ΧΟΛΗ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν
ΣΜΗΜΑ Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν Τ.Ε.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 2607003
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μικροκφματα
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
Αςκήςεισ Πράξησ
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
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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:

Ηλεκτρομαγνθτιςμόσ και Διάδοςθ
Ηλεκτρομαγνθτικϊν Κυμάτων (3ο εξάμθνο)
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Ελλθνικι
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ΟΧΙ
ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

http://electronics.teipir.gr/academic_staff/Pr
ofessors/microwaves.pdf
http://electronics.teipir.gr/personalpages/voglis/l
ogin.htm
http://www.electronics.teipir.gr/personalpages/
Mytilinaios/Microwaves_Lab/Microwaves_Lab_in
dex.html

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά 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

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ διακζτουν προθγμζνεσ γνϊςεισ
ςτο αντικείμενο των Μικροκυμάτων, με βάςθ τισ οποίεσ είναι ςε κζςθ να:
1. Αξιοποιοφν τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ του μακιματοσ
«Ηλεκτρομαγνθτιςμόσ και Διάδοςθ Ηλεκτρομαγνθτικϊν Κυμάτων» ςτθν περιοχι των
μικροκυματικϊν ςυχνοτιτων.
2. Κατανοοφν και επιλφουν εξιςϊςεισ διάδοςθσ εντόσ ορκογωνικϊν και κυματοδθγϊν
άλλθσ διατομισ.
3. Χειρίηονται τον χάρτθ Smith για τθν ανάλυςθ και επίλυςθ προβλθμάτων προςαρμογισ

μικροκυματικϊν φορτίων.
4. Περιγράφουν μικροκυματικά πολφκυρα με χριςθ των s-παραμζτρων.
5. Αναλφουν και ςχεδιάηουν μικροκυματικά δίκτυα, αξιολογοφν εναλλακτικζσ ςχεδιάςεισ,
ερμθνεφουν τα χαρακτθριςτικά τουσ και λαμβάνουν αποφάςεισ υλοποίθςθσ.
6. Συνεργάηονται ςε ομάδα για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

Λζξεις κλειδιά: Ορκογϊνιοι και κυκλικοί κυματοδθγοί, διάδοςθ ςε κυματοδθγοφσ,
κυματόμετρα, κατευκυντικοί ςυηεφκτεσ, επίπεδεσ γραμμζσ μεταφοράσ, φερριτικζσ
διατάξεισ, λυχνία Klystron, δίοδοσ Gunn, δίοδοσ PIN, θμιαγϊγιμα μικροκυματικά ςτοιχεία,
κόρυβοσ ςτα μικροκυματικά εξαρτιματα.
Γενικζσ 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

1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
2. Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
3. Αυτόνομθ Εργαςία
4. Ομαδικι Εργαςία
5. Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
6. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Ι: Ειςαγωγή ςτα Μικροκφματα
1. Στοιχεία θλεκτρομαγνθτικισ κεωρίασ
2. Εξιςϊςεισ Maxwell
3. Κυματικζσ εξιςϊςεισ
4. Επίπεδα θλεκτρομαγνθτικά κφματα
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΙ: Παθητικά μικροκυματικά εξαρτήματα και δίκτυα
1. Ορκογωνικοί και κυκλικοί κυματοδθγοί
2. Διάδοςθ κυμάτων ςε κυματοδθγοφσ
3. Μικροκυματικά ςτοιχεία, κυματόμετρο, κατευκυντικόσ ςυηεφκτθσ, εξαςκενθτισ,
ςτροφζασ φάςθσ, μικροκυματικζσ κεραίεσ
4. Φερρίτεσ και φερριτικζσ διατάξεισ, θμιαγϊγιμα μικροκυματικά ςτοιχεία
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΙΙ: Ενεργά μικροκυματικά εξαρτήματα
1. Μικροκυματικζσ πθγζσ (λυχνία Klystron, Magnetron, δίοδοσ Gunn, δίοδοσ Impatt)

2. Δίοδοσ PIN, Varactor, κόρυβοσ ςτισ μικροκυματικζσ διατάξεισ
3. Παραμετρικόσ Ενιςχυτισ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ
1. Λυχνία Klystron
2. Δίοδοσ Gunn
3. Γεννιτρια Sweeper
4. Μζτρθςθ άγνωςτου φορτίου με χριςθ κυματοδθγοφ ςχιςμισ και χάρτθ Smith
5. Χριςθ μικροκυματικοφ αναλυτι δικτφων
6. Μικροκυματικζσ κεραίεσ
7. Μικροκυματικά εξαρτιματα (κατευκυντικόσ ςυηεφκτθσ, μαγικό Τ)
8. Μικροκυματικά εξαρτιματα (δίοδοσ φϊραςθσ, ςτροφζασ φάςθσ, εξαςκενθτισ)
9. Εξαςκζνθςθ μικροκυματικϊν διατάξεων
10. Κυματόμετρο απορρόφθςθσ
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο (κφριοσ τρόποσ),
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
 Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (επικουρικόσ τρόποσ)
εκπαίδευςθ κ.λπ.
 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν
διδαςκαλία ςτθν τάξθ,
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν

Εξειδικευμζνοσ εξοπλιςμόσ παραγωγισ, κατανομισ
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ
και κατανάλωςθσ μικροκυματικισ ακτινοβολίασ
(μικροκυματικά εξαρτιματα και δίκτυα) κατά το
εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ
 Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό
μελζτθσ, αςκιςεισ, λυμζνα κζματα εξετάςεων,
ςθμειϊςεισ και φυλλάδια εργαςτθρίου),
 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά, μζςω
τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, παράδοςθ εργαςιϊν και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, μελζτθ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Συγγραφι αναφοράσ για τισ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Συγγραφι ατομικισ ι ομαδικισ
εργαςίασ ςτο κεωρθτικό μζροσ
του μακιματοσ
Μελζτθ και προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτοσ
Εργαςίασ
Εξαμινου
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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.

Σφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ,
ο Τελικόσ Βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ x 60% και
(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ x 40%.
(Α) Για το θεωρητικό μζρος του μαθήματος:
Η αξιολόγθςθ πραγματοποιείται με τθ λιξθ των
διαλζξεων και περιλαμβάνει αξιολόγθςθ τθσ Εργαςίασ
(ατομικισ ι ομαδικισ) κακϊσ και Γραπτι Εξζταςθ ςτθ
διδαχκείςα φλθ.
 Οι Εργαςίεσ (20%) ανατίκενται ςτο μζςον του
εξαμινου και επικεντρϊνονται ςε ηθτιματα
τεχνολογιϊν αιχμισ και εφαρμογϊν τουσ.
 Η Γραπτι Εξζταςθ (80%) πραγματοποιείται ςτα
ελλθνικά, χωρίσ ςθμειϊςεισ αλλά με τυπολόγιο
που παρζχεται μαηί με τισ εκφωνιςεισ των
κεμάτων και περιλαμβάνει το ςφνολο τθσ
διδαχκείςασ φλθσ.
(Β) Για το εργαστηριακό μζρος του μαθήματος:
 Κάκε εργαςτθριακι Άςκθςθ αξιολογείται με τθν
παράδοςθ ατομικισ γραπτισ εργαςίασ (10 %
ςυνολικά επί του ςυνολικοφ βακμοφ).
 Υπάρχει ενδιάμεςθ γραπτι πρόοδοσ (45 % επί του
ςυνολικοφ βακμοφ).
 Υπάρχει τελικι γραπτι εξζταςθ (45 % επί του
ςυνολικοφ βακμοφ).

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Βόγκλθσ, Ε., Μικροκυματικζσ Διατάξεισ Ι, Ακινα, 1999.
Λιολιοφςθσ, Κ. Θ., Μικροκφματα, Ακινα, 1990.
Ουηοφνογλου, Ν., Ειςαγωγι ςτα Μικροκφματα, Ακινα, 1994.
Carr, J. J., Microwaves and Wireless Communications Technology, Newnes, 1997.
Collin, R., Foundations for Microwave Engineering, IEEE Press.
Pozar, D., Microwave Engineering, Wiley-Interscience.
Φυλλάδιο Εργαςτθρίου Μικροκυμάτων, ΤΕΙ Πειραιά, 2009. Ηλεκτρονικι διάκεςθ:
http://www.electronics.teipir.gr/personalpages/Mytilinaios/Microwaves_Lab/Microwav
es_Lab_index.html

-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:
1. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
2. IEEE Microwaves Theory and Techniques Letters
3. Microwave and Optical Technology Letters

