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Αιςκθτιρεσ και Μικροδίκτυα (BAN, PAN, LAN)

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://ies.teipir.gr

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:
 Περιγράφουν και αξιολογοφν το ρόλο των αιςκθτιρων ςτθν επιςτιμθ τθσ Ηλεκτρονικισ, αλλά
και γενικότερα τθν χρθςιμότθτά τουσ ςε διάφορεσ εκφάνςεισ τθσ οικονομίασ και τθσ
κακθμερινισ ηωισ (πχ. Βιομθχανία, Μεταφορζσ, Ιατρικι, Καταναλωτικά Ηλεκτρονικά κλπ.)
 Περιγράφουν και διακρίνουν με ςφγχρονα και πρωτοποριακά πεδία εφαρμογισ των
Αιςκθτιρων.
 Αναγνωρίηουν, κατθγοριοποιοφν, ςυγκρίνουν και αξιολογοφν ςυγκριτικά ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ
υλοποίθςθσ ςυςτθμάτων αιςκθτιρων, όπωσ θ Μικρομθχανικι και οι ςφγχρονεσ μζκοδοι
υλοποίθςθσ Ηλεκτρονικϊν διατάξεων.
 Περιγράφουν με διαγράμματα, κατθγοριοποιοφν και ςυγκρίνουν τεχνικά διάφορουσ τφπουσ
ςφγχρονων δικτφων μετάδοςθσ και ανταλλαγισ δεδομζνων.
Λζξεις κλειδιά: Αιςκθτιρεσ, αςφρματο δίκτυο, μικροδίκτυο, κυκλϊματα ανάγνωςθσ δεδομζνων,

Μικρομθχανικι, πρωτόκολλα επικοινωνίασ, ΒΑΝ, PAN, LAN
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 ζξι (6) γνωςτικζσ ενότθτεσ:
1

2

3

4 x 2-ϊρεσ
διαλζξεισ

Ειςαγωγή – Είδη Αιςθητήρων

6 x 2-ϊρεσ
διαλζξεισ

Μικρομηχανική – Νζεσ τεχνικζσ Τλοποίηςησ

4 x 2-ωρεσ
διαλζξεισ

Ηλεκτρονικά
Αιςθητήρων

Κατά τθν ειςαγωγι αναλφονται τα δομικά ςτοιχεία ενόσ Αιςκθτιρα και
γενικότερα ενόσ Συςτιματοσ Αιςκθτιρων, παρουςιάηονται τα είδθ των
Αιςκθτιρων, ανάλογα τθν μετροφμενθ φυςικι ποςότθτα, κακϊσ και οι
γενικζσ αρχζσ λειτουργίασ τουσ ανά είδοσ. Τζλοσ παρουςιάηονται
«κλαςικζσ» προςεγγίςεισ υλοποίθςθσ τουσ.

θ

Στθν 2 ενότθτα παρουςιάηονται ςφγχρονεσ μζκοδοι υλοποίθςθσ
Μικρομθχανικϊν διατάξεων – Αιςκθτθρίων, κακϊσ επίςθσ αναλφονται
τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα αυτϊν των τεχνικϊν ςε ςχζςθ με
κλαςςικζσ τεχνικζσ υλοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τθν αξιοπιςτία, το μζγεκοσ,
το κόςτοσ και τθν δυνατότθτα εφαρμογισ του ςε καινοφργια
πρωτοποριακά πεδία.
Κυκλϊματα

Βαθμονόμηςησ

και

Ανάγνωςησ

των

θ

Στθν 3 ενότθτα αναλφονται βαςικά κυκλϊματα (αναλογικά) Ανάγνωςθσ
– Βακμονόμθςθσ των Αιςκθτιρων κακϊσ και κυκλϊματα ψθφιοποίθςθσ
των δεδομζνων.
4

6 x 2-ϊρεσ
διαλζξεισ

Ενςφρματα Δίκτυα Αιςθητήρων , ψηφιακή μεταφορά δεδομζνων και
λογιςμικό ςυλλογήσ – επεξεργαςίασ των δεδομζνων.
θ

Στθν 4 ενότθτα αναλφονται α) τα βαςικά πρωτόκολλα ψθφιακισ
μετάδοςθσ δεδομζνων, όπωσ RS-232, SPI, I2C,ΙΕΕΕ-488 και θ υλοποίθςθ
τουσ ςε επίπεδο υλιςμικοφ και λογιςμικοφ, β) βιομθχανικά ενςφρματα

δίκτυα αιςκθτιρων όπωσ RS-485, Ethernet, FieldBus και γ) λογιςμικό
ςυλλογισ και ανάλυςθσ των δεδομζνων όπωσ το LabView.
5

6

2 x 2-ϊρεσ
διαλζξεισ

Αςφρματα Δίκτυα Αιςθητήρων

4 x 2-ϊρεσ
διαλζξεισ

φγχρονεσ Εφαρμογζσ Δικτφων Αιςθητήρων

θ

Στθν 4 ενότθτα παρουςιάηεται θ ζννοια τθσ υλοποίθςθσ του
Αςφρματου Δικτφου Αιςκθτιρων και εξθγοφνται το φυςικό επίπεδο
υλοποίθςθσ και τα πρωτόκολλα μεταφοράσ των δεδομζνων κακϊσ
επίςθσ αναλφονται διάφορα προθγμζνα κζματα όπωσ θ διαχείριςθ τθσ
ενζργειασ του δικτφου, θ αναδρομολόγθςθ των δεδομζνων, θ δυναμικι
επανα-υλοποίθςθ του κ.α.

Στθν τελευταία ενότθτα εξθγοφνται γενικά τα πεδία εφαρμογισ και οι
ορίηοντεσ που ανοίγονται με τθν υλοποίθςθ Αςφρματων Δικτφων
Αιςκθτιρων και ειδικότερα παρουςιάηονται διάφορεσ ςυγκεκριμζνεσ
εφαρμογζσ (κυρίωσ μζςω ερευνθτικϊν προγραμμάτων) υλοποίθςθσ
πρωτοποριακϊν εφαρμογϊν οι οποίεσ βαςίηονται ςτα Δίκτυα
Αιςκθτιρων.

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα,
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
 Ε-learning
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

 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
Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ/Εργαςτιριο, E-learning

Δραςτθριότθτα
Διαλζξεισ
E-learning
Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Συγγραφι 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

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

Οι φοιτθτζσ αξιολογοφνται ςτο μάκθμα με βάςθ τον
ςυνδυαςμό



τθσ τελικισ γραπτισ εξζταςθσ (50%) και
του προφορικοφ βακμοφ τουσ από τισ ατομικζσ
εργαςίεσ που υποχρεοφνται να εκπονιςουν κακϊσ και
από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα (50%).

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

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Sabrie Soloman, “Sensors Handbook”, McGraw-Hill, 1998. ISBN10: 0070596301, ISBN13:
9780070596306
2. Pavel Ripka, Alois Tipek, “Modern Sensors”, ISTE, 2007. ISBN10: 1905209665, ISBN13:
9781905209668
3. C.S. Raghavendra, Krishna M. Sivalingam, Taieb Znati, “Wireless Sensor Networks”, SpringerVerlag, 2004. ISBN10: 1402078838, ISBN13: 9781402078835
4. Imad Mahgoub, Mohammad Ilyas, “Sensor Network Protocols”, Taylor & Francis Inc, 2006.
ISBN10: 0849370361, ISBN13: 9780849370366
5. Yueh-Min Ray Huang, “Sensors”, Springer-Verlag, 2008. ISBN10: 3540690301, ISBN13:
9783540690306
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IEEE Sensors Journal
Elsevier Sensors and Actuators A: Physical
Elsevier Sensors and Actuators B: Chemical
Elsevier Sensing and Bio-Sensing Research
IEEE Transactions on Wireless Communications
ACM Transactions on Sensor Networks

