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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
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

2
2

4

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΦΟΙΣΗΣΕ
ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
ΟΧΙ
http://www.electronics.teipir.gr/personalpages/
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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, ο φοιτθτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να
 Αναγνωρίηει και κατθγοριοποιεί τα θλεκτρονικά εξαρτιματα,
 Σα αξιολογεί ςυγκριτικά με βάςθ τισ ιδιότθτζσ τουσ, ϊςτε να επιλζγει το κατάλλθλο για
τθν κάκε εφαρμογι,
 Αναλφει προβλιματα ςχεδίαςθσ ςε ρεαλιςτικά ςενάρια εφαρμογϊν,
 υνκζτει λφςεισ και τισ ςχεδιάηει αξιοποιϊντασ τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ του
μακιματοσ, με τθ βοικεια ειδικοφ πακζτου λογιςμικοφ ςε Η/Τ,
 υνεργάηεται ςε ομάδα για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων,




Κάνει ορκι χριςθ θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων ςε διάφορεσ ςυςκευαςίεσ, κακορίηει τισ
προδιαγραφζσ τουσ για τθν ςωςτι ςχεδίαςθ διατάξεων ανάλογα με τουσ περιοριςμοφσ
του ςχεδιαηόμενου κυκλϊματοσ,
Είναι εξοικειωμζνοσ και κάνει ορκι χριςθ των ςφγχρονων εργαλείων με τα οποία
ςχεδιάηει πλακζτεσ τυπωμζνων κυκλωμάτων.

Λζξεισ κλειδιά: PCB, SMD, TH, Thermistors, Resistors, Capacitors, Varistors, Arresters
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
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. Πλακζτεσ Συπωμζνων Κυκλωμάτων
1.1 Σαξινόμθςθ PCB.
1.2 Συπωμζνθ πλακζτα μονισ όψθσ
1.3 Συπωμζνθ πλακζτα διπλισ όψθσ
1.4 Παραδείγματα προγραμμάτων CAD για ςχεδίαςθ PCB
1.5 Συπωμζνθ πλακζτα κυκλωμάτων πολλαπλϊν επιπζδων
1.6 Παραλλαγζσ ςχεδίαςθσ PCBs
1.7 Κυκλϊματα με οπζσ μεταξφ των επιπζδων
1.8 Τβριδικά κυκλϊματα
1.9 Σεχνολογία επιφανειακισ ςτιριξθσ
1.10 Σεχνολογίεσ ςυςκευαςίασ
2 Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα. Αντιςτάςεισ
2.1 Βαςικζσ ζννοιεσ
2.2 Μεταβολι τθσ Αντίςταςθσ με τθν κερμοκραςία
2.3 Μεταβολι τθσ Αντίςταςθσ με τθν ςυχνότθτα
2.4 Συποποίθςθ τιμϊν αντιςτάςεων-Ανοχι
2.5 Αντιςτάτεσ μίγματοσ άνκρακα- Φίλμ-Φίλμ άνκρακα- μεταλλικοφ φίλμ-Φίλμ οξειδίου
του καςςιτζρου-φρματοσ- Ακριβείασ-Ολοκλθρωμζνοι- Επιφανειακισ ςτιριξθσ (SMD)
2.6 Μεταβλθτοί αντιςτάτεσ
3 Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα. Μη γραμμικοί Αντιςτάτεσ

3.1 Βαςικζσ ζννοιεσ
3.2 Θερμίςτορ NTC, Σροποποίθςθ χαρακτθριςτικϊν, Εφαρμογζσ
3.3 Θερμίςτορ PTC, Εφαρμογζσ
3.4 Βαρίςτορ (VDR)- Εφαρμογζσ
3.5 Παγιδευτισ υπερρεφματοσ με αζριο (Surge arrester)
3.6 Φωτοαντιςτάτεσ (photoresistors)
4 Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα. Πυκνωτζσ
4.1 Βαςικζσ ζννοιεσ-χωρθτικότθτα-ςυνδεςμολογία πυκνωτϊν
4.2 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν διθλεκτρικι ςτακερά
4.3 φνκετα διθλεκτρικά-Απϊλειεσ διθλεκτρικϊν
4.4 Διθλεκτρικά υλικά
4.5 τακεροί πυκνωτζσ- χαρακτθριςτικά μεγζκθ
4.6 Καταςτολι θλεκτρονικϊν παρεμβολϊν με πυκνωτζσ

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

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,




Χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα παρουςιάςεων
Εξειδικευμζνο λογιςμικό ςχεδιαςμοφ πλακετϊν
τυπωμζνων κυκλωμάτων

Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Δραστηριότητα

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

26
26
26

26
16
120

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

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.

πραγματοποιοφνται με τθ λιξθ των διαλζξεων και
περιλαμβάνουν γραπτι εξζταςθ ςτθ διδαχκείςα φλθ.
Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται ςτα Ελλθνικά, με
ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και περιλαμβάνουν:
-χεδίαςθ πλακετϊν τυπωμζνων κυκλωμάτων
-Επίλυςθ προβλθμάτων υλοποίθςθσ θλεκτρονικϊν
διατάξεων με δεδομζνουσ περιοριςμοφσ.
-Επίλυςθ προβλθμάτων χριςθσ θλεκτρονικϊν
εξαρτθμάτων ςε διάφορεσ ςυςκευαςίεσ.
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:
Σον ςχεδιαςμό πλακετϊν τυπωμζνων κυκλωμάτων.
ΙΙ. υνολικι αξιολόγθςθ (40%) με Σελικι εξζταςθ ςτο
εργαςτιριο και με χριςθ Η/Τ.
ΙΙΙ. Τλοποίθςθ (30%)
τυπωμζνου κυκλϊματοσ.

ςυγκεκριμζνθσ

πλακζτασ

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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Θ. Γ. Γκιόκασ, Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικϊν Εξαρτθμάτων και Τλικϊν, Εκδόςεισ Αράκυνκοσ,
Ακινα, 2010.
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Φυλλάδιο Εργαςτθρίου

