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Σιματα, Συςτιματα και Κυκλϊματα

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

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
0
0

7

Διαλέξεισ
Αςκήςεισ Πράξησ
Εργαςτηριακέσ Αςκήςεισ
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)

ο

Ηλεκτρικά Κυκλϊματα ΙΙ (2 εξάμθνο)
Ελλθνικι
ΟΧΙ
http://filters.teipir.gr/HGD/CS/Main_CS.htm

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
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 ζχει αποκτιςει τισ βαςικζσ
γνϊςεισ ςτθ κεωρία των γραμμικϊν ςυςτθμάτων και των ςθμάτων ςυνεχοφσ χρόνου με
εφαρμογι κυρίωσ ςε θλεκτρονικά ςυςτιματα και κυκλϊματα ϊςτε να είναι ςε κζςθ να:
1. Ταξινομεί τα ςιματα και τα ςυςτιματα ανάλογα με τισ ιδιότθτζσ τουσ,
2. Χρθςιμοποιεί ειδικά ςιματα, όπωσ το βθματικό και το κρουςτικό, ωσ μακθματικζσ
επεκτάςεισ αλλά και ωσ εργαλεία ανάλυςθσ και περιγραφισ ςθμάτων και ςυςτθμάτων,
3. Υπολογίηει τθν ςχζςθ ειςόδου-εξόδου γραμμικϊν ςυςτθμάτων με διάφορουσ τρόπουσ,
4. Κάνει φαςματικι ανάλυςθ ςθμάτων και ςυςτθμάτων χρθςιμοποιϊντασ τθν ςειρά και
τον μεταςχθματιςμό Fourier, ϊςτε να προχωρά ςε χαρακτθριςμό και κατθγοριοποίθςι
τουσ,
5. Περιγράφει γραμμικά ςυςτιματα με διαφορικζσ εξιςϊςεισ ςτο πεδίο του χρόνου και
με ςυναρτιςεισ ςυςτθμάτων ςτο πεδίο ςυχνοτιτων μζςω των μεταςχθματιςμϊν
Fourier και Laplace,
6. Αναλφει θλεκτρικά και θλεκτρονικά κυκλϊματα ςτο πεδίο του χρόνου και τθσ
ςυχνότθτασ,
7. Υπολογίηει τισ ςυναρτιςεισ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και κατανοεί τθν ςυμπεριφορά
και τθν λειτουργία τουσ.

Λζξεις κλειδιά: Σιματα και ςυςτιματα ςυνεχοφσ χρόνου, γραμμικότθτα, αιτιοκρατικότθτα,
χρονικι μεταβολι, μοναδιαίο βθματικό ςιμα, μοναδιαίο κρουςτικό ςιμα, μιγαδικό
εκκετικό ςιμα, ςυνζλιξθ, βθματικι απόκριςθ, κρουςτικι απόκριςθ, κανονικι μορφι Ι και
ΙΙ, Fourier Transform, Laplace Transform, φαςματικι ανάλυςθ, ςυναρτιςεισ κυκλωμάτων,
αποκρίςεισ πλάτουσ και φάςθσ, πακθτικά κυκλϊματα, ενεργά κυκλϊματα.
Γενικέσ 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

1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
2. Αυτόνομθ Εργαςία
3. Ομαδικι Εργαςία
4. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Ειςαγωγι ςτα ςιματα και τα ςυςτιματα (ιδιότθτεσ, ταξινόμθςθ)


Χαρακτθριςτικά ςθμάτων, ειδικά ςιματα (βθματικό, κρουςτικό)



Περιγραφι ςυςτθμάτων ςτο πεδίο του χρόνου (διαφορικζσ εξιςϊςεισ, κρουςτικι
και βθματικι απόκριςθ, ςυνζλιξθ), Απόκριςθ γραμμικϊν ςυςτθμάτων ςε μιγαδικι
εκκετικι διζγερςθ - ΜΗΚ



Σφνδεςθ ςυςτθμάτων, κανονικζσ μορφζσ, αναλογικοί υπολογιςτζσ



Μεταςχθματιςμοί Fourier και Laplace και θ εφαρμογι τουσ ςτα ςιματα και
ςυςτιματα



Ανάλυςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων ςτο πεδίο ςυχνοτιτων, Συναρτιςεισ
Κυκλωμάτων, Πόλοι- Μθδενικά, Αποκρίςεισ πλάτουσ και φάςθσ, ενεργά και
πακθτικά κυκλϊματα 1θσ και 2θσ τάξθσ, φίλτρα, Δίκυρα κυκλϊματα

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο (κφριοσ τρόποσ)
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

 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν
διδαςκαλία ςτθν τάξθ,
 Μακθματικό λογιςμικό,
 Υποςτιριξθ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό
μελζτθσ, αςκιςεισ, λυμζνα κζματα εξετάςεων κ.λπ),
 Διαρκισ επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά

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

Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ, παράδοςθ
αςκιςεων και μελζτθ.
Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων και
παράδοςθ αςκιςεων
Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμινου (ϊρεσ)
52
104

54

210

Η αξιολόγθςθ πραγματοποιείται με τθ λιξθ των
διαλζξεων με γραπτι εξζταςθ ςτθ διδακτζα φλθ.
Η γραπτι εξζταςθ πραγματοποιείται ςτα ελλθνικά,
χωρίσ ςθμειϊςεισ αλλά με τυπολόγιο, που παρζχεται
μαηί με τισ εκφωνιςεισ των κεμάτων.
Τα κζματα είναι προβλιματα των οποίων ηθτείται θ
λφςθ αν και δεν αποκλείεται να υπάρχουν και
κεωρθτικζσ ερωτιςεισ. Συνικωσ δίνονται 5 κζματα
και ηθτείται θ λφςθ των 3 ι των 4.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Χρθςιμοποιοφμενο ςφγγραμμα :

1. Η.Γ. Δθμόπουλοσ, Σιματα, Συςτιματα &
Αυτοζκδοςθ, Ακινα, 2009

Κυκλϊματα Συνεχοφσ

Χρόνου,

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A. Papoulis, Circuits and Systems - A Modern Approach, McGraw-Hill
E. Kudeki, D.C. Munson Jr., Analog Signals and Systems, Pearson Prentice Hall
C. L. Phillips, J. M. Parr, E. A. Riskin, Signals, Systems and Transforms, Prentice Hall
Chi-Tsong Chen, Signals and Systems, Oxford University Press
A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, Signals and Systems, Prentice-Hall
W. D. Stanley, Transform Circuit Analysis for Engineering and Technology, Prentice
Hall
J. W. Nilsson, S.A. Riedel, Electric Circuits, Addison Wesley
R. C. Dorf, J.A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, John Wiley
C. A. Desoer, E.S. Kuh, Basic Circuit Theory, McGraw-Hill
P. M. Chirlian, Signals and Filters, Van Nostrand Reinhold

