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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ ηνπ Σερληθνύ ώκαηνο (ΣΥ) απόθνηησλ ηεο ΣΔΑΣΥ θαη 

Αμησκαηηθώλ ησλ Γηαβηβάζεσλ (ΓΒ) απόθνηησλ ηεο ΣΗΑΓ Αθαδεκατθνύ Έηνπο 

2019-2020 

ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Ν. 3404, ΦΔΚ 260/17-10-05, θαη ΤΑ Φ2/ 

121871/Β3, ΦΔΚ 1517/3-11-05 θαη ΤΑ Φ1/192329/B3, ΦΔΚ 3185/16-12-2013), ε. Γ.. 

ηεο ρνιήο Ζ.Μ.Μ.Τ. ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 16/04/2019 απνθάζηζε ηα παξαθάησ: 

* Εκκρεμεί ΚΥΑ ηων Υποσργών Εθνικής Άμσνας και Παιδείας, Έρεσνας και 

Θρηζκεσμάηων για ηον αριθμό ηων θέζεων για ηην επόμενη ηριεηία. 

 

Σξόπνο θαηάηαμεο 

Ζ θαηάηαμε ησλ Αμησκαηηθώλ ζηε ρνιή Ζ.Μ.Μ.Τ. γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2019-2020 ζα 

γίλεη κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνύλ θαηά ην δηάζηεκα από 1 

έσο 20 Γεθεκβξίνπ 2019, ζύκθσλα κε πξόγξακκα πνπ ζα αλαθνηλσζεί. Ζ επηακειήο 

επηηξνπή θαηαηάμεσλ απνηειείηαη από ηα θάησζη κέιε ΓΔΠ ηεο ρνιήο: 

1. Νεθηάξηνο Κνδύξεο, Καζεγεηήο, Κνζκήηνξαο .Ζ.Μ.Μ.Τ. 

2. Ηάθσβνο Βεληέξεο, Καζεγεηήο 

3. Παλαγηώηεο Φξάγθνο, Καζεγεηήο 

4. Παλαγηώηεο Κσηηήο, Καζεγεηήο 

5. Αζαλάζηνο Παλαγόπνπινο, Αλ. Καζεγεηήο 

6. Γεώξγηνο ηάκνπ, Αλ. Καζεγεηήο 

7. Παπαζπύξνπ Νηθόιανο, Καζεγεηήο 

 

 

Τπνςήθηνη θαη αηηήζεηο 

Οη αηηήζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά (αξ. 3, παξ. 2 ηεο ΤΑ Φ2/121871/Β3) πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηε 

Γξακκαηεία ηεο .Ζ.Μ.Μ.Τ. θαηά ην δηάζηεκα από 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ 2019.   

 

Οη Αμησκαηηθνί Σερληθνύ ώκαηνο θαη Γηαβηβάζεσλ θαηαηάζζνληαη ζην πέκπην (5
ν
) 

εμάκελν ζπνπδώλ. 
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Δμεηαδόκελα καζήκαηα 

Όινη νη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνύλ ζηα παξαθάησ ηξία καζήκαηα.  Γηα θάζε κάζεκα, 

αθνινπζεί ε εμεηαζηέα ύιε θαη ηα αληίζηνηρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Καηαηάμεσλ.  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη ε επαλεμέηαζε ή 

αλαζεώξεζε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ ησλ ππνςεθίσλ (αξ. 2, παξ. 5, εδ. η ηεο ΤΑ 

Φ2/121871/Β3). 

1. Αλάιπζε Γξακκηθώλ Κπθισκάησλ 

Δηζαγσγή ζηα ζήκαηα θαη ζπζηήκαηα. Θεκειηώδεηο αξρέο ειεθηξηθώλ θπθισ-

κάησλ (ειεθηξηθό ξεύκα, ηάζε, λόκνη Kirchhoff, ζηνηρεία ηνπνινγίαο θιπ.). 

Αλάιπζε ζηνηρείσλ δηθηύνπ (σκηθόο αληηζηάηεο, ππθλσηήο, πελίν, πεγέο ξεύκαηνο 

θαη ηάζεο). Βαζηθέο αξρέο αλάιπζεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ. Απιά ζεσξήκαηα 

ειεθηξηθώλ δηθηύσλ. ύλζεζε ζηνηρείσλ θπθισκάησλ ελ ζεηξά θαη ελ παξαιιήισ, 

ζεώξεκα Kennely. Θεσξήκαηα Thevenin θαη Norton. Μεηαζρεκαηηζκόο πεγώλ. 

πκκεηξηθά δίθηπα. ηνηρεηώδε κεηαβαηηθά θαηλόκελα. Γίθηπα ζηελ εκηηνλνεηδή 

κόληκε θαηάζηαζε (ρξήζε κηγαδηθώλ phasors ζηελ αλάιπζε θπθισκάησλ, 

εμηζώζεηο δηθηύνπ ζηελ ΖΜΚ). ύλζεηε αληίζηαζε. Ηζρύο ζηελ ΖΜΚ. Θεσξήκαηα 

ειεθηξηθώλ δηθηύσλ. Σξηθαζηθά δίθηπα (θαζηθά κεγέζε θαη κεγέζε γξακκήο. Γεληθή 

κέζνδνο αλάιπζεο ηξηθαζηθώλ θπθισκάησλ. Ηζρύο ζηα ηξηθαζηθά δίθηπα. 

Μέηξεζε ηζρύνο ζηα ηξηθαζηθά δίθηπα). 

 

Αληίζηνηρα κέιε ηεο επηηξνπήο: Η. Βεληέξεο, Π. Φξάγθνο 

 

2. Δηζαγσγή ζηηο Σειεπηθνηλσλίεο (κόλν γηα ην αθαδ. έηνο 2019-2020) 

ήκαηα θαη ζπζηήκαηα ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Φίιηξα. Γηακόξθσζε από 

αλαινγηθά ζήκαηα: Γηακόξθσζε πιάηνπο (ΑΜDSB, AMSSB, AMVSB,νξζνγώληα 

δηακόξθσζε, δηακόξθσζε γσλίαο(PM,FM). Θόξπβνο ζε ηειεπηθνηλσληαθά 

ζπζηήκαηα: Λεπθόο ζόξπβνο, δσλνπεξαηόο ζόξπβνο, ζεξκνθξαζία ζνξύβνπ, 

Θεξκνθξαζία ζνξύβνπ θεξαηώλ, δίαπινη AWGN, αιπζίδεο δηθηύσλ, 

ζεκαηνζνξπβηθή αλάιπζε δεθηώλ. Γεηγκαηνιεςία θαη παικνθσδηθή δηακόξθσζε: 

Γεηγκαηνιεςία βαζππεξαηώλ ζεκάησλ, παικνθσδηθή δηακόξθσζε. Γηακόξθσζε 

από ςεθηαθά ζήκαηα: Σν ζύζηεκα ςεθηαθώλ επηθνηλσληώλ, ην πξνζαξκνζκέλν 

θίιηξν, ρξνληθόο ζπζρεηηζηήο, πηζαλόηεηα ιάζνπο ζηηο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο, 

δπαδηθέο ςεθηαθέο δηακνξθώζεηο. Πνιπζηαζκηθή ςεθηαθή δηακόξθσζε: 

Αζηεξηζκνί ζεκάησλ, πεξηνρέο απόθαζεο, δσλνπεξαηή δηακόξθσζε, 

δηακνξθώζεηο πιάηνπο-θάζεο, δηακόξθσζε ζπρλόηεηαο. Μνξθνπνίεζε 

ςεθηαθώλ ζεκάησλ. Δπίδνζε ζρεκάησλ ςεθηαθήο δηακόξθσζεο ζε δηαύινπο 

AWGN.  

 

Αληίζηνηρα κέιε ηεο επηηξνπήο: Π. Κσηηήο, Α. Παλαγόπνπινο 
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3. Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνύ  

Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο δνκέο δεδνκέλσλ κε ηε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ C++. Απιέο εληνιέο, δνκέο έιεγρνπ, ζπλαξηήζεηο, πέξαζκα 

παξακέηξσλ. Πηλάθεο, δείθηεο, δπλακηθή δηαρείξηζε ηεο κλήκεο. Αλάδξνκε. 

Δηζαγσγή ζηελ αιγνξηζκηθή πνιππινθόηεηα. Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο: γξακκηθή 

αλαδήηεζε, δπαδηθή αλαδήηεζε. Αιγόξηζκνη ηαμηλόκεζεο: κε επηινγή , κε 

εηζαγσγή, κε ηε κέζνδν ηεο θπζαιίδαο , κε ζπγρώλεπζε , κε δηακέξηζε . ύλζεηνη 

ηύπνη δεδνκέλσλ: ζπκβνινζεηξέο, δνκέο, ελώζεηο, αξρεία Αληηθεηκελνζηξεθήο 

πξνγξακκαηηζκόο: θιάζεηο θαη αληηθείκελα, πεδία θαη κέζνδνη, θαηαζθεπαζηέο θαη 

θαηαζηξνθείο, θιεξνλνκηθόηεηα, θαλόλεο πξνζπέιαζεο, επηζθίαζε κεζόδσλ, 

πνιπκνξθηζκόο, εηθνληθέο κέζνδνη, ππεξθόξησζε ηειεζηώλ, ππεξθόξησζε 

ζπλαξηήζεσλ θαη κεζόδσλ, templates. Αθεξεκέλνη θαη ζπγθεθξηκέλνη ηύπνη 

δεδνκέλσλ. Γνκέο δεδνκέλσλ: ζπλδεδεκέλεο ιίζηεο, ζηνίβεο, νπξέο, δπαδηθά 

δέληξα, δέλδξα αλαδήηεζεο, ηζνδπγηζκέλα δέλδξα, γξάθνη, δηάζρηζε θαηά βάζνο 

θαη θαηά πιάηνο. 

 

Αληίζηνηρα κέιε ηεο επηηξνπήο: Ν. Παπαζπύξνπ, Γ. ηάκνπ 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα απεπζύλνληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηεο .Ζ.Μ.Μ.Τ. πνπ βξίζθεηαη ζην Νέν Κη. Ζιεθηξνιόγσλ ηεο 

Πνιπηερλεηνύπνιεο Εσγξάθνπ, Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή από 11:00 έσο 13:00, 

ηει. 210-7723995 θαη 210-7723996, fax: 210-7723991. 

 

 

                    Αζήλα, 24/04/2019 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 


