
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ-Γ.6-1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 
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  3 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 0 

Σύνολο 3 
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 Ειδικότητας 

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 βασικές μεθόδους ανάλυσης των ιδιοτήτων των 

ημιαγωγών, τα φυσικά μεγέθη που μετρούνται και τα συμπεράσματα που εξάγονται 
στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης θεωρίας των ημιαγωγών.  

• Να γνωρίσουν πως η θεωρία των ημιαγωγών εφαρμόζεται για να εξηγήσει και να 
προβλέψει την συμπεριφορά των διατάξεων ημιαγωγών πυριτίου (κυρίως) οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα.  

• Να παρέχει στους φοιτητές ένα καλό πλαίσιο γνώσεων υποδομής οι οποίες θα εξηγούν 
την λειτουργία των διατάξεων με αναφορά στο μικροσκοπικό επίπεδο. 

• Να παρέχει στους φοιτητές βασικές θεωρητικές γνώσεις οι οποίες μπορούν να 
αποτελούν την βάση για την κατανόηση της λειτουργίας πιο σύγχρονων διατάξεων 
(νανο). 

 



 
 
Αποτελέσματα μάθησης: 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
• Αξιοποιεί μακροσκοπικές παραμέτρους ημιαγωγών προκειμένου να εξάγει 

συμπεράσματα σχετικά με τις ιδιότητές τους και τις διεργασίες που έχουν υποστεί. 
• Αξιολογεί και να ερμηνεύει τις χαρακτηριστικές των διαφόρων ηλεκτρονικών διατάξεων 

με βάση την κατασκευή τους και τις ιδιότητες των υλικών από τα οποία αποτελούνται. 
• Να σχεδιάζει και να ερμηνεύει τα διαγράμματα ενεργειακών ζωνών. 
• Να περιγράφει κάποιες ιδιότητες διατάξεων ημιαγωγών χρησιμοποιώντας εξισώσεις. 

 
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 δύο διδακτικές ενότητες οι 
οποίες καλύπτουν: α) τις απαραίτητες γνώσεις της Φυσικής στερεάς κατάστασης και 
της Φυσικής ημιαγωγών οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της 
λειτουργείας βασικών ηλεκτρονικών διατάξεων. και β) την ανάλυση της λειτουργίας 
των διόδων p-n, Schottky, τρανζίστορ BJT και MOSFET. 
   
1η Ενότητα “Φυσική Στερεάς κατάστασης και Φυσική των Ημιαγωγών”. 
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, το μοντέλο Bohr για το άτομο του υδρογόνου, το 
ηλεκτρόνιο σαν κύμα, εξίσωση de Broglie, Ηλεκτρονική δομή Ατόμων, Απαγορευτική 
αρχή του Pauli, ο ρόλος των Φερμιονίων - Μποζονίων στο κτίσιμο των ατόμων του 
περιοδικού συστήματος.  
Κρυσταλλική δομή. Μοναδιαία κυψελίδα. Κρύσταλλοι ημιαγωγών. Μοντέλα 
ημιαγωγών: το δεσμικό μοντέλο και το μοντέλο των ενεργειακών ζωνών. Ενεργειακό 
χάσμα και κατηγορίες υλικών. Περιοδικό δυναμικό, ιδιότητες των ευκίνητων φορέων: 
Φορτίο και ενεργός μάζα. Φορείς στη ζώνη σθένους  και στη ζώνη αγωγιμότητας. 
Θερμική ταχύτητα. 
Πυκνότητα ατόμων και πυκνότητα ευκίνητων φορέων σε μέταλλα και ημιαγωγούς. 
Προσμείξεις σε ημιαγωγούς. Εξισώσεις πυκνότητας ενεργειακών καταστάσεων και 
μονάδες. Πυκνότητα φορέων σε κατάσταση ισορροπίας. Η έννοια της στάθμης Fermi 
στα μέταλλα και στους ημιαγωγούς.  

Ωμικές επαφές σε ημιαγωγούς. Αγωγοί, ημιαγωγοί εκτός ισορροπίας. Κίνηση με 



σκέδαση: Μήκος ελεύθερης διαδρομής και χρόνος  εφησυχασμού. Ταχύτητα 
ολίσθησης. Ευκινησία. Ειδική αντίσταση. Μέτρηση της ευκινησίας και της πυκνότητας 
ευκίνητων φορέων σε ημιαγωγούς. Κάμψη των ενεργειακών ζωνών.  

Ρεύματα διάχυσης. Η εξίσωση Einstein. Γέννηση και επανασύνδεση φορέων. Φωνόνια. 
Διαγράμματα  E-k και ενεργός μάζα. Οιωνεί Fermi level. 
. 
2η Ενότητα “Ημιαγωγικές διατάξεις και στοιχεία”. 
Βασικές τεχνικές της μικροηλεκτρονικής και των τεχνικών υλοποίησης ηλεκτρονικών 
στοιχείων και κυκλωμάτων, όπως: Τεχνικές εμπλουτισμού, θερμικές διεργασίες, 
εναπόθεση, η φωτολιθογραφία και η εγχάραξη. Παραδείγματα υλοποίησης 
πραγματικών δομών διόδου, BJT, MOSFET. Υλοποίηση αντιστάσεων και πυκνωτών σε 
ολοκληρωμένα κυκλώματα. 
 Διαγράμματα ενεργειακών ζωνών στις διατάξεις, η επαφή pn, εσωτερικό ηλεκτρικό 
πεδίο, καμπύλη ρεύματος-τάσης και ανορθωτική συμπεριφορά. Ειδικές δίοδοι: Zener, 
Schottky, Varactor, Tunel. Λειτουργία LED, φωτοδιόδου. 
Φυσική δομή και συμπεριφορά του τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT) τα ρεύματα στο 
διπολικό τρανζίστορ, χαρακτηριστικές εισόδου και εξόδου, φαινόμενο Early, περιοχές 
λειτουργίας. Παρασιτικές χωρητικότητες στο διπολικό τρανζίστορ. 
 Φυσική δομή και συμπεριφορά του MOSFET, Χαρακτηριστικές εισόδου και εξόδου, 
περιοχές λειτουργίας. Απόκριση σε μεταβαλλόμενο σήμα: Χωρητικότητα  στις περιοχές 
συσσώρευσης, απογύμνωσης, αντιστροφής. Θέματα διαστάσεων, ταχύτητας και 
κατασκευής των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.  

 

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. 
• 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 39 
Μελέτη του υλικού των 
διαλέξεων – επίλυση 
ασκήσεων 

39 

Μελέτη και 
προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

27 

Σύνολο Μαθήματος  105 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

 
Γραπτή τελική εξέταση επί του θεωρητικού μέρους 
του μαθήματος που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 



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. 

- Ερωτήσεις με σκοπό την ανάπτυξη θεωρητικών 
ζητημάτων  

- Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων επί δεδομένων 
κυκλωμάτων τα οποία αφορούν μετρητικές 
διατάξεις 

 
-  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

• Αρχές ηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων, Sofa O. Kasap, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 
• Ηλεκτρονικά Υλικά, Ευάγγελος Χριστοφόρου, Εκδόσεις ΣΕΑΒ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ 
• Φυσική Ημιαγωγών, Τριμπέρης Γιώργος, Εκδόσεις Liberal Books 
• ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ,: Singh Jasprit, Εκδόσεις Τζιόλας 
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, Donald Neame, Εκδόσεις Φούντας 
• ΕΠΙΤΟΜΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν., Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης 
• ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν., Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης 
 
 
 


