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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
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
2

7

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η
οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται
περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικισ 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
ΟΧΙ
http://www.electronics.teipir.gr/personalpages/
papageorgas/download/1/

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά 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

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ
να
1. Αναλφουν και ςχεδιάηουν αναλογικά κυκλϊματα τα οποία χρθςιμοποιοφν
θλεκτρονικζσ διατάξεισ όπωσ διόδουσ και τρανηίςτορσ
2. Χρθςιμοποιοφν τουσ ενιςχυτζσ ςαν ςτοιχεία ενόσ κυκλϊματοσ κακϊσ το αναλφουν
ι το ςχεδιάηουν
3. Χρθςιμοποιοφν μοντζλα (πρότυπα) των θλεκτρονικϊν διατάξεων των διόδων, των

τρανηίςτορσ και των ενιςχυτϊν με βάςθ τα οποία μελετοφν, αναλφουν και
ςχεδιάηουν αναλογικά κυκλϊματα
4. χεδιάηουν και καταςκευάηουν πραγματικά κυκλϊματα ςτο εργαςτιριο και
ελζγχουν τθ ςωςτι λειτουργία τουσ
5. Γνωρίηουν, εξοικειϊνονται με και χρθςιμοποιοφν ςφγχρονα εργαλεία
προςομοίωςθσ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων με τα οποία ςχεδιάηουν ενιςχυτικζσ
διατάξεισ με διακριτά ςτοιχεία
6. Χρθςιμοποιοφν με άνεςθ λογιςμικό προςομοίωςθσ για τθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ
θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων.
Λζξεισ κλειδιά: Ενιςχυτζσ, Μοντζλο αςκενοφσ ςιματοσ Διόδου, Ανόρκωςθ, Σροφοδοτικά,
Μοντζλο αςκενοφσ ςιματοσ BJT, Ενιςχυτζσ με BJT, Μοντζλο αςκενοφσ ςιματοσ FET,
Ενιςχυτζσ με FET
Γενικζσ Ικανότθτεσ
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
1 Ειςαγωγι ςτα Ηλεκτρονικά
1.1 ιματα
1.2 Σο Φάςμα υχνοτιτων των θμάτων
1.3 Αναλογικά καιΨθφιακά ιματα
1.4 Ενιςχυτζσ
1.5 Κυκλωματικά Μοντζλα για ενιςχυτζσ
3 Δίοδοι
3.1 Η ιδανικι δίοδοσ
3.2 Χαρακτθριςτικζσ τθσ διόδου
3.3 Ανάλυςθ κυκλωμάτων διόδων
3.4 Σο μοντζλο μικροφ ςιματοσ και οι εφαρμογζσ του
3.5 Λειτουργία ςτθν περιοχι κατάρρευςθσ- δίοδοι Zener
3.6 Κυκλϊματα ανόρδωςθσ και τροφοδοτικά
3.7 Κυκλϊματα περιοριςμοφ και ψαλιδιςμοφ
Παραδείγματα εξομοίωςθσ (simulation) των διόδων με μοντζλα SPICE
4 Διπολικά τρανηίςτορ επαφισ (Bipolar junction transistors )
4.1 Φυςικι δομι και περιοχζσ λειτουργίασ

4.2 Λειτουργία του npn τρανηίςτορ ςτθν ενεργό περιοχι
4.3 To pnp τρανηίςτορ
4.4 Κυκλωματικοί ςυμβολιςμοί και ςυμβάςεισ
4.5 Γραφικι Αναπαράςταςθ των χαρακτθριςτικϊν του τρανηίςτορ
4.6 Ανάλυςθ κυκλωμάτων με Σρανηίςτορ ςε DC λειτουργία
4.7 Σο τρανηίςτορ ςαν Ενιςχυτισ
4.8 Ιςοδφναμα Κυκλωματικά Μοντζλα Αςκενοφσ ιματοσ
4.9 Γραφικι Ανάλυςθ
4.10 Πόλωςθ του Διπολικοφ Σρανηίςτορ για χεδίαςθ Κυκλωμάτων με Διακριτά
τοιχεία
4.11 Βαςικζσ υνδεςμολογίεσ Ενιςχυτϊν ενόσ ταδίου με Διπολικά Σρανηίςτορ
• Παραδείγματα ςχεδίαςθσ και ανάλυςθσ ενιςχυτϊν με πολλαπλζσ βακμίδεσ
βαςιςμζνων ςε BJT Σρανηίςτορ
• Παραδείγματα εξομοίωςθσ (simulation) των BJT Σρανηίςτορ με μοντζλα SPICE
5 Σρανηίςτορ Επίδραςθσ Πεδίου FET (Field-effect transistors )
5.1 Δομι και Φυςικι Λειτουργία των MOSFETs Πφκνωςθσ
5.2 Χαρακτθριςτικζσ ρεφματοσ-τάςθσ των MOSFETs Πφκνωςθσ
5.5 Ανάλυςθ Κυκλωμάτων FET ςε DC Λειτουργία
5.6 Σο FET ςαν Ενιςχυτισ
5.7 Πόλωςθ των FET ςε κυκλϊματα ενιςχυτϊν
5.8 Βαςικζσ υνδεςμολογίεσ Ενιςχυτϊν ενόσ ςταδίου με FET
• Παραδείγματα εξομοίωςθσ (simulation) των FET με μοντζλα SPICE
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.
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




Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα παρουςιάςεων
Εξειδικευμζνο λογιςμικό προςομοίωςθσ
θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων

Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν
εφαρμογι των εννοιϊν
που παρουςιάηονται
ςτισ διαλζξεισ
υγγραφι αναφορϊν
για τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ
Αυτοτελισ Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

26
52
26

52

54

Σφνολο Μαθήματος

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.

210

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 ςχεδιαςμοφ ενιςχυτϊν με BJT
και FET.
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:
1. Σθν υλοποίθςθ θλεκτρονικϊν διατάξεων με
διακριτά ςτοιχεία (Δίοδοι, BJT, FET) και τθν
πραγματοποίθςθ μετριςεων
2. Σθν Προςομοίωςθ κυκλωμάτων με το ενοποιθμζνο
περιβάλλον Multisim.
ΙΙ. υνολικι αξιολόγθςθ (70%) με Σελικι εξζταςθ ςτο
εργαςτιριο και με χριςθ Η/Τ .

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Sedra, Adel S., Smith, Kenneth C., Μικροθλεκτρονικά κυκλϊματα (τόμοσ 1), Εκδότθσ:
Παπαςωτθρίου, Ακινα 2003, (μεταφραςμζνο), ISBN13: 9789607182609.
2. Χαριτάντθσ Γ., Ηλεκτρονικά Ι. Ειςαγωγι ςτα Ηλεκτρονικά, Εκδόςεισ Αράκυνκοσ, Ακινα,
2006
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

