
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒN4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
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 4,5 
Εργαστήριο 3Ε  

   
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 

Ειδικού Υποβάθρου 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://eclass.teikav.edu.gr/claroline/document/document.php
?openDir=%2F2014-2015 

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 στην επιστήμη και την τεχνολογία αυτών των υλικών  που 
άπτονται του αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.    
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων πάνω στις βασικές ιδιότητές των υλικών καθώς και τις 
θεωρίες που μπορούν να τις εξηγήσουν ικανοποιητικά (πρότυπο Bohr, θεωρία ενεργειακών ζωνών), 
καθώς και την ταξινόμηση των υλικών με βάση τους χημικούς τους δεσμούς και το συχετισμό τους με 
τις ηλεκτρικές ιδιότητες που παρουσιάζουν. 
Επίσης, το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της ηλεκτρικής 
συμπεριφοράς των  υλικών, στις έννοιες αντίστασης-αγωγιμότητας,  ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης 
(ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας) – αντίστασης (αγωγιμότητας),  καθώς και στην κατανόηση της 
θερμοκρασιακής εξάρτησης της αγωγιμότητας των μεταλλικών υλικών, των  κραμάτων και τα 
κριτήρια  επιλογής μεταλλικού υλικού ως αγωγού ανάλογα με τις εφαρμογές. 
Επιπλέον στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην τεχνολογία των ημιαγωγών, τις 
ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητές τους τις κατηγορίες που εμφανίζονται ανάλογα με το είδος της 



αγωγιμότητάς τους (ενδογενής – εξωγενής, εξωγενής τύπου p ή n),  την τεχνολογική τους σημασία 
και τους περιορισμούς στη χρήση τους, καθώς επίσης και στις ιδιότητες και τις εφαρμογές των 
οπτοηλεκτρονικών υλικών. 
Ακόμα, στόχος του μαθήματος είναι και να εισάγει τους φοιτητές στα μονωτικά (διηλεκτρικά) υλικά, 
της συμπεριφορά τους σε στατικά  ηλεκτρικά και εναλλασσόμενα πεδία, τις δυνατότητες χρήσης 
τους.  
Επίσης, στόχος του μαθήματος αποτελεί να εισάγει τους φοιτητές στο φαινόμενο της 
υπεραγωγιμότητας, στα υλικά που την εμφανίζουν , τους περιορισμούς χρήσης της καθώς και στις 
δυνατότητες που ανοίγονται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία στην οποία την παρατηρούμε.  
Τέλος, στόχος  του μαθήματος είναι κα να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της αξιοπιστίας των 
ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.  
 

• Να έχει κατανοήσει τις βασικές θεωρείς πάνω στη δομή των υλικών και να μπορεί να περιγράφει 
τις κατηγορίες των υλικών ανάλογα με τους χημικούς δεσμούς τους. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:  

• Να έχει κατανοήσει τις έννοιες της αντίστασης-αγωγιμότητας- ηλεκτρικής αντίστασης -ειδικής 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας.  

• Να μπορεί να εντάξει ένα υλικό  από θεωρητικά στοιχεία ως αγωγό, ημιαγωγό, μονωτή 
υπεραγωγό. 

• Να μπορεί με κατάλληλη διάταξη που θα φτιάξει να υπολογίσει πειραματικά την αγωγιμότητα 
υλικού. 

• Να μπορεί να προβλέψει την ηλεκτρική συμπεριφορά ενός υλικού σε διαφορετική θερμοκρασία 
από αυτή του περιβάλλοντος. 

• Να μπορεί να επιλέξει ένα υλικό για τη χρήση του ως αγωγό ή μονωτή και να  μπορεί να 
αξιολογήσει πόσο ασφαλές είναι στη χρήση του. 

• Να μπορεί να αξιοποιεί τις ιδιότητες των οπτοηλεκτρονικών υλικών για εφαρμογές. 
• Να    είναι ικανός να  διαχειρίζεται θέματα  που αφορούν την αξιοπιστία ηλεκτρολογικών  
και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

 
 
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  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

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

• Λήψη αποφάσεων 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων 
• Παραγωγή νέων Ερευνητικών Ιδεών 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
I. Εισαγωγή στη δομή των υλικών  

Α. Θεωρία Bohr 
Β. Ενεργειακές στάθμες 
Γ. Είδη χημικών δεσμών 



Δ. Πρότυπο ελεύθερου ηλεκτρονίου 
Ε.  Θεωρία ενεργειακών ζωνών 
ΣΤ. Κβαντική θεωρία  
 

II. Αγώγιμα υλικά 
Α. Αγωγιμότητα και Αντίσταση 
Β. Πρότυπο αγωγιμότητας στα μεταλλικά υλικά 
Γ. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση – Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα 
Δ. Κατάταξη των υλικών με βάση την τιμή της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας. 
Ε. Εξάρτηση της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία 
ΣΤ. Αγωγιμότητα στα κράματα 
Ζ. Κριτήρια επιλογής αγώγιμων υλικών 
Η. Μελέτη τυπικών υλικών (Cu, Ag, Au, Al, W) 
 

III. Ημιαγωγοί και διατάξεις 
Α. Εισαγωγή  
Β. Ηλεκτρονική Δομή Ημιαγωγών, ενεργειακό χάσμα. 
Γ. Ενδογενείς - Εξωγενείς ημιαγωγοί (τύπου p, τύπου n, αντισταθμισμένοι) 
Δ. Αγωγιμότητα των ημιαγωγών. 
Ε. Ημιαγωγικά υλικά 
ΣΤ. Ημιαγωγικές διατάξεις και εφαρμογές  
Ζ. Οπτικές διεργασίες σε ημιαγωγούς και ημιαγωγικές διατάξεις 
Η. Φωτοβολταϊκά στοιχεία 
Θ. LED -Δίοδος Laser 
Ι. Οπτικές ίνες και εφαρμογές 
 

IV. Διηλεκτρικά υλικά 
Α. Εισαγωγή στα Διηλεκτρικά (μονωτικά) υλικά. 
Β. Διηλεκτρική σταθερά υλικών- Χαρακτηριστικά διηλεκτρικών υλικών.  
Γ. Διηλεκτρικά υλικά σε σταθερά πεδία 
Δ Διηλεκτρικά υλικά σε εναλλασσόμενα πεδία 
Ε. Κατηγορίες διηλεκτρικών ως προς τον τρόπο πόλωσής τους-Διηλεκτρική υστέρηση.  
ΣΤ. Διηλεκτρικά υλικά και νέες τάσεις 
 

V. Υπεραγώγιμα υλικά. 
Α. Υπεραγωγιμότητα 
Β. Μαγνητικές ιδιότητες Υπεραγωγών 
Γ. Εφαρμογές Υπεραγωγών (Υπεραγώγιμα καλώδια, Υπεραγώγιμοι μαγνήτες, Υπεραγώγιμοι 

υπολογιστές) 
Δ. Ερμηνεία του φαινομένου 
 

VI. Αξιοπιστία Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων  
Α. Βλάβες εξαρτημάτων και συστημάτων 
Β. Είδη βλαβών 
Γ. Τρόποι βλαβών 
Δ.  Καμπύλη χρόνου ζωής εξαρτηματων 
Ε. Μέσος χρόνος μέχρι την πρώτη βλάβη 
ΣΤ. Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα , Εξ αποστάσεως με ασύγχρονη πλατφόρμα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

τους φοιτητές 

Παρουσίαση και στη Θεωρία και στο Εργαστήριο με τη 
βοήθεια διαφανειών, Ιστοσελίδα του μαθήματος με 
υποστηρικτικό και βοηθητικό υλικό, Δημιουργία 
ασύγχρονης πλατφόρμας. 



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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 
  
Εργαστηριακές Ασκήσεις 39 
  
  
  
  
Αυτοτελής Μελέτη 47,5 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα) 

112,5 

 

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  
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει 
θεωρητικές ερωτήσεις, ερωτήσεις κρίσεως και επίλυση 
προβλημάτων από διαφορετικές ενότητες του μαθήματος. 
 
Εργαστηριακό Μάθημα 
Ι.   Ατομικές Εργασίες (40%) 
ΙΙ.  Τεστ (20%) με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων. 
ΙΙΙ.  Τελική Εξέταση (40%) με ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής σε όλη τη ύλη του μαθήματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

• Ι. Jones,"Materials Science for Electrical and Electronic Engineers", Oxford University Press,2001 
• R.Ζachariason," Electrical Materials",Cengage Learning; 2 edition ,2011. 
• L.Solymar, D.Walsh, R.Syms."Electrical Properties of Materials",Oxford University Press,2014. 
• R.Smith,"Electrical Component Reliability Handbook", exida.com LLC; 3rd Edition edition ,2012. 
• R. Swingler,"Reliability Characterisation of Electrical and Electronic Systems",Woodhead 

Publishing, 2015. 
• A. Hippel,"Dielectric Materials and Applications",Artech House,1995. 
• C. Hamagushi,"Basic Semiconductor Physic",  Springer Berlin Heidelberg New York ,2010. 
• Y. Yu. Peter, M. Cardona, "Fundamental of Semiconductors", Springer Berlin Heidelberg New 

York, 2001. 
• J.Pipreck, "Semiconductor Optoelectronic Devices",Academic Press,ISBN 0-12-557190-9,2003. 
• M.Balkanski, R.F.Wallis, "Semiconductor Physics and Applications", Oxford University Press, 2000. 
• M.Getzlaff, "Fundamentals of Magnetism", Springer Berlin Heidelberg New York , 2008. 
• O.Sergiyenko, Ed. " Optoelectronic Devices and Properties", InTech, 2011. 

http://www.amazon.com/Rob-Zachariason/e/B001JS1RCM/ref=dp_byline_cont_book_1�

	 R.Smith,"Electrical Component Reliability Handbook", exida.com LLC; 3rd Edition edition ,2012.
	 R. Swingler,"Reliability Characterisation of Electrical and Electronic Systems",Woodhead Publishing, 2015.
	 R.Ζachariason," Electrical Materials",Cengage Learning; 2 edition ,2011.

