
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ.Β.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ασύρματη Διάδοση - Ραδιοζεύξεις 

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  4 6 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 1 

Σύνολο 5 
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 

Σύντομη περιγραφή: Στο μάθημα παρουσιάζεται και αναλύεται η συμπεριφορά των 
ακτινοβολούμενων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα, στα 
εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα λειτουργίας των κινητών επικοινωνιών, καθώς και η 
επιλογή διαδρομής, συχνότητας και κεραίας για πρακτικά συστήματα επικοινωνίας. Το 
μάθημα διδάσκεται  σε προχωρημένο εξάμηνο και αναφέρεται ειδικότερα σε φοιτητές  που 
επιλέγουν εξειδίκευση σε Τηλεπικοινωνιακά θέματα. Η αυξημένη ζήτηση για ευελιξία και 
φορητότητα έχει οδηγήσει σε έκρηξη στη βιομηχανία των ασύρματων επικοινωνιών και οι 
πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες κορυφαίων εταιρειών τηλεπικοινωνιών 
υποδεικνύουν ότι οι ραδιοζεύξεις μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα καλώδια σε 
οικίες, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο εγγύς μέλλον. 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. Το διδακτικό αυτό υλικό αυτό δεν παρουσιάζεται σε άλλο μάθημα 
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (ΗΗΜ) και αποτελεί εξαιρετικό 
αλληλοσυμπλήρωμα των μαθημάτων Ζ.Β.1 Κεραίες, Ζ.Β.5-2 Μικροκύματα ΙΙ, Η.Β.1. Δίκτυα 
Κινητών Επικοινωνιών, Η.Β.3-1 Ασύρματα δίκτυα Δεδομένων, Η.Β.3-3 Ραδιοναυτιλία-



Ραντάρ, Η.Β.3-4 Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, και Η.Β.3-6 Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα. Οι φοιτητές που σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους στα συστήματα 
επικοινωνιών, κινητών ή σταθερών,  ραντάρ ή στις εφαρμογές του ηλεκτρομαγνητισμού 
γενικότερα, εισάγονται στις βασικές έννοιες που διέπουν τη διάδοση των ραδιοκυμάτων. 
Αυτό το μάθημα δείχνει πώς η θεωρία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μπορεί να 
εφαρμοστεί στην ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων σχεδίασης, όπως είναι οι ενεργειακοί 
προϋπολογισμοί των ραδιοζεύξεων. Αυτό το μάθημα βασίζεται στις θεμελιώδεις έννοιες 
του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που έχουν διδαχθεί στα μαθήματα: Γ.4 Ηλεκτρομαγνητικά 
Πεδία, και ΣΤ.Β.3 Μικροκύματα Ι. 
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια 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 ραδιοεπικοινωνίας και ραντάρ, 

• περιγράφει τα στατιστικά χαρακτηριστικά των πολυδιαδρομικών σημάτων, 
• προσδιορίζει παράγοντες που εμποδίζουν ή ενοχλούν τη διάδοση των 

ραδιοκυμάτων σε διάφορα σενάρια. 
• σχεδιάζει το φυσικό επίπεδο πάσης φύσεως ασυρμάτων τηλεπικοινωνιακών 

δικτυών. 
 

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 

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στο Αντικείμενο του Μαθήματος – Ανασκόπηση Βασικών Εννοιών: 

Επίπεδο Κύμα – Πόλωση – Θεμελιώδεις Έννοιες Κεραιών 
Εβδομάδα 2: Θεμελιώδεις Μηχανισμοί Διάδοσης: Ελεύθερη Διάδοση, Ανάκλαση, 

Διάθλαση/Μετάδοση από επίπεδες επιφάνειες. 
Εβδομάδα 3: Θεμελιώδεις Μηχανισμοί Διάδοσης: Ανάκλαση – Μετάδοση από 

πολυστρωματικές δομές, Σκεδαση από τραχείες επιφάνειες 
Εβδομάδα 4: Θεμελιώδεις Μηχανισμοί Διάδοσης: Περίθλαση από διαφράγματα, ακμές, 

γωνίες 
Εβδομάδα 5: Φαινόμενα και Απώλειες Σκίασης 
Εβδομάδα 6: Πολυδιαδρομική Διάδοση και Διαλείψεις σε Κανάλια Στενής Ζώνης 

(Narrowband) 



Εβδομάδα 7: Πολυδιαδρομική Διάδοση και Διαλείψεις σε Ευρυζωνικά Κανάλια (Wideband) 
Εβδομάδα 8: Ομαλή Ατμοσφαιρική Διάθλαση και Κριτήρια Οπτικής Επαφής 
Εβδομάδα 9: Εξασθένηση από Βροχή και Αέρια Ατμόσφαιρας 
Εβδομάδα 10: Φαινόμενα Διάδοσης και Αρχές Σχεδίασης Επίγειων Σταθερών Ζεύξεων 

Οπτικής Επαφής  
Εβδομάδα 11: Φαινόμενα Διάδοσης και Αρχές Σχεδίασης Δορυφορικών Ζεύξεων  
Εβδομάδα 12: Φαινόμενα Διάδοσης και Αρχές Σχεδίασης της Κάλυψης σε Κελιά Κινητών 

Επικοινωνιών 
Εβδομάδα 13: Ανασκόπηση Ύλης Μαθήματος  
 

4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Χρήση διαφανειών και διαδραστικού πίνακα. 
• Εξειδικευμένο λογισμικό εξομοίωσης 

Ασύρματης Διάδοσης και Ραδιοζεύξεων. 
• Ιστοσελίδα μαθήματος. 
• Χρήση e-class/e-mail για επικοινωνία με 

φοιτητές. 
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 52 
Μελέτη υλικού διαλέξεων 52 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 
Συγγραφή αναφοράς για 
τις εργαστηριακές 
ασκήσεις 

13 

Μελέτη, Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας & 
Συγγραφή Εργασιών 

26 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 24 

Σύνολο Μαθήματος  180 
 

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 (80 %), που περιλαμβάνει επίλυση ασκήσεων και 
προβλημάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Σε κάθε 
ερώτημα αναφέρονται οι μονάδες που αξιολογείται. Η 
εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στην αρχή 
του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος και οι 
φοιτητές μπορούν να έχουν κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης οποιοδήποτε σχετικό βιβλίο. 

 
ΙΙ. Παράδοση και παρουσίαση 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 
• Σταύρος Κωτσόπουλος, «Αρχές και Μοντελοποίηση Ασύρματης Διάδοσης», Εκδόσεις 

Τζιόλα, 2015. 
• Simon R. Saunders, Alejandro Aragón – Zavala (επιμέλεια: Δημοσθένης Βουγιούκας), 

«Κεραίες και διάδοση για ασύρματα συστήματα επικοινωνιών», Εκδόσεις Πεδίο, 2017. 
• Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, «Κεραίες-Ασύρματες Ζεύξεις», Εκδόσεις Τζιόλα, 2013. 
• Α. Κανάτας, Γ. Πάντος, «Ασύρματες Επικοινωνίες», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2017. 

 

 


