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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

4
2

6

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικισ Υποδομισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

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

Ηλεκτρονικά Ι (2ο εξάμθνο)
Ελλθνικι
ΝΑΙ (αγγλικά)
http://audio.teipir.gr/analogelectronics2/

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

Το μάκθμα Ηλεκτρονικά ΙΙ, ωσ πιο προχωρθμζνο μάκθμα ςτα Αναλογικά Ηλεκτρονικά, ζχει
ωσ κφριουσ ςτόχουσ:
- Τθν επζκταςθ τθσ μελζτθσ απλϊν ενιςχυτικϊν διατάξεων ςε ςυνκετότερεσ, κακϊσ και ςε
ενιςχυτικζσ διατάξεισ υψθλϊν ςυχνοτιτων.
- Τθν εξοικείωςθ με τθ διαδικαςία ςχεδίαςθσ και βελτίωςθσ κυκλϊματοσ μζςω μθχανιςμϊν
ανάδραςθσ.
- Τθν απόκτθςθ ευχζρειασ ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν με τελεςτικοφσ ενιςχυτζσ.
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ είναι ικανοί:
1. Να αναλφουν κυκλϊματα ενιςχυτϊν με διακριτά ςτοιχεία και ολοκλθρωμζνα
κυκλϊματα τόςο ςτισ χαμθλζσ όςο και ςτισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ.
2. Να ςχεδιάηουν αναλογικά θλεκτρονικά κυκλϊματα (ςυμπεριλαμβανομζνων πακθτικϊν
και ενεργϊν φίλτρων πρϊτθσ τάξθσ), με ζμφαςθ ςτα κυκλϊματα τελεςτικϊν ενιςχυτϊν.
3. Να αντιλαμβάνονται τθν επίδραςθ τθσ αρνθτικισ ανάδραςθσ ςε ζναν ενιςχυτι και να
μποροφν να αναλφςουν κυκλϊματα απλοφ βρόχου ανάδραςθσ.

4. Να μποροφν να αναλφςουν και να ςχεδιάςουν απλοφσ ενιςχυτζσ ιςχφοσ ακουςτικϊν
ςυχνοτιτων, να αντιλαμβάνονται τισ ζννοιεσ τθσ παραμόρφωςθσ και του κορφβου και
να εφαρμόηουν μεκόδουσ περιοριςμοφ τουσ.
5. Να ςυνεργάηονται ςε ομάδα για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.
Λζξεισ κλειδιά: Ενιςχυτζσ ςτισ χαμθλζσ και ςτισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ, Τελεςτικοί Ενιςχυτζσ –
Διαφορικι ενίςχυςθ, Ανάδραςθ και ευςτάκεια ενιςχυτϊν, Ενιςχυτζσ ιςχφοσ,
Παραμόρφωςθ - Θόρυβοσ.
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
- Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Θεωρητικό Μζροσ
1. Ειςαγωγή-Γρήγορη Επανάληψη Βαςικϊν Γνϊςεων Θ. Γραμμ. Κυκλωμάτων
Στόχοσ θ ειςαγωγι ςτο αντικείμενο του μακιματοσ και θ γριγορθ επανάλθψθ βαςικϊν
γνϊςεων από τθν ανάλυςθ γραμμικϊν κυκλωμάτων που είναι απαραίτθτεσ για το μάκθμα.
2. Ενίςχυςη-Ενιςχυτζσ
Συνοπτικι επανάλθψθ των βαςικϊν γνϊςεων που αποκτικθκαν ςτο προαπαιτοφμενο
μάκθμα «Ηλεκτρονικά Ι» ςχετικά με τθν ζννοια τθσ ενίςχυςθσ τισ ενεργζσ θλεκτρονικζσ
διατάξεισ και τουσ ενιςχυτζσ.
3. υνάρτηςη Μεταφοράσ
Ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ Συνάρτθςθσ Μεταφοράσ (Σ. Μ.) ωσ εργαλείο ανάλυςθσ του
κυκλϊματοσ ςτθ ΜΗΚ, είδθ ενιςχυτϊν ανάλογα με τθ μορφι τθσ Σ. Μ., Ανάλυςθ
κυκλωμάτων απλισ ςτακεράσ χρόνου, φίλτρα, προςεγγιςτικά διαγράμματα Bode
4. Μοντζλα Γραμμικϊν Ενιςχυτϊν – Γενικευμζνο Κυκλωματικό Δίθυρο
Ειςαγωγι τθσ ζννοιασ του γραμμικοφ μοντζλου ενεργοφ κυκλϊματοσ, οριςμόσ του
γενικευμζνου κυκλωματικοφ δικφρου, μοντζλα ενιςχυτϊν.
5. Σελεςτικοί Ενιςχυτζσ (ΣΕ)
Ιδανικόσ ΤΕ, πραγματικόσ ΤΕ, τεχνικά χαρακτθριςτικά, ςυμβολιςμοί, μοντζλα
6. Βαςικά Κυκλϊματα με ΣΕ
Αναςτρζφουςα και μθ-αναςτρζφουςα ςυνδεςμολογία ενιςχυτι με ΤΕ, ιδανικόσ

διαφοριςτισ και ολοκλθρωτισ, ενεργά φίλτρα 1θσ τάξθσ με ΤΕ, απομονωτισ, ακροιςτισ,
διαφορικόσ ενιςχυτισ με ΤΕ, ενιςχυτισ οργανολογίασ με ΤΕ, άλλα εξειδικευμζνα
κυκλϊματα.
7. Αρνητική Ανάδραςη
Ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ ανάδραςθσ, ιδανικό μοντζλο ανάλυςθσ τθσ ανάδραςθσ,
επιδράςεισ τθσ αρνθτικισ ανάδραςθσ ςτισ επιδόςεισ ενιςχυτϊν, ευςτάκεια ενιςχυτϊν με
ανάδραςθ, είδθ ανάδραςθσ απλοφ βρόχου.
8. Μζθοδοι Ανάλυςησ Κυκλωμάτων Ανάδραςησ Απλοφ Βρόχου
Χριςθ των δικφρων για τθν επίλυςθ κυκλωμάτων ανάδραςθσ απλοφ βρόχου με βάςθ το
ιδανικό μοντζλο ανάλυςθσ τθσ ανάδραςθσ, Θ. Αποςφνκεςθσ τθσ Ανάδραςθσ, ανάλυςθ
κυκλωμάτων ανάδραςθσ με ζνα ι περιςςότερα τρανηίςτορ ι/και ΤΕ.
9. Φαςματική Απόκριςη Ενιςχυτϊν
Μελζτθ των ενιςχυτϊν εκτόσ τθσ περιοχισ διζλευςθσ, θ φαςματικι απόκριςθ ςτισ υψθλζσ
ςυχνότθτεσ
10. Μοντζλα Λειτουργίασ Ενιςχυτικϊν Διατάξεων ςτισ Τψηλζσ υχνότητεσ
Μοντζλα ενιςχυτικϊν διατάξεων ςτισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ, π-υβριδικά ιςοδφναμα BJT και
MOSFET
11. Ανάλυςη Κυκλωμάτων Ενιςχυτϊν ςτισ Τψηλζσ υχνότητεσ
Προςζγγιςθ επικρατοφντοσ πόλου, γινόμενο κζρδουσ-εφρουσ ηϊνθσ, μζκοδοσ ςτακερϊν
χρόνου ανοιχτοκυκλϊςεωσ, μζκοδοσ ςτακερϊν χρόνου βραχυκυκλϊςεωσ, φαινόμενο
Miller.
12. Ενιςχυτζσ Ιςχφοσ
Ενιςχυτζσ ιςχφοσ, ιςχφσ, απόδοςθ ιςχφοσ, επιδόςεισ, απαγωγι κερμότθτασ, ταξινόμθςθ ςε
είδθ ανάλογα με τον τρόπο ςφηευξθσ με το φορτίο, με τθ χριςθ απλισ ι ςυνεργατικισ
τοπολογίασ, με τθ γωνία διζλευςθσ του ςιματοσ (τάξεισ λειτουργίασ)
13. Ανάλυςη ενιςχυτϊν ιςχφοσ / Γραμμικότητα, Παραμόρφωςη, Θόρυβοσ
Ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ δυναμικισ ευκείασ φόρτου, ςυνδεςμολογίεσ Darlington & Sziklai,
ςφηευξθ φορτίου με μεταςχθματιςτι, push-pull ενιςχυτζσ, απόδοςθ ανάλογα με τθν τάξθ
λειτουργίασ, τον τρόπο ςφηευξθσ με το φορτίο και τθν φπαρξθ ι όχι push-pull
Ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ παραμόρφωςθσ, οριςμόσ μζτρων του ποςοφ και είδουσ
παραμόρφωςθσ αλλά και κορφβου.
Εργαςτηριακό Μζροσ
Το εργαςτιριο των Ηλεκτρονικϊν ΙΙ αςχολείται κυρίωσ με τθ μελζτθ των Αναλογικϊν
Ηλεκτρονικϊν από DC ζωσ και τα 10MHz, μζςα από κατάλλθλεσ αςκιςεισ :
Άςκηςη 1 : "Τροφοδοτικά 1: Ανόρκωςθ & εξομάλυνςθ"
Άςκηςη 2 : "Τροφοδοτικά 2: Γραμμικι ςτακεροποίθςθ"
Άςκηςη 3: "Τελεςτικοί ενιςχυτζσ 1: Βαςικζσ τοπολογίεσ ενιςχυτι με ΤΕ"
Άςκηςη 4: "Τελεςτικοί ενιςχυτζσ 2: Διαφορικόσ ενιςχυτισ και εφαρμογζσ ΤΕ"
Άςκηςη 5: "Απόκτθςθ / μελζτθ ςυνάρτθςθσ μεταφοράσ"
Άςκηςη 6: "Αρνθτικι ανάδραςθ 1: Παραδείγματα με 1 BJT"
Άςκηςη 7: "Αρνθτικι ανάδραςθ 2: Παραδείγματα με τελεςτικοφσ ενιςχυτζσ και διβάκμιο
ενιςχυτι με BJT"

Άςκηςη 8: "Ενιςχυτζσ ιςχφοσ"
Άςκηςη 9: "Σχεδίαςθ βαςικϊν κυκλωμάτων με BJT"
Άςκηςη 10: "Σχεδίαςθ βαςικϊν κυκλωμάτων με JFET"
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

- Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
παρουςιάςεων power point
- Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ
- Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ του
Εργαςτθριακοφ μζρουσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ Μoodle

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,
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.

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
Συγγραφι αναφορϊν
για τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ
Αυτοτελισ Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

52
52
26

26

24

180

Σφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ,
ο Τελικόσ Βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ x 60% και
(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ x 40%.
Η βακμολογία του κεωρθτικοφ μζρουσ προκφπτει
κατά 80% από τθν τελικι γραπτι εξζταςθ και κατά
20% ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ / αςκιςεισ / εργαςίεσ που
κα δίνονται / ηθτοφνται κατά τθ διάρκεια του
εξαμινου.
Η βακμολογία του εργαςτθριακοφ μζρουσ προκφπτει

ωσ ο μζςοσ όροσ όλων των επιμζρουσ βακμϊν των
αςκιςεων που ζχουν διεξαχκεί με επιτυχία.
Ο επιμζρουσ βακμόσ κάκε άςκθςθσ προκφπτει από το
βακμό τθσ επί τόπου εξζταςθσ ι το βακμό τθσ επί
τόπου εξζταςθσ και τθσ εργαςτθριακισ αναφοράσ,
όπου ζχει ηθτθκεί τζτοια, ωσ 0.6 Χ βακμόσ επί τόπου
εξζταςθσ + 0.4 Χ βακμόσ εργαςτθριακισ αναφοράσ.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. SEDRA, A.S., SMITH, K.C., Μικρο-θλεκτρονικά κυκλϊματα, Tόμοι Α και Β, Εκδόςεισ
Παπαςωτθρίου, Ακινα.
2. GRAY, HURST, LEWIS, MEYER, Ανάλυςθ και ςχεδίαςθ αναλογικϊν ολοκλθρωμζνων
κυκλωμάτων, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, Ακινα.
3. MILLMAN J., HALKIAS C., Ολοκλθρωμζνθ Ηλεκτρονικι, Ζκδοςθ ΤΕΕ, Ακινα 1978.
4. MALVINO A.P., Electronic Principles, McGraw-Hill.
5. Σθμειϊςεισ Μακιματοσ (διδάςκοντοσ)
6. Φυλλάδιο Εργαςτθρίου.
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

