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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ηλεκτρονικά RF και Κεραίεσ 

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. 
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Ελλθνικι και Αγγλικι 
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1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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: 
 
- Απαρικμοφν τα βαςικά υποςυςτιματα μιασ RF αλυςίδασ πομποφ ι δζκτθ 
τθλεπικοινωνιακοφ ςυςτιματοσ, 

- Περιγράφουν τθν λειτουργικότθτα και να ςχεδιάηουν φίλτρα RF ςυχνοτιτων, 

- Περιγράφουν τθν λειτουργικότθτα των ενιςχυτϊν χαμθλοφ κορφβου και των ενιςχυτϊν 
ιςχφοσ, κακϊσ και να ςχεδιάηουν κυκλϊματα προςαρμογισ και πόλωςθσ για ενιςχυτζσ 
χαμθλοφ κορφβου με τεχνολογία τυπωμζνων κυκλωμάτων, 

- Περιγράφουν τθν λειτουργικότθτα των ταλαντωτϊν RF, των μεικτϊν και των άνω και κάτω 
μετατροπζων ςυχνότθτασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουν τα κυκλϊματα προςαρμογισ για κάτω 
μετατροπείσ ςυχνότθτασ με τεχνολογία τυπωμζνων κυκλωμάτων, 

- Απαρικμοφν τισ βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ κεραιϊν και να προςαρμόηουν δοκείςεσ 
κεραίεσ ςτθν RF αλυςίδα πομποφ ι δζκτθ, 

- Καταςκευάηουν μια RF αλυςίδα πομποφ ι δζκτθ που κα περιλαμβάνει ζνα φίλτρο 

http://ies.teipir.gr/


τυπωμζνου κυκλϊματοσ, ζναν ενιςχυτι χαμθλοφ κορφβου και ζναν κάτω μετατροπζα 
ςυχνότθτασ. 
 
Λζξεις κλειδιά: RF αλυςίδα, Πομπόσ, Δζκτθσ, Ενιςχυτζσ, Φίλτρα, Ταλαντωτζσ, Μείκτεσ, 

Κεραίεσ 

Γενικές 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 
 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία τθσ ςφγχρονθσ ςτάκμθσ τθσ τεχνικισ (state-of-the-art) 
ςτθν ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων RF και κεραιϊν μετάδοςθσ και λιψθσ. Για 
τον ςκοπό αυτό μελετϊνται τα βαςικά υποςυςτιματα τθσ αλυςίδασ RF πομποδεκτϊν, από τον άνω-
μετατροπζα ςυχνότθτασ ζωσ και τθν κεραία για πομποφσ και από τθν κεραία ζωσ τον κάτω-
μετατροπζα ςυχνότθτασ για δζκτεσ. Ταυτόχρονα, βαςιηόμενοι ςε γνϊςεισ γραμμϊν μεταφοράσ και 
μικροκυμάτων γίνεται μια ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ μεκόδουσ ςχεδίαςθσ οριςμζνων εξ αυτϊν των 
εξαρτθμάτων. Τζλοσ, πραγματοποιείται μια ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ αρχζσ ακτινοβολίασ κεραιϊν 
εκπομπισ και λιψθσ και θ μελζτθ τουσ από κυκλωματικι ςκοπιά. Το μάκθμα χωρίηεται ςτισ εξισ 
ενότθτεσ:  

- RF αλυςίδα πομποφ και δζκτθ 

- Φίλτρα RF 

- Ενιςχυτζσ χαμθλοφ κορφβου και ενιςχυτζσ ιςχφοσ 

- Ταλαντωτζσ RF 

- Μείκτεσ, άνω και κάτω μετατροπείσ ςυχνότθτασ 

- Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ κεραιϊν, θ κεραία ωσ ιςοδφναμο κυκλωματικό ςτοιχείο, κεραίεσ 
εκπομπισ και λιψθσ. 

 

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 

 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν 
διδαςκαλία ςτθν τάξθ, 

 Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 



Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό 
μελζτθσ, αςκιςεισ, ςθμειϊςεισ και φυλλάδια 
εργαςτθρίου), 

 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά, μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ 

 Χριςθ ςφγχρονων εργαλείων ςχεδίαςθσ με Η/Υ 
(CAD) για τθν ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ RF 
κυκλωμάτων τθσ αλυςίδασ πομποφ ι δζκτθ 

 Χριςθ μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ (VNA, Παλμογράφοσ, 
Γεννιτρια RF ςυχνοτιτων, Spectrum Analyzer, 
Ανθχοϊκόσ Θάλαμοσ) 

 
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 

Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ/Εργαςτιριο, E-learning 
 

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 (ατομικά ι ομαδικά) 

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. 

Οι φοιτθτζσ κα αξιολογοφνται μζςω των εξισ 

εργαλείων:  

- Ενδιάμεςθ γραπτι πρόοδοσ (20 %) 

- Τελικι γραπτι εξζταςθ (40 %) 

- Προφορικι αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ ςτο 

εργαςτιριο και ςτθν ανάπτυξθ των αςκιςεων 

(20 %) 

- Αξιολόγθςθ επίδοςθσ τελικοφ παραδοτζου 

ζργου (project) και ςφγκριςθ με 

προδιαγραφζσ (20 %)  

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
1. Balanis, C. A., Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley-Interscience, 2005.  
2. Balanis, C. A., Advanced Engineering Electromagnetics, Wiley, 2012.  
3. Maas, S. A., Microwave Mixers, Artech House, 1993.  
4. Razavi, B., RF Microelectronics, Prentice Hall, 2011.  
5. Reinhold, L., and Bogdanov, G., RF Circuit Design: Theory and Applications, Prentice Hall, 2008. 
6. Sedra, A. S., and Smith, K. C., Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2009.  
7. Van de Roer, T. G., Microwave Electronic Devices, Chapman and Hall, London, UK, 1995. 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 



1. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques / IEEE Microwaves Theory and Techniques Letters 
2. IEEE Transactions on Antennas and Propagation / IEEE Antennas and Propagation Magazine / IEEE Antennas and 

Propagation Letters 
3. Microwave and Optical Technology Letters 

 

 


