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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ) ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

Η εξεταστέα ύλη του µαθήµατος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για το εαρινό 
εξάµηνο 2012-13 είναι η παρακάτω: 

Βασικές έννοιες – αναπαράσταση ψηφιακών σηµάτων στα πεδία χρόνου και 
συχνότητας - µαθηµατικές σχέσεις – σύγχρονες και ασύγχρονες επικοινωνίες 
– επικοινωνιακή ζεύξη – βασικές αρχές εκποµπής δεδοµένων – σηµατοδοσία 
πολλών επιπέδων – υπολογισµός χωρητικότητας καναλιού – διασυµβολική 
παρεµβολή – διάγραµµα οφθαλµού – φίλτρα υψωµένου συνηµίτονου – 
βασικά για προσαρµοσµένα φίλτρα – παρεµβολή και θόρυβος – είδη 
ψηφιακών σηµάτων – δυαδική και µ αδική ψηφιακή διαµόρφωση πλάτους 
(ASK), συχνότητας (FSK),φάσης (PSK) και συνδυασµοί αυτών – σύγκριση 
των διαφόρων τύπων διαµόρφωσης – βασικές γνώσεις δειγµατοληψίας. 

 Στο βιβλίο Ψηφιακές Eπικοινωνίες του AndyBateman, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 
960-8050-03-0 η ύλη αυτή περιλαµβάνεται στις παρακάτω παραγράφους και 
σελίδες: 

1.1 – 1.2 – σελ. 51 εµβάθυνση – σελ. 55-57 – 1.4 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 3.2 -3.3 – 
3.4– 3.5 εκτός εµβάθυνσης – 4.3 – 4.4 – 5.1 – 5.2 εκτός εµβάθυνσης – 5.3 
εκτός σελ.176 έως 178 – 5.4 – 5.5 – 6.1 – 6.2 – 6.3 εκτός εµβάθυνσης – 6 4 – 
6.5 – 6.6 – σελ. 228-232. 

 Κατά την διάρκεια των εξετάσεων επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών 
µηχανών (κοµπιουτεράκια) χωρίς δυνατότητες αποθήκευσης αρχείων καθώς 
και του τυπολογίου και των διαγραµµάτων που θα δοθούν. ∆εν επιτρέπεται η 
χρήση κινητών τηλεφώνων. 

Ο διδάσκων 

Αθανάσιος Κοντογεώργος 

Περιγραφή - Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες  

Περιγραφή 

Περιγραφή του ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Μέθοδοι ψηφιακής 
διαµόρφωσης βασικής και ευρείας ζώνης. Σχεδίαση βέλτιστου δέκτη. 
Αλληλοπαρεµβολή συµβόλων και εξουδετέρωση. Προκωδικοποίηση. 
Κωδικοποίηση για εξουδετέρωση σφάλµατος. Απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και 
κυκλώµατα ανάδειξης σήµατος. Χωρητικότητα καναλιού. Αξιοπιστία σήµατος. 
Μέθοδοι ψηφιακής διαµόρφωσης βασικής και ευρείας ζώνης µε µνήµη. 
Εξισορρόπηση ψηφιακού καναλιού. Συστήµατα παλµοκωδικής διαµόρφωσης, 
PCM, DPCM, DM. Τεχνικές διαµόρφωσης αναλογικού φέροντος µε ψηφιακό 
σήµα. 



 Σκοπός και στόχοι του µαθήµατος 

Σκοπός του µαθήµατος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν οι φοιτητές τις αρχές 
των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών. 

Στόχος του µαθήµατος είναι να µπορούν οι φοιτητές να κατανοούν τις αρχές 
των µοντέρνων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών, να εφαρµόζουν τις αρχές αυτές 
σε συγκεκριµένες εφαρµογές, να χρησιµοποιούν προγράµµατα εξοµοίωσης 
για τη λύση σχετικών προβληµάτων και ασκήσεων. 

Συγγράµµατα που µπορούν να αποκτηθούν µέσω της υπηρεσίας 

"Εύδοξος" 

1. Ψηφιακές επικοινωνίες, Bateman Andy Λεπτοµέρειες 
2. Αρχές τηλεπικοινωνιακών συστήµατων, Taub Herbert 1918-,Schilling 

Donald L. Λεπτοµέρειες 
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