
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.7-2.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ  

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 (ΜΕΥ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

EEE.5.4: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στα αγγλικά) 

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 

 
Το μάθημα πραγματεύεται θεμελιώδεις έννοιες των γραμμών μεταφοράς στην 
επιστημονική περιοχή των ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων υψηλών συχνοτήτων 
τις οποίες μεταφέρει αυτούσιες για την κατανόηση της λειτουργίας των κυματοδηγών και 
των μικροκυματικών κοιλοτήτων, αντικειμένων που για την κατανόησή τους απαιτούν κατά 
τεκμήριο ισχυρό υπόβαθρο ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας. Το μάθημα διδάσκεται ως 
υποχρεωτικό της κατεύθυνσης Επικοινωνιών και Δικτύων στο 6ο εξάμηνο σπουδών και 
υποστηρίζει μαθήματα της κατεύθυνσης όπως Μικροκύματα ΙΙ, Κεραίες, και 
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. 
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια των γραμμών μεταφοράς 
και των κυματοδηγών όχι μόνον ως μέσου μετάδοσης ισχύος σε υψηλές συχνότητες αλλά 
και ως στοιχείου κυκλώματος με κατανεμημένα χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία αυτά είναι 
απαραίτητα στα κυκλώματα υψηλών συχνοτήτων, κυρίως λόγω της αδυναμίας κατασκευής 



συγκεντρωμένων διακριτών στοιχείων. Στους σκοπούς του μαθήματος εντάσσεται η 
διδασκαλία της διάδοσης κυμάτων σε συγκεντρωμένα μέσα, η μελέτη και κατανόηση της 
δημιουργίας των στάσιμων κυμάτων καθώς και της ανάλυσης των συνδεσμολογιών 
γραμμών. Το μάθημα εστιάζει ιδιαίτερα στο αντικείμενο των κυματοδηγών για 
μικροκυματικές συχνότητες και αναλύει ζητήματα κυματοδηγούμενων ρυθμών, ισχύος, 
προσαρμογής και διέγερσης, Οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες συμπληρώνουν το 
μάθημα, στοχεύουν κυρίως στην καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων τα οποία αναλύονται 
στην θεωρία, τόσο μέσω κατάλληλου εξοπλισμού όσο και μέσω λογισμικού προσομοίωσης.     
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 
 ερμηνεύσει τα φαινόμενα διάδοσης κυμάτων μέσω γραμμών μεταφοράς σε υψηλές 

συχνότητες 
 περιγράψει τους βασικούς τύπους γραμμών μεταφοράς και πώς αυτοί 

διαφοροποιούνται και λειτουργούν στο φάσμα συχνοτήτων μέχρι και τις μικροκυματικές 
συχνότητες 

 επεξηγήσει την έννοια των κατανεμημένων χαρακτηριστικών και να ορίσει την 
χαρακτηριστική αντίσταση των γραμμών μεταφοράς 

 επεξηγήσει την έννοια των προσπιπτόντων και ανακλωμένων κυμάτων καθώς και την 
δημιουργία των στασίμων κυμάτων κατά μήκος μιας γραμμής μεταφοράς 

 υπολογίσει την μορφή του στάσιμου κύματος για διάφορους τερματισμούς, την 
αντίσταση εισόδου για συνδεσμολογίες γραμμών, καθώς και την δυνατότητα 
προσαρμογής τους με χρήση στελέχους και μετασχηματιστών λ/4. 

 υπολογίζει παθητικά κατανεμημένα στοιχεία σε υψηλές συχνότητες με χρήση 
βραχυκυκλωμένων ή ανοικτών τμημάτων γραμμών 

 υπολογίζει τις βασικές παραμέτρους των γραμμών μέσω του χάρτη Smith 
 εφαρμόζει την ηλεκτρομαγνητική θεωρία για τον υπολογισμό των κυματοδηγούμενων 

ρυθμών στους βασικούς μικροκυματικούς κυματοδηγούς  
 επεξηγεί την έννοια των ρυθμών κυματοδήγησης και των συχνοτήτων αποκοπής τους σε 

μικροκυματικούς κυματοδηγούς 
 αναλύει την κατανομή πεδίου και να υπολογίζει τα χαρακτηριστικά του βασικού ρυθμού 

σε ορθογωνικούς κυματοδηγούς 
 υπολογίζει τις συχνότητες συντονισμού σε ορθογωνικές μικροκυματικές κοιλότητες 

 
 

 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 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναπτύσσεται σε δύο διδακτικές ενότητες οι οποίες 
καλύπτουν: α) τις βασικές αρχές των γραμμών μεταφοράς σε υψηλές συχνότητες, τις 
ιδιότητες και την χρήση κατάλληλα τερματισμένων γραμμών και την χρήση του χάρτη 
Smith για υπολογισμούς και προσαρμογή γραμμών μεταφοράς β) την ανάλυση 
διάδοσης μικροκυματικών συχνοτήτων μέσω μεταλλικών κυματοδηγών, τους ΤΕ και ΤΜ 
ρυθμούς κυματοδήγησης σε ορθογωνικούς κυματοδηγούς και την ανάλυση των 
μικροκυματικών κοιλοτήτων. 

 
Η πρώτη ενότητα πραγματοποιείται σε 12 δίωρες διαλέξεις (6 εβδομάδες) 
1. Τύποι RF γραμμών μεταφοράς – ομοαξονικά καλώδια – μικροταινίες και 

κυματοδηγοί. Κατανεμημένες παράμετροι γραμμών μεταφοράς 
2. Εξισώσεις κατανομής τάσης και ρεύματος σε γραμμές απείρου μήκους. 

Χαρακτηριστική αντίσταση - Σταθερά διάδοσης.  
3. Εξισώσεις κατανομής τάσης και ρεύματος σε τερματισμένες γραμμές – Αντίσταση 

εισόδου γραμμής μεταφοράς. Προσπίπτον, ανακλώμενο και στάσιμο κύμα - 
συντελεστής ανάκλασης - προσαρμογή. 

4. Ταχύτητα διάδοσης – ταχύτητα ομάδας – παραμόρφωση και κριτήριο Heaviside. 
Βραχυκυκλωμένες και ανοικτές γραμμές. Ισοδύναμα τετράπολα και περιορισμοί 
χρήσης τους. Γραμμές χωρίς απώλειες - συντελεστής στασίμου κύματος - μελέτη 
στασίμου γραμμής με διάφορους τερματισμούς. 

5. Ιδιότητες βραχυκυκλωμένων και ανοικτών γραμμών χωρίς απώλειες. 
Μετασχηματιστής λ/4 - συχνότητες συντονισμού γραμμών λ/4 και λ/2. 

6. Περιγραφή κατασκευής και χρησιμότητα του Χάρτη Smith. Εφαρμογές του Χ. Smith 
για την εύρεση άγνωστου φορτίου και προσαρμογή με στέλεχος. 
 

Η δεύτερη ενότητα πραγματοποιείται σε 14 δίωρες διαλέξεις (7 εβδομάδες) 
7. Μικροκυματικοί κυματοδηγοί: Στοιχεία ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας - Εξισώσεις 

Maxwell. Κυματικές εξισώσεις - Επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.  
8. Επίπεδοι κυματοδηγοί ΤΕΜ. Ορθογωνικοί κυματοδηγοί – οριακές συνθήκες και 

κύματα ΤΕ. 
9. Ορθογωνικοί κυματοδηγοί – οριακές συνθήκες και κύματα ΤΜ. Συχνότητες 

αποκοπής κυματοδηγούμενων ρυθμών 
10. Κατανομή πεδίου κυματοδηγούμενων ρυθμών. Ταχύτητα διάδοσης - 

χαρακτηριστική αντίσταση – απώλειες  
11. Ανάλυση του βασικού ρυθμού ΤΕ10 ορθογωνικού κυματοδηγού. 

Κυματοδηγούμενη ισχύς – διέγερση – μήτρα σκέδασης. 
12. Κυκλικός κυματοδηγός – ομοαξονική γραμμή – μικροταινίες. Μικροκυματικές 

κοιλότητες - ορθογωνικές κοιλότητες.  
13. Συχνότητες συντονισμού – Συντελεστής ποιότητας κοιλοτήτων. Διέγερση 

κοιλοτήτων και εφαρμογές. 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αναπτύσσεται σε 10 ασκήσεις δίωρης διάρκειας 
ως ακολούθως: 



1. Τεχνητή γραμμή: Σχεδίαση με ισοδύναμα τετράπολα – μορφή στασίμου – μέτρηση 
χαρακτηριστικής αντίστασης – μέτρηση σταθεράς διάδοσης -  μέτρηση 
εξασθένισης. Mέτρηση διαφοράς φάσης οδεύοντος κύματος σε γραμμή μεταφοράς 

2. Ιδιότητες γραμμών μεταφοράς: Χρήση συσκευής προσομοίωσης για την μελέτη 
συχνοτήτων συντονισμού γραμμών λ/4, και λ/2. 

3. Γραμμή Lecher: Μελέτη στασίμου γραμμής RF χωρίς απώλειες για διάφορους 
τερματισμούς. Μέτρηση άγνωστου φορτίου μέσω του στασίμου και χρήσης του 
χάρτη Smith. 

4. Φασματική ανάλυση συντονισμένων γραμμών μέσω αναλυτή δικτύων. 
5. Μελέτη ορθογωνικού κυματοδηγού – μέτρηση άγνωστου φορτίου τερματισμού 
6. Ασκήσεις προσομοίωσης γραμμών – μικροταινιών και ορθογωνικών κυματοδηγών 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Δια ζώσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Λογισμικό για την ηλεκτρομαγνητική προσομοίωση 
κυματοδηγών και γραμμών μεταφοράς. 
 

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 τεχνικής 
αναφοράς για τις 
εργαστηριακές ασκήσεις 

28 

Ατομικές εργασίες 
εξάσκησης οι οποίες 
αφορούν το εργαστηριακό 
μέρος του μαθήματος 

35 

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 (40% ή 60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις με σκοπό την ανάπτυξη θεωρητικών 

ζητημάτων  
- Επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 
ΙΙ. Προαιρετική ατομική εργασία η οποία αφορά την 

επίλυση ενός προβλήματος με επί μέρους ερωτήματα 
(20%)     

ΙΙΙ. Αξιολόγηση επί του εργαστηριακού μέρους του 
μαθήματος (40%) ως εξής: 
- Γραπτή εξέταση σε δύο κύκλους εργαστηριακών 

ασκήσεων  
- Αξιολόγηση ατομικών εργασιών 
- Προφορική αξιολόγηση κατά την διάρκεια των 

εργαστηριακών ασκήσεων 
 



5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

• Τ.Β.Γιούλτσης, Ε.Ε.Κριεζής, Μικροκύματα - Θεωρία και Εφαρμογές,  Τζιόλα 2017 
• Ε. Η. Βόγκλης : Μικροκυματικές Διατάξεις Ι , Σημειώσεις 
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