
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Δ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης  2Θ 4 
Εργαστήριο 2Ε - 

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής   
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική – Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.teikav.edu.gr/ED191/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή πάνω στο αντικείμενο της εμβιομηχανικής με έμφαση σε εφαρμογές 
που αφορούν τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.  
Σκοπός του μαθήματος της Εμβιομηχανικής είναι η κατανόηση και η μελέτη των μηχανικών 
ιδιοτήτων που διέπουν την λειτουργία του ανθρώπινου σώματος καθώς και η χρήση ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συστημάτων για την μέτρηση αυτών. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι η χρήση 
εξειδικευμένων τεχνικών για την ανάλυση της νανοδομής ιστών και οστών για την πληρέστερη 
κατανόηση της εμβιομηχανικής.  
 
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η σύνδεση της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με 
την Ιατρική για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι έμβιοι οργανισμοί.   
 

• Να έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες πάνω στα βιο -  σήματα και να μπορεί να τα αναλύει 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:  



• Να μπορεί να ξεχωρίζει διαφορετικούς τύπους αισθητήρων και να είναι σε θέση να τους 
χρησιμοποιεί 

• Να μπορεί να πραγματοποιεί τον σχεδιασμό μια ηλεκτρικής – ηλεκτρονικής συσκευής για την 
ανάλυση εμβιομηχανικών ιδιοτήτων 

• Να μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα από το επεπίπεδο της νανοκλίμακας μεχρι και την 
μακροκλίμακα.  

• Να γνωρίζει όλο τον πιθανό τεχνολογικό εξοπλισμό που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για την 
επίλυση εμβιό – προβλημάτων.   
 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Παραγωγή νέων Ερευνητικών Ιδεών 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
I. Οργανολογία – (Όργανα Χαρακτηρισμού Νανοδομής)  

II. Αισθητήρες  - Κατηγοριοποίηση και εφαρμογές 
III. Ανάλυση και επεξεργασία σήματος 
IV. Ενίσχυση σήματος  
V. Φωτομετρικοί, θερμικοί, βιοηλεκτρικοί, βιοχημικοί αισθητήρες  και strain gauges.  

VI. Σχεδιάση συσκευών  
VII. Δομή και λειτουργία ανθρώπινου σώματος 

VIII. Νανοδομή ιστών και οστών  
IX. Μηχανικές ιδιότητες οστών (χρήση αισθητήρων) 
X. Ανάλυση λειτουργίας ιατρικών μηχανημάτων  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα ,  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Χρήση λογισμικού για την προβολή διαφανειών του 
μαθήματος. 
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.  
Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για την ανάλυση των 
κινήσεων.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 20 
  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 10 



Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

  
Συγγραφή εργασίας 35 
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 35 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Θεωρία  
Συγγραφή εργασίας (50%),  
 
Τελική εξέταση (50%)  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

[1]. Βασική βιο-μηχανική της ανθρώπινης κίνησης. Έκδοση: 1η έκδ./2007Συγγραφείς: Hamill 
Joseph,Knutzen Kathleen M.ISBN 

[2]. The Biomedical Engineering Handbook, Third Edition - 3 Volume Set, Joseph D. Bronzino, 
Trinity College, Hartford, Connecticut, USA; Hardback - Published Apr 28, 2006  

[3]. Willis J.Tompkins, Biomedical Digital signal processing, Prentice Hall of India Pvt. Litd., 2000 
Biomedical Signal Analysis A case study approach by Rangaraj M.Rangayyan, John Wiley 
publications.  

[4]. http://www.mdpi.com/journal/bioengineering 
[5]. Journal of Bioscience and Bioengineering  (http://www.journals.elsevier.com/journal-of-

bioscience-and-bioengineering/)  
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