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Διζηγηηήρ  

(ονομαηεπώνςμο 

και  

e-mail ή 

ηηλέθυνο) 

 

Θέμα πηςσιακήρ 

Πποαπαιηούμενα μαθήμαηα & 

γνώζειρ 

Παπαηηπήζειρ ςσνόηηηα 

ζςνεπγαζίαρ με 

ηον ειζηγηηή 

Γενική Πεπιγπαθή ηος 

Θέμαηορ 

 

 

Γπ.  

Παπαδοπούλος 

Παναγιώηα, 

Αλαπιπεξ. 

Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.i

hu.gr 
 

«ρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε 

θπθιώκαηνο παξαγσγήο 

εκηηνλνεηδνύο ζήκαηνο κε ηε 

ρξήζε ηνπ θπθιώκαηνο 

πξνζνκνίσζεο κηγαδηθήο 

αληίζηαζεο (θύθισκα 

Αλησλίνπ)» 

 

“Design and study of a sine wave 

generator based on “Antoniou” 

using simulation”  

Ζιεθηξνληθά Η θαη  ΗΗ, 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Ζ κειέηε θαη ν 

ζρεδηαζκόο ησλ 

θπθισκάησλ ζα 

γίλεη κε ηε 

βνήζεηα 

θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ 

πξνζνκνίσζεο. 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη θαη 

ζα ζρεδηάζεη θύθισκα 

παξαγσγήο εκηηνλνεηδνύο 

ζήκαηνο βαζηδόκελν ζην 

θύθισκα πξνζνκνίσζεο 

κηγαδηθήο αληίζηαζεο 

ρξεζηκνπνηώληαο 

πξνγξάκκαηα 

πξνζνκνίσζεο ειεθηξηθώλ 

θπθισκάησλ. 

 

 

 

Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

Αλαπιπεξ. 

Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.i

hu.gr 
 

«Μειέηε, ζρεδηαζκόο, 

πξνζνκνίσζε θαη θαηαζθεπή 

βαζηθώλ θπθισκάησλ θαζξεπηώλ 

ξεύκαηνο» 

 

“Study, simulation and  

manufacture of a current mirror 

circuit”  

 

Ζιεθηξνληθά Η θαη  ΗΗ, 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Ζ κειέηε θαη ν 

ζρεδηαζκόο ησλ 

θπθισκάησλ ζα 

γίλεη κε ηε 

βνήζεηα 

θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ 

πξνζνκνίσζεο. 

Ζ θαηαζθεπή 

ησλ θαζξεπηώλ 

ξεύκαηνο ζα 

γίλεη ζε 

πιαθέηα. 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη ζα 

ζρεδηάζεη θπθιώκαηα 

θαζξεπηώλ ξεύκαηνο 

ρξεζηκνπνηώληαο 

πξνγξάκκαηα 

πξνζνκνίσζεο ειεθηξηθώλ 

θπθισκάησλ. ηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο ζα 

θαηαζθεπάζεη θύθισκα 

θαζξέπηε ξεύκαηνο ζε 

πιαθέηα. 

 

Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

Αλαπιπεξ. 

Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.i

hu.gr 

«ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή 

θίιηξνπ αηρκήο (notch filter)» 

 

“Design and manufacture of a 

notch filter”  

 

Ζιεθηξνληθά Η θαη ΗΗ 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

To θίιηξν 

αηρκήο πνπ ζα 

κειεηεζεί θαη 

ζα 

θαηαζθεπαζηεί 

ζα πξέπεη λα 

έρεη  κεγάιν 

παξάγνληα Q 

ηεο ηάμεο ησλ 

50 κε 60 dB  

ζηα 60Ζz 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη 

ζρέδην θπθιώκαηνο ην νπνίν 

ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα 

κειεηήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θίιηξνπ. 

 

 

 

«ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή 

αλεκόκεηξνπ γηα κεηξήζεηο  

ηαρύηεηαο θαη δηεύζπλζεο ηνπ 

Ζιεθηξνληθά Η θαη  ΗΗ, 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

Θα κειεηεζεί 

θαη ζα 

θαηαζθεπαζηεί 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη 

ζρέδην θπθιώκαηνο ην νπνίν 

ζα θαηαζθεπάζεη. ηε 
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Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

Αλαπιπεξ. 

Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.i

hu.gr 

αλέκνπ» 

 

 “Design and manufacture of a 

wind meter for wind’s speed and 

direction measurements” 

3) Αγγιηθά αλεκόκεηξν γηα 

ηε κέηξεζε ηεο 

ηαρύηεηαο θαη 

ηεο δηεύζπλζεο 

ηνπ αέξα ην 

νπνίν ζα κπνξεί 

λα ζηέιλεη 

αζύξκαηα ηα 

δεδνκέλα ζε 

κνλάδα 

θεληξηθήο 

επεμεξγαζίαο 

κεηξήζεσλ. 

ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 

νινθιεξώζεη ηελ 

θαηαζθεπή κε ηε 

δηαζύλδεζε ηνπ 

αλεκόκεηξνπ κε θαηάιιειν 

κηθξνεπεμεξγαζηή ν νπνίνο 

ζα κπνξεί λα κεηαδώζεη 

αζύξκαηα ηηο κεηξήζεηο θαη 

ηα δεδνκέλα ηνπ 

αλεκόκεηξνπ ζε έλα 

απνκαθξπζκέλν  Ζ/Τ 

Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

Αλαπιπεξ. 

Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.i

hu.gr 
 

«ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή 

νπηηθνύ κηθξόκεηξνπ» 

 

 “Design and manufacture of an 

optical micromiter” 

Ζιεθηξνληθά Η θαη  ΗΗ, 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Θα κειεηεζεί 

θαη ζα 

θαηαζθεπαζηεί 

νπηηθό 

κηθξόκεηξν γηα 

ηελ κέηξεζε 

δηαζηάζεσλ ηεο 

ηάμεο ησλ κm. 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη 

ζρέδην θπθιώκαηνο ην νπνίν 

ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα 

κειεηήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπηηθνύ  

κηθξόκεηξνπ. 

Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

Αλαπιπεξ. 

Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.i

hu.gr 
 

«ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή 

ςεθηαθνύ πνκπνύ ζπρλνηήησλ 

FM» 

 

“Design and manufacture of a 

digital FM frequency 

transmitters” 

 

Ζιεθηξνληθά Η θαη  ΗΗ, 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Θα κειεηεζεί 

θαη ζα 

θαηαζθεπαζηεί 

θύθισκα 

ςεθηαθνύ 

πνκπνύ 

ζπρλνηήησλ FM 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη 

ζρέδην θπθιώκαηνο ην νπνίν 

ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα 

κειεηήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ςεθηαθνύ πνκπνύ 

ζπρλνηήησλ FM 

Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

Αλαπιπεξ. 

Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.i

hu.gr 

«ρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή 

ειεθηξνληθνύ ζεξκνζηάηε 

νηθηαθήο ρξήζεο γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 

εζσηεξηθώλ ρώξσλ» 

 

“Design and manufacture of a 

domestic use electronic 

thermostat for temperature control 

of indoor areas” 

Ζιεθηξνληθά Η θαη  ΗΗ, 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Θα κειεηεζεί 

θαη ζα 

θαηαζθεπαζηεί 

θύθισκα 

ειεθηξνληθνύ 

ζεξκνζηάηε ην 

νπνίν ζα ειέγρεη 

ηε ζεξκνθξαζία 

ησλ εζσηεξηθώλ 

ρώξσλ ελόο 

ζπηηηνύ κε ηε 

ρξήζε 

θαηάιιεινπ 

κηθξνειεγθηή 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

 

 

 

 

 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη 

ζρέδην θπθιώκαηνο ην νπνίν 

ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα 

κειεηήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ζεξκνζηάηε 

θαζώο επίζεο θαη ηε 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ησλ 

εζσηεξηθώλ ρώξσλ ελόο 

ζπηηηνύ κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ κηθξνειεγθηή 

Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

«Μειέηε θαη θαηαζθεπή 

ζπζηήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

Ζιεθηξνληθά Η θαη  ΗΗ, 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

Θα κειεηεζεί 

ζύζηεκα ην 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη θαη 

ζα θαηαζθεπάζεη ζύζηεκα 
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Αλαπιπεξ. 

Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.i

hu.gr 

απόδνζεο θσηνβνιηατθώλ πάλει 

κε ηε ρξήζε κηθξνεπεμεξγαζηή 

Arduino γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

γσλίαο πξόζπησζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ησλ θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ» 

 

“Design and construction of 

system optimization of 

photovoltaic panel efficiency 

using Arduino microprocessor to 

control the incidence angle of 

solar radiation and weather 

conditions» 

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

νπνίν ζα 

ιακβάλεη 

δεδνκέλα γηα ηε 

γσλία 

πξόζπησζεο ηεο 

ειηαθήο αιιά 

δεδνκέλα 

θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ  όπσο 

ν άλεκνο θαη ζα 

βειηηζηνπνηεί ηε 

ζέζε θαη ηε 

γσλία ησλ 

πάλει κε ζθνπό 

ηε βέιηηζηε 

απόδνζήο ηνπο 

ην νπνίν ζα ειέγρεηε κέζν 

κηθξνεπεμεξγαζηή Arduino 

θαη ζα ιακβάλεη δεδνκέλα 

γεσγξαθηθήο ζέζεο, γσλίαο 

πξόζπησζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, έληαζεο θαη 

δηεύζπλζεο αλέκνπ κε 

ζθνπό ηνλ έιεγρν ηεο ζέζεο 

ησλ πάλει γηα λα έρνπλ 

πάληα κέγηζηε απόδνζε. 

Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

Αλαπιπεξ. 

Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.i

hu.gr 

«Άξδεπζε αγξνηεκαρίνπ κε ηελ 

ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο θαη 

απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο κέζσ 

έμππλσλ ζπζθεπώλ» 

 

«Irrigation of a plot of land using 

solar energy and remote control» 

Ζιεθηξνληθά Η θαη  ΗΗ, 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Θα γίλεη κειέηε 

θαη θαηαζθεπή 

ζπζηήκαηνο 

άξδεπζεο 

αγξνηεκαρίνπ 

ρξεζηκνπνηώληα

ο ειηαθή 

ελέξγεηα, ελώ ν  

έιεργνο ηεο 

όιεο 

εγθαηάζηαζεο 

ζα ζρεδηαζηεί 

έηζη ώζηε λα 

κπνξεί λα 

ειέγρεηαη από 

απόζηαζε 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη ηηο 

αλάγθεο άξδεπζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ 

αγξνηεκαρίνπ κε 

ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα 

θαη ζα ζρεδηάζεη θαηάιιειν 

αληιεηηθό ζύζηεκα ην νπνίν 

ζα ηξνθνδνηείηαη από 

θσηνβνιηατθά πάλει, ν δε 

έιεγρνο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη 

απνκαθξπζκέλα κε ηελ 

ρξήζε θαηάιιεισλ 

ζπζθεπώλ επηθνηλσλίαο.    

      

Κόγια Φυηεινή 

fkogia@teiemt.gr  

ΥΡΖΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ 

ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΦΑΛΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΜΔΣΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ 

ΚΟΤΣΗΟΤ ΣΟΤ OZEPRAN 

SANDOZ ΜΔ 

ΘΔΡΜΗΓΟΜΔΣΡΟ ΒΟΜΒΑ  

USING STATISTICAL 

METHODS FOR MINIMIZING 

THE ERROR DURING THE 

ENERGY CONTENT 

Φπζηθή 

Σερληθή Οξνινγία (Αγγιηθή) 

πζηήκαηα Μεηξήζεσλ 

Δθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή 

Έλαο (1) 

θνηηεηήο 

Μηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ 

ηνπ ελεξγεηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ελ ιόγσ 

πιηθνύ, κε ζηόρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ζθάικαηνο ησλ κεηξήζεσλ 

απηώλ. 
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MEASUREMENT OF 

OZEPRAN SANDOZ BOX 

USING BOMB CALORIMETER 

Κόγια Φυηεινή 

fkogia@teiemt.gr  

 

 

ΥΡΖΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ 

ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΦΑΛΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΜΔΣΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ 

ΚΟΤΣΗΟΤ ΣΟΤ INSPRA ΜΔ 

ΘΔΡΜΗΓΟΜΔΣΡΟ ΒΟΜΒΑ  

USING STATISTICAL 

METHODS FOR MINIMIZING 

THE ERROR DURING THE 

ENERGY CONTENT 

MEASUREMENT OF INSPRA 

BOX USING BOMB 

CALORIMETER 

Φπζηθή 

Σερληθή Οξνινγία (Αγγιηθή) 

πζηήκαηα Μεηξήζεσλ 

Δθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή 

Έλαο (1) 

θνηηεηήο 

Μηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ 

ηνπ ελεξγεηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ελ ιόγσ 

πιηθνύ, κε ζηόρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ζθάικαηνο ησλ κεηξήζεσλ 

απηώλ. 

Κόγια Φυηεινή 

fkogia@teiemt.gr  

 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

ΜΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΔ ΒΔΝΕΗΝΖ 

ΜΔ ΥΡΖΖ 

ΘΔΡΜΗΓΟΜΔΣΡΟΤ ΒΟΜΒΑ 

VALUATION AND 

EVALUATION OF ENERGY 

CONTENT OF MIXTURES 

WITH GASOLINE BY USING 

BOMB CALORIMETER 

Φπζηθή 

Σερληθή Οξνινγία (Αγγιηθή) 

πζηήκαηα Μεηξήζεσλ 

Δθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή 

Έλαο (1) 

θνηηεηήο 

Μηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο 

κηγκάησλ βελδίλεο θαη ζα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην ζθάικα 

ησλ κεηξήζεσλ απηώλ κε 

ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 

κεζόδσλ. 

Κόγια Φυηεινή 

fkogia@teiemt.gr  

 

 

ΜΔΣΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

ΚΟΗΣΑΜΑΣΟ ΛΗΓΝΗΣΖ ΜΔ 

ΥΡΖΖ ΘΔΡΜΗΓΟΜΔΣΡΟΤ 

ΒΟΜΒΑ 

MEASUREMENT OF ENERGY 

CONTENT OF DIFFERENT 

LIGNITE DEPOSIT SAMPLES 

BY USING BOMB 

CALORIMETER 

Φπζηθή 

Σερληθή Οξνινγία (Αγγιηθή) 

πζηήκαηα Μεηξήζεσλ 

Δθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή 

Έλαο (1) 

θνηηεηήο  

Μηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο 

δηαθνξεηηθώλ δεηγκάησλ 

θνηηάζκαηνο ιηγλίηε θαη ζα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην ζθάικα 

ησλ κεηξήζεσλ απηώλ κε 

ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 

κεζόδσλ. 

Κόγια Φυηεινή 

fkogia@teiemt.gr  

 

 

ΥΡΖΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

ΔΛΑΥΗΣΧΝ ΣΔΣΡΑΓΧΝΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΤ ΦΑΛΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΜΈΣΡΖΖ ΣΟΤ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ 

Φπζηθή 

Σερληθή Οξνινγία (Αγγιηθή) 

πζηήκαηα Μεηξήζεσλ 

Δθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή 

Έλαο (1) 

θνηηεηήο  

Μηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ 

ηνπ ελεξγεηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ελ ιόγσ 

πιηθνύ, κε ζηόρν ηελ 

mailto:fkogia@teikav.edu.gr
mailto:fkogia@teikav.edu.gr
mailto:fkogia@teikav.edu.gr
mailto:fkogia@teikav.edu.gr


ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ DEPON ΜΔ 

ΘΔΡΜΗΓΟΜΔΣΡΟ ΒΟΜΒΑ 

USE OF LEAST SQUARES 

METHOD TO MINIMIZE THE 

ERROR WHEN MEASURING 

THE DEPON ENERGY 

CONTENT WITH A BOMB 

CALORIMETER 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ζθάικαηνο ησλ κεηξήζεσλ 

απηώλ. 

Κόγια Φυηεινή 

fkogia@teiemt.gr  

 

 

ΜΔΣΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΜΔ ΥΡΖΖ 

ΘΔΡΜΗΓΟΜΔΣΡΟΤ ΒΟΜΒΑ 

MEASUREMENT OF ENERGY 

CONTENT OF COTTON CROP 

PRODUCTS AND BY-

PRODUCTS USING BOMB 

CALORIMETER 

Φπζηθή 

Σερληθή Οξνινγία (Αγγιηθή) 

πζηήκαηα Μεηξήζεσλ 

Δθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή 

Έλαο (1) 

θνηηεηήο 

Μηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο 

πξντόλησλ 

βακβαθνθαιιηέξγεηαο θαη ζα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην ζθάικα 

ησλ κεηξήζεσλ απηώλ κε 

ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 

κεζόδσλ. 

Κόγια Φυηεινή 

fkogia@teiemt.gr  

 

 

ΥΡΖΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ 

ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 

ΦΑΛΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΜΔΣΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ DEPON ΜΔ 

ΘΔΡΜΗΓΟΜΔΣΡΟ ΒΟΜΒΑ 

USING STATISTICAL 

METHODS FOR MINIMIZING 

THE ERROR DURING THE 

ENERGY CONTENT 

MEASUREMENT OF DEPON 

USING BOMB CALORIMETER 

Φπζηθή 

Σερληθή Οξνινγία (Αγγιηθή) 

πζηήκαηα Μεηξήζεσλ 

Δθαξκνζκέλε Θεξκνδπλακηθή 

Έλαο (1) 

θνηηεηήο 

Μηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ 

ηνπ ελεξγεηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ελ ιόγσ 

πιηθνύ, κε ζηόρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ζθάικαηνο ησλ κεηξήζεσλ 

απηώλ. 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ 

fantidis@yahoo.gr 

Καηαζθεπή ειηαθνύ ηξάθεξ 

Construction of solar tracker 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Η, 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ΗΗ 

Θα γίλεη 

πξόηππε 

θαηαζθεπή 

Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηαζθεπή 

ελόο ειηαθνύ ηξάθεξ πνπ ζα 

αθνινπζεί ηνλ ήιην. 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ 

fantidis@yahoo.gr 

Μειέηε θαη θαηαζθεπή πβξηδηθνύ 

ζπζηήκαηνο ΑΠΔ 

Design and construction of a RES 

hybrid system 

ΑΠΔ Θα γίλεη 

πξόηππε 

θαηαζθεπή 

Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα 

θαηαζθεπαζηεί έλα πξόηππν 

ζύζηεκα ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη έλα πβξηδηθό 

ζύζηεκα αλεκνγελλήηξηαο 

θαη πδξνειεθηξηθνύ 

ζηαζκνύ.  

Φανηίδηρ Ιάκυβορ Καηαζθεπή βξύζεο πνπ  Θα γίλεη Κάζε εβδνκάδα ηελ εξγαζία απηή ζα 

mailto:fkogia@teikav.edu.gr
mailto:fkogia@teikav.edu.gr


fantidis@yahoo.gr ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε 

αηζζεηήξα 

Construction of a faucet that 

works using a sensor 

πξόηππε 

θαηαζθεπή 

θαηαζθεπαζηεί έλα πξόηππν 

ζύζηεκα αλνίγκαηνο κηαο 

βξύζεο κε ηε ρξήζε 

αηζζεηήξα ρσξίο επαθή.  

Φανηίδηρ Ιάκυβορ 

fantidis@yahoo.gr 

Δγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε 

θαη εθηέιεζε απιώλ εθαξκνγώλ 

κε ηε βνήζεηα ηνπ θώδηθα 

GEANT4. 

Installation, configuration and 

execution of simple applications 

using the GEANT4 code. 

  Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα 

παξνπζηαζηεί ν ηξόπνο 

εγθαηάζηαζεο / 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 

παθέηνπ GEANT4 ν νπνίνο 

θάλεη ρξήζε ηεο κεζόδνπ 

Monte Carlo. Καηόπηλ ν 

θώδηθαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ εθηέιεζε απιώλ 

ππνινγηζκώλ. 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ 

fantidis@yahoo.gr 

Mειέηε αηνιηθνύ πάξθνπ 

Study of wind farm 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Η, 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ΗΗ 

 Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα γίλεη  

ειεθηξνινγηθή κειέηε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ησλ 

κέζσλ πξνζηαζίαο ελόο 

αηνιηθνύ πάξθνπ. 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ 

fantidis@yahoo.gr 

Καηαζθεπή ζπζηήκαηνο 

θιεηδαξηάο κε ηε ρξήζε θάξηαο  

Construction of a lock system 

using a card 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Η, 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ΗΗ 

Θα γίλεη 

πξόηππε 

θαηαζθεπή 

Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα 

θαηαζθεπαζηεί έλα πξόηππν 

ζύζηεκα ην νπνίν ζα 

επηηξέπεη ζε κηα θιεηδαξηά 

λα αλνίγεη ρσξίο ηε ρξήζε 

θιεηδηνύ αιιά κε ηε ρξήζε 

θάξηαο 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ 

fantidis@yahoo.gr 

Μειέηε απηόκαηεο 

γθαξαδόπνξηαο θαη θαηαζθεπή 

καθέηαο  

Design of an automatic garage 

door and construction of a scale 

model 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Η, 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ΗΗ 

Θα γίλεη 

πξόηππε 

θαηαζθεπή 

Κάζε 2 εβδνκάδεο Αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηεο 

εξγαζίαο ζα είλαη ε κειέηε 

κηαο απηόκαηεο 

γθαξαδόπνξηαο θαλνληθνύ 

κεγέζνπο θαη ε θαηαζθεπή 

απηήο ζε καθέηα ππό 

θιίκαθα. 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ 

fantidis@yahoo.gr 

Οηθνλνκνηερληθή κειέηε 

θσηνβνιηαηθώλ ηζρύνο 5 kW ζηε 

λόηην Διιάδα 

Economic and technical study of 

photovoltaics panel with 5 kW 

power in southern Greece 

ΑΠΔ  Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ 

RETScreen. 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηεο 

απόδνζεο ελόο κηθξνύ 

ζπζηήκαηνο θσηνβνιηαηθώλ 

παλει ηζρύνο 5kw 

εγθαηεζηεκέλσλ ζε ζθεπή 

ζε πεξηνρέο ηεο λόηηαο 

Διιάδαο 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ ύγθξηζε αηζζεηήξσλ- Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Η,  Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα 



fantidis@yahoo.gr ζπζηεκάησλ ελόο απηνθίλεηνπ 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη ελόο 

απηνθηλήηνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2010. 

Comparison of sensors-systems of 

a car of the 2000s and a car of the 

2010s. 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ΗΗ πξαγκαηνπνηεζεί ζύγθξηζε 

αηζζεηήξσλ-ζπζηεκάησλ 

ελόο απηνθίλεηνπ πνπ 

αλήθεη ζηε δεθαεηίαο ηνπ 

2000 θαη ελόο απηνθηλήηνπ 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2010. 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ 

fantidis@yahoo.gr 

Μειέηε ηεο απόδνζεο κηθξώλ 

αλεκνγελλεηξηώλ ζηελ Διιάδα 

Study of the performance of small 

wind turbines in Greece 

 

ΑΠΔ  Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε ηεο 

απόδνζεο κηαο κηθξήο 

αλεκνγελλήηξηαο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ 

RETScreen. Οη 

πξνζνκνηώζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε 

πεξηνρέο Διιάδαο 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ Μειέηε ησλ απαηηήζεσλ 

ζέξκαλζεο θαηνηθίαο κε 

δηαθνξεηηθό βαζκό κόλσζεο ζηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε 

Study of the heating requirements 

of a house with different degree 

of insulation in Eastern 

Macedonia and Thrace 

ΑΠΔ  Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε 

ησλ απαηηήζεσλ ζε 

ζέξκαλζε γηα κηα νηθεία ζε 

δηάθνξεο πόιεηο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο θαη γηα δηαθνξεηηθό 

βαζκό κόλσζεο ηεο νηθίαο 

κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνύ RETScreen. 

Φανηίδηρ Ιάκυβορ Μεραλνινγηθή κειέηε ελαέξηαο 

γξακκήο δηαλνκήο κέζεο ηάζεο 

R-33 Αιηβεξίνπ 

Mechanical study of medium 

voltage distribution line R-33 

Aliveri 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Η, 

Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ΗΗ 

 Κάζε 2 εβδνκάδεο ηελ εξγαζία απηή ζα γίλεη 

ε κεραλνινγηθή κειέηε ηεο 

γξακκήο κέζεο ηάζεο R33 

ηνπ ππνζηαζκνύ ΤΣ/ΜΣ 

Αιηβεξίνπ.  

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΜΔΛΔΣΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

Τ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Δ 

ΔΡΓΟΣΑΙΟ 

ΔΜΠΛΟΤΣΙΜΟΤ 

STUDY OF 

ELECTROMECHANICAL 

EQUIPMENT IN AN 

ENRICHMENT PLANT 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΗΗ 

DESING AND 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 



CONSTRUCTION OF 

WELDING 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ 

ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

THE CONTRIBUTION OF 

ELECTRIC MACHINES IN 

THE PRODUCTION, 

TRANSMISSION AND 

DISTRIBUTION OF 

ELECTRICITY 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΣΤΛΙΓΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΩΝ 

WINDINGS OF ELECTRICAL 

MACHINES 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΜΟΝΩΔΙ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ 

ΜΗΥΑΝΩΝ 

ELECTRICAL MACHINE 

INSULATIONS 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 

ΑΤΓΥΡΟΝΟΤ 

ΣΡΙΦΑΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΟΤ 

ΜΔ ARDUINO 

OPTIMIZING THE 

PROTECTION OF 

ASYNCHRONOUS THREE-

PHASE MOTOR WITH 

ARDUINO 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΜΔΛΔΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗ 

ΚΟΠΗ ΜΑΡΜΑΡΟΤ 

STUDY OF IMPROVING THE 

OPERATION OF A MARBLE 

CUTTING MACHINE 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟ 

ΔΞΗΛΔΚΣΡΙΜΔΝΟΤ 

ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ. 

STUDY ON THE 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 



DISTRIBUTION AND 

TRANSMISSION NETWORK 

OF ELECTRICITY OF AN 

ELECTRIFIED AIRCRAFT.  

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΛΔΓΥΟ 

ΑΝΣΛΙΑ ΝΔΡΟΤ 

REMOTE CONTROL OF A 

WATER PUMP 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΘΜΗ 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΝΔΡΟΤ ΜΔΩ 

INVERTER 

WATER TANK LEVEL 

CONTROL THROUGH 

INVERTER 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

Η&ΗΗ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

ΚΑΡΑΚΟΤΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

(karakoul@teiemt.g

r) 

ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙ

Α ΒΑΙΚΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ  

SIMULATION OF 

OPERATION OF BASIC 

ELECTRICAL CIRCUITS 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Η&ΗΗ ,ΑΠΔ 

ΑΓΓΛΗΚΑ 

 ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

Λ.Μαγθαθάο Καηαζκεςή ζςζηήμαηορ  για  

ένδειξη ηηρ απόζηαζηρ καηά 

ηη διαδικαζία Parking.  

 

Construction system for 

indicating the distance at the 

Parking process. 

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ 

Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα 

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) ΛνγηζηηθόΦύιιν 

3) Αγγιηθά 

Ο κεηξεηήο ζα 

έρεηηνπιάρζηνλ 

ηξεηοελδείμεηο 

1m, 0,5m, 

0,2mθαη ζα 

ρξεζηκεύεηγηα 

ην παξθάξηζκα 

απηνθηλήηνπ,  

Γύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 
Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη 

ζρέδην γηα ην κεηξεηή,  ζα 

ην θαηαζθεπάζεη θαη ζα θαη 

ζα ηνλ εγθαηαζηήζεη ζε 

απηνθίλεην γηα λα κειεηήζεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ..  

Λ.Μαγθαθάο Καηαζκεςή ζςναγεπμού ζε 

ανηιπςπικέρ εθαπμογέρ 

 

Construction of alarm for 

fire applications 

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ 

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) ΛνγηζηηθόΦύιιν 

3) Αγγιηθά 

To ζύζηεκα ζα 

αληρλεύεη 

ππξθαγηέο 

εζσηεξηθώλ  

ρώξσλ ζε νηθία 

θαη ζα κπνξεί 

λα ζηέιλεη 

κελύκαηα κέζα 

από θηλεηό 

ηειέθσλν ή 

δηαδίθηπν. 

Γύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 
Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη 

ζρέδην γηα ηελ θαηαζθεπή 

απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο,  ζα 

ην θαηαζθεπάζεη θαη ζα 

κειεηήζεη ηα  πηζαλά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ 

λα παξνπζηαζζνύλ. 

Λ.Μαγθαθάο Τλοποίηζη ζςζηήμαηορ για 

έλεγσο άπδεςζηρ 

 

Construction of a system for 

remote control of irrigation 

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ 

Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα 

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

Σν ζύζηεκα ζα 

κπνξεί λα 

ειέγρεη από 

απόζηαζε ηελ 

άξδεπζε 

Γύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα 

θαηαζθεπάζεη ην ζύζηεκα 

ηεο απηόκαηεο άξδεπζεο θαη 

ζα κειεηήζεη ηηο 

δπλαηόηεηεο επέθηαζήο ηνπ.  



2) ΛνγηζηηθόΦύιιν 

3) Αγγιηθά 

πεξηνρώλ θαη 

παξάιιεια ζα 

κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη κε 

κεηενξνινγηθό 

ζηαζκό. 

Λ.Μαγθαθάο Μελέηη θέπμανζηρ και τύξηρ 

κηηπίυν με γευθεπμία.  

 

Study of heating and cooling of  

building with geothermal 

energy.  

 

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ 

Δπεμεξγαζία ήκαηνο 

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) ΛνγηζηηθόΦύιιν 

3) Αγγιηθά 

Θα γίλεη εθηελήο 

κειέηε θηεξίσλ 

γηα ην θόζηνο 

ηεο επέλδπζεο 

πξνθεηκέλνπ 

απηά λα θάλνπλ 

ρξήζε 

γεσζεξκηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηε 

ζέκαλζε θαη 

ςύμε ηνπο. 

Γύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζε ηε 

δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα κπνξεί 

λα ζεξκέλεηαη ή λα ςύρεηαη 

κε γεσζεξκία. Θα πξέπεη λα 

κειεηεζνύλ όιεο νη 

δπλαηόηεηεο, ην θόζηνο πνπ 

απαηηείηαη, ε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο, θαη νη ρσξηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο γεσζεξκίαο.  

Λ.Μαγθαθάο Καηαζκεςή ηποθοδοηικού 

ηάζηρ  

 

Construction of applied voltage 

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ 

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Σν Σξνθνδνηηθό 

ζα έρεη ηα 

θάησζη 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Σάζε εμόδνπ 

από 0-5V, θαη 

1Α. 

Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη 

ζρέδην γηα ηξνθνδνηηθό , ζα 

ην θαηαζθεπάζεη θαη ζα 

κειεηήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. 

Λ.Μαγθαθάο Καηαζκεςή ηλεκηπονικού 

αιζθηηήπα για μέηπηζη 

πςκνόηηηαρ ςγπών καςζίμυν. 

 

Construction of electronic 

sensor for density 

measurements of fuels. 

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ, 

Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά, 

πζηήκαηα Μεηξήζεσλ  

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Ο αηζζεηήξαο 

ζα 

θαηαζθεπαζζεί 

γηα εθαξκνγέο  

κέηξεζεο ηεο 

ππθλόηεηαο 

πγξώλ 

θαπζίκσλ (π.ρ. 

Diesel), θαη νη 

κεηξήζεηο ηνπ 

ζα κπνξνύλ λα 

ζπλδεζνύλ ζε 

θάπνην δίθηπν. 

Γύν  θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα 

θαηαζθεπάζεη ειεθηξνληθό 

αηζζεηήξα ππθλόηεηαο, ζα 

ηνλ βαζκνλνκήζεη θαη ζα 

θάλεη εθαξκνγή ζε 

κεηξήζεηο. Δπίζεο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα νδεγνύληαη ζε 

θάπνην άιιν όξγαλν ή ζε 

δίθηπν. 

Λ.Μαγθαθάο Αςηομαηοποίηζη ζςζηήμαηορ 

αζθαλείαρ  μέζυ αζύπμαηος 

δικηύος. 

 

Automation security system via 

wireless network 

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ 

Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα 

 

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) ΛνγηζηηθόΦύιιν 

3) Αγγιηθά 

Σν ζύζηεκα 

ζπλαγεξκνύ ζα 

έρεη ηε 

δπλαηόηεηα 

ειέγρνπ από 

απόζηαζε 

θαζώο θαη 

πιήξε εηθόλα 

γηα ην  ηη γίλεηαη 

Γύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 
Ο θνηηεηήο ζα 

απηνκαηνπνηήζεη  ζύζηεκα 

ζπλαγεξκνύ κε επηθνηλσλία 

πνπ ζα εγθαηαζηήζεη κέζσ 

αζύξκαηνπ δηθηύνπ ώζηε λα 

κπνξεί λα θάλεη έιεγρν από 

απόζηαζε. 



ζην θηήξην θάζε 

ζηηγκή. 

Λ.Μαγθαθάο Ππογπαμμαηιζμόρ ζςζηήμαηορ 

για ηη μεηάδοζη ιαηπικών 

δεδομένυν  από πολλαπλά 

βιοαιζθηηήπια.  

 

Programming of a system 

for the transmission of 

medicine data from multiple 

biosensors.  

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ, 

Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά, 

πζηήκαηα Μεηξήζεσλ  

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Θα 

πξνγξακκαηηζζε

ί  

νινθιεξσκέλν 

ζύζηεκα γηα ηελ  

εμαπνζηάζεσο 

παξαθνινύζεζε 

αζζελώλ θαη ζα 

ζπλδεζνύλ 

βηνκεηξηθά 

αηζζεηήξηα 

Γύν  θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα  αλαπηύμεη ηε 

δηαζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο 

κε από απόζηαζε κε (κε 

ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ ή 

δηαδηθηύνπ ) πξνθεηκέλνπ νη 

πιεξνθνξίεο λα 

ιακβάλνληαη από ηαηξό. 

 

Λ.Μαγθαθάο Παπαγυγή κπςπηονομιζμάηυν 

και εγκαηάζηαζη ηος 

ζςζηήμαηορ ζςναλλαγών ηοςρ. 

Production of Cryptocurrencies  

and installation of their 

transactions system 

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ, 

Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά, 

Πνιηηηθή Οηθνλνκία  

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό Φύιιν   

3) Αγγιηθά  

Θα κειεηεζνύλ 

νη ηξόπνη 

παξαγσγήο 

θξππηνλνκηζκάη

σλ, ζα 

πινπνηεζεί 

ζύζηεκα 

ζπλαιιαγώλ. 

Γύν  θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη 

ηελ παξαγσγή 

θξππηνλνκηζκάησλ, ζα 

θάλεη εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγώλ 

θαη εθόζνλ είλαη δπλαηό λα 

παξάμεη θξππηνλνκίζκαηα. 

Λ.Μαγθαθάο Αςηομαηοποίηζη ζςζηήμαηορ 

αζθαλείαρ  μέζυ αζύπμαηος 

δικηύος. 

 

Automation security system via 

wireless network 

Ζιεθηξνληθά Η, 

Ζιεθηξνληθά ΗΗ 

Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα 

 

 

1) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  

2) ΛνγηζηηθόΦύιιν 

3) Αγγιηθά 

Σν ζύζηεκα 

ζπλαγεξκνύ ζα 

έρεη ηε 

δπλαηόηεηα 

ειέγρνπ από 

απόζηαζε 

θαζώο θαη 

πιήξε εηθόλα 

γηα ην  ηη γίλεηαη 

ζην θηήξην θάζε 

ζηηγκή. 

Γύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 
Ο θνηηεηήο ζα 

απηνκαηνπνηήζεη  ζύζηεκα 

ζπλαγεξκνύ κε επηθνηλσλία 

πνπ ζα εγθαηαζηήζεη κέζσ 

αζύξκαηνπ δηθηύνπ ώζηε λα 

κπνξεί λα θάλεη έιεγρν από 

απόζηαζε. 

 

Γπ.ΚΟΓΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

 

 

kogias@teiemt.gr 

 

ΚΛΩΟΜΗΥΑΝΗ ΜΔ 

ARDUINO ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ PID 

 

 

 

SPINNER MACHINE WITH 

ARDUINO AND PID 

CONTROL 

 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΗ 

ΛΟΓΗΚΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ (PLC) 

 

ΑΤΡΜΑΣΔ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

Θα 

θαηαζθεπαζηεί 

κνληέιν 

επίδεημεο 

Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα κε email 

θαη κία θνξά ηνλ 

κήλα κε πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία 

ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΜΗΑ 

ΔΦΑΡΓΟΓΖ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ 

ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΚΛΧΟΜΖΥΑΝΖ ΜΔ 

ΔΛΔΓΥΟ PID 

 

Γπ.ΚΟΓΙΑ 

ΚΛΩΟΜΗΥΑΝΗ ΜΔ 

ARDUINO ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

Θα 

θαηαζθεπαζηεί 

Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα κε email 

ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΜΗΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ 

mailto:kogias@teiemt.gr


ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

 

 

kogias@teiemt.gr 

 

ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΗ 

 

 

SPINNING MACHINE WITH 

ARDUINO AND REMOTE 

CONTROL 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΗ 

ΛΟΓΗΚΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ (PLC) 

 

ΑΤΡΜΑΣΔ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

καθέηα 

επίδεημεο 

θαη κία θνξά ηνλ 

κήλα κε πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία 

ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΝΟ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΚΛΧΟΜΖΥΑΝΖ 

Γπ.ΚΟΓΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

 

 

kogias@teiemt.gr 

 

DRONE ΜΔ ΚΑΜΔΡΑ 

 

DRONE WITH CAMERA 

 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΗ 

ΛΟΓΗΚΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ (PLC) 

 

 

Θα 

θαηαζθεπαζηεί 

κνληέιν 

επίδεημεο 

Μία θνξά ηελ 

εβδνκάδα κε email 

θαη κία θνξά ηνλ 

κήλα κε πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία 

ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΜΗΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΝΟ DRONE 

ΜΔ ΈΛΔΓΥΟ ΑΠΟ ΚΑΜΔΡΑ 

 

 

ΒΟΡΓΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.

gr 

Αξιολόγηζη κίνηζηρ αζθενών με 

ζκλήπςνζη καηά πλάκα με σπήζη 

επιηασςνζιομέηπυν  

 

Movement Evaluation of Multiple 

Sclerosis with accelerometer   

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.i

hu.gr 

Λογιζμικό ηπιζδιάζηαηηρ 

αναπαπάζηαζηρ μςφκών 

ομάδυν ζε Android 

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.i

hu.gr 

Καηαγπαθή και Δπεξεπγαζία 

Γεδομένυν Δπιηασςνζιομέηπυν 

και Θεπμικήρ Κάμεπαρ 

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.i

hu.gr 

3D Δκηςπυηήρ για 

Μαπμαπόζκονη  

3D Printer for Marble Dust 
 

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.i

hu.gr 

Ανάπηςξη ςνθεηικών Λίθυν 

και Δμβιομησανικορ 

Υαπακηηπιζμόρ ηοςρ 

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.i

hu.gr 

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

κέηξεζεο δύλακεο 

δαθηύισλ ρεξηνύ  

 ( Development of hand 

finger strength measurement 

system  
 

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  
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ΒΟΡΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.

gr 

Ανάπηςξη Λογιζμικού για ηην 

Ανίσνεςζη Νεθπολίθυν  

Software Development for 

Kidney Stone Detection 
 

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.gr 
Ανάλςζη πεπεπαζμένυν ζηοισείυν 

νανοδομήρ οζηών  

Finitive Element Analysis of Bone 

Nanostructure 

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.

gr 

σεδίαζη και πποζομοίυζη 

οςπηηηπικού καθεηήπα  

 

Design and Simulation of Ureteral 

Stent  

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.gr 

Ανάπηςξη εξυζκελεηού μακπών 

οζηών 

Long Bone Exoskeleton   

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.gr 
Η σπήζη νανοηεσνολογίαρ ζηο 

ένδςμα για ηην μέηπηζη βιο 

παπαμέηπυν 

Textile Nanotechnology for bio – 

parameter measurements 

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ  1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.gr 
Φοπηηή ζςζκεςή με σπήζη 

αδπανειακήρ μονάδαρ μέηπηζηρ 9 

αξόνυν και αιζθηηήπυν  

Wearable system with 9 axes 

inertial unit and temperature 

sensor. 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή  1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.gr 
Data mining in Bioengineering 

Terms 

Δξόπςξη Γεδομένυν ζε όποςρ 

Δμβιομησανικήρ  

Πξνγξακκαηηζκόο Ζ/Τ  1 θνξά αλά εβδνκάδα  

ΒΟΡΓΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.gr 
Ανάπηςξη λογιζμικού για ηην 

εύπεζη αζθενειών μέζυ 

διαγνυζηικών εξεηάζευν  

Software development for disease 

recognition through medical 

examinations 

Δηζαγσγή ζηελ Δκβηνκεραληθή  1 θνξά αλά εβδνκάδα  
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Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«Καταςκευι ρομποτικοφ 
χεριοφ »  

 
“Manufacture of a 
robotic hand” 

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών. 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

“Καταςκευι ρομποτικοφ 
οχιματοσ ανίχνευςθσ 
ηωισ “ 
 
“Manufacture of a life 
detection robotic vehicle 
”  

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών. 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«Ολοκλθρωμζνο 
ςφςτθμα ςυναγερμοφ» 
 
“ Ιntegrated alarm 
system  ”  

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

« φςτθμα 
απομακρυςμζνου 
ελζγχου καλλιζργειασ» 
 
“ Remote crop control 
system”  

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών. 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 



Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«  Απομακρυςμζνθ 
διαχείριςθ κτιρίου » 
 
“Remote building 
management ”  

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«Ανάλυςθ 
εργαλειοκικθσ του 
προγράμματοσ LOGO.»  

 
“LOGO toolbox analysis” 

1. Προγραμματιηόμενοι 
λογικοί  ελεγκτζσ 
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
προγραμματιηό
μενων  λογικών  

ελεγκτών 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι για τθν χριςθ  
προγραμματιηόμενου  λογικοφ 
ελεγκτι 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«Ρομποτικόσ βραχίονασ 
αντιγραφισ κινιςεων» 
 
“ Robotic arm which 
copying movements ”  

1. υςτιματα αυτομάτου 
ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«Καταςκευι ςυςτιματοσ  
διαχείριςθσ κζςεων 
ςτάκμευςθσ με τθν χριςθ 
μικροελεγκτι» 
 

“ Construction of a 

parking management 

system using 

microcontroler ”  

1. υςτιματα αυτομάτου 
ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«Καταςκευι αυτόματου 
γεμίςματοσ γυάλινων 
μπουκαλιών ςε 
μεταφορικι ταινία με 
χριςθ PLC. » 
 

“Manufacture of 

automatic filling glass 

bottles in conveyor belt 

using PLC ” 

1. Προγραμματιηόμενοι 
λογικοί  ελεγκτζσ 
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι για τθν χριςθ  
προγραμματιηόμενου  λογικοφ 
ελεγκτι 



Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

« Διαχείριςθ αποκικθσ 
φορτοεκφόρτωςθσ  » 

“ Warehouse 

management for  loading 

and unloading  items  ”  

1. υςτιματα αυτομάτου 
ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«Καταςκευι  ςχεδιαςτι 
CNC 2D » 
 
“ Manufacture of a CNC 
2D plotter”  

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«φςτθμα διαδικτυακισ 
ανάλυςθσ και 
αποκικευςθσ 
περιβαλλοντολογικών  
ςυνκθκών »  

 
“Web analysis and 
storage of environmental 
conditions ” 

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών. 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

“Καταςκευι ρομποτικοφ 
οχιματοσ ανίχνευςθσ και 
καταςτολισ φωτιάσ   “ 
 
“Manufacture of a 
robotic vehicle which can 
detect and extinguish fire  
”  

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι τθσ  

χριςθσ 
μικροελεγκτών. 

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα δθμιουργιςει 
εφαρμογι με τθν χριςθ  
μικροελεγκτι τφπου Arduino 

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«φγκριςθ διαφορετικών 
αλγορίκμων ςτθν 
διαδικαςία εξόρυξθσ 
γνώςθσ ςε βάςθ 
δεδομζνων. » 
 
“Comparison of different 
algorithms in the process 

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι με τθ  

χριςθ 
λογιςμικοφ  

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα 
πραγματοποιιςει ζρευνα με τθν 
λειτουργία λογιςμικοφ εξόρυξθσ 
δεδομζνων 



 of knowledge extraction 
in a database. ”  

Καηόλθσ 
Δθμιτριοσ 

ΕΔΙΠ 
 

«φγκριςθ απόδοςθσ 
αλγορίκμου ςτθν 
διαδικαςία εξόρυξθσ 
γνώςθσ ςε διαφορετικοφ 
περιχομζνου βάςεισ 
δεδομζνων.  » 
 
“ Comparison of 
algorithm performance in 
the process of knowledge 
extraction in different 
content databases.  ”  

1. υςτιματα 
αυτομάτου ελζγχου  
2. Ηλ. μετριςεισ 

Θα  γίνει 
εφαρμογι με τθ 

χριςθ 
λογιςμικοφ  

2 φορζσ τθν 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτισ κα 
πραγματοποιιςει ζρευνα με τθν 
λειτουργία λογιςμικοφ εξόρυξθσ 
δεδομζνων 


