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Ραδιοτθλεοπτικά υςτιματα

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

Θεωρητικζσ Διαλζξεισ
Αςκήςεισ Πράξησ
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

3
0
2

6

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικότθτασ

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
ΟΧΙ
http://radiotv.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

Σο μάκθμα αφορά τον τρόπο λειτουργίασ ςυςτθμάτων ραδιοφωνίασ και τθλεόραςθσ, και
ζρχεται να καλφψει κεωρθτικά και πρακτικά κζματα που ςχετίηονται με τθ μετάδοςθ,
λιψθ και αναπαραγωγι αναλογικϊν ραδιοτθλεοπτικϊν ςθμάτων, τθν ψθφιοποίθςθ
εικόνασ και ιχου, τισ αρχζσ και τα πρότυπα ςυμπίεςθσ και κωδικοποίθςθσ ψθφιακϊν
ςθμάτων εικόνασ και ιχου (MPEG), τισ αρχζσ και τα πρότυπα μετάδοςθσ ψθφιακϊν
ραδιοτθλεοπτικϊν ςθμάτων (DVB) κακϊσ και τθν αναπαραγωγι ψθφιακϊν ςθμάτων.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτα ψθφιακά ραδιοτθλεοπτικά ςυςτιματα.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια αναμζνεται να είναι ςε κζςθ
να:
1. Κατανοεί και εξθγεί με χριςθ διαγραμμάτων τον τρόπο λειτουργίασ και ιεραρχικισ
οργάνωςθσ των Ραδιοτθλεοπτικϊν υςτθμάτων,
2. Σα διακρίνει και τα κατθγοριοποιεί ανάλογα με τθν τεχνολογία τουσ,

3. Αναπτφςςει και διαχειρίηεται ψθφιακό υλικό, διαςυνδζει ψθφιακά υποςυςτιματα και
χειρίηεται τα πλζον διαδεδομζνα πρωτόκολλα επίγειασ και δορυφορικισ μετάδοςθσ,
αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ ςτο χειριςμό εργαλείων λογιςμικοφ που
ζχει διδαχκεί ςτο μάκθμα,
4. Αναλφει λαμβανόμενα ςιματα ψθφιακισ επίγειασ και δορυφορικισ τθλεόραςθσ,
χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα εργαλεία ανάλυςθσ,
5. Κατανοεί και ερμθνεφει τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ, και εξθγεί ειδικότερα τον
αντίκτυπο κάκε παραμζτρου ςτθν πιςτότθτα αναπαραγωγισ,
6. Ρυκμίηει και βελτιςτοποιεί το ραδιοτθλεοπτικό ςφςτθμα υπό διερεφνθςθ,
7. Αναλφει και υπολογίηει τα βαςικά χαρακτθριςτικά ψθφιακισ επίγειασ και δορυφορικισ
μετάδοςθσ μζςω κατάλλθλων εργαλείων προςομοίωςθσ,
8. Αξιολογεί ςυγκριτικά εναλλακτικζσ λφςεισ και επιλζγει τθν προςφορότερθ,
οδθγοφμενοσ ςε λιψθ απόφαςθσ υλοποίθςθσ,
9. Εργάηεται αυτόνομα αλλά και ςυνεργάηεται ςε ομάδα, πάνω ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων που αφοροφν κζματα εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ ραδιοτθλεοπτικϊν
υποςυςτθμάτων, λιψθσ και αναπαραγωγισ ψθφιακϊν ραδιοτθλεοπτικϊν ςθμάτων.
Λζξεισ κλειδιά: Ραδιοφωνία, Ψθφιακι Σθλεόραςθ, Επίγεια μετάδοςθ, Δορυφορικι
μετάδοςθ, Πρωτόκολλα ςυμπίεςθσ, κωδικοποίθςθσ και μετάδοςθσ.
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

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. Ειςαγωγι / αναςκόπθςθ βαςικϊν εννοιϊν
Ιςτορικι αναδρομι ραδιοφωνίασ/τθλεόραςθσ, βαςικζσ ζννοιεσ / μεγζκθ, το ΗΜ
φάςμα, διαμόρφωςθ ΑΜ/FM, δζκτεσ AM/FM, ςτοιχεία κεραιϊν, διάδοςθ ΗΜ
ςθμάτων. Αςκιςεισ.
2. τοιχεία αναλογικισ τθλεόραςθσ και ραδιοφωνίασ
Ραδιοφωνικόσ πομπόσ και δζκτθσ ΑΜ/FM, ςτερεοφωνικι εκπομπι, πολφπλεξθ
πλθροφορίασ (RDS/Direct Band). Παραγωγι και μετάδοςθ τθλεοπτικοφ ςιματοσ:
άρωςθ, ςυγχρονιςμόσ, ποιότθτα, φάςμα, πρότυπα. Γενικό διάγραμμα πομποφ &

δζκτθ τθλεοπτικοφ ςιματοσ. τοιχεία χρωματογραφίασ, πρότυπα ζγχρωμθσ
τθλεόραςθσ. Αςκιςεισ.
3. Ψθφιοποίθςθ και ςυμπίεςθ ςθμάτων εικόνασ και ιχου
Χαρακτθριςτικά υλικοφ βίντεο και ιχου. Βαςικι κεωρία ψθφιοποίθςθσ ςθμάτων.
Ψθφιοποίθςθ θχθτικϊν ςθμάτων και πρότυπα, ψθφιοποίθςθ οπτικϊν ςθμάτων και
πρότυπα. Παραμορφϊςεισ ψθφιοποίθςθσ. Μθ απωλεςτικοί αλγόρικμοι
ςυμπίεςθσ. υμπίεςθ οπτικϊν ςθμάτων: DCT, κωδικοποίθςθ, εκτίμθςθ και
αντιςτάκμιςθ κίνθςθσ. Πρότυπα JPEG,MPEG1, MPEG2 – ςτοιχεία MPEG4. υμπίεςθ
θχθτικϊν ςθμάτων: τεχνικζσ ςτα πεδία χρόνου/ςυχνότθτασ, πρότυπα MPEG1
LI,LII,LIII. Αςκιςεισ
4. Οργάνωςθ πλθροφορίασ, κρυπτογραφία, κωδικοποίθςθ, διαμόρφωςθ
MPEG1 System Layer, επικεφαλίδεσ, περιγραφι bitstream. MPEG2 Transport /
Program ροζσ. τοιχεία κρυπτογράφθςθσ/ πρόςβαςθσ υπό ςυνκικεσ,
αρχιτεκτονικζσ. FEC/Formating: Energy Dispersal, Outer/Inner Coding. Διαμόρφωςθ
QPSK/QAM, OFDM. Guard Interval.
5. Ψθφιακι επίγεια και δορυφορικι μετάδοςθ και λιψθ
Εμβζλεια / Κάλυψθ επίγειασ εκπομπισ, Single Frequency Networks. Εγκαταςτάςεισ
λιψθσ επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ. Αρχιτεκτονικι ςυςτθμάτων λιψθσ /
μετατροπισ ψθφιακισ τθλεόραςθσ. Δορυφορικζσ κζςεισ κα ιςχφσ, εντοπιςμόσ
δορυφόρων, footprints. Θζςθ/μζγεκοσ δορυφορικοφ κατόπτρου. υςτιματα
λιψθσ πολλαπλϊν δορυφόρων. Low Noise Block Converters (LNBs). Δορυφορικοί
δζκτεσ. Διαμόρφωςθ και κωδικοποίθςθ δορυφορικϊν ςθμάτων. Πρότυπα DVB-T,
DVB-S, DVB-S2. Αςκιςεισ
6. Νζεσ τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ
Σθλεόραςθ υψθλισ ευκρίνειασ / υπερυψθλισ ευκρίνειασ. Εξζλιξθ των STB/ζξυπνων
τθλεοπτικϊν δεκτϊν. Νζεσ αρχιτεκτονικζσ ςυςτθμάτων. Ψθφιακι τθλεόραςθ μζςω
IP. Ψθφιακι τθλεόραςθ για κινθτζσ εφαρμογζσ. Προδιαγραφζσ Home Theater.
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ (κφρια μζκοδοσ)
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
 Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (επικουρικι μζκοδοσ)
εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό
Εξειδικευμζνο λογιςμικό ανάλυςθσ πιςτότθτασ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
αναπαραγωγισ
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ 
Εξειδικευμζνο λογιςμικό προςομοίωςθσ
ψθφιακισ μετάδοςθσ
 Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μελζτθ.
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.

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

39
39

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

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν
εφαρμογι των εννοιϊν
και που παρουςιάηονται
ςτισ διαλζξεισ
υγγραφι αναφοράσ
εργαςτθριακϊν
αςκιςεων
Ατομικι – Ομαδικι
κεωρθτικι εργαςία
Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

26

26

30
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180

φμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του ιδρφματοσ,
ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει ωσ ο
ςτακμιςμζνοσ μζςοσ:
0.60 x βακμόσ κεωρθτικοφ μζρουσ + 0.40 x βακμόσ
εργαςτθριακοφ μζρουσ.
Για το κεωρθτικό μζροσ, οι εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται με τθ λιξθ των διαλζξεων και
περιλαμβάνουν αξιολόγθςθ τθσ ατομικισ / ομαδικισ
εργαςίασ κακϊσ και τελικι γραπτι εξζταςθ ςτθ
διδαχκείςα φλθ.
Ι. Οι εργαςίεσ (20%) ανατίκενται ςτθν αρχι του
εξαμινου και επικεντρϊνονται ςε ηθτιματα
τρζχουςασ τεχνολογίασ ςχετικά με τα Ραδιοτθλεοπτικά
υςτιματα. Σα κζματα αναρτϊνται ςτο site του
μακιματοσ.
ΙΙ. Οι εξετάςεισ (80%) πραγματοποιοφνται ςτα
ελλθνικά, με ανοικτζσ τισ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ
και περιλαμβάνουν:
 Μελζτθ ςυςτιματοσ ψθφιοποίθςθσ
 Μελζτθ διάταξθσ ψθφιακισ μετάδοςθσ
 Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με κζματα
ψθφιακισ μετάδοςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ
ςυνκικεσ
 υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ
Για το εργαςτθριακό μζροσ, οι εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων και με τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, πραγματοποιοφνται
ςτα ελλθνικά, με ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και
περιλαμβάνουν:

Ι. Προφορικι αξιολόγθςθ (10%) κατά τθ διάρκεια των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ
του μακιματοσ
ΙΙ. Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ (60%) μζςω των ατομικϊν
εργαςτθριακϊν αναφορϊν.
ΙΙΙ. Σελικι αξιολόγθςθ μζςω (30%) μζςω τελικισ
εξζταςθσ.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. John Arnold, Michael Frater and Mark Pickering, Digital Television, Technology and
Standards, Wiley, 2007
2. Herve Benoit, Digital Television, 3rd Edition: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile
TV in the DVB Framework, Focal Press, 2008
3. Michael Robin, Michel Poulin, Digital Television Fundamentals: Design and
Installation of Video and Audio Systems, McGraw-Hill Education, 2000
4. I. Richardson, H. 264 and MPEG-4 Video Compression, Wiley, 2003
5. Lars-Ingemar Lundström, Understanding Digital Television: An Introduction to DVB
Systems with Satellite, Cable, Broadband and Terrestrial TV, Elsevier/Focal Press,
2006
6. Seamus O’Leary, Understanding Digital Terrestrial Broadcasting, Artech House
Boston, London, 2000
7. Βαφειάδθσ Π., Αναλογικι-Ψθφιακι Σθλεόραςθ και Βίντεο, Ακινα 2008
8. Σςαμοφταλοσ Κ., αράντθσ Π., Αναλογικι και Ψθφιακι Σθλεόραςθ, Ακινα 2003
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

