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Στόχος Μαθήματος 
Οι κύριοι σκοποί του μαθήματος είναι να: 

 Εισαγάγει τον φοιτητή στην ανάλυση, σχεδιασμό, και πειραματισμό με 
βασικά κυκλώματα ηλεκτρισμού, ηλεκτρονικών, και ψηφιακών  

 Γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ιδεαλιστικών καταστάσεων που συνήθως 
παρουσιάζονται σε θεωρητικές τάξεις και του πραγματικού κόσμου που 
παρατηρείται στο εργαστήριο  

 Εισαγάγει τον φοιτητή σε όργανα και τεχνικές μετρήσεων στον κλάδο 
των ηλεκτρονικών  

 Εξοικειώσει τους τεχνικούς του μέλλοντος με βασικά όργανα ελέγχου 
και αναζήτησης σφάλματος δίδοντας έμφαση στην χρήση, εφαρμογή, 
και συντήρηση 

 Προσφέρει στον φοιτητή βασικές γνώσεις στον εντοπισμό και επίλυσης 
βλάβης όπως και στην ανάλυση απλών κυκλωμάτων  

 Διδάξει στον φοιτητή τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφάλειας ενώ 
δουλεύει σε κυκλώματα υψηλής τάσης  

 Διδάξει στον φοιτητή πως να παρουσιάσει τις μετρήσεις και 
αποτελέσματα από ένα πείραμα σε μορφή έκθεσης (technical report) 

 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μετά την αποπεράτωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένονται να:  

 Σχεδιάζουν, αναλύουν, φτιάχνουν, και εντοπίζουν σφάλματα σε βασικά 
ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, και ψηφιακά κυκλώματα   

 Επαληθεύουν μοντέλα, νόμους, και θεωρήματα μέσω εργαστηριακού 
πειραματισμού  

 Αναλύουν και συζητούν πειραματικά αποτελέσματα και μετρήσεις  

 Δουλεύουν με ασφάλεια σε χώρους με κυκλώματα υψηλής τάσης και 
να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με άνεση (όπως και να ρυθμίζουν) 
εργαστηριακό εξοπλισμό και όργανα μετρήσεων  

 Είναι σε θέση να δουλεύουν ομαδικά για την αποπεράτωση ενός 
έργου όπως και να μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους τεχνικούς 
στον χώρο εργασίας  



 Γράφουν τεχνικές εκθέσεις αναφοράς στις οποίες περιγράφονται 
πειραματικά αποτελέσματα, μετρήσεις, και τεχνικές διαδικασίες 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Ηλεκτρικά κυκλώματα: 

 Ωμικά κυκλώματα (με ρεοστάτες και potentiometers) σε σειρά και 
παράλληλα  

 Γέφυρα Wheatstone 
 Λειτουργία παλμογράφου, ημιτονοειδές κυματομορφές, παλμικές 

κυματομορφές  
 Θεώρημα Thevenin, μέγιστη μεταφορά ισχύος σε φορτίο 

 Φόρτιση και αποφόρτιση πυκνωτή  
 

Ηλεκτρονικά κυκλώματα: 

 Μερική και πλήρης ανόρθωση κύματος Half- and full-wave rectification 

 Πόλωση τρανζίστορ τύπου BJT 

 Ενίσχυση σήματος μικρής έντασης με την χρήση ενισχυτών BJT σε 
διάταξη CE και CB  

 Πόλωση τρανζίστορ τύπου JFET  και ενισχυτές τύπου JFET 
 

Ψηφιακά κυκλώματα: 

 Σχεδιασμός συνδυαστικών κυκλωμάτων με την χρήση Boolean άλγεβρας 

 Σχεδιασμός ακολουθιακών κυκλωμάτων (π.χ. απαριθμητές) 

 Χρονιστές (π.χ. 555 timer) και εφαρμογές 

 Μετατροπέας από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα (A/D)  
 

Σύνολο ωρών (36) 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Κάθε φορά θα γίνεται σύντομη διάλεξη σε συγκεκριμένο θέμα ή συναφή 
θέματα όπου θα παρουσιάζονται και θα επεξηγούνται τεχνικές και πρακτικές. 
Θα ακολουθεί το εργαστηριακό κομμάτι όπου ο κάθε φοιτητής θα εφαρμόσει 
τις πρακτικές αυτές, πάντοτε με την καθοδήγηση και επίβλεψη του καθηγητή, 
για την σωστή και επιτυχή υλοποίηση του εργαστηρίου. 

Βιβλιογραφία Υποχρεωτική Βιβλιογραφία 

 Experiments in Circuit Analysis to Accompany Introductory Circuit Analysis 
(2007), R. Boylestad and G. Kousourou, Prentice Hall, ISBN: 0132196158 

 Σημειώσεις καθηγητή. 

Αξιολόγηση 
Εργασίες, Εργαστήρια, διαγωνίσματα, και τελικές εξετάσεις. 

Εργασίες - Παρακολούθηση: 20% 

Εργαστήρια: 20% 



Ενδιάμεση Εξέταση: 20% 

Τελική Εξέταση : 40% 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


