
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ.Β.5-5, Ζ.Γ.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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 5 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 

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 Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.eee.uniwa.gr 

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 συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα ειδικότητας και είναι επιλογή στην 
κατεύθυνση Β - Επικοινωνιών και Δικτύων και υποχρεωτικό στην κατεύθυνση Γ – 
Ηλεκτρονικών - Ενσωματωμένων Συστημάτων, στο 7ο εξάμηνο σπουδών. Η ύλη του 
μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών και της τεχνολογίας η οποία 
σχετίζεται με την παραγωγή και την διαχείριση του φωτός σε σύγχρονες τεχνολογικές 
εφαρμογές καθώς και των ιδιοτήτων των αντίστοιχων διατάξεων. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
• εξηγήσει και να παρουσιάσει τις βασικές διαδικασίες που σχετίζονται με την εκπομπή 

και απορρόφηση του φωτός. 
• αναλύσει τις αρχές λειτουργίας και τα βασικά χαρακτηριστικά των οπτικών πηγών και 

οπτικών δεκτών. 
• περιγράψει την αρχή λειτουργίας και χρήσης των βασικών οπτικών διατάξεων 



διαχείρισης και επεξεργασίας φωτός που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα οπτικών ινών 
όπως πηγών υψηλών ρυθμών, δεκτών, οπτικών διαμορφωτών, ενισχυτών, συζευκτών, 
φίλτρων κτλ. 

• περιγράψει τις αρχές λειτουργίας τεχνολογιών απεικόνισης 
• περιγράψει και αναλύσει τις αρχές λειτουργίας οπτικών αισθητήρων 
• εκτιμήσει και επεξεργαστεί χαρακτηριστικά οπτικών διατάξεων βάσει εργαστηριακών 

πειραματικών μετρήσεων. 
 

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 

• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναπτύσσεται σε τρεις διδακτικές ενότητες οι οποίες 
καλύπτουν: α) τις βασικές αρχές αλληλεπίδρασης του φωτός με την ύλη, β) τις οπτικοηλεκτρονικές 
διατάξεις παραγωγής και διαχείρισης  φωτός και γ) τις τεχνολογίες φωτονικών αισθητήρων και τις 
τεχνολογίες απεικόνισης.  
 
Στην 1η ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της εκπομπής του φωτός και οι βασικές αρχές της 
γεωμετρικής οπτικής, της συμβολομετρίας, καθώς και των οργάνων - διατάξεων ανάλυσης του 
φωτός. Στη 2η ενότητα αναλύονται οι αρχές αλληλεπίδρασης του φωτός με την ύλη 
(εκπομπή/απορρόφηση φωτός) και η φύση της σχετικής ακτινοβολίας (σύμφωνη/ασύμφωνη, 
αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή). Αναπτύσσεται η δράση laser και παρουσιάζονται οι 
βασικές αρχές λειτουργίας των διαφόρων δομών καθώς και οι τεχνολογίες τους. Στην 3η ενότητα 
καλύπτονται οπτικές διατάξεις και οι αντίστοιχες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα οπτικών ινών, όπως οπτικοί διαμορφωτές, οπτικά φίλτρα, συζεύκτες, 
πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες όπως πηγές (LED, Laser), δέκτες (φωτοδίοδοι), οπτικοί ενισχυτές 
(laser και οπτικής ίνας), καθώς και  εναλλακτικές τεχνολογίες όπως τα οργανικές οπτικές διατάξεις 
(LED, φωτοβολταϊκά). Επιπλέον παρουσιάζονται νέες τεχνολογίες και εφαρμογές σε διάφορα πεδία 
της επιστήμης όπως οι φωτονικοί αισθητήρες, τα μικρο-οπτικά ηλεκτρονικά συστήματα (MOEMS), οι 
τεχνολογίες απεικόνισης, η ολογραφία και η οπτική τομογραφία. 
 
Παρακάτω αναλύεται η ύλη σε ενότητες και διαλέξεις: 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναπτύσσεται σε 13 εβδομάδες διαλέξεων ως ακολούθως: 
 
1η ενότητα: Αρχές εφαρμοσμένης οπτικής & οπτικά όργανα 



1. Βασικές αρχές και διαδικασίες εκπομπής φωτός: Ακτινοβολία μέλανος σώματος, φωταύγεια. 
Οπτικό φάσμα – Διάδοση φωτός σε διάφανα και απορροφητικά υλικά, οπτικά φαινόμενα σε 
διεπιφάνειες.  

2. Βασικές αρχές γεωμετρικής οπτικής, οπτική εστίαση, είδη φακών εστίασης, χρωματική και 
γεωμετρική παραμόρφωση. Συστήματα φακών. Συμβολομετρία – Πείραμα Young, 
συμβολόμετρα Michelson, Mach Zehnder, οπτικές κοιλότητες Fabry-Perot, DBR, δακτυλίων.  

3. Βασικά συστήματα και διατάξεις ανάλυσης φωτός, μονοχρωμάτορες, φασματοφωτόμετρα, 
σφαίρες ολοκλήρωσης, καθρεπτική ανακλαστικότητα, διαχεόμενη ανακλαστικότητα, Οπτική 
απεικόνιση – θολότητα (haze). 

 
2η ενότητα: Laser 

1. Διαδικασίες αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας ύλης – αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή – 
Εξισώσεις Einstein. 

2. Δομή και αρχή λειτουργίας Laser: Συνθήκες λειτουργίας - αναστροφή πληθυσμών. Άντληση. 
Συστήματα τριών και τεσσάρων επιπέδων. 

3. Οπτικές κοιλότητες: Σχεδιασμός, κριτήρια σταθερότητας, ανάλυση με χρήση πινάκων 
μεταφοράς.  

4. Συγκεκριμένα παραδείγματα διατάξεων laser: Laser αερίου. Ειδικές δομές laser ημιαγωγού: 
Fabry-Perot, DBR, DFB, VCSEL, μRing, QCL. Συντονιζόμενες πηγές laser. 

5. Εισαγωγή στις τεχνολογίες παλμικών laser (mode-locking, Q-switching). 
 
3η ενότητα: Φωτονικές διατάξεις και εφαρμογές 

1. LED και φωτοδίοδοι – OLED και OPV. 
2. Ηλεκτρο-οπτική διαμόρφωση και διατάξεις. Οπτικοί δέκτες. Οπτική ενίσχυση και διατάξεις.  
3. Ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα: Κυματοδηγοί, συζεύκτες, 

πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες. 
4. Εφαρμογές: Φωτονικοί αισθητήρες (laser, οπτικής ίνας), παραδείγματα δομών MOEMS 

(Μικρο-Οπτικο-Ηλεκτρονικών Συστημάτων). 
5. Εφαρμογές: Χαρακτηρισμός υμενίων, μετρήσεις αποστάσεων (Confocal chromatic sensors), 

Βιομηχανικές εφαρμογές. Ολογραφία, οπτική τομογραφία – OCT. Εφαρμογές: Τεχνολογίες 
απεικόνισης (CRT, LCD, TFT, Plasma, OLED). 

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αναπτύσσεται σε 6 ασκήσεις δίωρης διάρκειας ως 
ακολούθως: 

 
1. Εργαστηριακός χαρακτηρισμός οπτικών πηγών (LED, Laser). Μετρήσεις ισχύος, φάσματος κτλ. 
2. Εργαστηριακός χαρακτηρισμός οπτικών ενισχυτών ίνας (EDFA). Μετρήσεις ισχύος, φάσματος 

κτλ. 
3. Εργαστηριακή μελέτη οπτικής διαμόρφωσης (άμεσης/εξωτερικής). 
4. Εργαστηριακή μελέτη απόκρισης φωτοδιόδου, και πηγών πυρακτώσεως & αλογόνου 

(ακτινοβολία μέλανος σώματος). 
5. Εργαστηριακή μελέτη φασμάτων ανάκλασης και διάδοσής από διάφορα υλικά, μελέτη 

καθρεπτικής ανάκλασης, διαχεόμενης ανάκλασης και θολότητας (haze). 
6. Εργαστηριακή μελέτη συμβολής υμενίων, χαρακτηρισμό πάχους και οπτικών ιδιοτήτων 

υμενίου.  
 

 
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Δια ζώσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης δικτύων 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

οπτικών ινών και σχετικών διατάξεων. 
 

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 υλικού διαλέξεων 39 
Εργαστηριακές ασκήσεις 13 
Συγγραφή αναφορών για 
τις εργαστηριακές 
ασκήσεις 

13 

Αυτοτελής Μελέτη 46 
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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση επί του θεωρητικού μέρους του 
μαθήματος (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις με σκοπό την ανάπτυξη θεωρητικών 

ζητημάτων  
- Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων τοπολογιών 

οπτικών δικτύων με συγκεκριμένες προδιαγραφές 
 
ΙΙ. Αξιολόγηση επί του εργαστηριακού μέρους του 
μαθήματος (20%) ως εξής: 
- Αξιολόγηση ατομικών εργασιών 
- Προφορική αξιολόγηση κατά την διάρκεια των 

εργαστηριακών ασκήσεων 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
• SINGH, J., Οπτοηλεκτρονική (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 1998. 
• YOUNG M., Οπτική και λέιζερ, οπτικές ίνες και κυματοδηγοί (μεταφρασμένο), Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις ΕΜΠ, 2008. 
•  GREEN, P., Δίκτυα οπτικών ινών (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Παπασωτηρίου 1994. 
• AGRAWAL, G.P. Συστήματα επικοινωνιών με οπτικές ίνες (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα 

1997. 
• WILSON J., HAWKES F.B.J., Οπτοηλεκτρονική: Μια εισαγωγή, (μεταφρασμένο), 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, 2007. 
• SENIOR, J., Optical fiber communications, Prentice Hall 1992. 
• SVELTO O., Αρχές των lasers (μεταφρασμένο), 2η έκδοση, Εκδόσεις Συμμετρία, 1986. 
• HUNSPERGER, R.G., Integrated optic: theory and technology, Springer – Verlag 1991. 
 
 


