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Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα για εργαστηριακή εκπαίδευση σε ένα 
μεγάλο μέρος θεματικών ενοτήτων για τη κατανόηση βασικών αρχών λειτουργίας 
βιομηχανικών ημιαγωγών, μικροεπεξεργαστών, μικροελεγκτών και κινητήρων. 
Περιλαμβάνει Η/Υ,  κάρτες πειραμάτων και αντίστοιχο software και βάση-πλαίσιο με 
τροφοδοτικά και βύσματα για την ενσωμάτωση των καρτών, με δυνατότητα 
επέκτασης και για άλλες πρόσθετες μονάδες.  
Ειδικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα έχει: 
Ι. Μονάδα ελέγχου μικροϋπολογιστή (Μicrocomputer Control Unit) με δυνατότητα 
αμφίδρομης επικοινωνίας με τον υπολογιστή του εκπαιδευόμενου ή και του 
εκπαιδευτή (μέσω του κατάλληλου λογισμικού CML – Class Management Software, 
για την ενεργοποίηση της επέμβασης στον σταθμό εργασίας του και  για τον 
εφοδιασμό του με δεδομένα σχετικά με την εργασία του).  
Επίσης η μονάδα περιλαμβάνει κυκλωματική διάταξη για την εισαγωγή σφαλμάτων 
στις κάρτες των ασκήσεων και κατάλληλα βύσματα για τοποθέτηση των καρτών για 
την αξιόπιστη σύνδεση και αποσύνδεση τους καθώς και κατάλληλους συνδέσμους 
για την τροφοδοσία και το δίκτυο. 
ΙΙ. Κάρτες πειραμάτων σε τυπωμένο κύκλωμα, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδέσμους 
μέσω των οποίων τροφοδοτούνται με τάση αυτόματα μόλις εισαχθούν στη βάση-
πλαίσιο και έχουν τυπωμένα τα απαραίτητα κυκλωματικά διαγράμματα στην πάνω 
πλευρά.   Τα εξαρτήματα είναι μόνιμα συνδεδεμένα και στερεωμένα στη κάθε βάση-
πλαίσιο. Στις κάρτες υπάρχουν υποδοχές βυσμάτων διαμέτρου 2mm για 
συνδεσμολογία και μετρήσεις. To software που συνοδεύει την κάθε κάρτα έχει 
αντίστοιχη θεματολογία και πειράματα με τις απαιτούμενες διαδικασίες μετρήσεις και 
ελέγχους. Παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής βλαβών στα κυκλώματα των καρτών 
με σκοπό την διάγνωση και την αποκατάσταση.  
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Οι κάρτες καλύπτουν τα παρακάτω θέματα: 
 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ DC (ΕΒ-101, ΕΒ-102) 
-  Βολτόμετρο 
-  Αντιστάσεις και αναγνώριση τους  
-  Νόμος του ΟΗΜ 
-  Αγωγιμότητα 
-  Αντιστάσεις σε σειρά 
-  Διαιρέτες τάσης 
-  Αντιστάσεις σε παραλληλία 
-  Κανόνες KIRCHOFF 
-  Διαιρέτες ηλεκτρικού ρεύματος 
-  Συνδεσμολογία σειράς και παραλληλίας 
-  Θεώρημα THEVENIN 
-  Θεώρημα MILLMAN 
-  Ποτενσιόμετρα 
-  Θεώρημα υπερθέσεως 
-  Πηγές τάσης 
-  Μεταφορά μέγιστης ισχύος 
-  Συνδεσμολογίες τριγώνου και αστέρα 
 
 
 
KYKΛΩΜΑΤΑ ΑC (ΕΒ-103) 
-  Κυματομορφές AC  
-  Εναλλασσόμενο ρεύμα 
-  Πυκνωτές 
-  Κυκλώματα RC 
-  Πηνία 
-  Κυκλώματα RL 
-  Συντονισμός 
-  Φίλτρα RC 
-  Φίλτρα RL 
-  Φίλτρα διέλευσης ζώνης 
-  Μετασχηματιστές 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (ΕΒ-105) 
- Μαγνητικός πυρήνας 
- Μαγνητική ροή 
- Πηνία (τυλίγματα) για τη μέτρηση της μαγνητικής ροής 
- Μαγνητικό ρελέ  
- Μετασχηματιστής 
- Ηλεκτρομαγνητική δύναμη  
 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  (ΕΒ-109) 
- Ταχύτητα κινητήρα DC  
- Back EMF (Αντι-ηλεκτρεγερτική δύναμη) Κινητήρα DC 
- Χρήση γεννήτριας AC ως φορτίο σε κινητήρα DC 
- Ρύθμιση ταχύτητας, απόδοση στιγμιαία και ισχύς 
- Μεταβλητή συχνότητα και τάση 
- Μηχανικό φορτίο ενός κινητήρα AC και μιας γεννήτριας DC 
- Έλεγχος ταχύτητας κλειστού βρόγχου κινητήρα DC 
- Έλεγχος κλειστού βρόγχου της τάσης γεννήτριας AC 
- Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα DC από μεταβαλλόμενο 
επαναλαμβανόμενο κύκλο 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ (ΕΒ-111, ΕΒ-112) 
 
-  Χαρακτηριστικά διόδου επαφής 
-  Η Δίοδος ως ανορθωτής 
-  Σταθεροποίηση - Ρύθμιση με τη χρήση διόδου ZENER 
-  Χαρακτηριστικά διπολικών τρανζίστορ 
-  Βασικοί ενισχυτές τρανζίστορ 
-  Κύκλωμα κοινού εκπομπού, κοινού συλλέκτη και 
ενισχυτές PUSH-PULL 
-  Ενισχυτής FET 
-  FET VMOS 
-  TRIAC 
-  Θύριστορς 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΒ-113) 
-  Οπτοζεύκτης  
-  Τρανζίστορ unijunction  προγραμματιζόμενο (P.U.T.) 
-  Ολοκληρωμένο κύκλωμα χρονισμού 555 
-  TRIAC 
 
 
 
 
 
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΒ-114, ΕΒ115) 
-   LED 
-   LCD 
-   Φωτοδίοδος 
-   Φωτοτρανζίστορ 
-   Οπτοζεύκτης 
-   Υπέρυθρο κανάλι 
-   Οπτικοί διακόπτες  
-   Laser υπερύθρων στερεάς κατάστασης (Solid State) 
-   Οπτικές ίνες 
 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΕΒ-116) 
-  Βηματικός κινητήρας και οδήγηση 
-  Κωδικοποιητής απόλυτης τιμής 
-  Ψηφιακός συγκριτής 
-  Ψηφιακός έλεγχος θέσης κλειστού βρόγχου (κωδικοποιητής 
απόλυτης τιμής) 
-  Αναλογικός έλεγχος θέσης κλειστού βρόγχου  
-  Κωδικοποιητής αύξησης φαινομένου Hall 
-  Έλεγχος θέσης κλειστού βρόγχου (Κωδικοποιητής αύξησης) 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (ΕΒ-117) 
- Βασικές αρχές λειτουργίας των αισθητήρων 
- Το θερμίστορ 
- Οι αισθητήρες θερμοκρασίας στερεάς κατάστασης  
- Το θερμοζεύγος  
- Οι αισθητήρες πίεσης  
- Οι αισθητήρες υπερήχων  
 
 
 
 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΒ-118) 
- Πηγή ρεύματος και το ισοδύναμο κύκλωμα κατά Norton 
- Το θυρίστορ GTO 
- To τρανζίστορ IGBT 
- To τρανζίστορ Darlington  
 
 
 
 
 
 
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ (ΕΒ-119) 
- Έλεγχος του ενισχυτή τρανζίστορ  
- Εντοπισμός ενός τρανζίστορ με βλάβη  
- Οι χαρακτηριστικές ενός τρανζίστορ με βλάβη  
- Λανθασμένη πόλωση  
- Κακή απόκριση συχνοτήτων  
- Μεγάλη καθυστέρηση απόκρισης  
 
 
 
 
ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (ΕΒ-121, ΕΒ-122) 
-  Αναστρέφων DC ενισχυτής 
-  Αναστρέφων AC ενισχυτής 
-  Μη αναστρέφων ενισχυτής 
-  Μέθοδοι μονής τροφοδοσίας σε ενισχυτή 
-  Τελεστικός ενισχυτής INSTRUMENTATION 
-  Ανορθωτές για  INSTRUMENTATION 
-  Συγκριτές 
-  Ολοκληρωτές  
-  Διαφοριστές 
-  Φίλτρο χαμηλοπερατό και φίλτρο ζώνης 
-  Συγκριτές αναγέννησης (Schmitt trigger) 
-  Γεννήτρια τετραγωνικού σήματος 
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ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΕΒ-123) 
- Ταλαντωτής σταθερής συχνότητας  
- Μετατροπή τάσης σε συχνότητα 
- Μετατροπή συχνότητας σε τάση  
- Μετατροπή τάσης σε ρεύμα  
- Μετατροπή ρεύματος σε τάση  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (ΕΒ-131, ΕΒ-132) 
-  Πύλες AND 
-  Πύλες OR 
-  Συνδυασμοί λογικών πυλών 
-  Πύλες NOT και άλγεβρα BOOLE 
-  Λογικές στάθμες  
-  Πύλες NAND  
-  Ισοδύναμο κύκλωμα πύλης NAND 
-  Πύλες NOR 
-  Ισοδύναμο κύκλωμα πύλης NOR 
-  Πύλες αποκλειστικού OR (XOR) 
-  Ψηφιακός συγκριτής 
 
 
 
 
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ (ΕΒ-133) 
-  R-S  FLIP-FLOP 
-  LATCH 
-  J-K  FLIP-FLOP 
-  Ασύγχρονος καταμετρητής J-K   
-  D  FLIP-FLOP 
-  Σύγχρονα κυκλώματα  D  FLIP-FLOP 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΘΕΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (ΕΒ-134) 
-  Ο χρονιστής 555 
-  Δυαδικός καταμετρητής κυμάτωσης  
-  Μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (A/D) 
-  Αποκωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Αποπολυπλέκτες  
-  Η Αριθμητική Λογική Μονάδα (ALU)     
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ALTERA 10K20 (ΕΒ-136) 
-    Θέση σε εφαρμογή και επεξεργασία ενός προσχεδιασμένου κυκλώματος  
- Φόρτωμα επεξεργασία και διόρθωση λαθών του προγράμματος του  
      προσχεδιασμένου κυκλώματος 
- Τρέξιμο εξομοίωσης του προγράμματος για τον έλεγχο 
του συγχρονισμού  
- Γραφική εισαγωγή του κυκλωματικού διαγράμματος του 
προσχεδιασμένου κυκλώματος 
- Χρήση λογικών συναρτήσεων 
- Χρήση καταμετρητών 
- Συναρτήσεις LPM 
- Χρήση αποκωδικοποιητή απεικόνισης δυαδικού σε 
ένδειξη 7–τμημάτων 
- Λογικό μπλοκ διάγραμμα καθορισμένο από το χρήστη  
- Σχεδιασμός και έλεγχος καταμετρητή και ένδειξης από 0 
έως 99 
- Χρήση μνήμης RAM 
- Προγραμματισμός μνήμης ROM 
- Βασικός προγραμματισμός AHDL      
 
 
ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ (ΕΒ-137) 
- Λογικές πύλες  
- Παρατήρηση της πολυπλεξίας  
- Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση διευθύνσεων  
- Παρατήρηση των σημάτων στο δίαυλο CAN 
συνδεσμολογίας twisted-pair 
- Μετατροπή A/D και D/A και μετάδοση του σήματος στο 
δίαυλο CAN 
- Πρακτικές εφαρμογές  
- Ο σύνδεσμος οπτικής ίνας  
 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ (ΕΒ-141)  
- Μη σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 
- Σταθεροποίηση με τρανζίστορ 
- Σταθεροποίηση με ολοκληρωμένο κύκλωμα 
- Παλμοτροφοδοτικά 
- Υβριδικά τροφοδοτικά 
 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ DC-DC KAI DC-AC (EB-145) 
-  Γραμμικά και Switching τροφοδοτικά  
-  Κύκλωμα ρύθμισης DC-DC Switching 
-  Απόρριψη των μεταβολών της τάσεως εισόδου  
-  Περιορισμός του ρεύματος 
-  Ρύθμιση της τάσης κάτω από φορτίο  
-  Αποτελεσματικότητα της ρύθμισης DC-DC 
-  Τροφοδοτικό Switching PUSH – PULL   
-  Τροφοδοτικό Switching DC-DC ανοδικού βήματος 
-  Αναστρέφον τροφοδοτικό Switching DC-DC 
-  Αναστροφείς DC-AC Switching 
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ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ AC (EB-146) 
- Τριφασικό σύστημα οδήγησης AC 
- Σχέση της τάσης με τη συχνότητα ενός σύγχρονου 
κινητήρα  
- Σχέση της ταχύτητας με τη ροπή ενός σύγχρονου 
κινητήρα 
- Μονοφασική λειτουργία ενός σύγχρονου κινητήρα  
- Προστασία βραχυκυκλώματος  
- Απόδοση κινητήρα  
- Απόδοση κυκλώματος ελέγχου 
- Βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα με την μείωση της 
τάσης λειτουργίας   
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ (ΕΒ-151, ΕΒ-
152) 
- Θύρες εισόδου / εξόδου 
- Λογικές και αριθμητικές λειτουργίες 
- Διακοπές (interrupts) 
- Σήματα διαύλου (Bus) 
- Αποκωδικοποιητής διεύθυνσης 
- Δίαυλος (Bus) δεδομένων 
- Εισαγωγή στον προγραμματισμό 
- Επεξεργασία δεδομένων (Data arrays) 
- Σωρός (Stack) και υπο-ρουτίνες 
- Αριθμητικές λειτουργίες 
   
 
 
Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ 8031 (ΕΒ-153) 
- Διαδικασίες και προγράμματα 
- Μεταφορά δεδομένων 
- Ι/Ο 
- Λογικές και αριθμητικές λειτουργίες και αποφάσεις  
- Οδηγίες εντολών 
- Διακοπές (Interrupts) 
- Χρονιστές και απαριθμητές 
- Σειριακές επικοινωνίες και συνδέσεις με εξωτερικές 
διατάξεις 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8031 
(ΕΒ-154) 
- Προγραμματιζόμενη παράλληλη περιφερειακή 
κυκλωματική διάταξη   
- INTEL 8255 
- Προγραμματιζόμενος χρονιστής διακοπών  
- INTEL 8253 
- Προγραμματιζόμενες διατάξεις σειριακής επικοινωνίας  
- INTEL 8251Α 
- RS-232 
- 8-Bit A/D & D/A 
- Αναλογικές διατάξεις AD7569 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 16ΒΙΤ (ΕΒ-158) 
- Ο επεξεργαστής 8086 ή ο επεξεργαστής 8088 
(προαιρετικά) 
- Ο συνεπεξεργαστής 8087 (μαθηματικός – 
προαιρετικά) 
- Η διαχείριση της μνήμης  
- Τα περιφερειακά και οι ελεγκτές  
- Οι διακοπές  
- Τα σήματα διασύνδεσης   
 
 
 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ RISC 32BIT 80960SA (EB-160) 
-     Πίνακας ενδείξεων ΜΟΝ-960 
- Επεξεργασία, φόρτωμα και εύρεση λαθών 
προγράμματος  
- Βασικές εντολές διακίνησης δεδομένων 
- Εντολές Ι/Ο με τη χρήση παράλληλων θυρών 
- Λογικές εντολές  
- Αριθμητικές εντολές 
- Εντολές διακλάδωσης του ελέγχου του 
προγράμματος 
- Υπορουτίνες  
- Διακοπές HARDWARE (HARDWARE INTERRUPTS)  
- Σειριακή μετάδοση δεδομένων 
- Μετατροπή παράλληλου σε σειριακό και σειριακού σε 
παράλληλο  
- Μετατροπή A/D και D/A 
- Προγραμματιζόμενος χρονιστής  
- Προγραμματισμός πολλαπλών αναθέσεων πραγματικού χρόνου (REAL TIME 
MULTITASKING)  
-  
 
 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜ (ΕΒ-170) 
- Πηγές σήματος  
- Διαμόρφωση ΑΜ μέσω πολλαπλασιαστή  
- Επανα-συντονιζόμενος ενισχυτής  
- Μίκτης ΙF 
- Ενισχυτής IF με AGC 
- Φώραση και ανάδειξη σήματος και AGC ενίσχυση 
- Απόδοση του υπερετερόδυνου δέκτη 
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ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ FΜ (ΕΒ-171) 
- Μέτρηση δύο καναλιών εξόδου γεννήτριας 
ακουστικού σήματος 
- Μέτρηση των σημάτων στα διάφορα στάδια του 
πολυπλέκτη της βασικής ζώνης FM-STEREO 
- Εκπομπή προς ένα δέκτη  FM-STEREO 
- Μέτρηση των σημάτων στα διάφορα στάδια του από-
πολυπλέκτη της βασικής ζώνης FM-STEREO 
- Μέτρηση της απόδοσης του πομπού και του δέκτη 
της βασικής ζώνης FM-STEREO 
- Παρατήρηση της λήψης FM και της εκπομπής FM-
STEREO με παρεχόμενο δέκτη και στερεοφωνικό  
 
 
 
 
 
ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (ΕΒ-180) 
- Μέτρηση της διάχυσης – διασποράς  
- Μέτρηση της εξασθένησης  
- Μέτρηση του διαχωρισμού, λόγος διαχωρισμού, 
απομόνωση  
- Μέτρηση WDM, απώλεια, φίλτρα, απομόνωση  
- Οπτικές πηγές και πομπός  
- Ισχύς μετάδοσης  
- Εκπομπή ψηφιακών δεδομένων : Ethernet, μέτρηση 
BER 
- Οπτικός ανιχνευτής και αρχές δέκτη, μέτρηση 
ρεύματος φωτοδιόδου  
- Πολυπλεξία WDM 
- Προστασία δεδομένων  
- Εκπομπή αναλογικού σήματος (φωνής) 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ 
ΑΝΑΔΡΑΣΗ (EB-215) 
-  Διαφορικοί ενισχυτές δυο βαθμίδων 
-  Ενισχυτές τάξεως Β με έξοδο MOSFET 
-  Ενισχυτές ισχύος τάξεως ΑΒ με διπολικά τρανζίστορ 
-  Διάγνωση σφάλματος σε ενισχυτή ισχύος 
-  Διάγνωση σφάλματος σε διαφορικό ενισχυτή δυο 
βαθμίδων 
 
 
 
 
 



 10

 
 
ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ 
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (EB-216)  
-  Ταλαντωτής ολίσθησης φάσης 
-  Ταλαντωτής γέφυρας WIEN 
-  Συντονισμένοι ενισχυτές και ταλαντωτές 
-  Φίλτρο με διακοπτόμενους πυκνωτές 
-  Διάγνωση βλαβών σε ταλαντωτές και φίλτρα  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (EB-220) 
- Λογικά κυκλώματα CMOS 
- Πύλες DTL NAND 
- Πύλη DTL INVERTER 
- Πύλη ECL NOR 
- Συνδυασμός διαφόρων λογικών οικογενειών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ   
 
ΚΑΡΤΑ SOLDERLESS BREADBOARD (EB-98) 
 
ΚΑΡΤΑ BREADBOARD MATRIX (ΕΒ-99)  


