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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΜΕΣΡΗΕΙ – ΑΙΘΗΣΗΡΙΑ &
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ
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
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικότθτασ

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 (ςτθν αγγλικι)
http://electronics.teipir.gr

2. 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

Η φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ των αρχϊν λειτουργίασ των βαςικϊν
αιςκθτιρων μθ θλεκτρικϊν μεγεκϊν, του τρόπου ςφνδεςισ τουσ με τα θλεκτρονικά
ςυςτιματα ανάγνωςθσ μζςω των κυκλωμάτων προςαρμογισ, τθσ βακμονόμθςθσ και
διακρίβωςθσ τουσ, κακϊσ και των πεδίων εφαρμογισ τουσ. Σο εκπαιδευτικό υλικό
πλαιςιϊνεται με τθν μελζτθ των παραγόντων οι οποίοι ειςάγουν παρεμβολζσ ςτισ
μετριςεισ με αιςκθτιρεσ, των κατάλλθλων θ/ν κυκλωμάτων αναλογικο-ψθφιακισ
μετατροπισ κακϊσ και του απαραίτθτου λογιςμικοφ ανάγνωςθσ των ςχετικϊν θ/ν
ςυςτθμάτων. Σο μάκθμα υποςτθρίηεται από κατάλλθλα επιλεγμζνεσ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ αντίςτοιχεσ των κεωρθτικϊν ενοτιτων με ςκοπό τθν πρακτικι εξοικείωςθ των
φοιτθτϊν με το αντικείμενο του μακιματοσ, αλλά και με τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων
ανάπτυξθσ απλϊν μετρθτικϊν διατάξεων με αιςκθτιρεσ.

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ είναι ςε κζςθ να:
 επιλζξει τα κατάλλθλα κυκλϊματα προςαρμογισ με ςκοπό τθν μζτρθςθ φυςικϊν και
άλλων μεγεκϊν μζςω αιςκθτιρων
 επιλζξει τα κατάλλθλα κυκλϊματα A/D με ςκοπό τθν ανάγνωςθ των μετριςεων
αιςκθτιρων από αντίςτοιχα ψθφιακά ςυςτιματα ανάγνωςθσ και καταχϊρθςθσ
δεδομζνων
 να εντοπίςει πικανζσ παρεμβολζσ ςε περιβάλλον μετριςεων και να προτείνει τεχνικζσ
περιοριςμοφ τουσ
 αξιολογιςει τφπουσ αιςκθτιρων εξετάηοντασ τθν αρχι λειτουργίασ τουσ, τα
κυκλϊματα προςαρμογισ, τα χαρακτθριςτικά ακριβείασ τουσ, τα δυναμικά
χαρακτθριςτικά τουσ, τα πεδία εφαρμογϊν τουσ κακϊσ και τισ τεχνικζσ διακρίβωςισ
τουσ
 αναλφςει τα κυκλϊματα προςαρμογισ, τθ μζκοδο διακρίβωςθσ και βακμονόμθςθσ
κακϊσ και τισ εφαρμογζσ των αιςκθτιρων βαςικϊν φυςικϊν μεγεκϊν (κερμοκραςίασ,
μετατόπιςθσ, δφναμθσ κλπ)
 χρθςιμοποιεί ςυςτιματα ςυλλογισ δεδομζνων μετριςεων και να αναπτφςςει
αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςε περιβάλλον κλαςςικοφ αλλά και γραφικοφ
προγραμματιςμοφ.
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

Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. Γενικά περί θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων μετριςεων. Περιβάλλον μετριςεων,
χαρακτθριςτικά και εφαρμογζσ αιςκθτιρων.
2. Θεωρία ςφαλμάτων και μζκοδοι εκτίμθςισ τουσ – ςφγχρονα εργαλεία λογιςμικοφ.
Αρχζσ θλεκτρονικϊν οργάνων μζτρθςθσ και ςυλλογισ δεδομζνων.
3. Ηλεκτρικόσ κόρυβοσ και παρεμβολζσ ςτα ςυςτιματα μετριςεων. Εςωτερικζσ και
εξωτερικζσ πθγζσ παρεμβολϊν. Μζκοδοι μζτρθςισ τουσ και τρόποι αντιμετϊπιςθσ.
4. Βαςικά θ/ν κυκλϊματα μετατροπισ θλεκτρικοφ μεγζκουσ ςε ςυχνότθτα (Χ→F)
5. Αναλογικοί ψθφιακοί μετατροπείσ (A/D), χαρακτθριςτικά και διακζςιμα κυκλϊματα:
Ανάλυςθ A/D διπλισ κλίςθσ, κλιμακωτισ προςζγγιςθσ, διαδοχικϊν προςεγγίςεων, flash
6. Ειςαγωγι ςτουσ αιςκθτιρεσ – ορολογίεσ – κατθγοριοποίθςθ – εφαρμογζσ – μζκοδοι
ανάλυςθσ
7. Θερμόμετρα: κερμοηεφγθ, RTD, thermistors, θμιαγωγικϊν ενϊςεων, υπερφκρου
8. Αιςκθτιρια καταπόνθςθσ (strain gauge): μζτρθςθ δφναμθσ- μζτρθςθ ροπισ κάμψθσ –
αντιςτάκμιςθ κερμοκραςιακϊν μεταβολϊν - εφαρμογζσ
9. Αιςκθτιρια κζςθσ ι μετατόπιςθσ: – γραμμικά μεταβλθτόσ διαφορικόσ
μεταςχθματιςτισ – ςφνδεςθ πλάτθ με πλάτθ – ςθμείο αναφοράσ – γραμμικι περιοχι -

εφαρμογζσ
10. Αιςκθτιριο με πλακίδιο Hall: μζτρθςθ ταχφτθτα περιςτροφισ γραναηιοφ – εφαρμογι
ωσ αιςκθτθρίου προςζγγιςθσ
11. Δυναμικά χαρακτθριςτικά και χρονικζσ αποκρίςεισ αιςκθτθρίων
12. φγχρονα θλεκτρονικά ςυςτιματα μετριςεων και ςυςτιματα ςυλλογισ δεδομζνων
μετριςεων.
4. 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

Εξειδικευμζνο λογιςμικό για τισ εφαρμογζσ
μετρθτικϊν διατάξεων και εικονικϊν οργάνων.

Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ οι
οποίεσ αφ’ ενόσ εςτιάηουν
ςτθν εφαρμογι των
εννοιϊν όπωσ αυτζσ
παρουςιάηονται ςτισ
διαλζξεισ και αφ’ ετζρου
ςτθ χριςθ εξειδικευμζνου
λογιςμικοφ ελζγχου
μετρθτικϊν οργάνων και
διατάξεων.
υγγραφι αναφοράσ για
τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ
Μελζτθ και προετοιμαςία
για τισ εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
26
26

26

16
120

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

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ επί του κεωρθτικοφ μζρουσ
του μακιματοσ (60%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
- Ερωτιςεισ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ κεωρθτικϊν
ηθτθμάτων
- Επίλυςθ αρικμθτικϊν προβλθμάτων επί δεδομζνων
κυκλωμάτων τα οποία αφοροφν μετρθτικζσ
διατάξεισ

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

ΙΙ. Αξιολόγθςθ επί του εργαςτθριακοφ μζρουσ του
μακιματοσ (40%) ωσ εξισ:

- Γραπτι εξζταςθ ςε δφο κφκλουσ εργαςτθριακϊν
αςκιςεων
- Αξιολόγθςθ ατομικϊν εργαςιϊν
- Προφορικι αξιολόγθςθ κατά τθν διάρκεια των
εργαςτθριακϊν αςκιςεων

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ, Ν., Μετριςεισ- Ηλεκτρονικά ςυςτιματα μετριςεων και αιςκθτιρια,
θμειϊςεισ διδαςκαλίασ, ΣΕΙ Πειραιά, 2012.
LANG, T.T., Ηλεκτρονικά ςυςτιματα μετριςεων, (μεταφραςμζνο), Εκδ. Σηιόλα, Ακινα,
1992.
ΠΕΣΡΙΔΗ, Β., υςτιματα μετριςεων, Εκδ. Univ. Studio Press, 1992.
ΘΕΟΔΩΡΟΤ, Ν., Ηλεκτρονικζσ Μετριςεισ, Εκδ. υμμετρία, Ακινα 1997.
ΛΟΤΣΡΙΔΗ, ., Σεχνολογία μετριςεων και αιςκθτιρων, Εκδ. ΙΩΝ
ΓΑΣΕΡΑΣΟ, Α., ΜΟΤΡΟΤΣΟ, ., ΑΝΔΡΕΑΔΗ, Ι., Σεχνολογία μετριςεων και αιςκθτιρων,
Εκδ. Σςότρασ, 2013
ΚΑΛΟΒΡΕΚΣΗ Κ., ΚΑΣΕΒΑ Ν., Αιςκθτιρεσ Μζτρθςθσ και Ελζγχου, Εκδ. Σηιόλα, 2013
ΠΑΚΣΙΣΗ, ., Ηλεκτρονικζσ μετριςεισ, Εκδ. Ιων, Ακινα 1989.
GARDNER, J.W., Μικροαιςκθτιρεσ – αρχζσ και εφαρμογζσ, (μεταφραςμζνο), Εκδ. Σηιόλα,
Ακινα 1994.
PALLΑS-ARENY, R. and WEBSTER, J.G., Sensors and signal conditioning, WILEY, 2001.
FRADEN, J., Handbook of modern sensors, AIP, 1996.
KULARATNA, N., Modern electronic test and measuring instruments, IEE series, 1996.
BENTLEY, J.P., Measurement systems, Longman, 1996.
Φυλλάδιο Εργαςτθρίου.

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

