
 

Α/

Α 

Εισηγητής 

(ονοματεπώνσμο και e-mail 

ή τηλέυωνο) 

Θέμα πτστιακής Προαπαιτούμενα 

μαθήματα & 

γνώσεις 

 

 

Σστνότητα 

σσνεργασίας με 

τον εισηγητή 

 

1 ΒΟΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.gr 

Αλάπηπμε Δθαξκνγήο 

Αλίρλεπζεο Αθνύζηαο 

Ρπζκηθήο Σαιάληωζεο 

ελόο Μέινπο ηνπ 

Αλζξωπίλνπ ώκαηνο  

  

Development of an 

Application for the 

Spontaneous Rhythmic 

Oscillation Detection of 

the Human Body 

Πξνγξακκαηηζκό

ο Η/Τ 

Δηζαγωγή ζηελ 

Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά 

εβδνκάδα 

 

2 ΒΟΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.gr 

Αλάπηπμε Δμωζθειεηνύ 

Κάηω Άθξνπ  

  

Development of 

Exoskeletal Lower Limb 

Πξνγξακκαηηζκό

ο Η/Τ 

Δηζαγωγή ζηελ 

Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά 

εβδνκάδα 

 

3 ΒΟΡΓΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

nvordos@physics.ihu.gr 

Αλαθαηαζθεπή 

Σξηζδηάληαηωλ Δηθόλωλ 

κε ηε ρξήζε 3D ζαξωηή 

  

Reconstruction of 3D 

Images using a 3D 

scanner 

 

Πξνγξακκαηηζκό

ο Η/Τ 

Δηζαγωγή ζηελ 

Δκβηνκεραληθή 

 1 θνξά αλά 

εβδνκάδα 

 

4 Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

Αλαπιεξ. Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.ihu.gr 

«Αηζζεηήξεο δηόδωλ 

ηύπνπ pn θαη 

εθαξκνγέο» 

 

“PN diode sensors and 

their applications” 

Ηιεθηξνληθά Ι 

θαη  ΙΙ, 

1) Δπεμεξγαζία 

Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό 

Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Θα κειεηεζνύλ νη δίνδνη 

ηύπνπ pn ωο αηζζεηήξηα 

θαη ζα δηεξεπλεζνύλ νη 

εθαξκνγέο ηνπ. 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο κειεηήζεη ηε 

ρξήζε ηωλ δηόδωλ ηύπνπ pn 

ωο αηζζεηήξηα δηαθόξωλ 

θαηεγνξηώλ όπωο π.ρ. 

νπηνειεθηξνληθνύο 

αηζζεηήξεο ή αηζζεηήξεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπο ζηα 
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ειεθηξνληθά θπθιώκαηα. 

5 Γξ.  Παπαδνπνύινπ 

Παλαγηώηα, 

Αλαπιεξ. Καζεγήηξηα 

ppapado@physics.ihu.gr 

«Σξαλδίζηνξ ηύπνπ BJT 

θαη ηύπνπ MOSFET ωο 

αηζζεηήξεο θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπο» 

 

“BJT and MOSFET 

transistors as sensors 

and their applications” 

 

Ηιεθηξνληθά Ι 

θαη  ΙΙ, 

1) Δπεμεξγαζία 

Κεηκέλνπ,  

2) Λνγηζηηθό 

Φύιιν   

3) Αγγιηθά 

Θα κειεηεζνύλ ηα 

ηξαλδίζηνξ ηύπνπ BJT θαη 

MOSFET ωο αηζζεηήξηα 

θαη ζα δηεξεπλεζνύλ νη 

εθαξκνγέο ηνπ. 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο κειεηήζεη ηε 

ρξήζε ηωλ ηξαλδίζηνξ 

ηύπνπ BJT θαη MOSFET 

ωο αηζζεηήξηα δηαθόξωλ 

θαηεγνξηώλ όπωο π.ρ. 

νπηνειεθηξνληθνύο 

αηζζεηήξεο ή αηζζεηήξεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπο ζηα 

ειεθηξνληθά θπθιώκαηα. 

6 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr  

«Δθαξκνγή   

κηθξνειεγθηή ζηνλ  

έιεγρν θαηνηθίαο.»  

 

“Application of a 

microcontroller in home 

control.” 

1. πζηήκαηα 

απηνκάηνπ 

ειέγρνπ  

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ. 

 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  κηθξνειεγθηή 

ηύπνπ Arduino 

7 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

«Καηαζθεπή νρήκαηνο 

κε δπλαηόηεηεο  

αζύξκαηεο 

θαζνδήγεζεο θαη 

απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο 

» 

 

“Construction of a 

vehicle with wireless 

guidance capabilities 

and autonomous 

operation” 

1. πζηήκαηα 

απηνκάηνπ 

ειέγρνπ  

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ. 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  κηθξνειεγθηή 

ηύπνπ Arduino 

8 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

«Υξήζε  κηθξνειεγθηή 

γηα ηελ πινπνίεζε 

ξνκπνηηθνύ νρήκαηνο 

αλίρλεπζεο δωήο. » 

 

“Use of a 

1. πζηήκαηα 

απηνκάηνπ 

ειέγρνπ  

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  κηθξνειεγθηή 

ηύπνπ Arduino 
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microcontroller for the 

implementation of a life-

detecting robotic 

vehicle. ” 

9 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

«Διεγρνο 

θωηνβνιηαηθνπ πάξθνπ 

κε ρξήζε 

πξνγξακκαηηδόκελνπ 

ινγηθνύ ειεγθηή» 

 

“Photovoltaic park 

control using a 

programmable logic 

controller” 

1. πζηήκαηα 

απηνκάηνπ 

ειέγρνπ  

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ. 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  

πξνγξακκαηηδόκελνπ  

ινγηθνύ ειεγθηή 

10 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

«Απηόλνκν όρεκα 

αλαδήηεζεο θαη 

αλαγλωξηζεο 

επηδώληωλ» 

 

“Autonomous vehicle 

for searching and 

recognition of 

survivors” 

1. πζηήκαηα 

απηνκάηνπ 

ειέγρνπ  

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  κηθξνειεγθηή 

ηύπνπ Arduino 

11 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

«Γηαρείξηζε ζηαζκνύ 

απηνθηλήηωλ κε 

πξνγξακκαηηδόκελν 

ινγηθό ειεγθηή » 

 

“Car station 

management with 

programmable logic 

controller ” 

1. 

Πξνγξακκαηηδόκε

λνη ινγηθνί  

ειεγθηέο 

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο 

πξνγξακκαηηδόκελωλ  

ινγηθώλ  ειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  

πξνγξακκαηηδόκελνπ  

ινγηθνύ ειεγθηή 

12 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

«Τινπνίεζε 

ξνκπνηηθνύ  νρήκαηνο 

κε ρξήζε  Arduino πνπ 

θηλείηαη κε θωλεηηθέο 

1. πζηήκαηα 

απηνκάηνπ 

ειέγρνπ  

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  κηθξνειεγθηή 

ηύπνπ Arduino 
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εληνιέο» 

 

“Implementation of a 

robotic vehicle using 

Arduino that moves with 

voice commands” 

13 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

 

«Υξήζε 

πξνγξακκαηηδόκελνπ 

ινγηθνύ ειεγθηή γηα ηνλ 

έιεγρν αληιηώλ ζε 

αληιηνζηάζην ύδξεπζεο 

-άξδεπζεο» 

 

“Use of a programmable 

logic controller to 

control pumps in a water 

supply and irrigation 

pumping station ” 

 

1. 

Πξνγξακκαηηδόκε

λνη ινγηθνί  

ειεγθηέο 

2. Ηι. κεηξήζεηο 

 

Θα  γίλεη εθαξκνγή 

ηεο  ρξήζεο 

πξνγξακκαηηδόκελωλ  

ινγηθώλ  ειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  

πξνγξακκαηηδόκελνπ  

ινγηθνύ ειεγθηή 

14 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

 

«Απηόλνκν όρεκα 

αλίρλεπζεο δηαξξνώλ 

θπζηθνύ αεξίνπ » 

 

“Autonomous gas leak 

detection vehicle  ” 

1. πζηήκαηα 

απηνκάηνπ 

ειέγρνπ  

2. Ηι. κεηξήζεηο 

 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  κηθξνειεγθηή 

ηύπνπ Arduino 

15 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

«Πξνγξακκαηηζκόο θαη 

θαηαζθεπή απηόκαηεο 

ηαΐζηξαο ζθύινπ  κε  

ρξήζε  κηθξνειεγθηή» 

 

“Programming and 

construction of an 

automatic dog feeder 

using a microcontroller” 

1. πζηήκαηα 

απηνκάηνπ 

ειέγρνπ  

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  κηθξνειεγθηή 

ηύπνπ Arduino 

16 Καδόιεο «Τινπνίεζε 1.    
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Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

ζπζηήκαηνο 

ζπλαγεξκνύ ρώξνπ, κε 

ρξήζε 

πξνγξακκαηηδόκελνπ  

ινγηθνύ ειεγθηή » 

 

“Implementation of a 

space alarm system, 

using a programmable 

logic controller  ” 

Πξνγξακκαηηδόκε

λνη ινγηθνί  

ειεγθηέο 

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  

ρξήζεο 

πξνγξακκαηηδόκελωλ  

ινγηθώλ  ειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα 

δεκηνπξγήζεη εθαξκνγή κε 

ηελ ρξήζε  

πξνγξακκαηηδόκελνπ  

ινγηθνύ ειεγθηή 

17 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

«Μειέηε δπλαηνηήηωλ 

ειέγρνπ θαηνηθίαο, κε 

ρξήζε κηθξνειεγθηή.»  

 

“Study of housing 

control capabilities, 

using a 

microcontroller.” 

1. πζηήκαηα 

απηνκάηνπ 

ειέγρνπ  

2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη κειέηε ηεο  

εθαξκνγήο ηωλ 

κηθξνειεγθηώλ. 

 

2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Ο ζπνπδαζηήο ζα αλαιπζεη 

ηηο δπλαηόηεηεο  ηεο 

ρξήζεο  κηθξνειεγθηώλ 

ηύπνπ Arduino 

18 Καδόιεο 

Γεκήηξηνο 

ΔΓΙΠ 

dkazolis@physics.ihu.gr 

“Τροφοδοςία ςήραγγασ 
οδικοφ δικτφου  από 
δυο διαφορετικζσ 
μορφζσ ανανεώςιμων 
πηγών ενζργειασ .”  

“Supply of a road tunnel 
from two different kinds 
of renewable energy 
sources.” 

1. Συςτήματα 
αυτομάτου 
ελζγχου  
2. Ηλ. μετρήςεισ 

 

Θα  γίνει εφαρμογή τησ  
χρήςησ μικροελεγκτών 

2 φορζσ την 
εβδομάδα 

Ο ςπουδαςτήσ θα 
δημιουργήςει εφαρμογή 
με την χρήςη  
μικροελεγκτή τφπου 
Arduino 
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