
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ-Β.5-2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ RF 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 4 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 

Σύνολο 4 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.eee.uniwa.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτηµα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση ικανοτήτων σχεδίασης και η εξοικείωση με τις 
εφαρμογές των RF ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, με χρήση τόσο συγκεντρωμένων όσο και 
κατανεμημένων εξαρτημάτων. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις μεθόδους ανάλυσης, σχεδίασης, 
κατασκευής και χαρακτηρισμού RF κυκλωμάτων και συστημάτων και θα αποκτήσουν εμπειρία στην 
χρήση λογισμικού προσομοίωσης (CAD) με μοντέλα κυκλωμάτων και εξαρτημάτων RF. 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ τρια θα είναι σε θέση να:  

• αναλύει συγκεντρωμένα/κατανεμημένα κυκλώματα και συστήματα RF 
• σχεδιάζει RF κυκλώματα και συστήματα με βάση δοθείσες προδιαγραφές 
• βελτιστοποιεί RF κυκλώματα και συστήματα  
• εκτελεί μελέτες εφαρμογής και εξάγει σχέδια layout RF κυκλωμάτων και συστημάτων 
• ελέγχει την συμπεριφορά και τις επιδόσεις RF κυκλωμάτων και συστημάτων. 

 
 
 



Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη Εργασία  
• Ομαδική Εργασία 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
• Προαγωγή δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή: Ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, συχνότητες ραδιοσυχνοτήτων (RF), βασικές 
αρχιτεκτονικές συστηµάτων και ποµποδέκτες RF. Μέσα διάδοσης, ανακλάσεις, 
µέγιστη µεταφορά ισχύος. 

2. Συγκεντρωµένα και κατανεµηµένα κυκλώµατα: Η ηλεκτροµαγνητική συµπεριφορά 
της αντίστασης, του πυκνωτή και του πηνίου στις υψηλές συχνότητες (RF).  
Συντονισµός. Συντελεστής ποιότητας. Μετασχηµατισµός σύνθετης αντίστασης. 
Χάρτης Smith. 

3. Μοντέλα τρανζίστορ στις υψηλές συχνότητες: Ισοδύναµα κυκλώµατα RF, 
παράµετροι S. Ολοκληρωµένα κυκλώµατα RF, MIC, MMIC. 

4. Σχεδίαση φίλτρων: Κατηγορίες φίλτρων. Παθητικά και ενεργά φίλτρα. Σχεδίαση για 
συγκεκριµένη τάξη φίλτρου. Φίλτρα µικροταινιακών γραµµών µεταφοράς.  

5. Ενισχυτές µικρού σήµατος: Ενισχυτές χαµηλού θορύβου. Θερµοκρασία θορύβου 
κεραίας και συντελεστής θορύβου κυκλώµατος. Συντελεστής θορύβου διατάξεων σε 
διαδοχική συνδεσµολογία. Συντονισµένοι ενισχυτές και ενισχυτές Stagger.  

6. Ενισχυτές ισχύος: Τάξεις λειτουργίας, σηµείο συµπίεσης 1 dB, αρµονικές και 
προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης. 

7. Μείκτες και DAC/ADC:  Κύτταρο Gilbert, άνω και κάτω µετατροπή συχνότητας, 
διαµόρφωση AM. Χαρακτηριστικά µεικτών. Θεώρηµα δειγµατοληψίας. 
Αναλογικοψηφιακοί και ψηφιοαναλογικοί µετατροπείς. 

8. Ταλαντωτές 1: Ταλαντωτές συγκεντρωµένων κυκλωµάτων. Αρνητική ανάδραση, 
κριτήριο Barkhausen. Ταλαντωτές γέφυρας Wien, ταλαντωτές ολίσθησης φάσης, 
κρυσταλλικοί ταλαντωτές.  

9. Ταλαντωτές 2: Σχεδίαση ταλαντωτών µε χρήση χάρτη Smith. Βρόχος κλειδωµένης 
φάσης (PLL). Συνθέτης συχνοτήτων. 

10. Δίθυρα και πολύθυρα δίκτυα: Μήτρες αντιστάσεων και αγωγιµοτήτων, µήτρες 
ABCD και υβριδικών παραµέτρων, µήτρα σκέδασης.  

11. Μέτρηση παραµέτρων σκέδασης:  Μοντέλα µικροκυµατικών και εξαρτηµάτων RF 
για προγράµµατα CAD.  

12. Συστήµατα RF: Ανάλυση και σύνθεση συστήµατος RF µε παραµέτρους σκέδασης. 
Σχεδίαση µε χρήση λογισµικού προσοµοίωσης. 

13. Ανασκόπηση Ύλης Μαθήµατος.  
 

 

 



4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Δια ζώσης διδασκαλία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση διαφανειών 
• Ιστοσελίδα μαθήματος 
• Χρήση e-mail για επικοινωνία με φοιτητές 
• Λογισμικό CAD για σχεδίαση RF κυκλωμάτων και 

συστημάτων 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται 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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Μελέτη υλικού διαλέξεων  39 
Εργαστηριακές ασκήσεις οι 
οποίες εστιάζουν στην 
εφαρµογή των εννοιών που 
παρουσιάζονται στις 
διαλέξεις  

13 

Συγγραφή αναφοράς για τις 
εργαστηριακές ασκήσεις 

13 

Προετοιµασία για τις 
εξετάσεις 

16 

Σύνολο Μαθήµατος  120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση επί του συνόλου της διδαχθείσας 
ύλης (50 % ή 80 %), η οποία περιλαμβάνει την επίλυση 
προβλημάτων κυκλωμάτων RF. 

 
ΙΙ. Προαιρετική γραπτή ενδιάμεση εξέταση, η οποία 

περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων (study case) 
κυκλωμάτων RF για τις θεματικές ενότητες 1 έως 6 (30 
%). 

 
ΙΙΙ. Παράδοση εργασίας σχεδίασης σε λογισμικό CAD, και  

σχετικής αναφοράς (20 %) 
  
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται κυρίως με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
και επίλυση προβλημάτων, στην ελληνική γλώσσα (ή 
στην αγγλική, για φοιτητές Erasmus). 

  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Bowick, R.,  “RF Circuit Design”, Newnes, 2nd Ed., 2007. 
2. Ludwig, R., Bogdanov, G., “RF Circuit Design: Theory and Applications”, 

Pearson, 2009.  
3. Vizmuller, P., “RF Design Guide – Systems, Circuits and Equations”, Artech 

House Publishers, 1995.  

 

 


