
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΝ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΚΘ ΘΕΩΡΙΑ 

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  2 Θ 3 
   

   
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: 
 

ΦΤΙΚΘ, ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ Ι, ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ Ι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://eclass.teikav.edu.gr/ED140/ 

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 και τουσ βαςικοφσ νόμουσ τθσ Θλεκτρομαγνθτικισ Θεωρίασ, όπωσ είναι το 
θλεκτρικό πεδίο, ο νόμοσ του Gauss ςτον θλεκτριςμό, το μαγνθτικό πεδίο και θ μαγνθτικι επαγωγι, 
αλλά και οι νόμοι των Biot-Savart, o νόμοσ του Gauss ςτο μαγνθτιςμό και ο νόμοσ του Faraday. 
Επίςθσ, οι φοιτθτζσ κα γνωρίηουν και κα μελετιςουν μαγνθτικά κυκλϊματα. Σζλοσ, μζςα από το 
μάκθμα αυτό κα γνωρίςουν τα χαρακτθριςτικά, τισ ιδιότθτεσ και τισ βαςικζσ αρχζσ διάδοςθσ των 
θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων ςε διάφορα μζςα. 
Ειδικότερα ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ παροχι και ανάλυςθ βαςικϊν γνϊςεων που κα 
βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ εννοιϊν τθσ Θλεκτρομαγνθτικισ κεωρία όπωσ είναι οι νόμοι 
που διζπουν το Θλεκτροςτατικό Πεδίο, ζννοιεσ όπωσ θ Θλεκτρικι αλλθλεπίδραςθ και το Θλεκτρικό 
Φορτίο, ο Νόμοσ του Coulomb αλλά και θ Ζνταςθ του Θλεκτροςτατικοφ Πεδίου, το Θλεκτρικό 
∆υναμικό, θ Θλεκτρικι Ροι και ο Νόμοσ Gauss, το Μαγνθτικό πεδίο και θ ∆φναμθ Lorentz, ο Νόμοσ 
των Biot-Savart, θ ζννοια τθσ Μαγνθτικισ Ροισ αλλά και τθσ Μαγνθτικισ επαγωγισ, ο Νόμοσ του 



Ampere αλλά και ο Νόμοσ του Gauss ςτο μαγνθτιςμό. Θα παρουςιαςτοφν οι Εξιςϊςεισ του Maxwell, 
θ Εξίςωςθ Laplace και θ Εξίςωςθ Poisson κακϊσ επίςθσ και θ Εξίςωςθ ςυνζχειασ ζτςι ϊςτε να 
μπορζςουν να αντιμετωπίςουν τθ ∆ιάδοςθ των θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων.  
Οι ενότθτεσ του μακιματοσ είναι οι εξισ:   
Θλεκτρικό Φορτίο και Θλεκτρικό Πεδίο, Νόμοσ του Gauss, Θλεκτρικό Δυναμικό, Μαγνθτικά πεδία και 
Μαγνθτικζσ Δυνάμεισ, Πθγζσ Μαγνθτικοφ Πεδίου, Νόμοσ Biot-Savart, Νόμοσ του Ampére, 
Θλεκτρομαγνθτικι Επαγωγι, Μαγνθτικά Τλικά, Εξιςϊςεισ MAXWELL, Αυτεπαγωγι, 
Θλεκτρομαγνθτικά Κφματα.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 

 Να χρθςιμοποιεί τουσ νόμουσ που διζπουν το Θλεκτροςτατικό πεδίο όπωσ ο νόμοσ του Coulomb 
και ο και ο Νόμοσ Gauss και να υπολογίηει τθ δφναμθ Coulomb, τθν Ζνταςθ του Θλεκτρικοφ 
Πεδίου και το Θλεκτρικό Δυναμικό από μεμονωμζνα φορτία ι από κατανομζσ φορτίων.  

 Να μπορεί να αναγνωρίηει το είδοσ του φορτίου που δθμιουργεί το πεδίο μελετϊντασ τισ 
θλεκτρικζσ δυναμικζσ γραμμζσ που το περιγράφουν.    

 Να είναι ςε κζςθ να υπολογίηει τθν θλεκτρικι ροι μζςα από μία επιφάνεια. 
 Να μπορεί να κατανοεί τθ φφςθ του μαγνθτικοφ πεδίου αλλά και να αντιλαμβάνεται τθν 

προζλευςθ και τθ δθμιουργία του μαγνθτικοφ πεδίου. 
 Να μπορεί να είναι ςε κζςθ να κατανοεί τισ αλλθλεπιδράςεισ των κινοφμενων φορτίων με το 

μαγνθτικό πεδίο και να μπορεί να υπολογίηει τθ δφναμθ Lorentz κατά μζτρο διεφκυνςθ και φορά. 
 Να χρθςιμοποιεί τουσ νόμουσ που διζπουν το μαγνθτικό πεδίο όπωσ είναι ο Νόμοσ των Biot-

Savart, ο Νόμοσ του Ampere αλλά και ο Νόμοσ του Gauss και του Faraday και να μπορεί να 
υπολογίηει τθν ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου από κινοφμενα θλεκτρικά φορτία αλλά και από 
διάφορεσ κατανομζσ ρεφματοσ κακϊσ επίςθσ και τα επαγόμενα θλεκτρικά ι μαγνθτικά πεδία. 

 Να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηει τισ εξιςϊςεισ του MAXWELL και να αντιλαμβάνεται τθν αξία 
τουσ. 

 Να γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ διάδοςθσ των θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων ςτο κενό άλλα και 
ςτθν φλθ. 

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 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Θλεκτρικό Φορτίο και Θλεκτρικό Πεδίο  

1.1. Θλεκτρικό Φορτίο - Νόμοσ του Coulomb.  
1.2. Θλεκτρικό Πεδίο και Θλεκτρικι Δφναμθ.  
1.3. Θλεκτρικζσ Δυναμικζσ Γραμμζσ. 
1.4. Θλεκτρικό δίπολο. 

2. Νόμοσ του Gauss. 
2.1. Οριςμόσ τθσ Θλεκτρικι Ροι  
2.2. Νόμοσ του Gauss και εφαρμογζσ του. 

3. Θλεκτρικό Δυναμικό  
3.1. Θλεκτρικι Δυναμικι Ενζργεια.  
3.2. Θλεκτρικό Δυναμικό. - Ιςοδυναμικζσ Επιφάνειεσ.  
3.3. Βακμίδα Δυναμικοφ. 



4. Μαγνθτικά πεδία και Μαγνθτικζσ Δυνάμεισ  
4.1. Ειςαγωγι ςτον Μαγνθτιςμό. 
4.2. Μαγνθτικό Πεδίο.  
4.3. Δυναμικζσ γραμμζσ Μαγνθτικοφ Πεδίου και Μαγνθτικι Ροι.  
4.4. Κίνθςθ φορτιςμζνων ςωματιδίων μζςα ςε μαγνθτικό πεδίο.  
4.5. Μαγνθτικι δφναμθ πάνω ςε αγωγό που διαρρζεται από ρεφμα.  
4.6. Δφναμθ και ροπι πάνω ςε βρόχο ρεφματοσ.  

5. Πθγζσ Μαγνθτικοφ Πεδίου 
5.1. Tο μαγνθτικό πεδίο κινοφμενου φορτίου.  
5.2. Mαγνθτικό πεδίο από ρευματοφόρο αγωγό ςτοιχειϊδουσ μικουσ.  
5.3. Mαγνθτικό πεδίο ευκφγραμμου αγωγό.  
5.4. Δφναμθ μεταξφ παράλλθλων αγωγϊν.  
5.5. Μαγνθτικό πεδίο κυκλικοφ βρόχου.  
5.6. Ο νομόσ του Ampére.  
5.7. Ρεφμα μετατόπιςθσ  

6. Θλεκτρομαγνθτικι Επαγωγι  
6.1. Πειράματα επαγωγισ - Νομόσ του Faraday.  
6.2. Θλεκτρεγερτικι δφναμθ λόγω κίνθςθσ.  
6.3. Ο νομόσ του Lenz.  
6.4. Επαγόμενα θλεκτρικά πεδία  

7. Μαγνθτικά Τλικά, Εξιςϊςεισ MAXWELL, Αυτεπαγωγι  
7.1. Μαγνθτικά υλικά, Παραμαγνθτιςμόσ, Διαμαγνθτιςμόσ, ιδθρομαγνθτιςμόσ.  
7.2. Σα τρία μαγνθτικά διανφςματα.  
7.3. Οι εξιςϊςεισ του Maxwell.  
7.4. Αμοιβαία επαγωγι, Αυτεπαγωγι και πθνία.  
7.5. Ενζργεια μαγνθτικοφ πεδίου  

8. Θλεκτρομαγνθτικά Κφματα  
8.1. Θλεκτρομαγνθτικά κφματα.  
8.2. Σαχφτθτα Θλεκτρομαγνθτικοφ Κφματοσ.  
8.3. Θμιτονοειδι Κφματα.  
8.4. Ενζργεια ςτα Θλεκτρομαγνθτικά Κφματα.  
8.5. Θλεκτρομαγνθτικά Κφματα ςτθν Υλθ.  
8.6. τάςιμα Κφματα.  
8.7. Σο θλεκτρομαγνθτικό φάςμα.  
8.8. Ακτινοβολία από κεραία.  

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.  
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 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
  

  

  
  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ 64 
Σφνολο Μαθήματοσ  
(30 ώρεσ φόρτου 

90 



ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

 

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. 

 
1. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει 

επίλυςθ προβλθμάτων κακϊσ επίςθσ και ερωτιςεισ 
Πολλαπλισ Επιλογισ από διαφορετικζσ ενότθτεσ του 
μακιματοσ. 

2. Δφο γραπτζσ προόδουσ κατά τθ διάρκεια του εξαμινου 
που περιλαμβάνουν επίλυςθ προβλθμάτων κακϊσ 
επίςθσ και ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ από τισ  
ενότθτεσ του μακιματοσ που ζχουν διδαχκεί. 

 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 Θλεκτρομαγνθτικι Θεωρία, Joseph A. Edminister ,ΕΠΙ ΕΚΔΟΣΙΚΘ, ISBN: 960-7610-07-5. 

 Πανεπιςτθμιακι Φυςικι με ςφγχρονθ φυςικι, Young H., Freedman R., ΕΚΔΟΕΙ ΠΑΠΑΗΘΘ 
ΑΕΒΕ, ISBN: 978-960-02-2473-3. 

 Shen, Liang Chi, Kong, Jin Au, “Εφαρμοςμζνοσ θλεκτρομαγνθτιςμόσ”, Εκδόςεισ ΙΩΝ, 2000. 

 Jack,Vanderlinde, “Classical Electromagnetic Theory”, Kluwer Academic Publishers Group, 2004. 

  

 


