
 

 

 
 

Περίγραμμα μαθήματος 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ασύρματες ζεύξεις 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠ13 Εξάμηνο 8 ECTS 6 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΩΡ. 3 ΦΡΟΝΤ.  ΕΡΓΑΣΤ. 1 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ) 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uoa.gr/courses/D72/ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κ12 (Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική) 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώστε (λεκτική περιγραφή) το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέροντας τη δομή και τα θέματα που καλύπτονται. 

Στο μάθημα παρουσιάζεται και αναλύεται η συμπεριφορά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην 
ατμόσφαιρα, στο διάστημα, στα εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα λειτουργίας των κινητών 
επικοινωνιών, και μελετώνται δημοφιλή μοντέλα διάδοσης. Το μάθημα αυτό παρουσιάζει θεμελιώδεις 
έννοιες για την κατανόηση, την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της διάδοσης των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε όλο το ραδιοφάσμα και σε διάφορα σενάρια. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Περιγράψτε τους στόχους ή/και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Μπορείτε να αναφερθείτε στις επιμέρους κατηγορίες των  
μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων (νοητικών, πρακτικών) και ικανοτήτων.  
Συμβουλευτείτε το  Παράρτημα «Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων» για τη συγγραφή των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων . 
Διδακτικοί-Μαθησιακοί Στόχοι -Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες μια βαθύτερη κατανόηση των αρχών 
διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο διάστημα ή στον αέρα, και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν 
δημοφιλή μοντέλα για τη μελάτη και την πρόβλεψη διάδοσής τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα (με έμφαση 
στα συστήματα κινητών επικοινωνιών).  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

• Προβλέπει τις επιδράσεις της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ατμόσφαιρα, το 
διαστημικό και αστικό περιβάλλον 

• Υπολογίζει τους προϋπολογισμούς ζεύξεων (link budget) και επιλέγει κεραίες, συχνότητες και διαδρομές 
για συστήματα ασύρματων επικοινωνιών 

• Περιγράφει τα στατιστικά χαρακτηριστικά των πολυδιαδρομικών σημάτων 

• Προσδιορίζει παράγοντες που εμποδίζουν ή ενοχλούν τη διάδοση των ραδιοκυμάτων σε διάφορα 
σενάρια 

• Σχεδιάζει το φυσικό επίπεδο διαφόρων τύπων ασυρμάτων τηλεπικοινωνιακών δικτυών 
 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (Πρόσωπο με πρόσωπο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-class  μέσω της παροχής του εκπαιδευτικού 
υλικού (διαφάνειες, καταγεγραμμένες διαλέξεις, διαδραστικά 
στοιχεία) και ανακοινώσεις. 

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ζωντανή μετάδοση διαλέξεων. 

Δυνατότητα παρακολούθησης καταγεγραμμένων διαλέξεων 
(https://delos.uoa.gr/opendelos/search?dp=di&crs=ac29ebb6). 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και τεχνικές 
διδασκαλίας και αναγράφονται αναλυτικά οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 
Εμπλουτισμένες Διαλέξεις, 
Online Διαλέξεις,  
Σεμινάρια,  

Η Θεωρία παρουσιάζεται με προβολή διαφανειών. Κατά 
τη διάρκεια των φροντιστηρίων συζητούνται προβλήματα 
και παρουσιάζονται/λύνονται ασκήσεις με  διαδραστικό 
τρόπο. Οι διαλέξεις μεταδίδονται ζωντανά μέσω 
Διαδικτύου και καταγράφονται, ώστε οι φοιτητές/ 
φοιτήτριες να μπορούν να τις παρακολουθήσουν 
διαδικτυακά όποτε το επιθυμούν .  Οργανώνονται 2 
εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών το καθένα.  
 

Δραστηριότητα Φόρτος (ώρες) 
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Φροντιστήριο,  
Εργαστήριο, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,  
Πρακτική  
Εκπόνηση project,  
Εκπόνηση ατομικών / ομαδικών εργασιών 
Τηλεσυνεργασία (αναφορά σε εργαλεία) 
Κλπ 
 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήριο 8 

Προετοιμασία για το Εργαστήριο 30 

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Σύνολο ωρών 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης (Διαμορφωτική ή/και Τελική), 
Εργαλεία Αξιολόγησης (Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση/Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Άλλη/άλλες,), Παροχή ανατροφοδότησης 
(περιγραφική, μέσω κλίμακας διαβαθμισμένων 
κριτηρίων) 

Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση και 
παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων. Η γραπτή εξέταση 
καλύπτει το θεωρητικό τμήμα της ύλης. Ο βαθμός της 
γραπτής εξέτασης είναι το 75% της τελικής βαθμολογίας. 
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, παραδίδονται 2 
εργαστηριακές ασκήσεις. Ο βαθμός των ασκήσεων 
αποτελεί το 25% της τελικής βαθμολογίας.  
 

Αξιολόγηση Αριθμός Ποσοστό 

Γραπτή εξέταση 1 75% 

Εργαστήριο 1 25% 
 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Α. Κανάτας, Γ. Πάντος, «Ασύρματες Επικοινωνίες», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2017. 

• Σ. Κωτσόπουλος, «Αρχές και Μοντελοποίηση Ασύρματης Διάδοσης», Εκδόσεις Τζιόλα, 2015. 

• S. R. Saunders, A. Aragón – Zavala (επιμέλεια: Δ. Βουγιούκας), «Κεραίες και διάδοση για ασύρματα 
συστήματα επικοινωνιών», Εκδόσεις Πεδίο, 2017. 

• Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, «Κεραίες-Ασύρματες Ζεύξεις», Εκδόσεις Τζιόλα, 2013. 
 

 

 

 


