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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Τεχνολογία Συςτθμάτων Ήχου, Εικόνασ και Εκπομπισ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 4 
9 E-learning 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Κανζνα 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://audio.teipir.gr/sound_systems/  

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 του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να διακζτουν γνϊςεισ 
υψθλισ εξειδίκευςθσ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ϊςτε να: 
 
 αναγνωρίηουν τθν ζννοια του θχθτικοφ κφματοσ και των αρχϊν που διζπουν τθ 

διάδοςι του ςε ανοικτοφσ και κλειςτοφσ χϊρουσ. 
 διακρίνουν βαςικά ςτοιχεία φυςιολογικισ ακουςτικισ και ψυχοακουςτικισ και τθν 

αντίλθψθ του ιχου από τον άνκρωπο. 
 περιγράφουν και να εξθγοφν το ρόλο των δομικϊν ςτοιχείων τθσ θλεκτρακουςτικισ 

αλυςίδασ εγγραφισ και αναπαραγωγισ. 
 χρθςιμοποιοφν εργαςτθριακά μικρόφωνα και κατάλλθλα μετρθτικά ςυςτιματα για τθν 

εκτζλεςθ ακουςτικϊν και θλεκτρακουςτικϊν μετριςεων 
 επιλζγουν θλεκτρακουςτικοφσ ενεργοποιθτζσ και αιςκθτιρεσ, ανάλογα με τθν 

εφαρμογι τουσ, κακϊσ και να ςχεδιάηουν θχεία. 
 ςχεδιάηουν θλεκτρακουςτικζσ εγκαταςτάςεισ. 
 προςδιορίηουν βαςικζσ ζννοιεσ των ςθμάτων εικόνασ και βίντεο και τα χαρακτθριςτικά 

http://audio.teipir.gr/sound_systems/


που αξιοποιοφνται κατά τθν επεξεργαςία τουσ. 
 διακρίνουν βαςικά ςτοιχεία αντίλθψθσ κινοφμενθσ εικόνασ 
 περιγράφουν και να εξθγοφν το ρόλο και τθν επίδραςθ κάκε βακμίδασ ψθφιοποίθςθσ 

ςτθν πιςτότθτα του ςιματοσ. 
 επεξεργάηονται ιχο, εικόνα και βίντεο χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλο λογιςμικό. 
 ςχεδιάηουν εγκαταςτάςεισ λιψθσ και διανομισ εικόνασ και ιχου. 
 
Λζξεις κλειδιά: Ηλεκτρακουςτικι, Εφαρμοςμζνθ Ακουςτικι, Ήχοσ, Εικόνα, Βίντεο, 

Εκπομπι, Λιψθ και Διανομι, ψθφιακό περιεχόμενο 

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 περιεχόμενο του μακιματοσ εςτιάηεται ςτθν παρουςίαςθ προθγμζνων κεμάτων που 

αφοροφν τθν τεχνολογία και τισ εφαρμογζσ του ιχου και τθσ εικόνασ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, 

τθν ψυχαγωγία και τθν τζχνθ. Χωρίηεται ςε οκτϊ (8) γνωςτικζσ ενότθτεσ 

1 3 x 2
ωρεσ

 διαλζξεισ Ειςαγωγή – Ήχοσ και Εικόνα 

  Στθν ειαγωγικι ενότθτα γίνεται μια παρουςίαςθ του αντικειμζνου του 

μακιματοσ μζςα από τθ ςφνδεςθ του ιχου και τθσ εικόνασ με 

κακθμερινζσ εφαρμογζσ που αφοροφν ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, τθν 

ψυχαγωγία και τθν τζχνθ. Ιδιαίτερα ςυηθτιζται το υπόβακρο που 

πρζπει να ςυγκεντρϊνει ζνασ μθχανικόσ που αςχολείται με τον ιχο και 

τθν εικόνα προκειμζνου να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ 

τεχνολογικζσ εφαρμογζσ του ςυγκεκριμζνου τομζα των θλεκτρονικϊν. 

Τζλοσ παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ ςτοχοκεςία, το περιεχόμενο και θ 

οργάνωςθ του μακιματοσ ςε ενότθτεσ διδαςκαλίασ. 

2 3 x 2
ωρεσ

 διαλζξεισ Ήχοσ: παραγωγή, διάδοςη, μετρήςιμα μεγζθη. 

  Στθ 2
θ
 ενότθτα ειςάγεται θ ζννοια του ιχου ωσ μθχανικι χωροχρονικι 

διαταραχι και γίνεται πρακτικι επίλυςθ κυματικϊν εξιςϊςεων για 

χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ θχθτικϊν κυμάτων. Επίςθσ, αναλφονται 

κζματα που αφοροφν τθν παραγωγι του ιχου (ακουςτικζσ πθγζσ, 

κατευκυντικότθτα πθγϊν), τθ διάδοςθ του ςε ανοικτοφσ χϊρουσ (με 



ζμφαςθ ςτθ διάδοςθ ςτθν ατμόςφαιρα) και ςτα μετριςιμα μεγζκθ του 

ιχου. Τζλοσ παρουςιάηονται κζματα που αφοροφν τθ μελζτθ, τθ 

νομοκεςία (και τα αντίςτοιχα διακζςιμα λογιςμικά) που αφοροφν το 

κόρυβο ςε ανοικτοφσ χϊρουσ. 

3 3 x 2
ωρεσ

 διαλζξεισ Ακουςτική κλειςτϊν χϊρων και ειςαγωγή ςτη φυςιολογική 

ακουςτική και την ψυχοακουςτική 

  Στθν 3
θ
 ενότθτα αναλφονται κζματα που αφοροφν ςτθ διάδοςθ του 

ιχου ςε μικροφσ και μεγάλουσ κλειςτοφσ χϊρουσ και παρουςιάηεται θ 

κυματικι, γεωμετρικι και ςτατιςτικι μελζτθ τθσ ανάπτυξθσ του 

θχθτικοφ πεδίου. Ορίηονται χαρακτθριςτικά μεγζκθ που κρίνουν τθν 

ποιότθτα τθσ αναπαραγωγισ τθσ μουςικισ και τθσ ομιλίασ μζςα ςε 

ζναν κλειςτό χϊρο ςε άμεςθ ςχζςθ με τον τρόπο που ο άνκρωποσ 

αντιλαμβάνεται τον ιχο (φυςιολογικι ακουςτικι/ ψυχοακουςτικι). 

Τζλοσ παρουςιάηονται λογιςμικά προςομοίωςθσ τθσ ανάπτυξθσ του 

θχθτικοφ πεδίου ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. 

4 4 x 2
ωρεσ

 διαλζξεισ Ηλεκτρακουςτικά ςυςτήματα 

  Η 4
θ
 ενότθτα αςχολείται με τθν πλιρθ αλυςίδα θλεκτροακουςτικισ 

εγγραφισ και αναπαραγωγισ, τθν ανάλυςθ των δομικϊν μονάδων τθσ, 

τισ θλεκτρακουςτικζσ μετριςεισ και τθ ςχεδίαςθ θλεκτρακουςτικϊν 

εγκαταςτάςεων. Πιο αναλυτικά, μετά τθν παρουςίαςθ των δομικϊν 

μονάδων τθσ θλεκτρακουςτικισ αλυςίδασ, αναλφεται το κζμα τθσ 

μοντελοποίθςθσ τουσ και θ δομι και λειτουργία των ςχετικϊν 

ενεργοποιθτϊν (μεγαφϊνων) και αιςκθτιρων (μικροφϊνων). Στθ 

δίνεται ζμφαςθ ςτα θχεία, κακϊσ και τισ θλεκτρακουςτικζσ μετριςεισ. 

Τζλοσ παρουςιάηονται τα θλεκτρονικά δομικά ςτοιχεία τθσ αλυςίδασ 

αναπαραγωγισ και δίνονται παραδείγματα ςχεδίαςθσ 

θλεκτρακουςτικϊν εγκαταςτάςεων. 

5 3 x 2
ωρεσ

 διαλζξεισ Εικόνα και βίντεο: βαςικζσ ζννοιεσ 

  Στθν 5
θ
 ενότθτα ειςάγεται θ ζννοια του ςιματοσ εικόνασ ωσ 

τριςδιάςτατθσ μεταβολισ τθσ φωτεινότθτασ και χρωματικοφ χϊρου. 

Γίνεται ςφντομθ επιςκόπθςθ τθσ αναλογικισ τθλεοπτικισ τεχνολογίασ 

με ζμφαςθ ςτα χαρακτθριςτικά ςυγχρονιςμοφ, ανάλυςθσ, 

πεπλεγμζνθσ εικόνασ, προτφπων κωδικοποίθςθσ χρϊματοσ και 

προτφπων μετάδοςθσ τθλεοπτικοφ ςιματοσ. Ακολουκεί θ ανάλυςθ των 

χαρακτθριςτικϊν του ςιματοσ βίντεο όπωσ θ ςυςχζτιςθ και το 

πλθροφοριακό περιεχόμενο κακϊσ και αναφορά ςτισ ιδιότθτεσ τθσ 

αντίλθψθσ ςιματοσ βίντεο, όπωσ θ χωρικι και χρονικι ςυγκάλυψθ.  

6 3 x 2
ωρεσ

 διαλζξεισ Ψηφιοποίηςη και τοιχεία Ψηφιακήσ Επεξεργαςίασ Ήχου και Εικόνασ 

  Η 6
θ
 ενότθτα ξεκινά με τισ ανάγκεσ που οδιγθςαν ςτθν χριςθ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτο χϊρο των οπτικοακουςτικϊν ςυςτθμάτων. 

Μετά από ςφντομθ αναφορά ςε κεμελιϊδεισ ζννοιεσ ψθφιακϊν 

ςθμάτων, παρουςιάηονται τα κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενα πρότυπα 

ψθφιοποίθςθσ ιχου, εικόνασ και βίντεο. Γίνεται ειςαγωγι ςτθν 



ψθφιακι επεξεργαςία ςθμάτων ιχου και εικόνασ ςτο πεδίο του 

χρόνου (π.χ. averaging, contrast, luminosity). Ακολουκεί παρουςίαςθ 

τθσ ανάλυςθσ ςθμάτων ςτο πεδίο ςυχνότθτασ, ψθφιακϊν φίλτρων 

πεπεραςμζνθσ και άπειρθσ κρουςτικισ απόκριςθσ και θ χριςθ τουσ 

ςτθν επεξεργαςία ιχου και εικόνασ.  

7 4 x 2
ωρεσ

 διαλζξεισ υμπίεςη Ήχου και Βίντεο 

  Στθν 7
θ
 ενότθτα αναλφονται τεχνικζσ ςυμπίεςθσ των ςθμάτων ιχου και 

εικόνασ. Η ενότθτα ξεκινάει με τθν κωδικοποίθςθ πρόβλεψθσ, όπου 

γίνεται αναφορά ςτθν κωδικοποίθςθ εντροπίασ και ςτθν αντιςτάκμιςθ 

κίνθςθσ, αναφζρεται ςε μεταςχθματιςμοφσ ςτο πεδίο ςυχνότθτασ 

(Fourier, DCT), ενϊ προχωρά με ζμφαςθ ςτα θχθτικά ςιματα ςτθν 

αντιλθπτικι κωδικοποίθςθ (ςτοιχεία ψυχοακουςτικισ, φίλτρα 

υποηωνϊν, υλοποίθςθ φίλτρων διαμόρφωςθσ ςυνθμιτόνου). Η 

ενότθτα κλείνει με αναφορά ςτα πρότυπα MPEG1 και MPEG2 για 

ςιματα ιχου και βίντεο, με ςφντομθ αναφορά ςτο πρότυπο MPEG4.  

8 3 x 2
ωρεσ

 διαλζξεισ Ψηφιακή Μετάδοςη Ήχου και Εικόνασ 

  Η 8
θ
 ενότθτα ξεκινάει με βαςικά ςτοιχεία μετάδοςθσ, όπωσ 

χαρακτθριςτικά καναλιοφ, διαμόρφωςθσ, ιςοςτάκμιςθσ και 

κωδικοποίθςθσ καναλιοφ, μοντζλου επίγειασ διάδοςθσ . 

Παρουςιάηονται κατόπιν τo πρότυπο επίγειασ ψθφιακισ μετάδοςθσ 

DVB-T, με ζμφαςθ ςτθν διαμόρφωςθ, κωδικοποίθςθ και χωρθτικότθτα 

καναλιοφ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν τεχνολογία μονοςυχνοτικϊν επίγειων 

δικτφων (SFN), ςτθν ανάκεςθ διαφλων / ςχεδιαςμοφ δικτφου και τθ 

χριςθ φάςματοσ. Η ενότθτα κλείνει με αναφορζσ ςε πρότυπα κινθτϊν 

μεταδόςεων (DVB-H) και τθ μετάδοςθ μζςω δικτφων IP.  

Παράλλθλα με τισ διαλζξεισ μάκθμα πραγματοποιοφνται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ι/και 

αςκιςεισ πράξεισ ςε κάκε ενότθτα, είτε ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ, είτε 

χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία ανάλυςθσ ςθμάτων ιχου και βίντεο κακϊσ και μεταδιδόμενων 

ςθμάτων. Επίςθσ οργανϊνεται επίςκεψθ ςε ςφγχρονο ψθφιακό ςτοφντιο με ςτόχο τθν 

ανάδειξθ τθσ χριςθσ των ψθφιακϊν μζςων ςτθν παραγωγι/επεξεργαςία/αποκικευςθ και 

μετάδοςθ οπτικοακουςτικϊν ςθμάτων.  

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα, 

 Ε-learning 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν 
διδαςκαλία ςτθν τάξθ, 

 Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό 
μελζτθσ, αςκιςεισ, ςθμειϊςεισ και φυλλάδια 
εργαςτθρίου), 

 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά, μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ/Εργαςτιριο, E-learning 



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 

 
 

Δραςτθριότθτα 
Φόρτοσ 

Εργαςίασ 
Εξαμινου 

Διαλζξεισ 52 

E-learning 26 

Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων  52 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  26 

Συγγραφι αναφοράσ για τισ 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 

26 

Ανάκεςθ αςκιςεων ι project και 

αναφορά 

50 

Μελζτθ και προετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ 

36 

Επίςκεψθ ςε εταιρία ι φορζα 2 

Σύνολο Μαθήματος  270 

 
 

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. 

Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει ωσ εξισ: 

 30% από το βακμό των αςκιςεων ι project 
και αναφοράσ,  

 20% από τθ ςυμμετοχι ςτθ διδακτικι 
διαδικαςία, 

 50% από τθν τελικι γραπτι εξζταςθ.  

 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Βαςικι Βιβλιογραφία 
 

1. SKARLATOS D., Applied Acoustics, Gotsis Publications ISBN-13: 978-9608771017 (in 
Greek). 

2. BERANEK L. L., MELLOW T., Acoustics: Sound Fields and Transducers, Academic Press, 
2012, ISBN-13: 978-0123914217. 

3. KLEINER M., Electroacoustics, CRC Press, 2013, ISBN-13: 978-1439836187. 
4. ALTON EVEREST F., POHLMANN K. C., Master Handbook of Acoustics, McGraw-Hill/TAB 

Electronics, 2009, ISBN-13: 978-0071603324 
5. ROSSING T. D., DUNN F. (ed.): Springer Handbook of Acoustics, Springer; 2nd Edition 

2014, ISBN-13: 978-1493907540. 
6. COLLOMS M., High Performance Loudspeakers, 6th Ed., ISBN-13: 978-0470094303 
7. BENOIT, H., Digital Television. Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB 

Framework, Taylor & Francis Ltd  
8. Digital Television, Elsevier Science & Technology, ISBN: 978-024-051-695-0 
9. Digital Video Broadcasting, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, ISBN: 

978-354-060-946-9 



10. Lecture Notes provided by the instructors. 
 
Επιπλζον Βιβλιογραφία 

 
1. OLSON, H. F., MASSA, F., Applied Acoustics, Literary Licensing, LLC, 2013, ISBN-13: 978-

1258824280. 
2. BERANEK, L. L., Acoustics, Amer Inst of Physics; Rev Sub edition, 1986, ISBN-13: 978-

0883184943. 
3. BALLOU, G., Electroacoustic Devices: Microphones and Loudspeakers, Focal Press, 2009, 

ISBN-13: 978-0240812670. 
4. ALTEN, S. R., Recording and Producing Audio for Media, Cengage Learning PTR, 2011, 

ISBN-13: 978-1435460652 
5. FAHY, F. J., Foundations of Engineering Acoustics, Academic Press, 2000, ISBN-13: 978-

0122476655. 
6. DAVID EGAN, M., Architectural Acoustics, J. Ross Publishing Classics, 2007, ISBN-13: 

978-1932159783. 
7. DVB The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting, Springer-

Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, ISBN: 978-354-043-545-7 
8. FISCHER, W., Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer-Verlag Berlin 

and Heidelberg GmbH & Co. KG, ISBN: 978-354-076-357-4 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 

1. Journal of the Audio Engineering Society 
2. Applied Acoustics 
3. Acta Acustica united with Acustica 
4. Signal Processing 
5. Digital Signal Processing 
6. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 
7. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 
 

 


