1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε.
Προπτυχιακό
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
2606003
Κεραίεσ-Ραδιοηεφξεισ-Ραντάρ

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

4
4

8

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικότθτασ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

Θλεκτρομαγνθτιςμόσ και Διάδοςθ Θλεκτρομαγνθτικϊν
Κυμάτων (3ο εξάμθνο)
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι

ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΝΑΙ (αγγλικά)
http://electronics.teipir.gr

2. 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

ε ότι αφορά τθ κεματικι ενότθτα των Κεραιϊν ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ
κατανόθςθ τθσ λειτουργικισ ςθμαςίασ των παραμζτρων που γενικά περιγράφουν τισ
Κεραίεσ κακϊσ και θ κατανόθςθ των αρχϊν λειτουργίασ και των ςχεδιαςτικϊν ηθτθμάτων
ειδικϊν τφπων κεραιϊν.
ε ότι αφορά τθ κεματικι ενότθτα των Ραδιοηεφξεων ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ
κατανόθςθ των βαςικϊν μθχανιςμϊν/φαινομζνων αςφρματθσ διάδοςθσ και θ ζνταξθ τουσ
ςε ζνα πλαίςιο ςχεδίαςθσ και εγκατάςταςθσ ειδικϊν τφπων ραδιοηεφξεων.
Σζλοσ, ςε ότι αφορά τθ κεματικι ενότθτα των Ραντάρ ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ
κατανόθςθ των γενικϊν αρχϊν λειτουργίασ των διαφορετικϊν τφπων ραντάρ και τθσ
λειτουργικισ ςθμαςίασ των παραμζτρων που τα χαρακτθρίηουν.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεματικι ενότθτασ των Κεραιϊν αναμζνεται ο φοιτθτισ να είναι

ςε κζςθ να κατανοιςει τθν ςυμπεριφορά και τθν χριςθ των διαφόρων τφπων κεραιϊν, να
τουσ διακρίνει και κατθγοριοποιιςει, να εφαρμόςει τισ γνϊςεισ του ϊςτε να διεξάγει
ςτοιχειϊδεισ ςχεδιαςτικοφσ υπολογιςμοφσ για οριςμζνουσ βαςικοφσ τφπουσ κεραιϊν, να
αναλφςει ζνα τθλεπικοινωνιακό πρόβλθμα που εμπλζκει κεραίεσ, να ςυνκζςει λφςεισ
(ςχεδιαςτικζσ) και να τισ αξιολογιςει ςυγκριτικά.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεματικι ενότθτασ των Ραδιοηεφξεων αναμζνεται ο φοιτθτισ να
ζχει κατανοιςει, να διακρίνει και να εντάςςει τα φαινόμενα διάδοςθσ ςτουσ διαφόρουσ
τφπουσ ραδιοηεφξεων, να κρίνει και να αξιολογεί τθν επίπτωςι τουσ ςτισ επιλογζσ
εγκατάςταςθσ, να αναλφει προβλιματα ραδιοηεφξεων ςε ρεαλιςτικζσ ςυνκικεσ και να
πραγματοποιεί ολοκλθρωμζνουσ υπολογιςμοφσ του ενεργειακοφ ιςοηυγίου τθσ ηεφξθσ
ϊςτε να ςυνκζτει λφςεισ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεματικι ενότθτασ των Ραντάρ αναμζνεται ο φοιτθτισ να ζχει
κατανοιςει τθν ςυμπεριφορά και τθν χριςθ των διαφόρων τφπων ραντάρ, να τα διακρίνει
και κατθγοριοποιιςει, να αναλφει απλά προβλιματα αςφρματθσ επικοινωνίασ που
εμπλζκουν ραντάρ, να ςυνκζτει λφςεισ και να τισ αποτιμά ςυγκριτικά.
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

•
•
•
•

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
Ομαδικι Εργαςία
Αυτόνομθ Εργαςία
χεδιαςμόσ και Διαχείριςθ Ζργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Θεματικι Ενότθτα Κεραίεσ
1.
Γενικι ειςαγωγι ςτο αντικείμενο τθσ Ενότθτασ των Κεραιϊν-Αρχζσ Λειτουργίασ,
Βαςικζσ Ζννοιεσ και Παράμετροι Χαρακτθριςμοφ τθσ Λειτουργίασ των Κεραιϊν
2.
Αρχζσ Λειτουργίασ, Βαςικζσ Ζννοιεσ και Παράμετροι Χαρακτθριςμοφ τθσ
Λειτουργίασ των Κεραιϊν –Γραμμικζσ Κεραίεσ τάςιμου Κφματοσ (Θλεκτρικά Μικρά
Δίπολα-Δίπολο Hertz)
3.
Γραμμικζσ Κεραίεσ τάςιμου Κφματοσ (Δίπολα Πεπεραςμζνου Μικουσ)Επιςκόπθςθ Χαρακτθριςτικϊν Λειτουργίασ Βροχοκεραίϊν
4.
Αρχζσ Λειτουργίασ τοιχειοκεραιϊν-Γεωμετρικόσ Παράγοντασ Διάταξθσ
5.
τοιχειοκεραίεσ-Γραμμικζσ τοιχειοκεραίεσ
6.
Επιςκόπθςθ Χαρακτθριςτικϊν Λειτουργίασ Κεραιϊν Ανοίγματοσ-ΧοανοκεραίεσΚεραιϊν με Ανακλαςτιρεσ
Θεματικι Ενότθτα Ραδιοηεύξεισ

1.
2.
3.
4.

Γενικι ειςαγωγι ςτο αντικείμενο τθσ Ενότθτασ των Ραδιοηεφξεων-Φαινόμενα
Διάδοςθσ (Ελεφκερθ Διάδοςθ-Φαινόμενα Εδάφουσ-Φαινόμενα Ατμόςφαιρασ)
χεδίαςθ και Εγκατάςταςθ Επίγειων τακερϊν Ηεφξεων Οπτικισ Επαφισ (ITU-R
P.530)
χεδίαςθ και Εγκατάςταςθ Επίγειων τακερϊν Ηεφξεων Οπτικισ Επαφισ (ITU-R
P.530)-χεδίαςθ και Εγκατάςταςθ Δορυφορικϊν Ηεφξεων (ITU-R P.618)
χεδίαςθ και Εγακατάςταςθ Ηεφξεων Κινθτϊν Επικοινωνιϊν-Κάλυψθ με Κελιά

Θεματικι Ενότθτα Ραντάρ
1.
Γενικι ειςαγωγι ςτο αντικείμενο τθσ Ενότθτασ των Ραντάρ-Αρχζσ Λειτουργίασ των
Παλμικϊν Ραντάρ και των Ραντάρ υνεχοφσ Κφματοσ.
2.
Αρχζσ Λειτουργίασ των ΜΣΙ Ραντάρ-Αρχζσ Λειτουργίασ των Ραντάρ υνεχοφσ
Κφματοσ με διαμόρφωςθ υχνότθτασ.
3.
Αρχζσ Λειτουργίασ των Ραντάρ υνκετικοφ Παρακφρου (SAR)-Παραδείγματα
υςτθμάτων Ραντάρ Αεροπλοΐασ και Ναυςιπλοΐασ.
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 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
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ




Εξειδικευμζνο λογιςμικό χεδίαςθσ Κεραιϊν.
Εξειδικευμζνο λογιςμικό μετριςεων κάλυψθσ.

Θ διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
Δραστηριότητα

Διαλζξεισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

52

Μελζτθ του υλικοφ των διαλζξεων

52

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ οι
οποίεσ αφ’ ενόσ εςτιάηουν ςτθν
εφαρμογι των εννοιϊν όπωσ
αυτζσ παρουςιάηονται ςτισ
διαλζξεισ και αφ’ ετζρου ςτθ
χριςθ λογιςμικοφ ςχεδίαςθσ
κεραιϊν και διεξαγωγισ
μετριςεων κάλυψθσ.
Ομαδικζσ εργαςτθριακζσ
εκκζςεισ, οι οποίεσ αφοροφν το
εργαςτθριακό μζροσ του
μακιματοσ
Μελζτθ και προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

52

52

32
240

φμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ,
ο Σελικόσ Βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ x 60% και

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.

(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ x 40%.
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ επί του κεωρθτικοφ μζρουσ
του μακιματοσ (80%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυςθ αρικμθτικϊν προβλθμάτων ςχεδίαςθσ
ΙΙ. Προαιρετικι ατομικι εργαςία θ οποία αφορά τθν
επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (20%)
ΙΙΙ. Αξιολόγθςθ επί του εργαςτθριακοφ μζρουσ του
μακιματοσ (40%) ωσ εξισ:
- Γραπτι εξζταςθ ςε τζςςερεισ κφκλουσ
εργαςτθριακϊν αςκιςεων
- Αξιολόγθςθ Εργαςτθριακϊν Εκκζςεων
- Αξιολόγθςθ Εργαςτθριακϊν Project
- Προφορικι αξιολόγθςθ κατά τθν διάρκεια των
εργαςτθριακϊν αςκιςεων

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1.
2.
3.
4.
5.

BALANIS, C.A., (2005), Κεραίεσ Ανάλυςθ και χεδίαςθ, Εκδόςεισ ΙΩΝ.
KRAUS, J., (1998), Κεραίεσ, Εκδόςεισ Σηιόλα.
ΚΑΨΑΛΘ, Χ., ΚΩΣΣΘ, Π., (2005), Κεραίεσ-Αςφρματεσ Ηεφξει, Εκδόςεισ Σηιόλα.
ΦΤΚΙΩΡΘ, Ι.Γ., (1975), Ειςαγωγι εισ τθν κεωρία Κεραιϊν, Εκδόςεισ ελλοφντοσ.
ΣΙΣΟΜΕΝΕΑ, ., (1997), Ραντάρ και ραδιοβοθκιματα, θμειϊςεισ διδαςκαλίασ, ΣΕΙ
Πειραιά, 1997.
6. ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ, Δ., (2008), Ραντάρ και Ραδιοβοθκιματα, Εκδόςεισ Ιων.
7. θμειϊςεισ Διδάςκοντα για το μάκθμα.
8. Φυλλάδιο Εργαςτθρίου.
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

