
 
ΣΧΟΛΗ Μηχανικών  

ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.7-2.7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φωτονική Τεχνολογία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 
4 Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 

Σύνολο 4 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μάθημα Εμβάθυνσης & Εμπέδωσης Γνώσεων Ειδικότητας  (ΜΕΕ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Οπτικοηλεκτρονική 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.eee.uniwa.gr/el/spoudes/pps/ps  

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια διαθέτει πολύ εξειδικευμένες 
γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής στο πεδίο της Φωτονικής Τεχνολογίας, που 
αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, και με βάση τις οποίες είναι σε θέση να:  
1. Αντιλαμβάνεται κριτικά τις σύγχρονες τάσεις στο επιστημονικό πεδίο της Φωτονικής Τεχνολογίας 

και τη διασύνδεσή τους με την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, 
2. Κατανοεί και εξηγεί την φύση του φωτός καθώς και  τους βασικούς φυσικούς νόμους σχετίζονται 

με την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη,  
3. Περιγράφει τις απαιτούμενες δομές και την αρχή λειτουργίας των κυριότερων πηγών φωτός, 
4. Κατανοεί και περιγράφει τις βασικές αρχές που διέπουν την διαχείριση του φωτός καθώς και των 

αντίστοιχων διατάξεων, 
5. Κατανοεί, περιγράφει και κατηγοριοποιεί τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη 

Φωτονική, 
6. Αντιλαμβάνεται, αξιολογεί συγκριτικά και τεκμηριώνει τα σχετικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα εναλλακτικών τεχνολογικών προσεγγίσεων και λύσεων, 
7. Επιδεικνύει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, υιοθετεί καινοτομικές λύσεις και 

αναπτύσσει νέα γνώση στον τομέα της Φωτονικής Τεχνολογίας, ενσωματώνοντας γνώση από τα 
συναφή πεδία της Ηλεκτρονικής, της Κβαντικής Φυσικής και της Οπτικοηλεκτρονικής, 



8. Συνεργάζεται σε ομάδα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση (ανάλυση – σύνθεση) σύνθετων 
προβλημάτων Φωτονικής Τεχνολογίας, την κριτική αξιολόγηση πιθανών λύσεων και τη λήψη 
αποφάσεων προς υλοποίηση. 

 Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

2. Αυτόνομη Εργασία 
3. Ομαδική Εργασία 
4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1η ενότητα: Ιδιότητες του φωτός και αρχές οπτικής 

1. Βασικές αρχές και διαδικασίες εκπομπής φωτός. Διαδικασίες αλληλεπίδρασης 
ακτινοβολίας-ύλης.  

2. Βασικές αρχές γεωμετρικής οπτικής και συμβολομετρία.  
3. Οπτικές κοιλότητες. 
4. Δομή και αρχή λειτουργίας LED και Laser. 

2η ενότητα: Τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και διατάξεις 

5. Laser ημιαγωγού: Λειτουργία και δομές. Συντονιζόμενες πηγές laser. Παλμικά laser. 
6. Οπτική ενίσχυση και διατάξεις. 
7. Οπτικοί δέκτες. 
8. Ηλεκτρο-οπτική διαμόρφωση και διατάξεις. 
9. Άλλες διατάξεις οπτικού δικτύου. 

3η ενότητα: Ειδικές φωτονικές τεχνολογίες, διατάξεις και εφαρμογές 
10. Οργανικά ηλεκτρονικά (OLED και OPV). 
11. Φωτονικοί αισθητήρες. Χαρακτηρισμός και μετρήσεις υλικών. 
12. Ολογραφία, οπτική τομογραφία. 
13. Τεχνολογίες απεικόνισης. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Εργαστηριακός χαρακτηρισμός οπτικών πηγών (LED, Laser). Μετρήσεις ισχύος, 
φάσματος κτλ. 

2. Εργαστηριακός χαρακτηρισμός οπτικών ενισχυτών ίνας (EDFA). Μετρήσεις ισχύος, 
φάσματος κτλ. 

3. Εργαστηριακή μελέτη οπτικής διαμόρφωσης (άμεσης/εξωτερικής). 
4. Εργαστηριακή μελέτη απόκρισης φωτοδιόδου, και πηγών πυρακτώσεως & αλογόνου 

(ακτινοβολία μέλανος σώματος). 



5. Εργαστηριακή μελέτη φασμάτων ανάκλασης και διάδοσής από διάφορα υλικά, μελέτη 
καθρεπτικής ανάκλασης, διαχεόμενης ανάκλασης και θολότητας (haze). 

6. Εργαστηριακή μελέτη συμβολής υμενίων, χαρακτηρισμό πάχους και οπτικών ιδιοτήτων 
υμενίου. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

 Πρόσωπο με πρόσωπο (κύριος τρόπος), 
 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (επικουρικός τρόπος) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 Χρήση διαφανειών με πολυμεσικό υλικό κατά την 
διδασκαλία στην τάξη, 

 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ιστοσελίδας του μαθήματος (βοηθητικό υλικό 
μελέτης -  σημειώσεις, ασκήσεις, λυμένα θέματα 
εξετάσεων), 

 Επίλυση φροντιστηριακών ασκήσεων 
 Επίδειξη εικονικών πειραμάτων και animation, 
 Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά, μέσω 

της ιστοσελίδας του μαθήματος 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Η διδασκαλία οργανώνεται σε διαλέξεις, 
ασκήσεις/εργασία και μελέτη. 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις και 
εργαστηριακές ασκήσεις 

52 

Μελέτη του υλικού των 
διαλέξεων – επίλυση 
ασκήσεων 

52 

Εκπόνηση εργασίας για 
το εργαστηριακό μέρος 

16 

Σύνολο Μαθήματος  120 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Η τελική συνολική αξιολόγηση γίνεται με 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση επί του θεωρητικού μέρους 
του μαθήματος (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις με σκοπό την ανάπτυξη θεωρητικών 
ζητημάτων  
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση ασκήσεων 
  
ΙΙ. Αξιολόγηση επί του εργαστηριακού μέρους του 
μαθήματος (20%) ως εξής: 
- Αξιολόγηση ατομικών εργασιών 
- Προφορική αξιολόγηση κατά την διάρκεια των 
εργαστηριακών ασκήσεων 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 



1. SINGH, J., Οπτοηλεκτρονική (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 2015. 
ΚΩΔ. EUDOXUS: 50655998  

2. YOUNG M., Οπτική και λέιζερ, οπτικές ίνες και κυματοδηγοί (μεταφρασμένο), Πανεπιστημιακές 
εκδόσεις ΕΜΠ, 2008. 
ΚΩΔ. EUDOXUS: 20200 

3. WILSON J., HAWKES F.B.J., Οπτοηλεκτρονική: Μια εισαγωγή, (μεταφρασμένο), Πανεπιστημιακές 
εκδόσεις ΕΜΠ, 2007. 
ΚΩΔ. EUDOXUS: 20206 

4. SVELTO O., Αρχές των lasers (μεταφρασμένο), 2η έκδοση, Εκδόσεις Συμμετρία, 1986. 
ΚΩΔ. EUDOXUS: 45477 

 

 


