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Προθγμζνα Θζματα Επικοινωνιϊν

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για
το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
E-learning

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

4
2

9

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Επιςτθμονικισ Περιοχισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα

Ελλθνικι και Αγγλικι
ΝΑΙ
http://multicom.teipir.gr/advancedcommunications.html

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να:








υπολογίηουν τθν ενζργεια, τθν ιςχφ και το φάςμα ενόσ νομοτελειακοφ ςιματοσ και τθ μζςθ
ιςχφ και τθ φαςματικι πυκνότθτα ιςχφοσ ενόσ τυχαίου ςιματοσ,
επιλζγουν τθν κατάλλθλθ ψθφιακι διαμόρφωςθ με δεδομζνα τα βαςικά χαρακτθριςτικά
του διαφλου μετάδοςθσ όπωσ το εφροσ ηϊνθσ και το είδοσ των αλλοιϊςεων που προκαλεί
ςτο μεταδιδόμενο ςιμα,
ςχεδιάηουν το βζλτιςτο δζκτθ με δεδομζνα το είδοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ διαμόρφωςθσ
και τα χαρακτθριςτικά του διαφλου,
ςυγκρίνουν μεκόδουσ διαμόρφωςθσ ωσ προσ τθν αποτελεςματικι χριςθ του εφρουσ ηϊνθσ
μετάδοςθσ και τισ απαιτιςεισ ιςχφοσ για ςυγκεκριμζνθ πικανότθτα ςφάλματοσ,
ςχεδιάηουν γραμμικοφσ μπλοκ κϊδικεσ και ςυνελικτικοφσ κϊδικεσ και να περιγράφουν τθ
διαδικαςία ανίχνευςθσ και διόρκωςθσ ςφαλμάτων,
αναλφουν ειδικά κζματα επικοινωνιϊν που βαςίηονται ςε ζννοιεσ όπωσ θ διαμόρφωςθ
πολλαπλϊν φερουςϊν και το OFDM, το διάχυτο φάςμα, ο δίαυλοσ πολλαπλϊν διαδρομϊν
με διαλείψεισ και τα ςυςτιματα πολλαπλϊν κεραιϊν (MIMO).

Λζξεις κλειδιά: OFDM, MIMO, Κεραίεσ, διαμόρφωςθ, δίαυλοσ, φαςματικι πυκνότθτα, διαςπορά
φάςματοσ, δίαυλοσ πολλαπλϊν διαδρομϊν με διαλείψεισ, ςυνελικτικοί κϊδικεσ, διόρκωςθ
ςφαλμάτων.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
2. Αυτόνομθ Εργαςία
3. Ομαδικι Εργαςία
4. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το μάκθμα χωρίηεται ςε πζντε (5) γνωςτικζσ ενότθτεσ:
1.

Ειςαγωγή – ήματα και ςυςτήματα επικοινωνιών
Στθν ειςαγωγι περιγράφονται οι βακμίδεσ ενόσ ψθφιακοφ ςυςτιματοσ επικοινωνιϊν.
Αναλφονται ςιματα και ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ψθφιακζσ επικοινωνίεσ.
Ορίηονται τα τυχαία ςιματα ωσ τυχαίεσ διαδικαςίεσ και παρουςιάηονται οι ιδιότθτεσ τουσ.
Παρουςιάηεται θ γεωμετρικι αναπαράςταςθ των ςθμάτων.

2.

Ψηφιακζσ διαμορφώςεισ
θ

Στθν 2 ενότθτα αναλφονται οι ψθφιακζσ διαμορφϊςεισ με και χωρίσ μνιμθ για μετάδοςθ ςτθ
βαςικι ηϊνθ και ςτθ ηϊνθ διζλευςθσ. Υπολογίηονται τα φάςματα των διαμορφωμζνων
ςθμάτων. Παρουςιάηεται θ ςχεδίαςθ ςθμάτων για τθ ψθφιακι μετάδοςθ μζςω διαφλων
περιοριςμζνου εφρουσ ηϊνθσ και περιγράφονται μζκοδοι εξίςωςθσ διαφλου για τθ διόρκωςθ
των παραμορφϊςεων.
3.

Ψηφιακή αποδιαμόρφωςη
θ

Στθν 3 ενότθτα παρουςιάηονται οι διαφορετικοί τφποι αποδιαμορφωτϊν, αναλφονται τα
κριτιρια ανίχνευςθσ, υπολογίηονται οι πικανότθτεσ ςφάλματοσ ανίχνευςθσ παρουςία
προςκετικοφ λευκοφ Gaussian κορφβου των διαφόρων ςυςτθμάτων αποδιαμόρφωςθσ και
γίνεται ςυγκριτικι ανάλυςθ επίδοςθσ. Επίςθσ παρουςιάηεται ο ςυγχρονιςμόσ φζροντοσ και
ςυμβόλου.
4.

Χωρητικότητα και κωδικοποίηςη διαφλου
θ

Στθν 4 ενότθτα γίνεται ειςαγωγι ςτθ κεωρία των πλθροφοριϊν, ορίηεται θ χωρθτικότθτα

διαφλου και παρουςιάηεται θ κωδικοποίθςθ για αξιόπιςτθ επικοινωνία με τθ χριςθ γραμμικϊν
μπλοκ και ςυνελικτικϊν κωδίκων.
5.

Ειδικά θζματα επικοινωνιών
Στθν τελευταία ενότθτα παρουςιάηονται θ διαμόρφωςθ πολλαπλϊν φερουςϊν και το OFDM, τα
ςυςτιματα επικοινωνίασ διάχυτου φάςματοσ, θ ψθφιακι μετάδοςθ μζςω διαφλων πολλαπλϊν
διαδρομϊν με διαλείψεισ και τα ςυςτιματα πολλαπλϊν κεραιϊν (MIMO).

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα,
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
 Ε-learning
εκπαίδευςθ κ.λπ.
 Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
μελζτθσ και αςκιςεισ),
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ  Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
του μακιματοσ και e-mail.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Διαλζξεισ, E-learning, Μελζτθ / Αςκιςεισ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαςικό βιβλίο

Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ και e-learning
E-learning
Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project) και
ςυγγραφι αναφοράσ ι
ανάκεςθ αςκιςεων
Μελζτθ και προετοιμαςία για
τισ εξετάςεισ
Επίςκεψθ ςε εταιρία ι φορζα
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτοσ
Εργαςίασ
Εξαμινου
52
26
26
104

60
2
270

Μελζτθ και αναφορά ι Αςκιςεισ – 20%
Ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ – 30%
Τελικι γραπτι εξζταςθ – 50%
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