ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν
Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν Σ.E.
Προπτυχιακό
2601003

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ

1

Θλεκτρονικι Φυςικι και Οπτικοθλεκτρονικι

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
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
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Διαλζξεισ
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικισ Τποδομισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ Περιοχισ,
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΦΟΙΣΗΣΕ
ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
ΝΑΙ (αγγλικά)
http://www.electronics.teipir.gr/personalpage
s/papageorgas/download/Electronics/

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
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

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να
 Ζχουν γνϊςθ και κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν των θμιαγϊγιμων ςτοιχείων, των
εννοιϊν τθσ θλεκτρονικισ φυςικισ ςχετικά με τθν επαφι p-n,
 Αναλφουν τθ λειτουργία των διόδων και φωτοεκπεμπουςϊν διόδων (LED), των
διπολικϊν τρανηίςτορ (BJT) κακϊσ και των τρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου (FET),
 Αναλφουν και ςχεδιάηουν κυκλϊματα πόλωςθσ των διόδων και των LED κακϊσ και των
φωτοδιόδων,
 Αναλφουν και ςχεδιάηουν κυκλϊματα πόλωςθσ των διόδων zener και απλϊν
εφαρμογϊν τουσ,
 Αναλφουν και ςχεδιάηουν κυκλϊματα πόλωςθσ των διπολικϊν τρανηίςτορ (BJT).
 Αναλφουν και ςχεδιάηουν κυκλϊματα πόλωςθσ των τρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου
(FET).



Επιλζγουν και χρθςιμοποιοφν τα κατάλλθλα μοντζλα (πρότυπα) των θλεκτρονικϊν
διατάξεων, των διόδων και των τρανηίςτορσ και μεταβαίνουν από τθν ανάλυςθ
θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων ςε ανάλυςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων.

Λζξεισ κλειδιά: Θμιαγωγοί, Δίοδοι, Μοντζλα Διόδων ςτο DC, BJT Σρανηίςτορ, Μοντζλο
Ιςχυροφ ςιματοσ BJT, FET Σρανηίςτορ, Μοντζλο Ιςχυροφ ςιματοσ FET
Γενικζσ 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
Ομαδικι Εργαςία

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ενότητα 1η «Ειςαγωγι, Η ζννοια τθσ μοντελοποίθςθσ (modeling) ςτθν επιςτιμθ»
τθν 1θ ενότθτα πραγματοποιείται Ειςαγωγικι περιγραφι των ςτόχων του μακιματοσ,
παρουςίαςθ τθσ ζννοιασ του ιςοδφναμου μοντζλου (modeling) γενικά ςτθν επιςτιμθ και
ειδικότερα ςτθν θλεκτρονικι. κοπόσ τθσ ειςαγωγισ είναι θ προδιάκεςθ του ςπουδαςτι
για τισ ζννοιεσ που κα αναπτυχκοφν αργότερα, τθν χρθςιμότθτα τθσ γνϊςθσ των φυςικϊν
παραμζτρων και τθσ πραγματικισ λειτουργίασ ενόσ θλεκτρονικοφ ςτοιχείου και γενικότερα
τον ςκοπό του μακιματοσ.
Θ 1θ ενότθτα πραγματοποιείται ςε 2 2ωρεσ διαλζξεισ (1 εβδομάδα).
Διάλεξη 1α: Ειςαγωγι ςτόχοι τουσ μακιματοσ, δομι και οργάνωςθ του, απαιτιςεισ και
υποχρεϊςεισ των ςπουδαςτϊν. Παρουςίαςθ πακθτικϊν και ενεργθτικϊν ςτοιχείων ςτθν
θλεκτρονικι, τρόποσ περιγραφισ των ενεργθτικϊν ςτοιχείων ειςαγωγι ςτθν ζννοια του
ιςοδφναμου μοντζλου.
Διάλεξη 1β: Παραδείγματα ιςοδφναμων μοντζλων γενικά ςτθν επιςτιμθ και ειδικά ςτθν
θλεκτρονικι. Πϊσ περνάμε από τθν φυςικι λειτουργία και τα χαρακτθρίςτθκα ενόσ
θλεκτρονικοφ ςτοιχείου ςτο μοντζλο που το περιγράφει. Χριςθ Θ/Τ ςτον ςχεδιαςμό
θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων, προςομοίωςθ. Παραδείγματα με τθν χριςθ του
προγράμματοσ multisim (education edition)
Ενότητα 2η «Φυςικι Ημιαγωγών»

τθν 2θ ενότθτα πραγματοποιείται υνοπτικι παρουςίαςθ τθσ φυςικισ ςτερεάσ
κατάςταςθσ και τθσ φυςικισ των θμιαγωγϊν (ςε φαινομενολογικό επίπεδο, χωρίσ να
υπειςερχόμαςτε ςε βάκοσ ςτισ ζννοιεσ τθσ κβαντικισ φυςικισ και τθσ φυςικισ ςτερεάσ
κατάςταςθσ), ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ ανάλυςθ των θλεκτρονικϊν ςτοιχείων.
Θ 2θ ενότθτα πραγματοποιείται ςε 6 2ωρεσ διαλζξεισ (3 εβδομάδεσ).
Διάλεξη 2α: Αγωγοί, θμιαγωγοί, μονωτζσ και θ αγωγιμότθτα που παρουςιάηουν. Ατομικι
δομι ςτοιχείων, ςτιβάδα ςκζνουσ.
Διάλεξη 2β: Ενεργειακζσ ςτάκμεσ ςτοιχείων. Εκπομπι – απορρόφθςθ φωτονίων, το
θλεκτρομαγνθτικό φάςμα. υνοπτικι παρουςίαςθ του φάςματοσ εκπομπισ διαφόρων
πθγϊν.
Διάλεξη 3α: Κρφςταλλοσ θμιαγωγοφ. Πζραςμα από τισ ενεργειακζσ ςτάκμεσ ςτισ
ενεργειακζσ ηϊνεσ. Εξιγθςθ τθσ αγωγιμότθτασ μζςω ενεργειακϊν ηωνϊν.
Διάλεξη 3β: Ενδογενισ θμιαγωγόσ, θ ζννοια τουσ ηεφγουσ θλεκτρονίου – οπισ. Εξωγενισ
θμιαγωγόσ, θ ζννοια τθσ νόκευςθσ. Τπολογιςμϊν πυκνότθτασ θλεκτρονίων – οπϊν.
Διάλεξη 4α: Αγωγιμότθτα αγωγοφ και θμιαγωγοφ. Θ ζννοια τθσ ευκινθςίασ (mobility) των
θλεκτρονίων – οπϊν. Τπολογιςμόσ αγωγιμότθτασ.
Διάλεξη 4β: Επανάλθψθ των εννοιϊν που αναπτφχκθκαν ςτθν 2θ ενότθτα. Αςκιςεισ
υπολογιςμοφ αγωγιμότθτασ και αντίςταςθσ θμιαγωγοφ.
Ενότητα 3η «Δίοδοσ Επαφισ»
τθν 3θ ενότθτα πραγματοποιείται ανάλυςθ του τρόπου λειτουργίασ των διόδων επαφισ,
παρουςίαςθ βαςικϊν μοντζλων περιγραφισ ςε θλεκτρονικό κφκλωμα με ςκοπό τθν
επίλυςθ βαςικϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων με διόδουσ.
Περιγραφι του τρόπου λειτουργία βαςικϊν οπτικοθλεκτρονικϊν διατάξεων, όπωσ
φωτοεκπζμπουςα δίοδοσ, φωτοδίοδοσ, φωτοβολταϊκά ςτοιχεία.
Θ 3θ ενότθτα πραγματοποιείται ςε 6 2ωρεσ διαλζξεισ (3 εβδομάδεσ).
Διάλεξη 5α: Επαφι PN, ρεφματα διαχφςεωσ, δθμιουργία τθσ περιοχισ απογφμνωςθσ.
Διάλεξη 5β: Σο δυναμικό φραγισ επαφισ PN, ορκι και ανάςτροφα πολωμζνθ δίοδοσ.
Διάλεξη 6α: Αναλυτικι περιγραφι τθσ επαφισ PN – διόδου. Τπολογιςμόσ του δυναμικοφ
φραγισ, ρεφματα διόδου ςε ορκισ και ανάςτροφθ πόλωςθ.
Διάλεξη 6β: Κατάρρευςθ επαφισ PN, θ δίοδοσ zener. Χωρθτικότθτα επαφισ PN, θ δίοδοσ
varactor. Σρόποσ λειτουργίασ διόδων LEDs, φωτοανιχνευτϊν. Σρόποσ λειτουργίασ
φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων.
Διάλεξη 7α: Θ δίοδοσ ςε κφκλωμα. Τπολογιςμόσ ςθμείου λειτουργίασ με γραφικι μζκοδοσ.
Ιςοδφναμα μοντζλα περιγραφισ διόδων ςτο DC. Επίλυςθ κυκλωμάτων.
Διάλεξη 7β: Επανάλθψθ των εννοιϊν που αναπτφχκθκαν ςτθν 3θ ενότθτα. Αςκιςεισ
επίλυςθσ κυκλωμάτων με διόδουσ.
Ενότητα 4η «Διπολικό τρανηίςτορ»
τθν 4θ ενότθτα πραγματοποιείται Ανάλυςθ του τρόπου λειτουργίασ του διπολικοφ
τρανηίςτορ επαφισ, παρουςίαςθ βαςικϊν μοντζλων περιγραφισ του ςε θλεκτρονικό
κφκλωμα με ςκοπό τθν επίλυςθ βαςικϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων πόλωςθσ τρανηίςτορ
(DC analysis).
Θ 4θ ενότθτα πραγματοποιείται ςε 6 2ωρεσ διαλζξεισ (3 εβδομάδεσ).
Διάλεξη 8α: Δομι και ςυμβολιςμόσ BJT, φυςικι λειτουργία, ρεφματα που το διαρρζουν.

Διάλεξη 8β: Ρεφματα που διαρρζουν το διπολικό τρανηίςτορ, θ ζννοιεσ των παραμζτρων a
& β, μοντζλο μεγάλων ρευμάτων Ebers-Moll.
Διάλεξη 9α: Προςεγγιςτικι λειτουργία του διπολικοφ τρανηίςτορ, ςυνδεςμολογίεσ
διπολικοφ τρανηίςτορ,.
Διάλεξη 9β: Ανάλυςθ ςυνδεςμολογίασ κοινοφ εκπομποφ, χαρακτθριςτικζσ ειςόδου –
εξόδου, επίλυςθ κυκλωμάτων.
Διάλεξη 10α: Θ πόλωςθ του διπολικοφ τρανηίςτορ. Ανάλυςθ κυκλωμάτων πόλωςθσ ςτθν
ςυνδεςμολογία κοινοφ εκπομποφ (ανάλυςθ DC).
Διάλεξη 10β: Επανάλθψθ των εννοιϊν που αναπτφχκθκαν ςτθν 4θ ενότθτα. Αςκιςεισ
επίλυςθσ κυκλωμάτων πόλωςθ τρανηίςτορ.
Ενότητα 5η «Τρανηίςτορ επίδραςθσ πεδίου»
τθν 1θ ενότθτα πραγματοποιείται Ανάλυςθ του τρόπου λειτουργίασ των τρανηίςτορ
επίδραςθσ πεδίου JFET & MOSFET, παρουςίαςθ βαςικϊν μοντζλων περιγραφισ τουσ ςε
θλεκτρονικό κφκλωμα με ςκοπό τθν επίλυςθ βαςικϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων
πόλωςθσ τρανηίςτορ (DC analysis).
Θ 5θ ενότθτα πραγματοποιείται ςε 6 2ωρεσ διαλζξεισ (3 εβδομάδεσ).
Διάλεξη 11α: Φυςικι λειτουργία MOS-FET, θ τάςθ κατωφλίου και το ςθμείο
ςτραγγαλιςμοφ. Φυςικά χαρακτθρίςτθκα MOS-FET
Διάλεξη 11β: υμβολιςμόσ MOS-FET πφκνωςθσ, περιοχζσ λειτουργίασ του,
χαρακτθρίςτθκεσ ειςόδου – εξόδου, ςφγκριςθ του με το διπολικόσ τρανηίςτορ.
Διάλεξη 12α: υμβολιςμόσ MOS-FET αραίωςθσ, τρόποσ λειτουργίασ του, περιοχζσ
λειτουργίασ του, χαρακτθρίςτθκεσ ειςόδου – εξόδου. υμβολιςμόσ JFET, τρόποσ
λειτουργίασ του, περιοχζσ λειτουργίασ του, χαρακτθρίςτθκεσ ειςόδου – εξόδου.
Διάλεξη 12β: Ρεφμα του MOS-FET ςτο κόρο, ιςοδφναμο μοντζλο, ανάλυςθ κυκλωμάτων
πόλωςθσ και υπολογιςμοφ ςθμείου λειτουργίασ του..
Επανάληψη φλησ: Σθν τελευταία εβδομάδα, δθλαδι ςτθν Διάλεξη 13α και 13β,
πραγματοποιείται επανάλθψθ των εννοιϊν που αναπτφχκθκαν ςτο μάκθμα κακϊσ και
επίλυςθ αςκιςεων.
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι αςκιςεισ που πραγματοποιοφνται είναι χωριςμζνεσ ςε τρεισ ομάδεσ, Α, Β και Γ, και
επικεφαλισ βρίςκεται ζνασ εκπαιδευτικόσ που είναι υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ και
διεξαγωγι των αςκιςεων.
την Α ομάδα ανήκουν οι Ειςαγωγικζσ αςκήςεισ:
1. Αναγνϊριςθ οργάνων και Γενικζσ Μετριςεισ
2. Νόμοσ του ΟΘΜ
3. υνδεςμολογία αντιςτάςεων ςειράσ
4. υνδεςμολογία αντιςτάςεων παράλλθλα
5. 1οσ κανόνασ Kirchoff
6. 2οσ κανόνασ Kirchoff
7. Ποτενςιόμετρα και Ροοςτάτεσ

8.
9.
10.
11.

Θλεκτρικι Ιςχφσ & Ενζργεια
Λάμπεσ φρματοσ
Μελζτθ VDR (Βαρίςτορ)
Μελζτθ Θερμίςτορ

τη Β ομάδα ανήκουν οι αςκήςεισ παλμογράφου και διόδων:
1. Παλμογράφοσ Ι
2. Παλμογράφοσ ΙΙ
3. Παλμογράφοσ ΙΙΙ
4. Δίοδοσ Επαφισ Ρ-Ν
5. Δίοδοσ Ηener
6. Δίοδοσ LED
7. Φωτοδίοδοι
τη Γ ομάδα ανήκουν οι αςκήςεισ ςε Transistors:
1. Transistor (Γενικά)
2. υνδεςμολογία CE
3. υνδεςμολογία CB
4. FET
5. MOSFET
6. TRIAC
7. DIAC
8. Φωτοτρανηίςτορ
Θ δομι των αςκιςεων και κατϋ επζκταςθ και των ατομικϊν εργαςιϊν που παραδίδουν οι
φοιτθτζσ, είναι θ εξισ:
 Θεωρία: Καλφπτει το αντικείμενο μελζτθσ
 Πείραμα: Περιλαμβάνει κυκλϊματα, πίνακεσ μετριςεων και γραφικζσ παραςτάςεισ
 Ερωτήςεισ: Απαντιςεισ
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

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.




Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα παρουςιάςεων
Εξειδικευμζνο λογιςμικό προςομοίωςθσ
θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων

Θ διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
Δραςτθριότθτα

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμινου

52
52
52

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

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.

οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν
εφαρμογι των εννοιϊν
που παρουςιάηονται
ςτισ διαλζξεισ
υγγραφι αναφορϊν
για τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ
Αυτοτελισ Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μακιματοσ

26

28
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φμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ,
ο Σελικόσ Βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ x 60% και
(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ x 40%.
Για
το
κεωρθτικό
μζροσ,
οι
εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται με τθ λιξθ των διαλζξεων και
περιλαμβάνουν γραπτι εξζταςθ ςτθ διδαχκείςα φλθ.
Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται ςτα ελλθνικά, με
ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και περιλαμβάνουν:
 Επίλυςθ προβλθμάτων ςχεδιαςμοφ θλεκτρονικϊν
διατάξεων βαςιςμζνων ςε διακριτά ςτοιχεία
(Δίοδοι, BJT, FET)
 Επίλυςθ προβλθμάτων πόλωςθσ BJT τρανηίςτορ
και FET τρανηίςτορ.
Για το εργαςτθριακό μζροσ, οι εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται
κατά
τθ
διάρκεια
των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων και με τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, πραγματοποιοφνται
ςτα ελλθνικά, με ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και
περιλαμβάνουν:
Ι. Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ (30%) μζςω αςκιςεων ςε
κάκε πραγματοποιοφμενο εργαςτιριο:
Σθν υλοποίθςθ θλεκτρονικϊν διατάξεων με
διακριτά ςτοιχεία (Δίοδοι, BJT, FET) και τθν
πραγματοποίθςθ μετριςεων ςτο ςυνεχζσ
ΙΙ. υνολικι αξιολόγθςθ (70%) με Σελικι εξζταςθ ςτο
εργαςτιριο.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Χαριτάντθσ Γ., Θλεκτρονικά Ι. Ειςαγωγι ςτα Θλεκτρονικά, Εκδόςεισ Αράκυνκοσ,
Ακινα, 2006
2. Malvino A.P., Βαςικι Θλεκτρονικι, 4θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Σηιόλα, Θεςςαλονίκθ
3. Forrest Mims, Getting Started in Electronics, 1983
4. Κωςτισ Ιωάννθσ, ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΦΤΙΚΘ ΚΑΙ
ΟΠΣΙΚΟΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ.

5. Malvino A.P. & Bates D.J., ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ Αρχζσ και Εφαρμογζσ, 7θ Ζκδοςθ,
Εκδόςεισ Σηιόλα, Θεςςαλονίκθ
6. Jaeger R. C., ΜΙΚΡΟΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ, ΣΟΜΟ Α, Εκδόςεισ Σηιόλα, Θεςςαλονίκθ
7. Jacob Millman & Arvin Grabel, ΜΙΚΡΟΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ, ΣΟΜΟ Α, 2θ Ζκδοςθ,
Εκδόςεισ Σηιόλα, Θεςςαλονίκθ
8. Jacob Millman & Χριςτου Χαλκιά, Ωλοκλθρωμζνθ Θλεκτρονικι, ΣΟΜΟ Α, ΕΚΔΟΘ
ΣΕΕ, Ακινα

