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 Η ιστορία του Τμήματος Ηλεκτρονικής 

 Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών σήμε-

ρα 

 Πώς θα έρθετε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών 

 Διοικητική και Οργανωτική Δομή του Τμήμα-

τος 

 Υπηρεσίες – Παροχές 

 Προσωπικό του Τμήματος 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Η ιστορία του Τμήματος Ηλεκτρονικών        

Μηχανικών 

Η ιστορία του σημερινού τμήματος Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ-

μογών (ΣΤΕΦ) ξεκινάει το έτος 1936. Εκείνη τη 

χρονιά ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η ιδιωτική 

σχολή ‘Ευκλείδης’ με σκοπό την 

παροχή μέσης και ανώτερης εκ-

παίδευσης σε ένα μεγάλο αριθμό 

τεχνικών ειδικοτήτων. Ανάμεσά 

τους ξεχώριζε η πρωτοπόρος για 

την εποχή της ειδικότητα των Ρα-

διοτεχνιτών στην οποία μπορού-

σαν να φοιτήσουν οι απόφοιτοι 

του τότε εξατάξιου γυμνασίου. Οι 

σπουδές διαρκούσαν ένα έτος και 

οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα 

να συνεχίσουν στη σχολή Ραδιο-

ηλεκτρολόγων για άλλα δύο έτη. 

Το 1965 οι σπουδές αυτές ενοπο-

ιήθηκαν σε μια νέα σχολή με τρι-

ετή διάρκεια σπουδών, με την ο-

νομασία ‘Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών’, γνωσ-

τή και ως Α.Σ.Η. Το 1981 η Α.Σ.Η. αποκτά δημό-

σιο χαρακτήρα και εντάσσεται ως ‘Τμήμα Ηλεκ-

τρονικών’ στην Ανώτερη Σχολή Τεχνολόγων Μη-

χανικών των ΚΑΤΕΕ.  

Τέλος, από το 1983 έως σήμερα και μετά την με-

τεξέλιξη των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε Τ.Ε.Ι. το τμήμα ανή-

κει στη Σ.Τ.ΕΦ. με τον αρχικό τίτλο Τμήμα Η-

λεκτρονικής, ο οποίος τροποποιήθηκε το 2013 σε 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μεγάλο χρονικό διάσ-

τημα το τμήμα με τις προηγούμενες μορφές του 

ήταν το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρε-

ίχε εκπαίδευση στον τομέα της Ηλεκτρονικής στη 

Βόρεια Ελλάδα.  

Η μακρόχρονη πορεία του τμήματος με τη μια ή 

την άλλη μορφή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

οι απόφοιτοί του με την άριστη κατάρτισή τους 

υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι τα στελέχη εκεί-

να που εισήγαγαν, εδραίωσαν και συνεχίζουν να 

αναπτύσσουν τον τομέα της Ηλεκτρονικής στο 

Βορειοελλαδικό χώρο, τόσο στον ιδιωτικό όσο 

και στο δημόσιο τομέα.  
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Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ σή-

μερα 

Το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. ανήκει στη Σχολή 

Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του A.Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης μαζί με τα τμήματα Αυτοματισμο-

ύ, Έργων Υποδομής, Οχημάτων και Πληροφορι-

κής.  

Σήμερα, το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ., έχοντας 

ως στόχο του την όσο το δυνατόν πληρέστερη 

θεωρητική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοι-

τητών και φοιτητριών του, έχει διαμορφώσει ένα 

ευρύ πρόγραμμα σπουδών με μεγάλο αριθμό ερ-

γαστηριακών μαθημάτων. Το πρόγραμμα διαρκεί 

οκτώ εξάμηνα από τα οποία το τελευταίο  περι-

λαμβάνει την υπό επίβλεψη υποχρεωτική πρακτι-

κή άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της 

πτυχιακής εργασίας. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-

2014 εισήχθησαν στο τμήμα συνολικά 200 φοιτη-

τές/τριες. 

Πως θα έρθετε στο Τμήμα 

Από τον Ιούνιο του 2001 το Τμήμα Ηλεκτρονικής 

έχει μεταφερθεί σε νέο κτίριο που βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι.Θ. στην περιοχή της Σίν-

δου. Ο καλύτερος τρόπος για να έρθει κανείς στο 

A.Τ.Ε.Ι.Θ. είναι να ακολουθήσει την Εθνική οδό 

Θεσσαλονίκης - Αθήνας και να στρίψει δεξιά στο 

9ο χλμ. προς τη Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. 

Το A.Τ.Ε.Ι.Θ. βρίσκεται 1χλμ. μετά τη στροφή 

αυτή στα δεξιά.  

Ο ΟΑΣΘ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 933930) εξυπηρετεί με 

αστική συγκοινωνία το A.Τ.Ε.Ι.Θ. με το λεωφορε-

ίο Νο 52 που ξεκινάει από το Σιδηροδρομικό 

Σταθμό και κατάλήγει στο A.T.E.I.Θ.  

Προκειμένου να φθάσει κάποιος στο κτίριο του 

Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχ. μπορεί να διασχί-

σει το μεγάλο διάδρομο στο κεντρικό κτίριο του 

A.Τ.Ε.Ι.Θ., να βγει από το κτίριο, να στρίψει α-

ριστερά και να προχωρήσει παράλληλα προς το 

δρόμο. Το κτίριο του τμήματος βρίσκεται μετά το 

γήπεδο μπάσκετ στην ευθεία του δρόμου αυτού. 

 

 

 

Χάρτης του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με το κτίριο του 

Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

ΣΤΕΦ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΤΕΙΘ

προς Θεσσαλονίκη

κεντρικός διάδρομος

Σ
Ε

Υ
Π

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σ
Δ

Ο

Σ
Ε

Υ
Π

P

P

P
P

ΣΤΑΣΗ
ΟΑΣΘ

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΔΩ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Διοικητικές αρχές του Τμήματος 

Οι διοικητικές αρχές του Τμήματος για το ακαδη-

μαϊκό έτος 2013-2014 συγκροτούνται ως εξής: 

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπάμνιος     

Καθηγητής 

Αναπληρωτής               

Πρόεδρος: 

Αριστοτέλης Καζακόπουλος    

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

Συνέλευση Τμήματος 

Στη Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχουν όλα 

τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ένας 

εκπρόσωπος του ΕΤΠ και ένας εκπρόσωπος των 

φοιτητών. Στη Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος 

του τμήματος του οποίου η τρέχουσα θητεία λήγει 

στις 31/8/2015. 

 

Εργαστήρια 

Στο Τμήμα λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρι-

α: 

Αιθ. Εργαστήριο 

A1 ΜΜΕ Ι - Ηλεκτρονικά Ισχύος 

A2 Ηλεκτρονική Φυσική – Ηλεκτρονικά Ι 

A3 ΜΜΕ ΙΙ 

A4 Ασυρμάτων Επικοινωνιών 

A5 Προγραμματισμός Η/Υ Ι και ΙΙ  

Γ1 Οπτοηλεκτρονική – Οπτικές Επικοινωνίες 

Γ2 Τεχν. Ηλεκτρ. Εξ. και Σχεδίαση – ΘΚ  

Γ3 Τηλεπικοινωνίες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Γ4 Μικροϋπολογ. ΙΙ-Εφαρμογές Μ/Υ-Δίκτυα Η/Υ 

Γ5 Μικροϋπολογιστές Ι - CAD 

Γ6 Studio Τηλεόρασης  

Δ1 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι και ΙΙ 

Δ2 Ηλεκτρονικές Μετρήσεις – Ηλεκτρονικά ΙΙΙ 

Δ3 ΣΑΕ  

Δ4 Ηλεκτρικές Μετρήσεις – Ηλεκτρονικά ΙΙ  

Γραμματεία του Τμήματος 

Ελένη Σέχα (διοικητικά θέματα). 

Χρυσάνθη Θεοδωρίδου (φοιτητικά θέματα). 

Η γραμματεία του τμήματος εξυπηρετεί το κοινό 

καθημερινά, 11:00 με 13:00. τηλ.: 2310 013621, 

fax: 2310 791622   

Διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ 

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Τ.Θ. 141 

57 400 Θεσσαλονίκη 
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Επιτροπές του Τμήματος 

Στο Τμήμα έχουν συσταθεί οι εξής επιτροπές, που 

επικουρούν το έργο του Προέδρου και της Συνέ-

λευσης: 
1. Ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης (ΟΜΕΑ):             

Γ. Μπάμνιος, Ι. Κιοσκερίδης, Α. Καζακόπουλος 

2. Προγράμματος σπουδών: Δ. Παπακώστας,                    

Ι. Κιοσκερίδης, Μ. Ιωαννίδου, Α. Καζακόπουλος, 

Α. Ιωσηφίδης, Π. Τζέκης 

3. Πρακτικής άσκησης: Μ. Ιωαννίδου,                                   

Δ. Παπακώστας, Α. Καζακόπουλος 

4. Δεοντολογίας ιστοσελίδας τμήματος:                                 

Σ. Κυρτόπουλος, Δ. Παπακώστας, Π. Τζέκης 

5. Κτιριακών εγκαταστάσεων: Ε. Σέχα, Ζ. Αμπατζής, 

Α. Παρασκευόπουλος 

6. Κατατακτηρίων Εξετάσεων: Καθ. Δ. Παπακώστας, 

Καθ. Εφ. Σ. Κυρτόπουλος, Καθ. Εφ. Α. Αλεξαν-

δρής 

7. Μετεγγραφών: Καθ. Δ. Παπακώστας, Αν. Καθ. Α. 

Καζακόπουλος, Προϊσταμένη Γραμματείας Ε. Σέ-

χα 

Επίσης έχουν ορισθεί οι παρακάτω υπεύθυνοι:  

1. Πτυχιακών εργασιών: Καθ. Ι. Κιοσκερίδης 

2. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος προγράμματος Erasmus: 

Επ. Καθ. Α. Ιωσηφίδης 

3. Ιστοσελίδας και δικτύου: Καθ. Εφ. Σ. Κυρτόπουλος 

4. Οδηγού Σπουδών: Καθ. Γ. Μπάμνιος 

5. Νησίδας Η/Υ Ναυτίλος: Καθ. Εφ. Σ. Κυρτόπουλος 

6. Ωρολογίου προγράμματος: Καθ. Εφ. Α. Αλεξαν-

δρής 

7. Προγράμματος εξετάσεων: Καθ. Ι. Κιοσκερίδης 

8.  Μέντορας στο ΚΕ.ΣΥ.Π.: Καθ. Δ. Παπακώστας 

9. Εισηγητής αναγνώρισης μαθημάτων φοιτητών από 

μετεγγραφές: Καθ. Δ. Παπακώστας 

10. Εισηγητής αναγνώρισης μαθημάτων φοιτητών 

Erasmus: Επ. Καθ. Α. Ιωσηφίδης 

Ιστοσελίδα του Τμήματος 

www.el.teithe.gr 

Σύλλογος φοιτητών 

Ονομάσθηκε Σύλλογος Σπουδαστών Τμήματος 

Ηλεκτρονικής το 1981, με την ένταξη του τμήμα-

τος στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και μετέπειτα στο Τ.Ε.Ι.Θ. 

Σκοπός του συλλόγου είναι η βοήθεια για την κα-

λύτερη και ουσιαστικότερη εμπέδωση της γνώσης 

των φοιτητών. 

Ειδικότερα, ασχολείται με τα εκπαιδευτικά ζητή-

ματα των οποίων η άμεση λύση ενδιαφέρει όλους 

τους φοιτητές του τμήματος και φροντίζει για την 

λύση τους σε συνεργασία με τα όργανα του τμή-

ματος στα οποία μετέχει. Το Διοικητικό Συμβού-

λιο του συλλόγου συγκροτείται ύστερα από τις 

φοιτητικές εκλογές οι οποίες διεξάγονται κάθε 

χρόνο στο εαρινό εξάμηνο. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ 

Διαδικτυακή Υποδομή 

 

Οι φοιτητές του 

Τμήματος έχουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης 

με το διαδίκτυο 

(internet) μέσω του 

τοπικού δικτύου του τμήματος. Το δίκτυο αυτό 

αποτελείται από 400 περίπου ηλεκτρονικούς υπο-

λογιστές (20-25 σταθμοί εργασίας σε κάθε εργασ-

τήριο) οι οποίοι συνδέονται με τον Titana, που εί-

ναι ο εξυπηρετητής (server) του τμήματος. Αυτός 

με τη σειρά του συνδέεται με τον κεντρικό εξυπη-

ρετητή του A.Τ.Ε.Ι.Θ., που βρίσκεται στο Τμήμα 

Πληροφορικής, με οπτική ίνα και ταχύτητα μετά-

δοσης πληροφοριών 200 Mbps. 

Κάθε φοιτητής του τμήματος μπορεί να έχει προ-

σωπικό λογαριασμό πρόσβασης στο δίκτυο και 

στο διαδίκτυο όσο βρίσκεται στο τμήμα, αλλά και 

τη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης . Στους 

χρήστες του δικτύου παρέχονται οι υπηρεσίες η-

λεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προσωπικής 

σελίδας και ftp. Επίσης, όλοι οι φοιτητές μπορούν 

οποιαδήποτε στιγμή να εκτυπώνουν μία ανεπίση-

μη αναλυτική βαθμολογία.  

Επιπλέον στο τμήμα λειτουργεί η ειδική νησίδα 

40 Η/Υ Ναυτίλος για 

ελεύθερη χρήση από 

τους φοιτητές του 

Τμήματος και το α-

σύρματο τοπικό δίκτυο Wi-Fi. 

 

Το e-μάθηση είναι έ-

νας δικτυακός τόπος ο 

οποίος λειτουργεί στο 

Τμημα Ηλεκτρονικών 

Μηχ. και παρέχει υπηρεσίες ασύγχρονης εκπαίδε-

υσης.  

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την «Αναμόρφωση προγραμμά-

των προπτυχιακών σπουδών» και καλύπτει τα πε-

ρισσότερα μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια) 

παρέχοντας τις εξής δυνατότητες: 

 παροχή ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού 

ανά μάθημα. 

 αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των φοιτη-

τών και των καθηγητών του τμήματος. 

 βάση δεδομένων με όρους και έννοιες που 

χρησιμοποιούνται στα μαθήματα. 

 βάση δεδομένων με φύλλα δεδομένων η-

λεκτρονικών εξαρτημάτων και εφαρμογών. 

Υπεύθυνος Δικτύου 

Σταύρος Κυρτόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών  

Βιβλιοθήκη 

Οι φοιτητές του τμήματος εξυπηρετούνται από 

την κεντρική βιβλιοθήκη τoυ A.T.E.I. Θεσσαλο-

νίκης   που περιλαμβάνει περίπου 250 τίτλους πε-

ριοδικών και 14.000 τίτλους βιβλίων και λειτουρ-

γεί και ως δανειστική. Η κεντρική βιβλιοθήκη 
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βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο του A.Τ.Ε.Ι.Θ. 

και εξυπηρετεί όλα τα τμήματα των 4 σχολών που 

υπάρχουν στο Ίδρυμα. 

Γραφείο Διασύνδεσης 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του A.Τ.Ε.Ι.Θ., εξοπ-

λισμένο και στελεχωμένο με ειδικό προσωπικό, 

λειτουργεί σε χώρο δίπλα στο αμφιθέατρο του 

κτιρίου της Σ.Ε.Υ.Π. 

Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η διαρ-

κής ενημέρωση των φοιτητών και πτυχιούχων για 

τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και την οικονομική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ενώ από την 

πλευρά τους, επιχειρήσεις και οργανισμοί, έχουν 

στη διάθεσή τους διαρκή ροή πληροφόρησης για 

τους αποφοίτους του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που 

αναζητούν εργασία, καθώς και τις ειδικότητές το-

υς. 

Ακόμη, φοιτητές και απόφοιτοι μπορούν να ενη-

μερώνονται για τις ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπο-

υδών, υποτροφιών και προγραμμάτων επαγγελμα-

τικής κατάρτισης. 

Αθλητισμός 

Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να συμμετέ-

χουν στους παρακάτω τομείς άθλησης που προσ-

φέρει το A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: 

Ποδόσφαιρο (ομάδα ανδρών), Μπάσκετ (ομάδες 

ανδρών-γυναικών, με μεγάλες διακρίσεις σε πα-

νεπιστημιάδες), Βόλεϊ (ανδρών-γυναικών, επίσης 

με διακρίσεις σε πανεπιστημιάδες), Σκάκι, Γυμ-

ναστική σε κλειστό γυμναστήριο, Τοξοβολία, 

Σκοποβολή, Τένις, Κολύμβηση, Αυτόνομη κατά-

δυση, Σκι, Πολεμικές τέχνες (AIKIDO, 

SUIBUKAN), Φυσική κατάσταση. 

Φοιτητική Μέριμνα 

Στους φοιτητές του A.Τ.Ε.Ι.Θ. χορηγούνται: 

 Υποτροφίες Ι.Κ.Υ σε πρωτεύσαντες στις γε-

νικές εξετάσεις φοιτητές, καθώς και σε όσους 

πρωτεύουν στη διάρκεια των σπουδών τους. 

 Άτοκα δάνεια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

να έχει επιτύχει ο φοιτητής στα 4/5 του συνό-

λου των μαθημάτων των δύο εξαμήνων του 

προηγούμενου έτους σπουδών από εκείνο στο 

οποίο φοιτά. Επίσης, εξετάζεται η οικογενεια-

κή και οικονομική του κατάσταση. 

 Οικονομική ενίσχυση. Δίνεται για συμμετοχή 

σε ερευνητικές ομάδες κ.λ.π. 

Επίσης, στους φοιτητές του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. παρέχον-

ται: 

 Σίτιση στο εστιατόριο του Ιδρύματος, καθώς 

και σε  κεντρικό εστιατόριο στο κέντρο της 

πόλης.  

 Στέγαση στη Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος, 

που βρίσκεται στη Σίνδο (τηλ.: 2310 791147). 

Τα κριτήρια είναι οικονομικά και κοινωνικά, 

τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: πισ-

τοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο ταυτό-

τητας επικυρωμένο από την αστυνομία, πιστο-

ποιητικό σπουδών, πιστοποιητικό οικογενεια-

κής κατάστασης, εκκαθαριστικό εφορίας, υπε-

ύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, αίτηση και 
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δύο φωτογραφίες. 

 Πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομει-

ακή περίθαλψη, δωρεάν, εφόσον δεν ανήκουν 

σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Παράλληλα, λει-

τουργεί στο κεντρικό κτίριο του A.Τ.Ε.Ι.Θ. το  

Ιατρείο του Ιδρύματος, καθημερινά από τις 

8.00 έως τις 18.00, με ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό. 

 Αναβολή στράτευσης και μειωμένο εισιτή-

ριο (25% έκπτωση) σε όλα τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Καθηγητές 

Κιοσκερίδης Ιορδάνης  

Μαρμόρκος Ιωάννης  

Μπάμνιος Γεώργιος 

Παπακώστας Δημήτριος 

Χατζηγκάϊδας Αθανάσιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

Καζακόπουλος Αριστοτέλης 

Ιωαννίδου Μελίνα  

Επίκουροι Καθηγητές 

Ιωσηφίδης Αθανάσιος  

Τζέκης Παναγιώτης  

Καθηγητές Εφαρμογών 

Αλεξανδρής Αλέξανδρος  

Γιακουμής Άγγελος 

Κανάτας Νικόλαος 

Κυρτόπουλος Σταύρος  

Μανάβης Χρήστος  

Μπιζόπουλος Αριστοτέλης  

Σπάσος Μιχαήλ  

2. Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό  

Αμπατζής Ζαφείριος 

Παρασκευόπουλος Αχιλλέας  

Φαρμάκης Ανδρέας  

 

4. Διοικητικό Προσωπικό  

Θεοδωρίδου Χρυσάνθη 

Σέχα Ελένη 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ     11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών 
 

 

 

 Γενικές αρχές 

 Περιεχόμενο σπουδών 

 Περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος 

 Επαγγελματικά δικαιώματα 

 Δομή των σπουδών 

 Πρόγραμμα σπουδών 

 Πρακτική άσκηση 

 Πτυχιακή εργασία 

 Μέθοδοι Αξιολόγησης 

 Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, Leonardo  

 Τυπικά εξαμηνιαία προγράμματα σπουδών 
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ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 

Περιεχόμενο Σπουδών 

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει 

το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής και  

την εφαρμογή της στους τομείς των  βιομηχανι-

κών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, της 

πληροφορικής και των υπηρεσιών.  

Τα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν κατά 

κύριο λόγο γενικά μαθήματα υποδομής, όπως 

Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Αναλογικά 

και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά κ.α. Ακολουθούν μα-

θήματα ειδικής υποδομής-κορμού όπως π.χ. Τη-

λεπικοινωνίες, Μικροϋπολογιστές, Συστήματα 

Αυτόματου Ελέγχου κ.α. Από το πέμπτο εξάμηνο 

οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικότητας 

που είναι ομαδοποιημένα σε θεματικές ενότητες 

όπως Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονι-

κά  Η/Υ, Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά και Αυτομα-

τισμοί, που προσφέρουν στους φοιτητές την εξει-

δικευμένη γνώση. Τέλος διδάσκονται προαιρετικά 

μαθήματα σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμε-

να. 

Περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχι-

ούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικων Μηχ. του 

ΑΤΕΙΘ  έχουν αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώ-

σεις ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν είτε 

αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επισ-

τήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της 

τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς το-

μείς της ηλεκτρονικής και ειδικότερα:  

1. Στη μελέτη, σχεδιασμό και την παραγωγή η-

λεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών  

και συστημάτων 

2. Στην α) εκπόνηση μελέτης, σχεδιασμού και 

παραγωγής, β) επίβλεψη κατασκευής, γ) συναρ-

μολόγηση, δ) συντήρηση εγκατάστασης, ε) χει-

ρισμό ελέγχου και λειτουργίας διατάξεων, συσκε-

υών και συστημάτων στους τομείς: 

α) τηλεπικοινωνιών  

β) οπτικοακουστικών και ραδιοτηλεόρα-

σης 

γ) προστασίας και πυρασφάλειας 

δ) ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης 

ε) ηλεκτρονικών ισχύος 

στ) ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύ-

ων 

ζ) ιατρικών οργάνων 

η) βιομ/κών ηλεκτρονικών-αυτοματισμών 

3. Στην εκπόνηση τεχνικών και οικονομοτεχνι-

κών μελετών, και πραγματογνωμοσυνών  στους 

παραπάνω τομείς  

4. Στην τυποποίηση και πιστοποίηση ποιότητας 

των συσκευών και οργάνων που χρησιμοποιού-

νται στους παραπάνω τομείς 

5. Στην οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων 

που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά και τις εφαρ-

μογές τους στους παραπάνω τομείς.  

6. Διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στους πα-

ραπάνω τομείς. 

7. Αξιοποίηση των παρεχόμενων γνώσεων με 

κατάλληλη επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση σε 

χώρους σχετικούς με το αντικείμενο του τμήματος 
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Δομή των σπουδών 

Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ 

εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων ε-

ξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική 

διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές 

ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

καθώς και εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργα-

σιών. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την ε-

πιβλεπόμενη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και 

την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. 

Tο ακαδημαϊκό έτος αρχίζει στις 1 Σεπτεμβρίου 

και τελειώνει στις 31 Αυγούστου του επόμενου 

έτους, ενώ το εκπαιδευτικό αρχίζει στις 1 Σεπτεμ-

βρίου και τελειώνει στις 5 Ιουλίου. Αποτελείται 

από δύο ανεξάρτητες περιόδους διάρκειας 15 εβ-

δομάδων, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Το 

χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα με-

τά τις 19 Σεπτεμβρίου. Κάθε εξάμηνο ακολουθεί-

ται από μία εξεταστική περιόδο που διαρκεί δύο 

εβδομάδες. Επιπλέον, το Σεπτέμβριο εξετάζονται 

όλα τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων.  

Τα μαθήματα οργανώνονται σε διαλέξεις, φρον-

τιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις. Επίσης τα 

μαθήματα κατατάσσονται σε υποχρεωτικά και 

κατ’ επιλογή υποχρεωτικά.  

Κάθε φοιτητής μπορεί να διαμορφώνει το προσω-

πικό του πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε εξάμη-

νο, επιλέγοντας έως 36 δ.μ. εβδομαδιαίως.  

Πρόγραμμα σπουδών  

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος  Ηλεκτρο-

νικών Μηχ. αποτελείται από 40 μαθήματα, κα-

λύπτοντας μία ευρεία περιοχή γνωστικών αντικει-

μένων. Από αυτά, τα 34 μαθήματα είναι υποχρεω-

τικά ενώ τα 6 είναι κατ’ επιλογή από ένα πλήθος 

18 προσφερόμενων μαθημάτων. Επιπλέον των 40 

μαθημάτων οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακο-

λουθήσουν επιτυχώς και 4 προαιρετικά μαθήμα-

τα. 

Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται επιπλέον 

13 δίωρα μαθήματα προκειμένου να δοθεί η δυ-

νατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν, 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, κάποια μαθή-

ματα προχωρημένων γνώσεων. Τα μαθήματα αυ-

τά χαρακτηρίζονται ως Προαιρετικά Μαθήματα 

(ΠΜ) και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες που α-

ναφέρονται: 

 στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων της 

Πληροφορικής σε περιοχές της Ηλεκτρονι-

κής. 

 σε τεχνολογίες αιχμής της Ηλεκτρονικής. 

 σε αντικείμενα που συνδέουν το περιβάλλον 

με την Ηλεκτρονική 

Ως Προαιρετικά Μαθήματα χαρακτηρίζονται και 

τα μαθήματα Ξένη Γλώσσα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ανεβάζον-

τας το σύνολο των ΠΜ σε 16. 

Πόσο προαιρετικά είναι; 

Τα ΠΜ δεν ανήκουν σε συγκεκριμένα εξάμηνα 

και ο βαθμός τους δεν προσμετράται στον βαθμό 

πτυχίου. Ωστόσο, όλοι οι φοιτητές για να πάρουν 

πτυχίο, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επι-
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τυχώς 4 τουλάχιστον προαιρετικά μαθήματα. 

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τα ΠΜ σε όπο-

ιο εξάμηνο επιθυμούν, αρκεί να έχουν το αναγκα-

ίο υπόβαθρο γνώσεων που απαιτείται για την πα-

ρακολούθηση τους. 

Κατηγορίες Μαθημάτων 

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους τα μαθήματα 

χωρίζονται σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής 

(ΜΓΥ), Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Ειδικότητας 

(ΜΕ), Μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας και Αν-

θρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ). Ανάλογα με τον 

τύπο τους τα μαθήματα χωρίζονται σε Υποχρεω-

τικά (Υ), κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΕΥ) και 

Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ). 

Παρακάτω δίνονται τα μαθήματα του Προγράμ-

ματος Σπουδών στις αντίστοιχες κατηγορίες. 

Μαθήματα Γενικής Υποδομής 

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

2. ΦΥΣΙΚΗ 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ 

6. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

7. ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

8. CAD ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι και ΙΙ 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

3. ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι και ΙΙ 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

5. ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

6. ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

7. ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι και ΙΙ 

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

9. ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Μαθήματα Ειδικότητας 

1. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. Ι και Ι 

3. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ 

4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΙΕΣ 

5. ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

6. ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

7. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

8. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

9. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 

10. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

11. ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

12. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ 

13. ΣΑΕ Ι και ΙΙ 

14. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

16. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

17. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 

18. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ 

19. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

20. ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI 

21. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

22. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μαθήματα ΔΟΝΑ 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

2. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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4. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Προαιρετικά Μαθήματα 

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

2 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΩ Η/Υ. 

4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Η/Υ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΠΛΑΚΕΤΏΝ SMT 

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ  

ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ VHDL 

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

8. ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

9. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 

11. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (VPI) 

12. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ 

14. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι 

15. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ 

16. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ 

Προαπαιτούμενα 

Από το σύνολο των μαθημάτων τα παρακάτω 

συγκροτούν ζεύγη προαπαιτούμενων μαθημάτων: 

Ηλεκτρονική Φυσική – Οπτοηλεκτρονική 

Μαθηματικά Ι – Μαθηματικά ΙΙ 

Ηλεκτρονικά Ι – Ηλεκτρονικά ΙΙ 

Ψηφιακά Κυκλώματα Ι – Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ 

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ – Θεωρία Κυκλωμάτων 

Ηλεκτροτεχνία Ι – Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 

Ηλεκτρονικά ΙΙ – Ηλεκτρονικές Μετρήσεις 

Μικροϋπολογιστές ΙΙ– Εφαρμ. Μικροϋπολογιστών 

Μαθήματα Ειδικότητας σε σχέση με την Πρακτική 

Άσκηση 

Τα μαθήματα Ηλεκτρονικά ΙΙΙ, Ψηφιακά Κυκλώ-

ματα ΙΙ, Μικροϋπολογιστές Ι, Τηλεπικοινωνίες Ι 

χαρακτηρίζονται σαν μαθήματα ειδικότητας, και 

κάποιος φοιτητής θα πρέπει να τα έχει παρακολο-

υθήσει επιτυχώς προκειμένου να πραγματοποιή-

σει την Πρακτική του Άσκηση. 

Λήψη Πτυχίου 

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 240 πιστω-

τικές μονάδες (π.μ.) από τις οποίες μόνο οι 

210π.μ. προέρχονται από μαθήματα. Προκειμένου 

να συγκεντρώσουν αυτές τις 240π.μ. οι φοιτητές 

θα πρέπει: 

 Να παρακολουθήσουν επιτυχώς όλα τα υποχ-

ρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπου-

δών (συνολικά 180π.μ.). 

 Να παρακολουθήσουν επιτυχώς 6 μαθήματα 

ΕΥ που θα επιλέξουν από τις έξι ομάδες επι-

λογών (1 από 3 μαθήματα, συνολικά 30π.μ.). 

 Να παρακολουθήσουν επιτυχώς 4 προαιρετι-

κά μαθήματα, από το σύνολο των 14 προσφε-

ρομένων. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους φο-

ιτητές που εισήχθησαν στο τμήμα από το εα-

ρινό εξάμηνο του 2002-03 και μετά. 
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 Να εκπονήσουν επιτυχώς την Πτυχιακή Ερ-

γασία τους (20π.μ.). 

 Να πραγματοποιήσουν επιτυχώς την Πρακτι-

κή Άσκηση τους (10π.μ.). 

Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι 

τα οκτώ εξάμηνα ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη δι-

άρκεια των σπουδών ανέρχεται στα έξη έτη.. 

Δήλωση Μαθημάτων 

Η Δήλωση Μαθημάτων πραγματοποιείται ηλεκ-

τρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε τακτές 

ημερομηνίες μέσω της πλατφόρμας ΠΥΘΙΑ. Με 

τη δήλωση αυτή οι φοιτητές επιλέγουν με βάση 

τον κανονισμό σπουδών ποια μαθήματα θα παρα-

κολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο. Επίσης, σε 

ειδικό server του τμήματος οι φοιτητές επιλέγουν 

σε ποια τμήματα θα παρακολουθήσουν τα εργα-

σητριακά μαθήματα. Για όλους τους φοιτητές δί-

νεται μία πέριοδος τροποποίησης έως και δύο μα-

θημάτων της Δήλωσης. 

Οι φοιτητές δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολου-

θούν αυστηρά τα Τυπικά Εξαμηνιαία Προγράμ-

ματα Σπουδών του τμήματος. Αντίθετα σε κάθε 

εξάμηνο μπορούν να διαμορφώνουν το ατομικό 

τους πρόγραμμα μαθημάτων, δηλ. να επιλέγουν 

τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσο-

υν σε αυτό.  

Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώ-

νουν μαθήματα οι π.μ. των οποίων δεν ξεπερνούν 

τις 36 (42 για όσους βρίσκονται στο Πτυχίο). Δε-

δομένου ότι τα μαθήματα του κάθε τυπικού εξα-

μήνου αντιστοιχούν σε 30π.μ. περισσεύουν και 

6π.μ. για να καλύψουν περιπτώσεις μαθημάτων 

προηγουμένων εξαμήνων που δεν τα έχουν παρα-

κολουθήσει επιτυχώς. Σημειώνεται ότι στα προαι-

ρετικά μαθήματα δεν αντιστοιχούν δ.μ. και άρα 

δηλώνονται ανεξάρτητα από τους παραπάνω πε-

ριορισμούς. 

 

Γενική αρχή στην επιλογή μαθημάτων, αν και 

δεν είναι υποχρεωτικό, είναι να δηλώνονται 

πρώτα τα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων, 

στη συνέχεια τα μαθήματα του τυπικού εξα-

μήνου και τέλος πιθανά επιπλέον μαθήματα 

επόμενων εξαμήνων.  

Σκόπιμο κρίνεται επίσης οι φοιτητές να ολοκ-

ληρώνουν πρώτα τόσο το θεωρητικό όσο και 

το εργαστηριακό μέρος ενός μαθήματος και 

μετά να προχωρούν στην επιλογή άλλων μα-

θημάτων και ιδιαίτερα εκείνων που αποτελούν 

συνέχειά του. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ     19 

Τρόποι Αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών 

χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης 

σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του 

Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Συνηθισμένοι τρόποι αξιολόγησης εί-

ναι η γραπτή εξέταση, η ανάθεση εργασιών, οι 

εκθέσεις των εργαστηριακών ασκήσεων κλπ. 

Πρακτική άσκηση 

Οι φοιτητές του τμήματος υποχρεούνται, μετά το 

τέλος των σπουδών τους να ασκηθούν πρακτικά 

για ένα εξάμηνο σε κάποιο εργασιακό χώρο του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα 

από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τα περισσό-

τερα Νοσοκομεία της χώρας, αρκετοί Δήμοι, Εκ-

παιδευτικά Ιδρύματα, κλπ. Στον ιδιωτικό τομέα οι 

φοιτητές απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρίες πληροφορικής, 

μονάδες σχεδίασης και παραγωγής ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, εταιρίες συστημάτων ήχου, ιατρικά 

εργαστήρια, εμπορικές εταιρίες ηλεκτρονικών ορ-

γάνων και συσκευών κλπ. 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης οι 

φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν σε 

ομάδες εργασίας σε πραγματικό επαγγελματικό 

περιβάλλον, υπό επαγγελματική καθοδήγηση στε-

λεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την 

από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου 

εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη 

των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών 

συνεργασίας. 

Με αυτό τον τρόπο η πρακτική άσκηση συμβάλ-

λει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό 

επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που α-

πέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπου-

δών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη έν-

ταξή τους στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, 

καθώς και στην ανάπτυξη ενός διαύλου αμφίδρο-

μης επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος και των 

παραγωγικών φορέων.  

Πτυχιακή εργασία 

Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους οι φοι-

τητές εκπονούν Πτυχιακή εργασία που κρίνεται 

από τριμελή επιτροπή Καθηγητών του Τμήματος. 

Η πτυχιακή εργασία έχει μελετητικό, αναπτυξιακό 

ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπο-

νείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε στα 

πλαίσια ολιγομελούς ομάδας. Η εργασία αυτή πε-

ριλαμβάνει κατά κανόνα ένα θεωρητικό μέρος και 

επιπλέον τη σχεδίαση - κατασκευή μιας ηλεκτρο-

νικής διάταξης ή συσκευής. Εναλλακτικά μπορεί 

να περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένου λογισ-

μικού ή την ανάπτυξη ενός κώδικα. 

Τα θέματα των Πτυχιακών εργασιών προέρχονται 

από τον ευρύτερο χώρο των  γνωστικών αντικει-

μένων που διδάσκονται στο Τμήμα και έχουν ά-

μεση σχέση με τις ανάγκες της παραγωγής ή της 

παροχής υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχε-

ται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν 

σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη με-

λέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS, 

LEONARDO.  

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής συμμετέχει στα Ευρω-

παϊκά προγράμματα ERASMUS, LEONARDO.  

Το ERASMUS είναι πρόγραμμα δράσης της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία των κρατών 

μελών στον τομέα της εκπαίδευσης. Το Α.Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος 

ERASMUS, αναπτύσσει συνεργασίες με τα ευ-

ρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις ακόλουθες 

δράσεις: 

 Κινητικότητα φοιτητών. 

 Κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού για 

διδασκαλία μικρής διάρκειας. 

 Προπαρασκευαστικές επισκέψεις. 

 Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών 

μονάδων (ECTS). 

 Εντατικά προγράμματα. 

 Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, από κοι-

νού με άλλα Ιδρύματα. 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. πιστεύει ότι το 

ERASMUS αποτελεί ουσιαστική πρόκληση για 

την βελτίωση της λειτουργίας του και του δίνει 

την δυνατότητα να διαμορφώσει πιο σαφή αντί-

ληψη του ευρωπαϊκού χώρου μέσα στον οποίο 

καλείται να κινηθεί στα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Για τους λόγους αυτούς το Τμήμα δραστηριοποι-

είται στα πλαίσια του προγράμματος αυτού με αν-

ταλλαγές τόσο φοιτητών όσο και διδασκόντων. 

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. 

έχει αναπτύξει συνεργασίες με Εκπαιδευτικά Ιδ-

ρύματα από τις χώρες Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ισ-

πανία, Ιταλία, Κύπρο, Ολλανδία και Πορτογαλία. 

Με το πρόγραμμα LEONARDO ο φοιτητής έχει 

τη δυνατότητα της πραγματοποίησης της εξαμη-

νιαίας πρακτικής άσκησης σε βιομηχανίες κρατών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Γραφείο Erasmus - Leonardo 

Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών για τη λήψη της εξαμηνιαίας 

υποτροφίας από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. 

Υπεύθυνος Τμήματος  

Αθ. Ιωσηφίδης, Επίκουρος Καθηγητής 

Ο υπεύθυνος Τμήματος αναπτύσσει τις συνεργα-

σίες με τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και βιομηχανίες, 

συντονίζει δε τις ενέργειες του Τμήματος τόσο σε 

επίπεδο φοιτητών όσο και εκπαιδευτικού προσω-

πικού. 
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ΤΥΠΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Τυπικό 

εξάμηνο 

Κ.Α.Μ. 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Θεωρ./Εργ. Θ Ε Σύνολο Θ Ε Σύνολο 

 

1
ο
 

111 8 - 8 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 - 6 

121/122 5 2 7 ΦΥΣΙΚΗ 4 2 6 

131/132 3 2 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 2 5 

141/142 3 2 5 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι 2 2 4 

151/152 3 2 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι 2 2 4 

Σύνολα: 17 8 25 

 

2
ο

 

211/212 4 2 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι 4 2 6 

221/222 4 2 6 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι 3 2 5 

231 4 - 4 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 4 - 4 

241/242 2 2 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ 2 2 4 

251 6 - 6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 4 - 4 

261/262 2 2 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2 2 4 

Σύνολα: 19 8 27 

 

3
ο

 

311/312 6 2 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ 4 2 6 

321/322 5 2 7 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ 3 2 5 

331/332 3 2 5 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 2 2 4 

341/342 5 2 7 ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 4 2 6 

351 3 - 3 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2 - 2 

Σύνολα: 15 8 23 

 

4
ο

 

411/412 6 2 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙΙ 4 2 6 

421/422 4 2 6 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι 3 2 5 

431/432 3 2 5 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι 2 2 4 

442 - 4 4 CAD ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 3 3 

451/452 3 2 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2 2 4 

461 2 - 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2 - 2 

Σύνολα: 13 11 24 

 

5
ο
 

511/512 7 2 9 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5 2 7 

521 4 - 4 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 - 3 

531/532 3 2 5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ 2 2 4 

541/542 3 2 5 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ 2 2 4 

551/552 3 2 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ι 2 2 4 

561 2 - 2 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 2 - 2 

Σύνολα: 16 8 24 
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Τυπικό 

εξάμηνο 

Κ.Α.Μ. 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Θεωρ./Εργ. Θ Ε Σύνολο Θ Ε Σύνολο 

         

6
ο
 

611/612 6 2 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) Ι 4 2 6 

621/622 3 2 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΙ 2 2 4 

631 2 - 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 - 2 

641  G1 

3 - 3 

ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ 

2 - 2 Επιλογή 1* 651 G1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ 

661 G1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

671/672 G2 

4 2 6 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

2 2 4 Επιλογή 2* 681/682 G2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

691/692 G2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 

6a1/6a2 G3 

4 2 6 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙΙ 

2 2 4 Επιλογή 3* 6b1/6b2 G3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ 

6c1/6c2 G3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Σύνολα: 14 8 22 

         

7
ο
 

711/712 6 2 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 4 3 7 

721/722 3 2 5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 2 2 4 

731 2 - 2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ 2 - 2 

741 G4 

3 - 3 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) ΙΙ 

2 - 2 Επιλογή 4* 751 G4 ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

761 G4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

771/772 G5 

4 2 6 

ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

2 2 4 Επιλογή 5* 781/782G5 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

791/792 G5 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

7a1/7a2 G6 

4 2 6 

ΡΑΝΤΑΡ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

2 2 4 Επιλογή 6* 7b1/7b2 G6 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

7c1/7c2 G6 ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Σύνολα: 14 9 23 

 

* Από τις ομάδες μαθημάτων Επιλογή 1 έως Επιλογή 6 είναι υποχρεωτική η επιλογή ενός από τα τρία 

μαθήματα. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικές Οδηγίες προς 

τους Φοιτητές 
 

 

 

 Γραμματειακή Υποστήριξη 

 Πρακτική Άσκηση 

 Πτυχιακή Εργασία 

 Επαγγελματικά Δικαιώματα 

 Κανονισμός Σπουδών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Εγγραφή στο Τμήμα 

Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα αυτοπροσώ-

πως με την αστυνομική του ταυτότητα, είτε μέσω 

τρίτου προσώπου εφόσον αυτό φέρει νόμιμη εξο-

υσιοδότηση. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

είναι τα εξής: 

1. Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία. 

2. Πέντε πρόσφατες φωτογραφίες. 

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

(μη επικυρωμένο). Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει αστυνομική ταυτότητα τότε προσ-

κομίζεται Πιστοποιητικό Γεννήσης από το 

Δήμο. 

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου 

Λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ 

5. Βεβαίωση πρόσβασης στην περίπτωση απο-

φοίτων Ενιαίου Λυκείου. 

 

Μετά την εγγραφή του ο φοιτητής παραλαμβάνει 

το Βιβλιάριο Σπουδών στο οποίο αναγράφεται και 

ο Κωδικός Αριθμός Σπουδαστή (ΚΑΣ). 

Δήλωση Μαθημάτων 

Οι δηλώσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται στην 

αρχή κάθε εξαμήνου, ηλεκτρονικά, μέσω του συ-

τήματος Πυθία. Οι πρωτοεγγραφόμενοι φοιτητές 

δεν υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων. Δηλώνονται 

αυτόματα, γι' αυτούς, στο σύστημα Πυθία, όλα τα 

μαθήματα του 1ου εξαμήνου.  Όσοι δεν σκοπεύ-

ουν να αρχίσουν άμεσα τις σπουδές τους στο 

Τμήμα δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλουν Δή-

λωση Μαθημάτων. Ωστόσο θα πρέπει να την υ-

ποβάλλουν κάθε Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο ώσ-

τε να μη διαγραφούν από τα μητρώα φοιτητών 

του Τμήματος. Ένας φοιτητής διαγράφεται εάν 

δεν υποβάλλει Δήλωση Μαθημάτων για 2 συνε-

χόμενα εξάμηνα 

 

Οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών και του κοινού είναι καθημερινά, από ώρα 11:00 έως 

13:00 από τη θυρίδα της Γραμματείας στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών. 

Οι φοιτητές όταν συναλλάσσονται με τη Γραμματεία του Τμήματος πρέπει να έχουν πάντα 

μαζί τους το Βιβλιάριο Σπουδών τους. 

τηλ.: 2310 013621, fax:  2310 791622, e-mail: infoel@teithe.gr 

Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 

Τ.Θ. 141, 57 400 Θεσσαλονίκη 



 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 

Από το Σεπτέμβριο του 2012 οι προπτυχιακοί, με-

ταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των 

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας υποχρεούνται 

να υποβάλλουν αίτηση (ηλεκτρονικά) για την έκ-

δοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.  

Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά 

μηχανικής αντοχής και ασφάλειας έναντι πλασ-

τογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιό-

τητα και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέ-

ον του φοιτητικού εισιτηρίου (παλαιό "πάσο"). Η 

ταυτότητα παραδίδεται στο σημείο παραλαβής 

που έχει επιλέξει ο φοιτητής, με την αίτησή του, 

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Έχει τη 

μορφή πλαστικοποιημένης κάρτας και πάνω της 

αναγράφεται η χρονική περίοδος ισχύος του φοι-

τητικού εισιτηρίου.Στην περίπτωση που ο φοιτη-

τής δεν δικαιούται φοιτητικό εισιτήριο, η κάρτα 

επέχει θέση απλής ταυτότητας.  

 Η αίτηση για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτοτη-

τας πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση http://academicid.minedu.gov.gr/Applications. 

Οδηγίες για την έκδοση και την παραλαβή της 

ταυτότητας παρέχονται με την είσοδο στην παρα-

πάνω ιστοσελίδα.  

Η ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής 

ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, με την τεχνική υποστήριξη 

του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

Βιβλιάριο Σπουδών 

Το Βιβλιάριο Σπουδών, είναι απαραίτητο σε κάθε 

συναλλαγή με τη Γραμματεία και κατά τη διάρκε-

ια των εξετάσεων, ενώ ανανεώνεται κάθε Σεπτέμ-

βριο και Φεβρουάριο στη Γραμματεία του Τμή-

ματος. Με το Βιβλιάριο Σπουδών οι φοιτητές 

μπορούν να γίνουν μέλη της Κεντρικής Βιβλιοθή-

κης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και 

να αποκτήσουν την κάρτα δανεισμού βιβλίων. 

 

Έκδοση Πιστοποιητικών 

Η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει, μετά από 

την κατάθεση σχετικής έντυπης αίτησης, μία σει-

ρά από πιστοποιητικά που αφορούν τους φοιτη-

τές. Μερικά από αυτά είναι: 

 

 Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης το οποίο 

πρέπει να θεωρείται στην αρχή κάθε ακαδημα-

ϊκού εξαμήνου. Χορηγείται μόνο σε φοιτητές 

που δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλισ-

τικό φορέα και ισχύει για δώδεκα εξάμηνα. 

 Κάρτα Σίτισης για την έκδοση της οποίας απα-

ιτούνται τα εξής διακιολογητικά: βιβλιάριο 

σπουδών, εκκαθαριστικό της εφορίας των γο-

νέων, 2 φωτογραφίες και πιστοποιητικό οικο-

γενειακής κατάστασης. Η αίτηση κατατίθεται 

στο ειδικό γραφείο σίτισης του Αλεξάνδρειου 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στο ισόγειο 

του κτιρίου Διοίκησης. 

 Βεβαιώσεις για διάφορους οργανισμούς, και 

χώρες του εξωτερικού.  

http://www.el.teithe.gr/File.aspx?ID=175&PID=7&File=PAGES
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 Πιστοποιητικό Στρατολογίας που κατατίθεται 

στα Στρατολογικά Γραφεία για τη λήψη ή δια-

κοπή αναβολής κατάταξης.   

 Αναλυτική Βαθμολογία για υποβολή αιτήσεων 

συμμετοχής σε μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών. 

 Βεβαίωση Σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

Λήψη Πτυχίου 

Ο φοιτητής καθίσταται Πτυχιούχος του Τμήματος 

μόλις τελειώσει όλες του τις υποχρεώσεις (μαθή-

ματα, Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική Άσκηση), 

οπότε και μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση 

από τη Γραμματεία. Προκειμένου να πάρει μέρος 

στην τελετή απονομής των πτυχίων, που πραγμα-

τοποιείται 2 φορές το χρόνο, πρέπει να υποβάλλει 

αίτηση στη Γραμματεία μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 
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Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών μπορούν οποιαδή-

ποτε στιγμή να εκτυπώνουν, μέσω του Διαδικτύου, μία ανεπίσημη Αναλυτική 

Βαθμολογία στην οποία φαίνονται τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει ε-

πιτυχώς καθώς και οι αντίστοιχοι βαθμοί. 
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ΠΡΑΚΤΙΚH ΑΣΚΗΣΗ 

Γενικά 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική για 

τους φοιτητές του Τμήματος, διαρκεί έξι (6) ημε-

ρολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται μετά το 

τέλος του εβδόμου τυπικού εξαμήνου σπουδών. 

Αντιστοιχεί σε 10 διδακτικές μονάδες, αλλά δεν 

βαθμολογείται. 

Από το Σεπτέμβριο του 2010, η ΠΑ  μπορεί να 

εκπονηθεί και μέσω του Επιχειρησιακού Προγ-

ράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 

2007-13», Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

ΑΤΕΙΘ». Το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί ένα 

από τα Επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),μέσω 

του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκ-

παίδευση. Ο κανονισμός ΠΑ του Τμήματος είναι 

κοινός για όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από 

το αν συμμετέχουν ή όχι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.  

Το φορέα απασχόλησης μπορεί να τον επιλέξει ο 

ίδιος ο φοιτητής μόνος του ή συμβουλευόμενος 

τον κατάλογο των εταιριών που διαθέτει η Επιτ-

ροπή ΠΑ του Τμήματος. Μετά από την επιλογή 

του φορέα απασχόλησης ο φοιτητής καταθέτει 

Αίτηση έναρξης ΠΑ στη Γραμματεία και εφόσον 

ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η 

αίτησή του παραπέμπεται στην Επιτροπή ΠΑ για 

τα περαιτέρω.  

Για την επιτυχέστερη πραγματοποίηση της ΠΑ ο 

ασκούμενος εποπτεύεται τόσο με οριζόμενο ε-

πόπτη εκπαιδευτικό από πλευράς του Τμήματος, 

όσο και με εργασιακό υπεύθυνο από πλευράς ερ-

γοδότη. Πριν ξεκινήσει η ΠΑ υπογράφεται σύμ-

βαση ανάμεσα στο ΑΤΕΙΘ, τον εργοδότη και τον 

φοιτητή στην οποία αναγράφονται όλοι οι όρο-

ι/κανόνες που πρέπει να πληρούνται/ εφαρμόζον-

ται από την πλευρά και των τριών συμβαλλόμε-

νων προκειμένου να εκπονείται σωστά η ΠΑ. 

Η πορεία του φοιτητή κατά τη διάρκεια της ΠΑ 

περιγράφεται στο Βιβλιάριο ΠΑ, το οποίο έχει τη 

μορφή ημερολογίου. Εκεί ο φοιτητής καταγράφει 

τις εργασίες του σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο ερ-

γοδότης καταχωρεί τις παρουσίες του φοιτητή. 

Με το πέρας της ΠΑ το βιβλιάριο υπογράφεται 

από τον επόπτη, καθώς από την Επιτροπή ΠΑ και 

τον Πρόεδρο του Τμήματος. 

Ο συντονισμός της ΠΑ (καθορισμός εποπτών, 

σύνταξη συμβάσεων, έκδοση βεβαιώσεων, παρα-

λαβή δικαιολογητικών με το πέρας της ΠΑ, κ.λπ.) 

είναι έργο της Επιτροπής ΠΑ του Τμήματος.  

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φοιτητές για 

την εκπόνηση ΠΑ 

Προκειμένου κάποιος φοιτητής να πραγματοποι-

ήσει ΠΑ θα πρέπει: 

 Να έχει περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο 

σπουδών. 

 Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήμα-

τα: Ηλεκτρονικά ΙΙΙ, Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ, 

Μικροϋπολογιστές Ι, Τηλεπικοινωνίες Ι. 

 Να μην οφείλει περισσότερα από το 1/3 του 

συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος. 
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Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φορέας στον 

οποίο εκπονείται η ΠΑ  

Ο εργοδότης που προσφέρει θέση(εις) ΠΑ μπορεί 

να ανήκει στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα και πρέπει: 

 Το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με 

το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος. 

 Να διαθέτει προσωπικό με κατάρτιση, εμπειρί-

ες και γνώσεις αναγνωρισμένου Τριτοβάθμιου 

Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με 

το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ.. 

 Να διαθέτει χώρο και τεχνολογικό εξοπλισμό 

υψηλού επιπέδου για την πληρέστερη επίτευξη 

των στόχων της ΠΑ. 

Χρονικά διαστήματα εκπόνησης ΠΑ 

 Για το χειμερινό εξάμηνο, η ΠΑ αρχίζει στις 1 

Οκτωβρίου και τελειώνει στις 31 Μαρτίου. 

 Για το εαρινό εξάμηνο, η ΠΑ αρχίζει στις 1 

Απριλίου και τελειώνει στις 30 Σεπτεμβρίου. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του 

Τμήματος αρκετά νωρίτερα. Η προθεσμία υποβο-

λής αιτήσεων για κάθε εξάμηνο ανακοινώνεται 

στη ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι φοιτητές, μαζί 

με την έντυπη αίτηση που πρέπει να συμπληρώ-

σουν για να ξεκινήσουν ΠΑ, παραλαμβάνουν από 

τη γραμματεία και ένα φύλλο με οδηγίες για τα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν κατά την 

έναρξη της ΠΑ. 

Μετά τη λήξη της ΠΑ (31 Μαρτίου ή 30 Σεπτεμ-

βρίου για το εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο, αντίστο-

ιχα) οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν κάποια δι-

καιολογητικά στην επιτροπή ΠΑ. Σχετικές οδηγί-

ες τους δίνονται κατά τη διάρκεια της ΠΑ. Η κα-

τάθεση των εν λόγω δικαιολογητικών πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη 

λήξη της ΠΑ.  

Επιτροπή Πρακτικής  Άσκησης: 

Ιωαννίδου Μελίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Παπακώστας Δημήτριος, Καθηγητής 

Καζακόπουλος Αριστοτέλης, Αν. Καθηγητής 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) εκπονείται από τους τε-

λειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος, κατά τη δι-

άρκεια του όγδοου εξαμήνου σπουδών, αντιστοι-

χείσε 20 διδακτικές μονάδες και εκπονείται υπό 

την επίβλεψη μέλους ΕΠ. Για την ανάληψη ΠΕ, ο 
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φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει 140 διδακ-

τικές μονάδες, τουλάχιστον. Αναθέσεις ΠΕ πραγ-

ματοποιούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξα-

μήνου. Η τυπική διάρκεια εκπόνησης της ΠΕ εί-

ναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η εν λόγω διάρκει-

α, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικ-

ρότερη του ενός εξαμήνου, μπορεί όμως να επεκ-

ταθεί, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις 

του θέματος. Η εύρυθμη διεκπεραίωση των διαδι-

κασιών ανάληψης/περάτωσης/εξέτασης των πτυ-

χιακών εργασιών είναι έργο του Υπευθύνου ΠΕ. 

Σκοπός της ΠΕ είναι να παρέχει στο φοιτητή τη 

δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που έχει 

αποκτήσει σε μια θεματική περιοχή που τον ενδι-

αφέρει και να τον βοηθήσει να αναπτύξει συνθε-

τική ικανότητα. Τα θέματα των ΠΕ έχουν μελετη-

τικό, ερευνητικό, αναπτυξιακό και εφαρμοσμένο 

χαρακτήρα και αντλούνται από την ευρύτερη θε-

ματική περιοχή της Ηλεκτρονικής. Πηγές άντλη-

σης θεμάτων είναι οι τρέχουσες επιστημονικές ε-

ξελίξεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής, οι ερευνη-

τικές δραστηριότητες του Τμήματος, οι τεχνολο-

γικές εξελίξεις στην παραγωγή και στη βιομηχα-

νία κ.ά. 

Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών 

Εγκριση και Ανάθεση Θέματος 

Κάθε μέλος Ε.Π. του Τμήματος, στα πλαίσια της 

απασχόλησήςτου, υποχρεωτικά προτείνει την ε-

πίβλεψη τουλάχιστον δύο πτυχιακών εργασιών 

ανά εξάμηνο. Τα θέματα των ΠΕ κατατίθενται 

στον Υπεύθυνο ΠΕ τουλάχιστον δύο εβδομάδες 

πριν από την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων 

των φοιτητών κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο 

Υπεύθυνος ΠΕ συγκεντρώνει τα θέματα, τους α-

ποδίδει κωδικό και τα αναρτά στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος.  

Ο φοιτητής, προκειμένου να αναλάβει κάποια 

πτυχιακή εργασία και εφόσον πληροί τις προϋπο-

θέσεις, έρχεται σε επαφή με τα μέλη 

ΕΠ/επιβλέποντες που έχουν προτείνει θέματα που 

τον ενδιαφέρουν. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας 

μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι δύο φοι-

τητών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε 

κάθε φοιτητή. Μετά την επιλογή του θέματος, ο 

φοιτητής και ο επιβλέπων συνυπογράφουν τη Δή-

λωση Ανάληψης ΠΕ. Οι Δηλώσεις Ανάληψης ΠΕ 

κατατίθενται στον Υπεύθυνο ΠΕ, με ευθύνη του 

κάθε επιβλέποντα, το αργότερο μια εβδομάδα με-

τά το πέρας των δηλώσεων μαθημάτων. 

Μορφή και Περιεχόμενο της Πτυχιακής Εργασίας 

Η ΠΕ είναι μία εκτενής εργασία και πρέπει να πε-

ριλαμβάνει οπωσδήποτε (α) περίληψη στα ελλη-

νικά και στα αγγλικά, (β) ένα θεωρητικό πλαίσιο, 

στο οποίο κινείται η εργασία και παρουσιάζονται 

τα συναφή επιτεύγματα της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, (γ) αναλυτική παρουσίαση της μεθο-

δολογίας που ακολουθήθηκε, (δ) αποτελέσματα 

που να πιστοποιούν την ορθότητα τηςαντιμετώπι-

σης του θέματος και να καταδεικνύουν τη χρησι-

μότητά του, (ε) συμπεράσματα, (στ) βιβλιογραφί-

α-αναφορές και (ζ) παραρτήματα (παράθεση πη-

γαίου λογισμικού, φύλλα δεδομένων ηλεκτρονι-

κών εξαρτημάτων κ.ά.). Τα προαναφερθέντα στο-
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ιχεία (α)-(στ) είναι απαραίτητα, ενώ το (ζ) προαι-

ρετικό. 

Η ΠΕ δεν μπορεί να είναι μόνο βιβλιογραφική, 

πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει και εφαρ-

μοσμένο μέρος. Ως εφαρμοσμένο μέρος μπορεί να 

θεωρηθεί η σχεδίαση και κατασκευή κάποιου η-

λεκτρονικού εξαρτήματος, η παραγωγή πρωτότυ-

που λογισμικού, η χρήση συγκεκριμένου λογισμι-

κού σε μια εφαρμογή, η ανάπτυξη μοντέλων και η 

διεξαγωγή μετρήσεων. 

Η μορφή του κειμένου της ΠΕ πρέπει να ακολου-

θεί ορισμένες προδιαγραφές. Ειδικότερα, ο αριθ-

μός των κύριων σελίδων (εξαιρούνται τοεξώφυλ-

λο, τα περιεχόμενα και τα παραρτήματα) πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από 40, η γραμματοσειρά να 

είναι Times New Roman και να έχει μέγεθος 12, 

το διάστιχο να είναι 1.5 γραμμή, να υπάρχει πλή-

ρης στοίχιση και τα περιθώρια να μην είναι μεγα-

λύτερα από 2.8cm. Το κείμενο πρέπει να χωρίζε-

ται σε κεφάλαια, να υπάρχουν περιεχόμενα, εισα-

γωγή, κύριο μέρος (θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδο-

λογία, αποτελέσματα), συμπεράσματα και βιβλι-

ογραφία. Απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να εμ-

φανίζεται στην αρχή της εργασίας είναι μια περί-

ληψη, με έκταση από 10 σειρές έως μια σελίδα, 

τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Το εξώ-

φυλλο πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με Υ-

πόδειγμα Εξωφύλλου που υπάρχει στην ιστοσελί-

δα του Τμήματος. Οι αναφορές αναγράφονται είτε 

αλφαβητικά είτε κατά τη σειρά εμφάνισής τους 

στο κείμενο. Ο τρόπος σύνταξης των αναφορών 

πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ΙΕΕΕ. 

Η συγγραφή της ΠΕ οφείλει να τηρεί την ακαδη-

μαϊκή δεοντολογία, καθώς και τη νομοθεσία, πα-

ραπέμποντας, μέσω της βιβλιογραφίας και των 

αναφορών, στις πηγές που βασίσθηκε. Οποιαδή-

ποτε απόπειρα αντιγραφής από έντυπη ή η-

λεκτρονική πηγή χωρίς χρήση εισαγωγικών 

και χωρίς παράθεση της πηγής, αντιγραφής με 

χρήση εισαγωγικών αλλά χωρίς παράθεση της 

πηγής, χρήσης παραπομπών που δεν ισχύουν, οι-

κειοποίησης δουλειάς άλλων, παράφρασης κειμέ-

νου χωρίς παράθεση της πηγής, μετάφρασης ξε-

νόγλωσσου κειμένου χωρίς παράθεση της πηγής, 

χρήσης εικόνων, φωτογραφιών κ.λπ. από το δια-

δίκτυο χωρίς παράθεση της πηγής, αντιγραφής 

αποσπασμάτων εργασίας από άλλον με ή χωρίς τη 

συγκατάθεσή του, συνιστούν περιπτώσεις  λογοκ-

λοπής/ πλαγιαρισμού. Οδηγίες για την αποφυγή 

του πλαγιαρισμού παρέχονται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος.  

 

Περάτωση Πτυχιακής Εργασίας 

Μόλις περατωθεί η ΠΕ και εγκριθεί από τον επιβ-

λέποντα η πληρότητά της, ο φοιτητής και ο επιβ-

λέπων συνυπογράφουν την Αίτηση Εξέτασης ΠΕ.  

Η Αίτηση συνοδεύεται από τρία αντίγραφα της 

ΠΕ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-

ROM) και εγκρίνεται (υπογράφεται) από τον Υ-

πεύθυνο, αφού αυτός ελέγξει την πληρότητα των 

αντιγράφων. Ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμμα-

τεία του Τμήματος την Αίτηση Εξέτασης της ΠΕ 

και, στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος ΠΕ ορίζει την 

τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η επιτροπή αποτε-

http://www.el.teithe.gr/File.aspx?UI=1&ID=178&PID=17&File=PAGES
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λείται από τον επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη.  

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτη-

σης εξέτασης ΠΕ, με τα συνημμένα αντίγραφα, 

αναρτάται προς το τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξα-

μήνου στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

 Παρουσίαση -Εξέταση Πτυχιακής Εργασίας 

Οι ΠΕ παρουσιάζονται δημόσια, με κοινοποίηση 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Το πρόγραμμα 

εξέτασης ΠΕ ανακοινώνεται αφού λήξει η προ-

θεσμία κατάθεσης των αιτήσεων εξέτασης. Όλοι 

οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος κα-

λούνται να παρευρίσκονται στην παρουσίαση. Η 

εξέταση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τριών 

ημερών, αμέσως μετά την εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου και αμέσως 

πριν από την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Στη 

διάρκεια των τριών ημερών που εξετάζονται οι 

ΠΕ δεν υπάρχει άλλη εκπαιδευτική δραστηριότη-

τα στο Τμήμα. Η εξέταση λαμβάνει χώρα στο αμ-

φιθέατρο του Τμήματος, ή σε άλλο κατάλληλο 

χώρο. Στη δημόσια εξέταση των ΠΕ δικαίωμα 

ερωτήσεων έχει η τριμελής εξεταστική επιτροπή. 

Οι ερωτήσεις από το κοινό επιτρέπονται μετά από 

άδεια της επιτροπής. Κάθε μέλος της επιτροπής 

βαθμολογεί ανεξάρτητα την ΠΕ και ο τελικός 

βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών 

από τα τρία μέλη της επιτροπής, με προσέγγιση 

δύο δεκαδικών ψηφίων. Η βαθμολογία κάθε μέ-

λους της επιτροπής και ο τελικός βαθμός καταγ-

ράφονται στη Βεβαίωση Εξέτασης ΠΕ. Η τελευ-

ταία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, 

με ευθύνη του επιβλέποντα. 

Υπεύθυνος Πτυχιακών Εργασιών 

Κιοσκερίδης Ιορδάνης, Καθηγητής 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 

του Τμήματος καθορίζονται στο Π.Δ. 346/8-6-89  

(ΦΕΚ 158/14-6-89/τ.Α) ως εξής: 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών 

Μηχ. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευ-

μένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, 

ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία 

με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και 

εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους 

και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτι-

κό τομέα και στο  δημόσιο  τομέα. 

2. Ειδικότερα απασχολούνται: 

2.1 Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρή-

σεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή 

ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευ-

ών και συστημάτων για την παραγωγή  άλλων 

προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυ-

τές και προς τρίτους. 

2.2 Έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης, ε-

πίβλεψης, κατασκευής, συναρμολόγησης, συν-

τήρησης εγκατάστασης, χειρισμών, ελέγχου 

λειτουργίας και μετατροπής ηλεκτρονικού 

στοιχείου,  διατάξεως συσκευής και συστημά-

των των τομέων: τηλεπικοινωνιών, οπτικοα-

http://www.el.teithe.gr/File.aspx?UI=1&ID=180&PID=17&File=PAGES
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κουστικών, ραδιοτηλεόρασης, προστασίας και 

πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης και ηλεκ-

τρονικών ισχύος καθώς επίσης αυτομάτου ε-

λέγχου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιατ-

ρικών Οργάνων σε συνεργασία με τεχνικούς 

των αντιστοίχων ειδικοτήτων. 

Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται είτε τα 

συστήματα αυτά είναι αμιγή ηλεκτρονικά είτε 

μικτά με ηλεκτρολογική, μηχανολογικά ως 

προς το ηλεκτρονικό μέρος αυτών. 

2.3 Ιδρύουν και διευθύνουν ηλεκτρονικά ερ-

γαστήρια. 

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται μέ-

σα στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετι-

κή με τους τομείς της ειδικότητάς τους. 

4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να κα-

λύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις βιο-

τεχνίες, βιομηχανίες και γενικά τις επιχειρήσεις 

που  προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει κά-

θε φορά για την  λειτουργία των επιχειρήσεων αυ-

τών. 

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλ-

λη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζε-

ται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσε-

ις της κάθε φορά   ισχύουσας νομοθεσίας. 

6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται 

στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία και στην έρευνα σε συνεργασία 

με  άλλους επιστήμονες πάνω σε θέματα εξέλιξης 

της ηλεκτρονικής επιστήμης και εφαρμογής των 

πορισμάτων της. 

7. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα 

να ενεργούν μόνοι τους ή σαν μέλη επιτροπών εκ-

τιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που 

προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρο-

νικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκα-

ταστάσεις, αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσης 

ηλεκτρονικού  εξοπλισμού και ελέγχους σε αντίσ-

τοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες προκειμένου να 

τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. 

8. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση 

του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στα πλαί-

σια των πιο πάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

9. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγρά-

φους δικαιώματα και δραστηριότητες νοούνται 

σύμφωνα και αντίστοιχα με την ορολογία που α-

κολουθεί: 

9.1 Μελέτη: Είναι η εκπόνηση πλήρων και  

ολοκληρωμένων σχεδίων υπολογισμών και εγ-

γράφων οδηγιών, σύνθεσης και συναρμολόγη-

σης ηλεκτρονικών  συσκευών, διατάξεων και 

συστημάτων. 

9.2 Κατασκευή: Είναι η υλοποίηση των κα-

τασκευαστικών σχεδίων μιας μελέτης ηλεκ-

τρονικού στοιχείου, διατάξεως υποσυστήμα-

τος, συσκευής ή συστήματος. 

9.3 Συναρμολόγηση συσκευής: Είναι η τοπο-

θέτηση των εξαρτημάτων και σύνδεση αυτών, 

ως και των υποσυστημάτων για την κατασκευ-

αστική ολοκλήρωση μιας συσκευής σε ενιαίο 

λειτουργικό σύνολο, βάσει των σχεδίων, υπο-

λογισμών και εγγράφων οδηγιών της μελέτης. 

9.4 Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος: 
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Είναι η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών 

που απαιτούνται για την τοποθέτηση και ομα-

λή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, 

βάσει της σχετικής μελέτης. 

9.5 Επίβλεψη εγκατάστασης: Είναι η υπεύ-

θυνη παρακολούθηση των εκτελουμένων ερ-

γασιών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, 

βάσει της μελέτης που περιλαμβάνει: 

Α. Τεχνική επίβλεψη 

Β. Ποιοτικό έλεγχο 

Γ. Επιμέτρηση και παραλαβή 

9.6 Συντήρηση ηλεκτρονικής συσκευής: Εί-

ναι η εκτέλεση στο εργαστήριο ή στο χώρο της 

εγκατάστασης των απαιτουμένων επισκευασ-

τικών εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και 

ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκε-

υαστή της συσκευής και τις σχετικές προδιαγ-

ραφές. 

9.7 Συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρονικού 

συστήματος: Είναι επίβλεψη και εκτέλεση των 

απαιτουμένων εργασιών γενικής συντήρησης, 

επισκευής και περιοδικού ελέγχου καλής λει-

τουργίας σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του 

μελετητή ή του κατασκευαστή και τις σχετικές 

προδιαγραφές. 

9.8 Επίβλεψη λειτουργίας εγκατάστασης: Εί-

ναι η υπεύθυνη παρακολούθηση των απαιτού-

μενων εργασιών και χειρισμών για τη λειτουρ-

γία της εγκατάστασης. 

9.9 Χειρισμός: Είναι η θέση και διατήρηση 

σε λειτουργία και παύση λειτουργίας μιας 

συσκευής ή ενός συστήματος. 

9.10 Μετατροπή: Είναι η τροποποίηση της 

συσκευής ή του συστήματος για να επιτευχθεί 

διαφοροποίηση της λειτουργίας και λοιπών 

χαρακτηριστικών. Η μετατροπή πρέπει να γί-

νεται πάντοτε βάσει γραπτών  οδηγιών του κα-

τασκευαστή ή του μελετητή και να βρίσκεται 

μέσα στα καθοριζόμενα όρια λειτουργίας.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

Παρακάτω αναφέρονται περιληπτικά μερικά βα-

σικά σημεία του κανονισμού σπουδών του 

Α.Τ.Ε.Ι.Θ., (Υ.Α.Ε5.1515/ 1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-

99/τ.Β') που αφορούν τους φοιτητές του Τμήμα-

τος. 

Εγγραφή, Ανανέωση εγγραφής 

Φοιτητές του τμήματος, καθίστανται όσοι πραγ-

ματοποιούν εγγραφή σ' αυτό μετά από εισαγωγή, 

μετεγγραφή ή κατάταξη. 

Την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου, ο φοιτητής 

πρέπει υποχρεωτικά να κάνει ανανέωση της εγγρα-

φής του. Εάν η ανανέωση δε γίνει για δύο συνεχό-

μενα εξάμηνα, ο φοιτητής χάνει τη δυνατότητα συ-

νέχισης των σπουδών του και διαγράφεται από τα 

μητρώα του Τμήματος. 

Επανεγγραφή διαγραφέντος φοιτητή μπορεί να 

επιτραπεί από το Συμβούλιο της ΣΤΕΦ όταν συν-

τρέχουν σοβαροί λόγοι. Ωστόσο η υποβολή της 

σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογη-

τικών θα πρέπει να γίνουν εντός 12μήνου από την 

ημερομηνία διαγραφής στη γραμματεία του Τμή-

ματος. 

Κύκλοι σπουδών, έναρξη, διακοπή και λήξη 

μαθημάτων 

Τη βασική εκπαιδευτική μονάδα στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Κάθε διδακτικό 

έτος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει 

την 5η Ιουλίου, περιλαμβάνει δύο αυτοτελή δι-

δακτικά εξάμηνα: το χειμερινό το οποίο αρχίζει 

την πρώτη Δευτέρα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου και 

το Εαρινό, το οποίο αρχίζει μετά τη λήξη των εξε-

τάσεων του χειμερινού εξαμήνου.  

Οργάνωση μαθημάτων - Πρόγραμμα 

Τα μαθήματα στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανι-

κών είναι εξαμηνιαία και διακρίνονται σε γενικά 

υποχρεωτικά και κατεπιλογήν υποχρεωτικά. Τα 

πρώτα υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του 

τμήματος ενώ τα δεύτερα είναι μαθήματα ειδικό-

τητας που επιλέγονται από τους φοιτητές από πί-

νακα περισσότερων μαθημάτων. 

Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του 

τμήματος χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακ-

τικών μονάδων (π.μ.). Το τυπικό εξαμηνιαίο 

πρόγραμμα, καθορίζεται σε 30 π.μ. 

Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση λαμ-

βάνουν 20 και 15 π.μ. αντίστοιχα. 

Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σ' ένα μάθημα εί-

ναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός 

άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρί-

ζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου. 

Δηλώσεις Μαθημάτων 

Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών 

του τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτι-

κά για τους φοιτητές του τμήματος. Ο φοιτητής 

μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει 

το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο 

περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρό-

κειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. 
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Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο τμήμα όλοι οι 

φοιτητές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή ανανέωση 

εγγραφής τους. 

Μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μα-

θημάτων του εξαμήνου, ο φοιτητής έχει τη δυνα-

τότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του 

κατά τρία (3) το πολύ μαθήματα.  

Μετά από αυτή την προθεσμία ο φοιτητής δεν μπο-

ρεί να παρακολουθήσει μαθήματα που δεν έχει 

συμπεριλάβει στη δήλωσή του και πολύ περισσότε-

ρο δεν μπορεί να πάρει μέρος στις εξετάσεις αυτών 

των μαθημάτων. 

Στη δήλωση μαθημάτων ο φοιτητής πρέπει να 

φροντίζει ώστε:  

α) το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλί-

ας που δηλώνει, να είναι οι Διδακτικές Μονάδες 

του τυπικού εξαμήνου σπουδών, συν μαθήματα 

που αντιστοιχούν σε έξι (6) επιπλέον Διδακτικές 

Μονάδες. Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο πτυχίο 

μπορούν να δηλώνουν μέχρι σαράντα (40) δ.μ. 

β) να μη δηλώνει μαθήματα, τα προαπαιτούμενα 

των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς. 

γ) Να μη δηλώνει το εργαστηριακό μέρος ενός 

μαθήματος εάν στο αμέσως προηγούμενο εξάμη-

νο το είχε δηλώσει και είτε δεν το παρακολούθη-

σε καθόλου είτε το εγκατέλειψε (Απόφαση Γεν. 

Συνέλευσης του Τμήματος). 

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν υποβάλ-

λει δήλωση μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου, 

τότε δεν μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις στο 

τέλος του εξαμήνου. 

Ξένες Γλώσσες 

Ο πρωτοεισαγόμενος φοιτητής που γνωρίζει μία 

ξένη γλώσσα, μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή 

από την υποχρέωση παρακολούθησης της γλώσ-

σας αυτής. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας από τα 

οποία απαλλάσσεται ένας φοιτητής δε βαθμολο-

γούνται. 

Φοίτηση 

Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμη-

νο για κάθε μάθημα καθορίζονται με βάση το ω-

ρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος, αφού ληφθούν 

υπόψη οι ημέρες που επίσημα δεν θα πραγματο-

ποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμή-

νου.  

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών δι-

δασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα 

είναι για οποιοδήποτε λόγο μικρότερος από τα δύο 

τρίτα (2/3) του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα 

σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα 

αυτό θεωρείται ότι δε διδάχτηκε. 

Βαθμολογική κλίμακα 

Η βαθμολογική κλίμακα που χρησιμοποιείται για 

την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών είναι 

αυτή από μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυ-

χίας το βαθμό πέντε (5). Ο χαρακτηρισμός της ε-

πίδοσης των φοιτητών καθορίζεται ως εξής: 

 

από 0 - 3,9 : "κακώς" 

από 4 - 4,9 : "ανεπαρκώς" 
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από 5 - 6,9 : "καλώς" 

από 7 - 8,4 : "λίαν καλώς" 

από 8,5 - 10 : "άριστα" 

Βαθμοί εργαστηρίου 

Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού 

μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού 

μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξα-

γάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμή-

νου. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου διε-

ξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή 

πρακτικές ασκήσεις για όσους φοιτητές έχουν α-

ποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15% των 

πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη 

συμπλήρωση του 80%. 

Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελική εξέταση ερ-

γαστηρίου, όπου υπάρχει, πραγματοποιείται επα-

νεξέταση πριν την έναρξη του επόμενου εξαμή-

νου. Εάν αποτύχει, ο φοιτητής επαναλαμβάνει το 

εργαστήριο, εκτός αν έχει λάβει βαθμό μεγαλύτε-

ρο ή ίσο του 4. Στην περίπτωση αυτή προσέρχεται 

για εξέταση μόνο, στην επόμενη εξεταστική περί-

οδο. 

Μη επιτυχής παρακολούθηση 

Φοιτητής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία, 

υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το επαναλάβει 

κατά το επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ' ε-

πιλογήν υποχρεωτικό μάθημα πρέπει να το επα-

ναλάβει στο επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το 

μάθημα. 

Τελικός βαθμός μεικτού μαθήματος 

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολο-

γισμό των βαθμών του θεωρητικού και εργαστη-

ριακού / πρακτικού μέρους του μεικτού μαθήμα-

τος, με συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 0,40 

και 0,60 και έχουν άθροισμα ένα (1).  

Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επι-

τυχής, εφόσον είναι επιτυχής και στο θεωρητικό 

και στο εργαστηριακό / πρακτικό μέρος του μα-

θήματος. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθη-

σης ενός μέρους μεικτού μαθήματος, ο βαθμός 

του μέρους αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα 

επανεξετάζεται, μόνο ως προς το άλλο μέρος. 

Επανεξέταση φοιτητή 

Αν κάποιος φοιτητής αποτύχει τρεις (3) φορές σε 

ένα μάθημα, μπορεί με αίτησή του προς το Συμβο-

ύλιο της Σχολής να ζητήσει την επανεξέτασή του, 

κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο, από τριμελή 

επιτροπή εκπαιδευτικών που ορίζεται από το Συμ-

βούλιο της Σχολής. 

Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου 

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού 

εξαμήνου ακολουθεί μία (1) εξεταστική περίοδος, 

δύο (2) εβδομάδων ή κάθε μία, κατά τη διάρκεια 

των οποίων οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε 

όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώ-

θηκε από τον φοιτητή και που προβλέπεται από 

τα αναλυτικά προγράμματα. Η δεύτερη εξεταστι-

κή περίοδος και των δύο εξαμήνων πραγματοποι-

είται το Σεπτέμβριο. 
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Βαθμός πτυχίου 

Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση ενός  

δεκαδικού ψηφίου και προκύπτει από τον τύπο 

....

*....**
B

21

2211 , 

όπου β1, β2,…,βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθη-

μάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής και δ1, 

δ2,…,δν, οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες. Στα 

μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργα-

σία που πολλαπλασιάζεται με 20 διδακτικές μο-

νάδες 
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ΕΞΑΜΗΝΟ 1
ο
 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

Κωδικός Μαθήματος: 4-111 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 6 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 8 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς 

να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να απελευθερώσουν τη 

φαντασία και δημιουργικότητά τους. Συγχρόνως, δίνει τη 

δυνατότητα να αφομοιώσουν τις βασικές έννοιες των στοιχε-

ιωδών Μαθηματικών, που χρειάζονται για την εμπέδωση 

ανώτερων μαθηματικών εννοιών χρήσιμες στις ηλεκτρονικές 

εφαρμογές. 

Περίγραμμα 

Παράγωγοι, Εφαρμογές των Παραγώγων, Διαφορικός Λο-

γισμός συναρτήσεων δύο ή περισσότερων μεταβλητών, Μι-

γαδικοί Αριθμοί, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλή-

ρωμα, Μη γνήσια Ολοκληρώματα, Αριθμητική Ολοκλήρω-

ση, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξης 

και εφαρμογές. 

Βιβλιογραφία 

1. Χ. Τερζίδης, Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβ-

λητών και Διαφορικές Εξισώσεις. Ε. & Δ. Ανίκουλα – Ι. 

Αλεξίκος, 2006. ISBN 9605160315.   

2. Α.Γ. Αθανασιάδης, Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ. Εκδόσεις 

Α. Τζιόλα & Υιοί, 2001. ISBN 978-960-8129-06-1. 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-12 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 6 (4 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 7 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

1. Η κατανόηση των θεμελιωδών φαινομένων που συμβαίνο-

υν στη φύση και των γενικών νόμων που διέπουν τα φαινό-

μενα αυτά. 2. Η απόκτηση ευχέρειας εφαρμογής των νόμων 

αυτών κατά τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων. 3. Η σαφής 

και ακριβής γνώση και διάκριση των βασικών εννοιών και 

μεγεθών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη και την τεχ-

νολογία και η σωστή χρήση αυτών στις διάφορες εφαρμογές 

της Ηλεκτρονικής. 4. Η εξοικείωση με τις επιστημονικές με-

θόδους μελέτης και συστηματικής παρουσίασης ενός φαινο-

μένου. 5. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν σκοπό την εξοι-

κείωση των φοιτητών στη χρήση οργάνων μελέτης των φαι-

νομένων και την πειραματική επαλήθευση νόμων που έχουν 

διδαχτεί στη θεωρία, με την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων 

μέτρησης και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, η 

οποία και διδάσκεται στο εργαστήριο. 

Περίγραμμα 

Συστήματα αναφοράς. Κινηματική του σημείου. Τα αξιώμα-

τα της δυναμικής. Δυναμική του υλικού σημείου. Ορμή, έρ-

γο, ενέργεια και τα σχετικά θεωρήματα. Πεδία δυνάμεων. 

Συντηρητικά πεδία. Δυναμικό και δυναμική ενέργεια. Δυνα-

μική του υλικού συστήματος (γενικά θεωρήματα). Κέντρο 

μάζας και κίνηση αυτού. Περιγραφή της μεταφορικής και 

περιστροφικής κίνησης του στερεού σώματος. Μελέτη του 

ηλεκτροστατικού πεδίου (ως εφαρμογή στη θεωρία των συν-

τηρητικών πεδίων). Ηλεκτρικό δυναμικό. Νόμος του 

Coulomb και θεώρημα του Gauss. Επίδραση του ηλεκτροσ-
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τατικού πεδίου σε αγωγούς, διηλεκτρικά και ημιαγωγούς – 

Σχετικές εφαρμογές (ηλεκτροστατική θωράκιση, σημεία ακί-

δων, αναφλεκτήρας αυτοκινήτου, αλεξικέραυνο, εκφόρτιση 

αεροσκαφών, πυκνωτής με διηλεκτρικό, τρανζίστορ επίδρα-

σης πεδίου). Στοιχειώδης θεωρία του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Νόμος του Ohm. Ηλεκτρεγερτική δύναμη στοιχείου. Επίλυ-

ση απλών, πολύβροχων κυκλωμάτων. Μικροσκοπική περιγ-

ραφή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μαγνητοστατική. Δύναμη 

Lorentz, Νόμος των Biot-Savart και θεώρημα του Ampére. 

Στοιχεία ηλεκτρομαγνητισμού. Μαγνητισμός στην ύλη. Γήι-

νος μαγνητισμός – Μαγνητόσφαιρα. Νόμος του Faraday και 

εφαρμογές (ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτρογεννήτρια, δινορεύ-

ματα, μαγνητική αιώρηση, ηλεκτρομαγνητικό φρένο). Η δο-

μή των ατόμων – Τροχιακά και οι τέσσερις κβαντικοί αριθ-

μοί. Τα κύρια στοιχειώδη σωματίδια.  

Βιβλιογραφία 

1. Ι. Αρβανιτίδης, Π. Κάβουρας, Φυσική – Ηλεκτρισμός – 

Μαγνητισμός και Εφαρμογές.  Εκδόσεις Α. Τζιόλα & 

Υιοί, 2011. ISBN 978-960-418-360-9. 

2. Φ. Βοσνιάκος, Φυσική ΙΙ. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 

2010. ISBN 978-960-418-260-2. 

3. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M.L. Sands, Οι Διαλέξεις 

Φυσικής του Feynman, Τόμος Β. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & 

Υιοί, 2009. ISBN 978-960-418-181-0. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-13 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5 (3 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι: 1) να δώσει στους σπουδασ-

τές τις βασικές γνώσεις για τις αρχές λειτουργίας των σύγ-

χρονων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ώστε να είναι δυνατή η 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους στα ηλεκτρονικά 

κυκλώματα, 2) στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος να 

δώσει στους σπουδαστές τις εργαστηριακές δεξιότητες στα 

βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Οι στόχοι του μαθήματος 

είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις γνώσεις για τις ιδιό-

τητες των ημιαγωγών, τις αρχές λειτουργίας της p-n διόδου, 

του BJT και του FET τρανζίστορ, τους τρόπους λειτουργίας 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και κυκλωμάτων που αποτελούν 

εφαρμογές της διόδου και των τρανζίστορς. Τα μαθήματα 

που θα υποστηριχθούν από τις γνώσεις του μαθήματος Ηλεκ-

τρονικής Φυσικής είναι τα Ηλεκτρονικά Ι και τα Ψηφιακά 

Κυκλώματα Ι του B′ εξαμήνου, η Οπτοηλεκτρονική του Γ′ 

Εξαμήνου και η Μικροηλεκτρονική του Ζ′ Εξαμήνου. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Κρύσταλλοι, Ημιαγωγοί, τεχνικές ανάπτυξης ημιαγωγών. 

Ενεργειακές ζώνες, ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, είδη 

ρευμάτων σε ημιαγωγούς. Οπτικές διαδικασίες σε ημιαγωγο-

ύς. p-n δίοδος: είδη ρευμάτων, ορθή και ανάστροφη πόλωση, 

Ι-V χαρακτηριστική, αντίσταση, χωρητικότητα. Συμπεριφορά 

διόδου σε DC σήματα και σε AC σήματα μικρού πλάτους. 

Εφαρμογές διόδων: Ανορθωτής, δίοδος Ζener, δίοδος 

Schottky, δίοδος σήραγγος, LED, φωτοδίοδος, varactor, 

DIAC. Θερμίστορ. Αρχές λειτουργίας του BJT. To BJT ως 

ενισχυτής και ως διακόπτης. Αρχές λειτουργίας του JFET και 

του MOSFET. Βασικές ασκήσεις σε διόδους, BJTs και FETs. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Γενική περιγραφή και χρήση των οργάνων μέτρησης (ψηφι-

ακά-αναλογικά πολύμετρα, παλμογράφος),  τροφοδοσίας 

AC-DC τάσεων και γεννήτριας ακουστικών συχνοτήτων. 

Μελέτη λειτουργίας και εξαγωγή χαρακτηριστικών καμπυ-

λών των διόδων γερμανίου, πυριτίου, zener και Led και με-

λέτη κυκλωμάτων με απλές εφαρμογές. Μελέτη λειτουργίας 

και εξαγωγή χαρακτηριστικών καμπυλών και ευθείας φορτί-

ου DC του διπολικού τρανζίστορ (BJT) και του τρανζίστορ 

επίδρασης πεδίου (FET) και απλά κυκλώματα  εφαρμογών. 

Εφαρμογές με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του ενδείκτη 7 

τομέων, φωτοαντίστασης, διόδων  Si στην ανόρθωση (απλή 

και  με γέφυρα). Αρχή λειτουργίας και εφαρμογή των thyris-

tor, diac, triac, thermistor και unijunction.  
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Βιβλιογραφία 

1. S. Adel, S. Kenneth, Ι. Παπανάνος, Μικροηλεκτρονικά 

Κυκλώματα. Α. Παπασωτηρίου & Σία, 2010 (5η έκδο-

ση). ISBN 978-960-7182-60-9.   

2. A.P. Malvino, Βασική Ηλεκτρονική. Εκδόσεις Α. Τζιόλα 

& Υιοί, 2006 (4η έκδοση). ISBN 978-960-7219-12-0. 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι 

Κωδικός Μαθήματος: 4-14 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: -  

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επα-

φή, θεωρητικά και πρακτικά, με τα βασικά δομικά στοιχεία 

των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ανεξάρτητες και εξαρτημένες 

πηγές τάσης και ρεύματος, αντιστάτες, πυκνωτές, πηνία) και 

να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον έλεγχο και 

την επίλυση κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. Επίσης, παρέ-

χονται βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής σχεδίασης (μετατροπή 

θεωρητικού ηλεκτρονικού σχεδίου σε μακέτα τυπωμένου 

κυκλώματος) με συμβατική μέθοδο και με χρήση ειδικού 

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γνώσεις αυτές 

αποτελούν τα βασικά εργαλεία των φοιτητών με τα οποία θα 

οικοδομήσουν την κατανόηση της συμπεριφοράς κάθε ηλεκ-

τρικού και ηλεκτρονικού κυκλώματος και υποστηρίζουν όλη 

τη σειρά των μαθημάτων ηλεκτρονικής που διδάσκονται στο 

Τμήμα και ειδικότερα των μαθημάτων Ηλεκτροτεχνία ΙΙ και 

Θεωρία Κυκλωμάτων Ι. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Ηλεκτρισμός, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος του Coulomb, ηλεκ-

τρικό πεδίο, ένταση πεδίου, δυναμικό. Ηλεκτρικό ρεύμα, έν-

ταση ρεύματος, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση. Κανόνες του 

Kirchhoff, θεώρημα του Tellegen. Αντιστάτες, νόμος του 

Ohm, ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές τάσης και ρεύμα-

τος, πυκνωτές, πηνία. Πραγματικές πηγές τάσης και ρεύμα-

τος και μετασχηματισμός ισοδυναμίας. Συνδεσμολογία αν-

τιστάσεων, διαιρέτης τάσης, διαιρέτης ρεύματος, συνδεσμο-

λογία πηγών, θεώρημα Millman. Μέθοδος βρόχων και μέθο-

δος κόμβων σε παθητικά και ενεργά κυκλώματα. Ειδικές πε-

ριπτώσεις των μεθόδων βρόχων και κόμβων. Θεώρημα ε-

παλληλίας, θεώρημα αντικατάστασης, μετασχηματισμός αν-

τιστάσεων Δ - Υ, θεωρήματα Thevenin και Norton, θεώρημα 

μέγιστης μεταφοράς ισχύος, θεώρημα αμοιβαιότητας 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Εισαγωγή στα όργανα μέτρησης και τα όργανα του εργαστη-

ρίου. Αντιστάσεις, συνδεσμολογία αντιστάσεων και οργά-

νων. Χαρακτηριστικά πυκνωτών και διόδων. Τυπωμένα κυκ-

λώματα (γνωριμία, ιστορία, πρώτες ύλες, τρόπος συμβατικής 

σχεδίασης). Σχεδίαση μακέτας τυπωμένου κυκλώματος με 

συμβατική μέθοδο. Μεθοδολογία σχεδίασης μέσω υπολογισ-

τή. Σχηματικό διάγραμμα και κατασκευή διαγράμματος τυ-

πωμένου κυκλώματος με χρήση του λογισμικού Eagle. 

Βιβλιογραφία 

1. Σ. Κυρτόπουλος, Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημά-

των. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2009. ISBN 978-960-

418-168-1.   

2. Γ.Ε. Χατζαράκης, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, τόμος Α΄. Εκ-

δόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2002 (2η έκδοση). ISBN 960-

8129-09-5. 

3. Ν.Ι. Μάργαρης, Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Εκ-

δόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2010. ISBN 978-960-418-

2002. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ  Ι 

Κωδικός Μαθήματος: 4-15 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να δώσει και να εξηγήσει τις 
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βασικές έννοιες στο δομημένο προγραμματισμό, χρησιμο-

ποιώντας σαν εργαλείο τη γλώσσα προγραμματισμού C. Α-

πευθύνεται κυρίως στους πρωτοετείς φοιτητές και στοχεύει 

στο να αντιληφθούν ότι, στη διαδικασία επίλυσης ενός σύν-

θετου προβλήματος οι δυσκολίες ποικίλουν και κάποιες πλε-

υρές του προγραμματισμού απαιτούν περισσότερη σκέψη και 

κατά συνέπεια είναι πρωταρχικής σημασίας η κατανόηση 

όλων των λεπτομερειών. Τα μαθήματα που θα υποστηριχθο-

ύν από τις γνώσεις του μαθήματος είναι τα Προγραμματισ-

μός ΙΙ του 3ου εξαμήνου, Μικροϋπολογιστές Ι του 4ου εξα-

μήνου και Μικροϋπολογιστές ΙΙ του 5ου εξαμήνου 

Περίγραμμα 

Απλά παραδείγματα σε C - εξηγήσεις. Δομή ενός απλού 

προγράμματος. Πολλαπλές δηλώσεις μεταβλητών, πολλαπ-

λασιασμός, εκτύπωση τιμών πολλών μεταβλητών, έλεγχος 

ορθότητας, συντακτικά - εννοιολογικά λάθη χρησιμοποιώ-

ντας τους τύπους δεδομένων, ορίσματα εισόδου/εξόδου και 

παγίδες. Χρησιμοποιώντας τις #define, #include, print(), 

scan(), χρήση τελεστών, παραδείγματα με βρόχους while, 

for, do while. Χρήση πινάκων. Παραδείγματα με προτάσεις 

ελέγχου if, else if, switch, brake, continue, go to. Απλά παρα-

δείγματα με πίνακες, pointers και δομές δεδομένων. 

Βιβλιογραφία 

1. H.M. Deitel, P.J. Deitel, C Προγραμματισμός. Χ. Γκιο-

ύρδα & Σία, 2010 (5η έκδοση). ISBN 978-960-512-590-

5.   

2. Α. Χατζηγκάιδας, Σ. Παπαδόπουλος, Αρχές και Εφαρ-

μογές της Γλώσσας C στην Επίλυση Προβλημάτων. Για-

πούλης Σ. & Α. – Κάιζερ Χ., 2010. ISBN 978-960-

92653-3-1. 

3. H.H. Tan, T.B. D’ Orazio, C για Μηχανικούς. Εκδόσεις 

Α. Τζιόλα & Υιοί, 2000. ISBN 978-960-8050-33-4. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι 

Κωδικός Μαθήματος: 4-21 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 6 (4 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτροτεχνία Ι, Ηλεκτρονική Φυσική 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας κα-

τανόησης της λειτουργίας των βασικών ηλεκτρονικών εξαρ-

τημάτων καθώς και ανάλυσης και σχεδίασης των βασικών 

αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που κατασκευάζον-

ται με διακριτά εξαρτήματα. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της 

ικανότητας του φοιτητή να αναλύει τη δομή και λειτουργία 

των διόδων και των δύο βασικών τύπων τρανζίστορ, να κα-

ταγράφει τη συμπεριφορά τους σε συνεχείς και εναλλασσό-

μενες εισόδους και να αναλύει την εφαρμογή των τρανζίστορ 

ως ενισχυτικές διατάξεις. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Συμβολισμοί. Προσεγγίσεις. Πηγές τάσης. Θεώρημα 

Thevenin. Κυκλώματα Διόδων. 

Διπολικό τρανζίστορ επαφής (BJT): Φυσική δομή. Περιοχές 

λειτουργίας. Χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης-ρεύματος. 

Γραμμή φορτίου. Σημείο λειτουργίας. Ανάλυση στο συνεχές. 

Διακοπτική λειτουργία. Πόλωση BJT: με διαιρέτη τάσης, με 

δύο τροφοδοτικά, πόλωση εκπομπού. Ισοδύναμα μοντέλα 

BJT: τύπου π και Τ. 

Ενισχυτική λειτουργία: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Κέρδος 

τάσης. Πολυβάθμιοι ενισχυτές. Οι δύο γραμμές φορτίου. Α-

κόλουθος εκπομπού: Αντίσταση εισόδου. Μέγιστη διακύ-

μανση εξόδου. 

Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (JFET): Φυσική δομή. Περιο-

χές λειτουργίας. Χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης-

ρεύματος. Ανάλυση στο συνεχές ρεύμα. Ενισχυτική και δια-

κοπτική λειτουργία. 

MOSFET: Φυσική δομή. Περιοχές λειτουργίας. Διακοπτική 

λειτουργία. Φορτίο. CMOS. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Βασικά κυκλώματα με BJT. Λειτουργία στο DC και AC.  

Ενισχυτές μικρού ακουστικού σήματος με BJT και FET. 

Βιβλιογραφία 

1. C.A. Charles, Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά. Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί, 2000 (5η έκδοση). ISBN 960-8050-41-3.   

2. J. Millman, A. Grabel, Μικροηλεκτρονική. Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί, 2013 (2η έκδοση). ISBN 978-960-418-

424-8. 

3. R. Jaeger, T. Blalock, Μικροηλεκτρονική. Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί, 2013 (4η έκδοση). ISBN 978-960-418-

425-5. 

4. A. Malvino, D. Bates, Ηλεκτρονική. Εκδόσεις Α. Τζιόλα 

& Υιοί, 2012 (7η έκδοση). ISBN 978-960-418-410-1. 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι 

Κωδικός Μαθήματος: 4-22 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5 (3 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των βασικών 

γνώσεων που απαιτούνται για τη μελέτη και έρευνα των Ψη-

φιακών Κυκλωμάτων συνδυαστικής και ακολουθιακής λογι-

κής. Στόχος του μαθήματος είναι η ορθή χρήση των βασικών 

γνώσεων για την ανάλυση, σύνθεση, σχεδίαση και ανάπτυξη 

των σύνθετων ψηφιακών Κυκλωμάτων. Το μάθημα που θα 
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υποστηριχτεί από τις γνώσεις του μαθήματος είναι το Ψηφι-

ακά Κυκλώματα ΙΙ. 

Περίγραμμα Θεωρίας 

Εισαγωγή στη ψηφιακή λογική. Αλγεβρα Boole και βασικές 

λογικές πύλες AND, OR, NOT, NAND, NOR, πύλες τριών 

καταστάσεων, ολοκληρωμένα κυκλώματα,  τεχνολογίες, λο-

γικές οικογένειες. Συνδυαστική λογική. Μέθοδοι απλοποίη-

σης των λογικών συναρτήσεων με χρήση της άλγεβρας του 

Boole και των χαρτών Karnaugh. Σχεδίαση κυκλωμάτων με 

χρήση NAND και NOR Logic. Εφαρμογές συνδυαστικής 

λογικής. Αριθμητικά συστήματα. Πρόσθεση και αφαίρεση 

μεταξύ ψηφιακών αριθμών. Διαδυκοί κώδικες. Κωδικοποιη-

τές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, αποπολυπλέκτες. Βα-

σικά κυκλώματα Flip-Flop.  

Περίγραμμα Εργαστηρίου 

Το εργαστήριο περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις με την 

ανάπτυξη κυκλωμάτων πάνω σε ράστερ και τη χρήση παλ-

μογράφου, γεννήτριας σήματος και τροφοδοτικού. Οι ασκή-

σεις αυτές καλύπτουν τα παρακάτω θέματα: Βασικές λογικές 

πύλες, Ανάλυση, σύνθεση και απλοποίηση λογικών συνδυ-

αστικών κυκλωμάτων και κυκλώματα αριθμητικών πράξεων. 

Βιβλιογραφία 

1. W. Kleitz, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & 

Υιοί, 2011 (8η έκδοση). ISBN 978-960-418-338-8.   

2. Malvino and Leach, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί, 2006 (5η έκδοση). ISBN 960-8129-16-8. 

3. Π.Χ. Βαφειάδης, Λογική Σχεδίαση των Ψηφιακών Συσ-

τημάτων. Π.Χ. Βαφειάδης, 1991. ISBN 960-7559-01-0. 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-231 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 4 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτροτεχνία Ι 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους σπουδαστές σε 

επαφή με τα κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος και τις 

ιδιότητές τους. Αναπτύσσονται γνώσεις ανάλυσης ηλεκτρι-

κών κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος, οι οποίες αξι-

οποιούνται στα μαθήματα ηλεκτρονικών που διδάσκονται οι 

σπουδαστές στα μεγαλύτερα εξάμηνα. Επίσης παρέχονται οι 

βασικές αρχές, που απαιτούνται για την παρακολούθηση του 

μαθήματος «Θεωρία κυκλωμάτων», που διδάσκεται στο επό-

μενο εξάμηνο. 

Περίγραμμα Θεωρίας 

Χρονικά μεταβαλλόμενες τάσεις. Νόμος του Ohm στα παθη-

τικά στοιχεία (ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής). Εναλ-

λασσόμενη τάση και ρεύμα. Επίλυση κυκλωμάτων στο πεδίο 

χρόνου. Μιγαδικοί αριθμοί και επίλυση κυκλωμάτων RLC με 

οποιαδήποτε συνδεσμολογία στο πεδίο συχνότητας. Σύνθετη 

μιγαδική αντίσταση. Χρονική απόκριση κυκλωμάτων, συν-

τονισμός. Ισχύς και ενέργεια εναλλασσόμενου ρεύματος, μι-

γαδική ισχύς. Διόρθωση του συντελεστή ισχύος. Ανάλυση 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων, μέθοδος βρόχων, μέθοδος κόμβων. 

Θεωρήματα Kennelly, υπέρθεσης, Thevenin, Norton, μέγισ-

της μεταφοράς ισχύος, Millman, αμοιβαιότητας, αντικατάσ-

τασης. Πολυφασικά και ειδικώτερα τριφασικά δίκτυα, μαγ-

νητικώς συνεζευγμένα κυκλώματα, μετασχηματιστές. 

Βιβλιογραφία 

1. Γ.Ε. Χατζαράκης, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, τόμος Β΄.  Εκ-

δόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2003. ISBN 960-7219-77-5.   

2. Π.Χ. Βαφειάδης, Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. 

Π.Χ. Βαφειάδης, 2000. ISBN 960-7559-11-8. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ  ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-24 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 4 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Προγραμματισμός Ι 
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Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές 

στη δημιουργία πακέτων (προγραμμάτων) με δομημένο 

προγραμματισμό, που να τρέχουν σε σύγχρονα computers 

και κάτω από σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, όπως Win-

dows 2000 και να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των έτοιμων 

πακέτων, όπως παράθυρα, κυλιόμενα μενου, κουμπιά διατα-

γών, χρώματα, σχήματα, εικόνες κ.τ.λ.  

Περίγραμμα 

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. Περιγ-

ραφή των γραφικών λειτουργικών συστημάτων. Σχεδιασμός 

μοντέλων για έμπειρους χρήστες. Εισαγωγή στον αντικειμε-

νογτρεφή προγραμματισμό. Σχεδιασμός της φόρμας (παρά-

θυρο) και εισαγωγή των αντικειμένων με τη visual basic. Κα-

τηγορίες δεδομένων, εντολές έλεγχου, εντολές ανακύκλωσης, 

υπορουτίνες, υπορουτίνες τύπου function στη visual basic. 

Αντικείμενα O.L.E και η χρήση των Active X. Προγράμματα 

αριθμητικής ανάλυσης. Χειρισμός βάσεων δεδομένων Ac-

cess με τη visual basic. Έλεγχος ηλεκτρονικών διατάξεων με 

τη visual basic από την πύλη RS-232. Εφαρμογές διασύνδε-

σης με το διαδίκτυο. 

Βιβλιογραφία 

1. S. Kochan, Προγραμματισμός με τη C. A. Παπασωτηρί-

ου & Σία, 2010 (3η έκδοση). ISBN 978-960-7182-79-1.   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-251 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά Ι 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς 

να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των μαθηματικών, όχι μέσω 

τεχνασμάτων και συνταγών αλλά ως εφαρμογή συστηματι-

κής επιστήμης πρακτικής σημασίας.  Συγχρόνως βοηθάει στο 

να κατανοήσουν βαθύτερα τα υπόλοιπα μαθήματα του κλά-

δου τους, αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων αποτελούν τα 

μαθηματικά. 

Περίγραμμα 

Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθε-

ρούς συντελεστές, Συναρτήσεις Γάμα, Βήτα, Bessel, Legen-

dre, Chebyshev, Διανυσματικές συναρτήσεις, Πολλαπλά Ο-

λοκληρώματα, Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα, Ακολουθίες, Σει-

ρές, Μετασχηματισμοί Laplace, Ανάλυση Fourier. 

Βιβλιογραφία 

1. Α. Γ. Αθανασιάδης, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Ζήτη 

Πελαγία & Σία, 2003. ISBN 960-431-848-9.   

2. Χ. Τερζίδης, Μαθηματικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Σημά-

των και Συστημάτων. Ε. & Δ. Ανίκουλα – Ι. Αλεξίκος, 

2006. ISBN 9605160293. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-26 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία+2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 4 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτροτεχνία Ι  

Μαθησιακοί στόχοι 

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις α-

ναγκαίες γνώσεις για τη διενέργεια και την ανάλυση μετρή-

σεων των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών. Ακόμη, ο φοιτητής 

γνωρίζει τα βασικά όργανα και τις μεθόδους μέτρησης των 

ηλεκτρικών μεγεθών, εφαρμόζοντας προηγούμενη γνώση, 

ενώ κατανοεί τις γενικότερες έννοιες του σφάλματος και της 

ακρίβειας στις μετρήσεις. 

Περίγραμμα Θεωρίας 

Μέτρηση και έλεγχος. Μεγέθη και μονάδες. Σφάλματα μέτ-

ρησης. Ηλεκτρομηχανικά όργανα μέτρησης. Όργανο κινητού 
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πηνίου και ανορθωτικά όργανα. Ηλεκτροδυναμικά όργανα, 

όργανα διασταυρωμένων πηνίων, ηλεκτροστατικά και θερμι-

κά όργανα. Διατάξεις μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών. Αμπε-

ρόμετρα και βολτόμετρα συνεχούς ρεύματος. Μετασχημα-

τιστές μέτρησης, Ωμόμετρα. Έμμεσοι μέθοδοι μέτρησης της 

ωμικής και της σύνθετης αντίστασης. Μέτρηση της αντίστα-

σης γείωσης. Μέτρηση της ισχύος και της ενέργειας σε μο-

νοφασικά και σε τριφασικά κυκλώματα. Γέφυρες μέτρησης 

συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Αναλογικοί και 

ψηφιακοί παλμογράφοι. Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης.   

Περίγραμμα Εργαστηρίου 

Όργανα Εργαστηρίου. Σφάλματα μετρήσεων. Μετρήσεις με 

Αμπερόμετρα dc και ac (ημίσειας και πλήρους ανόρθωσης). 

Μετρήσεις με Βολτόμετρα dc και ac (ημίσειας και πλήρους 

ανόρθωσης). Μετρήσεις με Ωμόμετρο. Ντεσιμπέλ (db) και 

μετρήσεις με db-μετρο. Γέφυρα Wheatstone. Μετρήσεις με 

Παλμογράφο. Μετρήσεις κυκλωμάτων με χρήση λογισμικού 

(Electronic Workbench). 

Βιβλιογραφία 

1. Β.Δ. Μπιτζιώνης, Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί, 2007 (3η έκδοση). ISBN 978-960-418-

135-3.   

2. Β. Μπιτζιώνης, Τριφασικά Κυκλώματα, Θεωρία και Ε-

φαρμογές. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2011. ISBN 978-

960-418-197-1.  

3. Β. Πετρίδης, Μετρήσεις. Β. Πετρίδης, 2013. ISBN 978-

960-91606-4-3. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙI 

Κωδικός Μαθήματος: 4-31 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 6 (4 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 8 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτρονικά Ι, Ηλεκτροτεχνία Ι, Ηλεκτρο-

νική Φυσική  

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας α-

νάλυσης και σχεδίασης αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμά-

των που κατασκευάζονται με διακριτά εξαρτήματα. Συγκεκ-

ριμένα, η ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να αναλύει 

τη δομή και λειτουργία των ενισχυτών ισχύος και των ενισ-

χυτικών βαθμίδων του τελεστικού ενισχυτή, να κατανοεί τη 

λειτουργία του τελεστικού ενισχυτή σε γραμμικές και μη-

γραμμικές εφαρμογές καθώς και τη συμπεριφορά των ενισ-

χυτικών διατάξεων στο πεδίο της συχνότητας. Επιπρόσθετα, 

να είναι σε θέση να σχεδιάσει κυκλώματα με τελεστικούς 

ενισχυτές και να κατανοεί την έννοια της αρνητικής ανάδρα-

σης και των επιδράσεών της στα ηλεκτρονικά συστήματα. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Ενισχυτές Ισχύος: Τάξεις λειτουργίας. Περιορισμοί ισχύος. 

Λειτουργία τάξης Α. Συνδεσμολογία Darlington. Ενισχυτής 

Push-Pull τάξης Β, τάξης ΑΒ. Λειτουργία τάξης C. 

Απόκριση Συχνότητας: Απόκριση ενισχυτή τρανζίστορ στις 

χαμηλές και υψηλές συχνότητες. Προσεγγιστικά διαγράμμα-

τα Bode. 

Ανάδραση: Γενική δομή και βασικές εξισώσεις. Βασικές ιδι-

ότητες αρνητικής ανάδρασης. Βασικές τοπολογίες ανάδρα-

σης. 

O Διαφορικός ενισχυτής (ΔΕ): Ανάλυση συνεχούς ρεύματος 

και ασθενούς σήματος. Kοινή και διαφορική λειτουργία. Χα-

ρακτηριστικά – Προβλήματα λειτουργίας ΔΕ. Συντελεστής 

απόρριψης κοινού σήματος (CMRR). Διαφορικός ενισχυτής 

με FET.  Καθρέφτες ρεύματος. 

Τελεστικοί Ενισχυτές (TE): Ιδανικός ΤΕ. Βασικές συνδεσμο-

λογίες. Γραμμικές εφαρμογές: Ενισχυτές διαφορών, οργά-

νων, άθροισης. Μη-γραμμικά κυκλώματα ΤΕ: Συγκριτές. 

Ολοκληρωτής. Διαφοριστής. Ο τελεστικός ενισχυτής στην 

πράξη. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Ενισχυτής δύο βαθμίδων. Ενισχυτές ισχύος τάξης Α, ΑB, Β, 

Push-Pull. Διαφορικός ενισχυτής με τρανζίστορ, Γραμμικά 

κυκλώματα ΤΕ (Αναστρέφων Ενισχυτής, Μη-Αναστρέφων 

Ενισχυτής, Ενισχυτής Διαφορών), Μη-Γραμμικά κυκλώματα 

ΤΕ (Συγκριτής, Ολοκληρωτής, Διαφοριστής) 

Βιβλιογραφία 

1. Δ. Παπακώστας, Π. Παπαβραμίδου, Ηλεκτρονικές Εξε-

ρευνήσεις Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2009. ISBN 978-

960-418-177-3.   

2. R. Jaeger, T. Blalock, Μικροηλεκτρονική. Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί, 2013 (4η έκδοση). ISBN 978-960-418-

425-5. 

3. J. Millman, A. Grabel, Μικροηλεκτρονική. Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί, 2013 (2η έκδοση). ISBN 978-960-418-

424-8. 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-32 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5 (3 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 7 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ψηφιακά Κυκλώματα Ι 
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Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας α-

νάλυσης και σχεδίασης σύγχρονων και ασύγχρονων ακολου-

θιακών ψηφιακών κυκλωμάτων. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη 

της ικανότητας του φοιτητή να αντιλαμβάνεται τις διάφορες 

τεχνολογίες υλοποίησης σύνθετων ψηφιακών κυκλωμάτων 

και τη γλώσσα περιγραφής κυκλωμάτων VHDL. Η ικανότη-

τα σχεδίασης και ανάλυσης σύγχρονων ακολουθιακών κυκ-

λωμάτων με διάφορους τύπους FFs ως μετρητές και ως μη-

χανές πεπερασμένων καταστάσεων. Η κατανόηση των πλεο-

νεκτημάτων της ελαχιστοποίησης καταστάσεων. Η ικανότη-

τα σύνθεσης και ανάλυσης ασύγχρονων ακολουθιακών κυκ-

λωμάτων και η κατανόηση των προβλημάτων της ευστάθειας 

και των κινδύνων σε αυτά. Επίσης, η ικανότητα κατανόησης 

των προβλημάτων κατά τον έλεγχο πολύπλοκων ψηφιακών 

κυκλωμάτων. 

Περίγραμμα Θεωρίας 

Τεχνολογίες Υλοποίησης. Λογικές πύλες τεχνολογίας PMOS 

και CMOS. Αρνητική Λογική. Διατάξεις Προγραμματιζόμε-

νης Λογικής (PLD, PLA, PAL, CPLD, FPGA). Υλοποίηση 

Διατάξεων. Εισαγωγή στη γλώσσα VHDL: Παράσταση ψη-

φιακών σημάτων. Σύνθεση κυκλωμάτων. Σχεδίαση αριθμη-

τικών κυκλωμάτων. 

Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα (ΣΑΚ): Μηχανές Πεπε-

ρασμένων Καταστάσεων (FSM), Ανάλυση ΣΑΚ με διάφορο-

υς τύπους FFs, Σχεδίαση ΣΑΚ με διάφορους τύπους FFs, 

Ελαχιστοποίηση καταστάσεων, Σχεδίαση μετρητών. 

Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα (ΑΑΚ): Ανάλυση και 

Σύνθεση ΑΑΚ, Κίνδυνοι σε λογικά κυκλώματα, στατικοί 

κίνδυνοι. 

Έλεγχος Ψηφιακών Κυκλωμάτων: Μοντέλα σφαλμάτων, 

Πολυπλοκότητα δοκιμών, Ενσωματωμένος αυτοέλεγχος 

(BIST), Ανάλυση Υπογραφών. 

Περίγραμμα Εργαστηρίου 

Διασύνδεση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τεχνολογιών 

CMOS και TTL. Μετρητές σύγχρονοι, ασύγχρονοι, αύξον-

τες, φθίνοντες. Καταχωρητές. Μνήμες. Προγραμματισμός 

μνήμης ΕΕPROM. Ολοκληρωμένα κυκλώματα προγραμμα-

τιζόμενης λογικής PLA, PAL και PLD. Προγραμματισμός 

CPLDs και FPGAs. 

Βιβλιογραφία 

1. Τ.L. Floyd, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Στέλλα Παρικού & 

Σία, 2007. ISBN 978-960-411-646-1.   

2. W. Kleitz, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & 

Υιοί, 2011 (8η έκδοση). ISBN 978-960-418-338-8. 

3. S. Brown, Z. Vranesic, Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 

με τη Γλώσσα VHDL. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2011 

(3η έκδοση). ISBN 978-960-418-340-1. 

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-33 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στους σπουδαστές τις 

βασικές γνώσεις για τις αρχές λειτουργίας των σύγχρονων 

οπτοηλεκτρονικών εξαρτημάτων, καθώς επίσης για το σχεδι-

ασμό και την ανάλυση απλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

που χρησιμοποιούν οπτοηλεκτρονικά εξαρτήματα.  

Στόχος του μαθήματος είναι να υποστηριχθεί το μάθημα Οπ-

τικές Επικοινωνίες του Ζ′ εξαμήνου. 

Περίγραμμα Θεωρίας 

Αλληλεπίδραση φωτός με ημιαγωγούς. Μονάδες μέτρησης 

φωτός. Πομποί φωτός: λαμπτήρες, δίοδοι LED, δίοδοι Laser. 

Aνιχνευτές φωτός: LDR, φωτοδίοδος, φωτοτρανζίστορ, φω-

τοβολταϊκό στοιχείο. Διατάξεις μετάδοσης οπτικών πληρο-

φοριών: οπτοζεύκτης, οπτική ίνα. Κυκλώματα προσαρμογέ-

ων για οπτοηλεκτρονικά εξαρτήματα. 
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Περίγραμμα Εργαστηρίου 

Οπτικό Φάσμα. Μελέτη φωτοαντίστασης. Μελέτη φωτοδιό-

δου. Mελέτη φωτοτρανζίστορ. Δίοδοι LED. Ενδείκτες LED 7 

τομέων. Οπτοζεύκτες. Ανιχνευτές LASCR και ζεύκτες 

TRIAC. Εφαρμογές του φωτοτρανζίστορ σε κυκλώματα ισ-

χύος. Οπτοζεύκτης σε κυκλώματα ισχύος. Ελεγκτής ισχύος 

TRIAC. Οπτικός λογικός ελεγκτής. Αξιολόγηση Πομπών 

Φωτός. Μελέτη συστήματος οπτικών επικοινωνιών. LASER. 

Οπτικές Ίνες. 

Βιβλιογραφία 

1. Α. Αλεξανδρής, Οπτοηλεκτρονική. Εκδόσεις Α. Τζιόλα 

& Υιοί, 2010 (2η έκδοση). ISBN 978-960-418-234-3. 

2. J. Singh, H.L. Bertoni, Οπτοηλεκτρονική. Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί, 1998. ISBN 978-960-7219-68-8. 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-34 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 6 (4 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 7 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτροτεχνία Ι και ΙΙ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να συμπληρώσει τις 

γνώσεις του στην ανάλυση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, 

που απέκτησε από τα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας Ι και ΙΙ, 

σε ειδικά και εξειδικευμένα πεδία. Οι γνώσεις αυτές αξιο-

ποιούνται σε άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, 

όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι γραμμές μεταφοράς και τα ηλεκ-

τρονικά ισχύος. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Κυκλώματα συντονισμού σειράς και παράλληλα. Συντελεσ-

τής ποιότητας στο συντονισμό, διαγράμματα. Μεταβατικά 

φαινόμενα σε κυκλώματα RL, RC, RLC, με συνεχή και ε-

ναλλασσόμενη διέγερση. Ανάλυση μεταβατικών φαινομένων 

με τη χρήση του μετασχηματισμού Laplace. Τετράπολα πα-

θητικά και ενεργά. Παράμετροι μεταφοράς τετραπόλων. Πα-

θητικά και ενεργά φίλτρα.  Φίλτρα βαθυπερατά, υψιπερατά, 

ζωνοπερατά, αποκοπής ζώνης. Συχνότητες και ζώνες αποκο-

πής, σχετικά διαγράμματα.   

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Μελέτη και υλοποίηση ηλεκτρονικών φίλτρων: Παθητικού 

βαθυπερατού 1ης τάξης, ενεργού υψιπερατού 1ης τάξης, δικ-

τυώματος WIEN, υψιπερατού 2ης τάξης BUTTERWORTH, 

βαθυπερατού 4ης τάξης BUTTERWORTH, διέλευσης ζώνης 

2ης τάξης BUTTERWORTH, αποκοπής ζώνης 2ης τάξης 

BUTTERWORTH, διέλευσης ζώνης πολλαπλής ανάδρασης, 

διέλευσης ζώνης ΚΗΝ σταθερών μεταβλητών, προσομοίωση 

γειωμένης αυτεπαγωγής, αποκοπής ζώνης διπλού Τ, ρυθμισ-

τικό τόνου BAXANDALL (BASS FILTER), ρυθμιστικό τό-

νου BAXANDALL (TREMBLE FILTER), καμπύλη RIAA, 

φίλτρα διακοπτόμενου πυκνωτή. 

Βιβλιογραφία 

1. Σ.Α. Πακίτης, Αναλογικά Φίλτρα. Στέλλα Παρικού & 

Σία, 2007 (4η έκδοση). ISBN 978-960-411-641-6.   

2. Η. Δημόπουλος, Ηλεκτρονικά Φίλτρα (Ενεργά-

Παθητικά). Η. Δημόπουλος, 2009. ISBN 960-92405-1-2. 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-351 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 3 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Στο μάθημα αυτό ο σπουδαστής του τμήματος Ηλεκτρονικής 

έρχεται σε επαφή με την έννοια της πιθανότητας και με τις 

βασικές έννοιες της Στατιστικής. Ο κύριος στόχος είναι η 

δημιουργία ενός επαρκούς θεωρητικού υπόβαθρου πάνω στο 

οποίο θα μπορέσει αργότερα να βασίσει επόμενες γνώσεις 

όπως είναι η εκτέλεση στατιστικών τεστ ή η εφαρμογή των 

παραπάνω στον ποιοτικό έλεγχο. 
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Περίγραμμα 

Συνδυαστική Ανάλυση. Πείραμα τύχης.  Πιθανότητα.  Ιδιό-

τητες. Δεσμευμένη Πιθανότητα. Ιδιότητες. Θεώρημα του 

Bayes. Ανεξάρτητα γεγονότα. Δειγματοχώροι με άπειρα απ-

λά γεγονότα. Περιγραφική Στατιστική. Τυχαία Μεταβλητή-

Πληθυσμός-Δείγμα. Κατάταξη σε κ-κλάσεις, Στατιστικός 

πίνακας. Μέτρα θέσης και μέτρα διασποράς. Συναρτήσεις 

Κατανομής Πιθανοτήτων, Μαθηματική ελπίδα και διακύ-

μανση. Διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Διωνυμική Κατανομή. 

Κατανομή Poisson. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Συναρτή-

σεις Πυκνότητας Πιθανότητας. Κανονική Κατανομή. Κεν-

τρικό Οριακό Θεώρημα και εφαρμογή του στα Διαστήματα 

εμπιστοσύνης. Παλινδρόμηση, ευθύγραμμη, εκθετική και 

λογαριθμική. Συνδιακύμανση, συντελεστής συσχέτισης. 

Βιβλιογραφία 

1. Ν. Ταμπάκης, Ξ. Χάψα, Εφαρμοσμένη Στατιστική. Εκ-

δόσεις Ζυγός – Ιωάννης Μάρκου & Υιός, 2013. ISBN 

978-960-8065-97-0.   

2. Γ. Δρόσος, Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων. Ε. & Δ. 

Ανίκουλα – Ι. Αλεξίκος, 2006. ISBN 9605160331. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙIΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-41 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 6 (4 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 8 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτρονικά Ι, Ηλεκτρονικά ΙΙ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών και 

πρακτικών γνώσεων ηλεκτρονικής υψηλού επιπέδου από το-

υς φοιτητές προκειμένου να καταστούν ικανοί να υπολογίζο-

υν, να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν ηλεκτρονικές δια-

τάξεις αναλογικών κυρίως κυκλωμάτων οι οποίες είναι απα-

ραίτητες στην ολοκλήρωση μιας σύνθετης ηλεκτρονικής διά-

ταξης. Επίσης σκοπός του μαθήματος είναι η χρήση και εκ-

μάθηση εξελιγμένων προγραμμάτων προσομοίωσης ηλεκ-

τρονικών κυκλωμάτων τα οποία δίνουν τη δυνατότητα γρή-

γορης και ευέλικτης δοκιμής των ηλεκτρονικών κυκλωμά-

των, καθώς και βελτιστοποίησής τους χωρίς υψηλό κόστος.  

Περίγραμμα Θεωρίας 

Ημιτονικοί ταλαντωτές L-C με διακριτά στοιχεία, ημιτονικοί 

ταλαντωτές κρυστάλλου με διακριτά στοιχεία, μη ημιτονικοί 

ταλαντωτές κρυστάλλου με ολοκληρωμένα κυκλώματα, ημι-

τονικοί και μη ημιτονικοί ταλαντωτές RC, αναλογικοί συγ-

κριτές ανοιχτού βρόχου και με υστέρηση, συγκριτές παραθύ-

ρου, πολυδονητές με λογικές πύλες, τελεστικούς ενισχυτές 

και ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, αναλογικοί πολλαπ-

λασιαστές, λογαριθμικοί και αντιλογαριθμικοί ενισχυτές, 

ψαλιδιστές, κυκλώματα μεταφοράς στάθμης, ανιχνευτές κο-

ρυφής, αναλογικοί πολυπλέκτες, σχηματοποιητές, ταλαντω-

τές ελεγχόμενοι με τάση, γεννήτριες παλμών, γεννήτριες συ-

ναρτήσεων, γεννήτριες κυματομορφών με ψηφιακή σύνθεση, 

γεννήτριες σάρωσης, κυκλώματα δειγματοληψίας, κυκλώμα-

τα μετατροπής ψηφιακών σημάτων σε αναλογικά, κυκλώμα-

τα μετατροπής αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά, κυκλώμα-

τα βρόχου κλειδωμένης φάσης, συνθέτες συχνοτήτων. 

Περίγραμμα Εργαστηρίου 

Ταλαντωτές Colpitts και Clapp, ταλαντωτές κρυστάλλου, 

ταλαντωτές γέφυρας WIEN με αυτόματη σταθεροποίηση 

πλάτους (AGC), ανιχνευτές μηδενός, αναστρέφοντες και μη 

αναστρέφοντες συγκριτές με υστέρηση, συγκριτές παραθύ-

ρου, ταλαντωτές ελεγχόμενοι με τάση (VCO), μετατροπείς 

τάσης σε συχνότητα (V/F), κυκλώματα ελέγχου του χρόνου 

(Timers), μονοσταθείς πολυδονητές, ασταθείς πολυδονητές, 

γεννήτριες συναρτήσεων (FG), κυκλώματα δειγματοληψίας 

(S/H), αναλογικοί πολλαπλασιαστές, λογαριθμικοί και αντι-

λογαριθμικοί ενισχυτές, μετατροπείς ψηφιακών σημάτων σε 

αναλογικά (D/A), μετατροπείς αναλογικών σημάτων σε ψη-

φιακά (A/D), κυκλώματα κλειδώματος φάσης (PLL) και 

πολλαπλασιασμός συχνότητας. Εφαρμογές επίλυσης ηλεκ-

τρονικών κυκλωμάτων με το πρόγραμμα προσομοίωσης 

Orcad Candence PSD 14.2. 

Βιβλιογραφία 

1. Κ. Αμοιρίδης, Εφαρμοσμένη Ηλεκτρονική, Λυμένες Ασ-

κήσεις και Πειράματα, Ανάλυση με Pspiece. Χ.Ν. Αϊβά-

ζης, 2009. ISBN 960-91110-0-9.   

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι 

Κωδικός Μαθήματος: 4-42 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό                         

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5 (3 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6  

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις  

Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Θεωρία 

Κυκλωμάτων 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βα-
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σικές αρχές των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, τις τεχνι-

κές αναλογικής μετάδοσης σημάτων και τα κριτήρια αξιολό-

γησης της ποιότητας επικοινωνίας των τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων όπως διαμορφώνονται λόγω της επίδρασης του 

μέσου μετάδοσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 

φοιτητές θα πρέπει: (α) να κατανοούν τη δομή και τη λειτο-

υργία των αναλογικών συστημάτων εκπομπής και λήψης 

πληροφορίας με τη χρήση αναλογικών διαμορφώσεων, (β) να 

κατανοούν την επίδραση του θορύβου και του μέσου διάδο-

σης στα συστήματα τηλεπικοινωνιών, (γ) να γνωρίζουν τα 

κριτήρια αξιολόγησης των αναλογικών τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μεθό-

δους που διδάχτηκαν για να επιλέξουν την κατάλληλη δια-

μόρφωση με βάση τις προδιαγραφές που τίθενται (δ) να υπο-

λογίζουν τη σηματοθορυβική σε διάφορα σημεία ενός συσ-

τήματος λήψης. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Το μάθημα συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότη-

τες: (1) Εισαγωγή στα συστήματα τηλεπικοινωνιών. Ιστορική 

αναδρομή, βασικές έννοιες, δομή τηλεπικοινωνιακών συστη-

μάτων. Η έννοια του dB και των μονάδων που προκύπτουν 

από αυτό. (2) Εισαγωγή στα σήματα και συστήματα και τις 

μεθοδολογίες ανάλυσης τους στο πεδίο του χρόνου και της 

συχνότητας στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών. (3) Στοιχεία 

φασματικής ανάλυσης. Τριγωνομετρικές/εκθετικές σειρές 

Fourier, μετασχηματισμός Fourier, φίλτρα. (4) Εισαγωγή 

στην έννοια της διαμόρφωσης. Διαμορφώσε-

ις/αποδιαμορφώσεις πλάτους DSB/SC, AM, SSB, VSB στο 

πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. Πολυπλεξία συχνότη-

τας. Ραδιοφωνία ΑΜ, αναλογική τηλεόραση, υπερετερόδυ-

νος δέκτης. (5) Διαμόρφωση γωνίας. Διαμορφώσεις FM/PM 

στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας. FM στενής και 

ευρείας ζώνης. Μέθοδοι παραγωγής FM, αποδιαμόρφωση 

FM. Ραδιοφωνία FM - στερεοφωνικό FM. (6) Τηλεπικοινω-

νιακός θόρυβος και επίδραση στα συστήματα αναλογικών 

διαμορφώσεων. Πηγές θορύβου, επίδραση του θορύβου στη 

διαμόρφωση πλάτους και στη διαμόρφωση συχνότητας. Ση-

ματοθορυβική σχέση και μέθοδοι πρόβλεψης ποιότητας. Α-

ξιολόγηση αναλογικών συστημάτων επικοινωνίας. (7) Μελέ-

τη αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Ενεργός 

θερμοκρασία θορύβου και εικόνα θορύβου. Μελέτη δεκτών 

ως προς το θόρυβο. Απώλειες μετάδοσης σε ασύρματα τηλε-

πικοινωνιακά συστήματα. Σύγκριση και αξιολόγηση συστη-

μάτων αναλογικής διαμόρφωσης. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος συμπεριλαμβά-

νουν τα παρακάτω: (1) Εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των σημάτων και 

την μορφή τους στο χρόνο και τη συχνότητα. (2) Ανάλυση 

σημάτων στο πεδίο της συχνότητας. Μετασχηματισμός 

Fourier ημιτονικών σημάτων. Αναπαράσταση σύνθετων ση-

μάτων στο πεδίο της συχνότητας. (3) Εισαγωγή στην έννοια 

της διαμόρφωσης. Διαμόρφωση πλάτους διπλής πλευρικής 

ζώνης. DSB/DC και συμβατικό ΑΜ. Δημιουργία, σύμφωνη 

αποδιαμόρφωση, φωρατής περιβάλλουσας. Ποιοτικά στοιχε-

ία, αποδοτικότητα ισχύος. (4) Διαμόρφωση πλάτους απλής 

πλευρικής ζώνης SSB. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα. (5) 

Εισαγωγή στην πολυπλεξία. Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότη-

τας (FDM), πολυπλεξία με ορθογώνια φέροντα (6) Κυκλώ-

ματα διαμόρφωσης /αποδιαμόρφωσης AM (7) Εισαγωγή 

στον τηλεπικοινωνιακό θόρυβο. Σηματοθορυβική σχέση, ει-

κόνα θορύβου. 

Βιβλιογραφία 

1. S. Haykin, M. Moher , Συστήματα Επικοινωνίας.  A. 

Παπασωτηρίου & Σια, 2010 (5η έκδοση). ISBN 978-

960-7182-68-5.   

2. Γ. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. Εκδό-

σεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2010 (2η έκδοση). ISBN 978-

960-418-289-3. 

3. H. Taub, D.L. Schilling, Αρχές Τηλεπικοινωνιακών 

Συστημάτων. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2010 (3η έκ-

δοση). ISBN 978-960-418-061-5. 
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ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ I 

Κωδικός Μαθήματος: 4-43 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ, 

Ψηφιακά Ι 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να σχεδιάζει ε-

φαρμογές με την χρήση μικροελεγκτών και ειδικότερα να 

αναπτύσσει εφαρμογές σε γλώσσα assembly για τον   μικρο-

ελεγκτή PIC 18F4550. 

Περίγραμμα θεωρίας 

1. Εισαγωγή στην δομή και λειτουργία, δυνατότητες του μικ-

ροελεγκτή PIC 18F4550. Χρήση του ολοκληρωμένου προγ-

ραμματιστικού περιβάλλοντος IDE της εταιρείας Μicrochip 

MPLAB IDE και MPLABX IDE (Δημιουργία Project, προ-

σομοίωση της λειτουργίας, προγραμματισμός του PIC)   

2. Οργάνωση της μνήμης προγράμματος και δεδομένων του 

PIC 18F4550 (Χάρτης μνήμης). 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Εφαρμογές σε γλώσσα Assembly με τις θύρες εισόδου εξό-

δου, Εκμάθηση των αντίστοιχων εντολών. Polling εισόδων. 

Εφαρμογές σε γλώσσα Assembly (ρουτίνες χρονοκαθυστέ-

ρησης) με χρήση των ενσωματωμένων χρονιστών, με εσωτε-

ρικές και εξωτερικές διακοπές, με ενδείκτες 7 τομέων (Πο-

λυπλεξία ενδείκτων 7 τομέων), με οθόνες LCD, με πληκτρο-

λόγιο 4Χ4 πλήκτρων, με την χρήση όλων των παραπάνω.  

Βιβλιογραφία 

1. Σ. Αλατσαθιανός, Εισαγωγή στους Μικροελεγκτές 

PICmicro. Σ. Αλατσαθιανός, 2008. ISBN 978-

96092596-0-6.   

2. Μ. Predko, Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC. 

Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 1999. ISBN 960-7219-94-5. 

3. Γ.Κ. Φουρλάς, Ο Μικροελεγκτής PIC16F84A, Αρχιτεκ-

τονικά Χαρακτηριστικά & Προγραμματισμός. Γ. Φουρ-

λάς, 2010. ISBN 978-960-93-1933-1. 

4. Α. Χατηγκάιδας, Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογισ-

τών και Μικροελεγκτών. Γιαπούλης Σ. & Α. – Κάιζερ 

Χ., 2011. ISBN 978-960-8143-49-4.  

CAD ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-442 

Τύπος μαθήματος:  Υποχρεωτικό  

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 (εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 4 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο σπουδασ-

τής τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να 

σχεδιάσει: Το σχηματικό διάγραμμα ενός κυκλώματος, 

το τυπωμένο κύκλωμα του παραπάνω κυκλώματος και 

να δημιουργήσει το αρχείο που είναι απαραίτητο για 

να τυπωθεί το τυπωμένο κύκλωμα. Στη συνέχεια θα 

πρέπει να είναι σε θέση να κατασκευάζει πλακέτες, να 

τοποθετεί τα εξαρτήματα, να δοκιμάζει και να προγ-

ραμματίζει την κατασκευή. 

Περίγραμμα 

Εισαγωγή στο CAD: Ηλεκτρονική σχεδίαση τυπωμέ-

νου, μονάδες μέτρησης και αντιστοιχία διαστάσεων 

ράστερ-σχεδιαστικών προγραμμάτων, αγωγοί και νη-

σίδες-διαστάσεις τους, αξιοποίηση διαστάσεων τυπω-

μένου, μετατροπή ηλεκτρονικού σχεδίου σε τυπωμένο, 

εύρεση των καταλληλότερων και συντομότερων διαδ-

ρομών αγωγών. 

Το πακέτο Eagle: Δημιουργία ηλεκτρονικού σχεδίου, 

εξαρτήματα και βιβλιοθήκες στο Eagle, δημιουργία 

νέων, ονομασίες και πεδία τιμών, μετατροπή ηλεκτρο-
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νικού σχεδίου Eagle σε τυπωμένο, διαστάσεις τυπωμέ-

νου, διαστάσεις αγωγών, autorouting , σχεδίαση των 

αγωγών σύνδεσης, σχεδίαση σε μονή και διπλή όψη. 

Ηλεκτρονική κατασκευή: Πλακέτες, τοποθέτηση εξαρ-

τημάτων στη σωστή θέση, μέθοδο συγκόλλησης εξαρ-

τημάτων, δοκιμή λειτουργίας, προγραμματισμός κα-

τασκευής. 

Βιβλιογραφία 

1. Σ. Κυρτόπουλος, Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημά-

των – Σχεδίαση Τυπωμένων Κυκλωμάτων. Εκδόσεις 

Τζιόλα, 2009. ISBN 978-960-418-168-1. 

2. Α. Χατζηγκάιδας, Μ. Κουτσινού, Ηλεκτρονική Σχεδία-

ση-Κατασκευή & Προσομοίωση  Τυπωμένων Κυκλωμά-

των. Παπούλης Σ. & Α. – Κάιζερ, 2010. ISBN 978-960-

92653-4-8. 

3. Α. Κοκκόσης, Σχεδίαση CAD και Ηλεκτρονική Κατασ-

κευή. Σύγχρονη Εκδοτική, 2011. ISBN 978-960-6674-

58-7. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-45 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτρονικά ΙΙ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων 

γνώσεων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενός ηλεκτρο-

νικού συστήματος μέτρησης που να περιλαμβάνει την συλ-

λογή ηλεκτρονικών σημάτων από αισθητήρες την προσαρμο-

γή τους, την αποθορυβοποίηση τους, την ενίσχυσή τους και 

τέλος την μετατροπή τους σε ψηφιακά για την περαιτέρω 

επεξεργασία τους μέσω Η/Υ. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Εισαγωγή στα συστήματα μετρήσεων – Μετατροπείς σήμα-

τος V/V, V/I, I/V, I/I – Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης  - 

Σφάλματα μετρήσεων - Διακρίβωση ηλεκτρονικών οργάνων 

- Χαρακτηριστικά συστημάτων μέτρησης – Προσαρμογείς 

σήματος (γέφυρες) – Ενισχυτές οργανολογίας – Πηγές τάσης, 

πηγές ρεύματος αναφοράς – Μεταφορά δεδομένων μέτρησης 

– Μετατροπείς A/D και D/A –Επεξεργασία μετρήσεων με 

χρήση Η/Υ - Διαταραχές και θόρυβος στα συστήματα μέτρη-

σης. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Μετρήσεις χαρακτηριστικών παραμέτρων Τελεστικών Ενισ-

χυτών – Τρόποι πόλωσης Τελεστικών Ενισχυτών απλής τρο-

φοδοσίας – Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης DC – Ηλεκτρονι-

κά όργανα μέτρησης AC – Μέτρηση χαρακτηριστικών πα-

ραμέτρων οργάνων - Πηγές τάσης, πηγές ρεύματος αναφοράς 

– Μεταφορά δεδομένων μέτρησης με πομπό ρεύματος – Ε-

νισχυτές οργανολογίας – Μετρητική διάταξη με αναλογική 

έξοδο – Μέτρηση χαρακτηριστικών παραμέτρων A/D μετατ-

ροπέων – Μετρητική διάταξη με ψηφιακή έξοδο – Μέτρηση 

χαρακτηριστικών συστήματος που περιλαμβάνει Α/D και 

D/A μετατροπέα – Επεξεργασία μετρήσεων με Η/Υ. 

Βιβλιογραφία 

1. Σ.Α. Πακίτης, Τελεστικοί Ενισχυτές και Γραμμικά Ολοκ-

ληρωμένα Κυκλώματα.  Στέλλα Παρικού & Σία, 2005. 

ISBN 978-960-411-520-4.   

2. Δ. Πράπας, Τεχνολογία Μετρήσεων. Εκδόσεις Α. Τζιόλα 

& Υιοί, 2009. ISBN 978-960-418-178-0. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-461 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (2 θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 2 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα:- 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις 

γενικές αρχές δικαίου και να τους παρουσιάσει τις διαδικασί-
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ες που πρέπει να ακολουθούν στις περιπτώσεις τεχνικών πε-

ριγραφών, δημοσίων έργων, προμηθειών κλπ.  

Περίγραμμα θεωρίας 

Έννοια, χαρακτηριστικά δικαίου, ηθική και ήθη, κανόνες δι-

καίου και πηγές δικαίου, ο νόμος, νομολογία και επιστήμη, 

δομή και εφαρμογή κανόνων δικαίου, ερμηνεία και διαίρεση 

του δικαίου. Η έννοια του δημόσιου έργου, η ανάθεση κα-

τασκευής τοων δημόσιων έργων, διαδικασίες και τρόποι επι-

λογής της εργοληπτικής επιχείρησης, δημοπρασία, δημοπρα-

σία με προεπιλογή, απευθείας ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισ-

μός - προφορική δημοπρασία, συστήματα υποβολής προσφο-

ρών, πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

Βιβλιογραφία 

1. Ν. Σπιτάλας, Τεχνική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Α. 

& Π. Χριστοδούλου, 2000. ISBN 960-8183-03-0.   

2. Π. Μαρχαβίλας, Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθε-

σία. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2010. ISBN 978-960-

418-227-5. 

3. Δ.Ν. Μυλωνόπουλος, Στοιχεία Δικαίου, Ιδιωτικό-

Δημόσιο. Εκδόσεις Σταμούλη, 2012 (3η έκδοση). ISBN 

978-960-351-900-3. 
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ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-51 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 7 (5 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 9 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά ΙΙ, Θεωρία Κυκλωμάτων 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια του ηλεκτρομαγνητι-

κού κύματος. 

Να είναι ο φοιτητής σε θέση να υπολογίζει το συντελεστή 

ανάκλασης, την αντίσταση εισόδου και το λόγο στάσιμου 

κύματος σε γραμμή μεταφοράς (ΓΜ). Να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει την (μη) ύπαρξη προσαρμογής και να εφαρμόζει 

μέθοδο αποκατάστασης της προσαρμογής όταν αυτή δεν υ-

πάρχει. 

Να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια του διαγράμματος ακ-

τινοβολίας μιας κεραίας και τη χρησιμότητά του σε πρακτι-

κές εφαρμογές. Να είναι σε θέση να συντονίζει μια κεραία 

και να κάνει υπολογισμούς που αφορούν στην ακτινοβολού-

μενη ισχύ, στην ένταση ακτινοβολίας, στην κατευθυντικότη-

τα και στο κέρδος μιας απλής κεραίας. Να γνωρίζει τα κύρια 

χαρακτηριστικά (πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα) βασικών 

τύπων κεραιών και να επιλέγει με βάση αυτά την κατάλληλη 

κεραία για κάθε πρακτική εφαρμογή. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Ηλεκτρική και μαγνητική πεδιακή ένταση, μιγαδική αναπα-

ράσταση των αρμονικά μεταβαλλόμενων μεγεθών, ενέργεια 

και ισχύς ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, πυκνότητα ισχύος, η-

λεκτρομαγνητική επαγωγή, ηλεκτρομαγνητικό κύμα. 

Κυκλωματική ανάλυση ΓΜ, τηλεγραφική εξίσωση. Χαρακ-

τηριστική σύνθετη αντίσταση ΓΜ, σύνθετη αντίσταση εισό-

δου, συντελεστής ανάκλασης, στάσιμο κύμα και λόγος στα-

σίμου κύματος. ΓΜ χωρίς παραμόρφωση. ΓΜ χωρίς απώλει-

ες. Προσαρμογή και κυκλώματα προσαρμογής. 

Ακτινοβολούμενη ισχύς, ένταση ακτινοβολίας, κατευθυντι-

κότητα, κέρδος, ενεργός επιφάνεια, διάγραμμα ακτινοβολίας, 

αντίσταση ακτινοβολίας μιας κεραίας. Θεώρημα αμοιβαιότη-

τας. Πόλωση. Δίπολο Hertz και γραμμική διπολική κεραία. 

Ισοτροπική κεραία. Η κεραία ως στοιχείο κυκλώματος, αν-

τίσταση εισόδου, συντονισμός. Ομοιόμορφες γραμμικές στο-

ιχειοκεραίες. Κεραία Yagi-Uda, λογαριθμική περιοδική κε-

ραία διπόλων, κεραία χοάνης, κεραία ανακλαστήρα, μικροτα-

ινιακή κεραία. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Προσομοίωση κεραιών (δίπολο, κεραία Yagi-Uda, λογαριθ-

μική περιοδική κεραία διπόλων και ομοιόμορφη γραμμική 

στοιχειοκεραία) για υπολογισμούς διαγράμματος ακτινοβο-

λίας, κατευθυντικότητας, κέρδους, αντίστασης εισόδου. 

Προσαρμογή κεραίας - γραμμής μεταφοράς και συντονισμός 

κεραιών (με τη βοήθεια προσομοίωσης και με χρήση αναλυ-

τή φάσματος). Μετρήσεις του συντελεστή ανάκλασης και 

του λόγου στασίμου κύματος διαφόρων φορτίων και κεραι-

ών. Έλεγχος/απόκριση, με αναλυτή φάσματος, καλωδίων και 

φίλτρων. Απεικόνιση φάσματος και μετρήσεις εύρους ζώνης 

και ισχύος σημάτων.  

Βιβλιογραφία 

1. A.C. Balanis, Κεραίες – Ανάλυση και Σχεδίαση. Στέλλα 

Παρικού & Σία, 2005. ISBN 978-960-411-509-9.   

2. Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, Κεραίες Ασύρματες Ζεύξεις. 

Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2008. ISBN 960-8050-96-0. 

3. Θ.Δ. Τσιμπούκης, Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο – Τόμος ΙΙ. 

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας – Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 2011. ISBN 978-960-524-326-5. 
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ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-521 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 4 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτη-

τές στις έννοιες των αναλογικών σημάτων και συστημάτων, 

στις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους και τα 

κύρια μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυσή τους από τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς. Επιπ-

ρόσθετα, αποσκοπεί να συνδέσει τη μαθηματική θεωρία με 

πρακτικά θέματα ανάλυσης των αναλογικών σημάτων και 

των συστημάτων που άπτονται της ειδικότητας του ηλεκτρο-

νικού μηχανικού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοι-

τητής θα πρέπει: (α) να κατανοεί την έννοια του σήματος και 

του συστήματος και των αρχών που διέπουν τα γραμμικά 

χρονικά αμετάβλητα συστήματα, (β) να μπορεί να χρησιμο-

ποιεί τα βασικά μαθηματικά εργαλεία  στην ανάλυση των 

αναλογικών σημάτων και συστημάτων τόσο στο πεδίο του 

χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας, με έμφαση σε ε-

φαρμογές των τηλεπικοινωνιών και του αυτομάτου ελέγχου, 

και (γ) να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της ευστάθειας των 

γραμμικών συστημάτων και να μπορεί να αξιολογήσει απλά 

συστήματα ως προς την ευστάθεια. 

Περίγραμμα 

Το μάθημα χρίζεται σε 5 βασικές ενότητες ως ακολούθως: 

(1) Βασική θεωρία σημάτων. Ταξινόμηση σημάτων, βασικές 

πράξεις και στοιχειώδη σήματα (2) Εισαγωγή στα συστήματα 

και την ανάλυσή τους στο πεδίο του χρόνου. Ταξινόμηση 

συστημάτων, απόκριση Γραμμικών και Χρονικά Αμετάβλη-

των (ΓΑΚΜ) συστημάτων. Συνέλιξη, ευστάθεια, πρακτικές 

παρατηρήσεις στην απόκριση συστημάτων (3) Συσχέτιση και 

ορθογωνικότητα σημάτων - εφαρμογές. Τριγωνομετρικές και 

εκθετικές σειρές Fourier, αναπαράσταση σημάτων στο πεδίο 

της συχνότητας. Φάσματα πλάτους και φάσης. Το θεώρημα 

του Parseval. (4) Μετασχηματισμός Fourier. Ιδιότητες και 

θεωρήματα του μετ/σμού Fourier. Μετ/σμοί βασικών σημά-

των. Μετ/σμός Fourier και απόκριση συστημάτων. Απόκριση 

χωρίς παραμόρφωση. Εισαγωγή στα φίλτρα, μέθοδοι παρα-

θύρου. Ενέργεια και φασματική πυκνότητα ενέργειας. (5) Ο 

μετασχηματισμός Laplace στην ανάλυση των σημάτων και 

συστημάτων. Κατανόηση του μετ/σμού Laplace και των ιδιο-

τήτων του. Σχέση των μετ/σμών Laplace και Fourier. Αντίσ-

τροφος μετ/σμός Laplace. Απόκριση συστημάτων, ευστάθει-

α, ανάλυση με τη χρήση του μετ/σμού Laplace. Μετ/σμός 

Laplace και ηλεκτρικά κυκλώματα. Διασύνδεση συστημά-

των. 

Βιβλιογραφία 

1. Γ. Καραγιάννης, Π. Μαραγκός, Βασικές Αρχές Σημάτων 

και Συστημάτων. Α. Παπασωτηρίου & Σία, 2010. ISBN 

978-960-7182-89-0.   

2. A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, S.H. Nawab, Σήματα 

και Συστήματα. Γ. Χ. Φούντας, 2011 (2η έκδοση). ISBN 

978960330733-4. 

3. Α. Μάργαρης, Σήματα και Συστήματα. Εκδόσεις Α. Τζι-

όλα & Υιοί, 2011. ISBN 978-960-418-366-1. 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-53 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Τηλεπικοινωνίες Ι 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα επικεντρώνεται στην κατανόηση των σημαντικό-

τερων εννοιών των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών και δικτύων 

στη βασική ζώνη. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 

φοιτητές θα μπορούν: (α) να κατανοούν την διαδικασία δειγ-

ματοληψίας, κβαντισμού  και κωδικοποίησης πηγής, να υπο-

λογίζουν τον ελάχιστο ρυθμό δειγματοληψίας και το ρυθμό 

πληροφορίας bits/s για τη μετάδοση αναλογικού σήματος, (β) 

να κατανοούν τη μέθοδο πολυπλεξίας TDM και να υπολογί-
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ζουν τους σχετικούς ρυθμούς μετάδοσης, (γ) να κατανοούν 

την επίδραση του λευκού θορύβου και να υπολογίζουν τη 

μέση πιθανότητα σφάλματος bit, (δ) να κατανοούν το θεώ-

ρημα του Shannon και τις επιπτώσεις του (ε) να γνωρίζουν 

τις τεχνικές μεταγωγής κυκλώματος και να μπορούν να εκτι-

μούν το τηλεπικοινωνιακό φορτίο και τις πιθανότητες μπλο-

καρίσματος των κέντρων μεταγωγής.  

Περίγραμμα θεωρίας 

Ιδανική δειγματοληψία. Φυσική δειγματοληψία. Παράμετροι 

και χαρακτηριστικά δειγματοληψίας. Κατηγορίες ψηφιακών 

διαμορφώσεων γραμμής (διαμορφώσεις NRZ, RZ, Biphase, 

Delay). Ομοιόμορφη κβάντιση. Ανομοιόμορφη κβάντιση. 

Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM). Διαμόρφωση Δέλτα. 

Σύγκριση μεταξύ PCM και Δέλτα διαμόρφωσης. Πολυπλεξία 

στο χρόνο (TDM). Σύγκριση FDM και TDM. Σύστημα 

PCM-TDM. Ψηφιακή μετάδοση στη βασική ζώνη. Προσαρ-

μοσμένο φίλτρο και δέκτης συσχετισμού. Επίδραση λευκού 

Gaussian θορύβου και πιθανότητα σφάλματος bit. Το θεώρη-

μα Shannon-Hartley. Εισαγωγή στη διασυμβολική παρεμβο-

λή. Φίλτρα ανυψωμένου συνημιτόνου. Δομή και λειτουργία 

τηλεφωνικού κέντρου. Μεταγωγή κυκλώματος με επιμερισ-

μό χρόνου, επιμερισμό χώρου. Συνδρομητικά κέντρα. Γραμ-

μές μεταφοράς: γενικά χαρακτηριστικά, εξασθένιση τηλεπι-

κοινωνιακού σήματος, διορθωτικές τεχνικές. Δίκτυα Επικοι-

νωνιών: δομή, αρχιτεκτονική δικτύων, μεταγωγή πακέτων. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Θεώρημα δειγματοληψίας. Ρυθμός Nyquist. Φαινόμενο 

aliasing. Κβαντισμός σήματος. Κωδικοποίηση σήματος. Χω-

ρητικότητα καναλιού. Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM). 

Πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου – TDM, πομπός και δέκτης. 

Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνιών. Καθυστέρηση μετάδο-

σης πληροφορίας. Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων. Μεταγωγή 

χώρου-χρόνου σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα. 

 

 

Βιβλιογραφία 

1. S. Haykin, M. Moher , Συστήματα Επικοινωνίας. A. Πα-

πασωτηρίου & Σια, 2010 (5η έκδοση). ISBN 978-960-

7182-68-5.   

2. H. Taub, D.L. Schilling, Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συσ-

τημάτων. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2010 (3η έκδοση). 

ISBN 978-960-418-061-5. 

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-54 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ψηφιακά ΙΙ, Μικροϋπολογιστές Ι 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές να 

προγραμματίζουν σε γλώσσα C τους μικροεπεξεργαστές και 

μικροελεγκτές που αναφέρονται στο περίγραμμα του μαθή-

ματος και να δημιουργούν εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα περιφερειακά εισόδου και εξόδου.  

Περίγραμμα θεωρίας 

Μικροελεγκτές  PIC 8, 16 και 32 bits (ρεπερτόριο εντολών, 

προγραμματισμός σε γλώσσα Assembly, κυκλώματα προ-

σαρμογής μνήμης, περιφερειακά εισόδου εξόδου). 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Με χρήση των μικροελεγκτές  ARM 32bit. καλύπτονται τα 

εξής θέματα: Εφαρμογές με κυκλώματα ελέγχου διακοπτών. 

(Polling). Εφαρμογές με κυκλώματα απεικόνισης (ενδείκτες 

7 τομέων και ενδείκτες υγρών κρυστάλλων). Εφαρμογές με 

χρήση εξωτερικών κυκλωμάτων μετατροπής Αναλογικού 

σήματος σε Ψηφιακό και Ψηφιακού σήματος σε Αναλογικό. 

Εφαρμογές με εξωτερικές και εσωτερικές διακο-

πές(Interrupts). Ανάπτυξη εφαρμογών με αρθρωτό προγραμ-

ματισμό. 
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Βιβλιογραφία 

1. Σ. Αλατσαθιανός, Εισαγωγή στους Μικροελεγκτές 

PICmicro. Σ. Αλατσαθιανός, 2008. ISBN 978-

96092596-0-6. 

2. Μ. Predko, Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC. 

Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 1999. ISBN 960-7219-94-5. 

3. Γ.Κ. Φουρλάς, Ο Μικροελεγκτής PIC16F84A, Αρχιτεκ-

τονικά Χαρακτηριστικά & Προγραμματισμός. Γ. Φουρ-

λάς, 2010. ISBN 978-960-93-1933-1. 

4. Α. Χατηγκάιδας, Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογισ-

τών και Μικροελεγκτών. Γιαπούλης Σ. & Α. – Κάιζερ 

Χ., 2011. ISBN 978-960-8143-49-4.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ι 

Κωδικός Μαθήματος: 4-55 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Οι βασικοί στόχοι του  μαθήματος είναι 1) να εισάγει τις βα-

σικές αρχές ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής 2) να 

εξοικειώσει το φοιτητή με τις καθιερωμένες μεθόδους επε-

ξεργασίας ήχου και εικόνας και 3) να δημιουργήσει εξοικεί-

ωση σε συμβατικές και νέες τεχνολογίες εγγραφής και ανα-

παραγωγής εικόνας-ήχου. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Ιστορική αναδρομή της τηλεόρασης. Βασικές αρχές της δη-

μιουργίας της εικόνας. Φώς, χρώμα και ανθρώπινη όραση. 

Αρχές λειτουργίας της τηλεοπτικής κάμερας. Τηλεοπτικοί 

πομποί και δέκτες. Καλωδιακή τηλεόραση. Δορυφορική τη-

λεόραση. Τύποι λυχνιών λήψης και αισθητήρων CCD. Συσ-

τήματα εγγραφής ήχου και εικόνας. Συστήματα αναπαραγω-

γής ήχου και εικόνας. Οθόνες TFT LCD, LCD. Οθόνες 

OLED(Organic LED), FOLED(Flexible Organic LED)  και 

TOLED(Transparent Organic LED) 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Επίγεια και δορυφορική τηλεοπτική λήψη, συχνοτικές περιο-

χές λήψης. Αναλογικό-ψηφιακό μαγνητόφωνο. Video, μετ-

ρήσεις, εντοπισμός βλαβών. Compact disk, μετρήσεις, εντο-

πισμός βλαβών. Ακουστική, ηχομόνωση, αντήχηση, μαγνη-

τική εγγραφή ήχου – κωδικοποίηση DAB, RDS, ψηφιακός 

ήχος. Αποθορυβοποίηση Dolby, πολυκάναλος ήχος στον κι-

νηματογράφο, εφαρμογές. Επεξεργασία και μοντάζ ήχου με 

τη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναλογικός 

τηλεοπτικός δέκτης, μετρήσεις, εντοπισμός βλαβών. Τηλεχε-

ιρισμός υπερύθρων. DVD, διόρθωση χρωμάτων εικόνας. Εκ-

τενής εικόνα με αναλογίες 1.33:1, 1.75:1 και 2.35:1, μετρή-

σεις, εφαρμογές. Εγγραφή και αναπαραγωγή ψηφιακής εικό-

νας με ήχο, υποτιτλισμό και εφφέ. Εξοπλισμός τηλεοπτικού 

στούντιο, μοντάζ, ραδιοσύνδεση, παραγωγή τηλεοπτικού 

προγράμματος. 

Βιβλιογραφία 

1. Π.Χ. Βαφειάδης, Αναλογική – Ψηφιακή Τηλεόραση και 

Βίντεο. Π.Χ. Βαφειάδης, 2008 (6η έκδοση). ISBN 978-

960-7559-13-5.   

2. Π.Χ. Βαφειάδης, Δορυφορική Τηλεόραση. Π.Χ. Βαφειά-

δης, 1999 (2η έκδοση). ISBN 960-7559-10-Χ.   

3. Ι. Πήτας, Ψηφιακή Τηλεόραση. Ι. Πήτας, 2010. ISBN 

978-960-91564-2-4. 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-561 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 2 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασίες 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Οι βασικοί στόχοι του  μαθήματος είναι να εστιάσει στις νο-

μικές και ηθικές διαστάσεις του επαγγέλματος του Ηλεκτρο-

νικού Μηχανικού, να παρουσιάσει τις γενικές αρχές του ασ-

τικού και εργατικού δικαίου, να περιγράψει τα προβλήματα 

που παρουσιάζονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος κα-
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θώς και τις μεθόδους αντιμετώπισης φαινομένων μη τήρησης 

των κανόνων δεοντολογίας του επαγγέλματος. 

Περίγραμμα 

Ηθική δεοντολογία: βασικές έννοιες, ορισμοί. Τρόποι δεον-

τολογικής θεώρησης-είδη ηθικών θεωριών και προβληματι-

κές τους (δεοντοκρατία, ωφελιμισμός, συμβολαιοκρατία). 

Διεθνείς και εθνικοί κώδικες ηθικών καθηκόντων. Φιλοσοφι-

κές και νομικές προσεγγίσεις. Ανατομία των ηθικών διλημ-

μάτων. Η μεθοδολογία απόφασης. Η προσωπικότητα του 

πτυχιούχου καθοριστικός παράγοντας της απόφασης. Η ευ-

θύνη της απόφασης. Δικαιώματα και ανάγκες πολιτών και 

καταναλωτών. Εργασιακή - επιστημονική ηθική. Επιστημο-

νικές δημοσιεύσεις. Ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αγαθών, 

κατοχύρωση δικαιωμάτων (πατέντες, κατοχύρωση ονομασι-

ών, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, μυστικά των 

επιχειρήσεων, συγγραφικά δικαιώματα, προστασία δημιουρ-

γίας πολυμέσων κλπ). 

Βιβλιογραφία 

1. Α. Βάρκα – Αδάμη, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο. Νομι-

κή Βιβλιοθήκη, 2009. ISBN 978-960-272-605-1.   

2. Π. Αγαλλοπούλου, Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου. 

Εκδόσεις Σακκούλα, 2012 (3η έκδοση). ISBN 

9789604458776. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι 

Κωδικός Μαθήματος: 4-61 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 6 (4 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 8 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Σήματα και Συστήματα 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία του βασικού υπό-

βαθρου για την εισαγωγή και κατανόηση της ευρείας επιστη-

μονικής περιοχής των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου 

(ΣΑΕ). Ο βασικός στόχος είναι η παροχή βασικών γνώσεων 

στους σπουδαστές σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία, τις με-

θόδους ανάλυσης, τις κλασσικές τεχνικές σχεδίασης των 

συστημάτων αυτών καθώς και των εφαρμογών τους σε διά-

φορους τομείς της μηχανικής (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, μη-

χανικά, θερμικά κτλ. συστήματα). Το μάθημα αποτελεί το 

βασικό υπόβαθρο για την διδασκαλία των μαθημάτων «Συσ-

τήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ», καθώς και «Ψηφιακά Συσ-

τήματα Ελέγχου». 

Περίγραμμα θεωρίας 

Η βασική ύλη του μαθήματος καλύπτει τα παρακάτω: Εισα-

γωγή στα ΣΑΕ. - Μαθηματικές Έννοιες: Τα βασικά σήματα 

ΣΑΕ. Μετασχηματισμός Laplace. Αντίστροφος μετασχημα-

τισμός Laplace. Εφαρμογές μετασχηματισμού Laplace. - Πε-

ριγραφή Συστημάτων: Είδη μαθηματικών μοντέλων. 

Ολοκληρoδιαφορικές εξισώσεις, συνάρτηση μεταφοράς, 

κρουστική απόκριση. Μετάβαση από περιγραφή σε περιγρα-

φή. Διαγράμματα βαθμίδων. Παραδείγματα ΣΑΕ. - Ανάλυση 

Συστημάτων στο Πεδίο του Χρόνου: Αναλυτική έκφραση 

της χρονικής απόκρισης συστημάτων. Συστήματα πρώτης και 

δεύτερης τάξης. Σύγκριση συμπεριφοράς ανοικτών και κλε-

ιστών συστημάτων. Σφάλματα συστημάτων στη μόνιμη κα-

τάσταση. - Γεωμετρικός Τόπος των Ριζών: Ανάλυση Συστη-

μάτων στο Πεδίο της Συχνότητας: Αρμονική απόκριση. Συσ-

χέτιση αρμονικής και χρονικής απόκρισης. Διαγράμματα 

Bode. Διαγράμματα Nyquist. - Ευστάθεια: Ορισμός ευστάθε-

ιας Φραγμένης-Εισόδου Φραγμένης-Εξόδου (ΦΕΦΕ). Κρι-

τήρια ευστάθειας ΦΕΦΕ. Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας 

ΦΕΦΕ (Routh, Hurwitz, συνεχών κλασμάτων). Το κριτήριο 

Nyquist. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Βιολογικό Σύστημα Ελέγχου: Παραδείγματα ελεγχομένων 

συστημάτων και σύγκριση με τον ανθρώπινο οργανισμό. Ει-

σαγωγή στη Ρομποτική. Ελεγχος ταχύτητας D.C. κινητήρα, 

ανοικτού και κλειστού βρόγχου χωρίς φορτίο & με φορτίο. 

Έλεγχος σερβομηχανισμού θέσης. Αναλογικοί υπολογιστές: 

Εξομoίωση συστημάτων και επίλυση διαφορικών εξισώσεων 

1ης και 2ης τάξης. Σύστημα ελέγχου στάθμης υγρών. Σύστη-

μα ελέγχου ροής δύο υγρών. Προγραμματιζόμενοι λογικοί 

ελεγκτές (P.L.C.): Παραδείγματα και εφαρμογές (Έλεγχος 

μίξης υγρών - θερμοκρασίας φούρνου). 

Βιβλιογραφία 

1. Π.Ν. Παρασκευόπουλος, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έ-

λεγχο Τόμος Α: Θεωρία. Π.Ν. Παρασκευόπουλος, 2001. 

ISBN 960-91281-0-6.  

2. B. Kuo, F. Golnaraghi, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. 

Στέλλα Παρικού & Σία, 2010 (8η έκδοση). ISBN 978-

960-411-729-1.  

3. Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Εκδόσεις Α. 

Τζιόλα & Υιοί, 2011. ISBN 978-960-418-315-9. 

4. Ε. Χατζίκος, MATLAB για Επιστήμονες και Μηχανικο-

ύς.  Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2010. ISBN 978-960-

418-252-7. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-62 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις. 

Προαπαιτούμενα: Τεχνολογία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

Ι, Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 

Μαθησιακοί στόχοι 

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι: 1) Να καταστήσει το 

φοιτητή ικανό να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις βασικές 

έννοιες των τεχνολογιών των ψηφιακών μέσων στην σύγχρο-

νη παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων. 2) Να εξοικειω-

θεί ο φοιτητής με τις μεθόδους σχετικά με τα οπτικοακουστι-

κά μέσα, όπως π.χ. της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. 3) 

Να αναπτύξει δεξιότητες στο σχεδιασμό και εφαρμογή των 

ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Εισαγωγή: Το σήμα βίντεο και τα χαρακτηριστικά του (φω-

τοηλεκτρικοί μετατροπείς: λυχνία, , CCD, CMOS, cameras 

/camcorders), τεχνικές σάρωσης βίντεο, το σήμα βίντεο και 

χρωματικές συνιστώσες (composite, RGB - YCbCr compo-

nents), προδιαγραφές μετάδοσης αναλογικής τηλεόρασης. 

Ψηφιακό βίντεο και χαρακτηριστικά DTV: αρχές ψηφιοποί-

ησης βίντεο/ήχου (δειγματοληψία, κβαντοποίηση), τρόποι 

υποδειγματοληψίας χρώματος και φορμά σάρωσης (4:4:4, 

4:2:2, 4:1:1, 4:2:0, SIF, CIF, QCIF, interlaced /progressive 

scanning), συμπίεση βίντεο-ήχου (DCT, JPEG, M-JPEG, 

MPEG-1/2/4, audio masking, mp3), πρωτόκολλα επικοινωνί-

ας ψηφιακού βίντεο  (SDI, DVI, SDTI, USB, SATA, IEEE-

1394 /DV, HDMI), περιγραφή, ανάκληση και διαχείριση οπ-

τικοακουστικού περιεχομένου. 

Ψηφιακά μέσα δικτύωσης και αλληλεπιδραστικά μέσα: ψη-

φιακά μέσα αποθήκευσης (optical disks, DVD , blue-ray, 

memories, hard-disks), tape-less, DAB, DVB, Web-Radio, 

Web-TV, Video on Demand, IPTV, ITV, streaming, telecon-

ferencing. 

Υψηλή ευκρίνεια και ψηφιακός κινηματογράφος: αρχές ανα-

λογικής και HD τηλεόρασης, προδιαγραφές HD βίντεο 

(720p, 1080i/p, 2k, 4k), νέες τεχνολογίες βίντεο, D-cinema, 

Ultra High Definition Video / Super Hi-Vision, ήχος υψηλής 

ανάλυσης, πρότυπα περιφερειακού ήχου και ήχος 3D (5.1, 

6.1, 7.1, 10.2, 22.2). 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαμβάνουν τη χρήση κάμε-

ρας, γραμμικό μοντάζ, κονσόλα μίξης βίντεο, ρυθμίσεις σή-

ματις βίντεο, τεχνικές μίξης ήχου, μη γραμμικό μοντάζ, επε-

ξεργασία εικόνας, DVD authoring, τρισδυάστατα γραφικά 

Βιβλιογραφία 

1. Π.Χ. Βαφειάδης, Αναλογική – Ψηφιακή Τηλεόραση και 

Βίντεο. Π.Χ. Βαφειάδης, 2008 (6η έκδοση). ISBN 978-

960-7559-13-5.   

2. Π.Χ. Βαφειάδης, Δορυφορική Τηλεόραση. Π.Χ. Βαφειά-

δης, 1999 (2η έκδοση). ISBN 960-7559-10-Χ.   

3. Χ. Κάρλος, Τηλεοπτική Παραγωγή. Παπούλιας Εμμ. – 

Σκύφας Αθ. & Σία, 2010. ISBN 978-960-6649-47-9. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-631 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 2 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασίες 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Θα αναπτυχθούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο οι γνώ-

σεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον μελ-

λοντικό επιτυχημένο επιχειρηματία. 

Περίγραμμα 

Έννοια του επιχειρείν. Εισαγωγή στη Διοίκηση επιχειρήσε-

ων. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εισαγωγή στη Χρηματοοι-
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κονομική διοίκηση. Εισαγωγή στη διοίκηση παραγωγής. Ει-

σαγωγή στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Βασικά θέματα 

Εμπορικού Δικαίου και Εργατικής Νομοθεσίας. Βασικά θέ-

ματα Οικονομικής Θεωρίας 

Βιβλιογραφία 

1. Γ.Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Επιχειρηματικότητα και Και-

νοτομία. Γ. Δαρδάνος – Κ. Δαρδάνος, 2009. ISBN 978-

960-01-1253-5.   

ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ 

ΚΥΜΑΤΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-641 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 3 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: Κεραίες και Γραμμές Μεταφοράς  

Μαθησιακοί στόχοι 

Να κατανοήσει και να γνωρίζει ο φοιτητής τους μηχανισμούς 

διάδοσης ραδιοκυμάτων σε γήινο περιβάλλον. Να κατανοή-

σει τη χρησιμότητα των μοντέλων διάδοσης και να είναι σε 

θέση να κάνει χρήση του κατάλληλου μοντέλου για τον υπο-

λογισμό των απωλειών σε μια ζεύξη η οποία απαντάται σε 

πρακτικές τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Να είναι σε θέση 

να υπολογίζει την ειδική απόσβεση λόγω βροχόπτωσης, κα-

θώς και τις απώλειες ελεύθερου χώρου επίγειων συστημάτων 

με παθητικούς επαναλήπτες. 

Περίγραμμα 

Μηχανισμοί διάδοσης ραδιοκυμάτων. Ανάκλαση και διάθ-

λαση επιπέδου κύματος από έδαφος πεπερασμένης αγωγιμό-

τητας. Ακτινοβολία διπόλου πάνω από επίπεδο έδαφος. Διά-

δοση ελεύθερου χώρου. Μηχανισμοί διάδοσης στην τροπόσ-

φαιρα (ομαλή διάθλαση, ανώμαλη ανάκλαση και διάθλαση, 

τροποσφαιρική σκέδαση). Επίδραση της μορφολογίας του 

εδάφους, περίθλαση λόγω εμποδίων. Πολλαπλές οδεύσεις, 

διαλείψεις. Διαλείψεις λόγω ατμοσφαιρικών κατακρημνίσε-

ων. Υπολογισμός ειδικής απόσβεσης λόγω βροχόπτωσης. 

Αποπόλωση ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Ατμοσφαιρική 

απορρόφηση. Απώλειες ελεύθερου χώρου επίγειων συστημά-

των με παθητικούς ανακλαστήρες. 

Βιβλιογραφία 

1. Α. Νασιόπουλος, Σ. Πακίτης, Εισαγωγή στη Διάδοση 

Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων.  Στέλλα Παρικού & Σία, 

2007. ISBN 978-960-411-650-8.   

2. Ι.Δ. Κανελλόπουλος, Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυ-

μάτων σε Γήινο Περιβάλλον. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υι-

οί, 2005. ISBN 978-960-418-006-6. 

3. H.L. Bertoni, Διάδοση Ραδιοκυμάτων στα Συστήματα 

Ασύρματης Επικοινωνίας. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008. 

ISBN 978-960-461-168-3. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-651 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 3 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις 

βασικές αρχές και την τεχνολογία των ηλεκτρακουστικών 

συστημάτων και να κατανοήσουν μια σειρά θεμάτων που 

αφορούν την ακουστική και κυρίως τη διάδοση του ηχητικού 

κύματος σε ελεύθερο πεδίο και σε κλειστό χώρο, καθώς και 

την ισχυρή σχέση τους με τα ηλεκτρακουστικά συστήματα. 

Επίσης, να εμβαθύνουν στις αρχές του ψηφιακού ήχου και 

την επίδρασή του στη σχεδίαση συστημάτων ήχου. Στόχος 

του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές να μελετούν, να 

σχεδιάζουν και να υλοποιούν ηλεκτρακουστικά συστήματα 

για ποικίλες εφαρμογές. Οι γνώσεις των φοιτητών από το 

μάθημα αυτό θα υποστηρίζουν άμεσα το μάθημα της Ραδιο-

τηλεοπτικής Παραγωγής. 

Περίγραμμα Θεωρίας 

Αρχές Ακουστικής. Ήχος και ακοή, ψυχοακουστικά φαινό-
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μενα. Μουσική ακουστική. Βασικές αρχές ακουστικής χώ-

ρων και σχεδίαση studio, ανάλυση θορύβου. Προτεινόμενες 

λύσεις. Μετρήσεις ακουστικής. Βασικές αρχές λειτουργίας 

και είδη μικροφώνων. Χρήση αυτών. Βασικές αρχές σχεδία-

σης και είδη μεγαφώνων. Χρήση αυτών. Εγγραφή-

αναπαραγωγή ήχου. Μέθοδοι ηχοληψίας. Διάφορες συσκευές 

ηλεκτρακουστικής. Σχεδίαση και υπολογισμός ηλεκτρακουσ-

τικών εγκαταστάσεων. Αρχές ψηφιακού ήχου, μέθοδοι συμ-

πίεσης, ψηφιακή εγγραφή, πρότυπα ψηφιακού ήχου, διαχεί-

ριση ψηφιακού υλικού. 

Βιβλιογραφία 

1. Σ.Ι. Λουτρίδης, Ηλεκτρακουστική και Ηχητικές Εγκατασ-

τάσεις. Στέλλα Παρικού & Σία, 2009. ISBN 978-960-

411-687-4.   

2. Γ. Παπανικολάου, Ηλεκτρακουστική. University Studio 

Press, 2005 (2η έκδοση). ISBN 978-960-12-1394-1. 

3. Δ. Σκαρλάτος, Εφαρμοσμένη Ακουστική. Γκότσης Κ. & 

Σία, 2012 (4η έκδοση). ISBN 9789609427227. 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-661 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 3 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασίες 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει ικανούς τους σπουδασ-

τές να κατανοούν την ηλεκτρονική αγγλική ορολογία παράλ-

ληλα με τα γενικά αγγλικά και να την αξιοποιήσουν στη μελ-

λοντική τους εργασία ή έρευνα. Οι στόχοι του μαθήματος 

είναι η κατανόηση σχετικών κειμένων ηλεκτρονικής στην 

αγγλική γλώσσα, η δυνατότητα πρόσβασης σε ξένη βιβλιογ-

ραφία, περιοδικά, έρευνες, ερευνητικά προγράμματα. 

Περίγραμμα Θεωρίας 

Αγγλική ορολογία - εισαγωγή στον ηλεκτρισμό και στην η-

λεκτρονική, ηλεκτρονικά στοιχεία, όργανα μέτρησης ηλεκ-

τρονικών κυκλωμάτων, μέσα μεταφοράς σήματος, δορυφό-

ροι, κινητή τηλεφωνία, γλωσσάριο  

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Ι 

Κωδικός Μαθήματος: 4-67 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία+2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Κεραίες-Γραμμές Μεταφοράς 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές λειτουργίας των 

κυματοδηγών, των βασικών παθητικών μικροκυματικών στο-

ιχείων και την έννοια-χρησιμότητα των S-παραμέτρων. Να 

είναι σε θέση να υπολογίζει τις βασικές παραμέτρους λειτο-

υργίας σε κυματοδηγό (μεταδιδόμενοι ρυθμοί, συχνότητα 

αποκοπής, φασική ταχύτητα, σύνθετη αντίσταση). Να είναι 

σε θέση να σχεδιάσει μια γραμμή μικροταινίας, καθώς και 

απλά παθητικά μικροκυματικά στοιχεία, για συγκεκριμένη 

μικροκυματική εφαρμογή. 

Περίγραμμα Θεωρίας 

Μικροκυματικό φάσμα και εφαρμογές. Απορρόφηση από τα 

αέρια της ατμόσφαιρας σε μικροκυματικές συχνότητες, επίδ-

ραση στη μικροκυματική ζεύξη. Βασικά χαρακτηριστικά του 

επιπέδου κύματος, εγκάρσια ηλεκτρικά και μαγνητικά κύμα-

τα (ΤΕ και ΤΜ). Πόλωση του κύματος. Κυματοδηγοί (ρυθ-

μοί, συχνότητα και μήκος κύματος αποκοπής, φασική ταχύ-

τητα, ταχύτητα ομάδας, σύνθετη αντίσταση). S-παράμετροι. 

Γραμμές μικροταινίας. Παθητικά μικροκυματικά στοιχεία 

(κατευθυντικοί συζεύκτες, φίλτρα, απομονωτές, κ.λπ.). Μικ-

ροκυματικές πηγές. 

Περίγραμμα Εργαστηρίου 

Προσομοίωση επιπέδου κύματος και υπολογισμοί μεγεθών 

(πλάτος, φάση, συχνότητα, πόλωση, απόσβεση κ.λπ.). Προ-

σομοίωση ορθογωνικού κυματοδηγού και υπολογισμοί μεγε-

θών (ρυθμοί, συχνότητα και μήκος κύματος αποκοπής, φασι-

κή ταχύτητα, ταχύτητα ομάδας, σύνθετη αντίσταση). Προσο-
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μοίωση γραμμής μικροταινίας και υπολογισμοί μεγεθών (χα-

ρακτηριστική αντίσταση, πλάτος, μήκος). 

Βιβλιογραφία 

1. D.M. Pozar, Μικροκυματική Τεχνολογία. Στέλλα Παρι-

κού & Σία, 2004. ISBN 978-960-411-566-2.   

2. R.E. Collin, Μικροκύματα. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 

2005 (2η έκδοση). ISBN 960-418-085-1. 

3. Τ. Γιούλτσης, Ε. Κριεζής, Μικροκύματα Τόμος Ι. Εκδο-

τικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, 2008.  ISBN 978-960-

343-992-9. 

4. Τ. Γιούλτσης, Ε. Κριεζής, Μικροκύματα Τόμος ΙΙ. Εκδο-

τικός οίκος αδελφών Κυριακίδη, 2008.  ISBN 978-960-

343-993-6. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-68 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Μικροϋπολογιστές ΙΙ, Ψηφιακά ΙΙ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές να 

αναπτύσσουν εφαρμογές σε γλώσσα C με  τον μικροελεγκτή 

PIC 18F4550.  

Περίγραμμα 

Εφαρμογές με κυκλώματα ελέγχου διακοπτών(πληκτρολόγια 

matrix). Εφαρμογές με κυκλώματα απεικόνισης(ενδείκτες 7 

τομέων, ενδείκτες υγρών κρυστάλλων). Εφαρμογές με χρήση 

της σύγχρονης σειριακής θύρας. (Spi, i2c,microwire). Εφαρ-

μογές με χρήση της ασύγχρονης σειριακής θύρας. (RS422, 

RS485 networks). Εφαρμογές με την χρήση του κυκλώματος 

χρονισμού(timer).( Pwm, Pure sin wave). Εφαρμογές με σύν-

δεση εξωτερικής μνήμης EEPROM σε μικροελεγκτές. 

(spi,i2c,microwire). Εφαρμογές με χρήση εξωτερικών μετατ-

ροπέων Αναλογικού σήματος σε Ψηφιακό και Ψηφιακού σή-

ματος σε Αναλογικό.(12 bits,16 bits). Εφαρμογές στον έλεγ-

χο κινητήρων (dc motor, step motors, induction motors). 

Βιβλιογραφία 

1. Σ. Αλατσαθιανός, Εισαγωγή στους Μικροελεγκτές 

PICmicro.  Σ. Αλατσαθιανός, 2008. ISBN 978-

96092596-0-6.   

2. M. Predko, Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC. 

Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 1999. ISBN 960-7219-94-5. 

3. C.M. Gilmore, Μικροεπεξεργαστές. Εκδόσεις Α. Τζιόλα 

& Υιοί, 2006 (2η έκδοση). ISBN 978-960-7219-88-6. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-69 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6ο  

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτρονικές Μετρήσεις 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχής λειτουργί-

ας των αισθητηρίων και στη συνέχεια στη χρήση τους ως 

ολοκληρωμένες διατάξεις στη μετατροπή διάφορων φυσικών 

μεγεθών σε ηλεκτρικά, έτσι ώστε με τη βοήθεια της ηλεκ-

τρονικής να μπορέσουμε να τα μετρήσουμε και να τα επε-

ξεργασθούμε. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Ορισμός – Κατάταξη αισθητηρίων – Παθητικά αισθητήρια 

(μεταβολής της ειδικής αντίστασης ρ, μεταβολής της διηλεκ-

τρικής σταθεράς ε, μεταβολής της μαγνητικής διαπερατότη-

τας μ, μεταβολής της χωρητικότητας C ) – Ενεργά αισθητή-

ρια (πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, φαινόμενο ηλεκτρομαγνητι-

κής επαγωγής, γραμμικοί διαφορικοί μεταβλητοί μετασχημα-

τιστές LVDT, ψηφιακής οπτικής μετατόπισης, φαινόμενο 

Hall, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, θερμοηλεκτρικό φαινόμε-

νο). Ολοκληρωμένοι μετατροπείς μέτρησης θερμοκρασίας, 

υγρασίας, πίεσης, μετατόπισης, επιτάχυνσης, στρέβλωσης, 

φαινομένου Hall, φωτός, ραδιενέργειας, χημικά και βιολογι-
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κά ηλεκτρόδια. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Μετρήσεις θερμοκρασίας με θερμοζεύγος, με RTD, με θερ-

μίστορ, με ημιαγωγούς, με αισθητήρες ανίχνευσης  υπέρυθ-

ρης ακτινοβολίας (πυρόμετρα) – Μέτρηση στρέβλωσης με 

strain gauge – Μέτρηση πίεσης με strain gauge - Μέτρηση 

πίεσης και μετατόπισης με διαφορικό μετασχηματιστή - 

Μέτρηση μετατόπισης με ποτενσιομετρική διάταξη – Μέτ-

ρηση ταχύτητας περιστροφής άξονα κινητήρα με αισθητήρα 

που βασίζεται στο φαινόμενο Hall – Μέτρηση σχετικής υγ-

ρασίας – Μέτρηση στάθμης υγρών – Μέτρηση ροής υγρών - 

Μέτρηση φωτεινότητας με φωτοβολταϊκό στοιχείο και φωτ-

ρανζίστορ – Μέτρηση επιτάχυνσης - Ανιχνευτές καπνού και 

αερίων – Μετρητές pΗ – Ιοντόμετρα – Οξυγονόμετρα – ECG 

μέτρηση. 

Βιβλιογραφία 

1. E. Peter, Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου.  Εκδόσεις 

Α. Τζιόλα & Υιοί, 2003. ISBN 978-960-8050-31-0.   

2. Κ. Καλαϊτζάκης, Ε. Κουτρούλης, Ηλεκτρικές Μετρήσεις 

και Αισθητήρες: Αρχές Λειτουργίας και Σχεδιασμός των 

Ηλεκτρονικών Συστημάτων Μέτρησης. Εκδόσεις Κλει-

δάριθμος, 2010. ISBN 978-960-461-331-1. 

3. Κ. Καλοβρέκτης, Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου. 

Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2012 (2η έδκοση). ISBN 

978-960-418-386-9. 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-6a 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Τηλεπικοινωνίες Ι, Τηλεπικοινωνίες ΙΙ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στις σύγχρονες 

τεχνικές ψηφιακής μετάδοσης σημάτων, τα κριτήρια αξιολό-

γησης της ποιότητας επικοινωνίας και τα όρια λειτουργίας 

των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως διαμορφώνονται 

λόγω της επίδρασης του μέσου μετάδοσης. Στο πλαίσιο αυτό 

ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει τις βασικές αρχές ορ-

γάνωσης και επεξεργασίας της ψηφιακής πληροφορίας όπως 

εφαρμόζονται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

και να προχωρήσει στην ανάλυση, τον σχεδιασμό, την επιλο-

γή και την αξιολόγηση των τεχνικών που μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων τηλεπικοινωνιακών συσ-

τημάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 

πρέπει: (α) Να γνωρίζουν την διεθνή ορολογία και τις σχετι-

κές συντομογραφίες που σχετίζονται με την ψηφιακή μετά-

δοση και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό 

επίπεδο επεξεργασίας των σημάτων. (β) Να κατανοούν την 

έννοια της πληροφορίας. (γ) Να κατανοούν τη βασική λειτο-

υργία των πομποδεκτών τηλεπικοινωνίας, τις τεχνικές επε-

ξεργασίας της πληροφορίας, τα πλεονεκτήματα και μειονεκ-

τήματά τους και το πλαίσιο εφαρμογής τους στα σύγχρονα 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα. (δ) Να μπορούν να αξιολο-

γούν την ποιότητα επικοινωνίας και να εκτιμούν πως αυτή 

επηρεάζεται από το μέσο διάδοσης και τις εφαρμοζόμενες 

τεχνικές. (ε) Να κατανοούν τις προδιαγραφές λειτουργίας 

σύγχρονων συστημάτων και να θέτουν τις προδιαγραφές νέ-

ων εξειδικευμένων συστημάτων. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: (1) Εισα-

γωγή στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες. Ιστορική αναδρομή, 

δομή ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. (2) Εισα-

γωγή στη θεωρία πληροφορίας. Πληροφορία, αβεβαιότητα 

και εντροπία. Μέτρηση της πληροφορίας. Αμοιβαία πληρο-

φορία. Θεώρημα της κωδικοποίησης πηγής του Shannon. 

Μέθοδοι κωδικοποίησης πηγής (απωλεστική - μη απωλεστι-

κή), χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Παραδείγματα 

κωδικoποίησης πηγής Huffman, JPEG. (3) Εισαγωγή στην 

ψηφιακή μετάδοση δεδομένων και τον τηλεπικοινωνιακό 

θόρυβο. Απλή ψηφιακή εκπομπή και λήψη, πιθανότητα 

σφάλματος bit. (4) Τεχνικές ανίχνευσης και διόρθωσης λα-

θών. Κωδικοποίηση καναλιού μπλοκ. Ανάλυση κωδικοποίη-

σης Hamming. Αποκωδικοποίηση σκληρής και χαλαρής α-

πόφασης. Συνελικτική κωδικοποίηση. Trellis διάγραμα, 
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Viterbi αποκωδικοποίηση. Κώδικες Reed-Solomon, αλυσι-

δωτοί κώδικες, κώδικες Turbo. Ανίχνευση λαθών με κώδικες 

CRC, διάπλεξη, ARQ. (5) Μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης 

MPAM, MQAM, MPSK, MFSK, MPPM κ.λ.π. Χαρακτηρισ-

τικά, ρυθμός συμβόλων, φασματική πυκνότητα ισχύος δια-

μορφωμένων σημάτων. Gray κωδικοποίηση. (6) Αποδιαμόρ-

φωση και φώραση ψηφιακών διαμορφώσεων. Δέκτες συσχέ-

τισης και προσαρμοσμένου φίλτρου, MAP φώραση. Πιθανό-

τητες σφάλματος, επίδοση και σύγκριση ψηφιακών διαμορ-

φώσεων.  

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος πραγματοποιούν-

ται σε Matlab και περιλαμβάνουν: (α) Κωδικοποίηση πηγής. 

Κωδικοποίηση Huffman. Κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση 

εικόνας με Huffman. Εντροπία, σύμβολα πηγής, συμπίεση 

εικόνας. (β) Πιθανότητα και κατανομές. Συναρτήσεις πυκνό-

τητας πιθανότητας και αθροιστικής πιθανότητας. Gaussian 

τυχαίες διαδικασίες και κανονική κατανομή. Μέση τιμή, με-

ταβλητότητα. (γ) Προσομοίωση απλού ψηφιακού πομπού-

δέκτη σε περιβάλλον προσθετικού Gaussian θορύβου. Υπο-

λογισμός μέσης πιθανότητας σφάλματος bit αναλυτικά και με 

προσομοίωση. (δ) Διόρθωση λαθών σε περιβάλλον AWGN 

με κωδικοποίηση Hamming. Το θεώρημα της κωδικοποίησης 

ενθόρυβου καναλιού του Shannon και οι επιπτώσεις του. (ε) 

Ψηφιακές διαμορφώσεις MPAM, MQAM, MPSK, MFSK. 

Μέθοδοι δημιουργίας, χαρακτηριστικά στο πεδίο του χρόνου 

και της συχνότητας. (στ) Αποδιαμόρφωση και φώραση ψη-

φιακά διαμορφωμένης πληροφορίας. Πιθανότητα σφάλματος 

συμβόλου και bit. (ζ) Project: Μελέτη ασύρματης ζεύξης με 

μεταβαλλόμενη διαμόρφωση – κωδικοποίηση σε περιβάλλον 

διαλείψεων. 

Βιβλιογραφία 

1. S. Haykin, M. Moher, Συστήματα Επικοινωνίας. Α. Πα-

πασωτηρίου & Σία, 2010 (5η έκδοση). ISBN 978-960-

7182-68-5.   

2. Β. Sklar, Ν. Μήτρου, Ψηφιακές Επικοινωνίες. Α. Παπα-

σωτηρίου & Σία, 2011 (2η έκδοση). ISBN 978-960-491-

019-9. 

3. J. Proakis, M. Salehi, Digital Communications. Εκδόσε-

ις Επίκεντρο, 2008 (5η έκδοση). ISBN 9780071263788. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-6b 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις  

Προαπαιτούμενα: Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί στα εξής: α) Να καταστήσει το φοιτη-

τή ικανό να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις βασικές έννοιες 

της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. β) Να εξοικειωθεί ο φοιτη-

τής με τις έννοιες και τις ιδιότητες των υπολογιστικών συσ-

τημάτων. γ) Να αναπτύξει δεξιότητες στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της ανάπτυξης ολοκληρωμένων υπολογιστικών 

συστημάτων. 

Περίγραμμα 

Παράσταση δεδομένων. Τύποι δεδομένων: αριθμητικοί, χα-

ρακτήρων. Συνδυαστικά-ακολουθιακά λογικά κυκλώματα. 

Δομή υπολογιστικού συστήματος. Οργάνωση και σχεδίαση 

του υλικού/λογισμικού ενός τυπικού υπολογιστή. Βασικές 

αρχές λειτουργίας ενός υπολογιστή. Κεντρική μονάδα ελέγ-

χου. Σχεδίαση του συνόλου των εντολών. Γλώσσα μηχανής 

και προγραμματισμός. Γλώσσα assembly. Αριθμητική λογική 

μονάδα και αριθμητικές λογικές πράξεις. Δίαυλοι διευθύν-

σεων και δεδομένων. Σχεδίαση των διαύλων. Μονάδα ελέγ-

χου και χρονισμοί. Μνήμη. Κύκλοι εντολής και ανάλυση εν-

τολών γλώσσας μηχανής σε μικρο-λειτουργίες. Υλοποίηση 

μονάδας ελέγχου με καλωδιωμένη και μικρο-

προγραμματιζόμενη λογική. Αγωγός εντολών. Παράλληλη 

εκτέλεση εντολών. Ιεραρχική οργάνωση μνήμης. Γρήγορη 

μνήμη. Σύστημα εισόδων-εξόδων και διακοπών. Άμεση 

προσπέλαση μνήμης. Προσαρμοστικές μονάδες. Κανάλια 

εισόδων/εξόδων. Περιφερειακές διατάξεις και διασύνδεση. 

Δομές εισόδου/εξόδου, δομή και οργάνωση των διακοπών. 

Φαινόμενα γραμμών μεταφοράς στους διαύλους. Προστασία 
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από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και γειώσεις. Πρωτό-

κολλα διαχείρησης των διαύλων, ελεγκτές DMA, ελεγκτές 

εύκαμπτου και σκληρού δίσκου, ελεγκτές CRT, ελεγκτές 

γραφικών, σειριακά πρωτόκολλα εισόδου/εξόδου. Παράλλη-

λη πόρτα επικοινωνίας, modems, δίαυλος GPIP. 

Βιβλιογραφία 

1. W. Stallings, Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογισ-

τών. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2011 (8η έκδοση). 

ISBN 978-960-418-328-9. 

2. Δ.Β. Νικολός, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Δ.Β. Νικο-

λός, 2012 (2η έκδοση). ISBN 978-960-93-4168-4. 

3. J.L. Hennessy, D.A. Patterson, Αρχιτεκτονική Υπολογισ-

τών. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2011 (4η έκδοση). 

ISBN 978-960-418-326-5. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-6c 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: -  

Μαθησιακοί στόχοι 

Η εισαγωγή του φοιτητή στα βασικά δομικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των στοιχείων συγκρότησης  συστημάτων 

βιομηχανικών αυτοματισμών. Στόχος, η γρήγορη προσαρμο-

γή του  στο περιβάλλον μελέτης, σχεδίασης, συντήρησης και 

επισκευής συστημάτων παραγωγικών διεργασιών. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Γενικά χαρακτηριστικά των μηχανικών και των ηλεκτρομη-

χανικών διακοπτών υψηλής και χαμηλής ισχύος. Χαρακτη-

ριστικά των ηλεκτρικών μηχανών. Κινητήρες συνεχούς και 

εναλλασσόμενου ρεύματος, σερβοκινητήρες, βηματικοί κινη-

τήρες, κινητήρες γραμμικής μετατόπισης. Βασικά δομικά 

στοιχεία των υδραυλικών και των πνευματικών αυτοματισ-

μών.  Βαλβίδες on/off, αναλογικές και σερβοβαλβίδες. Υδ-

ραυλικοί και πνευματικοί κινητήρες και αντλίες. Εισαγωγή 

στη σχεδίαση συστημάτων παραγωγικών διεργασιών. Συσ-

τήματα εποπτικού ελέγχου και ανάκτησης δεδομένων.    

Βιβλιογραφία 

1. S.J. Chapman , Ηλεκτρικές Μηχανές AC-DC.  Εκδόσεις 

Α. Τζιόλα & Υιοί, 2009 (4η έκδοση). ISBN 978-960-

418-192-6.   

2. Π. Μαλατέστας, Ηλεκτρικές Μηχανές. Εκδόσεις Α. Τζι-

όλα & Υιοί, 2011. 978-960-418-337-1. 

3. K. Ramu, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα: Μοντελοπο-

ίηση, Ανάλυση, και Έλεγχος. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 

2009. ISBN 978-960-461-233-8. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-71 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 7 (4 θεωρία + 3 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 8 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Ηλεκτροτεχνία Ι & ΙΙ, Θεωρία Κυκλωμάτων 

Μαθησιακοί στόχοι 

Γνωριμία με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των δια-

κοπτών ισχύος διαφόρων κατηγοριών, με σκοπό την ικανό-

τητα επιλογής του βέλτιστου διακόπτη για την κάθε εφαρμο-

γή. Ανάλυση αντιπροσωπευτικών κυκλωμάτων όλων των 

τύπων μετατροπέων ισχύος, ώστε ο φοιτητής να εξοικειωθεί 

με την τοπολογία, την αρχή λειτουργίας και τα λειτουργικά 

προβλήματα από τη χρήση μη ιδανικών διακοπτών.   

Περίγραμμα 

Ημιαγωγοί διακόπτες ισχύος. Βασικά στοιχεία της ηλεκτρο-

νικής φυσικής για τις διόδους, τα διπολικά transistors, τα 

MOSFETs, τα thyristors και τα IGBT. Mέθοδοι έναυσης και 

σβέσης των διακοπτών ισχύος. Μετατροπείς ισχύος ΕΡ/ΣΡ. 

Ελεγχόμενες και μη ελεγχόμενες μονοφασικές και πολυφα-

σικές διατάξεις ανόρθωσης ισχύος, με διάφορα είδη φορτίου. 

Το φαινόμενο της μετάβασης. Έλεγχος κινητήρων συνεχούς 

ρεύματος. Μετατροπείς ισχύος ΕΡ/ΕΡ. Ρυθμιστές εναλλασ-

σόμενης τάσης και soft starters. Διακοπτικοί μετατροπείς 

ΣΡ/ΣΡ. Μετατροπείς step-down, step-up, back- boost, Cuk, 

μετατροπείς πλήρους γέφυρας. Έλεγχος με την τεχνική 

PWM. Γραμμικά τροφοδοτικά και παλμοτροφοδοτικά. Δια-

κοπτικοί αντιστροφείς ΣΡ/ΕΡ. Μονοφασικοί και τριφασικοί 

αντιστροφείς. Έλεγχος με την τεχνική PWM. Εφαρμογές των 

αντιστροφέων. 

 

Βιβλιογραφία 

1. Ι. Κιοσκερίδης, Ηλεκτρονικά Ισχύος. Εκδόσεις Α. Τζιό-

λα & Υιοί, 2008. ISBN 978-960-418-158-2. 

2. N. Mohan, T.A. Undeland, W.P. Robbins, Εισαγωγή στα 

Ηλεκτρονικά Ισχύος. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2010 

(3η έκδοση). ISBN 978-960-418-250-3. 

3. Π.Β. Μαλατέστας, Η.Α. Βυλλιώτης, Εργαστηριακές Ασ-

κήσεις Ηλεκτρονικών Ισχύος. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υι-

οί, 2004. ISBN 978-960-418-050-9. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-72 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 5 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Σήματα και Συστήματα, Θεωρία Κυκλωμά-

των 

Μαθησιακοί στόχοι 

Ο κεντρικός στόχος του μαθήματος "Ψηφιακής Επεξεργασία 

Σήματος" είναι να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες και την 

ανάλυση των διακριτών σημάτων και συστημάτων και να τον 

εφοδιάσει με τα βασικά εργαλεία για την ανάλυσή τους, να 

συνδέσει τη μαθηματική ανάλυση με πρακτικά προβλήματα 

που άπτονται της ειδικότητας του ηλεκτρονικού μηχανικού, 

να τον βοηθήσει να συνδέσει τον αναλογικό με τον ψηφιακό 

κόσμο και να κατανοήσει τις διαφορές και ομοιότητές τους. 

Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει: (α) Να 

κατανοεί τις έννοιες των διακριτών σημάτων και συστημά-

των, τις έννοιες της γραμμικότητας και της αμεταβλητότητας 

κατά τη μετατόπιση και πως προκύπτουν τα διακριτά από τα 

αναλογικά σήματα. (β) Να γνωρίζει τις μεθόδους ανάλυσης 

των διακριτών σημάτων και συστημάτων τόσο στο πεδίο του 

χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας καθώς και τα βα-
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σικά μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε κάθε 

περίπτωση. (γ) Να γνωρίζει τις βασικές δομές υλοποίησης 

των ψηφιακών συστημάτων. (δ) Να γνωρίζει τις βασικές με-

θόδους ανάλυσης και σχεδίασης ψηφιακών φίλτρων, τα πλε-

ονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε 8 ενότητες ως ακολούθως: (1) 

Ταξινόμηση σημάτων, αναλογική και ψηφιακή επεξεργασία 

σημάτων, η έννοια της ψηφιακής συχνότητας. (2) Αναπα-

ράσταση σημάτων διακριτού χρόνου, βασικά σήματα διακρι-

τού χρόνου, μετασχηματισμοί σημάτων, ανάλυση σημάτων 

με συναρτήσεις δέλτα, συσχέτιση και ορθογωνικότητα σημά-

των. (3) Αναπαράσταση συστημάτων διακριτού χρόνου, τα-

ξινόμηση συστημάτων, ανάλυση γραμμικών και αμετάβλη-

των κατά τη μετατόπιση σημάτων, εξισώσεις διαφορών και 

υλοποίηση συστημάτων. (4) Μετασχηματισμός Fourier διακ-

ριτού χρόνου (DTFT). Ιδιότητες και θεωρήματα, ΓΑΚΜ 

συστήματα στο πεδίο της συχνότητας. Απόκριση συχνότη-

τας. Διακριτός μετασχηματισμός Fourier (DFT). (5) Μετασ-

χηματισμός Ζ, πεδίο σύγκλισης. Ιδιότητες και θεωρήματα 

του μετασχηματισμού Ζ, αντίστροφος μετ/σμός Ζ. Ανάλυση 

συστημάτων στο πεδίο της μιγαδικής συχνότητας Ζ, συνάρ-

τηση συστήματος, διασύνδεση συστημάτων, διαγράμματα 

μηδενικών πόλων, ευστάθεια, πραγματοποιησιμότητα, αντίσ-

τροφα συστήματα. (6) Συστήματα διακριτού χρόνου και ψη-

φιακά φίλτρα, υλοποίηση FIR φίλτρων, υλοποίηση IIR φίλ-

τρων. (7) Σχεδιασμός FIR ψηφιακών φίλτρων. Μέθοδοι πα-

ραθύρου, δειγματοληψίας στη συχνότητα, βέλτιστα ισοκυμα-

τικά φίλτρα. (8) Σχεδιασμός IIR φίλτρων. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Το μάθημα αναπτύσσεται με το λογισμικό MATLAB. Δίνον-

ται και επεξηγούνται συναρτήσεις και παραδείγματα τα οπο-

ία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων 

προγραμμάτων που επιτελούν διαδικασίες που σχετίζονται με 

τις θεματικές ενότητες του μαθήματος. Τα περιεχόμενα των 

εργαστηριακών ασκήσεων χωρίζονται σε έξι ενότητες: (1) 

Εισαγωγή στην ανάλυση σημάτων διακριτού χρόνου. (2) Ει-

σαγωγή στην ανάλυση συστημάτων διακριτού χρόνου. (3) 

Ανάλυση Fourier διακριτού χρόνου. (4) Ανάλυση συστημά-

των με τον μετασχηματισμό Ζ. (5) Εισαγωγή στην ανάλυση 

και το σχεδιασμό FIR φίλτρων. (6) Εισαγωγή στην ανάλυση 

και τον σχεδιασμό IIR φίλτρων. 

Βιβλιογραφία 

1. J. Proakis, D. Manolakis, Ψηφιακή Ανάλυση Σήμα-

τος.Στέλλα Παρικού & Σία, 2010 (4η έκδοση). ISBN 

978-960-411-715-4.   

2. Γ. Κόγιας,  Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήμα-

τος. Σύγχρονη Εκδοτική, 2010.  ISBN 978-960-6674-

53-2. 

3. M.H. Hayes, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Εκδόσεις 

Α. Τζιόλα & Υιοί, 2000. ISBN 960-8050-11-1. 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-731 

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (2 θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 2 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασίες 

Προαπαιτούμενα:- 

Μαθησιακοί στόχοι 

Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοι-

τητές τις βασικές γνώσεις για τις αρχές οργάνωσης και διοί-

κησης των επιχειρήσεων και τις κατάλληλες δεξιότητες. 

Περίγραμμα  

Βασικές έννοιες της διοίκησης (μάνατζμεντ). Μορφές επιχει-

ρήσεων και συνασπισμών. Το περιβάλλον της επιχείρησης. Η 

λειτουργία του σχεδιασμού: στόχοι, στρατηγικές,   προγράμ-

ματα, Μ.Β.Ο. Οργάνωση: καταμερισμός / εξειδίκευση, τμη-

ματοποίηση, εξουσία, αποκέντρωση, συντονισμός, οργανω-

σιακή κουλτούρα κ.α. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Υποκί-

νηση, ηγεσία, επικοινωνία, εργασιακές ομάδες. Η λειτουργία 

του ελέγχου.  
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Βιβλιογραφία 

1. Χ. Σαρμανιώτης, Μάνατζμεντ – Μια Ολοκληρωμένη 

Προσέγγιση. Εκδόσεις Ζυγός – Ιωάννης Μάρκου & Υι-

ός, 2012. ISBN 978-960-8065-91-8.   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-741 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 3 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση στην 

περιγραφή και ανάλυση σύγχρονων Συστημάτων Αυτομάτου 

Ελέγχου. Βασικός στόχος του θεωρητικού τμήματος είναι η 

παροχή εφαρμοσμένων γνώσεων σχετικά με σύγχρονες με-

θόδους ανάλυσης, λειτουργίας και σχεδιασμού τέτοιων συσ-

τημάτων καθώς και των εφαρμογών αυτών σε διάφορους το-

μείς της μηχανικής. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος 

έχει ως στόχο την πρακτική επίδειξη και εξοικείωση των 

σπουδαστών σχετικά με τις εφαρμογές των συστημάτων αυ-

τομάτου ελέγχου. 

Περίγραμμα 

Η βασική ύλη καλύπτει τα παρακάτω: Μαθηματικές Έννοιες: 

Ορισμοί και πράξεις πινάκων, ορίζουσες, αντίστροφος πίνα-

κα. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, μετασχηματισμοί ομοιότη-

τας, θεώρημα CAYLEY-HAMILTON. Περιγραφή Συστημά-

των: Εξισώσεις κατάστασης, μετάβαση από περιγραφή σε 

περιγραφή, ισοδυναμία περιγραφών. Περιγραφή εξαρτημά-

των και διατάξεων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Περιγ-

ραφή πρακτικών ΣΑΕ.Ανάλυση Συστημάτων στο Χώρο των 

Καταστάσεων: Λύση των εξισώσεων κατάστασης. Παρατη-

ρησιμότητα και ελεγξιμότητα. Eυστάθεια Συστημάτων: Ο-

ρισμοί. Ευστάθεια μηδενικής απόκρισης, ασυμπτωτική ευσ-

τάθεια. Αλγεβρικά κριτήρια. Ευστάθεια μη γραμμικών συσ-

τημάτων κατά Lyapunov.Κλασικές Μέθοδοι Σχεδίασης ΣΑΕ: 

Γενικά, προδιαγραφές. Σχεδίαση με ενισχυτές και με PID. 

Σχεδίαση με δίκτυα προήγησης φάσης, καθυστέρησης φάσης 

και καθυστέρησης-προήγησης φάσης.Σύγχρονες Μέθοδοι 

Σχεδίασης ΣΑΕ: Γραμμικοί νόμοι ανατροφοδότησης κατάσ-

τασης και εξόδου, μετατόπιση ιδιοτιμών, αποσύζευξη εισό-

δων-εξόδων, τέλειο ταίριασμα σε πρότυπο. Βέλτιστος έλεγ-

χος. Εισαγωγή στα Συστήματα Διακριτού Χρόνου: Ορθός και 

αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ, διακριτά σήματα, συναρ-

τήσεις μεταφοράς, ευστάθεια. 

Βιβλιογραφία 

1. Π.Ν. Παρασκευόπουλος, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 

Θεωρία και Εφαρμογές Τόμος Β: Σ.Α.Ε. Διακριτού Χρό-

νου. Π. Παρασκευόπουλος, 2007. ISBN 960-91862-4-6.   

2. Δ. Καλλιγερόπουλος, Σ. Βασιλειάδου. Συστήματα Αυτο-

μάτου Ελέγχου ΙΙ. Σύγχρονη Εκδοτική, 2005. ISBN 978-

960-8165-85-4. 

3. R.C. Dorf, R.H. Bishop, Σύγχρονα Συστήματα Αυτομά-

του Ελέγχου. Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί, 2010 (11η έκδο-

ση). ISBN 978-960-418-211-4. 

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLS1 

Κωδικός Μαθήματος: 4-751 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Διδακτικές μονάδες: 3 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: -  

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της τεχνολογίας 

κατασκευής και της μεθοδολογίας σχεδιασμού αναλογικών, 

ψηφιακών και μικτών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς 

και των γενικών αρχών της αρχιτεκτονικής τους και των με-

θόδων εξέτασης της αξιοπιστίας τους. 

Περίγραμμα 

Ιστορική αναδρομή. Τεχνικές ανάπτυξης κρυστάλλων. Είδη 

μικροκυκλωμάτων. Διαδικασία κατασκευής: καθαρισμός πυ-

ριτίου, ανάπτυξη κρυστάλλου, κοπή σε wafers, ανάπτυξη με 

επίταξη, οξείδωση, φωτολιθογραφία, εισαγωγή προσμίξεων 
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με διάχυση ή εμφύτευση ιόντων, επιμετάλλωση, συσκευασία. 

Ολοκληρωμένες αντιστάσεις, πυκνωτές, δίοδοι, BJT, 

ΜOSFET, CMOS. 

Αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα: καθρέπτες ρεύματος, 

διαφορικοί ενισχυτές, τελεστικοί ενισχυτές. 

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα: αντιστροφέας, διακόπ-

της, βασικές πύλες, σύνθετα συνδυαστικά και ακολουθιακά 

κυκλώματα. 

Αξιοπιστία και ποιοτικός έλεγχος. Μέθοδοι εξέτασης. Προσ-

θήκη, ανίχνευση και σύγκριση σήματος. Σάρωση ορίων 

(Boundary scan). Έλεγχος Ψηφιακών Κυκλωμάτων. 

Λογισμικά ανάλυσης και σχεδίασης μασκών. 

Βιβλιογραφία 

1. J.M. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic, Ψηφιακά 

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα: Μια Σχεδιαστική Προσέγγι-

ση. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006 (2η έκδοση). ISBN 

960-209-982-8.   

2. S.-M. Kang, Y. Leblebici, Ανάλυση και Σχεδίαση Ψηφι-

ακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS. Εκδόσεις 

Α. Τζιόλα & Υιοί, 2007 (3η έκδοση). ISBN 978-960-

418-136-0. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-761 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: 3 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις 

Προαπαιτούμενα: Σήματα και Συστήματα, Ψηφιακή Επεξερ-

γασία Σήματος 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί α) να καταστήσει το φοιτητή ικανό να 

κατανοεί, ως μηχανικός ιατρικής τεχνολογίας, τις βασικές 

έννοιες ανάλυσης και επεξεργασίας βιο-ιατρικών σημάτων 

και β)να καταστήσει το φοιτητή ικανό να συνεργαστεί απο-

τελεσματικά σε θέματα ιατρικής τεχνολογίας με δεξιότητες 

που απαιτούνται σε πραγματικό περιβάλλον. 

Περίγραμμα 

Εισαγωγή στα βιο-ιατρικά όργανα και μετρήσεις. Σήματα και 

θόρυβος. Ηλεκτρόδια και αισθητήρια. Βιο-ηλεκτρικοί ενισ-

χυτές. Ηλεκτροκαρδιογραφήματα. Φυσιολογική πίεση και 

άλλες καρδιοαγγειακές μετρήσεις και συσκευές. Το ανθρώ-

πινο αναπνευστικό σύστημα και η μέτρησή του. Εξαρτήματα 

αναπνευστικής θεραπείας. Το ανθρώπινο νευρικό σύστημα. 

Όργανα μέτρησης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Μονάδες 

εντατικής και καρδιακής θεραπείας. Όργανα ιατρικών εργασ-

τηρίων. Ιατρικά υπερηχογραφήματα. Γεννήτριες ηλεκτρο-

επεμβάσεων. Συσκευές παράστασης κυματομορφών. Οι υπο-

λογιστές στα βιο-ιατρικά μηχανήματα. Εξαρτήματα ραδιολο-

γίας και πυρηνικής ιατρικής. Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή 

σε ιατρικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Διαχείριση απαιτήσεων. 

Συντήρηση ιατρικών εξαρτημάτων. Ψηφιοποίηση βιο-

ιατρικών σημάτων και εικόνων. Ψηφιακή επεξεργασία ιατρι-

κών εικόνων (αγγειογραφιών, ακτινών Χ, κλπ). Τρισδιάστα-

τα γραφικά απεικόνισης ανατομικών οργάνων και λειτουργι-

ών. Μετασχηματισμοί και ανακατασκευή εικόνας. Αναγνώ-

ριση και ανίχνευση προτύπων ανωμαλιών σε βιο-ιατρικά σή-

ματα και εικόνες. Ιατρική πληροφορική, πρωτόκολλα μετα-

φοράς και αποθήκευσης ιατρικών εικόνων. Αυτόματη διάγ-

νωση και τεχνολογίες υποβοήθησης απόφασης σε γιατρούς. 

Τηλε-ιατρική. 

Βιβλιογραφία 

1. Π. Μπούρκας, Μ. Ουζούνογλου, Βιοϊατρική Τεχνολογία 

και Ειδικές Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις.  Άρης Συμε-

ών,1991. 

2. G.W.Jr. Clark, M.R. Neuman, W.H. Olson, Ιατρική Ορ-

γανολογία – Εφαρμογή και Σχεδιασμός. Γ. Παρικός & 

Σια, 2004. ISBN 978-960-286-824-9. 

ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-77 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 
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Προαπαιτούμενα: Τηλεπικοινωνίες Ι, Τηλεπικοινωνίες ΙΙ, Τη-

λεπικοινωνίες ΙΙΙ  

Μαθησιακοί στόχοι  

Το μάθημα αυτό προσφέρει γνώσεις που αφορούν στη μελέ-

τη και στη σχεδίαση σύγχρονων συστημάτων κινητών και 

δορυφορικών επικοινωνιών. Στόχος του είναι να γνωρίζει ο 

φοιτητής (α) τις βασικές αρχές διάδοσης των ραδιο-σημάτων 

(β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αρχές λειτουργίας των 

κυψελωτών συστημάτων, και (γ) τις αρχές λειτουργίας και τη 

δομή ενός δορυφορικού συστήματος. 

Περίγραμμα 

Διάδοση του σήματος κινητών επικοινωνιών και υπολογισ-

μός των απωλειών διάδοσης. Διάδοση στον ελεύθερο χώρο, 

ανάκλαση από επίπεδη επιφάνεια και περίθλαση από αιχμη-

ρά εμπόδια. Μοντέλα διάδοσης και εφαρμογή τους στην υ-

λοποίηση των ζεύξεων κινητών επικοινωνιών. Πολλαπλές 

οδεύσεις σήματος, διαλείψεις και παρεμβολές. Στοιχεία κε-

ραιών κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών. Βασικές αρ-

χές σχεδίασης και λειτουργίας ενός κυψελωτού συστήματος. 

Περιγραφή σύγχρονων συστημάτων κινητής επικοινωνιών 

όπως GSM, GPRS, UMTS. Ισολογισμός ισχύος σε ασύρματη 

ζεύξη. Σχεδιασμός κυψελοειδών συστημάτων που περιορίζε-

ται: α) από τις απαιτήσεις για ραδιο-κάλυψη, β) από τις απαι-

τήσεις της τηλεπικοινωνιακής κίνησης, γ) συνδυασμός των 

παραπάνω. Περιγραφή της δομής και των υποσυστημάτων 

των δορυφόρων. 

Βιβλιογραφία 

1. Α. Κανάτας, Φ. Κωνσταντίνου, Γ. Πάντος, Συστήματα 

Κινητών Επικοινωνιών. Α. Παπασωτηρίου & Σία, 2008. 

ISBN 978-960-7182-06-7.   

2. Μ. Θεολόγου, Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοι-

νωνιών. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2010 (2η έκδοση). 

ISBN 978-960-418-278-7. 

 

 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-78 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Τηλεπικοινωνίες Ι, Τηλεπικοινωνίες ΙΙ, Σή-

ματα και Συστήματα   

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει το φοιτητή ικανό να 

κατανοεί, ως μηχανικός δικτύων και δικτυακών εφαρμογών, 

τις βασικές έννοιες λειτουργίας των δικτύων. Επίσης, να εξο-

ικειωθεί ο φοιτητής με τις μεθόδους σχεδίασης δικτύων και 

δικτυακών εφαρμογών και να μπορεί να συνεργαστεί αποτε-

λεσματικά σε προβλήματα ανάπτυξης δικτύων και δικτυακών 

εφαρμογών με δεξιότητες που απαιτούνται σε πραγματικό 

περιβάλλον. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Εισαγωγή στα δίκτυα, κύριοι τύποι δικτύων και τρόποι δικ-

τύωσης,  τοπολογίες τοπικών δικτύων (αρτηρίας, δακτυλίου, 

αστέρα, υβριδικές), μέσα μετάδοσης δικτύων. Μέθοδοι ελέγ-

χου πρόσβασης στο μέσο (CSMA/CD, κουπόνι), ανάλυση 

μοντέλου αναφοράς OSI, Πρότυπα τοπικών δικτύων, πρότυ-

πο 802.3 και Ethernet, προδιαγραφές και χαρακτηριστικά, 

καλωδιώσεις Ethernet, αρτηρία με κουπόνι, δακτύλιος με 

κουπόνι. Διατάξεις διασύνδεσης τοπικών δικτύων. Δημόσια 

δίκτυα δεδομένων, δίκτυα μεταγωγής, μεταγωγή κυκλωμά-

των, μυνημάτων και πακέτων, μέθοδος στοιχειογράμματος 

και μέθοδος νοητού κυκλώματος. Πρότυπο Χ.25 της CCITT, 

διεθνείς επικοινωνίες και διευθύνσεις, νοητά κυκλώματα, 

φυσική σύνδεση Χ.21bis και Χ.21, πρωτόκολλο LARB, δομή 

πακέτου Χ.25, νοητά κυκλώματα και λογικά κανάλια, ασύγ-

χρονη μετάδοση. Διαδίκτυο και πρωτόκολλο TCP/IP, δομή 

και πρωτόκολλο υποδικτύου. 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών, δικτυακός προγραμματισ-

μός, γλώσσα προγραμματισμού HTML, σχεδίαση και δημιο-
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υργία ιστοσελίδων, Microsoft Frontpage, Macromedia 

Dreamweaver, Adobe GoLive, δυναμικά γραφικά, 

Macromedia Flash, δημιουργία δικτυακών πολυμεσικών ε-

φαρμογών, σχεδίαση και ανάπτυξη δικτυακών βάσεων δεδο-

μένων, MySQL, PHP, δικτυακές υπηρεσίες. 

Βιβλιογραφία 

1. W. Stallings, Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα. Εκ-

δόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2007. ISBN 978-960-418-213-

0.   

2. Σ.Λ. Πανέτσος, Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών. 

Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2007. ISBN 978-960-418-

129-2. 

3. R. McMahon, Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών. Χ. 

Γκιούρδα & Σία, 2004. ISBN 960-512-393-2. 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-79 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Τεχνολογίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

Ι, Τεχνολογίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΙΙ 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί α) να καταστήσει το φοιτητή ικανό να 

κατανοεί τις βασικές και ειδικές έννοιες της οργάνωσης και 

τεχνικής υλοποίησης μιας ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής (ή 

έργου), β) να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τις απαιτήσεις συσ-

τημάτων παραγωγής ραδιοτηλεοπτικού υλικού και γ) να α-

ναπτύξει δεξιότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή οπτι-

κακουστικών παραγωγών. 

Περίγραμμα Θεωρίας 

Βασικές αρχές οργάνωσης παραγωγής, τεχνικές και μέθοδοι 

υλοποίησης παραγωγής, εργαλεία, χρήση τους και είδη συ-

νεργατών στην ομάδας παραγωγής, τεχνο-οικονομικοί παρά-

μετροι σχεδίασης και υλοποίησης ραδιοφωνικής και τηλεοπ-

τικής παραγωγής, τεχνικές υλοποίησης ντοκυμαντέρ, δημιο-

υργία και οργάνωση ειδησιογραφικής εκπομπής. 

Παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, οροδιαγραφές και ε-

ξοπλισμός στούντιο οπτικοακουστικής παραγωγής, ηχοληψί-

α, μίξη ήχου, ηχητικά εφέ, αίθουσα ελέγχου, τρισδιάστατα 

γραφικά, εικονικά σκηνικά, τεχνικές μοντάζ ήχου ή εικόνας, 

γραμμικό και μη γραμμικό μοντάζ, τεχνικές εικονοληψίας, 

μίξη εικόνας, βίντεο και φωτορεαλιστικά εφέ, λογισμικό, πα-

ραγωγή πολυμεσικής εφαρμογής στο διαδίκτυο (διαδραστική 

τηλεόραση, Web TV), τεχνολογίες ανάδρασης. 

Χρωματική ισορροπία, φωτισμός (θερμός, ψυχρός), τεχνικές 

φωτισμού και ηχοληψίας κλειστών και ανοιχτών χώρων, θέ-

σεις εικονοληπτών και μικροφώνων.  

Τεχνικές κάλυψης ειδικών εκδηλώσεων, κάλυψη αθλητικών 

εκδηλώσεων, κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων, είδη και 

υλοποιήσεις ζεύξεων, ειδικά κινούμενα συνεργεία μετάδοσης 

(ΟΒ Van). 

Περίγραμμα Εργαστηρίου 

Στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος οι φοιτητές εκπα-

ιδεύονται στο στούντιο τηλεόρασης, σε συνθήκες πραγματι-

κής τηλεοπτικής παραγωγής, σε θέματα που αφορούν τη 

χρήση εικονοληπτών, την οργάνωση του φωτισμού, την ηχο-

ληψία, τη ρύθμιση εικόνας, τη μίξη εικόνας και τη μίξη εικό-

νας σε τεχνολογία 3d hd. 

Βιβλιογραφία 

1. Χ. Κάρλος, Τηλεοπτική Παραγωγή. Παπούλιας Εμμ. – 

Σκύφας Αθ. & Σία, 2010. ISBN 978-960-6649-47-9.   

2. Χ. Κάρλος, Βίντεο Μοντάζ. Παπούλιας Εμμ. – Σκύφας 

Αθ. & Σία, 2010. ISBN 978-960-6649-46-2.   

ΡΑΝΤΑΡ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-7a 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Τηλεπικοινωνίες ΙΙ 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ     76 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές λειτουργίας ε-

νός ραντάρ (παλμικού, συνεχούς κύματος κ.λπ.) και να γνω-

ρίζει τη λειτουργία και το ρόλο καθενός από τα κυριότερα 

μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ραντάρ. Να κατανοήσει 

την έννοια της διατομής ραντάρ στόχου και να γνωρίζει τη 

χρησιμότητά της σε πρακτικές εφαρμογές. Να είναι σε θέση 

να κάνει χρήση της εξίσωσης ραντάρ για τον υπολογισμό 

μεγεθών που αυτή εμπλέκει. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Ζώνες συχνοτήτων, αρχή λειτουργίας και εφαρμογές των 

συστημάτων τηλεπισκόπησης. Εξίσωση ραντάρ και υπολο-

γισμός σηματοθορυβικής σχέσης. Αλληλεπίδραση του ηλεκ-

τρομαγνητικού κύματος με στόχους που απαντώνται στο πε-

ριβάλλον. Διατομή ραντάρ φυσικών στόχων. Ανάλυση της 

λειτουργίας του παλμικού ραντάρ, του ραντάρ συνεχούς κύ-

ματος (Doppler), του FM-CW ραντάρ, του παλμικού Doppler 

ραντάρ και των ραντάρ απεικόνισης. Συστήματα εκπομπής 

των ραντάρ (ταλαντωτές και ενισχυτές ισχύος, πηγές στερεάς 

κατάστασης). Δέκτες ραντάρ, σύμφωνη και ασύμφωνη ανίχ-

νευση. Κέρδος, δυναμική περιοχή και συντελεστής θορύβου. 

Ενδείκτες ραντάρ. Κεραίες που χρησιμοποιούνται σε ραντάρ. 

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού (GPS). 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Προσομοίωση των βασικών λειτουργιών και παραμέτρων 

ενός ραντάρ με λογισμικό (μέτρηση απόστασης, απώλειες 

διάδοσης, μέτρηση ταχύτητας, παλμική εκπομπή, διατομή 

ραντάρ στόχου, λαμβανόμενη ισχύς κ.λπ.).  

Βιβλιογραφία 

1. Τ. Pratt, C. Bostian, W. Allnutt, Α. Κανάτας, Δορυφορι-

κές Επικοινωνίες. Α. Παπασωτηρίου & Σία, 2009. ISBN 

978-960-7182-23-4.   

2. Μ. Skolnik, Εισαγωγή στα Συστήματα Ραντάρ. Εκδόσεις 

Α. Τζιόλα & Υιοί, 2012 (3η έκδοση). ISBN 978-960-

418-363-0. 

3. G. Maral, M. Bousquet, Δορυφορικές Επικοινωνίες. Εκ-

δόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2000 (3η έκδοση). ISBN 960-

8050-20-0. 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-7b 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: - Μαθηματικά ιι - Ψηφιακά Κυκλώματα . 

Μαθησιακοί στόχοι  

Σκοπός του μαθήματος είναι: 1) Να μπορούν να σχεδιάζουν 

και  να κατασκευάζουν οι φοιτητές Συστήματα Αυτομάτου 

Ελέγχου που χρησιμοποιούν σήματα Διακριτού Χρόνου  ώσ-

τε να καλύπτουν τις προδιαγραφές που δίνονται για το σύσ-

τημα όσο αφορά την ευστάθεια, την ακρίβεια, την ταχύτητα 

και τις άλλες παραμέτρους του συστήματος. 2) Να προγραμ-

ματίζουν Λογικούς Ελεγκτές (PLC) χρησιμοποιώντας τις κα-

τάλληλες γλώσσες προγραμματισμού ώστε να μπορούν να 

υλοποιήσουν συστήματα αυτοματισμού που χρησιμοποιού-

νται στην βιομηχανία.  (Τα PLC είναι ένα  σύγχρονο εργαλε-

ίο, για την εκτέλεση των αυτοματισμών και ειδικά των πο-

λύπλοκων αυτοματισμών.) Για την χρήση και τον προγραμ-

ματισμό των PLC , είναι απαραίτητη η γνώση του κλασσικού 

αυτοματισμού. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Γενικά περί ΣΑΕ. Βασική δομή ενός συστήματος ελέγχου με 

υπολογιστή. Τα βασικά σήματα διακριτού χρόνου. Μετασ-

χηματισμός Ζ, αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ και εφαρμο-

γές. Ιδιότητες διακριτών συστημάτων. Εξισώσεις διαφορών, 

εξισώσεις κατάστασης και συναρτήσεις μεταφοράς. Δειγμα-

τοληπτικά συστήματα. Μετάβαση από την G(s) στην G(z). 

Ευστάθεια φραγμένης εισόδου φραγμένης εξόδου. Το κριτή-

ριο Jury και η μέθοδος Lyapunov. Ρυθμιστής διακριτού χρό-

νου ισοδύναμος αναλογικού. PID διακριτού χρόνου. Έλεγχος 

deadbeat. Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου.  
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ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο 

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC): Γενικά χα-

ρακτηριστικά, γλώσσες προγραμματισμού, διαγράμματα κλί-

μακας ( διάγραμμα Ladder),S.T.L (Statement List ),F.B.D 

(Function Block Diagram) Ηλεκτρολογικά διαγράμματα . 

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Επισκόπηση του συστήματος PLC. Λογικές προτάσεις πίνα-

κες αλήθειας και διαγράμματα, διαγράμματα κλίμακας. ( δι-

άγραμμα Ladder ), Γλώσσα μηχανής S.T.L (Statement List 

),F.B.D (Function Block Diagram) Ηλεκτρολογικά διαγράμ-

ματα, simulation  με το πρόγραμμα Automation studio (πα-

ραδείγματα όλων των παραπάνω διαγραμμάτων). Εσωτερικά 

ρελαί. Χρονιστές. Απαριθμητές.Καταχωρητές. Εντολές ελέγ-

χου προγράμματος. Έλεγχος συστήματος. Έλεγχος PID. 

Βιβλιογραφία 

1. Ν.Α. Πανταζής, Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Τελεστές 

PLC. Στέλλα Παρικού & Σία, 2007 (3η έκδοση). ISBN 

978-960-411-168-8.   

2. Ν.Α. Πανταζής, Αυτοματισμοί με PLC. Εκδόσεις Σταμο-

ύλη, 1998. ISBN 960-351-161-7. 

3. D. Collins, Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές PLC. Εκδόσε-

ις Α. Τζιόλα & Υιοί, 1995. ISBN 978-960-7219-58-9. 

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-7c 

Τύπος μαθήματος: Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό 

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 εργαστήριο) 

Πιστωτικές μονάδες: 6 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

Προαπαιτούμενα: Οπτοηλεκτρονική, Τηλεπικοινωνίες Ι, Τηλε-

πικοινωνίες ΙΙ,  Τηλεπικοινωνίες ΙΙI. 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ειδίκευση στο πεδίο 

των Οπτικών Επικοινωνιών σε θεωρητικό και σε πρακτικό 

επίπεδο. Ο σπουδαστής που έχει παρακολουθήσει τα μαθή-

ματα υποδομής της Οπτοηλεκτρονικής και των Τηλεπικοινω-

νιών έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά ενός συστήματος οπτικής επικοινωνίας και να αποκ-

τήσει την βασική τεχνογνωσία για τη λειτουργία και τον έ-

λεγχό του. Στόχος του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να α-

ποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις για τη μελέτη και σχεδία-

ση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τον ποιοτικό έλεγχο 

ενός συστήματος οπτικής επικοινωνίας. 

Περίγραμμα θεωρίας 

Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες – Γεωμετρική Οπτική – 

Κυματική Οπτική – Οπτικοί Κυματοδηγοί – Διάδοση οπτι-

κού σήματος μέσα από οπτική ίνα – Είδη Οπτικών Ινών – 

Οπτικά Καλώδια – Χαρακτηριστικά διάδοσης και παράγον-

τες υποβάθμισης του διαδιδόμενου σήματος (Εξασθένηση & 

Διασπορά σήματος) – Κατασκευή οπτικών ινών – Οπτικοί 

πομποί – Οπτικοί Δέκτες – Συνδέσεις οπτικών ινών – Οπτι-

κοί Ενισχυτές – Δίκτυα Οπτικών Ινών – Αναλογική & Ψηφι-

ακή Μετάδοση – Μέθοδοι Πολυπλεξίας – Μη Γραμμική Οπ-

τική – Διάδοση Σολιτονίων – Εφαρμογή της Ολοκληρωμένης 

Οπτικής στις Επικοινωνίες – Μετρήσεις και Έλεγχος βλα-

βών.  

Περίγραμμα εργαστηρίου 

Προσομοίωση συστήματος Οπτικής Επικοινωνίας - Εξαρτή-

ματα Οπτοηλεκτρονικής - Οπτικοί πομποί - Οπτικοί ανιχνευ-

τές - Οπτικές ίνες και οπτικά καλώδια – Σύνδεση οπτικών 

ινών - Πομποδέκτες οπτικών ινών - Προετοιμασία οπτικών 

ινών – Συγκόλληση ινών – Μετάδοση Αναλογικού / Ψηφια-

κού Σήματος – Μετρήσεις Οπτικής Ισχύος και Εξασθένησης 

– Εντοπισμός ατελειών και ποιοτικός έλεγχος οπτικής ίνας 

(OTDR).  

Βιβλιογραφία 

1. Α. Αλεξανδρής, Επικοινωνιακά Συστήματα με Οπτικές 

Ίνες Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2010. ISBN 978-960-

418-238-1.   

2. G.P. Agrawal, Συστήματα Επικοινωνιών με Οπτικές Ί-

νες. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2011 (4η έκδοση). 

ISBN 978-960-418-336-4. 
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Τα προαιρετικά μαθήματα αποτελούν ειδική 

κατηγορία μαθημάτων προχωρημένων γνώσεων. 

Σκοπό έχουν να προσφέρουν στους φοιτητές 

εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ανάλογα 

με τα ενδιαφέροντά τους. Τα μαθήματα αυτά είναι 

όλα δίωρα ενώ κάποια από αυτά είναι θεωρητικά 

και κάποια μεικτά. Στα μεικτά μαθήματα το 

θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος δεν δι-

δάσκονται ανεξάρτητα αλλά μαζί στα πλαίσια του 

μαθήματος. Ο τρόπος αξιολόγησης τους ποικίλει 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθήμα-

τος. Τα προαιρετικά μαθήματα δεν συμμετέχουν 

στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου γι’ αυτό και 

σ΄αυτά δεν αντιστοιχούν κάποιες πιστωτικές μο-

νάδες. 

Παρακάτω δίνεται η περιγραφή των πέντε προαι-

ρετικών μαθημάτων που διδάσκονται στο τμήμα 

το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-901 

Τύπος μαθήματος: Προαιρετικό  

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (μεικτό) 

Πιστωτικές μονάδες: - 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασίες 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να μπορεί ο φοιτητής να σχεδιάζει ηλεκτρονικά κυκλώματα 

με τη χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος Proteus, να 

κάνει προσομοίωση, και να κατασκευάζει τις απαιτούμενες 

πλακέτες 

Περίγραμμα 

Σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, προσομοίωση λειτο-

υργίας κυκλωμάτων, κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων, 

σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων με μικροελεγκτές. 

Βιβλιογραφία 

Χρησιμοποιείται το σχεδιαστικό πρόγραμμα Proteus 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-921 

Τύπος μαθήματος: Προαιρετικό  

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (2 θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: - 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασίες 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας 

χρήσης του λογισμικού προσομοίωσης κυκλωμάτων SPICE 

και των πολλών δυνατοτήτων του σε αναλογικά και ψηφιακά 

ηλεκτρονικά κυκλώματα. 

Περίγραμμα 

Εισαγωγή: Ιστορική αναδρομή, δομή του Spice, αλγόριθμοι 

επίλυσης, δυνατότητες και περιορισμοί του SPICE. 

Το  περιβάλλον του  OrCAD  Capture: Σύντομη περιγραφή 

του περιβάλλοντος  λειτουργίας του PSpice, ιεράρχηση των 

αρχείων ενός project. 

Ιδιότητες, παράμετροι και μοντέλα εξαρτημάτων. 

Χρονική ανάλυση κυκλωμάτων (Transient Analysis): Προβ-



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ     79 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

λήματα επίλυσης και σύγκλισης. 

Ανάλυση στο πεδίο  της συχνότητας: Μετασχηματισμός 

Fourier, απόκριση συχνότητας, διαγράμματα Bode, ανάλυση 

θορύβου. 

Ανάλυση μη γραμμικών κυκλωμάτων: Δίοδος, τελεστικός 

ενισχυτής, transistors. 

Παραμετρικές αναλύσεις: Θερμοκρασιακή ανάλυση, DC σά-

ρωση, ανάλυση Monte Carlo / Worst Case. 

Ανάλυση ψηφιακών κυκλωμάτων: Ψηφιακό κύκλωμα με JK 

Flip-Flop, ανάλυση μικτών ψηφιακών-αναλογικών κυκλωμά-

των. 

Ιεραρχία και τμηματοποίηση πολύπλοκων κυκλωμάτων: 

Σχεδίαση σε πολλαπλές σελίδες, ιεραρχικό μπλοκ, υποκύκ-

λωμα. 

Εφαρμογές με το OrCAD Capture/PSpice: Συγκριτική παρο-

υσίαση προσομοιώσεων και μετρήσεων. 

Βιβλιογραφία 

1. Σ.Ν. Μανιάς, Δ. Στάμπας, Ανάλυση Κυκλωμάτων με την 

Βοήθεια Ηλεκτρονικού υπολογιστή Χρησιμοποιώντας 

SPICE. Άρης Συμεών, 1991.  

2. Α. Χατζόπουλος, Γ. Μπόντζιος, Δ Κωνσταντίνου, Α. 

Φαρχά, SPICE. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2011 (2η 

έκδοση). ISBN 978-960-418-314-2. 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Η/Υ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-931 

Τύπος μαθήματος: Προαιρετικό  

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (μεικτό) 

Πιστωτικές μονάδες: - 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασίες 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι να δοθεί το απαιτούμενο 

υπόβαθρο(υποδομή) για την ανάπτυξη εικονικού εργαστηρί-

ου για μετρήσεις παλμογράφου με κατάλληλες μετατροπές. 

Το εικονικό εργαστήριο θα μπορεί να υλοποιεί λογικό ανα-

λυτή, ανάλυση φάσματος, αναλυτή δικτύων, κυκλωμάτων 

όπως και πειραματικές διατάξεις εργαστηρίων. 

Περίγραμμα 

Περιβάλλον ανάπτυξης LabVIEW.Τύποι δεδομένων και δο-

μικά στοιχεία προγραμματισμού.Δομές προγραμματισμού 

και Πίνακες δεδομένων. Απεικόνιση δεδομένων.Δημιουργία 

Εικονικών Οργάνων (Virtual Instruments).Δημιουργία σημά-

των. Ανάγνωση δεδομένων. Ανάλυση δεδομένων. Αποθήκε-

υση και μεταφορά δεδομένων. Οδηγός Εκπαιδευτικής δρασ-

τηριότητας. Χρήση συσκευών καταγραφής δεδομένων. 

Βιβλιογραφία 

1. Σ. Μπουλταδάκης, Ι. Καλόμοιρος, Ι. Πεταλάς, Έλεγχος 

Κυκλωμάτων και Μετρήσεων με Η/Υ.  Εκδόσεις Α. Τζι-

όλα & Υιοί, 2002. ISBN 978-960-8050-67-9. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-961 

Τύπος μαθήματος: Προαιρετικό  

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (θεωρία) 

Πιστωτικές μονάδες: - 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασίες 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να κατανοήσει και να γνωρίζει ο φοιτητής τις βασικές λειτο-

υργίες και τις εφαρμογές των επεξεργαστών-ελεγκτών ψηφι-

ακού σήματος (DSP). Να γνωρίζει τους κυριότερους τύπους 

επεξεργαστών-ελεγκτών ψηφιακού σήματος που κυκλοφο-

ρούν και να είναι σε θέση να υλοποιεί/προγραμματίζει μια 

απλή εφαρμογή. 

Περίγραμμα 

Βασικές λειτουργίες και εφαρμογές των επεξεργαστών-

ελεγκτών ψηφιακού σήματος (DSP). Πλεονεκτήματα και ε-

πεξεργασία σε πραγματικό χρόνο. Αρχές προγραμματισμού 

των ελεγκτών-επεξεργαστών ψηφιακού σήματος. Σχεδίαση 

και υλοποίηση συγκεκριμένων εφαρμογών με χρήση ελεγ-

κτών-επεξεργαστών ψηφιακού σήματος και προγραμματισμό 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ     80 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

σε Matlab (π.χ. φίλτρα, διαμορφωτές / αποδιαμορφωτές). 

Βιβλιογραφία 

1. Γ. Κόγιας, Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήμα-

τος. Σύγχρονη Εκδοτική, 2010. ISBN 978-960-6674-53-

2.  

2. Α. Antoniou, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Εκδόσεις 

Α. Τζιόλα & Υιοί, 2009. ISBN 978-960-418-188-9. 

3. Σ.Δ. Φωτόπουλος, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος. Ο-

λυμπία Α. Φωτοπούλου, 2010. ISBN 978-960-98929-1-

9. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ 

Κωδικός Μαθήματος: 4-991 

Τύπος μαθήματος: Προαιρετικό  

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 (μεικτό) 

Πιστωτικές μονάδες: - 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, εργασίες 

Προαπαιτούμενα: - 

Μαθησιακοί στόχοι 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις αρχές 

του περιβαλλοντικού θορύβου, η εξέταση των πιο βασικών 

πηγών του, των τεχνικών μέτρησής του και της εκτίμησης 

των επιπτώσεων του καθώς και της λήψης μέτρων ηχοπροσ-

τασίας. Επιπλέον, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις Ακουσ-

τικές Μετρήσεις, τη Νομοθεσία και την εκπόνηση Ακουστι-

κών Μελετών. 

Περίγραμμα 

Γενικά θέματα ακουστικής, Φυσιολογία ακοής. Βασικές έν-

νοιες θορύβου και δονήσεων, Θόρυβος Μεταφορών (Οδικός, 

Αεροπορικός, Σιδηροδρομικός), Κτιριακός θόρυβος, Θόρυ-

βος εγκαταστάσεων, Βιομηχανικός θόρυβος (θόρυβος μηχα-

νών, δονήσεις, εργασιακό περιβάλλον), Μετρήσεις θορύβου 

και δονήσεων, Νομοθεσία, Μέτρα Ηχοπροστασίας, Μελέτες 

Ηχοπροστασίας (σύνταξη, λογισμικό). 

Βιβλιογραφία 

1. Δ. Σκαρλάτος, Εφαρμοσμένη Ακουστική. Γκότσης Κ. & 

Σία, 2012 (4η έκδοση). ISBN 9789609427227. 

2. F. Alton Everest, K.C. Pohlmann, Εγχειρίδιο Ακουστι-

κής. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, 2011 (5η έκδοση). 

ISBN 978-960-418-341-8. 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ 

Διδάσκονται Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρώ-

σικα σε τρία επίπεδα δυσκολίας. 
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Κατανομή χώρων στο κτίριο του Τμήματος 
 

 

ΙΣ
Ο

Γ
Ε

ΙΟ
  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΤΕΡΥΓΑ  Α 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Α1  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝ. Ι, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Α2  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

Α3  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΙΙ 

Α4  ΚΕΡΑΙΕΣ,  ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ, ΡΑΝΤΑΡ, ΨΕΣ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

Α5  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι, ΙΙ 

 ΠΤΕΡΥΓΑ  Β 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 

 

 

Ο
Ρ

Ο
Φ

Ο
Σ

  ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΠΤΕΡΥΓΑ  Γ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Γ1  ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Γ2  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕXNIA, ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜAΤΩΝ 

Γ3  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

Γ4  ΜΙΚΡΟΫΠΟ/ΣΤΕΣ ΙΙ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓ., ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 

Γ5  ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι, CAD ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Γ6  STUDIO ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, STUDIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

 ΠΤΕΡΥΓΑ  Δ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Δ1  ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι, ΙΙ 

Δ2  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Δ3  ΣΑΕ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΑΕ 

Δ4  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 



 

 

 

 

 


