ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.
Προπτυχιακό
2604005
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ

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
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

2
2
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικισ Τποδομισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
ΟΧΙ
http://telecom.teipir.gr
http://eclass.teipir.gr/openeclass/courses/ENGI101/

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

Η φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν και τθν εξοικείωςθ των
ςπουδαςτϊν με το αντικείμενο τθλεπικοινωνιϊν, κακϊσ είναι ι πρϊτθ επαφι των ςπουδαςτϊν του
τμιματοσ με το χϊρο των τθλεπικοινωνιϊν.
το κεωρθτικό μζροσ, χρθςιμοποιοφνται αναλυτικζσ μακθματικζσ εκφράςεισ όπου απαιτείται για
τθν ανάλυςθ των διαφόρων ςυςτθμάτων και παραμζτρων, αποφεφγοντασ τθν μακθματικι
ανάλυςθ ςε βάκοσ ϊςτε οι ςπουδαςτζσ να επικεντρωκοφν ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν.
Μεγάλο βάροσ αφιερϊνεται ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν ςε ςυνδυαςμό με εφαρμογζσ τθσ
κακθμερινότθτασ, αφοφ τα τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα είναι μζροσ τθσ ςφγχρονθσ
πραγματικότθτασ (ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, ςτακερι κινθτι τθλεφωνία, πολυμζςα κτλ). το πλαίςιο
αυτό, ςτισ διαλζξεισ κακόλθ τθ διάρκεια του εξαμινου πραγματοποιοφνται αςκιςεισ για τθν
εφαρμογι τθσ κεωρίασ και τθν ςφνδεςθ των εννοιϊν με «πραγματικά ςυςτιματα».
Γίνεται ιδιαίτερθ προςπάκεια θ κατανόθςθ των εννοιϊν να ςυνδυάηεται με πειραματικζσ ζννοιεσ,
δθλαδι θ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με το εργαςτθριακό τμιμα. το τελευταίο ςυμβάλλει ςθμαντικά το

γεγονόσ ότι ο διδάςκων είναι υπεφκυνοσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ και ςυμμετζχει
ςτθ διδαςκαλία του.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να:
• Κατζχει, κατανοεί και μπορεί να περιγράψει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και εργαλεία για τθν περιγραφι
των τθλεπικοινωνιακϊν ςθμάτων και ςυςτθμάτων.
• Κατζχει, κατανοεί και μπορεί να περιγράψει και να απαρικμιςει τισ ζννοιεσ και τα βαςικά
χαρακτθριςτικά/παραμζτρουσ των ςυςτθμάτων διαμόρφωςθσ, ςυςτθμάτων μετατροπισ
ςιματοσ από αναλογικό ςε ψθφιακό, ςυςτθμάτων πολυπλεξίασ χρόνου/ςυχνότθτασ, κορφβου
ςτα τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα.
• Περιγράφει τθ βαςικι λειτουργία διαφόρων βακμίδων τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων
(πομπόσ, δζκτθσ, κτλ) ςε κεωρθτικό επίπεδο χρθςιμοποιϊντασ μακθματικζσ εκφράςεισ και
διαγράμματα.
• Περιγράφει και μελετά τισ βαςικζσ λειτουργίεσ και παραμζτρουσ διαφόρων βακμίδων
τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων χρθςιμοποιϊντασ υπολογιςτικά εργαλεία προςομοίωςθσ.
• Μελετά πειραματικά τα βαςικά χαρακτθριςτικά διαφόρων βακμίδων ενόσ τθλεπικοινωνιακοφ
ςυςτιματοσ (π.χ. διαμορφωτισ, μετατροπζασ αναλογικοφ ςιματοσ ςε ψθφιακό κτλ), και
καταγράφει παραμζτρουσ επίδοςισ τουσ χρθςιμοποιϊντασ εποπτικά εργαλεία (παλμογράφοσ).
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 πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Α. Θεωρία
1. Ειςαγωγι ςτα τθλεπικοινωνιακά ςιματα (κατθγορίεσ, εκφράςεισ, αναπαράςταςθ, βαςικά
ςιματα, κτλ).
2. Αναπαράςταςθ τθλεπικοινωνιακϊν ςθμάτων ςτο πεδίο των ςυχνοτιτων. Μεταςχθματιςμόσ
Fourier. Φίλτρα (κατθγορίεσ, χαρακτθριςτικά, εφαρμογζσ).
3. Εφαρμογζσ λογαρίκμων ςτισ τθλεπικοινωνίεσ (κζρδοσ, απϊλειεσ, οριςμοί dB, dBm, εφαρμογζσ).
4. Ειςαγωγι ςτθ διαμόρφωςθ (ςιματα βαςικισ ηϊνθσ, μετατόπιςθ ςυχνότθτασ). Ειςαγωγι ςτθ
διαμόρφωςθ πλάτουσ ΑΜ.
5. Είδθ/παραλλαγζσ τθσ διαμόρφωςθσ ΑΜ (DSB, DSB-SC, SSB). Χαρακτθριςτικά/παράμετροι
διαμόρφωςθσ με απλό τόνο. Ψθφιακι διαμόρφωςθ πλάτουσ.
6. Αποδιαμόρφωςθ ΑΜ (ςφγχρονθ φϊραςθ, φωρατισ περιβάλλουςασ).
7. Ειςαγωγι ςτθ διαμόρφωςθ γωνίασ. Διαμόρφωςθ ςυχνότθτασ FM. Ψθφιακι διαμόρφωςθ
ςυχνότθτασ.
8. Χαρακτθριςτικά/παράμετροι διαμόρφωςθσ FM με απλό τόνο. Αποδιαμόρφωςθ FM.
9. Ειςαγωγι ςτθ δειγματολθψία και ανακαταςκευι ςθμάτων. Θεϊρθμα δειγματολθψίασ - ανάλυςθ
με τθ χριςθ των ιδιοτιτων του μεταςχθματιςμοφ Fourier.

10. Κβάντιςθ και κωδικοποίθςθ. Είδθ παλμικισ διαμόρφωςθσ βαςικισ ηϊνθσ.
11. Πολυπλεξία χρόνου/ςυχνότθτασ.
12. Βαςικζσ αρχζσ κορφβου ςτα τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα.
13. Ανάλυςθ τθλεπικοινωνιακοφ ςυςτιματοσ με τθ χριςθ του ιςολογιςμοφ ιςχφοσ. Εφαρμογζσ.
Β. Εργαςτιριο
1. Γνωριμία με το εργαςτιριο και τον κανονιςμό του.
2. Βαςικζσ μετριςεισ εξοικείωςθσ με τον εργαςτθριακό εξοπλιςμό.
3. Ειςαγωγι ςτθ διαμόρφωςθ. Προςομοίωςθ ςυςτθμάτων διαμόρφωςθσ/αποδιαμόρφωςθσ ΑΜ ςε
Η/Τ.
4. Πειραματικι μελζτθ ςυςτθμάτων διαμόρφωςθσ/αποδιαμόρφωςθσ ΑΜ.
5. Ειςαγωγι ςτθ διαμόρφωςθ γωνίασ. Προςομοίωςθ ςυςτθμάτων διαμόρφωςθσ FM ςε Η/Τ.
6. Πειραματικι μελζτθ ςυςτθμάτων διαμόρφωςθσ/αποδιαμόρφωςθσ FΜ.
7. Ειςαγωγι ςτθ δειγματολθψία και ανακαταςκευι ςθμάτων. Προςομοίωςθ ςε Η/Τ.
8. Πειραματικι μελζτθ ςυςτιματοσ δειγματολθψίασ.
9. Κβάντιςθ και κωδικοποίθςθ ςθμάτων. Προςομοίωςθ ςε Η/Τ.
10. Πειραματικι μελζτθ κβάντιςθσ και παλμοκωδικισ διαμόρφωςθσ αναλογικϊν ςθμάτων.
11. Ειςαγωγι ςτισ ψθφιακζσ διαμορφϊςεισ αναλογικοφ φζροντοσ.
12. Επαναλθπτικι άςκθςθ/αναπλθρϊςεισ φλθσ.
13. Εξζταςθ εργαςτθρίου.

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

Λογιςμικό προςομοίωςθσ τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων.

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,
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

Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.

Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με
εφαρμογι των κεωρθτικϊν
εννοιϊν ςε λογιςμικό
προςομοίωςθσ και πειραματικι
μελζτθ τθλεπικοινωνιακϊν
ςυςτθμάτων.
Καταγραφι αποτελεςμάτων και
ςυμπεραςμάτων ςε κάκε άςκθςθ.
Μελζτθ και προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
52
26

16
120

1. Γραπτι τελικι εξζταςθ επί του κεωρθτικοφ μζρουσ του

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

μακιματοσ (60%) που περιλαμβάνει:
- Ανάπτυξθ κεωρθτικϊν ηθτθμάτων
- Επίλυςθ αρικμθτικϊν προβλθμάτων
2. Αξιολόγθςθ επί του εργαςτθριακοφ μζρουσ του
μακιματοσ (40%) ωσ εξισ:
- Γραπτι αξιολόγθςθ κατανεμθμζνθ ςτθ διάρκεια των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων
- Καταγραφι και παράδοςθ ατομικϊν φφλλων εργαςίασ
ςε κάκε εργαςτθριακι άςκθςθ
- Προφορικι αξιολόγθςθ κατά τθν διάρκεια των
εργαςτθριακϊν αςκιςεων

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

S. Haykin, M. Moher, «υςτιματα Επικοινωνίασ», 5θ ζκδοςθ 2010, Εκδόςεισ Παπαςωτθρίου,
Ακινα.
θ
H.Taub, D.L. Schilling, «Αρχζσ τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων», 3 ζκδοςθ 2006, Εκδόςεισ
Σηιόλα, Θεςςαλονίκθ.
J. Proakis, M. Salehi, «υςτιματα Επικοινωνιϊν», 1θ ζκδοςθ 2003, Εκδόςεισ Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν, Ακινα.
Α. Ναςιόπουλοσ, «Σθλεπικοινωνίεσ», 1θ ζκδοςθ 2007, Εκδόςεισ Αράκυνκοσ, Ακινα.
θμειϊςεισ διαλζξεων του διδάςκοντα.
Φυλλάδιο Εργαςτθρίου.

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

