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1. Υλοποίηση μεθόδων για ψυχοακουστικά πειράματα και μετρήσεις 

Δημιουργία βιβλιοθήκης αλγορίθμων σε MATLAB που να υλοποιούν 
τις βασικές υποκειμενικές ακουστικές μετρήσεις. 

 
2. Υλοποίηση ισοδύναμου μικροφώνων σε simulink 

Εξομοίωση των ηλεκτρο-μηχανο-ακουστικών παραμέτρων των 
μικροφώνων σε simulink  

 
3. Εξομοίωση σε Matlab λειτουργιών έξυπνου ψηφιακού 

μικροφώνου (2 ανεξάρτητες εργασίες) 
Δημιουργία σε περιβάλλον Matlab εξομοίωσης συστήματος έξυπνου 
ψηφιακού μικροφώνου που θα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 
• αυτόματη έναρξη και λήξη της ακουστικής καταγραφής 
• αυτόματη προ-επεξεργασία σήματος (eq, compression, gating) 
• καθορισμός του κέρδους ηλεκτροακουστικής μετατροπής 
• διαφοροποίηση του κέρδους ως προς τη γωνία λήψης 
• αφαίρεση θορύβου 
Στόχος της διπλωματικής είναι η υλοποίηση των αλγορίθμων, αλλά 
και η μέτρηση και βελτιστοποίηση του υπολογιστικού τους κόστους. 

 
4. Στατιστική και ψυχοακουστική μελέτη των πρώιμων 

ανακλάσεων σε ηχητικά  σήματα 
Κάθε ακουστικό σήμα που αναπαράγεται σε ένα κλειστό χώρο 
αναπόφευκτα αλλοιώνεται από τις ανακλάσεις που προσθέτει χώρος. 
Οι πρώιμες και οι καθυστερημένες ανακλάσεις οδηγούν σε 
διαφορετικού τύπου αλλοίωση του αρχικού σήματος. Σκοπός της 
διπλωματικής αυτής είναι να δημιουργήσει μία βιβλιοθήκη από 



εικονικούς χώρους που προσθέτουν μόνο πρώιμες ανακλάσεις και να 
μελετήσει την επίδραση τους σε σήματα διαφόρων ειδών τόσο σε 
στατιστικό όσο και σε υποκειμενικό επίπεδο (με την διεξαγωγή 
ψυχοακουστικών πειραμάτων).  

 
5. Υλοποίηση μετρητή true peak και program loudness βασισμένο 

στην οδηγία ITU BS. 1771 
Εδώ και περίπου 10 χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των μουσικών 
κομματιών ηχογραφούνται και αποθηκεύονται ψηφιακά, ενώ η 
επεξεργασία, η μίξη και το mastering γίνεται με την χρήση ψηφιακών 
επεξεργαστών. Είναι σημαντικό ο χρήστης να μπορεί να 
παρακολουθεί την τιμή του πλάτους του σήματος σε κάθε στάδιο 
επεξεργασίας. Επίσης, είναι σημαντικό να μπορεί ο χρήστης να 
συγκρίνει διάφορα μουσικά κομμάτια όσο αφορά την ηχηρότητα 
(loudness) τους. 
Σε αυτή την διπλωματική εργασία θα υλοποιηθούν κατάλληλα 
εργαλεία μέτρησης της τιμής του πλάτους ενός σήματος και της 
ηχηρότητας του, σύμφωνα με τις οδηγίες ITU BS.1770 και BS.1771. 

 
6. Συγχρονισμός κυματομορφών από πολλαπλά μικρόφωνα σε 

πραγματικό χρόνο. 
Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα μικρόφωνα για την 
καταγραφή μιας πηγής το σήμα που λαμβάνουν φτάνει σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αυτές οι χρονικές διαφορές 
δημιουργούν διαφορές φάσης που παραμορφώνουν το φάσμα του 
σήματος όταν αυτό αναπαράγεται.  
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας θα αναπτυχθεί ένα 
εργαλείο συγχρονισμού των σημάτων που καταγράφουν τα 
διαφορετικά μικρόφωνα, σε πραγματικό χρόνο. 

 
7. Subjective quality of multimedia signals 

Task: Study the psychometric methods suitable for evaluation of 
subjective quality of  compressed multimedia signals comprising 
audio and video components. Prepare suitable testing material, 
perform the test of seperate audio and video quality and then perform 
the test of overall audio/video quality of the signal. Perform statistical 
analysis using ANOVA. Draw conclusion from the results.  

 



8. Modelling of miniature electroacoustic transducers 
Task: Modelling of miniature transducers – comparison of various 
models. In scientific journals several models of miniature transducers 
can be found. Compare them numerically, discuss the complexity and 
difference between models.  

 
9. Optoacoustic transducers 

Design an optoacoustic transducer that can work as a digital earphone. 
Carry on measurement proving the principle viable. 

 
 
Σημείωση: Οι εργασίες 7,8,9 εντάσσονται σε συνεργασία του Εργαστηρίου 
μας με το αντίστοιχο του Τεχνικού Παν/μίου της Πράγας 
(http://www.feld.cvut.cz/en/) , στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
ERASMUS. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν τις εργασίες αυτές, προβλέπεται 
να εργαστούν στο Εργαστήριο μας από τον Σεπτέμβριο 2009 – Φεβρουάριο 
2010 και στη συνέχεια, να συνεχίσουν την εργασία τους στην Πράγα, μέχρι 
και το τέλος Μαίου 2010. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Επιθυμητές γνώσεις:  
Ηλεκτροακουστική, 
Ψηφιακή Τεχνολογία Ήχου, 
Προγραμματισμός σε MATLAB,  
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (DSP) 

 


