
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΝ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ 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  3Θ 5 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 2Ε 1 

   
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 
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Ηλεκτρικά Κυκλϊματα Ι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://eclass.teikav.edu.gr/ED200/ 

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 καταςτιςει τουσ φοιτθτζσ ικανοφσ να γνωρίςουν τισ 
βαςικζσ ζννοιεσ των θλεκτρονικϊν, τισ ιδιότθτεσ και λειτουργίεσ των διαφόρων θλεκτρονικϊν 
ςτοιχείων κακϊσ και τθν ανάλυςθ, ςχεδίαςθ, ζλεγχο και εφαρμογζσ των θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων. 
Ειδικότερα ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ παροχι βαςικϊν γνϊςεων θλεκτρονικισ για τα 
βαςικότερα θλεκτρονικά εξαρτθμάτων όπωσ είναι οι δίοδοι, τα τρανηίςτορ επαφισ (ΒJT) και τα 
τρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου (FET) κακϊσ επίςθσ και θ ανάλυςθ και ςχεδίαςθ απλϊν και ςφνκετων 
θλεκτρονικϊν  κυκλωμάτων που δθμιουργοφνται από αυτά. Για τθν  εμβάκυνςθ ςε κάκε ενότθτα 
που παρουςιάηεται επιλφονται πλικοσ αςκιςεων κατά τθ διάρκεια των Διαλζξεων. Σαυτόχρονα 
δίνετε θ δυνατότθτα, για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων που 
παρουςιάηονται, ανάλυςισ τουσ με τθ βοικεια  προγραμμάτων  προςομοίωςθσ (Electronics 
Workbench, κλπ) τόςο κατά τθ Διάρκεια των διαλζξεων όςο και κατά τθ διάρκεια των 
Εργαςτθριακϊν Αςκιςεων. Οι ενότθτεσ του μακιματοσ είναι οι εξισ:   
Ημιαγωγοί. ∆ίοδοι P-N, ιδιότθτεσ, κυκλωματικι μελζτθ λειτουργίασ διόδου, άλλα είδθ διόδων, 
Zener, Schottky, φωτοδιόδουσ, ΡΙΝ εφαρμογζσ Κυκλϊματα ψαλιδιςμοφ, αναρρίχθςθσ,  
πολλαπλαςιαςτζσ τάςθσ, κυκλϊματα ανόρκωςθσ και ςτακεροποίθςθσ. ∆ιπολικά τρανηίςτορ, 



ςυνδεςμολογίεσ, μελζτθ και ςχεδίαςθ των κυκλωμάτων ςε ac και dc λειτουργία ανάλυςθ ενιςχυτϊν 
CE, CC,. Σρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου (JFET), δομι, αρχι λειτουργίασ, ςυνδεςμολογίεσ , το 
τρανηίςτορ MOSFET.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 
 Να διακρίνει τα βαςικά θλεκτρονικά ςτοιχεία και να γνωρίηει τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ 

ςφνδεςθσ των ςτοιχείων αυτϊν ςτα κφκλωμα. 
 Να αναγνωρίηει βαςικά θλεκτρονικά κυκλϊματα και να μπορεί να αντιλαμβάνεται τθ λειτουργία 

τουσ 

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

 Να υπολογίηει χαρακτθριςτικά μεγζκθ θλεκτρονικϊν ςτοιχείων, να πολϊνει κατάλλθλα 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απατιςεισ του ςχεδιαςμοφ αλλά και να βρίςκει τισ χαρακτθριςτικζσ ενόσ 
θλεκτρονικοφ ςτοιχείου. 

 Να μάκει και να διαβάηει τα φφλλα δεδομζνων των θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων. 
 Να εκτελεί κάποιο πρόγραμμα προςομοίωςθσ για να μπορεί να ελζγχει τθ λειτουργία του 

κυκλϊματοσ. 
 Να χρθςιμοποιεί όργανα και εργαςτθριακζσ ςυςκευζσ για να υλοποιεί θλεκτρονικά κυκλϊματα 

και να κάνει τισ ςχετικζσ μετριςεισ. 

 Να εντοπίηει λάκθ ςε απλά θλεκτρονικά ςτοιχεία και θλεκτρονικά κυκλϊματα και να είναι ςε 
κζςθ να δϊςει λφςεισ για τθν επιδιόρκωςι τουσ. 

 Να ςχεδιάηει, να αναλφει και γενικότερα να χειρίηεται ζνα θλεκτρονικό κφκλωμα. 
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 

 Ομαδικι Εργαςία 

 Παραγωγι νζων Ερευνθτικϊν Ιδεϊν 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Ημιαγωγοί –  

1.1. Ηλεκτρονικι Δομι Ημιαγωγϊν   
1.2. Ενδογενείσ , Εξωγενείσ Ημιαγωγοί   
1.3. Αγωγιμότθτα Ημιαγωγϊν. 

2. Δίοδοι   
2.1. Η Επαφι p-n   
2.2. Ανάςτροφθ και Πρόςω (Ορκι) Πόλωςθ τθσ Επαφισ p-n 
2.3. Χαρακτθριςτικι Ρεφματοσ – Σάςθσ Πόλωςθσ (Ι-V) 
2.4. Επίδραςθ τθσ Θερμοκραςίασ ςτθ Χαρακτθριςτικι Ρεφματοσ – Σάςθσ Πόλωςθσ (I-V) 
2.5. Κυκλωματικι Μελζτθ Λειτουργίασ Διόδου – Ευκεία Φόρτου 
2.6. Δίοδοι Zener  
2.7. τακεροποιθτισ Σάςθσ με Δίοδο Zener 
2.8. Άλλα είδθ Διόδων (Δίοδοι ιραγγασ, Φωτοδίοδοι και Δίοδοι Φωτοεκπομπισ, Δίοδοι 

Schottky, Δίοδοι Μεταβλθτισ Χωρθτικότθτασ) – Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Διόδων. 
2.9. Κυκλωματικι υμπεριφορά των Διόδων 
2.10. Εφαρμογζσ, Κυκλϊματα Ημιανόρκωςθσ, Κυκλϊματα Πλιρουσ Ανόρκωςθσ, Φίλτρα 

Εξομάλυνςθσ Πολλαπλαςιαςτζσ Σάςθσ, Κυκλϊματα Ψαλιδιςμοφ, Κυκλϊματα Αναρρίχθςθσ 



3. Διπολικά Σρανηίςτορ (BJT)   
3.1. Δομι των Σρανηίςτορ    
3.2. Λειτουργία των Σρανηίςτορ – Ρεφματα των Σρανηιςτορ 
3.3. υνδεςμολογία Κοινοφ Εκπομποφ (C- E ) 
3.4. Ανάλυςθ Κυκλϊματοσ Κοινοφ Εκπομποφ – Μελζτθ dc υμπεριφοράσ 
3.5. Ενιςχυτισ Κοινοφ Εκπομποφ 
3.6. Μελζτθ και χεδίαςθ Ενιςχυτι Κοινοφ Εκπομποφ ςε dc Λειτουργία 
3.7. ΑC Ευκεία Φόρτου ςε Ενιςχυτι Κοινοφ Εκπομποφ  
3.8. Μελζτθ και χεδίαςθ Ενιςχυτι Κοινοφ Εκπομποφ ςε AC Λειτουργία 
3.9. Ενιςχυτισ Κοινοφ υλλζκτθ (CC, ι Ακόλουκοσ Εκπομποφ) – Μελζτθ και χεδίαςθ 
3.10. Μελζτθ και ςχεδίαςθ Ενιςχυτι Κοινοφ υλλζκτθ ςε AC Λειτουργία 
3.11. Σο Σρανηίςτορ ωσ Διακόπτθσ. 

4. Σρανηίςτορ Επίδραςθσ Πεδίου (FET) 
4.1. Ειςαγωγι ςτα Σρανηίςτορ Επίδραςθσ Πεδίου (FET) 
4.2. Δομι JFET   
4.3. Αρχι λειτουργίασ JFET 
4.4. Μζκοδοι Πόλωςθσ JFET –  Ευκεία Φόρτου για τα FEΣ 
4.5. Σο JFET ωσ Ενιςχυτισ  
4.6. Ενιςχυτισ JFET με Κοινι Πθγι (C-S) – Μελζτθ και χεδίαςθ 
4.7. Ενιςχυτισ JFET με Κοινό Απαγωγό (C-D) – Μελζτθ και χεδίαςθ 
4.8. Σρανηίςτορ MOSFEΣ 

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 και ςτθ Θεωρία και ςτο Εργαςτιριο 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 39 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

  
  
  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ 100 
Σφνολο Μαθήματοσ  
(27,5 ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

165 

 

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 

Θεωρία  
Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει επίλυςθ 
προβλθμάτων από διαφορετικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ. 
 
Εργαςτηριακό Μάθημα 
Ι.   Ατομικζσ Εργαςίεσ (30%) 
ΙΙ.  Σεςτ (20%) με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ κατά τθ 
διάρκεια των μακθμάτων. 
ΙΙΙ.  Σελικι Εξζταςθ (50%) με ερωτιςεισ πολλαπλισ 
επιλογισ ςε όλθ τθ φλθ του μακιματοσ. 



Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 Malvino, A. P., Bates D. J., «Ηλεκτρονικι», εκδ. Α. ΣΖΙΟΛΑ Ε., Θεςςαλονίκθ, 2012, ISBN: 

9789604184101 

 Σόμπρασ Γιϊργοσ . «Ειςαγωγι ςτθν θλεκτρονικι» ΔΙΑΤΛΟ Α.Ε. ΕΚΔΟΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ 2006 ISBN: 
978-960-531-192-6 

 Millman,J., Grabel,A., «Μικροθλεκτρονικι», εκδ. Α. ΣΖΙΟΛΑ  Ε., Θεςςαλονίκθ, 2013, ISBN: 
9789604184248.  

 Κ.Α.Καρφμπακα, " Γενικι Ηλεκτρονικι Σόμοσ Α", Θεςςαλονίκθ, 2001. 

 Kaufman-Seidman, «Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικισ»,  εκδ. Α. ΣΖΙΟΛΑ Ε., Θεςςαλονίκθ, 1992, ISBN: 
960721921Χ.  

 


