
 

 

Η φοιτθτικι ομάδα ASPIRE αναηθτεί νζα μζλθ, ςτα οποία αρζςει θ επιςτιμθ τθσ 
αεροδιαςτθμικισ και θ ομαδικι ςυνεργαςία. Οι κζςεισ οι οποίεσ κα είναι διακζςιμεσ είναι 
οι εξισ: 

• Propulsion Engineer 
• Social Media 
• Graphic Design 
• Avionics Engineer (IRIS) 
• Aerodynamics Engineer 
• Structural Engineer 
• Construction Engineer 

 Avionics Engineer (Phaethon) 
 
Αναλυτικότερα και όςον αφορά τον Propulsion Engineer: 
 
Περιγραφή θζςησ: 
Η ςυγκεκριμζνθ υποομάδα, περιλαμβάνει όλα τα μζρθ που αποτελοφν τον κινθτιρα του 
πυραφλου, όπωσ είναι το καφςιμο, ο κάλαμοσ καφςθσ, το ακροφφςιο, κ.α.. Η λειτουργία 
του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ του κινθτιρα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τον πφραυλο, κακώσ 
παράγει τθν ώκθςθ, δθλαδι τθ δφναμθ που κινεί ζναν πφραυλο μζςω του αζρα και του 
διαςτιματοσ. 
 
Αρμοδιότητεσ: 

• χεδιαςμόσ εξαρτθμάτων και καταςκευών του κινθτιρα 
• Ανάλυςθ των ςχετικών εξαρτθμάτων και καταςκευών 
• Βελτιςτοποίθςθ των ςχετικών εξαρτθμάτων 
• χεδιαςμόσ κατάλλθλθσ καταςκευισ για τθν πραγματοποίθςθ static test 
• υλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων που προκφπτουν από το static test 
• Ζθτοφμενα προςόντα 
• Γνώςθ ι προκυμία εκμάκθςθσ λογιςμικοφ CAD (Solidworks) 
• Εξοικείωςθ με MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• Γνώςθ ι προκυμία εκμάκθςθσ CAE Analysis 
• Ομαδικό πνεφμα 
• Εξαιρετικζσ ικανότθτεσ επικοινωνίασ και οργάνωςθσ 
• θμαντικι εξοικείωςθ με ζνα χθμικό εργαςτιριο και εργαςτθριακό εξοπλιςμό 
• Θα εκτιμθκεί θ επαρκισ γνώςθ Matlab 

 
Όςον αφορά τον Avionics Engineer(Phaethon): 
 
Περιγραφή θζςησ: 
Η ομάδα των Avionics αςχολείται με τθν ανάπτυξθ των θλεκτρονικών ςυςτθμάτων και 
βοθκθτικών υποςυςτθμάτων του πυραφλου. Πιο αναλυτικά αυτά είναι: ζνα SRAD ςφςτθμα 
ςυλλογισ πλθροφοριών των ατμοςφαιρικών ςυνκθκών και μετάδοςθσ των δεδομζνων 
ςτθν βάςθ εδάφουσ , ζνα SRAD υποςφςτθμα ελζγχου του ςυςτιματοσ ανάκτθςθσ του 
πυραφλου, μια SRAD βάςθ εδάφουσ για τθν ςυλλογι και απεικόνιςθ των δεδομζνων που 



 

 

αποςτζλλονται όπωσ επίςθσ του ςυςτιματοσ ανάφλεξθσ του πυραφλου και τον 
προςδιοριςμό κατάλλθλου COTS ςυςτιματοσ. 
 
Αρμοδιότητεσ: 

• χεδίαςθ κυκλωμάτων με τθ χριςθ λογιςμικοφ. 
• Προγραμματιςμόσ λογιςμικοφ. 
• Προγραμματιςμόσ και ςχεδίαςθ GUI. 
• υγκόλλθςθ θλεκτρονικών και breakout boards. 

 
Απαιτοφμενα προςόντα: 

• Να ζχει ολοκλθρώςει το πρώτο ζτοσ των ςπουδών του. 
• Βαςικζσ γνώςεισ ςτθν γλώςςα προγραμματιςμοφ C. 

 
Προτεινόμενεσ δεξιότητεσ και γνώςεισ: 

• Ομαδικό πνεφμα και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 
• υμμετοχι ςε άλλα ομαδικά project ι ομαδικι δραςτθριότθτα. 
• Εξοικείωςθ με Microcontrollers. 
• Βαςικζσ γνώςεισ θλεκτρονικισ. 
• Ικανότθτα ςχεδίαςθσ θλεκτρονικών και θλεκτρολογικών κυκλωμάτων με τθν χριςθ 
• οποιουδιποτε λογιςμικοφ. 
• Εξοικείωςθ χριςθσ Git. 
• Ραδιοεραςιτεχνικι εμπειρία. 
• Εμπειρία ςυγκόλλθςθσ. 

 
Όςον αφορά τον Aerodynamics Engineer: 
 
Περιγραφή Θζςησ: 
ε αυτι τθ κζςθ ο ενδιαφερόμενοσ κα ζχει τθν ευκαιρία να εργαςτεί πάνω ςτθν 
αεροδυναμικι μελζτθ του αεροςκάφουσ. Αυτό περιλαμβάνει τθν διαςταςιολόγθςθ των 
επιφανειών του αεροςκάφουσ με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ αποςτολισ, τθν αεροδυναμικι 
ανάλυςθ του αεροςκάφουσ κακώσ και τθν μελζτθ των πτθτικών χαρακτθριςτικών του. Πιο 
ςυγκεκριμζνα, κα κλθκεί να λάβει ςχεδιαςτικζσ αποφάςεισ για διάφορεσ αεροδυναμικζσ 
επιφάνειεσ, αξιοποιώντασ γνώςεισ αεροδυναμικισ αλλά και ειδικά λογιςμικά. Επίςθσ κα 
κλθκεί να αναλφςει τα πτθτικά χαρακτθριςτικά του αεροςκάφουσ όπωσ αυτά 
διαμορφώνονται. 
 
Αρμοδιότητεσ: 

• Διαςταςιολόγθςθ – Αεροδυναμικόσ χεδιαςμόσ Εξωτερικών Γεωμετριών 
Αεροςκάφουσ 

• Τπολογιςμόσ Αεροδυναμικών Φορτίων 
• Χριςθ Λογιςμικών CFD για τθν Αεροδυναμικι Ανάλυςθ του Αεροςκάφουσ 

(ενδεικτικά αναφζρονται: ANSYS Fluent, Solidworks Flow Simulation, κ.α) 
• Μελζτθ – Αξιολόγθςθ Πτθτικισ Απόδοςθσ/υμπεριφοράσ του Αεροςκάφουσ 



 

 

• Χριςθ Εξειδικευμζνων Λογιςμικών Ανάλυςθσ Πτθτικισ υμπεριφοράσ Αεροςκαφών 
(ενδεικτικά αναφζρεται: XFLR5) 

• Βελτιςτοποίθςθ Αεροδυναμικισ και Πτθτικισ Απόδοςθσ 
• Μελζτθ/Τπολογιςμόσ απαιτοφμενθσ ώςθσ 
• Μελζτθ διαμόρφωςθσ ςυςτιματοσ πρόωςθσ (ζλικασ) κακώσ και τθσ 

αλλθλεπίδραςισ τθσ με τθν αεροδυναμικι του αεροςκάφουσ ςυνολικά 
• Επεξεργαςία Δεδομζνων και Τπολογιςμόσ Αεροδυναμικών Μεγεκών 
• υγγραφι Σεχνικών Εκκζςεων 

 
Σε ποιουσ απευθφνεται: 
Γενικότερα θ κζςθ αυτι απευκφνεται ςε φοιτθτζσ, κατά προτίμθςθ Μθχανολόγουσ 
Μθχανικοφσ, με ενδιαφζρον για τθν Αεροναυπθγικι και ςυγκεκριμζνα για τθν 
Αεροδυναμικι. Μζςα από τθν κζςθ αυτι δίνεται θ δυνατότθτα για τον ενδιαφερόμενο είτε 
να εξελίξει τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνώςεισ του πάνω ςτο αντικείμενο, είτε να ειςαχκεί από το 
μθδζν ςτον τομζα αυτό. Κατά τθν ςυμμετοχι του ςτθν ομάδα, κα κλθκεί να λφςει 
προβλιματα αξιοποιώντασ τισ γνώςεισ του, ενώ κα εξοικειωκεί και με τθν χριςθ 
λογιςμικών. 
 
Προαπαιτοφμενα: 

• Είναι απαραίτθτο ο αιτοφμενοσ να ζχει πραγματικό ενδιαφζρον για τθν 
αεροναυπθγικι/αεροδυναμικι αλλά και τθν ομάδα. 

• Γνώςεισ αεροδυναμικισ δεν απαιτοφνται, ωςτόςο κα εκτιμθκοφν 
• Εξοικείωςθ με το Microsoft Office (Word, Excel), για τθν ανάλυςθ δεδομζνων και τθ 

ςυγγραφι τεχνικών αναφορών κα εκτιμθκεί 
• Θζλθςθ και Διάκεςθ εκμάκθςθσ λογιςμικών υπολογιςτικισ ρευςτοδυναμικισ CFD 

 
Όςον αφορά τον Structural Engineer: 
 
Περιγραφή Θζςησ: 
ε αυτι τθ κζςθ ο ενδιαφερόμενοσ κα αςχολθκεί με κζματα καταςκευαςτικισ φφςεωσ του 
αεροςκάφουσ. υγκεκριμζνα, κα εργαςτεί πάνω ςτον ςχεδιαςμό και ανάλυςθ των δομικών 
μερών του αεροςκάφουσ κακώσ και ςτον τρόπο καταςκευισ αυτών. Θα κλθκεί να λάβει 
ςχεδιαςτικζσ αποφάςεισ για διάφορεσ δομζσ και εξαρτιματα του αεροςκάφουσ με ςτόχο 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ δομικισ ακεραιότθτασ ςτα υφιςτάμενα φορτία. Για τθν μελζτθ τθσ 
αντοχισ των μερών αυτών κα αξιοποιιςει τισ γνώςεισ του και λογιςμικά ανάλυςθσ 
πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Εκτόσ από τον ςχεδιαςμό κα αςχολθκεί και με τον τρόπο 
καταςκευισ των εξαρτθμάτων αυτών, δθλαδι με τισ κατεργαςίεσ που πρζπει να 
γίνουν. 
 
Αρμοδιότητεσ: 

• χεδιαςμόσ δομικών μερών και λοιπών εξαρτθμάτων του αεροςκάφουσ με χριςθ 
λογιςμικών CAD (προτιμώμενο το Solidworks) 

• Ανάλυςθ τθσ αντοχισ αυτών με χριςθ λογιςμικών πεπεραςμζνων ςτοιχείων 
(ενδεικτικά αναφζρονται: ANSA, Solidworks Simulation, ANSYS Mechanical, κα) 



 

 

• Μελζτθ τθσ αντοχισ των αεροδυναμικών επιφανειών ςτα υφιςτάμενα 
αεροδυναμικά φορτία 

• Επιλογι κατάλλθλων υλικών για τθν καταςκευι των διάφορων εξαρτθμάτων 
• Κακοριςμόσ των απαιτοφμενων κατεργαςιών για τθν καταςκευι των εξαρτθμάτων, 

αξιοποιώντασ γνώςεισ μθχανουργικών κατεργαςιών και ειδικών λογιςμικών CAM 
(ενδεικτικά αναφζρεται: Solidworks CAM) 

• Θα κλθκεί να βρει λφςεισ για τθν ενςωμάτωςθ και τθν βζλτιςτθ χωροτακτικά 
τοποκζτθςθ των διαφόρων ςυςτθμάτων του αεροςκάφουσ ώςτε το κζντρο βάρουσ 
να βρίςκεται ςτο επικυμθτό ςθμείο (ενδεικτικά αναφζρονται: ςχεδιαςμόσ χώρου 
τοποκζτθςθσ payload και μθχανιςμόσ ςυγκράτθςθσ/απελευκζρωςθσ αυτοφ, 
ςχεδιαςμόσ χώρου τοποκζτθςθσ πλακζτασ και λοιπών θλεκτρονικών ςυςτθμάτων 
avionics) 

• Θα κλθκεί να ςχεδιάςει διάφορουσ μθχανιςμοφσ για τθν κίνθςθ των επιφανειών 
ελζγχου 

• υγγραφι Σεχνικών Εκκζςεων 
 
Σε ποιουσ απευθφνεται: 
Γενικότερα θ κζςθ αυτι απευκφνεται ςε φοιτθτζσ, κατά προτίμθςθ Μθχανολόγουσ 
Μθχανικοφσ, με ενδιαφζρον για καταςκευαςτικά κζματα ςε εφαρμογζσ Αεροναυπθγικισ. 
Μζςα από τθν κζςθ αυτι δίνεται θ δυνατότθτα για τον ενδιαφερόμενο είτε να εξελίξει τισ 
ιδθ υπάρχουςεσ γνώςεισ του πάνω ςτο αντικείμενο, είτε να ειςαχκεί από το μθδζν ςτον 
τομζα αυτό. Κατά τθν ςυμμετοχι του ςτθν ομάδα, κα κλθκεί να λφςει προβλιματα 
αξιοποιώντασ τισ γνώςεισ του, ενώ κα εξοικειωκεί και με τθν χριςθ λογιςμικών. 
 
Προαπαιτοφμενα: 

• Είναι απαραίτθτο ο αιτοφμενοσ να ζχει πραγματικό ενδιαφζρον για τθν 
αεροναυπθγικι/αεροδυναμικι αλλά και τθν ομάδα. 

• Προθγμζνεσ γνώςεισ επί του αντικειμζνου δεν απαιτοφνται, ωςτόςο κα εκτιμθκοφν 
• Εξοικείωςθ με το Microsoft Office (Word, Excel), για τθν ανάλυςθ δεδομζνων και τθ 

ςυγγραφι τεχνικών αναφορών κα εκτιμθκεί 
• Θζλθςθ και Διάκεςθ εκμάκθςθσ λογιςμικών ςχεδίαςθσ με Η/Τ - CAD (Solidworks) 
• Θζλθςθ και Διάκεςθ εκμάκθςθσ λογιςμικών ανάλυςθσ πεπεραςμζνων ςτοιχείων – 

FEA (ANSA, Solidworks Simulation) 
 
Όςον αφορά τα Social Media: 
 
Περιγραφή θζςησ: 
ε αυτι τθ κζςθ ο ενδιαφερόμενοσ κα αςχολθκεί με το κοινωνικό πρόςωπο τθσ ομάδασ, 
κακώσ κα είναι υπεφκυνοσ για τισ δθμοςιεφςεισ που κα ανεβαίνουν και κα αφοροφν τόςο 
τθν εξζλιξθ τθσ ομάδασ, όςο και επιςτθμονικά άρκρα γφρω από τθν επιςτιμθ τθσ 
αεροδιαςτθμικισ. 
 
Όςον αφορά τον Graphic Design: 
 



 

 

Περιγραφή θζςησ: 
ε αυτι τθ κζςθ ο ενδιαφερόμενοσ κα αςχολθκεί με το ςχεδιαςμό των logo των project τθσ 
ομάδασ, κακώσ και με τθν επεξεργαςία των δθμοςιεφςεων που κα αναρτώνται ςτα social 
media τθσ ομάδασ. 
 
Όςον αφορά τον Construction Engineer: 
 
Περιγραφή θζςησ: 
Πρόκειται για κζςθ μθχανολόγου μθχανικοφ ο οποίοσ κα προςθλωκεί ςτθν μθχανολογικι 
τριςδιάςτατθ ςχεδίαςθ C.A.D. (Computer Aided Design) εξαρτθμάτων και 
ςυναρμολογθμάτων τθσ πυραυλικισ διάταξθσ του project Astris. Ο νεοςφλλεκτοσ ςε 
ςυνδυαςμό με τισ παραπάνω δεξιότθτεσ, κα εφαρμόςει τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνώςεισ του 
μθχανολόγου μθχανικοφ για να βοθκιςει τθν ομάδα ςτθν βελτίωςθ και βελτιςτοποίθςθ 
τθσ εν λόγω πυραυλικισ διάταξθσ. 
 
Παρακάτω, παρατίκενται οι δεξιότθτεσ και οι προχποκζςεισ που κα πρζπει να τθροφνται 
ώςτε να καλυφκεί θ κζςθ. Οι δεξιότθτεσ χωρίηονται ςε ελάχιςτεσ και ςε προτεινόμενεσ, 
όπου για να καλυφκεί θ κζςθ κα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι ελάχιςτεσ δεξιότθτεσ. 
 
Ελάχιςτεσ δεξιότητεσ: 

• Ικανότθτα ςχεδίαςθσ με τριςδιάςτατα λογιςμικά C.A.D. (Computer Aided Design) 
• Άνω 2ου ζτουσ του προγράμματοσ ςπουδών τθσ ςχολισ των μθχανολόγων 

μθχανικών 
• Να κατζχει κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυνζπειασ 

 
Προτεινόμενεσ δεξιότητεσ: 

• Ικανότθτα ςχεδίαςθσ με τριςδιάςτατα λογιςμικά C.A.D. (Computer Aided Design) 
και ςυγκεκριμζνα εντόσ του περιβάλλοντοσ του λογιςμικοφ solidworks 

• Άνω 3ου ζτουσ του προγράμματοσ ςπουδών τθσ ςχολισ των μθχανολόγων 
μθχανικών 

• Να κατζχει κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και ςυνζπειασ 
• Εμπειρία με κατεργαςία εξαρτθμάτων ςε μθχανουργεία και με τισ τυποποιιςεισ 

τουσ 
 
Όςον αφορά τον Avionics Engineer(IRIS): 
 
Περιγραφή Θζςησ: 

ε αυτι τθ κζςθ ο ενδιαφερόμενοσ κα αςχολθκεί με κζματα προγραμματιςτικισ φφςεωσ 
του αεροςκάφουσ. υγκεκριμζνα, υπάρχουν 4 τομείσ που μπορεί να εργαςτεί:  

 το ςφςτθμα ελζγχου του αεροςκάφουσ το οποίο αφορά τον ζλεγχο των 
κινοφμενων επιφανειών όςο και τθν επεξεργαςία δεδομζνων που λαμβάνονται από 
τα διάφορα όργανα που δείχνουν τθν κατάςταςθ του αεροςκάφουσ.  



 

 

 το ςφςτθμα του αυτόματου πιλότου που αφορά τθν ςχεδίαςθ και καταςκευι ενόσ 
ςυςτιματοσ ζτςι το αεροςκάφοσ να μπορεί να εκτελεί αυτόματα κάποιεσ 
διεργαςίεσ (π.χ. εκτζλεςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ, αυτόματθ προςγείωςθ / 
απογείωςθ) 

 το ςφςτθμα  όραςθσ του υπολογιςτι ζτςι ώςτε να μπορεί να αναγνωρίηει διάφορα 
αντικείμενα. 

 το ςφςτθμα ςτακμοφ βάςθσ ςτο οποίο κα γίνεται θ οπτικοποίθςθ των δεδομζνων 
που λαμβάνονται από το αεροςκάφοσ. 

 

Αρμοδιότητεσ: 

 χεδιαςμόσ ςυςτθμάτων / κυκλωμάτων με μικροελεγκτζσ και διάφορουσ 
αιςκθτιρεσ. 

 υγγραφι κώδικα για τθν αποδοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ  
 υγγραφι Σεχνικών Εκκζςεων 

 

Σε ποιουσ απευθφνεται: 

Γενικότερα θ κζςθ αυτι απευκφνεται ςε φοιτθτζσ, κατά προτίμθςθ Ηλεκτρολόγουσ 
Μθχανικοφσ και Μθχανικοφσ Τπολογιςτών ι φοιτθτζσ του τμιματοσ πλθροφορικισ, με 
ενδιαφζρον για προγραμματιςτικά κζματα ςε εφαρμογζσ Αεροναυπθγικισ. Μζςα από τθν 
κζςθ αυτι δίνεται θ δυνατότθτα για τον ενδιαφερόμενο είτε να εξελίξει τισ ιδθ 
υπάρχουςεσ γνώςεισ του πάνω ςτο αντικείμενο, είτε να ειςαχκεί από το μθδζν ςτον τομζα 
αυτό. Κατά τθν ςυμμετοχι του ςτθν ομάδα, κα κλθκεί να λφςει προβλιματα αξιοποιώντασ 
τισ γνώςεισ του, ενώ κα εξοικειωκεί και με τθν χριςθ διαφόρων γλωςςών 
προγραμματιςμοφ.  

 

Προαπαιτοφμενα: 

 Βαςικζσ γνώςεισ ςε γλώςςεσ προγραμματιςμοφ C/C++/Python/Java , μικροελεγκτών 
Arduino, RasberryPi  όςο και θλεκτρικών κυκλωμάτων. 

 Είναι απαραίτθτο ο αιτοφμενοσ να ζχει πραγματικό ενδιαφζρον για τον 
προγραμματιςμό αλλά και τθν ομάδα.  

 Προθγμζνεσ γνώςεισ επί του αντικειμζνου δεν απαιτοφνται, ωςτόςο κα εκτιμθκοφν 

 Εξοικείωςθ με το Microsoft Office (Word, Excel), για τθ ςυγγραφι τεχνικών 
αναφορών κα εκτιμθκεί 

 
 
Link για τθν αίτθςθ: aspire.uowm.gr/apply  

http://aspire.uowm.gr/apply

