
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
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  4 5 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 0 

Σύνολο 4 
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 

Μάθημα Ειδικής Υποδομής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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 

 
Στόχοι του μαθήματος : 
• Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την δομή και λειτουργία βασικών ηλεκτρονικών διατάξεων. 
• Να γνωρίζουν  πώς γίνεται η χάραξη χαρακτηριστικών καμπυλών I-V των ηλεκτρονικών 

διατάξεων. 
• Να κατανοούν τα κυκλώματα πόλωσης  διαφόρων ηλεκτρονικών διατάξεων. 
• Να εξοικειωθούν με την επεξεργασία και ανάλυση  μετρήσεων ώστε να είναι σε θέση να 

εκτιμήσουν την περιοχή λειτουργίας διαφόρων διατάξεων. 
• Να γνωρίσουν πώς να αξιοποιούν πληροφορίες από δεδομένα κατασκευαστών (data books). 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
• Αναλύουν την λειτουργία απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων διόδων, τρανζίστορ. 
• Σχεδιάζουν στοιχειώδη κυκλώματα ενίσχυσης τάσης και ρεύματος  χρησιμοποιώντας  

ηλεκτρονικά εξαρτήματα/ 



• Χρησιμοποιούν πακέτα προσομοίωσης προκειμένου να προβλέψουν την λειτουργία 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 
 

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 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναπτύσσεται σε πέντε διδακτικές ενότητες οι 
οποίες καλύπτουν: α) Μια γενική εισαγωγή για την έννοια του ισοδύναμου μοντέλου 
ενός συστήματος και για τον τρόπο με τον οποίο ένας μηχανικός προσεγγίζει ένα 
πολύπλοκο φυσικό σύστημα β) Γενικές αρχές της της φυσικής ημιαγωγών ώστε να 
είναι εφικτή η ανάλυση απλουστευμένων μοντέλων λειτουργίας των βασικών 
ηλεκτρονικών στοιχείων και γ) στις επόμενες τρεις ενότητες αναλύεται η βασική δομή 
και λειτουργία των βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων, δηλαδή της διόδου, του 
διπολικού τρανζίστορ και του τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, καθώς επίσης 
συζητούνται τα βασικά ισοδύναμα μοντέλα τους. 
   
Ενότητα 1η «Η έννοια της μοντελοποίησης (modeling) στην επιστήμη» 
Στην 1η ενότητα πραγματοποιείται Εισαγωγική περιγραφή των στόχων του μαθήματος, 
γίνεται παρουσίαση της έννοιας του ισοδύναμου μοντέλου (modeling) γενικά στην 
επιστήμη και ειδικότερα στην ηλεκτρονική. Σκοπός της εισαγωγής είναι η προδιάθεση 
του σπουδαστή για τις έννοιες που θα αναπτυχθούν αργότερα, την χρησιμότητα της 
γνώσης των φυσικών παραμέτρων και της πραγματικής λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού 
στοιχείου και γενικότερα τον σκοπό του μαθήματος. 
 
Ενότητα 1η «Βασικές αρχές Φυσικής Ημιαγωγών» 
Στην 2η ενότητα πραγματοποιείται συνοπτική παρουσίαση της φυσικής στερεάς 
κατάστασης και της φυσικής των ημιαγωγών (σε φαινομενολογικό επίπεδο, χωρίς να 
υπεισερχόμαστε σε βάθος στις έννοιες της κβαντικής φυσικής και της φυσικής στερεάς 
κατάστασης), ώστε να καταστεί εφικτή η ανάλυση των ηλεκτρονικών στοιχείων. 
Αναλύονται έννοιες όπως:  
Ενεργειακές στάθμες στοιχείων. Εκπομπή – απορρόφηση φωτονίων, το 
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.  
Κρύσταλλος Στερεού. Πέρασμα από τις ενεργειακές στάθμες στις ενεργειακές ζώνες. 
Εξήγηση της αγωγιμότητας μέσω ενεργειακών ζωνών. Αγωγοί, ημιαγωγοί,  μονωτές.  
Ενδογενής ημιαγωγός, η έννοια τους ζεύγους ηλεκτρονίου – οπής. Εξωγενής 



ημιαγωγός, η έννοια της νόθευσης. Υπολογισμών πυκνότητας ηλεκτρονίων – οπών.  
Αγωγιμότητα αγωγού και ημιαγωγού. Η έννοια της ευκινησίας (mobility) των 
ηλεκτρονίων – οπών. Υπολογισμός αγωγιμότητας. 
 
Ενότητα 3η «Δίοδος Επαφής» 
Στην 3η ενότητα πραγματοποιείται ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των διόδων 
επαφής, παρουσίαση βασικών μοντέλων περιγραφής σε ηλεκτρονικό κύκλωμα με 
σκοπό την επίλυση βασικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με διόδους. 
Αναλύονται θέματα όπως: 
Επαφή PN, ρεύματα διαχύσεως, το δυναμικό φραγής επαφής PN, ορθή και ανάστροφα 
πολωμένη δίοδος.  
Διοδος zener. Χωρητικότητα επαφής PN, η δίοδος varactor. Τρόπος λειτουργίας διόδων 
LEDs, φωτοανιχνευτών. Τρόπος λειτουργίας φωτοβολταϊκών στοιχείων. 
Η δίοδος σε κύκλωμα. Υπολογισμός σημείου λειτουργίας με γραφική μέθοδος. 
Ισοδύναμα μοντέλα περιγραφής διόδων στο DC. Επίλυση κυκλωμάτων. Η δίοδος σαν 
ανορθωτής. Σταθεροποίηση τάσης μέσω διόδου Zener. 
 
Ενότητα 4η «Διπολικό τρανζίστορ» 
Στην 4η ενότητα πραγματοποιείται Ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του διπολικού 
τρανζίστορ επαφής, παρουσίαση βασικών μοντέλων περιγραφής του σε ηλεκτρονικό 
κύκλωμα με σκοπό την επίλυση βασικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων πόλωσης 
τρανζίστορ (DC analysis). 
Αναλύονται θέματα όπως: 
Δομή και συμβολισμός BJT, φυσική λειτουργία, ρεύματα που το διαρρέουν. Οι 
παράμετροι a & β, μοντέλο μεγάλων ρευμάτων Ebers-Moll. 
Προσεγγιστική λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ, συνδεσμολογίες διπολικού 
τρανζίστορ.  
Ανάλυση συνδεσμολογίας κοινού εκπομπού, χαρακτηριστικές εισόδου – εξόδου, 
επίλυση κυκλωμάτων. 
Το τρανζίστορ σαν διακόπτης και σαν ενισχυτής 
Η πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Ανάλυση κυκλωμάτων πόλωσης στην 
συνδεσμολογία κοινού εκπομπού (ανάλυση DC). 
 
Ενότητα 5η «Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου» 
Στην 5η ενότητα πραγματοποιείται Ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των τρανζίστορ 
επίδρασης πεδίου JFET & MOSFET, παρουσίαση βασικών μοντέλων περιγραφής τους 
σε ηλεκτρονικό κύκλωμα με σκοπό την επίλυση βασικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 
πόλωσης τρανζίστορ (DC analysis). 
Αναλύονται θέματα όπως: 
Φυσική λειτουργία MOS-FET, η τάση κατωφλίου και το σημείο στραγγαλισμού. Φυσικά 
χαρακτηρίστηκα MOS-FET. 
Συμβολισμός MOS-FET πύκνωσης, περιοχές λειτουργίας του, χαρακτηρίστηκες εισόδου 
– εξόδου, σύγκριση του με το διπολικός τρανζίστορ.  
Συμβολισμός MOS-FET αραίωσης, τρόπος λειτουργίας του, περιοχές λειτουργίας του, 
χαρακτηρίστηκες εισόδου – εξόδου. Συμβολισμός JFET, τρόπος λειτουργίας του, 
περιοχές λειτουργίας του, χαρακτηρίστηκες εισόδου – εξόδου.  
Ρεύμα του MOS-FET στο κόρο, ισοδύναμο μοντέλο, ανάλυση κυκλωμάτων πόλωσης και 



υπολογισμού σημείου λειτουργίας του. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Χρήση διαφανειών και διαδραστικού πίνακα. 
• Εξειδικευμένο λογισμικό για τη προσομοίωση 

ηλεκτρονικών διατάξεων. 
• Ιστοσελίδα μαθήματος. 
• Χρήση e-mail για επικοινωνία με φοιτητές. 
 

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  52 
Μελέτη υλικού διαλέξεων 52 
Ασκήσεις σχεδίασης και 
εξομοίωσης λογικών 
κυκλωμάτων με κατάλληλο 
λογισμικό και βιβλιοθήκες 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 

39 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις 7 
Σύνολο Μαθήματος  150 

 

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. 

 
Ανάπτυξη μικρών έργων (projects) από ομάδες 
εργασίας φοιτητών με σκοπό την εισαγωγή τους και 
την εξοικείωση τους με την ηλεκτρονική, (20%) τα 
οποία μπορούν να περιλαμβάνουν: 
- Υλοποίηση μικρών πρακτικών κυκλωμάτων. 
- Υλοποίηση εργασιών βιβλιογραφικού χαρακτήρα. 
- Υλοποίηση μελετών σε θεωρητικά ζητήματα. 
 
Γραπτή τελική εξέταση επί του θεωρητικού μέρους 
(80%) του μαθήματος που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις με σκοπό την ανάπτυξη θεωρητικών 

ζητημάτων  
- Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων επί δεδομένων 

κυκλωμάτων πόλωσης και ισοδυνάμων μοντέλων 
 
-  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

1. Χαριτάντης Γ.,Ηλεκτρονικά Ι. Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά, Εκδόσεις Αράκυνθος, Αθήνα, 
2006. 

 
2. Malvino A.P., Βασική Ηλεκτρονική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 

 



3. Forrest Mims, Getting Started in Electronics, 1983 
 

4. Malvino A.Π. & Bates D. J., Ηλεκτρονική Αρχές και Εφαρμογές, 7η έκδοση, Εκδόσεις 
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 

 
5. Jaeger R.C., Μικροηλεκτρονική, Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη 
6. Jacob Millman & Χρίστου Χαλκιά, Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική, Τόμος Α, Έκδοση ΤΕΕ, 

Αθήνα,  
 
 


