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Στοχαςτικά Σιματα και 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

Διαλέξεισ
Αςκήςεισ Πράξησ
Εργαςτηριακέσ Αςκήςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικισ Υποδομισ

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
ΝΑΙ (αγγλικά)
http://multicom.teipir.gr/stochastic.html

1. 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

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ/τρια αναμζνεται να είναι ςε
κζςθ να:
 μοντελοποιεί και αναλφει προβλιματα που αφοροφν τυχαία φαινόμενα με τθ
χριςθ των πικανοτιτων και τθσ ςτατιςτικισ,
 υπολογίηει πικανότθτεσ τυχαίων ενδεχομζνων και πικανότθτεσ και ςτατιςτικοφσ
μζςουσ όρουσ τυχαίων μεταβλθτϊν,
 υπολογίηει τθν ακροιςτικι ςυνάρτθςθ κατανομισ και τθ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ
πικανότθτασ του μεταςχθματιςμοφ τυχαίων μεταβλθτϊν,
 υπολογίηει πικανότθτεσ και ςτατιςτικοφσ μζςουσ όρουσ πολλαπλϊν τυχαίων
μεταβλθτϊν,
 αναλφει τθ μετάδοςθ τυχαίων ςθμάτων μζςα από γραμμικά και χρονικά
αναλλοίωτα ςυςτιματα,
 εκτιμά τθ μζςθ τιμι, τθ ςυνάρτθςθ αυτοςυςχζτιςθσ και τθ φαςματικι πυκνότθτα
ιςχφοσ ενόσ τυχαίου ςιματοσ,
 μελετά και ερμθνεφει τθν επίδραςθ του κορφβου ςτα ςυςτιματα επικοινωνιϊν,
 αντιμετωπίηει τθ ςχεδίαςθ του βζλτιςτου δζκτθ ψθφιακϊν επικοινωνιϊν ςαν ζνα
ςτατιςτικό πρόβλθμα και να αξιολογεί τθν επίδοςθ του,



εκτιμά ςτατιςτικζσ παραμζτρουσ τυχαίων ςθμάτων και να παίρνει αποφάςεισ ςε
ζνα ςτοχαςτικό περιβάλλον.

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

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
3. Αξιωματικι κεμελίωςθ των πικανοτιτων.
4. Δεςμευμζνθ πικανότθτα, κεϊρθμα ολικισ πικανότθτασ και κανόνασ Bayes.
5. Διακριτζσ και ςυνεχείσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ.
6. Σθμαντικζσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ.
7. Συναρτιςεισ τυχαίων μεταβλθτϊν.
8. Στατιςτικοί μζςοι όροι τυχαίων μεταβλθτϊν.
9. Χαρακτθριςτικι ςυνάρτθςθ.
10. Πολλαπλζσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ.
11. Πολλαπλζσ ςυναρτιςεισ πολλαπλϊν τυχαίων μεταβλθτϊν.
12. Κεντρικό οριακό κεϊρθμα.
13. Βαςικζσ ζννοιεσ τυχαίων ςθμάτων.
14. Στατιςτικζσ μζςεσ τιμζσ τυχαίων ςθμάτων.
15. Στατικά τυχαία ςιματα και εργοδικότθτα.
16. Φαςματικι πυκνότθτα ιςχφοσ.
17. Μετάδοςθ τυχαίων ςθμάτων μζςα από γραμμικά και χρονικά αναλλοίωτα
ςυςτιματα.
18. Gaussian και λευκά τυχαία ςιματα.
19. Τυχαία ςιματα περιοριςμζνου εφρουσ ηϊνθσ και δειγματολθψία.
20. Ηωνοπερατά τυχαία ςιματα.
21. Επίδραςθ του κορφβου ςτα ςυςτιματα επικοινωνιϊν.
22. Εκτίμθςθ ςτατιςτικϊν παραμζτρων τυχαίων ςθμάτων και κεωρία αποφάςεων.

23. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο (ςτθν τάξθ).
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ

εκπαίδευςθ κ.λπ.

 PowerPoint παρουςιάςεισ ςτθν εργαςτθριακι
εκπαίδευςθ.
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία  Εξειδικευμζνο λογιςμικό προςομοίωςθσ ςθμάτων
με τουσ φοιτθτζσ
και ςυςτθμάτων ςτθν εργαςτθριακι εκπαίδευςθ.
 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
του μακιματοσ όπου αναρτϊνται αςκιςεισ
κεωρίασ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και
υποςτθρικτικό υλικό.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Θ διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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.

Δραςτθριότθτα

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμινου
26
52

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
26
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
Μελζτθ και
16
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
προετοιμαςία για τισ
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξετάςεισ
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
Σφνολο Μαθήματος
120
ECTS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ (60%) και
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ (40%).
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.

(Α) Για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος:
Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται με δφο γραπτζσ
εξετάςεισ
 τθν ενδιάμεςθ εξζταςθ (25%) ςτθ διδαχκείςα
μζχρι τθν θμερομθνία εξζταςθσ φλθ και
 τθν τελικι εξζταςθ (75%) ςτθ διδαχκείςα φλθ.
(Β) Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος:
 Εβδομαδιαία εξζταςθ ςτο αντικείμενο τθσ
εργαςτθριακισ άςκθςθσ (10%).
 Παράδοςθ, παρουςίαςθ και εξζταςθ
ενδιάμεςθσ εργαςίασ (project) (45%).
 Παράδοςθ, παρουςίαςθ και εξζταςθ τελικισ
εργαςίασ (project) (45%).

24. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Papoulis, A., Πικανότθτεσ, Τυχαίεσ Μεταβλθτζσ και Στοχαςτικζσ Διαδικαςίεσ, 4θ Ζκδοςθ,
Εκδόςεισ Τηιόλα, 2007.
2. Ross, S., Βαςικζσ Αρχζσ Θεωρίασ Πικανοτιτων, 8th Edition, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ,
2011.
3. Bertsekas, D. and Tsitsiklis, J., Introduction to Probability, 2nd Edition, Athena Scientific,
2008.

4. Stark, H. and Woods, J., Probability, Random Processes, and Estimation Theory for
Engineers, 2nd Edition, Prentice Hall, 1994.
5. Feller, W., An Introduction to Probability Theory and Its Applications, 3rd Edition, Wiley,
1968.
6. Φυλλάδιο Εργαςτθρίου.

