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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 307 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 4. 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας 4 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος. 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
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     1. Μια καλή εικόνα της έννοιας του σήματος και της έννοιας του συστήματος, τόσο στον 
συνεχή όσο και στον διακριτό χρόνο, ως και του τρόπου με τον οποίο ένα σύστημα 
επηρεάζει / τροποποιεί ένα σήμα.  

     2. Ικανότητα μαθηματικής ανάλυσης της λειτουργίας των συστημάτων.  

     3. Γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση περισσότερο προχωρημένων μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών τους.  

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:  

     1. Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη λειτουργία των δομικών στοιχείων ενός 
συστήματος, το οποίο έχει ένα ή περισσότερα σήματα εισόδου και ένα ή περισσότερα 
σήματα εξόδου.  

     2. Να μελετούν τη συμπεριφορά ενός συστήματος και να προσδιορίζουν το σήμα 
εξόδου από το σήμα εισόδου του συστήματος.  

     3. Να βρίσκουν μια μαθηματική περιγραφή ενός συστήματος, η οποία θα τους βοηθήσει 
στη μελέτη της λειτουργίας του.  

     4. Να παρακολουθήσουν με ευκολία περισσότερο προωθημένα μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών τους.  

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος αναφέρονται ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα. 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών και ειδικά: Μελέτη της λειτουργίας γενικών συστημάτων. 
 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Κατανόηση, αξιολόγηση και γνώση της λειτουργίας 
νέων συστημάτων. 
 
Λήψη Αποφάσεων: Τελική επιλογή ενός μοντέλου λειτουργίας ενός συστήματος μεταξύ 
πολλών πιθανών μοντέλων, ύστερα από αξιολόγηση και εκτίμηση της λειτουργίας τους.  
 
Ομαδική εργασία: Ικανότητα εκτέλεσης μέρους έργου, στα πλαίσια κατανομής του έργου 
στα μέλη μιας ομάδας.  
 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Δεδομένου ότι η έννοια του συστήματος 
απαντάται σε μεγάλο πλήθος διατάξεων που άπτονται πολλών επιστημονικών περιοχών, 
το μάθημα αποσκοπεί και στο ο πτυχιούχος να έχει την ικανότητα προσαρμογής και 
αποδοτικής εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Με την ταχεία εξέλιξη του τρόπου αντιμετώπισης των 
συστημάτων, ο πτυχιούχος θα πρέπει και θα μπορεί να προτείνει και να επεξεργάζεται νέες 
ερευνητικές και αναπτυξιακές ιδέες. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου και πράξεις επ’ αυτών. Συνέλιξη δύο σημάτων. 
Περιοδικά σήματα και σειρές Fourier.  

Ο Μετασχηματισμός Fourier και φάσματα μη περιοδικών και περιοδικών σημάτων. Οι 
μετασχηματισμοί Laplace και Ζ και επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια αυτών.  

Ο μετασχηματισμός Fourierσημάτων διακριτού χρόνου. Ο διακριτός μετασχηματισμός 
Fourier.  

Συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Συνάρτηση μεταφοράς και απόκριση 
συχνότητας συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Φίλτρα. Υπολογισμός απόκρισης 
συστήματος. Σύνδεση συστημάτων.  

Ηλεκτρικά κυκλώματα και εύρεση της απόκρισης συχνότητας αυτών.  

Συσχέτιση των σημάτων και συστημάτων συνεχούς χρόνου με τα αντίστοιχα σήματα και 
συστήματα διακριτού χρόνου. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Υποβολή Εργασιών 
και στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 
του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 105 ώρες 
Ασκήσεις πράξης 15 ώρες 
  
  
  
  
  
  

ΣύνολοΜαθήματος 120 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας και των 
κριτηρίων αξιολόγησης. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

• Γραπτή εξέταση: 90% 
• Σειρές ασκήσεων: 10% 
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1.Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου, Χ. Καραΐσκος – Δ. Κάντζος, 
Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, 2015.  
 
2. Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, Σ. Θεοδωρίδης – Κ. Μπερμπερίδης, 
εκδόσεις Τυπωθήτω, 1998.  
 
3. Σήματα και Συστήματα, Σ. Καραμπογιάς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, 2009.  
 
4. Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου, Α. Μάργαρης, Εκδόσεις Τζιόλα, 
2014. 
 
5. Signals and Systems, A. V. Oppenheim – A. S. Willsky, 2nd edition, Prentice Hall 
International, Inc., 1997.  
 
6. Digital Signal Processing, G. Proakis – D. Manolakis, 2nd edition, Maxwell McMillan 
International Editions, 1992.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


