
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

aΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.9-2.9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

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 

5   

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 Εμβάθυνσης & Εμπέδωσης Γνώσεων 
Ειδικότητας (ΜΕΕ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΕΕΕ.8-2.2 Κεραίες 

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: 
 
Τα συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας παρέχουν ζωτικές και χαμηλού κόστους 
υπηρεσίες σταθερής και κινητής επικοινωνίας σε πολύ μεγάλες περιοχές κάλυψης της 
γης, της θάλασσας και του αέρα. Στο μάθημα αυτό διδάσκονται τα προχωρημένα 
στοιχεία και οι τεχνικές σχεδιασμού και ανάλυσης δορυφορικών συστημάτων 
επικοινωνίας. 
 
Τα θέματα περιλαμβάνουν τις δορυφορικές τροχιές, τους διαστημικούς σταθμούς και 
τους τερματικούς σταθμούς εδάφους, την κατανομή συχνοτήτων, το διεθνές 
ρυθμιστικό πλαίσιο,  τον υπολογισμό των ζεύξεων και την διάδοση σημάτων, τη 
διάλειψη λόγω βροχής και τη διαθεσιμότητα ζεύξεων, την ψηφιακή διαμόρφωση, τους 
κωδικούς διόρθωσης σφαλμάτων, την πολλαπλή πρόσβαση, τον συγχρονισμό του 
δέκτη και τα βασικά στοιχεία της δορυφορικής δικτύωσης. 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του μαθήματος, οι φοιτητές 
αναμένεται να: 
 επιλύουν προβλήματα τροχιακών παραμέτρων ενός δορυφόρου, 
 εκτιμούν και προσδιορίζουν τις γωνίες αζιμούθου και ανύψωσης και την 

ορατότητα ενός γεωστατικού δορυφόρου από έναν επίγειο σταθμό, 
 σχεδιάζουν και διαχειρίζονται προϋπολογισμούς ζέυξεων για τις  ανερχόμενες και 

τις κατερχόμενες ζεύξεις στον δέκτη του επίγειου και του δορυφορικού 
τερματικού, 

 εκτιμούν τον λόγο σήματος σήματος προς θόρυβο ή το ρυθμό σφάλματος (BER) 
για μια δορυφορική ζεύξη, 

 σχεδιάζουν ένα δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων για τον λόγο σήματος προς θόρυβο και  BER, 

 καθορίζουν τη βελτίωση του BER που επιτυγχάνεται με διάφορες τεχνικές, 
 προσδιορίζουν την επίδραση της εξασθένησης βροχής σε μια δορυφορική ζεύξη 

και τη διαθεσιμότητα της ζεύξης, 
 εκτιμούν τον τύπο και τις διαστάσεις των κεραιών που χρησιμοποιούνται σε 

δορυφόρους και στους επίγειους σταθμούς, 
 σχεδιάζουν δορυφορικά συστήματα επικοινωνιών που χρησιμοποιούν 

δορυφόρους GEO ή LEO για τη μεταφορά φωνής, βίντεο ή δεδομένων 
χρησιμοποιώντας αναλογική ή ψηφιακή διαμόρφωση, και τέλος, να 

 παρακολουθούν με κριτική σκέψη το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο τους τομείς των 
δορυφορικών υπηρεσιών και των διαστημικών εφαρμογών. 

 

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 

 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη Εργασία  
 Ομαδική Εργασία 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Παράμετροι των δορυφορικών τροχιών, προσδιορισμός  των γωνιών 
αζιμουθίου και ανύψωσης ενός γεωστατικού δορυφόρου από έναν επίγειο 
σταθμό, 

2. Προϋπολογισμούς ζέυξεων για μια ανερχόμενη ζεύξη και μια 
κατερχόμενη ζεύξη και να προσδιορισμός του λόγου φορέα προς θόρυβο 
(C/N) σε δέκτη επίγειου τερματικού, 

3. Υπολογισμός του λόγου σήματος προς θόρυβο (SNR) ή το ρυθμό 
σφάλματος (BER) για μια δορυφορική ζεύξη, 

4. Σχεδιασμός ενός  δορυφορικού συστήματος επικοινωνίας για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων για τον λόγο σήματος προς θόρυβο (S/N) σε 
αναλογική ζώνη βάσης ή BER σε ψηφιακή ζεύξη χρησιμοποιώντας 
κατάλληλες τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης - βελτίωση του BER  μέσω 
τεχνικών κωδικοποίησης ARQ και FEC, 

5. Επίδραση της εξασθένησης βροχής σε μια δορυφορική ζεύξη και τη 
διαθεσιμότητα της ζεύξης με βάση τη γεωγραφική θέση των επίγειων 
τερματικών, 

6. Τύποι και διαστάσεις των κεραιών που χρησιμοποιούνται σε δορυφόρους 
και στους επίγειους σταθμούς, 

7. Δορυφορικά συστήματα GEO ή LEO για τη μεταφορά φωνής, βίντεο ή 
δεδομένων χρησιμοποιώντας αναλογική ή ψηφιακή διαμόρφωση 

8. Διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο τους τομείς των δορυφορικών υπηρεσιών και 
των διαστημικών εφαρμογών. 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

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 μέσω 

e-class 
 

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 

58 
 

Εκπόνηση ατομικής 
εργασίας           

20 

Προετοιμασία για το 
τελικό διαγώνισμα 

20 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

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 πού είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση επί του συνόλου της 
διδαχθείσας ύλης (70%). 

ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (30%)  
 

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

 

 

 

 

 
  



 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Maral G., Bousquet M., “Δορυφορικές Επικοινωνίες”, 3η Έκδοση, Τζιόλας, 

2. Καψάλης Χ., Κωττής Π., “Δορυφορικές Επικοινωνίες”, 1η Έκδοση, 
Τζιόλας,  

3. ITU Handbook on Satellite Communications (FSS)3rd edition,  

4. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

• International Journal of Satellite Communications and 
Networking  

• IEEE Transactions on Broadcasting  
 

 


