρήση διαφορετικών χρωµάτων, αλλά διαφορετικών συµβόλων
ή ετικετών. Όµοια, στα σχήµατα είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται
γραµµοσκιασµένες επιφάνειες διαφορετικού τύπου, ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη
αντίθεση.

ΚΟΛΛΩ∆Η ΥΛΙΚΑ
Η χρήση κόλλας (ρευστής ή stick), σελοτέιπ, µονωτικής ταινίας και άλλων
παρόµοιων υλικών απαγορεύεται, καθώς δε συµβάλλουν στην προστασία του αντίτυπου
από τη φθορά του χρόνου.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αν η Εργασία περιλαµβάνει πίνακες και γραφικές παραστάσεις ζωγραφισµένες µε
το χέρι, τότε είναι απαραίτητο να χρησιµοποιείται µαύρο, αδιάβροχο και αδιαφανές µελάνι.
Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για αυξηµένη ευκρίνεια κατά την
ανάγνωση και αντίθεση κατά την φωτοτυπία. Η χρήση µολυβιού δεν είναι αποδεκτή.
Αν η Εργασία περιλαµβάνει πίνακες και γραφικές παραστάσεις δηµιουργηµένες στον
υπολογιστή, τότε θα πρέπει να είναι εκτυπωµένα σε χαρτί που να ικανοποιεί τις
προδιαγραφές.
Όλοι οι πίνακες και οι γραφικές παραστάσεις πρέπει να βρίσκονται εντός των περιθωρίων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ασπρόµαυρες. Οι σελίδες που
περιλαµβάνουν φωτογραφίες θα αριθµούνται ως κανονικές σελίδες. Όσες σελίδες υπάρχουν
στην Εργασία και καταλαµβάνουν τη µία µόνο σελίδα ενός φύλλου, ενώ η Εργασία είναι
τυπωµένη και στις δύο σελίδες κάθε φύλλου, τότε τα φύλλα µε τις φωτογραφίες θα
αριθµούνται και στις δύο πλευρές.
Οι φωτογραφίες δε θα επικολλώνται στο χαρτί, αλλά θα εισάγονται στην Εργασία κατά τη
συγγραφή αυτής µε τη βοήθεια σαρωτή (scanner). Εργασίες που θα περιέχουν ένθετες
φωτογραφίες δε θα γίνονται δεκτές.

ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ
Τα µαγνητικά µέσα αποθήκευσης που περιγράφονται στη συνέχεια συνοδεύουν το
γραπτό κείµενο της Εργασίας. Απαιτείται ένα αντίγραφο για κάθε αντίτυπο της Εργασίας
που υποβάλλεται. Συνίσταται η χρησιµοποίηση CD ή δισκέτας (τοποθετούνται σε ειδική
θήκη στην εσωτερική πλευρά του οπισθόφυλλου της Εργασίας), ανάλογα µε το µέγεθος του
αρχείου. Οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοούν ότι λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων κάποια
µέσα αποθήκευσης µπορεί να γίνουν άχρηστα. Συνεπώς, καµία εγγύηση δε µπορεί να δοθεί
από τις Βιβλιοθήκες για τη αέναη διατήρηση, αναπαραγωγή ή διάθεση των πληροφοριών
που είναι αποθηκευµένες σε τέτοια µέσα. Γι’ αυτό, όπου είναι δυνατό, θα πρέπει το
περιεχόµενο των µέσων αποθήκευσης να υπάρχει και στο γραπτό κείµενο της Εργασίας.
Ετικέτες
Μία ετικέτα πρέπει να υπάρχει σε κάθε µη έντυπο µέσο που συνοδεύει την Εργασία.
Στην ετικέτα θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
1. Ονοµατεπώνυµο συγγραφέων
2. Ηµεροµηνία αποφοίτησης
3. Σηµείωση για τα πνευµατικά δικαιώµατα
Η ετικέτες θα πρέπει να περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε σχετικές τεχνικές προδιαγραφές,
όπως:
Βιντεοκασέτες:

4.
5.
6.
7.
8.

∆ιάρκεια ταινίας (σε λεπτά)
Αν διαθέτει ήχο ή είναι βωβή
Αν είναι έγχρωµη ή ασπρόµαυρη
Πλάτος ταινίας (π.χ. ½ της ίντσας)
Τµήµατα της ταινίας

∆ισκέτες Υπολογιστή:
4. Γλώσσα
5. Πυκνότητα (density)
6. Απαιτούµενο υλικό (hardware)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι δισκέτες πρέπει να είναι write-protected.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Το παράρτηµα αυτό περιλαµβάνει υποδείγµατα εξώφυλλων, φύλλων τίτλου και
περιλήψεων που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους φοιτητές στη σωστή εφαρµογή των
οδηγιών του παρόντος Οδηγού. Επιπλέον, περιλαµβάνεται και η γραπτή αίτηση υποβολής
της Εργασίας στην ψηφιακή βιβλιοθήκη “Άρτεµις”, καθώς και το έγγραφο Β1 για τη
“Βεβαίωση Επιτυχηµένης Εισαγωγής της Εργασίας στο Σύστηµα “Άρτεµις” και µη Οφειλής
Υλικού στη Βιβλιοθήκη της Σχολής”.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Προσοµοίωση Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ιωάννης Α. Παπαδόπουλος

Επιβλέπων : Ιάκωβος Βενιέρης
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Μάιος 2003

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Προσοµοίωση Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ιωάννης Α. Παπαδόπουλος

Επιβλέπων : Ιάκωβος Βενιέρης
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π
Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 20η Ιανουαρίου 2003.
............................

............................

............................

Ι. Βενιέρης
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π

∆. Κακλαµάνη
Επ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π

Γ. Στασινόπουλος
Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Μάιος 2003

Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Βιβλιοθήκης Σχολής

...................................
Ιωάννης Α. Παπαδόπουλος
∆ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Ιωάννης Α. Παπαδόπουλος, 2003
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή
τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για
σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται
η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της
εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.
Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα
και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
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Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Βιβλιοθήκης Σχολής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνικές Υπολογιστικής Όρασης και Νοηµοσύνης για
Εξειδικευµένες Εφαρµογές και Ποιοτικό Έλεγχο στη
Βιοµηχανία

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ

Γιώργος Κ. Αναγνωστόπουλος

Αθήνα, Απρίλιος 2002
Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
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Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Βιβλιοθήκης Σχολής

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
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Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Βιβλιοθήκης Σχολής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνικές Υπολογιστικής Όρασης και Νοηµοσύνης για
Εξειδικευµένες Εφαρµογές και Ποιοτικό Έλεγχο στη
Βιοµηχανία

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ
Γιώργος Κ. Αναγνωστόπουλος

Συµβουλευτική Επιτροπή : Γεώργιος Α. Καµπουράκης
Γεώργιος Β. Στασίνοπουλος
Ευστάθιος Γ. Ζάχος
Εγκρίθηκε από την επταµελή εξεταστική επιτροπή την 25η Μαίου2002 .
............................

............................

............................

Γ. Στασίνοπουλος
Καθηγητής Ε.Μ.Π

Ν. Μήτρου
Καθηγητής Ε.Μ.Π

Θ. Βαρβαρίγου
Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π

............................

............................

............................

Ε. Πρωτονοτάριος
Καθηγητής Ε.Μ.Π

Ε. Συκάς
Καθηγητής Ε.Μ.Π

Μ. Θεολόγου
Καθηγητής Ε.Μ.Π

............................
Ι. Παπανάνος
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π

Αθήνα, Απρίλιος 2002
Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
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Υπόδειγµα φύλλου τίτλου (πίσω σελίδα) του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες (διδακτορική διατριβή)

...................................
Γιώργος Κ. Αναγνωστόπουλος
∆ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright Γιώργος Κ. Αναγνωστόπουλος, 2002.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή
τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για
σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται
η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της
εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.
Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα
και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
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Υπόδειγµα φύλλου τίτλου (πίσω σελίδα) του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες (διδακτορική διατριβή)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστήµη και Άνθρωπος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ιωάννης Α. Παπαδόπουλος

Επιβλέπων : Παναγιώτης Τσανάκας
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούνιος 2003
Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
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Υπόδειγµα φύλλου τίτλου (πίσω σελίδα) του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες (διδακτορική διατριβή)

Ε.Μ.Π. – Βιβλιοθήκη Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
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Υπόδειγµα φύλλου τίτλου (πίσω σελίδα) του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες (διδακτορική διατριβή)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ «ΤΕΧΝΟΓΩΝΣΙΑ»

Επιστήµη και Άνθρωπος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ιωάννης Α. Παπαδόπουλος

Επιβλέπων : Παναγιώτης Τσανάκας
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 20η Μαρτίου 2003.

............................
............................

Μέλος ∆.Ε.Π
Ι. Ον/µο
Βενιέρης
Ιδίοτητα
ΜέλουςΕ.Μ.Π
∆.Ε.Π
Αν.
Καθηγητής

............................
............................
Ον/µο
Μέλος ∆.Ε.Π
............................
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Περίληψη
Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη µεθοδολογίας για την
ανίχνευση, αναγνώριση και καταγραφή σηµάτων σε δεδοµένο φάσµα συχνοτήτων. Η
µεθοδολογία αυτή εφαρµόστηκε για την εύρεση παρεµβολών στο φάσµα συχνοτήτων του
κυψελωτού συστήµατος κινητών επικοινωνιών DCS 1800 στην ευρύτερη περιοχή του
Λεκανοπεδίου Αττικής. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν εξωτερικές µετρήσεις σε
επιλεγµένα σηµεία. Η επεξεργασία των µετρήσεων κατέδειξε την ύπαρξη παρεµβολών στο
φάσµα του DCS 1800.
Συγκεκριµένα, έγινε µελέτη του κυψελωτού συστήµατος DCS 1800, παρουσιάστηκαν
τα είδη παρεµβολών, παράχθηκαν σήµατα DCS 1800 στο εργαστήριο µε χρήση ψηφιακής
γεννήτριας και έγινε εργαστηριακός έλεγχος – εξαγωγή χαρακτηριστικών καµπυλών
παθητικών (BF φίλτρο, οµοαξονικά καλώδια) και ενεργών στοιχείων (LNA) µε χρήση HP
Network Analyzer. Επίσης, καταγράφηκαν οι παρεµβολές σε PC µέσω HP Spectrum
Analyzer και κατάλληλου λογισµικού.
Η µεθοδολογία αυτή µπορεί να γίνει οδηγός για την πραγµατοποίηση εξωτερικών ή
εσωτερικών µετρήσεων σε οποιοδήποτε φάσµα συχνοτήτων, µε απλές αλλαγές στις
ρυθµίσεις του αναλυτή φάσµατος. Η γενικότητα της µεθοδολογίας έγκειται στο γεγονός ότι
έχουν καταγραφεί όλα τα βήµατα, από την προστασία του προσωπικού και του εξοπλισµού
µέχρι αναλυτικά όλα τα στάδια διεξαγωγής των µετρήσεων.

Λέξεις Κλειδιά
Μετρήσεις, Παρεµβολές, DCS 1800, Κινητή Τηλεφωνία, Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία,
Ηλεκτροµαγνητικό Υπόβαθρο, Κινητές Επικοινωνίες, Επεξεργασία Μετρήσεων

Υπόδειγµα περίληψης (abstract) στα αγγλικά του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες

Abstract
The scope of this thesis was the development of a methodology in order
to detect, recognize and record signals in a certain spectrum. This
methodology was applied to the finding of interferences into the spectrum of
the cellular mobile communications system DCS 1800 in the wider area of
the Attika basin. For that purpose, outdoor measurements were carried out at
selected sites. The processing of the measurements showed the existence of
interferences into the DCS 1800 spectrum.
Specifically, the DCS 1800 cellular system was studied and the
interference theory was presented. Furthermore, DCS 1800 signals were
generated at the laboratory with the use of a digital generator and a
laboratory test - extraction of the characteristic curves - of passive
(Bandpass Filter, co-axial cables) and active elements (LNA) was carried
out, using a HP Network Analyzer. Moreover, the interferences were
recorded on a hard disk through a HP Spectrum Analyzer and proper
software.
This methodology can be used as a guide for carrying out both outdoor and
indoor measurements in any spectrum, by making simple changes at the
function keys of the Spectrum Analyzer. The usefulness of the methodology
is the specification of the procedure of the measurements in steps, from the
protection of the personnel and the equipment up to the analytical stages of
the measurements procedure.

KeyWords
Measurements, Interference, DCS 1800, Mobile Communications,
Electromagetic Radiation, Measurements processing.
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