
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.5.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

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  
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 Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.eee.uniwa.gr/el/spoudes/pps/ps 

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 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει πέρα από την κατανόηση των βασικών εννοιών και την 
εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών, να προσφέρει μια 
σφαιρική επισκόπηση του χώρου των τηλεπικοινωνιών, καθώς είναι η πρώτη επαφή τους 
με αυτή την επιστημονική περιοχή. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να: 

 Έχει αποκτήσει αντίληψη στο γνωστικό αντικείμενο των τηλεπικοινωνιών. 
 Έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες και εργαλεία για την περιγραφή των 

τηλεπικοινωνιακών σημάτων και συστημάτων. 
 Έχει αποκτήσει αντίληψη στην συστημική θεώρηση των τηλεπικοινωνιών και να 

αναγνωρίζει το σκοπό των τηλεπικοινωνιακών υποσυστημάτων που συναντώνται ως 
βαθμίδες στις διεργασίες πομπού, κανάλι μετάδοσης και δέκτη.   

 Έχει κατανοήσει τις έννοιες και τα βασικά χαρακτηριστικά/παραμέτρους των 



συστημάτων διαμόρφωσης, ημιτονικού ή παλμικού φέροντος. 
 Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της πολυπλεξίας χρόνου/συχνότητας. 
 Έχει κατανοήσει βασικές αρχές και έννοιες θορύβου στα τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα. 
 Έχει κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων μετατροπής σήματος από 

αναλογικό σε ψηφιακό. 
 Έχει γνωρίσει βασικές έννοιες των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
 Μπορεί να εφαρμόσει τον ισολογισμό ισχύος σε ζεύξεις από σημείο σε σημείο. 
 Έχει εξοικειωθεί με την πειραματική μελέτη/παρατήρηση τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων και με την καταγραφή βασικών παραμέτρων επίδοσής τους. 
  

 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 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 Αυτόνομη Εργασία 
 Ομαδική Εργασία 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αρχικά παρουσιάζεται η συστημική θεώρηση των τηλεπικοινωνιών και περιγράφεται ο σκοπός των 
τηλεπικοινωνιακών υποσυστημάτων που συναντώνται ως βαθμίδες στις διεργασίες πομπού, 
κανάλι μετάδοσης και δέκτη και κατόπιν αναλύονται τα βασικά σήματα και τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά, όπως η έννοια του φάσματος, η ανάλυση των 
συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας, η αναγκαιότητα της διαμόρφωσης. Επίσης αναλύεται η 
έννοια κι ο όγκος της πληροφορίας. Δίνεται η σφαιρική εικόνα του χώρου των τηλεπικοινωνιών, 
που εκτείνεται στις ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες συμπεριλαμβανομένων και των 
οπτικών επικοινωνιών, και παρουσιάζονται οι τεχνικές προκλήσεις που συναντώνται.      
Στην συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των δομικών μονάδων ενός 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος (πομπός, δέκτης). Στα πλαίσια αυτά αναλύονται οι βασικές 
μέθοδοι αναλογικής διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης ημιτονικού φέροντος (AM, PM, FM) 
καθώς και οι διαμορφώσεις αποδιαμορφώσεις παλμών.  
Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες του μέσου μετάδοσης καθώς και η επίδρασή του στα 
μεταδιδόμενα σήματα όπως π.χ., φαινόμενα παραμορφώσεων, ενδοδιαμορφώσεων κτλ. Σε 
επόμενο κύκλο μελετάται ο θόρυβος στις διάφορες βαθμίδες των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
και η σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης σε σχέση με το θόρυβο. Επιπρόσθετα, γίνεται 
σύντομη εισαγωγή τόσο στην μετατροπή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή 
(δειγματοληψία, κβάντιση, κωδικοποίηση), όσο και στα ψηφιακά συστήματα διαμορφώσεων και 
εισαγωγή στα συστήματα φασματικής και χρονικής πολυπλεξίας. Τέλος παρουσιάζεται η ανάλυση 
τηλεπικοινωνιακής ζεύξης με βάση τον ισολογισμό ισχύος.  
 
Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ύλης σε ενότητες/διαλέξεις: 



 
Θεωρητικό μέρος: 
 
1. Γενική εισαγωγή στην αναγκαιότητα των Τηλεπικοινωνιών. Οι βασικές έννοιες της 

Πληροφορίας και του Σήματος. Θεμελιώδεις έννοιες τηλεπικοινωνιακών σημάτων (κατηγορίες, 
εκφράσεις, αναπαράσταση, βασικά σήματα, κτλ). Ιδιότητες των σημάτων στο πεδίο του 
χρόνου και το πεδίο των συχνοτήτων.   

2. Διάκριση των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων με βάση το ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο 
μετάδοσης. Διάκριση αναλογικών και ψηφιακών Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών. Συστημική 
θεώρηση των τηλεπικοινωνιών. Δομικό διάγραμμα και βαθμίδες Τηλεπικοινωνιακού 
Συστήματος. 

3. Το Σύστημα Πομπού. Εισαγωγή στην Κωδικοποίηση και τη Διαμόρφωση. Η έννοια του 
φέροντος και η μετατόπιση συχνότητας. Αναλογικές Διαμορφώσεις Ημιτονικού Φέροντος. 
Διαμορφώσεις Πλάτους, θεωρητική παρουσίαση, πρακτική υλοποίηση και παραδείγματα. 

4. Διαμορφώσεις Γωνίας, θεωρητική παρουσίαση, πρακτική υλοποίηση και παραδείγματα. 
5. Ειδικές εφαρμογές των διαμορφώσεων. Φασματική πολυπλεξία, στερεοφωνική μετάδοση. 
6. Το σύστημα του Δέκτη. Κατηγοριοποίηση και χαρακτηριστικά. Δέκτες με ή χωρίς βαθμίδα 

αλλαγής συχνότητας. 
7. Η αποδιαμόρφωση. Η αποδιαμόρφωση ως συζυγής πράξη της διαμόρφωσης. 

Αποδιαμορφώσεις πλάτους και γωνίας. Θεωρητική παρουσίαση και πρακτική υλοποίηση.  
Παραδείγματα.  

8. Το σήμα στον Τηλεπικοινωνιακό Δίαυλο. Προβλήματα και παραμορφώσεις των σημάτων. Ο 
Θόρυβος στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. Θόρυβος και αναλογικές διαμορφώσεις. 
Συγκρίσεις. 

9. Ανάλυση τηλεπικοινωνιακής ζεύξης με τη χρήση του ισολογισμού ισχύος. Έννοιες, μεγέθη και 
υπολογισμοί (κέρδος, απώλειες, εικόνα θορύβου κτλ.). 

10. Διαμορφώσεις παλμικού φέροντος. Διαμόρφωση PAM, PWM, PPM 
11. Αναφορά στα Ασύρματα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών. Εισαγωγή στα Συστήματα Πολυπλεξίας 

χρόνου και συχνότητας. 
12. Εισαγωγή  στις Οπτικές Επικοινωνίες. 
13. Εισαγωγή στην μετατροπή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή (δειγματοληψία, 

κβάντιση, κωδικοποίηση) . Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακών Επικοινωνιών. 
 

Εργαστηριακό μέρος: 
 
1. Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης στα τηλεπικοινωνιακά σήματα (βασικά σήματα, 

αναπαράσταση στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο των συχνοτήτων). 
2. Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης και υλοποίησης διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης 

πλάτους. 
3. Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης και υλοποίησης διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης 

συχνότητας. 
4. Εργαστηριακή άσκηση διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης παλμικού φέροντος (PAM, PWM, 

PPM). 
5. Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης και υλοποίησης συστήματος βρόχου φάσης (PLL) 
6. Εργαστηριακή άσκηση μελέτης δειγματοληψίας και κωδικοποίησης βασικού σήματος 
7. Εργαστηριακή άσκηση μελέτης Φασματικής και Χρονικής Πολυπλεξίας.   

 

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 

Λογισμικό προσομοίωσης τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων. 
 



με τους 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 με 
εφαρμογή των θεωρητικών 
εννοιών σε λογισμικό 
προσομοίωσης και 
πειραματική μελέτη 
τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων.  

13 

Καταγραφή αποτελεσμάτων 
και συμπερασμάτων σε κάθε 
άσκηση (7 ασκήσεις επί 4 
ώρες). 

13 

Εργασίες, ασκήσεις, μελέτη 
και ανάλυση βιβλιογραφίας 

50 

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 θεωρητικού μέρους του 
μαθήματος (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ανάπτυξη θεωρητικών ζητημάτων 
- Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 
 
ΙΙ. Αξιολόγηση επί του εργαστηριακού μέρους του 
μαθήματος (40%) ως εξής: 
- Γραπτή αξιολόγηση κατανεμημένη στη διάρκεια των 

εργαστηριακών μαθημάτων 
- Καταγραφή και παράδοση ατομικών φύλλων εργασίας 

σε κάθε εργαστηριακή άσκηση 
- Προφορική αξιολόγηση κατά την διάρκεια των 

εργαστηριακών ασκήσεων 
- Ατομικές εργασίες 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
• Α. Νασιόπουλος, «Τηλεπικοινωνίες», 1η έκδοση 2007, Εκδόσεις Αράκυνθος. 
• S. Haykin, M. Moher, «Συστήματα Επικοινωνίας», 5η έκδοση 2010, Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 
• H.Taub, D.L. Schilling, «Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων», 3η έκδοση 2006, Εκδόσεις 

Τζιόλα. 
• J. Proakis, M. Salehi, «Συστήματα Επικοινωνιών», 1η έκδοση 2003, Εκδόσεις Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 
 


