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Αςφρματεσ και Οπτικζσ Επικοινωνίεσ

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
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται
αναλυτικά ςτο 4.
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1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μακθςιακά 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:
(αναφορικά με τθν ενότθτα των Αςφρματων Επικοινωνιϊν):
 Να περιγράφουν τουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ αςφρματθσ διάδοςθσ και τα ςυναφι
φαινόμενα εξαςκζνθςθσ και παραμόρφωςθσ των ςθμάτων.
 Να ςχεδιάηουν και να μετροφν ειδικοφσ τφπουσ ραδιοηεφξεων αντιλαμβανόμενοι
τα ιδιάιτερα φαινόμενα διάδοςθσ που προςιδιάηουν ςε κάκε ζνα τφπο
ραδιοηζυξθσ.
 Να γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά των ψθφιακϊν διαμορφϊςεων και των
τεχνικϊν κωδικοποίθςθσ για τθ διόρκωςθ λακϊν κακϊσ και να αναλφουν τθν
επίπτωςθ που ζχει ςτισ επιδόςεισ των αςφρματων δικτφων θ χριςθ των εν λόγω
τεχνικϊν.





Να περιγράφουν τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των τεχνικϊν μετάδοςθσ
απλωμζνου φάςματοσ, OFDM και ΜΙΜΟ κακϊσ και να αντιλαμβάνονται τθν
επίπτωςθ τθσ παραμετροποίθςθσ των εν λόγω τεχνολογιϊν ςτθν λειτουργία και τισ
επιδόςεισ των αςφρματων δικτφων.
Να περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά των αςφρματων διεπαφϊν ςτισ διάφορεσ
εκδοχζσ των ςφγχρονων αςφρματων δικτφων κακϊσ και να κατανοοφν πτυχζσ τθσ
διαχείριςθσ των επιδόςεων τουσ των εν λόγω αςφρματων διεπαφϊν.

(Αναφορικά με τθν ενότθτα των Οπτικϊν Επικοινωνιϊν):
 Να γνωρίηουν, κατανοοφν και εξθγοφν τισ βαςικζσ αρχζσ και λειτουργία των
ςτοιχείων που αποτελοφν ζνα οπτικό δίκτυο (οπτικζσ ίνεσ, πθγζσ, δζκτεσ κλπ).
 Να αναλφουν και ςχεδιάηουν βαςικζσ τοπολογίεσ δικτφων οπτικϊν ινϊν (ςθμείου
προσ ςθμείο, δακτυλίου, αςτζρα και αρτθριϊν).
 Να αναλφουν τα χαρακτθριςτικά και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ τεχνολογίασ
πολυπλεξίασ με διαίρεςθ μικουσ κφματοσ WDM.
 Να ςχεδιάηουν μια τοπολογία με χριςθ τεχνολογίασ WDM.
 Να γνωρίηουν και να εξθγοφν τισ βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ και ελζγχου ενόσ
οπτικοφ δικτφου.
 Να γνωρίηουν τισ τεχνολογίεσ πακθτικϊν οπτικϊν δικτφων (PON) και να είναι ςε
κζςθ να ςχεδιάςουν ζνα δίκτυο πρόςβαςθσ με ςυγκεκριμζνα οπτικά
μζςα/διατάξεισ.

Λζξεις κλειδιά:
Αςφρματεσ Επικοινωνίεσ: Αςφρματθ διάδοςθ, Ραδιοηεφξεισ, OFDM, MIMO, Αςφρματθ
διεπαφι 3G-4G δικτφων, Αςφρματθ διεπαφι IEEE 802.11 τοπικϊν δικτφων, Αςφρματθ
διεπαφι ΙΕΕΕ 802.16 Μθτροπολιτικϊν δικτφων, Αςφρματθ διεπαφι ΙΕΕΕ 802.15 δικτφων.
Οπτικζσ Επικοινωνίεσ: Οπτικά δίκτυα, Πολυπλεξία μικουσ κφματοσ (WDM), Ζλεγχοσ και
διαχείριςθ δικτφου, Πακθτικά οπτικά δίκτυα (PONs)
Γενικζσ Ικανότθτεσ
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

Η ενότθτα των αςφρματων επικοινωνιϊν καλφπτει ηθτιματα που αφοροφν τθν αςφρματθ
διάδοςθ και τθ μοντελοποίθςθ των αςφρματων καναλιϊν κακϊσ και τα ςυναρτϊμενα
ηθτιματα των τεχνικϊν τθσ μετάδοςθσ και τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ που
υιοκετοφνται ςτα ςφγχρονα αςφρματα δίκτυα. το πλαίςιο αυτό καλφπτονται οι ακόλουκεσ
κεματικζσ ενότθτεσ:
 Βαςικζσ ιδιότθτεσ και μθχανιςμοί διάδοςθσ ΗΜ κυμάτων: ελεφκερθ διάδοςθ, ανάκλαςθ
και μετάδοςθ, περίκλαςθ, ςκζδαςθ.
 Φαινόμενα αςφρματθσ διάδοςθσ:
- Ατμοςφαιρικά φαινόμενα διάδοςθσ: ομαλι ατμοςφαιρικι διάκλαςθ, εξαςκζνθςθ
βροχισ και αερίων.
- Φαινόμενα Εδάφουσ: κίαςθ (shadowing) και είδθ διαλείψεων λόγω πολυδιαδρομικισ
διάδοςθσ (multipath propagation).
 Μοντελοποίθςθ και ςχεδίαςθ ειδικϊν τφπων ραδιοηεφξεων: α) επίγειεσ ςτακερζσ
ραδιοηεφξεισ οπτικισ επαφισ, β) δορυφορικζσ ραδιοηεφξεισ, γ) ραδιοηεφξεισ επίγειων
κινθτϊν επικοινωνιϊν με αρχιτεκτονικι κάλυψθσ με κελιά, δ) ραδιοηεφξεισ εςωτερικϊν
χϊρων.
 Ψθφιακζσ διαμορφϊςεισ και τεχνικζσ κωδικοποίθςθσ για τον εντοπιςμό και τθ
διόρκωςθ λακϊν (Forward Error Correction)
 Σεχνικζσ μετάδοςθσ Απλωμζνου Φάςματοσ (Spread Spectrum), OFDM και ΜΙΜΟ.
 φγχρονα Δίκτυα Αςφρματθσ Πρόςβαςθσ (RAN, Radio Access Networks):
- Κυψελωτά 3G-4G-5G RANs
- IEEE 802.16/WiMAX RANs
- IEEE 802.11/WiFi RANs
- IEEE 802.15/WPAN RANs
Η ενότθτα των οπτικϊν επικοινωνιϊν καλφπτει ηθτιματα που αφοροφν τθν ςχεδίαςθ και
λειτουργία των δικτφων οπτικϊν ινϊν τόςο για τοπικά δίκτυα όςο και δίκτυα κορμοφ
υψθλϊν ταχυτιτων. το πλαίςιο αυτό καλφπτονται οι ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:






Οπτικζσ ίνεσ και Δομικά τοιχεία Οπτικϊν Δικτφων
τοιχεία δικτφων με πολυπλεξία μικουσ κφματοσ WDM
χεδίαςθ Δικτφων WDM
Ζλεγχοσ και διαχείριςθ οπτικϊν δικτφων
Δίκτυα πρόςβαςθσ και πακθτικά οπτικά δίκτυα

Αναλυτικά θ ενότθτα των αςφρματων επικοινωνιϊν χωρίηεται ςε πζντε (5) κεματικζσ
ενότθτεσ:
1. Μθχανιςμοί και Φαινόμενα Αςφρματθσ Διάδοςθσ
τθν ενότθτα αυτι γίνεται μια ςφντομθ αναφορά ςτουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ αςφρματθσ
διάδοςθσ κακϊσ και ςτα φαινόμενα εξαςκζνθςθσ ι/και παραμόρφωςθσ του ςιματοσ
πλθροφορίασ κατά τθν αςφρματθ διάδοςθ. υγκεκριμζνα γίνεται ςφντομθ αναφορά ςτουσ
μθχανιςμοφσ διάδοςθσ, όπωσ θ ελεφκερθ διάδοςθ, θ ανάκλαςθ και θ διάδοςθ ςτισ
διεπιφάνειεσ υλικϊν, θ περίκλαςθ και θ ςκζδαςθ. Αναλυτικά εξετάηονται τα φαινόμενα
ατμοςφαιρικισ διάδοςθσ με αναφορά ςτθν ομαλι ατμοςφαιρικι διάκλαςθ και τθν
επίπτωςθ αυτισ ςτισ ςυνκικεσ οπτικισ επαφισ, ςτισ απϊλειεσ λόγω βροχόπτωςθσ και
απορρόφθςθσ από τα ατμοςφαιρικά αζρια. Επιπρόςκετα εξετάηονται τα φαινόμενα
ςκίαςθσ (shadowing) και πολυδιαδρομικισ διάδοςθσ ςτα κανάλια των κινθτϊν
επικοινωνιϊν κακϊσ και ο υπολογιςμόσ των ςχετικϊν απωλειϊν.

2. Μοντελοποίθςθ και χεδίαςθ Ραδιοηεφξεων
τθν 2θ ενότθτα μελετϊνται ειδικοί τφποι ραδιοηεφξεων με τθν ανάλυςθ των φαινομζνων
αςφρματθσ διάδοςθσ που τισ αφοροφν και κυρίωσ με τθν επίπτωςθ που αυτά ζχουν ςτθν
ςχεδίαςθ τουσ (επιλογζσ εγκατάςταςθσ, υπολογιςμοί ενεργειακοφ ιςοηυγίου, υπολογιςμοί
διακεςιμότθτασ/κάλυψθσ). τα πλαίςια αυτά εξζτάηονται οι ακόλουκοι τφποι
ραδιοηεφξεων: α) επίγειεσ ςτακερζσ ραδιοηεφξεισ οπτικισ επαφισ, β) δορυφορικζσ
ραδιοηεφξεισ, γ) ραδιοηεφξεισ επίγειων κινθτϊν επικοινωνιϊν με αρχιτεκτονικι κάλυψθσ με
κελιά, δ) ραδιοηεφξεισ εςωτερικϊν χϊρων.
3. Ψθφιακζσ Διαμορφώςεισ και Σεχνικζσ Κωδικοποίθςθσ για τθ Διόρκωςθ Λακών
τθν παροφςα ενότθτα εξετάηονται οι βαςικζσ τεχνικζσ τθσ baseband ψθφιακισ
κωδικοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ ςτισ αςφρματεσ επικοινωνίεσ. Ειδικότερα
πραγματοποιείται μία ςφντομθ αναφορά ςτισ βαςικζσ τεχνικζσ ψθφιακζσ διαμόρφωςθσ
όπωσ οι FSK, PSK και οι QAM διαμορφϊςεισ. Επίπρόςκετα, αναλφονται οι βαςικζσ αρχζσ
λειτουργίασ που διζπουν τισ τεχνικζσ διόρκωςθσ λακϊσ με τθν εξζταςθ των Block και των
Convolutional τεχνικϊν κωδικοποίθςθσ FEC.
4. Σεχνικζσ Μετάδοςθσ Απλωμζνου Φάςματοσ, OFDM και ΜΙΜΟ
Η παροφςα ενότθτα εξετάηει τισ τεχνικζσμετάδοςθσ Απλωμζνου Φάςματοσ (Spread
Spectrum), OFDM και ΜΙΜΟ ωσ τεχνικζσ υλοποίθςθσ τθσ πολλαπλισ πρόςβαςθσ (Multiple
Access) κακϊσ και ςαν τεχνικζσ αφξθςθσ των επιδόςεων και τθσ χωρθτικότθτασ των
ςφγχρονων αςφρματων δικτφων.
5. φγχρονα Δίκτυα Αςφρματθσ Πρόςβαςθσ
τθν τελευταία ενότθτα των αςφρματων επικοινωνιϊν παρουςιάηονται οι ειδικοί
ςυνδυαςμοί των προαναφερόμενων τεχνικϊν μετάδοςθσ που ςυγκροτοφν τθν αςφρματθ
διεπαφι των πλζον ςθμαντικϊν ςφγχρονων αςφρματων δικτφων πρόςβαςθσ. το πλαίςιο
αυτό εξετάηονται τα αςφρματα δίκτυα πρόςβαςθσ (Radio Access Networks, RAN): α)
Κυψελωτά 3G-4G-5G RANs, β) IEEE 802.16/WiMAX RANs, γ) IEEE 802.11/WiFi RANs και δ)
IEEE 802.15/WPAN RANs.
Η ενότθτα των Οπτικϊν Επικοινωνιϊν χωρίηεται ςε πζντε (5) γνωςτικζσ ενότθτεσ:
1. Οπτικζσ ίνεσ και Δομικά τοιχεία Οπτικών Δικτφων
τθν ενότθτα αυτι γίνεται μια εκτεταμζνθ αναςκόπθςθ των ςτοιχείων τα οποία είναι
απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ των ςφγχρονων οπτικϊν δικτφων. υγκεκριμζνα γίνεται
αναςκόπθςθ των χαρακτθριςτικϊν των τθλεπικοινωνιακϊν οπτικϊν ινϊν, των οπτικϊν
πθγϊν laser, και των αντίςτοιχων οπτικϊν δεκτϊν κακϊσ και των βαςικϊν οπτικϊν
ςτοιχείων όπωσ των οπτικϊν φίλτρων, των διαμορφωτϊν υψθλϊν ρυκμϊν διαμόρφωςθσ,
των οπτικϊν ενιςχυτϊν ίνασ, των οπτικϊν πολυπλεκτϊν και αποπλεκτϊν κλπ.
2. τοιχεία δικτφων με πολυπλεξία μικουσ κφματοσ WDM
τθν 2θ ενότθτα εξετάηεται θ τοπολογία, τα χαρακτθριςτικά και ο τρόποσ υλοποίθςθσ των
ςυςτθμάτων πολυπλεξίασ με διαίρεςθ μικουσ κφματοσ. Εξετάηονται οι κατθγορίεσ πυκνισ
και αραιισ πολυπλεξίασ κακϊσ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν πρόςβαςθ και λιψθ
δεδομζνων από τα δίκτυα αυτά (OADM).
3. χεδίαςθ Δικτφων WDM
χεδίαςθ δικτφων δρομολόγθςθσ μικουσ κφματοσ. Διαςταςιολόγθςθ και μελζτθ διαφόρων
τοπολογιϊν.
4. Ζλεγχοσ και διαχείριςθ οπτικών δικτφων
Λειτουργίεσ και πλαίςιο διαχείριςθσ δικτφων. Τπθρεςίεσ οπτικοφ ςτρϊματοσ και

διαςτρωματϊςεισ εντόσ του οπτικοφ ςτρϊματοσ. Βιωςιμότθτα οπτικϊν δικτφων.
5. Δίκτυα πρόςβαςθσ και πακθτικά οπτικά δίκτυα
τθν 5θ ενότθτα παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ των δικτφων πρόςβαςθσ και
αναπτφςςονται ιδιαίτερα τα πακθτικά οπτικά δίκτυα (PONs) με ζμφαςθ τισ εφαρμογζσ των
FTTx.
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
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

 Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα
 Εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (e-learning)
 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν
διδαςκαλία ςτθν τάξθ,
 Τποςτιριξθ 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
Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ/Εργαςτιριο, E-learning

Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
E-learning
Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
υγγραφι αναφοράσ για τισ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Ανάκεςθ αςκιςεων ι project και
αναφορά (ατομικά ι ομαδικά)
Μελζτθ και προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Επίςκεψθ ςε εταιρία ι φορζα
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτοσ
Εργαςίασ
Εξαμινου
52
26
52
26
26
50
36
2
270

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν περιλαμβάνει:
 Ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ ςτο κεωρθτικό μζροσ,
 Σελικι γραπτι εξζταςθ επί του κεωρθτικοφ μζρουσ
του μακιματοσ,
 υνδυαςμό προφορικισ επίδοςθσ, ςυμμετοχι ςτθν
τάξθ, αναφορά εργαςίασ, και παρουςία ςτο
εργαςτιριο.

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

Wireless Communication:
1. Molisch, A., Wireless Communications, 2nd Ed, Willey, 2010.
2. Rappaport, T.S., Wireless Communications: Principles & Practice, 2nd Ed. Prentice Hall,
2010.
3. Bertoni, H.L., Radio Propagation for Modern Wireless Systems, Prentice Hall, 2000.
4. Saunders, S. R., Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, John
Wiley & Sons, 1999.
5. Tse D. and Viswanath P., Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge
University Press, 2005.
6. Prasad, R., OFDM for Wireless Communications Systems, Artech House, 2004.
Optical Communications:
1.
2.
3.
4.
5.

Ramaswami, R. And Sivarajan, K., Optical Network, Elsevier 2002.
Green, P., Optical Fiber Networks, Papasotiriou 1994.
Agrawal, G.P. Optical Fiber Communication Systems, Tziolas 1997.
Gowar, J., Optical communication systems, Prentice Hall 1993.
Palais, J.C., Fiber optics communications, Prentice Hall 2005.

