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Τίτλος 
Ευφυείς Τεχνικές Διαμόρφωσης Τάσης Δικτύου, με βάση κανόνες Κυψελωτών Αυτομάτων και 

υλοποίηση σε διάταξη FPGA 
 

 

 

Σύντομη Περιγραφή 
Οι διάφορες τεχνικές διαμόρφωσης της τάσης συνεισφέρουν στη ρύθμιση του κύκλου 
εργασίας κυκλωμάτων ισχύος, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, τον ομαλό και 
αποδοτικό έλεγχο των στροφών επαγωγικών κινητήρων και την ομαλή εκκίνηση βιομηχανικών 
φορτίων, με σκοπό την αποφυγή υψηλών καταστροφικών ρευμάτων. Στη βιβλιογραφία έχουν 
μελετηθεί διάφορες τεχνικές διαμόρφωσης, με έμφαση στις ευφυείς τεχνικές, που 
στηρίζονται σε υπολογιστική νοημοσύνη, όπως τεχνικές νευρωνικών δικτύων, ασαφών 
συστημάτων, εφαρμογές εξελικτικών αλγορίθμων και άλλων αλγορίθμων βελτιστοποίησης, 
ανάλογα με τη φύση της εφαρμογής. Συνήθως, η υλοποίηση των τεχνικών αυτών ανατίθεται 
σε συστήματα μικροελεγκτών, που ρυθμίζουν τη βέλτιστη γωνία έναυσης της 
εναλλασσόμενης τάσης τροφοδοσίας, με βάση την έξοδο αισθητήρων, που μετρούν 
κατάλληλες ηλεκτρικές παραμέτρους του κυκλώματος (ρεύμα, διαφορά φάσης κλπ). 

Στην εργασία αυτή προτείνεται η εφαρμογή των κανόνων των μονοδιάστατων κυψελωτών 
αυτομάτων (cellular automata), στη χρονική εξέλιξη τεχνικών διαμόρφωσης, όπως η τεχνική 
PWM. Διαφορετικοί κανόνες μπορεί να συνεισφέρουν σε βελτιστοποίηση διαφορετικών 
παραμέτρων. Η τεχνική αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή στον έλεγχο φορτίων ισχύος, όπως 
κινητήρες, συστήματα φωτισμού κλπ.  

Η υπολογιστική υλοποίηση της τεχνικής προτείνεται να γίνει σε διατάξεις FPGA, που είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλες για προβλήματα διακριτού υπολογισμού. 

Σημειώνεται ότι τέτοιες τεχνικές διαμόρφωσης με βάση κυψελωτά αυτόματα δεν απαντώνται 
στη βιβλιογραφία, συνεπώς υπάρχει προοπτική ουσιαστικής συνεισφοράς στην κατάσταση 
της τέχνης. 

Στην προτεινόμενη διπλωματική εργασία θα αξιοποιηθούν γνώσεις από τα μαθήματα "Ρ101 
Ενσωματωμένα Συστήματα,", "Ρ203, Συστήματα Επεξεργασίας Υψηλών Επιδόσεων" και "Ρ202 
Μηχανική Ευφυία". 

Βιβλιογραφία 
1) Given Andrews, Cellular Automata and Applications, 

https://www.whitman.edu/Documents/Academics/Mathematics/andrewgw.pdf 

2) Wolfram, Stephen. A New Kind of Science. Champaign, IL: Wolfram Media Inc., 2002.  

3) Davis, Martin. The Universal Computer: The Road from Leibniz to Turing. New York: Norton, 2000. 

https://www.whitman.edu/Documents/Academics/Mathematics/andrewgw.pdf
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Τίτλος 
Η χρήση της ρομποτικής στα πλαίσια της εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή 

 
 

 

 

Σύντομη Περιγραφή 
Η χρήση και αξιοποίηση της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει αποδειχθεί ότι  επιφέρει 

σημαντικά οφέλη στην μαθησιακή διαδικασία. Η εκπαιδευτική ρομποτική, επιτρέπει στα παιδιά να 

αναπτύξουν,συνδυάζοντας βιωματικά τη νέα γνώση στην ήδη υπάρχουσα γνώση τους, δεξιότητες και 

ικανότητες. Οι θετικές επιπτώσεις της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι εμφανείς τόσο στον συναισθηματικό 

τομέα, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των μαθητών μέσα από την επίλυση 

προβλημάτων, όσο και στον κοινωνικό τομέα μέσα από την ομαδική εργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επικοινωνίας. 

Στην διπλωματική εργασία θα γίνει εκτεταμένη επισκόπηση της ξένης και Ελληνικής βιβλιογραφίας, καθώς 

επίσης και πηγών από το διαδίκτυο για το αντικείμενο της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην ειδική αγωγή. 

Επίσης θα αναπτυχθούν τουλάχιστον δύο παραδείγματα εφαρμογής της ρομποτικής σε περιπτώσεις 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Για την ανάπτυξη των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν ρομποτικά συστήματα 

τα οποία διαθέτει το ΜΠΣ. Επίσης θα γίνει προσπάθεια αξιολόγησης των παραδειγμάτων εφαρμογής από 

καθηγητές της ειδικής αγωγής. 

 

Βιβλιογραφία 
Ενδεικτικήβιβλιογραφία: 

• EDUROB: Educational Robotics for Students with Learning Disabilities 
• Εργασίες από ξένα και Ελληνικά συνέδρια 

• Άλλες πηγές διαδικτύου 

http://www.edurob.eu/assets/EdurobPedagogicFramework.pdf
http://www.edurob.eu/assets/EdurobPedagogicFramework.pdf
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Τίτλος 
Προσομοίωση και σχεδιασμός ελέγχου ενός Droneτεσσάρων πτερυγίων με τη χρήση Matlabκαι 

Simulink 

  

 

 

Σύντομη Περιγραφή 
Τα drones τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά δημοφιλή, αφού διαθέτοντας εξελιγμένα λογισμικά 

συστημάτων ελέγχου που τους επιτρέπουν να είναι σταθερά και να πετούν αυτόνομα με ελάχιστη 

ανθρώπινη παρέμβαση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλές εφαρμογές. 

Στη διπλωματική εργασία θα γίνει ο σχεδιασμός του συστήματος ελέγχου ενός drone με τέσσερα πτερύγια 

(Quadcopter ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη σχεδιασμού συγκεκριμένων τρόπων περιστροφής των 

πτερυγίων, ώστε να ελέγχουν το droneσε έξι διαφορετικούς βαθμούς ελευθερίας.  Θα γίνει περιγραφή των 

αισθητήρων, των ενεργοποιητών και της δυναμικής συμπεριφορά του drone, που είναι απαραίτητα για το 

σχεδιασμό του συστήματος ελέγχου. Ο σχεδιασμός του συστήματος ελέγχου θα γίνει με τη βοήθεια του 

Matlabκαι του Simulinkκαι θα εφαρμοστεί σε ένα droneτο οποίο υποστηρίζεται από το λογισμικό Matlab. 

Βιβλιογραφία 
Ενδεικτικήβιβλιογραφία: 

• https://www.mathworks.com 

• Programming Drones with Simulink 

• Introduction to multicopter design and control, Springer; 1st ed. 2017 

• Πηγές από το διαδίκτυο 

https://www.mathworks.com/

