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ΟΠΣΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ

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

Κανζνα
Ελλθνικι
ΝΑΙ (ςτθν αγγλικι)
http://electronics.teipir.gr

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 αρχϊν λειτουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ
επικοινωνιϊν βαςιςμζνο ςτο οπτικό μζςον των οπτικϊν ινϊν. υγκεκριμζνα αναλφονται οι
βαςικζσ δομικζσ μονάδεσ ενόσ παρόμοιου ςυςτιματοσ και κυρίωσ το μζςον (οπτικι ίνα), ο
πομπόσ (laser θμιαγωγοφ) και ο δζκτθσ (φωτοδίοδοσ PIN). τόχοσ του μακιματοσ είναι
επίςθσ θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των οπτικϊν εξαρτθμάτων τα οποία είναι απαραίτθτα
ςε ζνα οπτικό δίκτυο όπωσ οι οπτικοί ςυηεφκτεσ, τα οπτικά φίλτρα, οι οπτικοί ενιςχυτζσ και
οι διαμορφωτζσ. Με βάςθ τισ προαναφερόμενεσ γνϊςεισ είναι δυνατι θ μελζτθ βαςικϊν
τοπολογιϊν δικτφων οπτικϊν ινϊν όπωσ ςθμείου προσ ςθμείο, αςτζρα, δακτυλίου και
αρτθριϊν. τα πλαίςια αυτά γίνεται μελζτθ του ιςολογιςμοφ ιςχφοσ και των δυνατοτιτων
μετάδοςθσ υψθλοφ ρυκμοφ δεδομζνων, ενϊ παράλλθλα μελετϊνται και τα ςφγχρονα
ςυςτιματα μετάδοςθσ με πολυπλεξία ςε μικθ κφματοσ.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ να:
 παρουςιάςει τισ αρχζσ και τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ μιασ οπτικισ ηεφξθσ





επεξθγιςει τα χαρακτθριςτικά διάδοςθσ ςε οπτικζσ ίνεσ.
επεξθγιςει τα βαςικά χαρακτθριςτικά των οπτικϊν πομπϊν και των οπτικϊν δεκτϊν
περιγράψει τθν αρχι λειτουργίασ και χριςθσ των οπτικϊν εξαρτθμάτων δικτφων όπωσ
οπτικϊν ςυηευκτϊν, φίλτρων, ενιςχυτϊν και διαμορφωτϊν
αναλφςει τισ τοπολογίεσ των δικτφων οπτικϊν ινϊν (ςθμείου προσ ςθμείο, αςτζρα,
δακτυλίου και αρτθριϊν)
υπολογίςει το ιςοηφγιο οπτικισ ιςχφοσ ςε μια ηεφξθ, για οποιαδιποτε τοπολογία και
να εκτιμιςει τθν δυνατότθτα λειτουργίασ ςτα πλαίςια ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν.




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
1.
2.

Ενθμζρωςθ – γενικι ειςαγωγι ςτο αντικείμενο του μακιματοσ.
Γεωμετρικι οπτικι – οπτικοί κυματοδθγοί και θλεκτρομαγνθτικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ
τθσ διάδοςθσ μζςω κυματοδθγοφμενων ρυκμϊν.
3. Ρυκμοί διάδοςθσ ςε επίπεδουσ κυματοδθγοφσ- διαγράμματα διαςποράσ.
4. Οπτικζσ ίνεσ – καταςκευι – ρυκμοί διάδοςθσ – διαγράμματα διαςποράσ.
5. Χαρακτθριςτικά διάδοςθσ ςε ίνεσ – εξαςκζνιςθ – διαςπορά – μονότροπεσ και πολφτροπεσ ίνεσ –
ίνεσ με βακμωτι κατανομι του δείκτθ διάκλαςθσ - ίνεσ DCF και DSF
6. Οπτικζσ Πθγζσ – laser θμιαγωγοφ και οπτικοί δζκτεσ – φωτοδίοδοι PIN
7. Οπτικοί ςυηεφκτεσ δικωνικισ εκλεπτυνςθσ και διαχωριςτζσ – οπτικά φίλτρα Fabry-Perot
8. Οπτικοί διαμορφωτζσ (άμεςοι και εξωτερικοί) – Οπτικοί ενιςχυτζσ (SOA και EDFA)
9. Ζθτιματα κορφβου ςτον οπτικό δζκτθ, τοπολογίεσ
10. Σοπολογίεσ, point to point – αςτζρα – δακτυλίου και αρτθρίασ (ανάλυςθ ιςολογιςμοφ ιςχφοσ
και διαςποράσ), ςυςτιματα WDM
11. Αςκιςεισ ανάλυςθσ και υπολογιςμϊν για τοπολογίεσ οπτικϊν δικτφων.

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

Εξειδικευμζνο λογιςμικό προςομοίωςθσ δικτφων
οπτικϊν ινϊν.

Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
26

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

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ οι
οποίεσ αφ’ ενόσ εςτιάηουν
ςτθν εφαρμογι των
εννοιϊν όπωσ αυτζσ
παρουςιάηονται ςτισ
διαλζξεισ και αφ’ ετζρου
ςτθ χριςθ εξειδικευμζνου
λογιςμικοφ προςομοίωςθσ
δικτφων οπτικϊν ινϊν.
Ατομικζσ εργαςίεσ
εξάςκθςθσ οι οποίεσ
αφοροφν το εργαςτθριακό
μζροσ του μακιματοσ
Μελζτθ και προετοιμαςία
για τισ εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

26

26
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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
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ επί του κεωρθτικοφ μζρουσ του
μακιματοσ (60%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
- Ερωτιςεισ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ κεωρθτικϊν
ηθτθμάτων
- Επίλυςθ αρικμθτικϊν προβλθμάτων τοπολογιϊν
οπτικϊν δικτφων με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ
ΙΙ. Αξιολόγθςθ επί του εργαςτθριακοφ μζρουσ του
μακιματοσ (40%) ωσ εξισ:
- Γραπτι εξζταςθ ςε δφο κφκλουσ εργαςτθριακϊν
αςκιςεων
- Αξιολόγθςθ ατομικϊν εργαςιϊν
- Προφορικι αξιολόγθςθ κατά τθν διάρκεια των
εργαςτθριακϊν αςκιςεων

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
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