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ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.
Προπτυχιακό
2603002
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
Ηλεκτρομαγνθτιςμόσ και Διάδοςθ Ηλεκτρομαγνθτικών
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Κυμάτων
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ
μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ
ΜΟΝΑΔΕ
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ

2

4

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικισ Τποδομισ
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ,
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ Κανζνα
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΟΧΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ http://electronics.teipir.gr
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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

O ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ποιοτικι κατανόθςθ των των βαςικών εννοιών που αφοροφν τα
Ηλεκτρομαγνθτικά Πεδία και τθ Διάδοςθ των Ηλεκτρομαγνθτικών Κυμάτων μζςα από τθ ςυςχζτιςθ
τουσ με εφλθπτεσ εφαρμογζσ και φαινόμενα. Επιπρόςκετα, το μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο να ςυνδζςει
τθν προαναφερόμενθ ποιοτικι κατανόθςθ με το βαςικό ςώμα του μακθματικοφ φορμαλιςμοφ που
διζπει τθ κεωρία του Ηλεκτρομαγνθτιςμοφ προκειμζνου να δθμιουργθκεί το απαραίτθτο υπόβακρο
ςτο επίπεδο τθσ μθχανικισ και τθσ υπολογιςτικισ του Ηλεκτρομαγνθτιςμοφ.
Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αναμζνεται ο φοιτθτισ/ τρια αναμζνεται να είναι ςε κζςθ
 να κατανοιςει και να εξθγιςει προφορικά και με διάγραμμα τθ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτουσ
διάφορουσ τφπουσ πθγών και τα χαρακτθριςτικά των πεδίων που τουσ αντιςτοιχοφν,
 να χειριςτεί και να επιλφςει απλά προβλιματα υπολογιςμοφ θλεκτρομαγνθτικών πεδίων με τθ
χριςθ των εξιςώςεων Maxwell,

ε ότι αφορά τα ηθτιματα διάδοςθσ θλεκτρομαγνθτικών κυμάτων ο φοιτθτισ / τρια αναμζνεται να
είναι ςε κζςθ
 να κατανοεί τα βαςικά φαινόμενα διάδοςθσ θλεκτρομαγνθτικών και τα μεγζκθ/ζννοιεσ που τα
χαρακτθρίηουν, να τα διακρίνει και να τα κατθγοριοποιεί,
 να εφαρμόηει τισ μεκόδουσ που διδάχκθκε για τθν ανάλυςθ προβλθμάτων
θλεκτρομαγνθτιςμοφ,
 να κάνει ςφνκεςθ λφςεων και αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικών εναλλακτικών λφςεων.
Γενικές Ικανότητες
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

•
•
•

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

Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριών, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιών
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Ειςαγωγι ςτο αντικείμενο του μακιματοσ-Αναςκόπθςθ βαςικών εννοιών τθσ διανυςματικισ
γεωμετρίασ και των ςυςτθμάτων ςυντεταγμζνων.
Ολοκλθρωτικζσ Εξιςώςεισ Maxwell: Νόμοσ Gauss για το Ηλεκτρικό και το Μαγνθτικό Πεδίο.
Ολοκλθρωτικζσ Εξιςώςεισ Maxwell: Νόμοσ Faraday και Νόμοσ Ampere Maxwell.
Τπολογιςμόσ Ηλεκτρομαγνθτικών Πεδίων με τθ χριςθ των ολοκλθρωτικών εξιςώςεων Maxwell.
θμειακζσ Εξιςώςεισ Maxwell-Οριακζσ υνκικεσ.
Τπολογιςμόσ Ηλεκτρομαγνθτικών Πεδίων με τθ χριςθ των ςθμειακών εξιςώςεων Maxwell.
Κυματικι Εξίςωςθ ςε χώρο χωρίσ πθγζσ και απώλειεσ-Σο Επίπεδο κφμα ωσ λφςθ τθσ Κυματικισ
Εξίςωςθσ.
Κυματικι Εξίςωςθ ςε χώρο με πθγζσ και απώλειεσ-Σο Επίπεδο κφμα ωσ λφςθ τθσ Κυματικισ
Εξίςωςθσ.
Νόμοσ Διατιρθςθσ τθσ Ενζργειασ και Διάνυςμα Poynting
Επιςκόπθςθ των Μθχανιςμών Διάδοςθσ Ηλεκτρομαγνθτικών Κυμάτων
Ανάκλαςθ και Διάδοςθ από επίπεδθ διαχωριςτικι επιφάνεια.
Περίκλαςθ και Ζώνεσ Fresnell.
Ραδιοηεφξεισ και Φαινόμενα Διάδοςθσ.

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χριςθ διαφανειών με τθν ενςωμάτωςθ γραφικών
αναπαραςτάςεων και animation.

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,

Η διδαςκαλία οργανώνεται ςε διαλζξεισ, παράδοςθ
αςκιςεων ι εργαςίασ και μελζτθ.

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

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Παράδοςθ αςκιςεων ι
ατομικισ εργαςίασ
Μελζτθ και προετοιμαςία
για τισ εξετάςεισ

26
26

Σφνολο Μαθήματος

120

26
42

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

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ επί τθσ φλθσ του μακιματοσ (80 %
ι 100%) που περιλαμβάνει τθν επίλυςθ αρικμθτικών
προβλθμάτων υπολογιςτικοφ θλεκτρομαγνθτιςμοφ.
ΙΙ. Προαιρετικι ατομικι εργαςία θ οποία αφορά τθν
επίλυςθ ενόσ υπολογιςτικοφ προβλιματοσ με επί
μζρουσ ερωτιματα (20%).

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

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. . Π. αββαΐδθσ, Α. κοφντηοσ, Ηλεκτρομαγνθτιςμόσ και Μετάδοςθ Ηλεκτρομαγνθτικών
Κυμάτων, φγχρονθ Εκδοτικι, Ακινα, 2010.
2. . Πακτίτθσ, Α. Ναςιόπουλοσ, Ειςαγωγι ςτθ Διάδοςθ Ηλεκτρομαγνθτικών Κυμάτων,
Κων, Ακινα, 2008.
3. Ι. Ρουμελιώτθσ, Ι. Σςαλαμζγκασ, Ηλεκτρομαγνθτικά Πεδία (Σόμοι Α & Β), Σηιόλασ,
Θες/νίκθ, 2010.
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

