ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν
Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε.
Μεταπτυχιακό
8003001
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
Φιλικά προσ το Περιβάλλον και Ενεργειακά Αυτόνομα Ηλεκτρονικά
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Συςτιματα
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.
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Ελλθνικι και Αγγλικι
ΝΑΙ
http://ies.teipir.gr

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να αναπτφξει ςτουσ φοιτθτζσ τθ διακεματικι προςζγγιςθ ςτθ
ςχεδίαςθ, καταςκευι και παραγωγι θλεκτρονικϊν διατάξεων και ςυςκευϊν, με ζμφαςθ ςτισ
επιπτϊςεισ κάκε βιματοσ αυτϊν των διαδικαςιϊν ςτο περιβάλλον και ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ.
Για το λόγο αυτό το αντικείμενο καλφπτεται από τθν πλευρά τθσ θλεκτρονικισ τεχνολογίασ, τθσ
ανάπτυξθσ πολιτικϊν και νομοκεςίασ για το δθμόςιο ςυμφζρον, και των οικολογικϊν επιπτϊςεων
τθσ ςχετικισ βιομθχανικισ παραγωγισ.
Στόχοι του μακιματοσ είναι (α) να εξεταςτοφν ςυγκριτικά εναλλακτικζσ τεχνολογίεσ, διαδικαςίεσ
ςχεδίαςθσ και παραγωγισ, υλικά και προϊόντα, (β) να ευαιςκθτοποιθκοφν οι φοιτθτζσ ςτθν επιλογι
εκείνων των υλικϊν και μεκόδων ςχεδίαςθσ και παραγωγισ, που μειϊνουν τθ μόλυνςθ, τθ χριςθ
τοξικϊν ουςιϊν και εν γζνει το «περιβαλλοντικό αποτφπωμα» και (γ) να ενκαρρυνκοφν είτε ωσ
μθχανικοί είτε ωσ επιχειρθματίεσ ςτθν πρόκριςθ και υιοκζτθςθ «πράςινων» λφςεων και
περιβαλλοντικά - κοινωνικά υπεφκυνων πολιτικϊν.
Για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι αυτοί, το μάκθμα επικεντρϊνει ςτθ ςφγχρονθ θλεκτρονικι ςχεδίαςθ
και παραγωγι από τθν πλευρά των οικολογικϊν επιπτϊςεων, αλλά ταυτόχρονα αγγίηει κζματα
όπωσ θ ανακφκλωςθ, θ εξζταςθ του κφκλου ηωισ υλικϊν και προϊόντων, θ βελτιςτοποίθςθ
διαδικαςιϊν, οι περιβαλλοντικοί κανονιςμοί και τζλοσ θ χθμεία και θ τοξικολογία. Ωσ κεντρικι

μελζτθ περίπτωςθσ χρθςιμοποιείται θ ςυςκευι του κινθτοφ τθλεφϊνου.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να διακζτουν γνϊςεισ υψθλισ
εξειδίκευςθσ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ϊςτε να:
 γνωρίηουν, αντιλαμβάνονται και μποροφν να αναλφςουν τισ διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ,
καταςκευισ και ςυναρμολόγθςθσ ςφγχρονων θλεκτρονικϊν διατάξεων και ςυςκευϊν, κακϊσ
και τισ αναπόφευκτεσ αντίρροπεσ ςχζςεισ των βαςικϊν εμπλεκομζνων μεγεκϊν,
 γνωρίηουν, αντιλαμβάνονται και μποροφν να αναλφςουν τον όλο κφκλο ηωισ των υλικϊν και
διατάξεων που χρθςιμοποιεί θ ςφγχρονθ θλεκτρονικι τεχνολογία, από τεχνικι και από
οικονομικι ςκοπιά,
 διακρίνουν και αξιολογοφν ςυγκριτικά τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ και μεγζκθ ςτον κφκλο ηωισ
και ςτθν ανακφκλωςθ θλεκτρονικϊν υλικϊν και προϊόντων,
 λαμβάνουν αποφάςεισ ςε υποκετικά αλλά ρεαλιςτικά ςενάρια ςχεδίαςθσ και παραγωγισ
ςφγχρονων θλεκτρονικϊν διατάξεων και προϊόντων, αξιολογϊντασ και αποτιμϊντασ παράλλθλα
τισ επιπτϊςεισ των επιλογϊν τουσ ςτο περιβάλλον και ςτθ δθμόςια υγεία,
 αντιλαμβάνονται και αξιολογοφν τισ επιπτϊςεισ που (κα) ζχουν οι ιςχφουςεσ και οι
διαμορφοφμενεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ για τα υλικά και το περιβάλλον ςτθν περαιτζρω εξζλιξθ τθσ
τεχνολογίασ αλλά και τθσ παραγωγικισ οικονομίασ,
 αντιλαμβάνονται τθν διακεματικι φφςθ τθσ περιβαλλοντικά ευαίςκθτθσ τεχνολογικισ
ανάπτυξθσ και να ςυνεργάηονται με επιςτιμονεσ και τεχνικοφσ άλλων πεδίων για τθν
ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων.
Λζξεις κλειδιά: Πράςινα Ηλεκτρονικά, Κφκλοσ ηωισ προϊόντοσ, Ανακφκλωςθ, Σχεδίαςθ για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, Περιβαλλοντολογικό αποτφπωμα, Βιϊςιμθ (αειφόροσ) ανάπτυξθ.
Γενικζσ Ικανότθτεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

1.
2.
3.
4.

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το Μάκθμα χωρίηεται ςε εννζα (9) γνωςτικζσ ενότθτεσ που καλφπτουν 13 εβδομάδεσ διδαςκαλίασ:
1

2

1 x 4-ωρεσ
διαλζξεισ

Ειςαγωγι – Φιλικά προσ το περιβάλλον θλεκτρονικά

1 x 4-ωρεσ
διαλζξεισ

Βιομθχανικι παραγωγι θλεκτρονικϊν προϊόντων και βιϊςιμθ ανάπτυξθ

Γενικι ειςαγωγι. Βιομθχανικι οικολογία. Μθχανικι παραγωγισ. Επιλογι
υλικϊν και υιοκζτθςθ διαδικαςιϊν.

Τα βιματα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ παραγωγικισ μονάδασ θλεκτρονικϊν
προϊόντων με ζμφαςθ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.

3

4

5

6

7

1 x 4-ωρεσ
διαλζξεισ

Μοντζλα ςχεδίαςθσ, καταςκευισ και παραγωγισ

2 x 4-ωρεσ
διαλζξεισ

χεδίαςθ για χαμθλι κατανάλωςθ ιςχφοσ ςτθ μικροκλίμακα

2 x 4-ωρεσ
διαλζξεισ

χεδίαςθ για χαμθλι κατανάλωςθ ιςχφοσ ςτθν κλίμακα των διατάξεων

2 x 4-ωρεσ
διαλζξεισ

χεδίαςθ για χαμθλι κατανάλωςθ ιςχφοσ ςτθν κλίμακα των προϊόντων

1 x 4-ωρεσ
διαλζξεισ

Εναλλακτικζσ μζκοδοι ςχεδίαςθσ, καταςκευισ και παραγωγισ και
τοξικότθτα

Μοντζλα και πρότυπα διαδικαςιϊν, ςχεδίαςθσ, καταςκευισ και παραγωγισ
θλεκτρονικϊν ςτοιχείων, διατάξεων και ςυςκευϊν / προϊόντων.

Ειςαγωγι ςτθ ςχεδίαςθ θλεκτρονικϊν χαμθλισ ιςχφοσ. Τεχνολογίεσ μείωςθσ
τθσ καταναλιςκόμενθσ ιςχφοσ ςτθ ςχεδίαςθ CMOS. Σχεδίαςθ low power ICs.

Σχεδίαςθ μικροεπεξεργαςτϊν χαμθλισ ιςχφοσ. Σφγχρονεσ τεχνολογίεσ και
διαφαινόμενεσ τάςεισ.

Ενεργειακι αυτονομία. Ευφυι μετρθτικά ςυςτιματα, ευφυι ςυςτιματα
ςυναγερμοφ, βιοϊατρικζσ εφαρμογζσ με τεχνολογίεσ χαμθλισ ιςχφοσ.

Τοξικότθτα των εναλλακτικϊν μεκόδων παραγωγισ και επιπτϊςεισ.
8

9

1 x 4-ωρεσ
διαλζξεισ

Ο κφκλοσ ηωισ υλικϊν και προϊόντων - Σζλοσ ηωισ και ανακφκλωςθ

2 x 4-ωρεσ
διαλζξεισ

Περιβαλλοντικι νομοκεςία και διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων - Επιπτϊςεισ
ςτθ δθμόςια υγεία

Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του κφκλου ηωισ. Ανάλυςθ του κφκλου ηωισ υλικϊν και
προϊόντων. Διαδικαςίεσ ανακφκλωςθσ και αποτίμθςθ κόςτουσ / οφζλουσ.

Επιςκόπθςθ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και
διεκνζσ επίπεδο. Παρουςίαςθ των κυριότερων μελετϊν που ςτοιχειοκετοφν
τισ επιπτϊςεισ ςυγκεκριμζνων επιλογϊν διαδικαςιϊν και υλικϊν ςτθ δθμόςια
υγεία.
Παράλλθλα με τισ διαλζξεισ, πραγματοποιοφνται αςκιςεισ ςε Low-power design μζςω Η/Υ,
προςομοίωςθ θλεκτρονικϊν ςτοιχείων και διατάξεων χαμθλισ ιςχφοσ, και ςφγκριςθ εναλλακτικϊν
λφςεων. Επίςθσ ανατίκενται ομαδικζσ εργαςίεσ επιςκόπθςθσ του πεδίου των φιλικϊν προσ το
περιβάλλον θλεκτρονικϊν. Τζλοσ διοργανϊνεται επίςκεψθ ςε εργαςτιριο ι βιομθχανία
ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ ι ςυναρμολόγθςθσ «πράςινων» θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν.

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

 Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα,
 Ε-learning
 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν
διδαςκαλία ςτθν τάξθ,
 Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό μελζτθσ,
αςκιςεισ, ςθμειϊςεισ και φυλλάδια εργαςτθρίου),
 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ/Εργαςτιριο, E-learning

Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων ςε
περιβάλλον e-learning
Αςκιςεισ ι/και project &
ςυγγραφι τεχνικισ αναφοράσ
(ατομικι ι ομαδικι)
Μελζτθ και προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Επίςκεψθ ςε εταιρία ι φορζα
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτοσ
Εργαςίασ
Εξαμινου
52
52
52

22
2
180

Οι φοιτθτζσ αξιολογοφνται για τθν επίδοςι τουσ ςτο
μάκθμα με τουσ εξισ τρόπουσ:
 Συμμετοχι ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
 Ομαδικζσ ι Ατομικζσ Εργαςίεσ
 Τελικι Γραπτι εξζταςθ

10%
40%
50%

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

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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3. Lee H. Goldberg and Wendy Middleton, Eds., “Green Electronics / Green Bottom Line
Environmentally responsible engineering,” SCIENCE DIRECT, ISBN: 978-0-7506-9993-8
4. John X. Wang, “Green Electronics Manufacturing,” CRC-Press, Francis & Taylor, 2013, ISBN 978-14398-2669-0 (e-book).
5. Greenpeace / Will Rose, “Green gadgets: designing the future. The path to greener electronics”,
September 2014.
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