ΤΕΙ Χαλκίδας
Ερευνθτικι ομάδα
Ψθφιακϊν υςτθμάτων,
Μικροχπολογιςτϊν και Σεχνολογίασ
Μετριςεων
&
Tεχνολογίασ αιςκθτιρων για βιομθχανικζσ
εφαρμογζσ

ΣΕΙ Χαλκίδασ - οργάνωςθ
Σο ΤΕΙ Χαλκίδασ αποτελείται
• από 7 τμιματα (Ηλεκτρολογίασ, Μθχανολογίασ, Αυτοματιςμοφ,
διοίκθςθσ επιχειριςεων, λογιςτικισ, διοίκθςθσ ςυςτθμάτων εφοδιαςμοφ)
• υποςτθρίηει 7.000 ςπουδαςτζσ και
• περίπου 70 Ε.Π.
Ερευνητικζσ δραςτηριότητεσ
• Ομάδεσ από ζνα ι περιςςότερα τμιματα
• Ευκολία εκπόνθςθσ διατμθματικισ ζρευνασ
• Καλφπτει μεγάλο εφροσ ερευνθτικϊν πεδίων

logo

Επιςτθμονικζσ περιοχζσ (Ι)
• Αςφάλεια ςε αςφρματα δίκτυα και δίκτυα αιςθητήρων
– χεδίαςθ πρωτοκόλλων αςφαλοφσ δρομολόγθςθσ
– Εκτίμθςθ επιδόςεων και υλοποίθςθ ςε λογιςμικό για δίκτυα
αιςκθτιρων

• Τεχνολογία αιςθητήρων
– χεδίαςθ θλεκτρονικϊν ανάγνωςθσ για αιςκθτιρεσ ακτινοβολίασ Χ
και γ
– χεδίαςθ ςυςτθμάτων λιψθσ δεδομζνων
– Μοντελοποίθςθ και χαρακτθριςμόσ αιςκθτιρων ακτινοβολίασ Χ και γ
• Συςτήματα Μετρήςεων & Αυτομάτου Ελζγχου.
– χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων και
διατάξεων που δίνουν τθ δυνατότθτα αυτομάτων μετριςεων και
ελζγχου ςε ςυςτιματα παραγωγισ

Επιςτθμονικζσ περιοχζσ (ΙΙ)
• Μικροχπολογιςτικά Συςτήματα.
– χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ μικροχπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων που
βαςίηονται ςε προγραμματιηόμενα θλεκτρονικά κυκλϊματα και
ελζγχονται από ενςωματωμζνουσ μικροχπολογιςτζσ
– ανάπτυξθ ενςωματωμζνου λογιςμικοφ ( embedded software ) ςε ιδθ
ζτοιμα ςυςτιματα.

Ευρωπαϊκά Ερευνθτικά προγράμματα
«ITEA: Information Technology for European Advancement» : Autonomic
Networks for SOHO users (ANSO)
IST: Public Wireless/Mobile Multimedia Network Architecture
FP7-ICΣ project: AWISSENET (Ad-hoc personal area network & WIreless
Sensor SEcure NETwork)

FP7-ICΣ project: VITRO (Virtualized dIsTRibuted Platforms of smart Objects)
FP7 Collaborative project: «COCAE - Cooperation across Europe for Cd(Zn)Te
based Security Instruments

ARTEMIS- SMART: Secure, Mobile visual sensor networks ArchiTecture
«CdTe crystallization and related compounds» E.S.A. Contract 14240
«Proof of concept of a hybrid APS with in-pixel ADC» E.S.A. Contract
21213/07/NL/PA

Άλλα ερευνθτικά προγράμματα
«Ανάπτυξθ φορθτοφ οργάνου μζτρθςθσ ακτίνων Χ και γ» Γ.Γ.Ε.Σ. Διακρατικι
Ελλθνο-Ουκρανικι υνεργαςία
ΕΞΕΧΩΝ: ΖΞυπνο ςφςτθμα Επικοινωνίασ οΧθμάτΩΝ για βελτιωμζνθ αςφάλεια
και αποδοτικότθτα ςε αςτικά δίκτυα και αυτοκινθτοδρόμουσ, ΓΓΕΣ,
υνεργαςία
ΑΡΧΙΜΗΔΗ:ΕΝΙΧΤΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΑ ΣΕΙ
–
–
–
–
–

Ευφυισ Δρομολόγθςθ ςε Προςωπικά Αςφρματα Δίκτυα
Ανάπτυξθ πολυκαναλικϊν VLSI θλεκτρονικϊν επεξεργαςίασ ςιματοσ από αιςκθτιρεσ
ακτινοβολίασ με ενςωματωμζνθ ςειρά A/D μετατροπζων
Μαγνθτοςυςτολικόσ αιςκθτιρασ ροπισ
Ευζλικτο και αξιόπιςτο ςφςτθμα αυτοματοποιθμζνθσ αποκικθσ
Ηλεκτρονικά για ςυςτιματα ψθφιακισ απεικόνιςθσ με θμιαγωγοφσ αιςκθτιρεσ ακτίνων Χ

Επιςκεφκείτε μασ
• http://www.teihal.gr/
• http://www.diameso.gr/diameso/AA8DCA43-2632-C316-B2CB61C24CC4643E.asp
• http://www.diameso.gr/diameso/EEBBED3C-D8C7-EB78-B52A29EABCBBD6EE.asp

