
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝ6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  4 Θ 6 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Τποβάκρου, Γενικϊν Γνϊςεων 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 - 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://eclass.teikav.edu.gr/ED190/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
κοπόσ και ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να φζρει τουσ φοιτθτζσ ςε πρϊτθ επαφι με τθ κεωρία των 
θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και να τουσ παρουςιάςει κατά ζνα ενοποιθμζνο τρόπο τθ μελζτθ και 
επίλυςθ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων ϊςτε να γίνουν αντιλθπτζσ ςτουσ φοιτθτζσ ζννοιεσ όπωσ θ 
Θλεκτρικι Ενζργεια και τα ςυνακόλουκά τθσ (Παραγωγι, Μεταφορά και ∆ιανομι τθσ). Ειδικότερα 
ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ παροχι βαςικϊν γνϊςεων που κα βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ 
κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων, ςε λειτουργία dc, όπωσ είναι θ ζννοια του 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθσ αντίςταςθσ και του πυκνωτι, ο νόμοσ του Ohm, οι θλεκτρικζσ πθγζσ και θ 
θλεκτρεγερτικι δφναμθ, οι νόμοι του Kirchhoff. Θ παρουςίαςθ ςυςτθματικϊν μεκόδων και βαςικϊν 
κεωρθμάτων για τθν ανάλυςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων όπωσ τα κεωριματα Norton, Thevenin, 
Kennelly, κεϊρθμα τθσ επαλλθλίασ, κεϊρθμα μζγιςτθσ μεταφοράσ ιςχφοσ και τζλοσ θ παρουςίαςθ 
τθσ μεταβατικισ ςυμπεριφοράσ των κυκλωμάτων RL και RC ςτο dc. 
Σαυτόχρονα δίνετε θ δυνατότθτα, για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων που 
παρουςιάηονται, ανάλυςισ τουσ με τθ βοικεια  προγραμμάτων  προςομοίωςθσ (Electronics 



Workbench, κλπ) κατά τθ διάρκεια των Διαλζξεων αλλά και ωσ πρακτικι εφαρμογι και προςωπικι 
μελζτθ. Οι ενότθτεσ του μακιματοσ είναι οι εξισ:   
Θλεκτροςτατικό πεδίο, πυκνωτζσ και διθλεκτρικά. Θεμελιϊδεισ θλεκτρικζσ ζννοιεσ. Ειςαγωγι ςτα 
θλεκτρικά κυκλϊματα. υςτθματικζσ μζκοδοι ανάλυςθσ κυκλωμάτων. Ειδικά κζματα ανάλυςθσ 
κυκλωμάτων. Θεωριματα θλεκτρικϊν κυκλωμάτων. Μεταβατικά φαινόμενα ςε απλά κυκλϊματα 
ςυνεχοφσ ρεφματοσ (dc). 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 
 Να αναγνωρίηει τα βαςικά ςτοιχεία των θλεκτρικϊν κυκλϊματα  όπωσ είναι πθγζσ τάςθ και 

ρεφματοσ κακϊσ και διάφορα πακθτικά ςτοιχεία όπωσ πυκνωτζσ και αντίςταςθσ. 
 Να αναγνωρίηει βαςικζσ ςυνδεςμολογίεσ των ςτοιχείων και να μπορεί να τισ αναλφει. 

 Να μπορεί να επιλφςει κεωρθτικά ζνα θλεκτρικό κφκλωμα εφαρμόηοντασ νόμουσ κανόνεσ και 
μεκοδολογίεσ που διδάχκθκε.  

 Να υπολογίηει χαρακτθριςτικά μεγζκθ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
απατιςεισ του ςχεδιαςμοφ. 

 Να είναι ςε κζςθ να μπορεί να προτείνει τθ βζλτιςτθ μεκοδολογία για τθν ανάλυςθ ενόσ 
κυκλϊματοσ με βάςθ τισ προδιαγραφζσ που δίνονται από το πρόβλθμα. 

 Να εκτελεί κάποιο πρόγραμμα προςομοίωςθσ για να μπορεί να ελζγχει τθ λειτουργία των 
θλεκτρικϊν κυκλωμάτων. 

 Να ςχεδιάηει, να αναλφει και γενικότερα να χειρίηεται θλεκτρικά κυκλϊματα. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Παραγωγι νζων Ερευνθτικϊν Ιδεϊν 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Βαςικζσ Θλεκτρικζσ Ζννοιεσ 

1.1. Θλεκτρικό Πεδίο – Νόμοσ Gauss. 
1.2. Πυκνωτζσ – Διθλεκτρικά. 
1.3. Θλεκτρικό φορτίο – Αγωγοί, Θμιαγωγοί, Μονωτζσ – Θλεκτρικό Ρεφμα – Θλεκτρικι Ιςχφσ, 

Θλεκτρικι Ενζργεια – Αντιςτάςεισ, Ειδικι Αντίςταςθ – Θλεκτρικζσ Πθγζσ, Θλεκτρεγερτικι 
Δφναμθ. 

2. Θλεκτρικά Κυκλϊματα. 
2.1. Βαςικοί Οριςμοί – Νόμοι του Kirchhoff. 
2.2. Αντιςτάςεισ ςε ειρά, Αντιςτάςεισ ςε Παράλλθλθ φνδεςθ – Διαιρζτεσ τάςεισ και 

ρεφματοσ. 
2.3. υνδεςμολογία Θλεκτρικϊν Πθγϊν – Μεταςχθματιςμοί Πθγϊν. 

3. Μζκοδοι Ανάλυςθσ Θλεκτρικϊν Κυκλωμάτων 
3.1. Μζκοδοσ των Ελαχίςτων Βρόχων (Οφκαλμϊν). 
3.2. Μζκοδοσ των Κόμβων. 
3.3. Μζκοδοσ Ανάλυςθσ Kirchhoff.  

4. Θζματα Ανάλυςθσ Θλεκτρικϊν Κυκλωμάτων 
4.1. Ανάλυςθ με Διαδοχικζσ Μετατροπζσ πθγϊν – Κλιμακωτι Μζκοδοσ. 
4.2. υμμετρικά Κυκλϊματα – υμμετρικι, Αντιςυμμετρικι και Αυκαίρετθ Διζγερςθ. 
4.3. Ιςολογιςμόσ Ιςχφοσ.  



5. Θεωριματα Θλεκτρικϊν Κυκλωμάτων 
5.1. Θεϊρθμα Kennelly (Μετατροπι Αςτζρα -Σρίγωνο). 
5.2. Θεϊρθμα Επαλλθλίασ. 
5.3. Θεϊρθμα Thevenin. 
5.4. Θεϊρθμα Norton. 
5.5. Θεϊρθμα Μζγιςτθσ Μεταφοράσ Ιςχφοσ 
5.6. Θεϊρθμα Millman 

6. Μεταβατικά Φαινόμενα ςε Κυκλϊματα DC 
6.1. Κφκλωμα RC 
6.2. Κφκλωμα LC. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν αίκουςα  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με 

τουσ φοιτθτζσ 

Παρουςίαςθ ςτθ Θεωρία με τθ βοικεια διαφανειϊν μζςω 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτο 
e-class με υποςτθρικτικό και βοθκθτικό υλικό το οποίο 
ανανεϊνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.  
Εφαρμογι Λογιςμικοφ προςομοίωςθσ.  
Επικοινωνία με e-mail.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι 
διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για 
κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι 
ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 52 
  

  

  
  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ 128 
Σφνολο Μαθήματοσ  
(30 ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

180 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει επίλυςθ 
προβλθμάτων από διαφορετικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ. 
 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 Χατηαράκθσ Γεϊργιοσ «Θλεκτρικά Κυκλϊματα» τόμοσ Α, εκδ. Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΟΙ., Θεςςαλονίκθ, 

2002, ISBN: 960 – 8129 – 09-5. 

 Κολλιόπουλοσ Νίκοσ, Λόθσ Θλίασ «Θλεκτροτεχνία Ι» εκδ. ΙΩΝ, 2004, ISBN :978-960-411-491-7.  

 Παντελισ Χρ. Βαφειάδθσ, «Ανάλυςθ Θλεκτρικϊν Κυκλωμάτων», Ιδιωτικι Ζκδοςθ, 2000, ISBN: 
960-7559-11-8,  ISBN: -13-978-960-7559-11-1.  



 


