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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Εβδοµάδα ∆ιάλεξη Εργαστήριο 

1
η 

 

Εισαγωγή στις γραµµές µετάδοσης – 

εξίσωση κύµατος – ηλεκτρικό 

ισοδύναµο γραµµής - Χαρακτηριστικά 

µεγέθη γραµµής (R,L,G,C) 

Εισαγωγή. Ιστορική αναδροµή. Είδη 

γραµµών. Ταχύτητα, χαρακτηριστική 

αντίσταση γραµµής, προσαρµογή, 

συντελεστής ανάκλασης 

2
η 

 

Λύση διαφορικών εξισώσεων γραµµής 

(µόνιµη κατάσταση) -οδεύοντα κύµατα. 

Χαρακτηριστική αντίσταση γραµµής 

(Ζο).  

Εισαγωγή στο πρόγραµµα προσοµοίωσης 

γραµµών µετάδοσης Microsim Schematics 

3
η 

 

Εφαρµογή οριακών συνθηκών-

αντίσταση εισόδου (Zs). Συνθήκες 

τερµατισµού γραµµής (ανοιχτή, 

βραχυκυκλωµένη). Ασκήσεις 

Γραµµή χωρίς απώλειες µε είσοδο 

τετραγωνικό παλµό µικρής διάρκειας και 

ορθώς τερµατισµένη γραµµή (ρ=0) 

4
η 

 

Απώλειες γραµµών. 

Επιδερµικό φαινόµενο.  Συντελεστές 

ανάκλασης (ρ) και λόγος στασίµου 

κύµατος (S). Ασκήσεις 

Γραµµή χωρίς απώλειες µε είσοδο 

τετραγωνικό παλµό µεγάλης διάρκειας από 

πραγµατική πηγή και ορθώς τερµατισµένη 

γραµµή (ρ=0) – προσδιορισµός στασίµων 

κυµάτων 

5
η
 

Εισαγωγή στο χάρτη Smith – 

γεννήτριες συναρτήσεις – ανηγµένη 

αντίσταση φορτίου Zsn - Παραδείγµατα 

Γραµµή χωρίς απώλειες µε είσοδο 

τετραγωνικό παλµό µικρής διάρκειας και 

διάφορες συνθήκες τερµατισµού 

(ανοιχτή/βραχυκυκλωµένη) – προσδιορισµός 

στασίµων κυµάτων 

6
η
 

Χάρτης Smith (συνέχεια) – 

συντελεστής ανάκλασης και λόγος 

στασίµου κύµατος – εύρεση 

µεγίστων/ελαχίστων τάσης - ασκήσεις 

Γραµµή χωρίς απώλειες µε είσοδο 

τετραγωνικό παλµό από πραγµατική πηγή µε 

µεγάλης διάρκειας παλµό και διάφορες 

συνθήκες τερµατισµού (ZR=Z0, ZR≠Z0) - 

προσδιορισµός στασιµων κυµάτων 

7
η
 

Προσαρµογή αντιστάσεων – 

µετασχηµατιστής λ/4 - ασκήσεις 

Γραµµή µε απώλειες και τερµατισµό σε 

σύνθετο φορτίο ZR=R±jX 

8
η
 

Προσαρµογή µε βραχυκυκλωµένο 

στέλεχος (stub)- ασκήσεις 

Εισαγωγή στο χάρτη Smith – προσιορισµός 

διαφόρων φορτίων σε γραµµή Z0 µε χρήση 

του προγράµµατος 4nec2 

9
η
 

Προσαρµογή µε διακριτά στοιχεία -

Κυκλώµατα συντονισµού RLC 

Μέτρηση της αντίστασης εισόδου µιας 

κεραίας που οδηγείται από οµοαξονική 

γραµµή µε χρήση του χάρτη Smith 

10
η
 

Κυκλώµατα προσαρµογής τύπου-L 

(παράλληλα/σειρά) - ασκήσεις 

Μέτρηση της χαρακτηριστικής αντίστασης 

(Z0) γραµµής µετάδοσης 
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11
η
 

Κυκλώµατα προσαρµογής τύπου-Π, Τ 

και επαγωγικής σύζευξης 

Μέτρηση του µήκους κύµατος και της 

ταχύτητας διάδοσης σε µια γραµµή 

12
η
 

Εισαγωγή στη µικροταινιακή 

τεχνολογία – προσδιορισµός 

χαρακτηριστικής αντίστασης microstrip 

– παραδείγµατα σχεδίασης 

µικροταινιακής γραµµής 

Χαρακτηριστική απωλειών εισαγωγής ενός 

µικροταινιακού χαµηλοπερατού φίλτρου µε 

χρήση VCO πηγή µικροκυµάτων 2-4GHz 

13
η
 

Παραδείγµατα εφαρµογών µε 

µικροταινιακό υπόστρωµα (φίλτρα, 

εξασθενητές και κυκλοφορητές) 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
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