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1. ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

1.1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Ιδρύθηκε στην αρχική µορφή «Σχολείου των Τεχνών» το 1836, σχεδόν συγχρόνως µε 
το κράτος της νεότερης Ελλάδας. Μετεξελίχθηκε (1887, 1917) κατά τα πρότυπα του 
«Ηπειρωτικού» (Continental) Ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης των µηχανικών, µε 
γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών και κανονική διάρκεια πέντε ετών. Το δίπλωµα του 
Ε.Μ.Π. είναι ισοδύναµο µε το «Master of Science» (M.Sc) ή «Master of Engineering» 
(M.Eng.) του Αγγλοσαξονικού συστήµατος σπουδών. 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) είναι ως εκ της φυσικής και νοµικής δοµής 
του Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.). Στα πλαίσια του άρθρου 16 του ισχύοντος 
Συντάγµατος, του άρθρου 1 του Ν.1268/82, της παράδοσης και της ανθρώπινης και 
υλικοτεχνικής υποδοµής του, το Ε.Μ.Π., µέσω της αδιάσπαστης ενότητας των σπουδών 
και της έρευνας, έχει ως πρωτεύουσα θεσµική συνιστώσα της αποστολής του την 
παροχή ανώτατης παιδείας διακεκριµένης ποιότητας και την προαγωγή των επιστηµών 
και της τεχνολογίας. 

Οι απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. υπήρξαν ο κύριος επιστηµονικός µοχλός της αυτοδύναµης 
προπολεµικής ανάπτυξης και µεταπολεµικής ανασυγκρότησης της χώρας. Στελέχωσαν 
ως επιστήµονες µηχανικοί τις δηµόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και εταιρείες 
και κατά γενική οµολογία δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους άλλους ευρωπαίους 
συναδέλφους τους. Παράλληλα, κατέλαβαν σηµαντικές θέσεις δασκάλων και 
ερευνητών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή πανεπιστηµιακή κοινότητα. 

Η µεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση αυτής της διακεκριµένης θέσης από το 
Ε.Μ.Π. οφείλεται στις υψηλές προδιαγραφές δοµής και λειτουργίας των σπουδών του, 
την υψηλή µέση ποιότητα διδασκόντων και διδασκοµένων και το ικανοποιητικό 
επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής. 

Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του Ε.Μ.Π., όπως εγκρίθηκε και επιβεβαιώθηκε κατ΄ 
επανάληψη από την Πολυτεχνειακή Κοινότητα και τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, είναι 
µε κάθε θυσία, όχι µόνο να κρατήσει τη θέση του, ως διακεκριµένου και στο διεθνή 
χώρο, από κάθε άποψη, έγκριτου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της επιστήµης και 
τεχνολογίας, αλλά και να ενισχύει συνεχώς τη θέση αυτή. Τόσο ως προς την αποστολή 
του όσο και ως προς όλες τις θεµελιώδεις λειτουργίες του. Όλες οι άλλες επιλογές, 
στόχοι και δράσεις πρέπει να είναι συµβατές µε αυτή την κυρίαρχη στρατηγική 
επιλογή. 

Τιµώντας αυτή τη διακεκριµένη θέση του και σε εκπλήρωση της εθνικής αποστολής 
του, το Ε.Μ.Π. 

 αναβαθµίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική προσφορά του στον ελληνικό και τον 
περιβάλλοντα ευρασιατικό (και όχι µόνο) χώρο, 

 στηρίζει την αυτοδύναµη ανάπτυξη της χώρας µε νέες επιστηµονικές δράσεις και 

 ενισχύει στην πράξη την ελληνική παρουσία και συµβολή στο διεθνές 
επιστηµονικό και παραγωγικό γίγνεσθαι. 

Με γενική κινητοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναµικού του, το Ε.Μ.Π. ξεκίνησε µια 
νέα ποιοτική αναβάθµιση από το ακαδηµαϊκό έτος, 1997-98. Η γενική αναδιοργάνωση 
των προπτυχιακών σπουδών, των µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, µε 
σύγχρονο όραµα και εµπλουτισµό µε νέες επιστηµονικές, διεπιστηµονικές και 
τεχνικοοικονοµικές κατευθύνσεις και συγκεκριµένη αποστολή, ενισχύουν και 
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κατοχυρώνουν τόσο την θεσµική προσφορά του Ε.Μ.Π. στον χώρο της ∆ηµόσιας 
Ανώτατης Παιδείας όσο και τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο των αποφοίτων του κατά τον 
21ο αιώνα. 

Σύµφωνα µε την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του, περί διατήρησης και ενίσχυσης της 
θέσης του, ως διακεκριµένου και στο διεθνή χώρο πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος των 
επιστηµών και της τεχνολογίας, το Ε.Μ.Π., µε έµβληµα τον Προµηθέα-Πυρφόρο, µέτρο 
τον άνθρωπο και κύριες παραµέτρους την ποιότητα της ζωής και την προστασία των 
δηµοκρατικών δικαιωµάτων και κατακτήσεων, ολοκληρώνει την αποστολή του µε την 
ανάπτυξη και των ευρύτερων προσωπικών και κοινωνικών αρετών των διδασκόντων-
ερευνητών και των διδασκοµένων-φοιτητών, 

α. καλλιεργώντας τις δεξιότητες για την αυτοδύναµη πρόσβαση στη γνώση, τη 
σύνθεση, την έρευνα, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη διοίκηση προσωπικού 
και έργων, 

β. αναδεικνύοντας ολοκληρωµένες προσωπικότητες, που όχι µόνο διαθέτουν 
ανανεώσιµη επιστηµονική και τεχνολογική γνώση, αλλά και γνωρίζουν να 
«ίστανται» ως επιστήµονες και να «υπάρχουν» ως συνειδητοί-υπεύθυνοι πολίτες, 

γ. προσφέροντας αµέριστη και αποτελεσµατική συµβολή στην κάλυψη των 
επιστηµονικών και τεχνολογικών, των κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων 
ευρύτερων αναπτυξιακών αναγκών της χώρας κατά προτεραιότητα αλλά και της 
διεθνούς κοινότητας.  

 

1.2. ∆οµή, Αποστολή και Στόχοι Προπτυχιακών Σπουδών 
Η υλοποίηση της κυρίαρχης στρατηγικής επιλογής «Περί διατήρησης και ενίσχυσης της 
θέσης του Ε.Μ.Π., ως διακεκριµένου και στον διεθνή χώρο Πανεπιστηµιακού 
Ιδρύµατος των Επιστηµών και της Τεχνολογίας» εστιάζεται κατά προτεραιότητα στην 
κύρια αποστολή του Ιδρύµατος, τις Προπτυχιακές Σπουδές. Ο όρος «Προπτυχιακές» 
υποδηλώνει την προ της χορήγησης του ∆ιπλώµατος χρονική τους εξέλιξη, λαµβανοµέ-
νη υπόψη της ουσιαστικής ισοτιµίας του διπλώµατος Ε.Μ.Π. µε το M.Sc και M.Eng. 
Γι΄ αυτό και η άµεση υλοποίηση από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 1997-98, των 
συνακόλουθων επιλογών και αποφάσεων της Συγκλήτου για υψηλής στάθµης 
προπτυχιακές σπουδές οι οποίες θεσµοθετήθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισµό 
Λειτουργίας του Ιδρύµατος (Ε.Κ.Λ.-Ε.Μ.Π.). Ειδικότερα, το Ε.Μ.Π. καταρτίζει τα 
Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) και λειτουργεί τις σπουδές του 
σύµφωνα µε την γενική αποστολή και την κυρίαρχη επιλογή του, ακολουθώντας το 
παρακάτω πλαίσιο δοµής, αποστολής και στόχων: 

α. ∆ιατήρηση της ισχυρής δοµής και εµπλουτισµός των σπουδών µε σύγχρονο όραµα 
και συγκεκριµένη αποστολή 

i. ∆ιατηρείται και ενισχύεται η δοµή των σπουδών µε πενταετή διάρκεια, ισχυρό 
θεωρητικό υπόβαθρο στις θετικές επιστήµες και στον κορµό της επιστηµονικής 
περιοχής του ∆ιπλώµατος, ικανό σύνολο µαθηµάτων κατεύθυνσης (εξειδίκευσης) 
και υψηλού επιπέδου ∆ιπλωµατική εργασία. 

ii. Συνειδητοποιώντας τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο των αποφοίτων του Ε.Μ.Π. 
κατά τον 21ο αιώνα οι σπουδές παρέχουν: 

1. Συστηµατική ανάπτυξη των ικανοτήτων συνεχούς εµβάθυνσης και 
αποτελεσµατικής αξιοποίησης της επιστήµης και τεχνολογίας στα πλαίσια µιας 
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γόνιµης  επικοινωνίας τόσο µε το πολιτικό, οικονοµικό και νοµικό περιβάλλον, 
όσο και µε το πολιτιστικό, κοινωνικό και ιστορικό υπόβαθρο στην περιοχή της 
κατασκευής και της λειτουργίας των έργων ή στο χώρο της παροχής των 
υπηρεσιών. 

2. Ισόρροπη ολοκλήρωση της προσωπικότητας του φοιτητή Ε.Μ.Π. µε την 
ανάπτυξη και των ανθρώπινων αρετών του. Αποτελεί τον αποφασιστικό 
παράγοντα για ένα άλλο σηµαντικό σκέλος της αποστολής του διπλωµατούχου 
Ε.Μ.Π.: Τη διοίκηση του προσωπικού και τη διαχείριση των έργων και 
γενικότερα των πόρων της περιοχής ευθύνης του. 

β. Ενίσχυση της υψηλής στάθµης των Π.Π.Σ. και συνακόλουθοι στόχοι 

Απαράβατη αρχική συνθήκη είναι ότι κάθε Π.Π.Σ. οφείλει να είναι αντάξιο της υψηλής 
στάθµης και παράδοσης του Ιδρύµατος, να τις αναδεικνύει και να τις στηρίζει, µε 
κύριους στόχους 

i. τη συνεκτικότητα και το επιστηµονικό βάθος, 

ii. την ανταπόκρισή του στις τρέχουσες και µελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες, 

iii. τη µεθοδική προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς τις ενεργητικές 
µορφές διδασκαλίας, 

iv. τη σύνδεση σπουδών και πράξης, επαγγελµατικής ή ερευνητικής, 

v. τη δόµηση των Τοµέων σε νέες ενεργητικές µονάδες παραγωγής και µετάδοσης της 
γνώσης. 

 

1.3. ∆ιάρθρωση των Σπουδών 

α. Οι Σπουδές σε όλες τις Σχολές του Ε.Μ.Π. καλύπτουν µια πλήρη και ενιαία 
πενταετή διάρκεια. Υποδιαιρούνται σε δέκα (10) αυτοτελή ακαδηµαϊκά εξάµηνα, 
από τα οποία τα περιττά είναι χειµερινά και τα άρτια εαρινά. 

β. Το 10ο εξάµηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας, η ανάθεση 
της οποίας γίνεται στο 9ο εξάµηνο µε τη διαδικασία που ορίζεται αναλυτικά στον 
Ε.Κ.Λ.-Ε.Μ.Π.. 

γ. Προκειµένου για εγγραφές, µετεγγραφές, κατατάξεις κ.λπ. στις Σχολές του Ε.Μ.Π., 
όπου στη νοµοθεσία του Α.Ε.Ι. προέλευσης αναφέρεται έτος ή τάξη σπουδών νοείται 
ένα από τα δύο εξάµηνα, χειµερινό ή εαρινό του ακαδηµαϊκού έτους, που µε 
απόφαση ορίζει η Σχολή για τον κάθε υποψήφιο. 

δ. Η εντός του εξαµήνου διάρθρωση των σπουδών ορίζεται αναλυτικά από το 
Ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο, (βλ. παρ. 1.8). 

 

1.4. ∆ιοικητική υποστήριξη των Σπουδών 

α. Σύµφωνα µε την πολιτική αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων και ευθυνών στις Σχολές, 
υποστηρίζονται λειτουργικά οι αντίστοιχες Γραµµατείες των Σχολών.   

β. Παράλληλα, σύµφωνα και µε τον ισχύοντα Οργανισµό ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
Ε.Μ.Π. σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, οι Σπουδές υποστηρίζονται από τη ∆ιεύ-
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θυνση Σπουδών, όπου περιλαµβάνεται ειδικό Τµήµα για τις Προπτυχιακές Σπουδές 
του Ιδρύµατος. 

γ. Η υποστήριξη των Π.Σ. κάθε Σχολής ενισχύεται µηχανογραφικά και καλύπτεται από 
πολλές δράσεις, µε έµφαση στις ακόλουθες: 

i. Εγγραφές, κατατάξεις και µεταγραφές. 

ii. Τήρηση µητρώων φοιτητών. 

iii. Έκδοση πιστοποιητικών, φοιτητικών εισιτηρίων, καρτών σίτισης, βιβλιαρίου 
υγείας. 

iv. Χορήγηση υποτροφιών και δανείων.(Κυκλοφορεί ειδικό έντυπο ενηµέρωσης) 

v. Συγκέντρωση, επεξεργασία, διάθεση στατιστικών δεδοµένων των σπουδών. 

vi. Σύνταξη και έκδοση προγραµµάτων µαθηµάτων και εξετάσεων. 

vii. Έκδοση δελτίων βαθµολογίας µαθηµάτων και διπλωµατικών εργασιών. 

viii. Έλεγχο προαπαιτούµενων, απαλλαγών από µαθήµατα, βελτιώσεις 
βαθµολογιών. 

ix. Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που χορηγούνται 
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων φοιτητών και υπογράφονται από 
στέλεχος των διοικητικών υπηρεσιών της Σχολής. 

x. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών, πρακτικών ασκήσεων. 

xi. Έκδοση και απονοµή διπλωµάτων. 

 

1.5. Ποιοτικές και Ποσοτικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές των Σπουδών, στο 
Ε.Μ.Π. 

Στο  πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας και των παραπάνω γενικών αρχών που διέπουν 
τις Προπτυχιακές Σπουδές στο Ε.Μ.Π. θεσµοθετούνται και εφαρµόζονται υποχρεωτικά 
µε ευθύνη των αρµοδίων Σ.Ο.∆. και Μ.Ο.∆., των διδασκόντων και των διδασκόµενων, 
οι παρακάτω δεκαεπτά (17) ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του 
Ιδρύµατος. 

1.5.1. Μετεξέλιξη των Σπουδών 

Στο πλαίσιο της ισχυρής κεντρικής δοµής και µόνο, γίνεται και η προετοιµασία των 
Σχολών για τη δηµιουργία νέων κατευθύνσεων, αλλά και τη µετεξέλιξή τους στις κατά 
την κρίση τους ενδιαφέρουσες επιστηµονικές περιοχές. 

1.5.2. Εξάλειψη της άσκοπης απώλειας διδακτικών ωρών 

Επιβάλλεται η εξάλειψη της άσκοπης απώλειας ωρών, που οφείλεται στους παρακάτω 
πέντε κύριους λόγους, οι οποίοι και πρέπει να αίρονται:  

α. Ασυντόνιστος διαχωρισµός θεωρίας και ασκήσεων. 

β. Υπερβολικό ποσοστό γνωστικών αντικειµένων γενικών µαθηµάτων, που δεν 
ανταποκρίνονται ούτε στην εµβάθυνση θεµελιωδών γνώσεων ούτε στο γνωστικό 
αντικείµενο του διπλώµατος. 

γ. Επικαλύψεις ύλης. 
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δ. Μερική υπερφόρτωση του προγράµµατος µε µαθήµατα ή τµήµατα µαθηµάτων 
εξειδικευµένου µεταπτυχιακού επιπέδου. 

ε. Εν µέρει κρατούσα ακόµα παθητική µορφή διδασκαλίας, χωρίς επαρκή 
ενεργοποίηση του φοιτητή µε ενδιαφέρουσες εργασίες (και όχι αντιγραφές) στο 
σπίτι. 

1.5.3. Ενεργητική µορφή διδασκαλίας  

α. Η σύγχρονη ενεργητική µορφή διδασκαλίας και η αντιστοίχιση της νοµοθετηµένης 
«διδακτικής µονάδας» µε την ώρα διδασκαλίας ως θεµελιώδους µοναδιαίου µεγέ-
θους, της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιβάλλουν την κατάργηση της διάκρισης, 
ανάµεσα σε θεωρία και ασκήσεις από έδρας. Ο διδάσκων, ανεξαρτήτως βαθµίδας, 
οφείλει να καλύπτει αυτοτελώς µία ενότητα ύλης, µε συνεχή ροή θεωρίας και 
ασκήσεων για την εµπέδωσή της. 

β. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει, αλλά αντίθετα επιβάλλει και τη συνεργασία του 
διδάσκοντα µε νεότερο εκπαιδευτικό προσωπικό κατάλληλης στάθµης, το οποίο 
όµως υποχρεούται, όπου αυτό χρειάζεται, να παρουσιάζει συγκεκριµένες εφαρµογές, 
χωρίς άσκοπες και υπεραπλουστευµένες ανακεφαλαιώσεις της διδασκόµενης ύλης. 

1.5.4. Οριοθέτηση των συνολικών ωρών διδασκαλίας στα Π.Π.Σ. 

Λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του όλου ελληνικού συστήµατος σπουδών, 
µία συγκρατηµένη συνολική µείωση των αντιστοιχισµένων µε διδακτικές µονάδες 
ωρών διδασκαλίας µπορεί να θεωρηθεί όχι µόνο εφικτή, χωρίς αποδυνάµωση της 
προσφερόµενης γνώσης, αλλά και επιβεβληµένη, µε ενδεικτικό σύνολο 210 έως 240 
ωρών, το οποίο τίθεται ως επιθυµητός στόχος για κάθε Π.Π.Σ. του Ιδρύµατος. 

1.5.5. Βέλτιστη εβδοµαδιαία διάρκεια µαθήµατος 

α. Από εκπαιδευτική άποψη, το εξαµηνιαίο µάθηµα θεωρείται διεθνώς ότι έχει 
βέλτιστη απόδοση, όταν η εβδοµαδιαία χρονική του διάρκεια είναι περίπου τρίωρη. 

β. Ανάλογος στόχος τίθεται και στα Π.Π.Σ. των Σχολών µε άνω όριο την τετράωρη 
εβδοµαδιαία διάρκεια ενός µαθήµατος, εκτός ορισµένων δικαιολογηµένων 
εξαιρέσεων. 

1.5.6. Βέλτιστα εβδοµαδιαία σύνολα ωρών και αριθµού µαθηµάτων  

Λαµβάνοντας υπόψη τις ποιοτικές και χρονικές ιδιαιτερότητες των σπουδών στην 
Ελλάδα και τις διεθνείς προδιαγραφές των ισότιµων Πολυτεχνείων, τίθεται ως 
επιθυµητός στόχος οι 25 έως 26  ώρες ανά εβδοµάδα και τα έξι έως επτά µαθήµατα ανά 
εξάµηνο. 

1.5.7. Χωροχρονική συγκέντρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Συγκέντρωση της εντός Ε.Μ.Π. κύριας εκπαιδευτικής διαδικασίας, στον ίδιο χώρο και 
χωρίς ενδιάµεσα χρονικά κενά, στο χρονικό διάστηµα 8.45΄-15.30΄ από ∆ευτέρα έως 
και Παρασκευή, µε µηχανοργάνωση των Ωρολογίων Π.Σ., επενδύσεις υποδοµής για την 
επίτευξη επάρκειας των αιθουσών διδασκαλίας και χρονικές υπερβάσεις µόνο σε 
περιπτώσεις πραγµατικής υπερκάλυψης των χώρων διδασκαλίας. 

1.5.8. Κατάτµηση των µεγάλων φοιτητικών ακροατηρίων σε τµήµατα 
α. Επιβάλλεται η κατάτµηση των εγγεγραµµένων για πρώτη φορά σε ένα µάθηµα 

φοιτητών, σε τµήµατα ονοµαστικής δύναµης 80 το πολύ φοιτητών ανά διδάσκοντα. 
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β. Η διδακτέα και η διδαχθείσα ύλη, τα διδακτικά βοηθήµατα και η βιβλιογραφία, οι 
εργασίες στο σπίτι, οι ενδιάµεσες και οι τελικές εξετάσεις είναι αυστηρά οι ίδιες σε 
όλα τα τµήµατα, µε ευθύνη του συντονιστή της επιτροπής του µαθήµατος, ο οποίος 
ορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ. του Τοµέα, εγκρίνεται από τη Σχολή και αναγράφεται 
στο αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών. 

1.5.9. Ενίσχυση των ενδιάµεσων εκπαιδευτικών δοκιµασιών 
α. Ενσωµάτωση, στις επιµέρους εκπαιδευτικές διαδικασίες κάθε µαθήµατος, ατοµικών 

για κάθε φοιτητή εργασιών, µε έλεγχο και βαθµολόγηση από τον διδάσκοντα, ή και 
ενδιάµεσων εξεταστικών δοκιµασιών. 

β. Η βαθµολογική βαρύτητα των ως άνω κατ’ ελάχιστο θα αντιστοιχεί στο 30% του 
τελικού βαθµού του µαθήµατος και ο φοιτητής τις επιλέγει ως σύνολο. 

γ. Οι φοιτητές, λαµβανοµένου υπόψη και του παρακάτω εδαφίου ε, εφόσον το 
δηλώσουν έγκαιρα στο συντονιστή του µαθήµατος δύνανται να προσέλθουν στην 
τελική εξέταση του µαθήµατος, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ενδιάµεση εξεταστική 
δοκιµασία. 

δ. Στο µέτρο της συµµετοχής τους στην ενδιάµεση εκπαιδευτική διαδικασία, οι 
φοιτητές µπορούν να διατηρήσουν το αποκτηθέν ποσοστό επί του τελικού βαθµού 
και για το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. 

ε. Η εξειδίκευση και οι ιδιαιτερότητες ανά µάθηµα, µε ενδεχόµενες διαφοροποιήσεις 
αλλά στο πνεύµα των παραπάνω και της σχετικής νοµοθεσίας, ρυθµίζονται µε 
αποφάσεις της Γ.Σ. της Σχολής που δηµοσιεύονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών 
της Σχολής. 

1.5.10. Εξορθολογισµός και εµπλουτισµός των γενικών µαθηµάτων 
Λαµβανοµένων υπόψη και των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων τίθεται ως στόχος η διάθεση 
ποσοστού 34% επί του συνόλου των ωρών του Π.Σ. για τα γενικά µαθήµατα και 
διατίθεται ένα επιπλέον ποσοστό της τάξεως του 4% για περιβαλλοντικά, 
οικονοµοτεχνικά και διοίκησης έργων νέα γενικά µαθήµατα. 

1.5.11. Έγκαιρη παρουσίαση των τεχνολογικών µαθηµάτων 
Επιθυµητή θεωρείται η µετακίνηση ορισµένων τεχνολογικών µαθηµάτων προς τα 
πρώτα εξάµηνα των σπουδών, έτσι ώστε να τονώνεται έγκαιρα το ενδιαφέρον του 
φοιτητή για το αντικείµενο της ειδικότητας που διαλέγει, αλλά και να δηµιουργείται 
χώρος για υψηλής στάθµης θεωρητικά µαθήµατα στα µεγάλα εξάµηνα των σπουδών. 

1.5.12. Ένταξη και ενίσχυση της εκτός Ε.Μ.Π. πρακτικής εξάσκησης 

Εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία η συστηµατική πρακτική εξάσκηση των 
φοιτητών σε κατάλληλα κέντρα παραγωγής µελετών ή έρευνας ή έργων τα οποία 
καθορίζονται από τις Γ.Σ. των Τοµέων, µε υποκατάσταση κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών 
µαθηµάτων ή και υποχρεωτικών µαθηµάτων, βάσει προκαθορισµένης διαδικασίας 
αξιολόγησης της επίδοσης του φοιτητή. 

1.5.13. Πλήρης ένταξη της πληροφορικής και των δέκα (10), Εργαστηρίων 
Προσωπικών Υπολογιστών (Ε.Π.Υ.) στα Π.Π.Σ. 

α. Στο πλαίσιο των επί µέρους απαιτήσεων και προδιαγραφών για την αναβάθµιση και 
τον εκσυγχρονισµό των Σπουδών στο Ε.Μ.Π., εντάσσεται πλήρως, δηλαδή 
ουσιαστικά και σε βάθος, η Πληροφορική και οι Η/Υ στο σύστηµα σπουδών, µε 
ταυτόχρονη ισχυρή υποστήριξη της πρακτικής άσκησης όλων των φοιτητών στη 
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χρήση Η/Υ. 

β. Η υλοποίηση του µείζονος αυτού στόχου υποστηρίζεται µε τον εξοπλισµό, την 
οργάνωση και τη συνεχή ανανέωση και λειτουργία µονάδων προσωπικών υπολογι-
στών, οι οποίες λειτουργούν εκτός του Ο∆Υ, σε οργανωµένα σύνολα, µε τη µορφή 
φοιτητικού Εργαστηρίου Προσωπικών Υπολογιστών (Ε.Π.Υ.), σε κάθε µία από τις 
Σχολές του Ε.Μ.Π., µε παράλληλη υποστήριξη από τις κεντρικές υπηρεσίες πλη-
ροφορικής, τηλεµατικής και Η/Υ του Ιδρύµατος. 

1.5.14. Περιοδικός έλεγχος των διδακτικών βοηθηµάτων  
α. Ανάθεση σε ειδική επιτροπή της Σχολής, την οποία συγκροτεί η Γ.Σ. της Σχολής µε 

ευθύνη του Προέδρου της Σχολής και υπό την Προεδρία του, του περιοδικού 
αναλυτικού ελέγχου των διδακτικών βοηθηµάτων, µετά από σχετική έγγραφη εισή-
γηση των Τοµέων, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνονται και οι έγγραφες απόψεις 
του οικείου συλλόγου των Φοιτητών, ανά διδακτικό βοήθηµα. 

β. Η περιοδικότητα του ελέγχου δεν µπορεί να υπερβαίνει την τριετία. 

1.5.15. Έγκαιρη διανοµή των διδακτικών βοηθηµάτων 
α. Οργάνωση της έγκαιρης διανοµής των διδακτικών βοηθηµάτων σε συνεννόηση και 

στενή συνεργασία των διδασκόντων κάθε Σχολής µε το Τµήµα Εκδόσεων και 
Τυπογραφείου της ∆ιεύθυνσης Σπουδών. Πρώτος στόχος είναι η κατάθεση των προς 
διανοµή βοηθηµάτων για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος στα αρµόδια όργανα και 
γενικότερα  στον εκδότη, το αργότερο µέχρι τέλους Απριλίου του προηγούµενου 
ακαδηµαϊκού έτους. ∆εύτερος στόχος είναι η δηµιουργία κέντρων διανοµή, στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος και στο Θωµαϊδειο Κέντρο Εκδόσεων για την 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, και στη Βιβλιοθήκη του κτηρίου Αβέρωφ για το 
Συγκρότηµα Πατησίων. 

β. Η διάθεση των βοηθηµάτων ολοκληρώνεται εντός της πρώτης εβδοµάδας από την 
έναρξη κάθε µαθήµατος, βάσει έγκαιρα καταρτιζόµενων καταλόγων. 

1.5.16. Κωδικοποίηση των κύριων συνιστωσών των Π.Π.Σ. 
Τυποποίηση και µονιµοποίηση προγράµµατος µαθηµάτων, εξεταστικών περιόδων  και 
έκδοσης αποτελεσµάτων µε ευθύνη των Σχολών, οι Υπηρεσίες των οποίων 
υποχρεούνται να ενσωµατώσουν τα παραπάνω στις  ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. 

1.5.17. Εύρυθµη λειτουργία των χώρων διδασκαλίας 
Παρακολούθηση  κατά προτεραιότητα της κατάστασης των χώρων διδασκαλίας, µε 
δυνατότητες άµεσης παρέµβασης προς τα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος, από τις 
οµάδες πολυδύναµης λειτουργικής και αναπτυξιακής υποστήριξης κάθε Σχολής, τα 
αρµόδια µέλη των οποίων οφείλουν να επισκέπτονται κάθε εβδοµάδα όλους του 
χώρους διδασκαλίας και να υποβάλουν εκθέσεις για την κατάσταση των χώρων στον 
Πρόεδρο της Σχολής. 

 

1.6. Τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 

Με ευθύνη των Σχολών, κωδικοποιούνται οι προτάσεις των Τοµέων και ορίζονται για 
κάθε ένα Π.Π.Σ.: 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 
 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                                                                                                             Σελίδα - 12

α. Οι τίτλοι και τα περιεχόµενα των µαθηµάτων, υποχρεωτικών ή κατ΄ επιλογήν 
υποχρεωτικών, µε τη βιβλιογραφία, τα διδακτικά βοηθήµατα, τους τίτλους των 
βιβλίων πολλαπλής βιβλιογραφίας και τους διδάσκοντες. 

β. Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος, όπου περιλαµβάνονται όλες οι 
διδακτικές δραστηριότητες και η αντιστοίχισή τους µε διδακτικές µονάδες. 

γ. Τα τµήµατα στα οποία διαχωρίζεται κάθε µάθηµα και ο συντονιστής της επιτροπής 
του µαθήµατος. 

δ. Η χρονική αλληλουχία  των µαθηµάτων. 

ε. Τα χαρακτηριστικά του µαθήµατος από πλευράς τεχνικής υποστήριξης. 

στ. Οι επικαλύψεις µε άλλα µαθήµατα του πενταετούς κύκλου σπουδών ή άλλων 
αµιγώς µεταπτυχιακών προγραµµάτων . 

ζ. Το σύστηµα βαθµολογίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1.5.9. 

η. Οι ενδεχόµενες µεταβατικές  διατάξεις και ρυθµίσεις για την οµαλή µετάβαση από  
παλαιό σε νέο Π.Π.Σ.. 

 

1.7. Οι ∆ιπλωµατικές Εργασίες (∆.Ε.) 
α. Θέση της ∆.Ε. στο Πρόγραµµα Σπουδών και διαδικασία ανάθεσης 

i. Οι ∆.Ε. έχουν τύποις και ουσία το περιεχόµενο και την ελάχιστη διάρκεια (ένα 
πλήρες ακαδηµαϊκό εξάµηνο, το 10ο) µιας εργασίας υψηλού επιπέδου, µε την 
οποία ολοκληρώνεται και η εξειδίκευση που παρέχει το Ε.Μ.Π., µέσω των 
µαθηµάτων κατεύθυνσης,  στα τελευταία εξάµηνα των Σπουδών του. 

ii. Η ∆.Ε. εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές σε Τοµέα και γνωστικό 
αντικείµενο της επιλογής τους, εντός ή στην ευρύτερη περιοχή του Τοµέα, υπό 
την εποπτεία µέλους ∆.Ε.Π. του Τοµέα που διδάσκει το συγγενέστερο µάθηµα, µε 
τον ενδεχόµενο περιορισµό του παρακάτω εδαφίου iv.  Το τυπικό µέρος της 
επιλογής του Τοµέα και του θέµατος γίνεται έπειτα από αίτηση του φοιτητή προς 
τη Γραµµατεία της Σχολής, σύµφωνα µε το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο της Σχολής.  
Επί της ουσίας, ο καθορισµός του θέµατος και η συνακόλουθη επιλογή Τοµέα 
γίνονται : 

1. Με επιλογή από τον φοιτητή µέσα από κατάλογο συγκεκριµένων θεµάτων, που 
ανακοινώνει το κάθε µέλος ∆.Ε.Π. στην αρχή του κάθε ακαδηµαϊκού 
εξαµήνου.   

2. Με απευθείας συνεννόηση φοιτητή-µέλους ∆.Ε.Π..   

3. Με πρόταση του φοιτητή, εφόσον γίνει δεκτή από το µέλος ∆.Ε.Π..  

4. Με αίτηση του φοιτητή προς τη Σχολή. 

iii. Μετά την οριστικοποίηση του θέµατος το µέλος ∆.Ε.Π. ενηµερώνει έγγραφα το 
∆ιευθυντή του Τοµέα, ο οποίος οφείλει να τηρεί αρχείο εκπονούµενων 
διπλωµατικών εργασιών στον Τοµέα και να ενηµερώνει παράλληλα τη 
Γραµµατεία της Σχολής στο οποίο ανήκει ο φοιτητής, προκειµένου να 
προωθηθούν οι  αιτήσεις στο ∆.Σ. της Σχολής για την τελική έγκριση και 
κατανοµή των ∆.Ε.. 

iv. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. έχει δικαίωµα και υποχρέωση εποπτείας ∆.Ε. στην περιοχή 
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των µαθηµάτων που διδάσκει και σε συναφή επιστηµονικά πεδία.  Άρνηση ανά-
ληψης της επίβλεψης ∆.Ε. δε δικαιολογείται ούτε όταν το αντικείµενο δεν 
εµπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του µέλους ∆.Ε.Π. ούτε όταν κατά την 
κρίση του ο φοιτητής δεν έχει την επιθυµητή στάθµη. 

v. Η κάθε Σχολή µπορεί να θέτει ένα κάτω και άνω όριο αριθµού ∆.Ε. µετά από 
γνώµη των Τοµέων, εποπτευοµένων ταυτόχρονα από ένα µέλος ∆.Ε.Π., ώστε να 
διασφαλίζεται αφενός η αποτελεσµατική επίβλεψη και αφετέρου η ισόρροπη 
κατά το δυνατόν κατανοµή του εκπαιδευτικού έργου σε περισσότερα µέλη. 

vi. ∆εδοµένου ότι ένας από τους κύριους στόχους της ∆.Ε. είναι η ανάπτυξη της 
πρωτοβουλίας του φοιτητή, η εκπόνησή της γίνεται ατοµικά από τον κάθε φοι-
τητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέµατος  και κατ΄ εξαίρεση πλήρως 
αιτιολογηµένη, από οµάδα φοιτητών υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η 
ατοµική εργασία και συµβολή τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την πα-
ρουσίαση. Η έκταση του θέµατος πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η ολοκλήρωσή του 
να είναι καταρχήν εφικτή µέσα σε ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο πλήρους εργασίας 
του φοιτητή, αν και ο πραγµατικός χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από την 
ανταπόκριση στις απαιτήσεις του θέµατος και το βαθµό απασχόλησης.  Το 
σύνολο των εκτιµώµενων ωρών συστηµατικής απασχόλησης πρέπει να είναι της 
τάξεως των  500 ανά φοιτητή. 

vii. ∆εν είναι εν γένει δυνατή η τυπική ανάθεση θέµατος ∆.Ε. σε φοιτητή που οφείλει 
περισσότερα από τα µαθήµατα του 9ου εξαµήνου ή ισόποσο αριθµό µαθηµάτων 
άλλων εξαµήνων συν άλλα τρία µαθήµατα. Η αρµόδια για τις Προπτυχιακές 
Σπουδές υπηρεσία της Σχολής ενηµερώνει έγκαιρα τους Τοµείς για τους δικαιού-
µενους να αναλάβουν ∆.Ε. φοιτητές.  Τα µέλη ∆.Ε.Π. ανακοινώνουν στη 
Γραµµατεία του Τοµέα τα ονόµατα των φοιτητών που ανέλαβαν ∆.Ε., µε 
κοινοποίηση στο γραφείο Π.Σ. της Σχολής. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται κατά την 
κρίση και ευθύνη του επιβλέποντος, προκειµένου ιδιαίτερα για προκαταρκτικά 
στάδια της εκπόνησης της ∆.Ε. (π.χ.  βιβλιογραφική ενηµέρωση). 

β. Εκπόνηση, παράδοση και εξέταση της ∆.Ε. 

i. Η ∆.Ε. εκπονείται µε ευθύνη του φοιτητή, µε τη συνεχή παρακολούθηση - 
βοήθεια του επιβλέποντος. Ο Τοµέας καλύπτει µε ευθύνη του την απρόσκοπτη 
εκπόνηση και παρουσίαση των ∆.Ε., µε τα µέσα που διαθέτει και, αν χρειαστεί, 
σε συνεργασία µε την εκτυπωτική µονάδα του Ιδρύµατος. Πριν από κάθε 
εξεταστική περίοδο ο επιβλέπων συµπληρώνει σχετική έντυπη βεβαίωση για κατ΄ 
αρχήν αποδοχή των διπλωµατικών εργασιών που παρακολουθεί.  Μετά την κατ΄ 
αρχήν αποδοχή της ∆.Ε., οι επιπλέον δαπάνες του φοιτητή για την τελική παρου-
σίαση καλύπτονται από τους Τοµείς ή τις Σχολές, που δικαιούνται να πιστωθούν 
µε τα αντίστοιχα ποσά των λειτουργικών δαπανών, αναλωσίµων, κ.λπ. από τον 
Τακτικό Προϋπολογισµό, µετά από αιτιολογηµένη αίτησή τους, κατά την έναρξη 
του ακαδηµαϊκού έτους και µε άνω όριο το οποίο καθορίζει η Σύγκλητος. 

ii. Η τελική παράδοση της ∆.Ε. γίνεται σύµφωνα µε το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο και 
πάντως έγκαιρα, δηλαδή το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
εκάστοτε καθοριζόµενη ηµεροµηνία εξέτασης.  Η ∆.Ε. υποβάλλεται στη 
∆ιεύθυνση του Τοµέα, κατ΄ αρχήν σε τρία αντίγραφα που διαβιβάζονται αµέσως 
στα τρία µέλη της εξεταστικής επιτροπής.  Το τελικό εγκεκριµένο αντίγραφο 
παραµένει στην κατοχή του επιβλέποντα, ενώ άλλα δυο κατατίθενται 
υποχρεωτικά ανά ένα στη βιβλιοθήκη της Σχολής και την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
και είναι διαθέσιµα για δανεισµό σε κάθε ενδιαφερόµενο. 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 
 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                                                                                                             Σελίδα - 14

iii. Το κείµενο της παρουσίασης της ∆.Ε. συντίθεται µε επεξεργασία κειµένου σε 
λογότυπο της έγκρισης της Γ.Σ. της Σχολής και πρέπει να περιλαµβάνει και τα 
εξής : 

1. Σύνοψη (1.200 έως 2.000 λέξεων) και Περίληψη (300 έως 500 λέξεων) στην 
Ελληνική και µια ξένη γλώσσα (κατά προτίµηση Αγγλική). 

2. Πίνακα περιεχοµένων. 

3. Βιβλιογραφικές αναφορές. 

iv. Η εξέταση της ∆.Ε. πραγµατοποιείται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των 
άλλων υποχρεώσεων του Π.Π.Σ. από τον φοιτητή και είναι προφορική και δηµό-
σια, σε ηµεροµηνίες που καθορίζονται από το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο της 
Σχολής στο πλαίσιο του προγράµµατος που καταρτίζει η Γραµµατεία της Σχολής.  
Για την παρουσίαση της κάθε εργασίας διατίθενται κατ΄ ελάχιστο 30 λεπτά. 

v. Η εξέταση και βαθµολόγηση της ∆.Ε. γίνεται από τριµελή Επιτροπή µελών 
∆.Ε.Π. (τετραµελή για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), που εισηγείται η 
Γ.Σ. του Τοµέα και εγκρίνει η Γ.Σ. της Σχολής ή το ∆.Σ. εφόσον έχει 
εξουσιοδοτηθεί. Οι Σχολές δικαιούνται να αυξήσουν τον αριθµό των µελών της 
Επιτροπής, µε την παρατήρηση ότι τα πρόσθετα µέλη δεν έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής στη βαθµολογία. Σε κάθε εξεταστική περίοδο επιδιώκεται ορισµένα 
µέλη να είναι κοινά στις επιτροπές του Τοµέα για τη διασφάλιση της δικαιότερης 
δυνατής συγκριτικής αξιολόγησης.  Η Επιτροπή αποτελείται από τον 
επιβλέποντα, το κατά το δυνατό κοινό µέλος και ένα µέλος µε συγγενή 
εξειδίκευση.  Σε περίπτωση εκπόνησης ∆.Ε. στον Τοµέα από φοιτητή άλλης 
Σχολής το τρίτο µέλος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται από τον συγγενέστερο 
Τοµέα της άλλης Σχολής. 

vi. Φοιτητής που κρίνεται ότι δεν επέτυχε στις προφορικές εξετάσεις της ∆.Ε. µπορεί 
να υποστεί µια ακόµα φορά την εξέταση αυτή σε επόµενη περίοδο, µετά από 
αίτησή του.  Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο φοιτητής µε αίτησή του ζητά νέο 
θέµα στην ίδια ή άλλη περιοχή, προκειµένου να εξετασθεί σε επόµενη περίοδο 
εξετάσεων ∆.Ε.. 

γ. Κριτήρια αξιολόγησης της ∆.Ε. 

i. Από τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης της ∆.Ε. αναφέρονται : 

1. Η ενηµέρωση στην υπάρχουσα γνώση µε αντίστοιχη βιβλιογραφική 
διερεύνηση. 

2. Η απόκτηση ειδικών δεδοµένων (µε διεξαγωγή εργαστηριακών πειραµάτων ή 
συγκέντρωση δεδοµένων πεδίου ή αποτελέσµατα θεωρητικών υπολογισµών). 

3. Η λογική επεξεργασία (π.χ. επεξεργασία συγκεντρωθέντων δεδοµένων, 
κατάστρωση µαθηµατικού οµοιώµατος, δοκιµές σε Η.Υ., εφαρµογές σε 
συγκεκριµένα προβλήµατα, αξιολόγηση αποτελεσµάτων). 

4. Η  δοµή της ∆.Ε. και η γραπτή παρουσίασή της, π.χ. η συνοχή του κειµένου,  η 
σωστή χρήση της ορολογίας και της γλώσσας, η ακριβής διατύπωση των εν-
νοιών, η επιστηµονικά ορθή τεκµηρίωση των συµπερασµάτων κ.λπ. 

5. Η πρωτοτυπία της ∆.Ε. 

6. Ο ζήλος και οι πρωτοβουλίες του φοιτητή. 

7. Η προφορική παρουσίαση της ∆.Ε.. 
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ii. Οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω ποικίλλουν ανάλογα µε τη φύση 
του θέµατος και εκτιµώνται κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής.  Για 
τη διευκόλυνση της σύνθεσης του τελικού βαθµού είναι σκόπιµο να 
χρησιµοποιούνται ειδικά έντυπα.  Η τελική βαθµολογία της ∆.Ε. προκύπτει 
ως ο µέσος όρος των τελικών βαθµών των τριών (ή τεσσάρων για τους 
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς) εξεταστών, στρογγυλοποιούµενος προς την 
πλησιέστερη ακέραια ή µισή µονάδα, µε κατώτερο βαθµό επιτυχίας το 5,5. 

 

1.8. Το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο 
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους και λήγει 
την 31η Αυγούστου του επόµενου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους 
διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα, το χειµερινό και το εαρινό. Όλα τα Π.Π.Σ. 
εντάσσονται σε ενιαίο «Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο». 

α. ∆ιάρκεια µαθηµάτων και ουσιαστική κάλυψη της διδακτέας ύλης 

i. Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, κάθε εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει 
τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων 
του. 

ii. Το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο κάθε εξαµήνου, εκτός των άλλων,  περιέχει 
δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες για το κυρίως εκπαιδευτικό έργο. 

iii. Κάθε  µέλος ∆.Ε.Π. έχει την υποχρέωση της ουσιαστικής κάλυψης (και όχι της 
λογιστικής τακτοποίησης) όλης της διδακτέας ύλης σύµφωνα µε το αναλυτικό πε-
ριεχόµενο του µαθήµατος του, εντός των προβλεπόµενων δεκατριών (13) πλήρων 
διδακτικών εβδοµάδων, π.χ. για ένα τρίωρο εξαµηνιαίο µάθηµα πρέπει να 
καλυφθούν 3x13=39 ώρες διδασκαλίας. 

iv. Σε περιπτώσεις απώλειας ωρών διδασκαλίας ενός συγκεκριµένου µαθήµατος, 
µέχρι το πολύ δύο διδακτικών εβδοµάδων, λόγω συµπτώσεων µε αργίες ή άλλα 
έκτακτα περιστατικά, το υπεύθυνο µέλος ∆.Ε.Π. οφείλει να προτείνει έγγραφα 
στη ∆/νση του Τοµέα και τον Πρόεδρο της Σχολής τις ηµέρες και ώρες αναπλή-
ρωσής τους, που σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να συµπίπτουν µε άλλο 
προγραµµατισµένο µάθηµα, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως το σύνολο της 
διδακτέας ύλης, αλλά και των ωρών που αντιστοιχούν σε δεκατρείς πλήρεις 
εβδοµάδες διδασκαλίας. 

v. Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι διδακτικές εβδοµάδες δεν επιτρέπεται να 
είναι λιγότερες από έντεκα (11), δηλαδή σε περιπτώσεις απώλειας πέραν των δύο 
διδακτικών εβδοµάδων, το µάθηµα θεωρείται ως µη διδαχθέν, έστω και αν καλυ-
φθούν οι προγραµµατισµένες ώρες διδασκαλίας των δεκατριών εβδοµάδων σε 
λιγότερες από έντεκα εβδοµάδες. 

β. Εξετάσεις και συναφή θέµατα 

i. Η πολιτική του Ε.Μ.Π. στο εξεταστικό σκέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
συνίσταται στην συνεχή παρακολούθηση, ενίσχυση και αξιολόγηση της 
προόδου του φοιτητή, µε την ενεργοποίησή του καθ΄ όλη τη διάρκεια των 
µαθηµάτων, συνοψίζεται δε στην ενίσχυση των ενδιάµεσων εκπαιδευτικών 
δοκιµασιών. 

ii. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: η κανονική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, η 
κανονική του Ιουνίου και η επαναληπτική του Σεπτεµβρίου. Στο πλαίσιο της 
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ενίσχυσης της αυτονοµίας των Σχολών, το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο περιέχει 
πέντε (5) συνολικά εβδοµάδες για τις µετά το Χειµερινό και Εαρινό Εξάµηνο 
περιόδους και τέσσερις (4) εβδοµάδες για την περίοδο του Σεπτεµβρίου, οι 
οποίες διατίθενται στις Γενικές Συνελεύσεις των Σχολών, για κάλυψη ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών, εξετάσεων και διακοπών. 

iii. Η τελευταία, για κάθε Ακαδηµαϊκό έτος, περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων µαθηµάτων χειµερινού και εαρινού 
εξαµήνου, διάρκειας τεσσάρων  εβδοµάδων, µπορεί να αρχίζει την δεύτερη, 
µετά την 15η Αυγούστου, ∆ευτέρα του Αυγούστου. Η κατάθεση βαθµολογίας 
των εξετάσεων αυτών γίνεται αµέσως µετά τη λήξη τους και πάντως προ της 
τελευταίας εβδοµάδας του Σεπτεµβρίου. 

iv. Η επίδοση των φοιτητών βαθµολογείται µε την κλίµακα 0-10, χωρίς χρήση 
κλασµατικών. Ο βαθµός επιτυχίας είναι ίσος ή πάνω από πέντε (5). 

v. Την πρώτη και τελική ευθύνη σύνταξης των Προγραµµάτων της Εξεταστικής 
Περιόδου κάθε εξαµήνου έχει ο Πρόεδρος της Σχολής. Οφείλει εποµένως να 
ενηµερώνεται από τους ∆ιευθυντές των Τοµέων ή και τα µέλη ∆.Ε.Π. σχετικά 
µε τα µαθήµατα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την προβλεπόµενη από 
το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο λήξη των µαθηµάτων. Στη συνέχεια και αφού ο 
κατάλογος των µη ολοκληρωθέντων µαθηµάτων επικυρωθεί από τη Γενική 
Συνέλευση της Σχολής (ή το ∆.Σ., εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά), ο 
Πρόεδρος εκδίδει το Πρόγραµµα Εξετάσεων της αντίστοιχης περιόδου. 

vi. Οι εξετάσεις διενεργούνται µε αυστηρή τήρηση του επίσηµου Προγράµµατος, 
το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Τυχόν µεταβολές στο 
Πρόγραµµα, εξαιτίας λόγων ανώτερης βίας, θα πρέπει να εγκρίνονται πρώτα 
από τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει την ευθύνη και την υποχρέωση της έκδοσης της 
επίσηµης ανακοίνωσης. 

vii. Με ευθύνη του συντονιστή της επιτροπής του αντίστοιχου µαθήµατος 
επιβάλλεται η σχολαστική τήρηση της ώρας της έναρξης και κυρίως της λήξης 
των εξετάσεων και της εξασφάλισης του εποπτικού προσωπικού για τις εξετά-
σεις, κατ΄ αρχήν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των Τοµέων τους και - σε 
περίπτωση αδυναµίας - µετά από συνεννοήσεις για επικουρία από άλλους 
Τοµείς. 

viii. Η βαθµολογία καταχωρείται από τους διδάσκοντες στο σχετικό µαγνητικό 
αρχείο της δισκέτας, η οποία αποστέλλεται από τη Γραµµατεία της Σχολής, 
προκειµένου να ακολουθήσει - µετά την κατάθεσή της σε αυτές - η σχετική 
ενηµέρωση του Φοιτητολογίου από το αρµόδιο προσωπικό, µε τη διαδικασία 
που ορίζει ο Ε.Κ.Λ.-Ε.Μ.Π. 

ix. Η κατάθεση της βαθµολογίας γίνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την εξέταση και 
πάντως προ της παρελεύσεως µιας εβδοµάδας από τη λήξη της εξεταστικής 
περιόδου, έτσι ώστε το αρµόδιο διοικητικό προσωπικό της Σχολής να είναι σε 
θέση να εκδίδει έγκαιρα τα αποτελέσµατα και να προχωρεί απρόσκοπτα η 
εγγραφή των φοιτητών στα επόµενα εξάµηνα. 

x. Τυχόν σφάλµατα που διαπιστώνονται από τον διδάσκοντα στην βαθµολογία, 
µετά την κατάθεσή της στο πρωτόκολλο της Σχολής, γνωστοποιούνται στη 
Σχολή µε έγγραφό του κατά τη διάρκεια του επόµενου εξαµήνου από εκείνο 
κατά το οποίο διδάχθηκε το µάθηµα και εισάγονται για έγκριση στο ∆.Σ. ή τη 
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Γ.Σ. της Σχολής. Μετά την παρέλευση του εξαµήνου, καµία διόρθωση δεν 
γίνεται δεκτή. 

 

γ. Τυπικό Ηµερολόγιο των εξαµήνων 

Το τυπικό Ηµερολόγιο ενός εξαµήνου στο Ε.Μ.Π. έχει ως εξής: 

 

 

Ηµέρα Αντικείµενο Χρονική περίοδος 
∆Ε Έναρξη µαθηµάτων και εγγραφών: Τελευταία εβδ. Σεπτ. 

(χειµ. εξ.), δεύτερη εβδ. Φεβ. (θερινό εξ.) 
Εβδοµάδα µηδέν 

ΠΑ Λήξη προθεσµίας εγγραφών ∆ύο εβδ. µετά την 
έναρξη 

ΠΑ Λήξη προθεσµίας παραιτήσεως από µαθήµατα του 
εξαµήνου που δηλώθηκαν 

Τρεις εβδ. µετά την 
έναρξη 

∆Ε Έκδοση καταλόγων των φοιτητών που γράφτηκαν από 
τις Γραµµατείες των Σχολών  

Τέσσερις εβδ. µετά 
την έναρξη 

ΠΑ Λήξη προθεσµίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του 
εξαµήνου 

Έξι εβδ. µετά την 
έναρξη 

ΠΑ Λήξη µαθηµάτων Με τη συµπλήρωση 
δεκατριών πλήρων 
διδακτικών 
εβδοµάδων 

∆Ε Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εξετάσεων 
και διακοπών 

∆ιάρκεια, πέντε 
εβδοµάδες 

ΠΑ Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 
εξετάσεων και διακοπών 

 

ΠΑ Κατάθεση βαθµολογίας Εντός εβδοµάδας 
από τη λήξη 

 

Αµέσως µετά το τέλος του εαρινού εξαµήνου πραγµατοποιείται και το ενταγµένο στο 
αντίστοιχο Π.Π.Σ. µάθηµα «Μεγάλες Ασκήσεις...» ορισµένων Σχολών του Ιδρύµατος. 

δ. ∆ιπλωµατικές Εργασίες 

i. Οι ουσιαστικές συνεργασίες των φοιτητών µε τους διδάσκοντες για την ανάθεση 
και επίβλεψη των ∆.Ε., γίνονται προφανώς καθόλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού 
έτους. 

ii. Στο ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο ορίζονται οι ηµεροµηνίες,  

1. έναρξης προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή Τοµέα και 
θέµατος διπλωµατικής εργασίας, 

2. λήξης προθεσµίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων, 

3. κατανοµής διπλωµατικών εργασιών από τις Σχολές, τόσο για το χειµερινό 
(Οκτ.-Νοεµ.), όσο και για το εαρινό (Φεβ.-Μαρ.), εξάµηνο, συνολικής 
διάρκειας τριών έως τεσσάρων εβδοµάδων 
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iii. Οµοίως ορίζονται και οι ηµεροµηνίες των προφορικών εξετάσεων στην 
διπλωµατική εργασία, για τις περιόδους Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου και Ιουνίου, 
συνολικής διάρκειας τριών έως τεσσάρων εβδοµάδων, µε το ακόλουθο 
περιεχόµενο: 

1. Λήξη προθεσµίας παραδόσεως διπλωµατικών εργασιών. 

2. Λήξη προθεσµίας για αποδοχή  διπλωµατικών εργασιών. 

3. Έναρξη προφορικών εξετάσεων διπλωµατικών εργασιών. 

4. Λήξη προφορικών εξετάσεων διπλωµατικών εργασιών. 

5. Κατάθεση βαθµολογίας διπλωµατικών εργασιών. 

ε) Αργίες και διακοπές 

Κατά τη διάρκεια του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου δεν γίνονται µαθήµατα και 
εξετάσεις στις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 

i. Χειµερινό εξάµηνο: 

1. Την 28η Οκτωβρίου 

2. Την 17η Νοεµβρίου 

3. Τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η 
∆εκεµβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου 

4. Την 30η Ιανουαρίου 

ii. Εαρινό εξάµηνο: 

1. Την Καθαρή ∆ευτέρα 

2. Την 25η Μαρτίου 

3. Τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη ∆ευτέρα και λήγουν την 
Κυριακή του Θωµά 

4. Την 1η Μαϊου 

5. Του Αγίου Πνεύµατος 

 

1.9. Ο Σύµβουλος των Σπουδών 
Αµέσως µετά την έκδοση καταλόγου των εγγεγραµµένων φοιτητών, το ∆.Σ. της Σχολής 
ορίζει ένα µέλος ∆.Ε.Π., ως Σύµβουλο Σπουδών για κάθε ένα φοιτητή, µε ουσιαστικά 
καθήκοντα και υποχρεώσεις συµπαράστασης στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
φοιτητής. 

 

1.10. Ανάδραση του συστήµατος των Π.Π.Σ.: Κριτική από τους φοιτητές µέσω του 
ερωτηµατολογίου αξιολόγησης διδασκόντων και µαθηµάτων. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική στα περισσότερα αξιόλογα δηµόσια ΑΕΙ, 
αποφασίστηκε, θεσµοθετήθηκε και άρχισε στο Ε.Μ.Π. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1997-
1998 η διανοµή και επεξεργασία των ερωτηµατολογίων αξιολόγησης διδασκόντων και 
µαθηµάτων. 

Επισηµαίνεται εδώ, ότι οι αντιρρήσεις ορισµένων φοιτητών, όσον αφορά το 
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ερωτηµατολόγιο, οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόµενο και από τους 
ίδιους αποτέλεσµα. Αποµονώνουν τους φοιτητές από την ουσιαστική αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και βοηθούν άλλες αδιαφανείς και ατεκµηρίωτες διαδικασίες 
αξιολόγησης. Η επιτυχής εφαρµογή του ερωτηµατολογίου, για το περιεχόµενο του 
οποίου είναι δεκτές για συζήτηση όλες οι εισηγήσεις και προτάσεις, είναι η τελευταία 
ευκαιρία των φοιτητών του Ε.Μ.Π. να αποκτήσουν το δικαίωµα που διεκδικούν επί 
πολλές δεκαετίες: Την άρθρωση ουσιαστικού και αποφασιστικού λόγου στην πρώτιστη 
αποστολή του Ε.Μ.Π., την εκπαίδευσή τους. 

Το περιεχόµενο και η διαδικασία εφαρµογής του θεσµού των ερωτηµατολογίων 
αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου έχουν ως εξής: 

α. Την όλη διαδικασία διανοµής, επεξεργασίας κ.λπ. του ερωτηµατολογίου 
διαχειρίζεται επιτροπή, οριζόµενη από τον Πρόεδρο κάθε Σχολής, µε Πρόεδρο τον 
Αναπληρωτή Πρόεδρο, στην οποία συµµετέχουν 2 µέλη ∆.Ε.Π., 2 εκπρόσωποι των 
φοιτητών και δύο εκπρόσωποι της Γραµµατείας της Σχολής. Η επιτροπή έχει και την 
ευθύνη του συντονισµού και της παρακολούθησης όλων των σχετικών µε την 
υλοποίηση της αξιολόγησης ενεργειών, ενηµερώνει δε έγκαιρα για τυχόν 
καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες τον Πρόεδρο της Σχολής και την Πρυτανεία. 

β. Ο κάθε διδάσκων λαµβάνει γνώση, κατ΄ ιδίαν, των αναλυτικών αποτελεσµάτων που 
αφορούν στο µάθηµά του και των συνολικών αποτελεσµάτων της Σχολής του, µέσω 
της  αποστολής τους µε συστηµένο εµπιστευτικό φάκελο από τη Γραµµατεία της 
Σχολής. 

γ. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα κάθε Σχολής διαβιβάζονται µε ευθύνη της 
Γραµµατείας (∆ιοικητικών Υπηρεσιών) της Σχολής προς τον Πρόεδρο και τους 
∆ιευθυντές των Τοµέων της Σχολής, την Πρυτανεία, τη Σ.Ε.-Π.Σ., τη ∆ιεύθυνση 
Σπουδών, τους φοιτητικούς συλλόγους και τον επικεφαλής της κύριας οµάδας απο-
τίµησης εκπαιδευτικού έργου του Ε.Μ.Π. ∆ιαβιβάζονται επίσης τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσµατα των γενικών µαθηµάτων στον Πρόεδρο και τους ∆ιευθυντές Τοµέων 
της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών. Όλα τα 
αναλυτικά αποτελέσµατα διαβιβάζονται στον Πρύτανη και στους Προέδρους των 
Σχολών (τα σχετικά µε τη Σχολή τους), οι οποίοι και οφείλουν να τα αξιοποιούν, 
κατά τις εξελίξεις των µελών ∆.Ε.Π., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

δ. Η διανοµή του ερωτηµατολογίου γίνεται µεταξύ της 6ης και της 10ης διδακτικής 
εβδοµάδας κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Ειδικότερα, τα ερωτηµατολόγια διανέµο-
νται στα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα µεταξύ 6ης και 8ης εβδοµάδας 
µαθηµάτων και στα υποχρεωτικά µαθήµατα µεταξύ 7ης και 10ης εβδοµάδας 
µαθηµάτων. 

ε. Για τα µαθήµατα στα οποία γίνεται συνδιδασκαλία, παράλληλα ή σειριακά, θα 
πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε τα ερωτηµατολόγια να διανέµονται και στα δύο 
τµήµατα. Ειδικά, αν πρόκειται για σειριακή διδασκαλία, θα µοιράζονται αφού έχει 
συµπληρωθεί το 80% περίπου των ωρών διδασκαλίας κάθε διδάσκοντα. 

στ. Κρίνεται επίσης απαραίτητο οι φοιτητές µαζί µε την εγγραφή τους σε κάθε 
ακαδηµαϊκό έτος να παίρνουν και ένα ενηµερωτικό κείµενο σχετικά µε τα 
ερωτηµατολόγια, καθώς και να συµπληρώνουν ένα πολύ σύντοµο ερωτηµατολόγιο 
το οποίο θα περιέχει ερωτήσεις σχετικά µε το αν και σε ποιο ποσοστό είχαν 
απαντήσει το προηγούµενο έτος στα ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν και ποια 
είναι η άποψή τους για το θεσµό. 
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ζ. Οι εκπρόσωποι της Γραµµατείας στις επιτροπές διανοµής και συλλογής του 
ερωτηµατολογίου έχουν υπολογίσει εκ των προτέρων, έστω και κατά προσέγγιση, 
τον αριθµό που αντιστοιχεί στο 20% των πρωτοεγγραφοµένων σε κάθε µάθηµα 
φοιτητών. Σε περίπτωση που οι παρόντες σε ένα µάθηµα φοιτητές είναι λιγότεροι 
του παραπάνω αριθµού, ο εκπρόσωπος της Γραµµατείας αναστέλλει τη διαδικασία 
διανοµής και την επαναλαµβάνει σε άλλη µέρα και ώρα του µαθήµατος, ανεξαρ-
τήτως του αριθµού των παρόντων φοιτητών. 

η. Το τελικό περιεχόµενο των ερωτηµατολογίων προσδιορίζεται σύµφωνα µε την  
παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος. 

 
1.11. Κατοχύρωση ισοτιµίας των διπλωµάτων Ε.Μ.Π. προς τα M.Sc και M.Eng 

των ισότιµων Αγγλοσαξονικών Πανεπιστηµίων και εφαρµογή του νέου 
εγκεκριµένου τύπου διπλώµατος αποφοίτων Ε.Μ.Π. 

1.11.1. Υπάρχουσα κατάσταση 
Η επαναλαµβανόµενη διακήρυξη των διοικήσεων του Ε.Μ.Π., των µελών ∆ΕΠ και των 
φοιτητών περί ισοτιµίας των διπλωµάτων µας προς τα M.Sc και M.Eng των 
Αγγλοσαξονικών Πανεπιστηµίων δεν οδήγησε µέχρι σήµερα σε συγκεκριµένες 
αποφασιστικές ενέργειες. Επιπλέον, δεν εµπόδισε τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις 
να θεσµοθετήσουν ακριβώς το αντίθετο: κατά τις προσλήψεις µηχανικών στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα πριµοδοτούνται ιεραρχικά και οικονοµικά οι κάτοχοι M.Sc ή 
M.Eng των Αγγλοσαξονικών Πανεπιστηµίων και εποµένως έχουν υποβαθµιστεί de 
facto από το ελληνικό κράτος τα πτυχία των ελληνικών πολυτεχνείων και του Ε.Μ.Π. 
στο επίπεδο του B.Sc. 

Γι΄ αυτή την απαράδεκτη, αλλά και τελείως άδικη µεταχείριση οι µέχρι τώρα 
διαµαρτυρίες υπήρξαν χλιαρές, και το κυριότερο δεν προχώρησαν σε ουσιαστικά µέτρα 
κατά της Πολιτείας. Είναι δε γεγονός ότι πολλοί τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. εγγράφονται 
σε Πολυτεχνεία του εξωτερικού για την απόκτηση M.Sc ή M.Eng και για λόγους 
καλύτερης µισθολογικής και ιεραρχικής εξέλιξης. 

Το Ε.Μ.Π. χορηγεί µέχρι σήµερα στους αποφοίτους του, µετά από αίτησή τους, ένα 
απλό πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ότι «τα από το Ε.Μ.Π. χορηγούµενα 
διπλώµατα θεωρούνται από το Ίδρυµα ως πλήρως ισότιµα µε τα πτυχία Master΄s των 
αναγνωρισµένων από αυτό ως οµοταγών Αγγλοσαξονικών Πανεπιστηµίων». Είναι, 
βέβαια, προφανές ότι αυτό το ασθενές πιστοποιητικό δεν έχει ουσιαστική επίδραση 
στους µελλοντικούς εργοδότες, δεδοµένου ότι δεν αναφέρει τίποτα περί της 
εξειδίκευσης των αποφοίτων µας, δεν στηρίζεται από ανάλογες ενέργειες του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος και επιπλέον η όλη σύνθεση και παρουσίασή του δεν είναι 
πειστική. 

Με πρωτοβουλία του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. και τη στήριξη του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος, οργανώθηκε σειρά συναντήσεων των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, 
Κοσµητόρων και Προέδρων των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνειακών Σχολών της 
χώρας, στην οποία συµµετείχε και ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. και αποφασίσθηκε, µεταξύ 
άλλων, να υποστηριχθεί απ΄ όλα τα Ελληνικά Πολυτεχνεία η πρόταση της Πρυτανείας 
του Ε.Μ.Π. 

1.11.2. Προβολή της ισοτιµίας µε την χορήγηση διπλώµατος προχωρηµένων 
σπουδών και αναλυτικού πιστοποιητικού µε το περιεχόµενο των σπουδών 

Με την από 02.04.99 οµόφωνη απόφαση της, η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π.: 
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α. Αναβάθµισε τον τύπο του «∆ιπλώµατος Μηχανικού», σε «∆ίπλωµα 
Προχωρηµένων Σπουδών Μηχανικού». Οι Σχολές αποφασίζουν κατά την κρίση 
τους αν θα αναφέρεται ή όχι στο δίπλωµα αυτό και η πρόσθετη εξειδίκευση που 
λαµβάνει ο Μηχανικός κατά τα τελευταία εξάµηνα των σπουδών του. 

β. Το δίπλωµα αυτό συνοδεύεται από πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται όλα τα 
µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών (µε την αντίστοιχη βαθµολογία του 
απόφοιτου) και ειδική επισήµανση στα µαθήµατα εξειδίκευσης. Στο τέλος του 
πιστοποιητικού τονίζεται ιδιαίτερα το θέµα και ο βαθµός της ∆ιπλωµατικής 
Εργασίας. 

γ. Το παραπάνω ∆ίπλωµα και το Πιστοποιητικό χορηγούνται στον απόφοιτο στην 
Ελληνική γλώσσα. 

1.11.3. Προσβολή των µειωτικών, για τα πτυχία του Ε.Μ.Π., αποφάσεων της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Με τις κατάλληλες κοινές προσφυγές Ε.Μ.Π. και Τ.Ε.Ε., στα αρµόδια δικαστικά 
όργανα θα επιδιωχθεί η συµµόρφωση του ελληνικού ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στην 
ουσία της αναγνώρισης της ισοτιµίας των πτυχίων του Ε.Μ.Π. µε τα Μ.Sc και M.Eng 
και το Ελληνικό Μ.∆.Ε., και η συνακόλουθη διόρθωση των σχετικών αποφάσεών του 
κατά τις προσλήψεις και µισθολογικές ή ιεραρχικές κατατάξεις. 
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2. Η ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχοντας ως αφετηρία τις σύγχρονες εξελίξεις των 
νέων τεχνολογιών, µελετώντας το διεθνές περιβάλλον και προσπαθώντας να καλύψει 
ένα από τα βασικά κενά που υπάρχουν σήµερα στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας 
µας, προχώρησε στη δηµιουργία του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και 
Φυσικών Επιστηµών, το οποίο ονοµάζεται τώρα Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 
και Φυσικών Επιστηµών.  
 Η περιοχή των Μαθηµατικών και Φυσικών Εφαρµογών συνδέεται µε την 
αυξανόµενη απαίτηση της βιοµηχανικής έρευνας και ανάπτυξης για πτυχιούχους άρτια 
εκπαιδευµένους στις βασικές επιστήµες. Οι σπουδές των Μαθηµατικών και Φυσικών 
Εφαρµογών συνδυάζουν το ενδιαφέρον του Μαθηµατικού και του Φυσικού για την 
ανακάλυψη και τη µελέτη του φυσικού κόσµου µε το ενδιαφέρον του Μηχανικού για 
την εφαρµογή των προϊόντων µιας τέτοιας έρευνας στην επίλυση τεχνολογικών 
προβληµάτων.  
 Σκοπός της νέας Σχολής εποµένως είναι να παρέχει στους διπλωµατούχους του τα 
κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για την 
επιστηµονική προσέγγιση προβληµάτων προηγµένων βιοµηχανιών και επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, καθώς και την οργάνωση της παραγωγής και τη 
λήψη αποφάσεων παράλληλα µε την ανάλυση των δεδοµένων της αγοράς. Παρέχει 
συγχρόνως το απαραίτητο επιστηµονικό υπόβαθρο για τη στελέχωση τµηµάτων 
έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ, σε θέµατα 
Μαθηµατικών, Φυσικής και Μηχανικής. Επιπλέον, οι διπλωµατούχοι του θα µπορούν 
να απασχολούνται στη δευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση της  
Τεχνικής και Επαγγελµατικής κατεύθυνσης.  
 Η νέα Σχολή άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000 και είναι 
πενταετούς φοίτησης. Οι σπουδές στη Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και 
Φυσικών Επιστηµών αποτελούνται από δύο κατευθύνσεις: 
 

την  Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών  
και την  Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών. 

 
 Στα πρώτα τέσσερα εξάµηνα, οι δύο κατευθύνσεις έχουν όλα τα µαθήµατα κοινά και 
σχεδόν όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά. Στα εξάµηνα αυτά παρέχονται οι βασικές 
γνώσεις Μαθηµατικών, Φυσικής, Μηχανικής και Πληροφορικής. Προσφέρονται επίσης 
µαθήµατα Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήµης, Οικονοµικών 
Επιστηµών, ∆ικαίου και Ξένων Γλωσσών.  
 Από το πέµπτο εξάµηνο, οι δύο κατευθύνσεις διαχωρίζονται, µε διαφορετικά 
µαθήµατα ειδικότητας η κάθε µία.  Ο αριθµός των κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών 
µαθηµάτων αυξάνει σταδιακά από το 5ο µέχρι το 9ο εξάµηνο.  Αυτό δίνει τη 
δυνατότητα στο φοιτητή, και στις δύο κατευθύνσεις, να αποκτήσει εµβάθυνση σε 
ορισµένα θέµατα.  
 Στο 10ο εξάµηνο, εκπονείται η διπλωµατική εργασία.  
 
Πιο συγκεκριµένα, από το τρίτο έτος φοίτησης η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 
και Φυσικών Επιστηµών έχει την ακόλουθη δοµή:  
 
Κατεύθυνση Μαθηµατικού Εφαρµογών: Κατά τα υπόλοιπα τρία έτη σπουδών οι 
φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα ειδίκευσης σύµφωνα µε την κατεύθυνση του 
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Μαθηµατικού Εφαρµογών. ∆ίνεται έµφαση στη Μαθηµατική Μοντελοποίηση, στο 
Σχεδιασµό και τη Λειτουργία Συστηµάτων, στη Βελτιστοποίηση, στην Αριθµητική 
Ανάλυση, στις Πιθανότητες και την Εφαρµοσµένη Στατιστική, στη Θεωρητική και 
Υπολογιστική Μηχανική και στα Οικονοµικά και Χρηµατιστηριακά Μαθηµατικά. 
Παρέχονται στους φοιτητές οι βάσεις για να απασχοληθούν στους επί µέρους κλάδους 
της βιοµηχανίας, εφαρµόζοντας τις κατάλληλες υπολογιστικές µεθόδους για την 
ανάπτυξή τους.  
 
Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρµογών: Κατά τα υπόλοιπα τρία έτη σπουδών οι φοιτητές 
παρακολουθούν µαθήµατα ειδίκευσης σύµφωνα µε την κατεύθυνση του Φυσικού 
Εφαρµογών. Σε συνεργασία µε τις άλλες Σχολές του ΕΜΠ διδάσκονται και µαθήµατα 
κοινά µε άλλες ειδικότητες και κατευθύνσεις που υπάρχουν στο ΕΜΠ. Το πρόγραµµα 
αυτό δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευθούν, ήδη από τις βασικές τους 
σπουδές, σε τεχνολογίες αιχµής όπως Νέα Τεχνολογικά Υλικά, Λέιζερ και 
Οπτοηλεκτρονική, Ηλεκτρονική Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών 
Ενεργειών, Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης, Βιοϊατρικές εφαρµογές της Φυσικής και 
Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική. Ο ρόλος του Φυσικού των εφαρµογών στις 
διαδικασίες ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στις κοινωνικές και παραγωγικές 
ανάγκες θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικός.  
 Το πρόγραµµα και των δυο κατευθύνσεων εµπλουτίζεται µε µαθήµατα 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, που στοχεύουν στην ανάπτυξη ολοκληρωµένης 
προσωπικότητας των φοιτητών της Σχολής, καθώς και από µαθήµατα ∆ιδακτικής, 
Οικονοµικών και ∆ικαίου. Και οι δύο κατευθύνσεις υποστηρίζονται από Εργαστήρια 
Φυσικής και Μηχανικής, που λειτουργούν ήδη επί σειρά ετών καλύπτοντας τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των Σχολών ειδικότητας Μηχανικών του ΕΜΠ. Ορισµένα 
από αυτά έχουν παράλληλα αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς µε τη βιοµηχανία, 
υλοποιώντας ειδικευµένα προγράµµατα πρότυπων δοκιµών και ευρέως φάσµατος 
υπηρεσίες προς τον ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα. Υποστήριξη παρέχεται επίσης από το 
Εργαστήριο Υπολογιστών του Τοµέα Μαθηµατικών, που διαθέτει σύγχρονο 
µαθηµατικό λογισµικό.  
 Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών αριθµεί 9 
Οµότιµους Καθηγητές, 34 Καθηγητές, 42 Αναπληρωτές Καθηγητές, 33 Επίκουρους 
Καθηγητές, 16 Λέκτορες, 5 Επιστηµονικούς Συνεργάτες, 11 µέλη του ΕΤΕΠ, 6 µέλη 
ΕΕ∆ΙΠ. Στη Σχολή φοιτούν 504 µεταπτυχιακοί φοιτητές,  από τους οποίους εκπονούν 
διδακτορική διατριβή 197 (υποψήφιοι διδάκτορες). Στη Γραµµατεία της Σχολής 
υπηρετούν 16 διοικητικοί υπάλληλοι. 
 
Οι Τοµείς της Σχολής είναι οι εξής: 

• Τοµέας Μαθηµατικών. 
• Τοµέας Φυσικής. 
• Τοµέας Μηχανικής. 
• Τοµέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών και ∆ικαίου. 
 
Πρόεδρος της Σχολής είναι η Καθηγήτρια του Τοµέα Μαθηµατικών  Κ. Κυριάκη και 
Αν.Πρόεδρος η Καθηγήτρια του Τοµέα Μηχανικής Ε.∆ρούγκα-Κοντού, για τη διετία 
2008-2010. 
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3.  ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
3.1.  Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

Ο Τοµέας Μαθηµατικών στα πλαίσια του Ε.Μ.Π. θεραπεύει σε διδακτικό και 
ερευνητικό επίπεδο τα µαθηµατικά των εφαρµογών τόσο στα πλαίσια της Σχολής 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών όσο και για τις ανάγκες των 
άλλων Σχολών του Ιδρύµατος. 
 

Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Σήµερα, µε τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την πολυπλοκότητα των 
συστηµάτων που καλούµεθα να αναλύσουµε, τα µαθηµατικά αναδεικνύονται ως ένα 
βασικό στοιχείο στην επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων που ανακύπτουν στη 
βιοµηχανία, την οικονοµία, την ανάλυση φυσικών συστηµάτων καθώς και άλλους 
τοµείς εφαρµογών. Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται από τα κλασικά «Εφαρµοσµένα 
Μαθηµατικά» και τα «Τεχνολογικά Μαθηµατικά». Τα «Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά» 
επικεντρώνονται πρωτίστως στη Μαθηµατική Φυσική. Έτσι περιλαµβάνουν το κοµµάτι 
εκείνο των Μαθηµατικών που χρησιµοποιείται στην ανάλυση φυσικών συστηµάτων 
όπως στερεά σώµατα, ρευστοδυναµική και στοχαστικά µοντέλα της βιολογίας. Τα 
«Τεχνολογικά Μαθηµατικά» είναι εκείνα τα εφαρµοσµένα Μαθηµατικά που 
χρησιµοποιούνται στην επίλυση των συγκεκριµένων προβληµάτων που ανακύπτουν 
στην βιοµηχανία και στην οικονοµία και βασικό συστατικό τους στοιχείο είναι η 
µοντελοποίηση (modeling). H σύζευξη των δύο αυτών ενοτήτων µας δίνει αυτό που 
όλο και πιο συχνά σήµερα ονοµάζουµε «Βιοµηχανικά Μαθηµατικά» (Industrial 
Mathematics).  
 Μέσα από το πρόγραµµα µαθηµάτων της κατεύθυνσης του «Μαθηµατικού 
Εφαρµογών», προσφέρονται οι παρακάτω  4 Ροές: 
 

1.  Εφαρµοσµένη Ανάλυση      
2.  Στατιστική          
3.  Μαθηµατικά Πληροφορικής 
4.  Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά - Μηχανική  

 
Η δοµή του προγράµµατος στοχεύει να εφοδιάσει τους φοιτητές µε τις απαραίτητες 
γνώσεις των Βιοµηχανικών Μαθηµατικών, της Τεχνολογίας και της Οικονοµίας. Να 
δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις, σε 
συγκεκριµένες περιοχές των εφαρµοσµένων µαθηµατικών, που θα του εξασφαλίσουν 
ιδιαίτερα ανεπτυγµένες δεξιότητες, που απαιτούνται  κυρίως για την αντιµετώπιση 
πολύπλοκων προβληµάτων. Τα προβλήµατα αυτά προκύπτουν σε πολλές κοινωνικές, 
οικονοµικές, βιοµηχανικές, βιοϊατρικές, ασφαλιστικές και άλλες  παραγωγικές 
δραστηριότητες. Πιο συγκεκριµένα:  
 
1. Εφαρµοσµένη Ανάλυση  

Οι έννοιες και οι µέθοδοι της σύγχρονης Ανάλυσης αποτελούν το υπόβαθρο που είναι 
απαραίτητο για την διαµόρφωση, µελέτη, ανάλυση και αριθµητική επίλυση ενός ευρέως 
φάσµατος  προβληµάτων της τεχνολογίας και των εφαρµογών. Προσφέρει µια ισχυρή 
βάση γνώσεων στο χώρο της Μαθηµατικής Ανάλυσης µε έµφαση στις εφαρµογές. 
Λειτουργεί επίσης ενισχυτικά στην ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων ενός που 
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ενδιαφέρεται για τα «Βιοµηχανικά Μαθηµατικά». Η εµβάθυνση αυτή επιπλέον αφορά 
και τους φοιτητές εκείνους που ενδιαφέρονται περισσότερο για µια ερευνητική 
σταδιοδροµία.  
 
2. Στατιστική  

Η Στατιστική και τα Στοχαστικά Μαθηµατικά αποτελούν δυο γνωστικά πεδία των 
µαθηµατικών που έχουν πολλές εφαρµογές και χρησιµοποιούνται κυρίως στις  
πειραµατικές  επιστήµες. Αφορούν προβλήµατα  όπου η συλλογή και ανάλυση 
πληροφοριών και δεδοµένων είναι το συστατικό στοιχείο τους. Ο φοιτητής που θα 
παρακολουθήσει αυτή τη ροή θα αποκτήσει το απαραίτητο υπόβαθρο για την 
διαχείριση δεδοµένων, για την εξαγωγή συµπερασµάτων καθώς και την επίλυση 
προβληµάτων µε αβεβαιότητα. Η ροή αυτή επίσης προετοιµάζει τον φοιτητή για την 
σχεδίαση και ανάλυση µαθηµατικών προτύπων (µοντέλων) για την οικονοµία και 
γενικότερα για διαδικασίες (βιοµηχανικές ή στο τοµέα των υπηρεσιών) που απαιτούν 
την λήψη κάποιων αποφάσεων κατά ένα βέλτιστο τρόπο. Σηµαντικό κοµµάτι αυτής της 
ροής αποτελεί η Μαθηµατική θεωρία ελέγχου, που αποτελεί µια ολοκληρωµένη 
µαθηµατική µεθοδολογία που µας επιτρέπει να αναλύσουµε συστήµατα στα οποία 
µπορούµε να επέµβουµε έτσι, ώστε να τα υποχρεώσουµε να συµπεριφερθούν κατά ένα 
επιθυµητό και οικονοµικό τρόπο. Σηµειώνεται ότι αρκετά µοντέλα σύγχρονων 
προβληµάτων  είναι στοχαστικά.  
 
3. Μαθηµατικά  Πληροφορικής 

Η ροή αυτή αναφέρεται στη µαθηµατική πλευρά της επιστήµης των υπολογιστών. 
Αντιµετωπίζονται προβλήµατα της µαθηµατικής επιστήµης των υπολογιστών που 
απαιτούν προχωρηµένες γνώσεις από γνωστικές περιοχές, όπως Λογική, Συνδυαστική, 
Αριθµοθεωρία και Άλγεβρα. Ο φοιτητής θα αποκτήσει τις γνώσεις ώστε να 
αντιλαµβάνεται τις ιδιαιτερότητες της πεπερασµένης αριθµητικής που χρησιµοποιείται 
στους υπολογιστές, την µικροδοµή των αλγόριθµων και την δυνατότητα εκτίµησης του 
λάθους στην χρησιµοποιούµενη προσέγγιση. Έτσι θα µπορεί να επαναδιατυπώνει και 
αντιµετωπίζει τα διάφορα προβλήµατα  µε ένα πολύ πιο αποτελεσµατικό και 
οικονοµικό τρόπο, πράγµα απαραίτητο στη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων. 
 
4. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά - Μηχανική 

Η ροή αυτή εκφράζει αφενός µεν τη σύγχρονη µετεξέλιξη των κλασικών 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, όπου κεντρική θέση κατείχε η «Μαθηµατική Φυσική», 
αφετέρου δε τη Μηχανική που περιλαµβάνει: τη Θεωρητική, την Κυµατική και τα 
Σύνθετα Υλικά. Εφοδιάζει τον φοιτητή µε γνώσεις που τον καθιστούν ικανό για την 
επίλυση των πολύπλοκων προβληµάτων που συναντώνται σε ένα ευρύ φάσµα 
βιοµηχανικών εφαρµογών, στα οποία απαιτείται αναλυτική σκέψη, αφαιρετική 
δυνατότητα, που επιτρέπει τον άµεσο εντοπισµό των δοµικών στοιχείων του 
προβλήµατος και ιδιαίτερες υπολογιστικές δεξιότητες για την εξεύρεση λύσεων που 
είναι ικανοποιητικές και έχουν νόηµα στην πράξη. Η εµβάθυνση αυτή περιλαµβάνει 
κυρίως θέµατα της µη Γραµµικής Ανάλυσης, των ∆ιαφορικών Εξισώσεων (Συνήθων 
και Μερικών) και θέµατα Αριθµητικής Ανάλυσης. Ο συνδυασµός της ροής αυτής µε τη 
ροή 1 δίνει ιδιαίτερες δεξιότητες στον φοιτητή για την επίλυση συγκεκριµένων 
µαθηµατικών εφαρµογών. Η Θεωρητική Μηχανική αναφέρεται στην µελέτη του 
συνεχούς µέσου, συµπεριφορά στερεών, υγρών και αερίων. Τα Σύνθετα Υλικά 
περιλαµβάνουν τα ινώδη υλικά, τα πορώδη υλικά και γενικά τα υλικά µε πολλές µικρές 
τρύπες και σχισµές. Με τα υλικά αυτά σχετίζεται η Θεωρία οµογενοποίησης η οποία 
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απαιτεί τεχνικές και αποτελέσµατα της Μη Γραµµικής Ανάλυσης. Η Κυµατική 
Μηχανική χρησιµοποιεί προχωρηµένα µαθηµατικά εργαλεία, όπως θεωρία µη 
γραµµικών υπερβολικών εξισώσεων (π.χ. εξισώσεις Navier-Stokes)  και έχει πολλές και 
σηµαντικές εφαρµογές, ιδιαίτερα σε µία χώρα σαν την Ελλάδα, που περιβρέχεται από 
θάλασσα (θαλάσσια κύµατα) και είναι ιδιαίτερα σεισµογενής (σεισµικά κύµατα). 
Τέλος, επειδή όλα τα ανωτέρω έχουν µεν τη θεωρητική τους στήριξη, αλλά συχνά λόγω 
της πολυπλοκότητας των εξεταζοµένων προβληµάτων οδηγούν και σε αριθµητικές 
µεθόδους, η Εφαρµοσµένη Μηχανική περιλαµβάνει και την Υπολογιστική Μηχανική.  
 
Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 

Σήµερα, η διείσδυση και η σηµασία των Μαθηµατικών και των µαθηµατικών µεθόδων 
σ΄ όλους τους τοµείς της Επιστήµης και της Τεχνολογίας καθιστά, περισσότερο από 
ποτέ άλλοτε, αναγκαία την ευρύτερη µαθηµατική παιδεία του µηχανικού. Η διαρκής 
αλληλεπίδραση των Μαθηµατικών µε τους άλλους κλάδους της Επιστήµης και της 
Τεχνολογίας και η εµφάνιση νέων διακλαδικών περιοχών δηµιουργεί συνεχώς νέα 
προβλήµατα και µοντέλα για την εφαρµογή µαθηµατικών θεωριών, διευρύνει και 
διαπλέκει τα σύνορα των Θεωρητικών και των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και 
αναδεικνύει την πρωταρχική σηµασία των µαθηµάτων µε µαθηµατικό περιεχόµενο στο 
Ίδρυµα. Ο Τοµέας των Μαθηµατικών προσπαθεί να παρέχει στους φοιτητές µια 
σύγχρονη µαθηµατική παιδεία µε την οποία θα µπορούν αργότερα να εκφρασθούν, να 
δηµιουργήσουν και να επικοινωνήσουν, γνωρίζοντας πως τα Μαθηµατικά είναι µια 
γλώσσα που εξειδικεύει, διευκρινίζει, ελέγχει, συνδέει και δοµεί στερεά και αυστηρά 
τις έννοιες, τα φαινόµενα και τους νόµους της Επιστήµης και της Τεχνολογίας. 
 Κατά τη µακρόχρονη ιστορία του Ε.Μ.Π., µια µαθηµατική παιδεία υψηλής στάθµης 
θεωρήθηκε πάντα ότι ήταν απαραίτητη για τη σωστή εκπαίδευση των µηχανικών. Έτσι, 
ανέκαθεν στο Ε.Μ.Π. τα Μαθηµατικά προσέφεραν όχι µόνο ένα απαραίτητο υπόβαθρο 
γνώσεων, αλλά και γενικότερα διαµόρφωναν, την επιστηµονική κατάρτιση των 
αποφοίτων του. Ήδη, από το ιδρυτικό διάταγµα (31-12-1836) διαφαίνεται ο σηµαντικός 
ρόλος των Μαθηµατικών, ως βασικού εργαλείου της τεχνολογικής ανάπτυξης, τόσο µε 
τη δυναµική της θεωρίας τους, όσο και µε τον πλούτο των εφαρµογών τους. Ο 
συγκερασµός των δύο αυτών στόχων, δηλ. της παραγωγής ικανών µηχανικών και της 
παροχής µαθηµατικής παιδείας υψηλού επιπέδου, αποτέλεσε το περίγραµµα, κατά το 
πρότυπο της γαλλικής Πολυτεχνικής Σχολής, µέσα στο οποίο άρχισε από τότε να 
λειτουργεί το Ε.Μ.Π. παράλληλα µε άλλα Ευρωπαϊκά Πολυτεχνεία. 
 Ήδη από την εποχή του Α. ∆αµασκηνού (1877-84), η διδασκαλία δεν περιορίζεται 
µόνο στις αναγκαίες µαθηµατικές γνώσεις αλλά απηχεί και τις σύγχρονες ανακαλύψεις 
στα Μαθηµατικά. Η τάση αυτή θα ενισχυθεί µε το κύρος και τη διδασκαλία δύο 
διαπρεπών µαθηµατικών, του Κυπάρισσου Στέφανου και του Ιωάννη Χατζηδάκη και θα 
συνεχισθεί στα χρόνια του µεσοπολέµου µε τον Γιώργο Ρεµούνδο. H παρουσίαση και 
διδασκαλία των Μαθηµατικών µε τη σηµερινή της µορφή, κατάλληλη για τεχνολογικές 
σπουδές υψηλού επιπέδου, διαµορφώθηκε από τον Νικόλαο Γεννηµατά και 
ολοκληρώθηκε µε τους Νικόλαο Κριτικό και Φίλωνα Βασιλείου. 
 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα Μαθηµατικά απετέλεσαν πόλο έλξης πολλών 
φοιτητών του Ιδρύµατος που στη συνέχεια έγιναν διαπρεπείς ερευνητές τόσο στα 
θεωρητικά όσο και στα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά όπως ο Χ. Παπακυριακόπουλος και 
ο Σ. Πηχωρίδης. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τοµέα Μαθηµατικών είναι πολύ εκτεταµένη και 
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα περιοχών τόσο στα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (Applied 
Μathematics) όσο και στα Καθαρά Μαθηµατικά (Pure Mathematics). Τα αποτελέσµατα 
της έρευνας των µελών του Τοµέα είναι πολύ σηµαντικά, µε διεθνή αναγνώριση και 
απαρτίζουν ένα µεγάλο αριθµό δηµοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά υψηλής στάθµης 
και ένα µεγάλο αριθµό ανακοινώσεων σε Επιστηµονικά Συνέδρια. Έχει επίσης 
συµµετοχή σε πολλά Ερευνητικά Προγράµµατα, στις εκδόσεις ερευνητικών 
επιστηµονικών περιοδικών και πολλά µέλη του είναι κριτές σε διεθνή ερευνητικά 
περιοδικά. 
Οι βασικές περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας του Τοµέα είναι: 
α. Άλγεβρα και Εφαρµογές.  
 Στην περιοχή αυτή εντάσσονται: 

Άλγεβρα, Οµάδες και Άλγεβρες Lie, Γραµµική Άλγεβρα (Θεωρητική και 
Υπολογιστική), Θεωρία Γραφηµάτων, Θεωρία Κωδίκων, Συνδυαστική, Λογική και 
Εφαρµογές στην Πληροφορική. 

β. Αριθµητική Ανάλυση. 
  Στην περιοχή αυτή εντάσσονται: 

Υπολογιστικός Βέλτιστος Έλεγχος, Υπολογιστική Θεωρία Βελτιστοποίησης, 
Θεωρία Πεπερασµένων Στοιχείων, Αριθµητική Ανάλυση Συνήθων ∆ιαφορικών 
Εξισώσεων, Μονοβηµατικές και πολυβηµατικές µέθοδοι, Αριθµητικές Μέθοδοι για 
ειδικά προβλήµατα. 

γ. ∆ιαφορικές Εξισώσεις. 
 Στην περιοχή αυτή εντάσσονται: 

Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις, Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις, Ολοκληρωτικές 
Εξισώσεις, Προβλήµατα Ιδιοτιµών, ∆υναµικά Συστήµατα, Θεωρία ∆ιακλάδωσης. 

δ. Εφαρµοσµένη Ανάλυση. 
 Στην περιοχή αυτή εντάσσονται: 

Συναρτησιακή Ανάλυση (Γραµµική και µη Γραµµική), Αρµονική Ανάλυση, 
Κλασσική και Global Ανάλυση. 

ε. Θεωρία Συστηµάτων. 
 Στην περιοχή αυτή εντάσσονται: 

Συστήµατα Ελέγχου, Βέλτιστος Έλεγχος, Γεωµετρία, Μοντέλα Οικονοµικών 
Μαθηµατικών και Βιοοικονοµικών, Μαθηµατική Βιολογία. 

ζ. Μαθηµατικά Πληροφορικής.   
Θεωρία Γραφηµάτων, Θεωρία Αλγορίθµων, Θεωρία Κωδίκων, Συνδυαστική, 
Λογική και Εφαρµογές στην Πληροφορική. 
 

Το προσωπικό του Τοµέα αποτελείται σήµερα από 4 Οµότιµους Καθηγητές, 13 
Καθηγητές, 13 Αναπληρωτές Καθηγητές, 13 Επίκουρους Καθηγητές, 4 Λέκτορες, 3 
Βοηθούς, 1 Επιστηµονικό Συνεργάτη, 4 Ι∆ΑΧ, 1 ΕΤΕΠ, 1 ΕΕ∆ΙΠ. ∆ιευθυντές του 
Τοµέα διετέλεσαν οι Καθηγητές Φ. Νανόπουλος, Α. Μπακόπουλος, Ε. Γαλανής, Κ. 
Λασκαρίδης, Ε. Αγγελόπουλος, ∆. Κραββαρίτης, Κ. Κυριάκη, Ι. Μαρουλάς, οι 
Αναπληρωτές Καθηγητές Γ. Κολέτσος, Ι. Πολυράκης, Ν. Καδιανάκης, Σ. Καρανάσιος,  
Χ. Κόκκινος και Γ.Παπαγεωργίου. 
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∆ιευθυντής του Τοµέα είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής  Γ. Παπαγεωργίου   
 
Τοµέας Μαθηµατικών,  
Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και 
Φυσικών Επιστηµών, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Πολυτεχνειούπολη,  
157 80 Ζωγράφου,  Αθήνα.  
Τηλ.:  210 772 1774, 1748  
Φαξ: 210 772 1775  
e-mail: tomeas@math.ntua.gr  
Σελίδα WEB: http://www.math.ntua.gr 

Department of Mathematics, 
School of Applied Mathematical and 
Physical Sciences, 
National Technical University of Athens, 
Polytechneioupolis,  
GR 157 80 Zografou, Athens, Greece.  
Tel.: +30-210-772 1774, 1748   
Fax: +30-210-772 1775   
e-mail:tomeas@math.ntua.gr 
WEB Page: http://www.math.ntua.gr   

 
 
 
 
Υποδοµή 

Επίσης λειτουργεί ένα αξιόλογο υπολογιστικό εργαστήριο για τις ερευνητικές και 
εκπαιδευτικές ανάγκες του Τοµέα. Συγκεκριµένα υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός 
workstations, οργανωµένα γύρω από ένα κεντρικό server, τα οποία προσφέρουν 
σηµαντικές υπολογιστικές δυνατότητες στις ερευνητικές οµάδες του µέσα από µία 
µεγάλη συλλογή υπολογιστικών πακέτων.  Το εσωτερικό δίκτυο του Τοµέα, το οποίο 
αποτελεί µέρος του συνολικού δικτύου του ΕΜΠ, παρέχει λογισµική υποστήριξη, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, σύνδεση µε το διαδίκτυο κλπ. σε όλα τα µέλη του Τοµέα και 
στους µεταπτυχιακούς σπουδαστές.  Λειτουργεί επίσης εκπαιδευτικό εργαστήριο στο 
οποίο πραγµατοποιούνται τα εργαστηριακά µαθήµατα του Τοµέα. 
Από πλευράς διδασκαλίας ο Τοµέας Μαθηµατικών προσφέρει προπτυχιακά µαθήµατα 
σε όλες τις Σχολές του Ε.Μ.Π. Τα µαθήµατα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ' 
επιλογή.  
Επίσης λειτουργούν µε επισπεύδοντα τον Τοµέα Μαθηµατικών δύο διατµηµατικά – 
διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 
Ειδίκευσης (Μ∆Ε - Master΄s) στις «Εφαρµοσµένες Μαθηµατικές Επιστήµες» 
(∆ιευθυντής Σ.Καρανάσιος, Αν.Καθηγητής – Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
http://www.apms.math.ntua.gr) και στην περιοχή «Μαθηµατική Προτυποποίηση σε 
Σύγχρονες Τεχνολογίες και στην Οικονοµία» (∆ιευθυντής Ν.Σταυρακάκης, 
Καθηγητής – Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση - http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/).  
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3.2. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  

Το προσωπικό του Τοµέα Φυσικής αποτελείται σήµερα από 3 Οµότιµους Καθηγητές, 9 
Καθηγητές, 18 Αναπληρωτές Καθηγητές, 5 Επίκουρους Καθηγητές, 5 Λέκτορες, 1 
Επιστηµονικό Συνεργάτη 3 µέλη ΕΕ∆ΙΠ και 3 µέλη ΕΤΕΠ, 5 µέλη Ι∆ΑΧ. 
 
Ο Τοµέας Φυσικής προσφέρει: 

Όλα τα προπτυχιακά µαθήµατα Φυσικής στη Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και 
Φυσικών Επιστηµών. Αυτά αποτελούνται από µια σειρά από θεµελιώδη µαθήµατα 
Φυσικής για τα πρώτα 4 εξάµηνα, και για τις δύο Κατευθύνσεις, Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένης Φυσικής, που αποβλέπουν στο να δώσουν στους 
φοιτητές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις στη Φυσική κατά τρόπο µεθοδικό και 
επιστηµονικά θεµελιωµένο. Στη συνέχεια διδάσκονται µια σειρά υποχρεωτικών 
µαθηµάτων για την κατεύθυνση της Φυσικής, τα οποία ολοκληρώνουν τις απαραίτητες 
γνώσεις για ένα φυσικό, καθώς και το υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση σε 
βάθος των προχωρηµένων µαθηµάτων Φυσικής και των εξειδικευµένων κατ΄ επιλογήν 
µαθηµάτων που προσφέρονται στα µεγαλύτερα εξάµηνα. Αυτά τα κατ΄ επιλογήν 
µαθήµατα αποσκοπούν στο να προσφέρουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα, εάν το 
επιθυµεί, να εµβαθύνει τις γνώσεις του σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις (Ροές), όπως: 
Φυσική των Υλικών, Μηχανική των Υλικών, Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ, Πυρηνική 
Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια, και Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική. 
 
Παράλληλα, ο Τοµέας Φυσικής παρέχει: 

α. Έναν αριθµό µαθηµάτων Γενικής Φυσικής για τα 2-4 πρώτα εξάµηνα της 
πολυτεχνικής εκπαίδευσης, που είναι υποχρεωτικά για τις περισσότερες των Σχολών 
του Ε.Μ.Π. Πρόκειται για θεµελιώδη µαθήµατα, που αποβλέπουν στο να δώσουν 
στους φοιτητές βασικές επιστηµονικές γνώσεις κατά τρόπο µεθοδικό και να τους 
εξοικειώσουν στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί ένα 
στερεό υπόβαθρο για να µπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει σε βάθος τα 
προχωρηµένα τεχνικά µαθήµατα, αλλά και για να έχει αργότερα στην επαγγελµατική 
του σταδιοδροµία τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει τα νέα προβλήµατα που 
δηµιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη. 

β. Έναν αριθµό κατ' επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων Φυσικής που διδάσκονται σε 
διάφορες Σχολές του Ε.Μ.Π. µετά το 3ο εξάµηνο και είναι προσαρµοσµένα στις 
ειδικότερες ανάγκες τους. Αυτά έχουν σκοπό να συνδέσουν µερικά τεχνολογικά 
µαθήµατα µε τη Φυσική και να τα στηρίξουν µε πιο προχωρηµένες και 
εξειδικευµένες γνώσεις.  

γ. Ορισµένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα Φυσικής γενικού χαρακτήρα, αλλά 
και ανωτέρου επιπέδου, τα οποία βοηθούν τον φοιτητή στη βαθύτερη κατανόηση 
άλλων µαθηµάτων και στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης. Επίσης καλύπτουν το από 
παράδοση ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενός αριθµού φοιτητών του Ιδρύµατος για τη 
Φυσική. 

 
Με επισπεύδοντα τον Τοµέα Φυσικής του ΕΜΠ λειτουργούν δύο ∆ιατµηµατικά 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην περιοχή «Φυσική και Τεχνολογικές 
Εφαρµογές» (∆ιευθυντής Γ.Κουτσούµπας,Αν.Καθηγητής – Ηλεκτρονική 
∆ιεύθυνση http://www.physics.ntua.gr/gr/metaptyxiakes_spoudes.htm) και 
«Μικροσυστήµατα και Νανοδιατάξεις» (∆ιευθυντής ∆.Τσουκαλάς, Αν.Καθηγητής 
– Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση http://www.physics.ntua.gr/micronano).  
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Ο Τοµέας Φυσικής διαθέτει αξιόλογη εργαστηριακή υποδοµή για την εκπαίδευση των 
φοιτητών σε σειρές εργαστηριακών ασκήσεων Μηχανικής, Ηλεκτρισµού, Κυµατικής, 
Ατοµικής και Πυρηνικής Φυσικής, Οπτικής, Φυσικής Λέιζερ κλπ. ∆ιαθέτει ακόµη µια 
σηµαντική υποδοµή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αξιόλογο εργαστηριακό 
εξοπλισµό στις περιοχές της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, της Φυσικής Στερεάς 
Κατάστασης, των Λέιζερ, της Φυσικής Υλικών, της Φυσικής Υπερήχων, της 
Βιοφυσικής κλπ., για τη διεξαγωγή έρευνας στις περιοχές αυτές. Επίσης, η βιβλιοθήκη 
του Τοµέα διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό βιβλίων και περιοδικών. 
 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τοµέα Φυσικής είναι πολύ εκτεταµένες. Πολλές 
από αυτές γίνονται σε συνεργασία µε άλλους Τοµείς του Ε.Μ.Π. καθώς και µε άλλα 
Ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στον Τοµέα Φυσικής υπάρχουν σήµερα 
ερευνητικές δραστηριότητες στις περιοχές:  
 
1. Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης.  
2. Φυσική ∆ιηλεκτρικών.  
3. Φασµατοσκοπία Raman. 
4. Θερµοφωταύγεια και Εξωηλεκτρονική Εκποµπή. 
5. Ανάπτυξη Συστηµάτων Λέηζερ και Εφαρµογές των Λέηζερ.  
6. Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.  
7. Πειραµατική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.   
8. Πυρηνική Φυσική. 
9. Μελέτη Κοσµικών Ακτίνων Υπερυψηλών Ενεργειών.  
10. Θεωρητική Ατοµική και Μοριακή Φυσική. 
11. Ακουστική Ολογραφία και ∆ράση Υπερήχων στα Υλικά.  
12. Βιοφυσική.  
 
 
∆ιευθυντής του Τοµέα Φυσικής είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Φαράκος 

Τοµέας Φυσικής,  
Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και 
Φυσικών Επιστηµών, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Πολυτεχνειούπολη,  
157 80 Ζωγράφου, Αθήνα.  
Τηλ.: 210 772 3009, 210 772 3032  
Φαξ: 210 772 3025  
Σελίδα WEB: http://www.physics.ntua.gr 

Department of Physics , 
School of Applied Mathematical and 
Physical Sciences, 
National Technical University of Athens, 
Polytechneioupolis,  
GR 157 80 Zografou, Athens, Greece.  
Tel.: +30 210 772 3009, +30 210 3032 
Fax: +30 210 772 3025 
WEB Page: http://www.physics.ntua.gr  
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3.3.   Ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  

Το προσωπικό του Τοµέα σήµερα αποτελείται από 1 Οµότιµο Καθηγητή, 9 Καθηγητές, 
8 Αναπληρωτές Καθηγητές, 12 Επίκουρους Καθηγητές, 5 Λέκτορες, 3 Επιστηµονικούς 
Συνεργάτες, 6 µέλη ΕΤΕΠ,  2 µέλη ΕΕ∆ΙΠ και 4 µέλη Ι∆ΑΧ. 
 
Πυρήνα του Τοµέα αποτελούν οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Αντοχής των 
Υλικών. Καταλαµβάνουν 3500 m2 και περιλαµβάνουν αίθουσες Εργαστηρίων, 
Μηχανουργείου, Υπολογιστικού Κέντρου και ∆ιαλέξεων, Βιβλιοθήκη, Γραµµατεία και 
Γραφεία προσωπικού. Οι αίθουσες εργαστηρίων έχουν πλούσιο εξοπλισµό 
παραδοσιακό και σύγχρονο, για την πειραµατική µελέτη στην περιοχή της µηχανικής 
του παραµορφώσιµου στερεού σώµατος. Η καλά οργανωµένη βιβλιοθήκη καλύπτει τις 
περιοχές της Μηχανικής, των Μαθηµατικών καθώς και περιοχές των συναφών 
επιστηµών σε βιβλία και επιστηµονικά περιοδικά. 
 
Ι. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τοµέα περιλαµβάνονται η διδασκαλία των 
υποχρεωτικών βασικών προπτυχιακών µαθηµάτων της Μηχανικής, η διδασκαλία 
ορισµένων κατ΄ επιλογήν µαθηµάτων, η διδασκαλία ενός κύκλου µεταπτυχιακών 
µαθηµάτων που απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες και από το 1990, η οργάνωση 
µαθηµάτων εξειδίκευσης ανέργων µηχανικών στα πλαίσια προγραµµάτων της Ε.Ε. και 
σε συνεργασία µε τους Τοµείς ∆οµοστατικών των Πολιτικών Μηχανικών, 
Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου των Μηχανολόγων και Συνθ. 
Αρχιτεκτονικής Αιχµής των Αρχιτεκτόνων. Ο Τοµέας  λειτουργεί ∆ιατµηµατικό 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρµοσµένη Μηχανική» και συµµετέχει 
επίσης, σε δύο άλλα ∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών δηλ. το 
∆ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών» και το ∆ΠΜΣ «Υπολογιστική Μηχανική», 
ενώ προσφέρει µεταπτυχιακά µαθήµατα και σε άλλα δύο  ∆ΠΜΣ και σε ένα 
διαπανεπιστηµιακό. 
 
ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 

Η ερευνητική δραστηριότητα των µελών του τοµέα καλύπτει ευρύ φάσµα της µελέτης 
της δυναµικής του απόλυτα στερεού και της µηχανικής του παραµορφώσιµου στερεού. 
Η θεωρητική και πειραµατική έρευνα είναι υψηλής στάθµης κι έχει οδηγήσει σε πλήθος 
δηµοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά ή ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. Μέσα στα 
πλαίσια αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας εντάσσεται και η εκπόνηση σηµαντικού 
αριθµού διδακτορικών διατριβών και διπλωµατικών εργασιών. Αναλυτικά οι τοµείς 
ερευνητικής δραστηριότητας είναι: 
 
1. Πειραµατική Μηχανική, µε αντικείµενο τις πειραµατικές µεθόδους ελέγχου των 

µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών και κυρίως την πειραµατική ανάλυση των 
τάσεων και παραµορφώσεων. (Καυστικές, Φωτοελαστικότητα, Moire, 
Συµβολοµετρία κλπ).  

2. Μηχανική των θραύσεων, µε αντικείµενο την πειραµατική και θεωρητική µελέτη 
της αστοχίας ελαστικών ή ελαστοπλαστικών υλικών και κατασκευών λόγω 
θραύσεως . Η µελέτη αυτή γίνεται µε πρωτότυπες µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί 
στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών (µέθοδος καυστικών κλπ).  

3. Μηχανική των πολυµερών και συνθέτων υλικών, µε αντικείµενο την µελέτη των 
θερµοµηχανικών και δυναµικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών (ινώδη, κοκκώδη, 
σύνθετα), τα κριτήρια αστοχίας τους και την µοντελοποίησή τους.  
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4. Ολοκληρωτικές εξισώσεις της Μηχανικής, µε αντικείµενο την κατάστρωση, 
διερεύνηση και αριθµητική επίλυση ολοκληρωτικών εξισώσεων στην Μηχανική.  

5. ∆ιαφορικές εξισώσεις της Μηχανικής, µε αντικείµενο την κατάστρωση, ποσοτική 
διερεύνηση και κλειστές ή ακριβείς λύσεις διαφορικών εξισώσεων γραµµικών και 
µη γραµµικών ελαστικότητας  και θεωρητικής Μηχανικής.  

6. Πεπερασµένα στοιχεία, µε αντικείµενο την ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων 
προσεγγιστικής επίλυσης των τασικών και παραµορφωσιακών πεδίων ελαστικών 
και ελαστοπλαστικών σωµάτων.  

7. ∆υναµική των κατασκευών - ∆υναµικά φαινόµενα, µε αντικείµενο την γραµµική 
και µη γραµµική θεωρία δυναµικής και ταλαντώσεων και την µελέτη 
συµπεριφοράς των υλικών σε δυναµικές φορτίσεις.  

8. Ελαστική ευστάθεια κατασκευών, µε αντικείµενο την µη γραµµική ελαστική 
συµπεριφορά των γραµµικών φορέων.  

9. Μελέτη λεπτών και παχέων επιφανειακών κατασκευών, µε αντικείµενο την 
επίλυση προβληµάτων ελαστικότητας και πλαστικότητας δίσκων, πλακών και 
κελυφών.  

10. Καταστατικές εξισώσεις διαφόρων υλικών. Μαθηµατική θεωρία πλαστικότητας. 
Θερµοδυναµική µελέτη ελαστοπλαστικής σύζευξης. Καταστατικές σχέσεις για τον 
«πλαστικό ρυθµό στροφής» (plastic spin).  

11. Θεωρητική και πειραµατική Γεωµηχανική. Πλαστικότητα και ελαστοπλαστικότητα 
µε έµφαση στην µικροδοµή. Στατική και δυναµική ποροελαστικότητα πορωδών 
υλικών. Παραµορφώσεις στην γεωµηχανική. Αλληλεπίδραση εδάφους - 
κατασκευής. Κατασκευή και εξέλιξη πειραµατικών συσκευών.  

12. Θεωρητική Μηχανική - Αναλυτική µηχανική, µε αντικείµενο προβλήµατα 
ουράνιας µηχανικής και µηχανικής του στερεού σώµατος.  

13. Μηχανική των ρευστών  µε αντικείµενο την επίλυση µη γραµµικών διαφορικών 
εξισώσεων στα πεδία της υδροδυναµικής και αεροδυναµικής . 

14. Μηχανική συζευγµένων πεδίων µε θέµατα ηλεκτροελαστικότητος , 
πιεζοελαστικότητος και θερµοελαστικότητος και αντικείµενο την κατάστρωση των 
εξισώσεων των πεδίων και την αριθµητική τους λύση.  

 
Με επισπεύδοντα τον Τοµέα Μηχανικής του ΕΜΠ λειτουργεί το ∆ιατµηµατικό 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην περιοχή «Εφαρµοσµένη Μηχανική» 
(∆ιευθυντής Ι.Βαρδουλάκης, Καθηγητής – Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
http://www.mechan.ntua.gr/msmechan/index.html ). 
 
∆ιευθυντής του Τοµέα Μηχανικής είναι ο Καθηγητής ∆. Μπαρτζώκας 

Τοµέας Μηχανικής,  
Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και 
Φυσικών Επιστηµών, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Πολυτεχνειούπολη,  
157 80 Ζωγράφου, Αθήνα.  
Τηλ.: 210 772 1295, 210 772 1301 
Φαξ: 210 772 1302  
Σελίδα WEB: http://www.mechan.ntua.gr 

Department of Mechanics , 
School of Applied Mathematical and 
Physical Sciences, 
National Technical University of Athens, 
Polytechneioupolis,  
GR 157 80 Zografou, Athens, Greece.  
Tel.: +30 210 772 1295, +30 210 1301 
Fax: +30 210 772 1302 
WEB Page: http://www.mechan.ntua.gr 
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3.4.  Ο ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
  ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

Ο Τοµέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών και ∆ικαίου (ΑΚΕ∆) 
συγκροτήθηκε το 1983 από το προσωπικό των πρώην Εδρών Φιλοσοφίας και 
Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Οικονοµικής. Το προσωπικό του Τοµέα αποτελείται 
από επιστήµονες Οικονοµολόγους, Φιλοσόφους, Ιστορικούς, Νοµικούς και 
Κοινωνιολόγους (αρκετοί από τους οποίους είναι Μηχανικοί ή Φυσικοί) και έχει 
σήµερα 1 Οµότιµο Καθηγητή, 3 Καθηγητές, 3 Αναπληρωτές Καθηγητές, 3 Επίκουρους 
Καθηγητές, 2 Λέκτορες, 1 Βοηθό, 1 µέλος ΕΤΕΠ και 3 Ι∆ΑΧ.  
 
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 

Ο Τοµέας καλύπτει τις επιστηµονικές περιοχές της Φιλοσοφίας, της Επιστηµολογίας, 
της Ιστορίας των Επιστηµών και της Τεχνολογίας, της Κοινωνιολογίας και της 
Κοινωνιολογίας του Χώρου, της Οικονοµικής, της Οικονοµικής των Επιχειρήσεων, του 
∆ικαίου της Τεχνικής Νοµοθεσίας και της Ιστορίας των Ιδεών, και της Φιλοσοφίας της 
Τέχνης.  Στις περιοχές αυτές προσφέρει µαθήµατα σε όλες τις Σχολές του 
Πολυτεχνείου, τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Συγκεκριµένα, υπάρχουν 
µαθήµατα γενικής παιδείας, τα οποία αποσκοπούν στο να µεταδώσουν στους 
σπουδαστές του ΕΜΠ το σύνολο των απαραίτητων γενικών επιστηµονικών γνώσεων, 
θεµελιώδες υπόβαθρο για κάθε επιστήµονα. Ακόµη, υπάρχουν µαθήµατα που βοηθούν 
τους µηχανικούς στην επικοινωνία µε επιστήµονες άλλων κλάδων, στη συµµετοχή τους 
στη διεπιστηµονική έρευνα, καθώς επίσης και κατά την εξάσκηση του επαγγέλµατός 
τους. Κύριος στόχος των µαθηµάτων του Τοµέα είναι να εξοικειώσουν τους 
σπουδαστές µε τη µεθοδολογία της επιστηµονικής σκέψης. 
 Ορισµένες από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τοµέα διεξάγονται σε 
συνεργασία µε άλλους Τοµείς και Σχολές του ΕΜΠ. Ενθαρρυντική είναι η ανταπόκριση 
και το ενδιαφέρον των φοιτητών στο πλαίσιο των ∆ιπλωµατικών Εργασιών που 
εκπονούνται στον Τοµέα, και η επίδοσή τους στις εργασίες αυτές. 
 Στο µάθηµα της Οικονοµίας διδάσκονται: Ιστορία των Οικονοµικών Θεωριών, η 
οποία έχει ως στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές σχολές οικονοµικής 
σκέψης, µέσα από τις οποίες αναπτύχθηκε η σύγχρονη Οικονοµική Επιστήµη, και 
διατυπώθηκαν οι βασικές ερµηνευτικές προσεγγίσεις στα οικονοµικά φαινόµενα. 
Μακροοικονοµική Θεωρία: Σκοπός του µαθήµατος είναι η γνωριµία µε το θεωρητικό 
αντικείµενο και τα εργαλεία έρευνας της Νεοκλασικής Οικονοµικής Ανάλυσης. 
Εισαγωγή στη Θεωρία των τρόπων παραγωγής: Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η 
θεωρία της παραγωγής στην ιστορικο-παραγωγική και τεχνικο-οικονοµική της 
διάσταση. Μικροοικονοµική: Εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της 
σύγχρονης οικονοµικής επιστήµης µε έµφαση στην Μικροοικονοµική ανάλυση. 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση των Επιχειρήσεων: ∆ιδάσκονται οι αρχές και λειτουργίες της 
οργάνωσης όπως και οι σύγχρονες θεωρίες για την οργάνωση και ∆ιοίκηση των 
επιχειρήσεων. Στόχος του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στην 
ανάλυση των µεγεθών και των σχέσεων που αφορούν την οργάνωση και ∆ιοίκηση της 
επιχείρησης.  
 Στο µάθηµα «Στοιχεία ∆ικαίου και Τεχνικής Νοµοθεσίας» επιχειρείται µία γενική 
θεώρηση του ∆ικαίου, και επεξηγούνται οι βασικές νοµικές έννοιες του ∆ηµοσίου, 
Ιδιωτικού, Εµπορικού, Ευρωπαϊκού και Ναυτικού ∆ικαίου. Παράλληλα διδάσκεται το 
Πολεοδοµικό ∆ίκαιο, ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός, η προστασία της 
Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς, και η νοµοθεσία για την Κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων. 
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Σκοπός του µαθήµατος είναι αφ’ ενός να µάθουν οι φοιτητές τις βασικές νοµικές 
έννοιες, και αφ’ ετέρου να αποκτήσουν εξειδικευµένες νοµικο-τεχνικές γνώσεις στην 
Τεχνική Νοµοθεσία για την άσκηση του επαγγέλµατός τους ή την περαιτέρω 
Μεταπτυχιακή  εκπαίδευσή τους. 
 Στο µάθηµα της Κοινωνιολογίας προσδιορίζονται το αντικείµενο και οι µέθοδοι της 
Κοινωνιολογίας, και στην Κοινωνιολογία του Χώρου επιχειρείται µία θεωρητική 
προσέγγιση του αστικού χώρου, και ερευνάται η αστικοποίηση ως καθολικό κοινωνικό 
φαινόµενο. 
 Στις επιστηµονικές περιοχές της Φιλοσοφίας και Επιστηµολογίας διδάσκονται τα 
ακόλουθα µαθήµατα: 

 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
 Φιλοσοφία των Επιστηµών 
 Επιστηµολογία-Θέµατα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστηµών 
 Φιλοσοφία της Τέχνης 
 Ειδικά Θέµατα Φιλοσοφίας 
 Θεωρία της Γνώσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
 Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστηµών και της Τεχνολογίας 
 Ιστορία της Επιστήµης 
 Ιστορία του Πολιτισµού 
 Ιστορία και Φιλοσοφία της Τεχνολογίας 
 Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών 
 Ειδικά Θέµατα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήµης 
 Στοιχεία Φιλοσοφίας-Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήµης και της Τεχνολογίας 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

Σηµαντικές είναι οι δραστηριότητες του Τοµέα στο Μεταπτυχιακό Επίπεδο. Το 
Πρόγραµµα Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Επιστηµών και της Τεχνολογίας (ΠΦΙΕΤ) 
που ξεκίνησε το 1983 εξελίχθηκε σε ένα πλήρες πρόγραµµα σπουδών, µε διετή κύκλο 
µεταπτυχιακών υποχρεωτικών µαθηµάτων και µια σειρά ειδικών σεµιναρίων στη  
Φιλοσοφία, Ιστορία της Φιλοσοφίας, την Ιστορία των Επιστηµών, τη Λογική και την 
Επιστηµολογία. Από το 1994, λειτουργεί ως εγκεκριµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ), διεπιστηµονικού χαρακτήρα, που απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 
Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε) και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. Από το 1996 λειτουργεί το 
∆ιαπανεπιστηµιακό Π.Μ.Σ. στην Ιστορία και τη Φιλοσοφία της Επιστήµης και της 
Τεχνολογίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της 
Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο Πρόγραµµα αυτό είναι εγγεγραµµένοι 50 
Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες και 150 Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές (Μ.∆.Ε). Εξάλλου, το 
Πρόγραµµα αυτό οργανώνει κάθε χρόνο µια σειρά εβδοµαδιαίων διαλέξεων Ελλήνων 
και ξένων επιστηµόνων, καθώς και ερευνητικά σεµινάρια και διεθνή συνέδρια. Τα 
µαθήµατα και τις δραστηριότητες αυτές παρακολουθούν, εκτός από τους Υ.∆. του 
Τοµέα, αρκετοί ακόµη Υ.∆. άλλων ΑΕΙ. Για την απονοµή του Μ.∆.Ε., απαιτούνται η 
επιτυχής παρακολούθηση 6 υποχρεωτικών µαθηµάτων και 4 ειδικών σεµιναρίων, και η 
συγγραφή µεταπτυχιακής εργασίας διπλώµατος. Για την απονοµή του ∆.∆. απαιτείται 
µετά το Μ.∆.Ε. η συγγραφή και επιτυχής υποστήριξη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα του Π.Μ.Σ. είναι τα εξής: 

 Λογική 
 Συστηµατική Φιλοσοφία 
 Φιλοσοφία των Επιστηµών 
 Θέµατα Ιστορίας και Φιλοσοφίας 
 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήµη 
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 Θέµατα Φιλοσοφίας και Επιστήµης στον Μεσαίωνα 
 Ιστορία των Επιστηµών στον 16ο και 17ο αιώνα 
 Οι Επιστήµες από τον 18ο ως τον 20ο αιώνα 
 Νεότερη Φιλοσοφία 

Ανάµεσα στα θέµατα των ειδικών σεµιναρίων του Π.Μ.Σ. περιλαµβάνονται η Αρχαία 
Ελληνική Φιλοσοφία, η Ιστορία των Οικονοµικών Θεωριών, η Ιστοριογραφία της 
Επιστήµης, ο Σκεπτικισµός, ο ∆αρβινισµός, η Μεσαιωνική Ιστορία των Θεσµών, ο 
Κant, o Hengel, η Φαινοµενολογία, η Ερµηνευτική, ο Ρεαλισµός στη Φιλοσοφία της 
Επιστήµης, οι Επιστήµες στον Ελληνικό Πολιτισµικό Χώρο από το Βυζάντιο ως την 
Επιστηµονική Επανάσταση. Ο Ελληνικός ∆ιαφωτισµός, Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός, 
Kuhn και Wittgenstein, η Αντιληπτική Γεωµετρία και Φιλοσοφία, η Φιλοσοφική Σκέψη 
και το παιχνίδι, η Παλαιογραφία κ.α.       
 Παράλληλα ο Τοµέας επιβλέπει την εκπόνηση ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών και στις 
υπόλοιπες επιστηµονικές περιοχές τις οποίες καλύπτει, και διεξάγει έρευνα σε 
συνεργασία µε άλλους Τοµείς του ΕΜΠ, καθώς και µε Ελληνικούς και ∆ιεθνείς 
Επιστηµονικούς Φορείς, ενώ συµµετέχει και σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
ERASMUS. Εξάλλου, µέλη του Τοµέα ΑΚΕ∆ συµµετέχουν σε Προγράµµατα 
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης . 
 Στο επίπεδο της Έρευνας, ο Τοµέας ΑΚΕ∆ έχει αξιόλογη δραστηριότητα, καθώς 
µέλη του συµµετέχουν σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα, τόσο εθνικά 
(ΕΜΠ, ΓΓΕΤ) όσο και Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή (Stride, Human Capital κ.α.). Μεταξύ 
των ερευνητικών αντικειµένων του Τοµέα είναι και τα ακόλουθα :  
1. Η επίδραση της νέας Τεχνολογίας σε βασικά κοινωνικά µεγέθη όπως η απασχόληση, 

οι δικαιακές σχέσεις, η σωµατική και ψυχική υγεία, το περιβάλλον, η κοινωνική 
διάρθρωση του πληθυσµού, η εκπαίδευση. 

2. Η ανάλυση και διερεύνηση των παραγόντων της παραγωγικότητας, µε έµφαση στις 
ιδιοµορφίες της Ελληνικής  Οικονοµίας. 

3. Η αστική ανάπλαση στη χώρα µας ως µέσο πολεοδοµικής παρέµβασης και άσκησης 
κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής. 

4. Η εξέλιξη της πολεοδοµικής νοµοθεσίας και νοµολογίας σε σχέση µε την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

5. Η επίδραση του θεσµικού πλαισίου στη φυσιογνωµία της ελληνικής πόλης. 
6. Η αντιµετώπιση του θορύβου στις τουριστικές περιοχές. 
7. Οι κοινωνικές επιπτώσεις από την εφαρµογή και χρήση ήπιων µορφών ενέργειας 

στην κοινωνική κατοικία. 
8. Η συγκριτική εξέλιξη των επιστηµονικών και φιλοσοφικών ιδεών και οι σχέσεις 

(ιστορικές και εννοιολογικές) φιλοσοφίας και επιστηµών. 
9. Τα κριτήρια αποδοχής και αλλαγής θεωριών από την επιστηµονική κοινότητα και το 

πρόβληµα του εννοιολογικού πλαισίου. 
10. Η συγκρότηση της επιστήµης της ιστορίας της φυσικής.. 
11. Τα προβλήµατα συγκρότησης µιας θεωρίας νοήµατος: προϋποθέσεις και δυναµική 

επικοινωνίας, εµπειρική και συστηµατική διάσταση, γλώσσα και επιστήµη, 
πολιτισµική επίδραση, φιλοσοφική διεύρυνση.  

12. Οι Επιστήµες και η Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα.. 
 Ο Ελληνικός ∆ιαφωτισµός, η διάδοση των επιστηµονικών ιδεών από το κέντρο στην 
περιφέρεια, οι επιστηµονικές και πολιτισµικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ Ελλάδος, 
Βαλκανίων και Ρωσίας. 
 Ο ∆υτικός ∆ιαφωτισµός, η γέννηση και ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας, τα 
προβλήµατα και η αυτό-αµφισβήτηση της σύγχρονης φιλοσοφίας. 
 Η Ιστοριογραφία της Επιστήµης και της Φιλοσοφίας. Κανόνες Ιστορίας.  
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Στον Τοµέα ΑΚΕ∆ είναι ενταγµένα δύο Σπουδαστήρια: το Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας 
και το Σπουδαστήριο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Οικονοµικής. Τα Σπουδαστήρια 
αυτά είναι συνδροµητές σε 50 περίπου διεθνή φιλοσοφικά και επιστηµονικά περιοδικά, 
ενώ η Βιβλιοθήκη τους έχει και ένα µικρό αριθµό βιβλίων των επιστηµονικών περιοχών 
του Τοµέα. 
 
∆ιευθυντής του Τοµέα ΑΚΕ∆ είναι ο Αν. Καθηγητής  Α. Κουτούγκος . 

 

Τοµέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστηµών,  
Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και 
Φυσικών Επιστηµών, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Πολυτεχνειούπολη,  
157 80 Ζωγράφου, Αθήνα.  
Τηλ.: 210 772 1617, 210 772 1619 
Φαξ: 210 772 1618  
Σελίδα WEB: http://www.aked.ntua.gr 

Department of Humanities Social Sciences 
and Low , 
School of Applied Mathematical and 
Physical Sciences, 
National Technical University of Athens, 
Polytechneioupolis,  
GR 157 80 Zografou, Athens, Greece.  
Tel.: +30 210 772 1617, +30 210 1619 
Fax: +30 210 772 1618 
WEB Page: http://www.aked.ntua.gr 
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4. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
 ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 

4.1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 

Οµότιµοι Καθηγητές 
1. Ε. Γαλανής 
2. Α. Μπακόπουλος  

3. Γ. Παντελίδης 
4. Ι. Θ. Χαΐνης 

 
 
Καθηγητές 
1. Ε. Αγγελόπουλος 
2. Σ. Αργυρός 
3. Γ. Κοκολάκης 
4. Χ. Κουκουβίνος  
5. ∆. Κραββαρίτης 
6. Κ. Κυριάκη 
7.  Ι. Μαρουλάς 

8.  Ν. Παπαγεωργίου 
9. Ι. Πολυράκης 
10. Θ. Ρασσιάς 
11. Ν.Σταυρακάκης 
12. I. Τσινιάς 
13. Ι.Χρυσοβέργης 

 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
1. Ν. Καδιανάκης 
2. Σ. Καρανάσιος 
3. Σ. Λαµπροπούλου 
4. Γ. Παπαγεωργίου 
5. Β. Γ. Παπανικολάου 
6. Χ. Καρώνη - Ρίτσαρντσον 

7. Ι. Σαραντόπουλος 
8. Α. Συµβώνης 
9. Ι. Σπηλιώτης 
10. ∆. Τζανετής  
11. Π. Τσεκρέκος 
12. Χ. Φίλη 

 
 
Επίκουροι Καθηγητές 
1. Α. Αρβανιτάκης 
2. Β. Βλασσόπουλος 
3. Φ. Βόντα 
4. Ν. Γιαννακάκης 
5. ∆. Γκιντίδης 
6. Β. Κοκκίνης 
7. Ι. Κολέτσος  
8. Θ. Λεοντιάδης 

9. Σ. Μαρκάτης 
10. Α. Παπαϊωάννου 
11. Ε. Τυχόπουλος 
12. Α. Φελλούρης 
13. Κ. Χρυσαφίνος 
14. Π. Ψαρράκος  
 

 
Λέκτορες 
1. Β. Κανελλόπουλος 
2. Α. Μπένου 
3. Ν. Πάλλα  
4. ∆. Φουσκάκης 
 
 

 
 
 
 
 
 

Επιστηµονικός Συνεργάτης  
Α. Καραµολέγκος 
 
 
ΕΕ∆ΙΠ 
Μ. Αθανασάκη (ΙΙ) 
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ΕΤΕΠ 
Χ. Τσουνιάς 
 
Ι∆ΑΧ 
1. Π. Μάρκου 
2. Ε.Ναθαναήλ 
3. Ε. Σκούρση 
4. Π. Στεφανέας 
5. Ε. Φλωράκη 
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4.2. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 
Οµότιµοι Καθηγητές

1. Ε.Κυριακόπουλος 
2. Α. Κώνστα  
3. Α. Μοδινός 

4. Γ. Τικτόπουλος   
3.  Α. Φίλιππας  

 
Καθηγητές 

1. Ε. Γαζής 
2. Ε. ∆ρης 
3. Ρ. Ζάννη-Βλαστού 
4. Γ. Ζουπάνος 
5. Ε. Λιαροκάπης 

6. Π. Πίσσης 
7. Κ.Ράπτης 
8. Α. Σεραφετινίδης  
9. Θ. Παπαδοπούλου

  
Αναπληρωτές Καθηγητές 

1. Θ. Αλεξόπουλος 
2. Λ. Απέκης 
3. Η. Ζουµπούλης 
4. Η. Κατσούφης 
5. Γ. Κουτσούµπας 
6. Μ.Λουκογιαννάκη-Μακροπούλου 
7. Π. Μωυσίδης 
8. Κ. Παπαδόπουλος 
9. Α.Παπαγιάννης  
 

10. Ε. Παπαντωνόπουλος 
11.  Κ. Παρασκευαΐδης 
12.  Ι. Ράπτης 
13.  Ν. Τράκας 
14.  Γ.Τσιπολίτης 
15.  ∆. Τσουκαλάς 
16.  Κ. Φαράκος 
17.  Ε. Φωκίτης 
18.  Κ. Χριστοδουλίδης 
 

Επίκουροι Καθηγητές 

1. Κ. Αναγνωστόπουλος 
2. Γ. Βαρελογιάνης 
3. Α. Κεχαγιάς 

4. Σ. Μαλτέζος 
5. ∆. Παπαδηµητρίου 

 
Λέκτορες 

1. Κ. Βάρτζελη-Νικάκη 
2. Ι. Ζεργιώτη 
3. Μ. Κόκκορης 

4. Α.Κυρίτσης 
5. Β. Πέογλος 

 
Επιστηµονικός συνεργάτης 

1. ∆. Πίτλιγκερ 
 
ΕΕ∆ΙΠ (ΙΙ) 

1. Χ. Γεµενετζής 
2. Κ. Μανωλάτου 
3. ∆. Μούρµουρας 
 

Ε.Τ.Ε.Π. 

4. Μ. Πιπερίγκου 5. Κ. Ραζακιάς 
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∆ιοικητικό Προσωπικό 
1. Σ.Θύµη 
2. Ι.Συκά 
 
Ι∆ΑΧ 
1. Ρ.Αβραµίδου 
2. Ν.Γκαργκάνας 
3. Α.∆ηµακοπούλου 
4. Ι.Θεοδώνης 
5. Ι.Μωραϊτη 
6. Ι.Κανάκης 
7. Η.Καρκάνης 
8. Κ.Χορµόβας  
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4.3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

Οµότιµοι Καθηγητές 

1. Κ. Μυλωνάς 
 
Καθηγητές 

1. Ν. Ανδριανόπουλος 
2. Α. Βακάκης 
3. Ι. Βαρδουλάκης 
4. Χ. Γεωργιάδης 
5. Ι. ∆αφαλιάς 
6. Ε.∆ρούγκα-Κοντού 

7. ∆. Μπαρτζώκας 
8. ∆. Παναγιωτουνάκος 
9. Γ. Παπαδόπουλος 
10. Γ. Σπαθής 
11. Γ. Τσαµασφύρος 

 
Αναπληρωτές Καθηγητές 

1. ∆.Γκούσης 
2. Ε. Ε. Θεοτόκογλου 
3. Τ. Καλβουρίδης 
 

4. Κ. Λαζόπουλος  
5. Α. Μαυραγάνης 
6. Κ. Σπυρόπουλος 
 

 
Επίκουροι Καθηγητές 

1. Α. Αναστασέλου 
2. Χ. Γιούνης 
3. ∆. Ευταξιόπουλος 
4. Ε. Ν. Θεοτόκογλου 
5. Β. Κεφαλάς 
6. Σ. Κουρκουλής 

7. Β. Κυτόπουλος 
8. Κ. Πάγκαλος 
9. ∆. Πάζης 
10. Κ. Σιέττος 
11. Κ. Στασινάκης 
12. Α. Χρυσάκης 

 
Λέκτορες 

1. B.  Βαδαλούκα 
2. Κ. Θηραίος 
3. Β. Κωνσταντέλος  

4. Γ. Μπούρκας 
5. Αιµ.Σιδερίδης 
 

 

Επιστηµονικοί Συνεργάτες 

1. Γ. Καρύδας 
2. Τ. Πατσαλιά 

 

 
ΕΕ∆ΙΠ (ΙΙ) 

1. Χ. Κολοβός 
2. Μ. Σταµίρη 
 

Ε.Τ.Ε.Π. 

1. Ι. Βουδούρη 
2. Α. Κατσικάνης 
3. Α. Ναθαναήλ-Αργυρίου 

4. Μ. Πέππα 
5. Ν. Στέλιος 
6. Α. Τσόκα-∆εληγιωργάκη 
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∆ιοικητικό Προσωπικό 
 
1. Ι.Σακελλάρης 
2. Γ.Φουντουκίδης 
 
 
Ι∆ΑΧ 
 
1. Ν.Γεωργαλλάς 
2. Α.Μίσσας 
3. Σ.Σαµουηλίδη   
4. Ο.Σφέτσιου 
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4.4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
       ∆ΙΚΑΙΟΥ 
 
Οµότιµος Καθηγητής 

1. Ρ. Φακιωλάς 
2. Α. Χατζοπούλου 
 
Καθηγητές 

1. Β.Καρασµάνης 
2. Α. Μπαλτάς 

2. Ι. Μηλιός 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

1. Κ. Αντωνόπουλος 
2. Α. Κουτούγκος 

3. Μ. Ασηµακόπουλος 

 
Επίκουροι Καθηγητές 

1. Π.Ράπτη 
2. Μ.Ρεντετζή 

3. Α.Ροµπόλη 

 

Λέκτορες 

1. Α. Αραγεώργης 
2. Ι. Τσώλας 

 

 
∆ιοικητικό Προσωπικό 
Α.Γαβριηλίδου 
 
Ι∆ΑΧ 
 
1. Κ.Θεολόγου 
2. Μ.Μανιού 
3. Σ.Στέλιος 
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4.5. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ( ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ )  
 
http://www.semfe.ntua.gr, e-mail: semfe@central.ntua.gr, Tηλ: 2107724187, 4188, 4061, 
fax: 2107721685 
 
Γραµµατέας: Αναστασία Ραζακιά    

Αν.Γραµµατέας: Β.Νικολαΐδου 

 

Θέσεις ∆ΕΠ – Π∆ 407/80 

Π.Λούρα 
Φ.Παπαδοπούλου 
Β.Μπάρµπα 
Μ.Κωνσταντοπούλου 
 
Προπτυχιακές Σπουδές 

Χ. Καβαφάκη    
Ζ.Οικονοµοπούλου 
Π. Κουσιάδη 
Μ. Αγγελοπούλου   
   
Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Ν. Τσάτσος    
Ε. Μαυροµάτη 
Μ.Κασσάπη  
Ε.Ραπτάκη 
Μ.Παπαδά   
 

Πρωτόκολλο - ∆ιεκπεραίωση 

Ε. Σαραντοπούλου  
 
 
 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 45 

5. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Το Πρόγραµµα Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών 
Επιστηµών αποτελείται από δύο Κατευθύνσεις: 

του  Μαθηµατικού Εφαρµογών   και του  Φυσικού Εφαρµογών. 

Η Κατεύθυνση την οποία παρακολούθησε ο φοιτητής θα αναγράφεται σε παρεχόµενο 
πιστοποιητικό. 

 Στα πρώτα τέσσερα εξάµηνα, οι δύο Κατευθύνσεις έχουν όλα τα µαθήµατα κοινά και 
σχεδόν όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά. Στα εξάµηνα αυτά παρέχονται οι βασικές 
γνώσεις Μαθηµατικών, Φυσικής, Μηχανικής και Πληροφορικής. Προσφέρονται επίσης 
µαθήµατα Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήµης, Οικονοµικών 
Επιστηµών,  ∆ικαίου και Ξένων Γλωσσών. 

 Από το πέµπτο εξάµηνο, οι δύο Κατευθύνσεις διαχωρίζονται, µε διαφορετικά µαθήµατα 
ειδικότητας η κάθε µία. Ο αριθµός των κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων αυξάνει 
σταδιακά από το 5ο µέχρι το 9ο εξάµηνο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή και στις 
δύο Κατευθύνσεις, να αποκτήσει εξειδικευµένες γνώσεις σε ορισµένα θέµατα, επιλέγοντας 
δύο από τις προσφερόµενες Ροές.  

 
Στην Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών, οι προσφερόµενες Ροές είναι οι εξής: 

1. Εφαρµοσµένη Ανάλυση 
2. Στατιστική 
3. Μαθηµατικά Πληροφορικής 
4. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά – Μηχανική  

Οι φοιτητές που ακολουθούν αυτήν την Κατεύθυνση δηλώνουν στο 5ο εξάµηνο τις δύο 
Ροές που θα παρακολουθήσουν. Μια Ροή θεωρείται ότι απεκτήθη αν ο φοιτητής / η 
φοιτήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 6 µαθήµατα της Ροής, µε εξαίρεση τη Ροή της 
Εφαρµοσµένης Ανάλυσης όπου τα µαθήµατα είναι 4 ή 5 ανάλογα µε το συνδυασµό  ροών 
που έχει επιλέξει.  
 
Στην Κατεύθυνση του ΦυσικούΕφαρµογών, οι προσφερόµενες Ροές είναι οι εξής: 

1. Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική 
2. Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια 
3. Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ 
4. Φυσική των Υλικών 
5. Μηχανική των Υλικών 

 
Οι φοιτητές που ακολουθούν αυτήν την Κατεύθυνση, δηλώνουν στο 6ο εξάµηνο τις δύο 
Ροές που θα παρακολουθήσουν. Μια Ροή θεωρείται ότι απεκτήθη αν ο φοιτητής / η 
φοιτήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 7 µαθήµατα της Ροής. 
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Ειδικές διατάξεις 
1.  Ο αριθµός των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων ενός εξαµήνου στα οποία 
δικαιούται να εγγραφεί ένας φοιτητής µπορεί να είναι κατά δύο µεγαλύτερος του 
προβλεποµένου από το πρόγραµµα. Η διάταξη αυτή έχει σκοπό τη διευκόλυνση της 
επιλογής των επιθυµητών µαθηµάτων στις Ροές. 

2.  Από το τρίτο εξάµηνο, επιτρέπεται σε ένα φοιτητή να εγγράφεται σε ένα ή δύο 
µαθήµατα των ανωτέρων ή των προηγουµένων εξαµήνων, ανά εξάµηνο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να τηρούνται οι απαιτήσεις για τα προαπαιτούµενα των επιλεγοµένων 
µαθηµάτων. Η διάταξη αυτή έχει σκοπό τη διευκόλυνση εκείνων των φοιητών που 
επιθυµούν να επισπεύσουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

3.  Η συνδυασµένη χρήση των δύο προηγουµένων διατάξεων δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε 
εγγραφή σε περισσότερα από δύο επιπρόσθετα µαθήµατα ανά εξάµηνο.  

4.  Ο ανώτερος αριθµός των προς δήλωση µαθηµάτων κατά την εγγραφή σε ένα εξάµηνο 
είναι:  17 µαθήµατα του τρέχοντος εξαµήνου ή παλαιότερα οφειλόµενα  + 2 µαθήµατα 
από άλλη κατεύθυνση ή από παλαιότερα µαθήµατα που δεν είχαν δηλωθεί από το 5ο 
εξάµηνο και µετά. (Τα Προαιρετικά µαθήµατα δεν υπολογίζονται στον αριθµό αυτό, 
γιατί δεν λαµβάνονται υπόψη για το δίπλωµα). 

5.  ∆ικαίωµα αλλαγής Κατεύθυνσης δίνεται για µία µόνο φορά     

6.  ∆ίνεται η δυνατότητα αλλαγής του µαθήµατος επιλογής στο 2ο και στο 4ο εξάµηνο 
σποδών, ακόµη και αν υπάρχει προβιβάσιµος βαθµός στο ήδη δηλωθέν, µε επιλογή του 
φοιτητή ή της φοιτήτριας ως προς το ποιο από τα δύο θα υπολογιστεί στον βαθµό του 
διπλώµατος. 

7. Ο φοιτητής έχει υποχρέωση τη ξένη γλώσσα την οποία θα εξεταστεί ή θα απαλλαγεί 
µέχρι το 3ο εξάµηνο, να εξεταστεί την ωρολογία της ίδιας ξένης γλώσσας στο 4ο 
εξάµηνο. 

8. ∆ίνεται η δυνατότητα επιλογής δύο µαθηµάτων από την άλλη Κατεύθυνση  (την οποία 
δεν επέλεξε ο φοιτητής), εφόσον  τα µαθήµατα αυτά δεν είναι διαθέσιµα στην 
Κατεύθυνση επιλογής του. 

9.  ∆ίνεται η δυνατότητα εµφάνισης 6 επιπλέον επιλογών (χωρίς δικαίωµα συγγράµµατος) 
στην αναλυτική βαθµολογία, πέραν των 59 µαθηµάτων της Κατεύθυνσης του 
Μαθηµατικού Εφαρµογών ή των 62 µαθηµάτων της Κατεύθυνσης του Φυσικού 
Εφαρµογών που υπολογίζονται στο βαθµό του διπλώµατος. 

10. Στη διάρκεια του καλοκαιριού µεταξύ του 8ου και του 9ου εξαµήνου γίνεται η πρακτική 
άσκηση των φοιτητών.  

11. Στο 10ο εξάµηνο, εκπονείται η διπλωµατική εργασία.  
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 
 
Για την Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

Αν ο συνδυασµός των δύο ροών που έχει επιλέξει ο φοιτητής περιλαµβάνει τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα «Ρευστοµηχανική» και «Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Επικοινωνιών», ο 
φοιτητής έχει υποχρέωση να εξεταστεί επιτυχώς σε ένα από τα δύο. Για να καλύψει το 
σύνολο του αριθµού των µαθηµάτων που απαιτούνται για να το πτυχίο (σύνολο 59), 
µπορεί να πάρει επιπλέον µάθηµα επιλογής.  
 Ο φοιτητής / η φοιτήτρια θεωρείται ότι ακολούθησε µια Ροή, αν έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς τα 6 µαθήµατά της (4 ή 5 για τη Ροή Εφαρµοσµένη Ανάλυση, ανάλογα µε τον 
συνδυασµό των ροών). Αν ανάµεσα στις δύο ροές που έχουν επιλεγεί υπάρχει κοινό 
υποχρεωτικό µάθηµα, θα πρέπει να ληφθεί κάποιο επιπλέον µάθηµα επιλογής για να 
συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός µαθηµάτων (σύνολο 59) για το πτυχίο.  
 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 48 

Κανόνες για την Εκπόνηση ∆ιπλωµατικών Εργασιών στη ΣΕΜΦΕ 
 

Οι κανόνες βασίστηκαν στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΜΠ ο οποίος 
αναφέρεται στη θέση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας (∆.Ε.) στο Πρόγραµµα Σπουδών και 

ρυθµίζει σε γενικές γραµµές τα θέµατα ανάθεσης, εκπόνησης, παράδοσης και εξέτασης της 
∆.Ε., και στην σχετική εµπειρία από τις άλλες Σχολές του ΕΜΠ.  

 
1. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ΕΜΠ (ΕΚΛ-ΕΜΠ) αναφέρεται στις 

διπλωµατικές εργασίες (∆.Ε.) και ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι 
• το 10ο εξάµηνο διατίθεται για την εκπόνηση της ∆.Ε., η ανάθεση της οποίας γίνεται 

στο 9ο εξάµηνο (σελ. 55) 
• η ∆.Ε. αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού αριθµού ωρών διδασκαλίας (και 

µετράει, ως εκ τούτου, µε ποσοστό 20% στον βαθµό του διπλώµατος) (σελ. 61) 
• η ∆.Ε. διαρκεί ένα πλήρες ακαδηµαϊκό εξάµηνο, µε αυτήν ολοκληρώνεται και η 

εξειδίκευση που παρέχει το ΕΜΠ, µέσω των µαθηµάτων κατεύθυνσης, στα 
τελευταία εξάµηνα των Σπουδών του (σελ. 63) 

• κάθε µέλος ∆ΕΠ έχει δικαίωµα και υποχρέωση εποπτείας ∆.Ε. (σελ. 64) 
• µετά την οριστικοποίηση του θέµατος το µέλος ∆ΕΠ (που θα επιβλέψει την ∆.Ε.) 

ενηµερώνει έγγραφα το ∆ιευθυντή του Τοµέα, ο οποίος οφείλει να τηρεί αρχείο 
εκπονούµενων διπλωµατικών εργασιών στον Τοµέα και να ενηµερώνει παράλληλα 
τη Γραµµατεία του Τµήµατος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής προκειµένου να 
προωθηθούν οι αιτήσεις στο ∆.Σ. του Τµήµατος για την τελική έγκριση και 
κατανοµή των ∆.Ε. (σελ. 64) 

• η εκπόνηση της ∆.Ε. γίνεται ατοµικά από τον κάθε φοιτητή, αν όχι, τότε διακριτή η 
ατοµική εργασία και η συµβολή εκάστου (σελ. 64) 

• η ολοκλήρωση της ∆.Ε. πρέπει κατ’ αρχήν να είναι εφικτή σε ένα ακαδηµαϊκό 
εξάµηνο πλήρους εργασίας του φοιτητή, το σύνολο των εκτιµώµενων ωρών 
συστηµατικής εργασίας πρέπει να είναι της τάξεως των 500 ανά φοιτητή (σελ. 64) 

• δεν είναι εν γένει δυνατή η τυπική ανάθεση θέµατος ∆.Ε. σε φοιτητή που οφείλει 
περισσότερα από τα µαθήµατα του 9ου εξαµήνου ή ισόποσο αριθµό µαθηµάτων 
άλλων εξαµήνων συν άλλα τρία µαθήµατα, παρεκκλίσεις επιτρέπονται κατά την 
κρίση και ευθύνη του επιβλέποντος, προκειµένου ιδιαίτερα για προκαταρτικά 
στάδια της εκπόνησης της ∆.Ε. (π.χ. βιβλιογραφική ενηµέρωση) (σελ. 65) 

• η τελική παράδοση της ∆.Ε. (σε πέντε αντίτυπα) γίνεται σύµφωνα µε το 
ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο και πάντως έγκαιρα (10 µέρες πριν την ηµεροµηνία 
εξέτασης) (σελ. 65) 

• η εξέταση της ∆.Ε. πραγµατοποιείται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των 
άλλων υποχρεώσεων του ΠΠΣ από τον φοιτητή και είναι προφορική και δηµόσια 
(σελ. 65). 

 

2. Η ανάθεση της ∆.Ε. γίνεται στη διάρκεια του 8ου ή του 9ου εξαµήνου και η  εκπόνηση 
κατά τη διάρκεια του 9ου και 10ου εξαµήνου χωρίς να είναι αποκλειστική απασχόληση 
(ιδιαίτερα στο 9ο εξάµηνο όπου οι φοιτητές πρέπει να ασχοληθούν κυρίως µε τα µαθήµατά 
τους και δευτερευόντως µε την εκπόνηση της ∆.Ε.) ή αποκλειστικά στη διάρκεια του 10ου 
εξαµήνου.  

3.  Η επίβλεψη ∆.Ε. είναι υποχρέωση κάθε µέλους ∆ΕΠ (αναφέρεται ρητά και στον ΕΚΛ-
ΕΜΠ). 
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4. ∆.Ε. µπορούν να γίνουν και σε άλλες Σχολές του ΕΜΠ υπό την επίβλεψη µελών ∆ΕΠ 
των Σχολών αυτών, καθώς και εκτός ΕΜΠ (Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, κ.α.) υπό 
την επίβλεψη µέλους ∆ΕΠ της Σχολής ή κοινή επίβλεψη µε µέλος του άλλου φορέα (που 
µπορεί να συµµετέχει και στην εξεταστική επιτροπή). Το πρώτο προβλέπεται από τον 
ΕΚΛ-ΕΜΠ µε αντίστοιχες ρυθµίσεις για την εξεταστική επιτροπή, το δεύτερο υλοποιείται 
σε πολλές Σχολές του ΕΜΠ. Τα οφέλη για τους φοιτητές είναι προφανή. 

5. ∆.Ε. µπορεί να ανατεθεί και σε οµάδα αποτελούµενη από δύο φοιτητές. Η συνεισφορά 
έκαστου φοιτητή πρέπει να είναι διακριτή. Προβλέπεται επίσης η επίβλεψη µιας ∆.Ε. από 
δύο ή περισσότερα µέλη ∆ΕΠ. 

6. Ο φόρτος εργασίας για την εκπόνηση µιας ∆.Ε. πρέπει να αντιστοιχεί περίπου σε ένα 
πλήρες εξάµηνο. 

7. Η επίβλεψη ∆.Ε. δεν θεωρείται ως επιπρόσθετο εκπαιδευτικό έργο για ένα µέλος ∆ΕΠ 
αλλά λαµβάνεται όµως γενικότερα υπόψη.  

8. Τα θέµατα των ∆.Ε. πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο φοιτητής να αποκοµίζει το µέγιστο 
όφελος και η ∆.Ε. να ολοκληρώνεται σε ένα πλήρες εξάµηνο. Τα θέµατα πρέπει να 
προσφέρονται για απόκτηση συνολικής εποπτείας απο το σπουδαστή σε µια επιστηµονική 
περιοχή.  

9. Η γνωστοποίηση των θεµάτων των ∆.Ε. γίνεται ως εξής. Κάθε µέλος ∆ΕΠ προτείνει 
µερικά θέµατα (µε µια περίληψη µερικών γραµµών), τα οποία δίνει στην αντίστοιχη 
Επιτροπή ∆.Ε. Αυτά ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τοµέα και έξω από το γραφείο 
του µέλους ∆ΕΠ. 

10. Ένας σπουδαστής, όταν του ανατίθεται ∆.Ε., µπορεί να οφείλει µέχρι 14 µαθήµατα 
όταν βρίσκεται στο 9ο εξ. και να έχει περάσει τα βασικά µαθήµατα της περιοχής  στην 
οποία εκπονεί ∆.Ε. 

11. Τα έξοδα που θα απαιτούντα για αναλώσιµα κατά την εκπόνηση ∆.Ε. καλύπτονται από 
τα κονδύλια των Τοµέων.  

12. Ιδρύεται, σε µόνιµη βάση, µία Επιτροπή ∆.Ε. στη Σχολή µε αρµοδιότητες κυρίως 
οργάνωσης και συντονισµού αλλά όχι ελέγχου. Η Επιτροπή είναι τετραµελής, µε ένα 
εκπρόσωπο από κάθε Τοµέα.  

13. Στη γραµµατεία κάθε Τοµέα της Σχολής τηρείται αρχείο εκπονούµενων ∆.Ε. στο 
Τοµέα. Μετά την οριστικοποίηση του θέµατος ή της θεµατικής περιοχής της ∆.Ε. το µέλος 
∆ΕΠ που θα την επιβλέψει ενηµερώνει εγγράφως τον ∆ιευθυντή του Τοµέα (ή του 
Τµήµατος, αν το µέλος ∆ΕΠ ανήκει σε άλλη Σχολή του ΕΜΠ). Μετά την ολοκλήρωση της 
∆.Ε. ο επιβλέπων συµπληρώνει σχετική έντυπη βεβαίωση για την κατ’ αρχήν αποδοχή της 
∆.Ε. πριν από την εξεταστική περίοδο και στα χρονικά όρια που προβλέπει το ακαδηµαϊκό 
ηµερολόγιο. Η Γ.Σ. του Τοµέα εισηγείται στη Γ.Σ. της Σχολής (ή στο ∆.Σ., αν έχει 
εξουσιοδοτηθεί) τη συγκρότηση της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής. 
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Τρόπος υπολογισµού του βαθµού ∆ιπώµατος 
 
Ο βαθµός του διπλώµατος της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών 
Επιστηµών, προέρχεται κατά 80% από τους βαθµούς των µαθηµάτων και κατά 20% από 
τον βαθµό της ∆ιπλωµατικής Εργασίας. και στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία. 
 
Στον υπολογισµό του ποσοστού του βαθµού από τα µαθήµατα λαµβάνονται υπόψη οι 
βαθµοί 59 µαθηµάτων για την κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών και 62 
µαθηµάτων για την κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών. 
 
Και για τις δύο κατευθύνσεις, στα µαθήµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται όλα τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα της κατεύθυνσης και όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα των δύο 
ροών που έχει επιλέξει ο φοιτητής /η φοιτήτρια.   
Από τα εναποµένοντα, αν ο φοιτητής /η φοιτήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς 
περισσότερα από 59 µαθήµατα για την κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών και 62 
µαθήµατα για την κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών, λαµβάνονται υπόψη τα 
µαθήµατα που έχουν τους µεγαλύτερους βαθµούς. 
 
Στην αναλυτική βαθµολογία θα αναγράφονται όλα τα µαθήµατα που έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς ο φοιτητής /η φοιτήτρια.   
 
Κλίµακα Βαθµολογίας 
Η επίδοση των σπουδαστών στο δίπλωµα, αλλά και γενικότερα στα µαθήµατα 
χαρακτηρίζεται από τις τρεις κλίµακες: Άριστα (9 έως 10), Λίαν Καλώς (7 έως 8,99) και 
Καλώς (5 έως 6,99). 

 

Χορηγούµενος Τίτλος ∆ιπλώµατος 
Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών χορηγεί ∆ίπλωµα 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών και τον Τίτλο του ∆ιπλωµατούχου 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του ΕΜΠ. 
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Τα γενικά χαρακτηριστικά του Προγράµµατος Σπουδών  της ΣΕΜΦΕ 
 

 Κατεύθυνση 
Μαθηµατικού 
Εφαρµογών 

Κατεύθυνση 
Φυσικού 

Εφαρµογών 

Μέσος Όρος 
Σχολής 

Γενικά Μαθήµατα Μ 19 32,2% 26 41,3% 22,5 36,9%

      (Μαθήµατα / Ώρες)  Ω 71 29,8% 96 40,3% 83,5 35,1%

Μαθήµατα Κορµού Μ 18 30,5% 16 25,4% 17,0 27,9%

      (Μαθήµατα / Ώρες) Ω 73 30,7% 62 26,1% 67,5 28,4%

Μαθήµατα Ειδίκευσης Μ 22 37,3% 21 33,3% 21,5 35,2%

      (Μαθήµατα / Ώρες) Ω 94 39,5% 80 33,6% 87,0 36,6%

Συνολική ∆ιάρκεια των Σπουδών Μ 59 63 61 
      (Μαθήµατα / Ώρες) Ω 238 238 238 

Μέση ∆ιάρκεια Μαθήµατος Ω 4,03 3,78 3,90 

Ώρες Μαθηµάτων / Εβδ. Ω 26,4 26,4 26,4 

Μαθήµατα Πληροφορικής Μ 4 6,8% 4 6,3% 4 6,6%
      (Μαθήµατα / Ώρες) Ω 18 7,6% 18 7,6% 18 7,6%

 
 
Ως Γενικά Μαθήµατα θεωρούνται: 

Για την Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών τα µαθήµατα:  Φυσικής, Μηχανικής, 
Πληροφορικής και τα Μαθήµατα Ευρύτερης Μόρφωσης 

Για την Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών τα µαθήµατα:  Μαθηµατικών, Μηχανικής, 
Πληροφορικής και τα Μαθήµατα Ευρύτερης Μόρφωσης 

 
 
 
 
 

 

Κωδικοί αριθµοί µαθηµάτων 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει εφαρµόσει ένα ενιαίο σύστηµα χαρακτηρισµού των 
µαθηµάτων µε κωδικούς αριθµούς. Κάθε προπτυχιακό µάθηµα χαρακτηρίζεται από έναν 
7ψήφιο αριθµό που δίνει ορισµένες πληροφορίες γι’ αυτό. Η σηµασία του κάθε ψηφίου 
εξηγείται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 52 

 

      
 

9 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

9 

 

     

                         
                         

 

Σχολή η οποία  
διδάσκει το µάθηµα: 
1 : Πολιτικών Μ. 
2 : Μηχανολόγων Μ. 
3 : Ηλεκτρολόγων Μ. 
4 : Αρχιτεκτόνων 
5 : Χηµικών Μ. 
6 : Τοπογράφων Μ. 
7 : Μεταλλειολόγων Μ. 
8 : Ναυπηγών Μ. 
9 : Ε.Μ.Φ.Ε. 

 

 

Τοµέας της Σχολής, ο 
οποίος διδάσκει το 
µάθηµα. 
Για τη ΣΕΜΦΕ: 
1 : ΑΚΕ∆ 
2 : Μαθηµατικών 
3 : Μηχανικής 
4 : Φυσικής 

   

Εξάµηνο 
στο  
οποίο  
διδάσκεται 
το µάθηµα 

    

Σχολή προς την οποία  
προσφέρεται το µάθηµα: 
1 : Πολιτικών Μ. 
2 : Μηχανολόγων Μ. 
3 : Ηλεκτρολόγων Μ. 
4 : Αρχιτεκτόνων Μ. 
5 : Χηµικών Μ. 
6 : Τοπογράφων Μ. 
7 : Μεταλλειολόγων Μ. 
8 : Ναυπηγών Μ. 
9 : Ε.Μ.Φ.Ε. 

       
  

Αριθµός του Τοµέα 
για το µάθηµα 
 

   

Μάθηµα: 
1 : Υποχρεωτικό 
2 : Κατ΄ επιλογήν 
      υποχρεωτικό 
3 : Προαιρετικό 

 

 

Το µάθηµα του παραδείγµατος έχει κωδικό αριθµό:  9.2.06.1.1.9 . Εποµένως, 

 9    Είναι µάθηµα που διδάσκεται από τη  Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε., 

 2    Το µάθηµα διδάσκεται από τον Τοµέα Μαθηµατικών, 

06    Ο Τοµέας Μαθηµατικών του έχει δώσει τον αριθµό 06, 

 1    ∆ιδάσκεται στο 1ο εξάµηνο, 

 1    Είναι υποχρεωτικό και 

 9    ∆ιδάσκεται στους φοιτητές της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. 
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5.1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ  (Κοινό και για τις δύο Κατευθύνσεις) 

   1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ    

Κωδικός Αρ.   Μάθηµα Ώρες/εβδ. 

  Υποχρεωτικά  

  

     

9.2.01.1.1.9  Μαθηµατική Ανάλυση Ι   6 (+1) 
9.2.02.1.1.9  Αναλυτική Γεωµετρία και Γραµµική Άλγεβρα   5 
9.4.01.1.1.9  Φυσική Ι (Μηχανική)     6 (+1) 
9.3.34.1.1.9  Μηχανική Ι (Στατική)  4 (+1) 
  Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό   5 
9.1.04.1.1.9  Μικροοικονοµική Θεωρία  2 

  Προαιρετικό  
  

Ξένη Γλώσσα                     2 
                                                                  

                                                               ΣΥΝΟΛΟ 
 

28-30 (+3) 
 

 

Οι ώρες (+1) αναφέρονται στην Εποπτευόµενη Αυτοδιδασκαλία. 
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   2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ    

Κωδικός Αρ.   Μάθηµα Ώρες/εβδ. 

  Υποχρεωτικά  

  

     

9.2.03.2.1.9  Μαθηµατική Ανάλυση ΙΙ   5 
9.2.04.2.1.9  Γραµµική Άλγεβρα και Εφαρµογές   4 
9.4.03.2.1.9  Φυσική ΙΙ (Ηλεκτροµαγνητισµός Ι )    5 
9.4.02.2.1.9  Εργαστηριακή Φυσική Ι   2 
9.3.35.2.1.9  Μηχανική ΙΙ (Παραµορφώσιµο)   4 (+1) 
  Σχεδίαση – Ανάπτυξη  Εφαρµογών Πληροφορικής  5 

  Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά    ( 1 από τα ακόλουθα ) 

  

     

9.1.02.2.2.9  Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστηµών και της Τεχνολογίας   2 
9.1.03.2.2.9  Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών   2 

  Προαιρετικό  
  

Ξένη Γλώσσα                           2 
                                                                 

                                                              ΣΥΝΟΛΟ 
 

   26-28 (+1) 
  

 

Οι ώρες (+1) αναφέρονται στην Εποπτευόµενη Αυτοδιδασκαλία. 
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   3ο  ΕΞΑΜΗΝΟ    

Κωδικός Αρ.   Μάθηµα Ώρες/εβδ. 

  Υποχρεωτικά  

  

     

9.2.05.3.1.9  Μαθηµατική Ανάλυση ΙΙΙ   4 
9.2.06.3.1.9  Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις     4 
9.2.07.3.1.9  Πιθανότητες   3 
9.4.05.3.1.9  Φυσική ΙΙΙ (Κυµατική)   5 
9.4.04.3.1.9  Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ 2 
9.3.36.3.1.9  Μηχανική ΙΙΙ (Κινηµατική, ∆υναµική)    4 
9.2.62.3.1.9  Λογισµικό για τα Μαθηµατικά και τη Φυσική  3 
9.1.01.3.1.9  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία    2 

  Προαιρετικό  
    

  Ξένη Γλώσσα                   2 
   

                                                                ΣΥΝΟΛΟ 
 

   27-29  
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   4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ    

Κωδικός Αρ.   Μάθηµα Ώρες/εβδ. 

  Υποχρεωτικά  

  

     

9.2.08.4.1.9  Αριθµητική Ανάλυση Ι και Εργαστήριο   4 
9.2.09.4.1.9  Μιγαδική Ανάλυση 4 
9.2.10.4.1.9  Στατιστική   3 
9.4.06.4.1.9  Φυσική IV (Κβαντοµηχανική Ι )   5 
  Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών   5 
9.3.32.4.1.9  Μηχανική Κατασκευών  

 
4 

  Ξένη γλώσσα  (Επιστηµονική  Ορολογία) 2 
  

 

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά   ( 1 από τα ακόλουθα ) 

 

 

 

 

    

9.1.05.4.2.9  Κοινωνιολογία   2 
9.1.06.4.2.9  Μακροοικονοµική Θεωρία   2 
9.1.07.4.2.9  Φιλοσοφία Επιστηµών 2 

    

    

                                                                 
                                                                 ΣΥΝΟΛΟ 

 
   29-30  
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5.2. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

5.2.1  Η Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

 
 

 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

 

 

Κωδικός Αρ. 
   

 Μάθηµα 
 

Ώρες/εβδ. 
  

 

Υποχρεωτικά  

 

 

 

 

     

9.2.13.5.1.9  Πραγµατική Ανάλυση 4 
9.2.18.5.1.9  Αριθµητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο     4 
  

 

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 
4 από τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

    

9.2.45.5.2.9  Κυρτή Ανάλυση 4 
9.2.34.5.2.9  Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 4 
9.2.05.5.2.9  Μηχανική Συνεχούς Μέσου 3 
9.2.32.5.2.9  ∆ιακριτά Μαθηµατικά 4 
9.2.15.5.2.9  Άλγεβρα    4 
9.2.48.5.2.9  Θεωρία Συνόλων 4 
9.3.09.5.2.9  Ανελαστική Συµπεριφορά Υλικών 4 
9.3.07.5.2.9  Αναλυτική ∆υναµική 4 
9.1.12.5.2.9  Εισαγωγή στη ∆ιεθνή Οικονοµία 4 
9.4.09.5.2.9  Κβαντοµηχανική ΙΙ   4 
  Αρχές Παιδαγωγικής (πρώην ∆ιδακτική ΙΙ) 3 
  

 

Προαιρετικό  

 

 

 

 

 

 

  
 

Η Τεχνολογία και η Ιστορία της 
Η 

3 
    

  
                                                                

                                                                  Σύνολο 
 

22-24 
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 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

 

 

Κωδικός Αρ. 
   

 Μάθηµα 
 

Ώρες/εβδ. 
  

 

Υποχρεωτικά  

 

 

 

 

     

9.2.16.6.1.9  Συναρτησιακή Ανάλυση Ι   4 
9.2.12.6.1.9  Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις 4 
9.2.21.6.1.9  ∆υναµικά Συστήµατα    4 
  

 

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 
Συνολικά 3 από τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

    

9.2.44.6.2.9  Ανάλυση Πινάκων και Εφαρµογές 4 
9.2.19.6.2.9  Θεωρία Πιθανοτήτων 4 
9.2.22.6.2.9  ∆ιαφορική Γεωµετρία Καµπύλων και Επιφανειών 4 
9.2.66.6.2.9  ∆οµές ∆εδοµένων 4 
9.3.08.6.2.9  Θεωρία Ελαστικότητας 3 
9.2.33.6.2.9  Οικονοµικά  Μαθηµατικά 4 
9.2.49.6.2.9  Αυτόµατα και Τυπικές Γραµµατικές 4 
9.3.06.6.2.9  Πειραµατική Μηχανική Υλικών 4 
3.3.10.6.3.9  Αυτόµατος Έλεγχος Ι 4 
  Αρχές ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας- ∆ιδακτική των 

Μαθηµατικών  
3 

9.2.69.8.2.9  Άλγεβρα ΙΙ 3 

9.4.12.6.3.9  Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ 4 
9.4.23.6.3.9  Θεωρία Οµάδων στη Φυσική 4 
 

   
  

                                                                

                                                                  Σύνολο 
 

23-24 
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7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

 

 

Κωδικός Αρ. 
   

 Μάθηµα 
 

Ώρες/εβδ. 
  

 

Υποχρεωτικά  

 

 

 

 

     

9.2.11.7.1.9  Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 4 
9.2.27.7.1.9  Στοχαστικές Ανελίξεις   4 
  

 

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά   
4 από τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

    

9.2.61.7.2.9  Ανάλυση Παλινδρόµησης  4 
9.2.60.7.2.9  Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 4 
9.3.12.7.2.9  Υπολογιστική Μηχανική Ι 4 
9.2.55.7.2.9  Μαθηµατική Χρηµατοοικονοµική Θεωρία 4 
9.1.15.7.2.9  Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα 4 
9.3.22.7.2.9  Μη καταστροφικός Έλεγχος Υλικών 4 
9.4.11.7.2.9  Στατιστική Φυσική 4 
  Φιλοσοφία των Μαθηµατικών 2 
  

                                                                

                                                                ΣΥΝΟΛΟ 
 

22-24 
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8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

 

 

Κωδικός Αρ. 
   

 Μάθηµα 
 

Ώρες/εβδ. 
  

 

Υποχρεωτικά  

 

 

 

 

9.2.38.8.1.9  Βέλτιστος Έλεγχος 

 4 
  

 

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά   
5 από τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

9.2.50.8.2.9  Συναρτησιακή Ανάλυση  ΙΙ 4 
9.2.58.8.2.9  Γραµµικά Μοντέλα και Σχεδιασµοί 4 
9.2.14.8.2.9  Μαθηµατική Λογική 4 
9.2.19.8.2.9  Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρµογές 4 
9.2.52.8.2.9  Ανάλυση Χρονοσειρών   4 
9.2.23.8.2.9  Θεωρία Τελεστών 4 
9.2.54.8.2.9  Μαθηµατική Προτυποποίηση  4 
9.2.43.8.2.9  Ειδικά Θέµατα ∆ιακριτών Μαθηµατικών 4 
9.2.17.8.2.9  Βελτιστοποίηση 4 
9.3.18.8.2.9  Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ  4 
9.2.39.8.2.9  Θεωρία Γραφηµάτων 4 
9.3.21.8.2.9  Σύνθετα Υλικά 4 
9.2.53.8.2.9  Μοντέλα Υπολογισµών 4 
3.3.32.8.2.9  Αυτόµατος Έλεγχος ΙΙ και Εργαστήριο 4 
9.3.38.8.2.9  Μαθηµατική Προσοµοίωση στη Μηχανική 4 
9.3.13.9.2.9  Μηχανική των Συζευγµένων Πεδίων 3 
9.4.35.8.2.9  Θεωρητική Φυσική 4 
9.3.14.9.2.9  Μηχανική των Θραύσεων 4 
  Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 3  
  

 

Προαιρετικά  

 

 

 

 

  Περιβάλλον και Ανάπτυξη 3 
  

                                                                

                                                                ΣΥΝΟΛΟ 
 

22-24 

 
 
Στη διάρκεια των καλοκαιριών µεταξύ του 8ου και του 9ου εξαµήνου, γίνεται η πρακτική 
άσκηση των σπουδαστών. 
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9ο  ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

 

 

Κωδικός Αρ. 
   

Μάθηµα 
 

Ώρες/εβδ. 
  Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά      6 από τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

    

9.2.20.9.2.9  Μη Γραµµική Ανάλυση 4 
9.3.11.9.2.9  Ρευστοµηχανική 4 
9.2.46.9.2.9  Μοντέλα Αξιοπιστίας 4 
9.2.68.9.2.9  Κρυπτογραφία και Πολυπλοκότητα 4 
9.2.40.9.2.9  Θεωρία Αριθµών και Κρυπτογραφία 4 
9.3.20.9.2.9  Θεωρία Κυµάτων και Εφαρµογές στη Σεισµολογία 3 
9.2.29.9.2.9  Αριθµητικές Μέθοδοι Μερικών ∆ιαφορικών  Εξισώσεων 4 
9.2.47.9.2.9  Εφαρµογές της Λογικής στην Πληροφορική 4 
9.2.51.9.2.9  Στοχαστικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις και Εφαρµογές στα 

             Χρηµατοοικονοµικά 
4 

9.2.30.9.2.9  Αλγοριθµική Γεωµετρία 4 
9.3.26.9.2.9  Προχωρηµένη ∆υναµική 4 
9.3.17.9.2.9  Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστηµάτων 4 
9.3.24.9.2.9  Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Μηχανικής 4 
  Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου 3 
3.3.17.9.2.9  ∆ίκτυα Επικοινωνιών 4 
9.2.35.9.2.9  Μαθηµατική Θεωρία Συστηµάτων  4 
9.2.59.9.2.9  Θέµατα Ανάλυσης  4 
9.4.44.9.3.9  Σχετικότητα 4 
9.2.57.9.3.9  Ιστορία των Μαθηµατικών 4 
9.1.09.9.3.9  ∆ίκαιο 4 
  

                                                              

                                                                ΣΥΝΟΛΟ 
 

23-24 
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10ο  ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 
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Οι Ροές της Κατεύθυνσης του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

Στο 5ο εξάµηνο της Κατεύθυνσης του Μαθηµατικού Εφαρµογών, οι φοιτητές δηλώνουν 
δύο Ροές τις οποίες επιθυµούν να ακολουθήσουν. Οι προσφερόµενες Ροές είναι οι εξής:  
 Ε. Α.  Εφαρµοσµένη Ανάλυση 
 ΣΤ.   Στατιστική  
 Μ. Π.  Μαθηµατικά Πληροφορικής 
 Ε.Μ.–Μ.   Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά – Μηχανική  
 
Ο φοιτητής / η φοιτήτρια θεωρείται ότι ακολούθησε µια Ροή, αν έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς τα 6 µαθήµατά της (4 ή 5 για τη Ροή Εφαρµοσµένη Ανάλυση, ανάλογα µε τον 
συνδυασµό των ροών).  

Αν ο συνδυασµός των δύο ροών που έχει επιλέξει ο σπουδαστής περιλαµβάνει τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα «Ρευστοµηχανική» και «Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Επικοινωνιών», ο 
σπουδαστής έχει υποχρέωση να εξεταστεί επιτυχώς σε ένα από τα δύο. Για να καλύψει το 
σύνολο του αριθµού των µαθηµάτων που απαιτούνται για να το πτυχίο (σύνολο 59), 
µπορεί να πάρει επιπλέον µάθηµα επιλογής.  

Αν ανάµεσα στις δύο ροές που έχουν επιλεγεί υπάρχει κοινό υποχρεωτικό µάθηµα, θα 
πρέπει να ληφθεί κάποιο επιπλέον µάθηµα επιλογής για να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος 
αριθµός µαθηµάτων (σύνολο 59) για το πτυχίο.  
 

1. Εφαρµοσµένη Ανάλυση  

Οι έννοιες και οι µέθοδοι της σύγχρονης Ανάλυσης αποτελούν το υπόβαθρο που είναι 
απαραίτητο για την διαµόρφωση, µελέτη, ανάλυση και αριθµητική επίλυση ενός ευρέως 
φάσµατος  προβληµάτων της τεχνολογίας και των εφαρµογών. Προσφέρει µια ισχυρή 
βάση γνώσεων στο χώρο της Μαθηµατικής Ανάλυσης µε έµφαση στις εφαρµογές. 
Λειτουργεί επίσης ενισχυτικά στην ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων ενός που 
ενδιαφέρεται για τα «Βιοµηχανικά Μαθηµατικά». Η εµβάθυνση αυτή επιπλέον αφορά και 
τους φοιτητές εκείνους που ενδιαφέρονται περισσότερο για µια ερευνητική σταδιοδροµία.  
 
2. Στατιστική  

Η Στατιστική και τα Στοχαστικά Μαθηµατικά αποτελούν δυο γνωστικά πεδία των 
µαθηµατικών που έχουν πολλές εφαρµογές και χρησιµοποιούνται κυρίως στις  
πειραµατικές  επιστήµες. Αφορούν προβλήµατα  όπου η συλλογή και ανάλυση 
πληροφοριών και δεδοµένων είναι το συστατικό στοιχείο τους. Ο φοιτητής που θα 
παρακολουθήσει αυτή τη ροή θα αποκτήσει το απαραίτητο υπόβαθρο για την διαχείριση 
δεδοµένων, για την εξαγωγή συµπερασµάτων καθώς και την επίλυση προβληµάτων µε 
αβεβαιότητα. Η ροή αυτή επίσης προετοιµάζει τον φοιτητή για την σχεδίαση και ανάλυση 
µαθηµατικών προτύπων (µοντέλων) για την οικονοµία και γενικότερα για διαδικασίες 
(βιοµηχανικές ή στο τοµέα των υπηρεσιών) που απαιτούν την λήψη κάποιων αποφάσεων 
κατά ένα βέλτιστο τρόπο. Σηµαντικό κοµµάτι αυτής της ροής αποτελεί η Μαθηµατική 
θεωρία ελέγχου, που αποτελεί µια ολοκληρωµένη µαθηµατική µεθοδολογία που µας 
επιτρέπει να αναλύσουµε συστήµατα στα οποία µπορούµε να επέµβουµε έτσι, ώστε να τα 
υποχρεώσουµε να συµπεριφερθούν κατά ένα επιθυµητό και οικονοµικό τρόπο. 
Σηµειώνεται ότι αρκετά µοντέλα σύγχρονων προβληµάτων  είναι στοχαστικά.  
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3. Μαθηµατικά  Πληροφορικής 

Η ροή αυτή αναφέρεται στη µαθηµατική πλευρά της επιστήµης των υπολογιστών. 
Αντιµετωπίζονται προβλήµατα της µαθηµατικής επιστήµης των υπολογιστών που 
απαιτούν προχωρηµένες γνώσεις από γνωστικές περιοχές, όπως Λογική, Συνδυαστική, 
Αριθµοθεωρία και Άλγεβρα. Ο φοιτητής θα αποκτήσει τις γνώσεις ώστε να 
αντιλαµβάνεται τις ιδιαιτερότητες της πεπερασµένης αριθµητικής που χρησιµοποιείται 
στους υπολογιστές, την µικροδοµή των αλγόριθµων και την δυνατότητα εκτίµησης του 
λάθους στην χρησιµοποιούµενη προσέγγιση. Έτσι θα µπορεί να επαναδιατυπώνει και 
αντιµετωπίζει τα διάφορα προβλήµατα  µε ένα πολύ πιο αποτελεσµατικό και οικονοµικό 
τρόπο, πράγµα απαραίτητο στη χρήση υπολογιστικών συστηµάτων. 
 
4. Ροή Εφαρµοσµένα  Μαθηµατικά -Μηχανική 

Η ροή των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Μηχανικής, αφ' ενός µεν εκφράζει την 
σύγχρονη µετεξέλιξη των κλασικών εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, όπου κεντρική θέση 
κατέχει η "Μαθηµατική Φυσική", αφ' ετέρου δε ασχολείται και µελετά τα µαθηµατικά 
εργαλεία, που δίνουν την δυνατότητα από καλύτερη θέση να εξετασθούν σύνθετα  
προβλήµατα της Σύγχρονης Μηχανικής. Εφοδιάζει τον φοιτητή µε γνώσεις, που αφ’ ενός 
µεν τον καθιστούν ικανό για την επίλυση των πολύπλοκων προβληµάτων που 
συναντούνται σε ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών, αφ’ ετέρου δε ικανό για τη 
µελέτη  των φυσικών φαινοµένων και της συµπεριφοράς των υλικών. Για την µελέτη των 
παραπάνω   απαιτείται αναλυτική σκέψη και αφαιρετική δυνατότητα, που επιτρέπει τον 
άµεσο εντοπισµό των δοµικών στοιχείων του προβλήµατος και ιδιαίτερες υπολογιστικές 
ικανότητες για την εξεύρεση λύσεων, που είναι ικανοποιητικές και έχουν νόηµα στην 
πράξη. Η ροή αυτή περιλαµβάνει θέµατα της µη Γραµµικής Ανάλυσης, των ∆ιαφορικών 
Εξισώσεων, της ∆ιαφορικής Γεωµετρίας, Αριθµητικής Ανάλυσης, Μηχανικής Συνεχούς 
Μέσου, Μηχανικής Θραύσεως, Μηχανικής Σύνθετων Υλικών, Κυµατικής Μηχανικής και  
Υπολογιστικής Μηχανικής .    
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Τα µαθήµατα των Ροών 
 

ΡΟΗ:   Εφαρµοσµένη Ανάλυση 

Εξάµ. Μαθήµατα 
5 Κυρτή Ανάλυση 
6 Ανάλυση Πινάκων και Εφαρµογές 
8 Συναρτησιακή Ανάλυση  ΙΙ 

Στοχαστικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις και Εφαρµογές 
       στα Χρηµατοοικονοµικά 

9 

Ρευστοµηχανική  
 
ΡΟΗ:   Στατιστική 

Εξάµ. Μαθήµατα 
5 Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 
6 Θεωρία Πιθανοτήτων 
7 Ανάλυση Παλινδρόµησης  
8 Γραµµικά Μοντέλα και Σχεδιασµοί 

Μοντέλα Αξιοπιστίας  9 
∆ίκτυα Επικοινωνιών 

 
ΡΟΗ:   Μαθηµατικά Πληροφορικής 

Εξάµ. Μαθήµατα 
5 Θεωρία Πληροφοριών & Κωδίκων 
6 ∆οµές ∆εδοµένων  
7 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 
8 Μαθηµατική Λογική  

Θεωρία Αριθµών και Κρυπτογραφία  9 
∆ίκτυα Επικοινωνιών 

 
ΡΟΗ:   Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά – Μηχανική  

Εξάµ. Μαθήµατα 
5 Μηχανική Συνεχούς Μέσου 
6 Θεωρία Ελαστικότητας 
7 Υπολογιστική Μηχανική Ι 
8 Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρµογές 

Θεωρία Κυµάτων και Εφαρµογές στη Σεισµολογία 9 
Ρευστοµηχανική  
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Τα εξάµηνα 5 έως 10 και οι Ροές της Κατεύθυνσης του Μαθηµατικού Εφαρµογών 

Τα µαθήµατα των Ροών σηµειώνονται µε  •  στον πίνακα που ακολουθεί.  
Με  ο  σηµειώνονται τα συγγενικά µιας ροής µαθήµατα, τα οποία οι σπουδαστές µπορούν, 
εάν το επιθυµούν, να επιλέξουν.  

 

5ο Εξάµηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  
Πραγµατική Ανάλυση 
Αριθµητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο     

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    

     4 µαθήµατα από τα ακόλουθα:        

Ε. Α. ΣΤ. Μ. Π. Ε. Μ. 
– Μ. 

Κυρτή Ανάλυση • ο  ο 
Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων  • •  
Μηχανική Συνεχούς Μέσου ο   • 
∆ιακριτά Μαθηµατικά  ο ο  
Άλγεβρα    ο ο ο  
Θεωρία Συνόλων ο ο ο  
Ανελαστική Συµπεριφορά Υλικών     
Αναλυτική ∆υναµική     
Εισαγωγή στη ∆ιεθνή Οικονοµία ο ο ο ο 
Κβαντοµηχανική ΙΙ     
Αρχές Παιδαγωγικής (πρώην ∆ιδακτική ΙΙ) (3)     
Προαιρετικά     
Η Τεχνολογία και η Ιστορία της (3)     

 
6ο Εξάµηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Συναρτησιακή Ανάλυση Ι 
Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις 
∆υναµικά Συστήµατα    

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    

     Συνολικά 3 µαθήµατα από τα ακόλουθα:       

Ε. Α. ΣΤ. Μ. Π. Ε. Μ. 
– Μ. 

Ανάλυση Πινάκων και Εφαρµογές • ο ο ο 
Θεωρία Πιθανοτήτων ο •   
∆οµές ∆εδοµένων ο ο •  
Θεωρία Ελαστικότητας    • 
Οικονοµικά  Μαθηµατικά ο ο ο ο 
Αυτόµατα και Τυπικές Γραµµατικές   ο  
Πειραµατική Μηχανική Υλικών    ο 
Αυτόµατος Έλεγχος Ι ο    
∆ιαφορική Γεωµετρία Καµπυλών και Επιφανειών ο ο ο ο 
Αρχές ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας -∆ιδακτική των Μαθηµατικών (3)     
Άλγεβρα ΙΙ (3)     
Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ     
Θεωρία Οµάδων στη Φυσική     
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7ο Εξάµηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 
Στοχαστικές Ανελίξεις   

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    

     4 µαθήµατα από τα ακόλουθα:        

Ε. Α. ΣΤ. Μ. Π. Ε. Μ. 
– Μ. 

Ανάλυση Παλινδρόµησης   • ο  
Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα ο ο •  
Υπολογιστική Μηχανική Ι    • 
Μαθηµατική Χρηµατοοικονοµική Θεωρία ο ο ο ο 
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα  ο ο  
Μη καταστροφικός Έλεγχος Υλικών    ο 
Στατιστική Φυσική     
Φιλοσοφία των Μαθηµατικών (2)     

 
 

8ο Εξάµηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Βέλτιστος Έλεγχος  

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    

     5 µαθήµατα από τα ακόλουθα:        

Ε. Α. ΣΤ. Μ. Π. Ε. Μ. 
– Μ. 

Συναρτησιακή Ανάλυση  ΙΙ •    
Γραµµικά Μοντέλα και Σχεδιασµοί  • ο  
Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρµογές ο   • 
Ανάλυση Χρονοσειρών    ο ο  
Θεωρία Τελεστών ο   ο 
Μαθηµατική Προτυποποίηση  ο ο  ο 
Ειδικά Θέµατα ∆ιακριτών Μαθηµατικών  ο ο  
Μαθηµατική Λογική ο ο •  
Βελτιστοποίηση ο ο ο  
Θεωρία Γραφηµάτων  ο ο ο  
Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ – Ρευστοµηχανική     ο 
Σύνθετα Υλικά    ο 
Αυτόµατος Έλεγχος ΙΙ και Εργαστήριο ο   ο 
Μοντέλα Υπολογισµών   ο  
Μαθηµατική Προσοµοίωση στη Μηχανική    ο 
Μηχανική των Συζευγµένων Πεδίων (3)     
Θεωρητική Φυσική     
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (3)     
Αλγοριθµικοί Γεωµετρία     
Προαιρετικό     

Περιβάλλον και Ανάπτυξη (3)     
 
Στη διάρκεια των καλοκαιριών µεταξύ του 8ου και του 9ου εξαµήνου, γίνεται η πρακτική 
άσκηση των σπουδαστών. 
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9ο Εξάµηνο 

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    

     Συνολικά 6 µαθήµατα από τα ακόλουθα: 

Ε. Α. ΣΤ. Μ. Π. Ε. Μ. 
– Μ. 

Μη Γραµµική Ανάλυση ο    
Ρευστοµηχανική •   • 
Μοντέλα Αξιοπιστίας   • ο  
Θεωρία Αριθµών και Κρυπτογραφία  ο •  
Θεωρία Κυµάτων και Εφαρµογές στη Σεισµολογία    • 
Θέµατα Ανάλυσης  ο  ο  
Εφαρµογές της Λογικής στην Πληροφορική  ο ο  
Αριθµητικές Μέθοδοι Μερικών ∆ιαφορικών  Εξισώσεων ο   ο 
Στοχαστικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις και Εφαρµογές στα Χρηµατοοικονοµικά • ο ο ο 
Αλγοριθµική Γεωµετρία ο  ο  
Προχωρηµένη ∆υναµική    ο 
Μαθηµατική Θεωρία Συστηµάτων ο  ο ο 
Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστηµάτων    ο 
Κρυπτογραφία και Πολυπλοκότητα   ο ο  
∆ίκτυα Επικοινωνιών   • •  
Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου   ο  
Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Μηχανικής    ο 
Μηχανική των Θραύσεων    ο 
Σχετικότητα     
Ιστορία των Μαθηµατικών     
∆ίκαιο     

 
 

10ο Εξάµηνο 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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5.2.2.  Η Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών  

Κωδικός Αρ.   Μάθηµα Ώρες/εβδ. 

  Υποχρεωτικά  

  

     

9.2.12.5.1.9  Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις 4 
9.4.09.5.1.9  Κβαντοµηχανική ΙΙ 4 
9.4.10.5.1.9  Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης  4 
9.4.07.5.1.9  Θερµοδυναµική 3 
9.4.16.5.1.9  Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο 4 
9.4.20.5.1.9  Eργαστηριακή Φυσική IΙΙ 2 
5.-.---.5.1.9  Γενική Χηµεία 3 
    

  Κατ’ επιλογήν   
(µπορεί να ληφθεί ως επιπλέον µάθηµα) 

 

  Αρχές Παιδαγωγικής 3 
    

  Προαιρετικά  
  Η Τεχνολογία και η Ιστορία της 3 
  

                                                                

                                                                ΣΥΝΟΛΟ 
 

   24 - 27  
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6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών  

Κωδικός Αρ.   Μάθηµα Ώρες/εβδ. 

  Υποχρεωτικά  

  

     

9.4.12.6.1.9  Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ 4 
9.4.13.6.1.9  Ατοµική και Μοριακή Φυσική 4 
9.4.15.6.1.9  Οπτική και Εργαστήριο 4 

  Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 
4 από τα ακόλουθα: 

 

    

9.4.21.6.2.9  Τεχνικές Πειραµατικής Φυσικής 4 
9.4.23.6.2.9  Θεωρία Οµάδων στη Φυσική  4 
9.4.29.6.2.9  ∆ιηλεκτρικές, Οπτικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών  4 
3.3.10.6.2.9  Αυτόµατος Έλεγχος Ι 4 
3.-.- --.6.2.9  Αρχές Μετάδοσης Μικροκυµατικών και Οπτικών Σηµάτων 4 
9.3.08.6.2.9  Θεωρία της Ελαστικότητας 4 
9.3.06.6.2.9  Πειραµατική Μηχανική Υλικών  4 
5.-.- --.6.2.9  Χηµεία Στερεάς Κατάστασης 4 
9.1.---.8.2.9  Ιστορία της Φυσικής του 19ου και του 20ου Αιώνα 2 
  Αρχές ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας - ∆ιδακτική της Φυσικής 3 
  

                                                                

                                                                  Σύνολο 
 

   28-31  
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7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών  

Κωδικός Αρ.   Μάθηµα Ώρες/εβδ. 

  Υποχρεωτικά  

  

     

9.4.11.7.1.9  Στατιστική Φυσική 4 
9.4.14.7.1.9  Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια 4 

  Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 
5 από τα ακόλουθα: 

 

    

9.4.36.7.2.9  Υπολογιστική Φυσική Ι 4 
9.3.07.7.2.9  Αναλυτική ∆υναµική 4 
9.4.27.7.2.9  Εφαρµογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική  

     και τη Βιολογία 
4 

9.4.25.7.2.9  Οπτοηλεκτρονική 4 
9.4.24.7.2.9  Ηµιαγωγοί και Ηµιαγώγιµες ∆οµές 4 
9.4.37.7.2.9  Μέθοδοι Χαρακτηρισµού των Υλικών 4 
9.4.28.7.2.9  Εισαγωγή στην Αστροφυσική 4 
3.3.17.7.2.9  Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Επικοινωνιών 4 
9.3.12.7.2.9  Υπολογιστική Μηχανική Ι 4 
9.3.05.7.2.9  Μηχανική του Συνεχούς Μέσου – Ανελαστικότητα  4 
9.3.22.7.2.9  Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών 4 
9.1.10.7.2.9  Φιλοσοφία της Φυσικής 2 
9.1.11.7.2.9  Οικονοµική των Επιχειρήσεων 4 
    

  
                                                                

                                                                ΣΥΝΟΛΟ 
 

26 - 28  
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8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών  

Κωδικός Αρ.   Μάθηµα Ώρες/εβδ. 

  Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 
6 από τα ακόλουθα: 

 

 

    

9.4.64.8.2.9  Σεµινάριο Φυσικής 2 
9.4.33.8.2.9  Πυρηνική Φυσική και Εφαρµογές 4 
9.4.26.8.2.9  Ανιχνευτικές και Επιταχυντικές ∆ιατάξεις  4 
9.4.31.8.2.9  Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ 4 
9.3.30.8.2.9  Πολυµερή και Σύνθετα Υλικά 4 
9.4.35.8.2.9  Θεωρητική Φυσική 4 
  Συνεχείς Οµάδες 4 
9.4.17.8.2.9  Βιοφυσική 4 
9.4.30.8.2.9  Φυσική των Ηλεκτρονικών ∆ιατάξεων 4 
9.4.45.8.2.9  Ανάλυση Σήµατος 4 
9.3.18.8.2.9  Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ  4 
  Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση 4 
  Μηχανική των Συζευγµένων Πεδίων 3 
9.3.14.9.2.9  Μηχανική των Θραύσεων  4 
3.3.32.8.2.9  Αυτόµατος Έλεγχος ΙΙ και Εργαστήριο 4 
  Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 3 
    

  Προαιρετικά  
  Περιβάλλον και Ανάπτυξη 3 
  

                                                                

                                                               ΣΥΝΟΛΟ 
 

  18 - 24  
 

 
Στη διάρκεια των καλοκαιριών µεταξύ του 8ου και του 9ου εξαµήνου, γίνεται η πρακτική 
άσκηση των σπουδαστών. 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών  

Κωδικός Αρ.   Μάθηµα Ώρες/εβδ. 

  Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά 
6 από τα ακόλουθα: 

 

 

    

9.4.41.9.2.9  Στοιχειώδη Σωµατίδια 4 
9.4.44.9.2.9  Σχετικότητα 4 
2.-.---.9.2.9  Πυρηνική Τεχνολογία 4 
9.4.40.9.2.9  Εφαρµογές των Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον 4 
9.4.42.9.2.9  Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική και Τηλεϊατρική    4 
9.4.38.9.2.9  Κεραµικά και ∆ιηλεκτρικά Υλικά 4 
9.4.46.9.2.9  Τεχνολογία Μικροσυστηµάτων 4 
9.4.47.9.2.9  Υπολογιστική Φυσική ΙΙ, Μοντελοποίηση 4 
9.4.48.9.2.9  Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά ∆ίκτυα 4 
9.4.18.9.2.9  Φυσική του Περιβάλλοντος 4 
9.3.11.9.2.9  Ρευστοµηχανική 4 
9.1.09.9.2.9  ∆ίκαιο 4 
9.1.---.9.2.9  Περιβαλλοντική Πολιτική 4 
  Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου 3 
  

                                                                

                                                                ΣΥΝΟΛΟ 
 

23 - 24  
 
 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών  

 

∆ιπλωµατική Εργασία 
 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 74 

Οι Ροές της Κατεύθυνσης του Φυσικού Εφαρµογών 

Στο 6ο εξάµηνο της Κατεύθυνσης του Φυσικού Εφαρµογών, οι φοιτητές δηλώνουν δύο 
Ροές τις οποίες επιθυµούν να ακολουθήσουν. Οι προσφερόµενες Ροές είναι οι εξής:  
 
 Υ.+Θ.Φ.  Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική 
 Π.Φ.+Σ.Σ.  Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια  
 Ο-Η.+Λ.  Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ 
 Φ.Υ.  Φυσική των Υλικών 
 Μ.Υ.  Μηχανική των Υλικών 
  
Ο φοιτητής / η φοιτήτρια θεωρείται ότι ακολούθησε µια Ροή, αν έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς τα 7 µαθήµατά της.  
 
 
1.  Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική 

Η Ροή αυτή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές που επιδιώκουν µια 
ολοκληρωµένη θεωρητική κατάρτιση στους ευρείς κλάδους της Φυσικής Στοιχειωδών 
Σωµατιδίων και της Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης. Επίσης απευθύνεται σε όσους 
φοιτητές, ανεξάρτητα από τυχόν άλλες επιλογές τους, θα ήθελαν να αποκτήσουν ευχέρεια 
στην µοντελοποίηση προβληµάτων και την επεξεργασία τους µε Ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές. Προσφέρει ορισµένα µαθήµατα βασικής θεωρητικής εισαγωγής στα 
Στοιχειώδη Σωµατίδια, την Πυρηνική Φυσική και την Αστροφυσική, καθώς επίσης στην 
Φυσική Στερεάς Κατάστασης και την Υπολογιστική Φυσική. Ακριβώς λόγω του µεγάλου 
θεµατικού εύρους της, η εµβάθυνση αυτή προσφέρεται για συνδυασµό µε αρκετές άλλες 
Ροές. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι πιο συγγενικές είναι οι Ροές Πυρηνική Φυσική και 
Στοιχειώδη Σωµατίδια και Φυσική των Υλικών. 
 
2.  Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια 

Η Ροή αυτή απευθύνεται στους σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την Πυρηνική Φυσική 
και τη Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων. Ο κύριος σκοπός της Ροής είναι να εξοικειώσει 
τους φοιττηές στις ευρέως χρησιµοποιούµενες σύγχρονες πειραµατικές µεθόδους και 
τεχνικές µέτρησης στα πεδία αυτά. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα καλό 
θεωρητικό και πειραµατικό υπόβαθρο στα πεδία της Πυρηνικής Φυσικής και της Φυσικής 
Στοιχειωδών Σωµατιδίων, στη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων, στα όργανα της Φυσικής 
των ακτινοβολιών, της φασµατοσκοπίας γ και Χ, στις µετρήσεις της ραδιενέργειας του 
περιβάλλοντος, της ανάλυσης υλικών µε πυρηνικές µεθόδους, τους επιταχυντές, τους 
ανιχνευτές και τα συστήµατα ελέγχου των ανιχνευτών, στην ανίχνευση µιονίων και τη 
µελέτη αναγνώρισης σχηµάτων, καθώς και στη µοντελοποίηση και προσοµοίωση µε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η Ροή µπορεί να συνδυαστεί µε τη Ροή της Υπολογιστικής και 
Θεωρητικής Φυσικής και µε άλλες. 
 
3.  Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ 

Η Ροή αυτή προσφέρει στους φοιτητές µία βαθύτερη γνώση των αρχών της Εφαρµοσµένης 
Οπτικής, της Οπτοηλεκτρονικής, των Λέιζερ και των Εφαρµογών τους και ασχολείται µε 
σύγχρονα επιστηµονικά και τεχνολογικά αντικείµενα όπως π.χ. Οπτικά - Οπτοηλεκτρονικά 
και Φωτονικά Υλικά, Οπτικές Ίνες και Οπτική Κυµατοδήγηση, Φασµατοσκοπία, Φυσική 
και Τεχνολογία Λέιζερ, Εφαρµογές των Λέιζερ σε Φυσική και Χηµεία, Λέιζερ και 
Βιοϊατρική, Λέιζερ και Περιβάλλον, Ολογραφία, Τηλεµετρία, Αλληλεπίδραση 
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Ακτινοβολίας Λέιζερ και Ύλης, ∆ιάδοση - Επεξεργασία - Αποθήκευση και Απεικόνιση 
Πληροφορίας, Οπτική ∆ισταθµία και Mη Γραµµικές Οπτοηλεκτρονικές ∆ιατάξεις, 
Ενισχυτές Εικόνας και Θερµικοί Απεικονιστές, Ανιχνευτές Ακτινοβολίας, 
Φωτοπολλαπλασιαστές, Υγροί Κρύσταλλοι, ∆ιατάξεις Ηλεκτροφωταύγειας, ∆ιατάξεις 
Εικονοληψίας, κ.λ.π. 
 Η Ροή αυτή δίνει έµφαση και στη θεωρητική και στην εργαστηριακή αντιµετώπιση των 
θεµάτων που την απασχολούν. Σ’ αυτό βοηθάει η πολύ αξιόλογη υποδοµή του Τοµέα 
Φυσικής σε σειρές εργαστηριακών ασκήσεων Οπτικής, Οπτοηλεκτρονικής, Λέιζερ και 
Εφαρµογών τους, καθώς και τα διαθέσιµα στα αντικείµενα αυτά συγγράµµατα θεωρίας, 
φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων.  
 
4.  Φυσική των Υλικών 

Η συγκεκριµένη Ροή αποτελεί µια εισαγωγή στην Επιστήµη Υλικών και  αποσκοπεί στη 
µελέτη των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων ενός µεγάλου φάσµατος απλών και σύνθετων 
υλικών σε συνάρτηση τόσο µε µακροσκοπικές εφαρµογές τους όσο και µε 
µικροτεχνολογίες, όπως η µικροηλεκτρονική, η µικροµηχανική, οι µικροδιεργασίες, κλπ 
στις οποίες χρησιµοποιούνται υλικά χαµηλών διαστάσεων (µικροδοµές, νανοδοµές, 
υπερδοµές, ετεροδοµές κ.λ.π.). Η Ροή υποστηρίζεται από µαθήµατα κορµού που αφορούν 
τη στερεά κατάσταση της ύλης, όπως Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης,  ∆ιηλεκτρικές, Οπτικές 
και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών, και η Χηµεία Στερεάς Κατάστασης, όπου σκιαγραφούνται 
η δοµή και η δυναµική της στερεάς κατάστασης, καθώς και οι δεσµοί που υπεισέρχονται 
για το σχηµατισµό των στερεών. Στη συνέχεια υπάρχουν τα πιο εξειδικευµένα 
υποχρεωτικά (για τη Ροή) µαθήµατα στα οποία µελετώνται µε περισσότερη λεπτοµέρεια οι 
ιδιότητες, οι τεχνικές παρασκευής, οι µέθοδοι χαρακτηρισµού και οι κυριότερες 
τεχνολογικές τους εφαρµογές. Αυτά τα µαθήµατα είναι: Μέθοδοι Χαρακτηρισµού Υλικών, 
Ηµιαγωγοί και Ηµιαγώγιµες ∆οµές, Πολυµερή και Σύνθετα Υλικά, Κεραµικά και 
∆ιηλεκτρικά Υλικά, Φυσική των Ηλεκτρονικών ∆ιατάξεων, και Τεχνολογία 
Μικροσυστηµάτων, µε τα οποία παρέχεται µια ολοκληρωµένη εικόνα των περισσότερων 
υλικών που χρησιµοποιούνται στις σύγχρονες τεχνολογίες. Υπάρχουν, επίσης, και άλλα 
µαθήµατα επιλογής τα οποία µπορούν να υποστηρίξουν περιφερειακά τη Ροή, είτε στο 
σύνολό της, είτε σε κάποιες εκφάνσεις της.   
 
5. Μηχανική των Υλικών 

Η Ροή Μηχανική των Υλικών απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυµούν να εµβαθύνουν 
στη µελέτη της µακροσκοπικής συµπεριφοράς των υλικών µε ταυτόχρονη προσέγγιση σε 
θέµατα µικροδοµής, µε στόχο το σχεδιασµό τους όταν τα υλικά αυτά αποτελούν τµήµατα 
απλών ή σύνθετων κατασκευών που δέχονται φορτίσεις σε διάφορες συνθήκες χρόνου, 
θερµοκρασίας και διαφόρων πεδίων.  
Η Ροή αυτή περιλαµβάνει: α) σειρά µαθηµάτων που προσφέρουν βασική γνώση της 
Μηχανικής, όπως Μηχανική Συνεχούς Μέσου, Θεωρία Ελαστικότητας, Ανελαστική 
Συµπεριφορά των Υλικών, Μηχανική Συζευγµένων Πεδίων, Μηχανική των Θραύσεων και 
µαθήµατα Υπολογιστικής Μηχανικής, β) σειρά µαθηµάτων για την απόκτηση γνώσης σε 
θέµατα µικροδοµής όπως Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης, γνώσης τεχνολογίας σε 
αντιπροσωπευτικές κατηγορίες υλικών όπως Τεχνολογικά, Σύνθετα και πολυµερή υλικά, 
Τεχνολογία προστασίας υλικών και γνώσης σε µεθόδους διεργασιών (φαινόµενα 
Μεταφοράς) γ) εργαστηριακά µαθήµατα στην περιοχή της Μηχανικής υλικών όπως 
Πειραµατική Μηχανική Υλικών και Μη Καταστροφικός Έλεγχος.     
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Τα µαθήµατα των Ροών της κατεύθυνσης του Φυσικού Εφαρµογών 
 

 
ΡΟΗ:   Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική 

Εξάµ. Μαθήµατα  
Θεωρία Οµάδων στη Φυσική 6 
∆ιηλεκτρικές, Οπτικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών 
Υπολογιστική Φυσική Ι 7 
Αναλυτική ∆υναµική  

8 Θεωρητική Φυσική 
Στοιχειώδη Σωµατίδια 9 
Ρευστοµηχανική 

  
 
ΡΟΗ:   Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια 

Εξάµ. Μαθήµατα  
6 Θεωρία Οµάδων στη Φυσική 
7 Εφαρµογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και 

     τη Βιολογία 
Πυρηνική Φυσική και Εφαρµογές 
Ανάλυση Σήµατος 

8 

Ανιχνευτικές και Επιταχυντικές ∆ιατάξεις 
Στοιχειώδη Σωµατίδια 9 
Πυρηνική Τεχνολογία  

 
 
ΡΟΗ:   Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ 

Εξάµ. Μαθήµατα  
6 Αρχές Μετάδοσης Μικροκυµατικών και Οπτικών Σηµάτων

Οπτοηλεκτρονική 
Ηµιαγωγοί και Ηµιαγώγιµες ∆οµές 

7 

Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Επικοινωνιών 
Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ 8 
Φυσική των Ηλεκτρονικών ∆ιατάξεων 

9 Εφαρµογές των Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον 
 
 
ΡΟΗ:   Φυσική των Υλικών 

Εξάµ. Μαθήµατα  
∆ιηλεκτρικές, Οπτικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών 6 
Χηµεία Στερεάς Κατάστασης 
Ηµιαγωγοί και Ηµιαγώγιµες ∆οµές 7 
Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Επικοινωνιών 
Φυσική των Ηλεκτρονικών ∆ιατάξεων 8 
Πολυµερή και Σύνθετα Υλικά 

9 Κεραµικά και ∆ιηλεκτρικά Υλικά 
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ΡΟΗ:   Μηχανική των Υλικών 

Εξάµ. Μαθήµατα  
6 Θεωρία Ελαστικότητας 

Υπολογιστική Μηχανική Ι 7 
Μηχανική του Συνεχούς Μέσου - Ανελαστικότητα 
Πολυµερή και Σύνθετα Υλικά 
Μηχανική των Θραύσεων  

8 

Μηχανική Συζευγµένων Πεδίων 
9 Ρευστοµηχανική 

 
 
 
 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 78 

Τα εξάµηνα 5 έως 10 και οι Ροές της κατεύθυνσης του Φυσικού Εφαρµογών 
 

Τα µαθήµατα των Ροών σηµειώνονται µε  •   

Οι ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων ανά εβδοµάδα είναι 4, εκτός εάν δηλώνεται κάτι 
άλλο (σε παρενθέσεις). 

 
 
 

5ο Εξάµηνο 
 
 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 
 

Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις 
Κβαντοµηχανική ΙΙ 
Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης  
Θερµοδυναµική (3) 
Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο 
Eργαστηριακή Φυσική IΙΙ (2) 
Γενική Χηµεία (3) 
 
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ  (Μπορεί να ληφθεί ως επιπλέον µάθηµα)  

Αρχές παιδαγωγικής (3) 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

Η Τεχνολογία και η Ιστορία της (3) 
 
 

 
 

 
 

6ο Εξάµηνο 
 
 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 
 

Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ 
Ατοµική και Μοριακή Φυσική 
Οπτική και Εργαστήριο  
 
 

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    

    4 µαθήµατα από τα ακόλουθα: 

Υ.+ 
Θ.Φ. 

Π.Φ.
+Σ.Σ 

Ο-Η. 
+ Λ. 

Φ.Υ. Μ.Υ. 

Θεωρία Οµάδων στη Φυσική • •    
∆ιηλεκτρικές, Οπτικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών •   •  
Αρχές Μετάδοσης Μικροκυµατικών και Οπτικών Σηµάτων   •   
Χηµεία Στερεάς Κατάστασης    •  
Θεωρία Ελαστικότητας     • 
Τεχνικές Πειραµατικής Φυσικής      
Αυτόµατος Έλεγχος Ι      
Πειραµατική Μηχανική Υλικών      
Ιστορία της Φυσικής του 19ου και του 20ου αιώνα (2)      
Αρχές ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας -∆ιδακτική της Φυσικής (3)      
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7ο Εξάµηνο 
 
 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 
 

Στατιστική Φυσική 
Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια  
 
 

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    

    5 µαθήµατα από τα ακόλουθα: 

Υ.+ 
Θ.Φ. 

Π.Φ.
+Σ.Σ 

Ο-Η. 
+ Λ. 

Φ.Υ. Μ.Υ. 

Υπολογιστική Φυσική Ι •     
Αναλυτική ∆υναµική •     
Εφ. Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και τη Βιολογία  •    
Οπτοηλεκτρονική   •   
Ηµιαγωγοί και Ηµιαγώγιµες ∆οµές   • •  
Υπολογιστική Μηχανική Ι     • 
Μηχανική του Συνεχούς Μέσου – Ανελαστικότητα      • 
Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Επικοινωνιών   • •  
Εισαγωγή στην Αστροφυσική      
Μέθοδοι Χαρακτηρισµού των Υλικών      
Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών      
Φιλοσοφία της Φυσικής (2)      
Οικονοµική των Επιχειρήσεων      

 
 
 

8ο Εξάµηνο 
 
 

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    

    6 µαθήµατα από τα ακόλουθα: 

Υ.+ 
Θ.Φ. 

Π.Φ.
+Σ.Σ 

Ο-Η. 
+ Λ. 

Φ.Υ. Μ.Υ. 

Θεωρητική Φυσική •     
Πυρηνική Φυσική και Εφαρµογές  •    
Ανάλυση Σήµατος  •    
Ανιχνευτικές και Επιταχυντικές ∆ιατάξεις   •    
Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ   •   
Φυσική των Ηλεκτρονικών ∆ιατάξεων   • •  
Πολυµερή και Σύνθετα Υλικά    • • 
Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ       
Σεµινάριο Φυσικής      
Συνεχείς Οµάδες      
Βιοφυσική      
Μηχανική των Συζευγµένων Πεδίων      • 
Μηχανική των Θραύσεων      • 
Αυτόµατος Έλεγχος ΙΙ και Εργαστήριο      
Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση      
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (3)       
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
Περιβάλλον και Ανάπτυξη (3) 

     

 
Στη διάρκεια των καλοκαιριών µεταξύ του 6ου και του 7ου εξαµήνου, και του 8ου και του 
9ου εξαµήνου, γίνεται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών. 
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9ο Εξάµηνο 
 
 

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ    

    6 µαθήµατα από τα ακόλουθα: 

Υ.+ 
Θ.Φ. 

Π.Φ.
+Σ.Σ 

Ο-Η. 
+ Λ. 

Φ.Υ. Μ.Υ. 

Στοιχειώδη Σωµατίδια • •    
Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά ∆ίκτυα      
Εφαρµογές των Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον   •   
Κεραµικά και ∆ιηλεκτρικά Υλικά    •  
Ρευστοµηχανική •    • 
Πυρηνική Τεχνολογία  •    
Σχετικότητα      
Υπολογιστική Φυσική ΙΙ, Μοντελοποίηση      
Τεχνολογία Μικροσυστηµάτων      
Φυσική του Περιβάλλοντος      
Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου (3)      
Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική και Τηλεϊατρική      
∆ίκαιο      
Περιβαλλοντική Πολιτική      

 
 

 
 

10ο Εξάµηνο 
 
 
 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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6. ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

6.1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
 
 

1ο εξάµηνο 
 
Μαθηµατική Ανάλυση Ι   ( 9.2.01.1.1.9) 

Στοιχεία από τη θεωρία Συνόλων και Μαθηµατικής Λογικής. Πραγµατικοί αριθµοί. 
Αξίωµα ελαχίστου άνω φράγµατος. Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών. Συγκλίνουσες 
ακολουθίες. Ακολουθίες Cauchy. Σειρές πραγµατικών αριθµών. Όρια συναρτήσεων. 
Συνέχεια συναρτήσεως. Βασικά θεωρήµατα. Οµοιόµορφη συνέχεια. Στοιχειώδεις 
συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους. Παράγωγος συναρτήσεως. Βασικά θεωρήµατα. 
Τύπος Taylor. Κυρτές συναρτήσεις. Ολοκλήρωµα Riemann. Το αόριστο ολοκλήρωµα. 
Μέθοδοι ολοκληρώσεως. Εφαρµογές ορισµένου ολοκληρώµατος. Γενικευµένα 
ολοκληρώµατα. Κριτήρια συγκλίσεως. ∆ιαφορικές εξισώσεις (χωριζόµενων µεταβλητών, 
γραµµικές πρώτης και δευτέρας τάξης). 
 
Αναλυτική Γεωµετρία και Γραµµική Άλγεβρα  ( 9.2.02.1.1.9) 

∆ιανυσµατικός Λογισµός. Ευθεία στο χώρο και επίπεδο. Καµπύλες στο επίπεδο και στο 
χώρο. Επιφάνειες κυλινδρικές, κωνικές, εκ περιστροφής. Επιφάνειες β΄ βαθµού. 
Αλγεβρικές ∆οµές. ∆ιανυσµατικοί χώροι (ορισµός, έννοια υπόχωρου, αθροίσµατα 
υποχώρων, βάση, διάσταση). Πίνακες, ορίζουσες. Γραµµικές απεικονίσεις, πίνακας 
γραµµικής απεικόνισης. Βαθµός πίνακα, ισοδύναµοι πίνακες, όµοιοι πίνακες, Γραµµικά 
συστήµατα. 
 
Φυσική Ι (Μηχανική)  (9.4.01.1.1.9) 

Κλασική Μηχανική: ∆ιανυσµατική διατύπωση των φυσικών νόµων. ∆υνάµεις. Νόµοι του 
Νεύτωνα. Αρχές διατήρησης της ενέργειας, της ορµής και της στροφορµής. Συστήµατα 
πολλών σωµατιδίων. Στοιχειώδης δυναµική των στερεών σωµατων. Αρµονικός 
ταλαντωτής.  
   Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας: Συστήµατα αναφοράς. Η ταχύτητα του φωτός. Ο 
µετασχηµατισµός του Λόρεντς. Σχετικιστική δυναµική. 
 
Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό    

Εισαγωγή στην πληροφορική. Αλγόριθµοι και δοµές δεδοµένων, προγράµµατα, γλώσσες 
προγραµµατισµού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης προγραµµάτων.  Εισαγωγή στον 
αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό µε την γλώσσα Java. Αντικείµενα, κλάσεις και 
µέθοδοι. Υλοποίηση µεθόδων. Τύποι δεδοµένων και τελεστές.Πέρασµα παραµέτρων. 
Εντολές επιλογής, δοµές ροής προγράµµατος. Εισαγωγή στην βιβλιοθήκη  κλάσεων της 
Java. Συµβολοσειρές, µονοδιάστατα και δισδιάστατα διανύσµατα, συνδεδεµένες λίστες.  
Αναδροµή. Έλεγχος  ορθότητας και αποσφαλµάτωση. 
 
Εργαστήριο: Σειρά εργαστηριακών προγραµµατιστικών ασκήσεων σε Java. Γίνεται χρήση 
του  ειδικού για την διδασκαλία πρωτοετών φοιτητών προγραµµατιστικού  περιβάλλοντος 
Bluej. 
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Μηχανική  Ι (Εισαγωγή στη Μηχανική – Στατική στερεού σώµατος)  (9.3.34.1.1.9) 

Εισαγωγή στη Μηχανική: Οι βασικές αρχές της Μηχανικής. ∆ιανύσµατα. Βασικές έννοιες 
της Μηχανικής. Συστήµατα συντεταγµένων. Θέση, κίνηση, ταχύτητα, επιτάχυνση. Έργο, 
ισχύς, ροπή δυνάµεως. 
Στατική: Μηχανικά συστήµατα, δυνάµεις και ροπές. Συνισταµένη δύναµη και ροπή. 
Συστήµατα παραλλήλων δυνάµεων. Στατική ισοδυναµία και αναγωγή συστηµάτων 
δυνάµεων και ροπών. Στατικές ροπές πρώτης τάξεως. Γεωµετρικά κέντρα. Στατικές ροπές 
δευτέρας τάξεως. Στοιχεία υδροστατικής. ∆υνάµεις επί βυθισµένων επιφανειών. 
Ισορροπία. Αρχή δυνατών έργων και δυνατής ισχύος. Φορείς. Είδη φορέων. Επίλυση 
δικτυωτών φορέων. Ολόσωµοι φορείς και τα διαγράµµατα των φορτίων διατοµής. 
Εύκαµπτοι φορείς και αλυσοειδής καµπύλη. Τριβή, είδη τριβής, εφαρµογές της τριβής, 
µηχανισµοί µε τριβή. 
 
Μικροοικονοµική θεωρία  (9.1.04.1.1.9) 

Τα εργαλεία της οικονοµικής ανάλυσης. Οικονοµικά υποδείγµατα. Τιµές, εισόδηµα και 
ζήτηση. Ελαστικότητες. Η θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. Συµπληρωµατικά και 
υποκατάστατα αγαθά. Οργάνωση και συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Έσοδα, κόστος και 
κέρδη. Θεωρία της προσφοράς: κόστος και παραγωγή. Τέλειος ανταγωνισµός και καθαρό 
µονοπώλιο: οι οριακές περιπτώσεις της δοµής της αγοράς. Ανταγωνισµός στις διεθνείς 
αγορές. Η δοµή της αγοράς και ο ατελής ανταγωνισµός. Ανάλυση των αγορών των 
συντελεστών παραγωγής. Η αγορά εργασίας. Κεφάλαιο και γη. Η ζήτηση συντελεστών 
παραγωγής από την επιχείρηση. 

 
 
 

2ο εξάµηνο 
 

Μαθηµατική Ανάλυση ΙΙ  ( 9.2.03.2.1.9) 

Ακολουθίες συναρτήσεων. Κριτήρια και συνέπειες οµοιόµορφης σύγκλισης. Σειρές 
συναρτήσεων. Οµοιόµορφη σύγκλιση. ∆υναµοσειρές. Ακτίνα και διάστηµα σύγκλισης 
δυναµοσειράς. Σειρές Taylor και MacLaurin.  
 Ο Ευκλείδειος χώρος Rn. Η τοπολογία του Rn. Ακολουθίες, σύγκλιση ακολουθιών. 
Συµπαγή σύνολα. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών: Όριο. Συνέχεια. Συνεκτικά και 
δροµοσυνεκτικά σύνολα. Μερική παράγωγος. Μερικές παράγωγοι ανωτέρας τάξης. 
Θεώρηµα Schwarz. Παράγωγος κατά κατεύθυνση. ∆ιαφορίσιµες συναρτήσεις. 
Εφαπτοµένη καµπύλης και εφαπτόµενο επίπεδο επιφάνειας. Κλίση (gradient) πραγµατικής 
συνάρτησης. Θεώρηµα µέσης τιµής. Τύπος Taylor. Θεώρηµα αντίστροφης συνάρτησης. 
Πεπλεγµένες συναρτήσεις. Συναρτησιακή εξάρτηση. Ακρότατα συναρτήσεων. 
∆εσµευµένα ακρότατα. Πολλαπλασιαστές Lagrange. 
 
Γραµµική Άλγεβρα και Εφαρµογές  ( 9.2.04.2.1.9) 

Χαρακτηριστικά ποσά, διαγωνοποίηση πινάκων. Θεώρηµα Cayley- Hamilton, ελάχιστο 
πολυώνυµο. ∆ιανυσµατικοί χώροι µε εσωτερικό γινόµενο. Γραµµικοί µετασχηµατισµοί σε 
χώρους µε εσωτερικό γινόµενο. Κανονικές µορφές πινάκων (µορφή Jordan, ρητή κανονική 
µορφή). Γραµµικές και διγραµµικές µορφές. Τετραγωνικές µορφές, ταξινόµιση καµπύλων 
και επιφανειών 2ου βαθµού. Εφαρµογές στη Μηχανική, Φυσική και σε άλλες επιστήµες.  
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Φυσική ΙΙ (Ηλεκτροµαγνητισµός Ι)  (9.4.03.2.1.9) 

Ηλεκτροστατική. Νόµος του Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Ηλεκτροστατικό δυναµικό. 
∆ιαφορά δυναµικού. Νόµος του Gauss. Ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου. Θεωρήµατα 
Gauss και Stokes. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Αγωγοί. Ηλεκτρικά ρεύµατα. Νόµος 
του Ohm. Μαγνητικό πεδίο. Νόµος των Biot-Savart. Νόµος του Ampere. 
Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή. Ενέργεια του µαγνητικού πεδίου. Εξισώσεις του Maxwell. 
Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.  
 
Εργαστηριακή Φυσική Ι  (9.4.02.2.1.9) 

Εισαγωγή στη χρήση βασικών οργάνων µέτρησης, και στη θεωρία σφαλµάτων (δύο 
θεωρητικές ασκήσεις επεξεργασίας πειραµατικών δεδοµένων) (4 2ωρα), και οκτώ 
εργαστηριακές ασκήσεις, επιλεγµένες από τις παρακάτω:  
 
Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, µε τη µέθοδο της πτώσης των σωµάτων. 
Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, µε τη µέθοδο του φυσικού εκκρεµούς. 
Μέτρηση της σταθεράς της παγκόσµιας έλξης G, µε τη µέθοδο του Cavendish. 
Προσδιορισµός του µέτρου στρέψης υλικού, µε τη µέθοδο του στροφικού εκκρεµούς. 
Μέτρηση του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρού, µε τη µέθοδο της πτώσης 
µικρών σφαιρών. 
Προσδιορισµός του συντελεστή αποκατάστασης και του χρόνου κρούσης δύο σφαιρών. 
Μελέτη των νόµων της κίνησης µε τη χρήση αεροτροχιάς. 
Μέτρηση θερµικής αγωγιµότητας. 
Μέτρηση του λόγου cp/cv των αερίων. 
Φαινόµενα διάθλασης. Ιδιότητες και σφάλµατα φακών. 
 
Σχεδίαση – Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής  

Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός σε Java. Κληρονοµικότητα και πολυµορφισµός. 
Κλάσεις αφηρηµένου τύπου και διαπροσωπίες. Εξαιρέσεις. Είσοδος και έξοδος 
δεδοµένων. Σχεδιασµός αντικειµενοστρεφών προγραµµάτων. Κλάσεις συλλογής 
δεδοµένων. Απόδοση αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων. Γραφικά περιβάλλοντα 
επικοινωνίας. Applets.  
 
Εργαστήριο: Σειρά εργαστηριακών προγραµµατιστικών ασκήσεων σε Java. Γίνεται χρήση 
του  ειδικού για την διδασκαλία πρωτοετών φοιτητών προγραµµατιστικού  περιβάλλοντος  
Bluej. 
 
Μηχανική  ΙΙ (Μηχανική του παραµορφωσίµου σώµατος)  (9.3.35.2.1.9) 

Η έννοια του συνεχούς µέσου. Η έννοια της τάσεως και ο τανυστής των τάσεων. Το πεδίο 
των µετατοπίσεων, η έννοια της ανηγµένης παραµορφώσεως (τροπή) και ο τανυστής των 
τροπών. Οι βασικές εξισώσεις της Μηχανικής του Παραµορφωσίµου Σώµατος: Εξισώσεις 
ισορροπίας των τάσεων, εξισώσεις συµβιβαστού των τροπών, καταστατικές εξισώσεις 
(σχέσεις τάσεων-τροπών). Επίπεδη ένταση και επίπεδη παραµόρφωση. Ελαστική ενέργεια 
και έργο παραµορφώσεως. Βασικές ενεργειακές αρχές και θεωρήµατα.  
 Εφαρµογές: Αξονικές φορτίσεις, στατικώς ορισµένα και υπερστατικά προβλήµατα, 
θερµοκρασιακές φορτίσεις. Απλή ελαστοπλαστική κάµψη. Ελαστοπλαστική στρέψη 
ράβδων κυκλικής διατοµής. ∆ιατµητική ροή και κέντρο διατµήσεως.  
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Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (1 από τα ακόλουθα) 

Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστηµών και της Τεχνολογίας  (9.1.02.2.2.9) 

Από το µύθο στο λόγο, Προσωκρατικοί. Πλάτων. Θεωρία ιδεών. «Τίµαιος». Αριστοτέλης. 
Η επιστηµονική του µέθοδος. Στοιχεία φυσικής φιλοσοφίας. Ελληνικά Μαθηµατικά. Η 
Πυθαγόρεια παράδοση. Θεωρία αναλογιών Ευδόξου. Το έργο του Αρχιµήδη. Η διάδοση 
των επιστηµονικών ιδεών από την Ελλάδα. Πρώτοι χριστιανικοί χρόνοι. Ο ρόλος της 
Αραβικής επιστήµης, προς την ίδρυση των Μεσαιωνικών Πανεπιστηµίων. Οι επιστήµες 
του Μεσαίωνα. Η επιστηµονική επανάσταση. Νέα κοσµολογία, νέα µηχανική. 
Κοπέρνικος, Κέπλερ, Γαλιλαίος, Καρτέσιος. Η Νευτώνεια σύνθεση. Ιστοριογραφικά 
προβλήµατα.. Η Τεχνολογική εξέλιξη. Πολυµορφία, συνέχεια, καινοτοµία, επιλογή. Η 
παραγωγή ενέργειας, 150 π.Χ. - 1500 µ.Χ., µία σκιαγράφηση. 
 
Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών  (9.1.03.2.2.9) 

Ο Μερκαντιλισµός και η παρακµή του, Η ακµή της µερκαντιλιστικής θεωρίας: Thomas 
Mun, Η αντίδραση εναντίον του µερκαντιλισµού: Dudley North, William Petty, David 
Hume. Οι Φυσιοκράτες, Ο Οικονοµικός Πίνακας του Quesnay , Η θεωρητική κληρονοµιά 
των Φυσιοκρατών. Adam Smith: Η θεωρία της αξίας, Η θεωρία της διανοµής, Η θεωρία 
του κεφαλαίου και της παραγωγικής εργασίας. David Ricardo: Θεωρία της αξίας, Έγγεια 
πρόσοδος, Μισθοί και κέρδος. Η αποσύνθεση της κλασικής σχολής: Malthus, J.B. Say, Οι 
διαµάχες γύρω από τη θεωρία της αξίας, Senior, Carey & Bastiat, Sismondi, Οι ουτοπικοί 
σοσιαλιστές, John Stuart Mill. Καρλ Μαρξ: Aφηρηµένη εργασία και αξία, H θεωρία του 
κεφαλαίου, Αναπαραγωγή του συνολικού συστήµατος παραγωγής, Αξίες και τιµές 
παραγωγής. Η νεοκλασική σχολή: Οριακό όφελος και ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, 
Η συνάρτηση παραγωγής. Η νεορικαρντιανή σχολή: Συστήµατα παραγωγής και σχετικές 
τιµές, Βασικά και µη βασικά εµπορεύµατα, Το ζήτηµα των «αρνητικών τιµών». Κέυνς: Η 
«Γενική Θεωρία» και η εποχή της, η ενεργός ζήτηση και ο πολλαπλασιαστής, 
µακροπρόθεσµες προσδοκίες και οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου. 
 
 
 

3ο εξάµηνο 
 

Μαθηµατική Ανάλυση ΙΙΙ  ( 9.2.05.3.1.9) 

Στοιχεία ∆ιαφορικής Γεωµετρίας. Πρωτεύοντα διανύσµατα, τρίεδρο Frenet, καµπυλότητα 
και στρέψη καµπύλης. Συστήµατα καµπυλόγραµµων συντεταγµένων (πολικές, 
κυλινδρικές, σφαιρικές συντεταγµένες). Επικαµπύλια ολοκληρώµατα πρώτου και 
δευτέρου είδους. ∆ιπλό ολοκλήρωµα. Θεώρηµα Fubini. Εφαρµογές. Τύπος Green. Τριπλό 
ολοκλήρωµα. Αλλαγή µεταβλητών στο τριπλό ολοκλήρωµα. Εφαρµογές. Στοιχεία από τη 
θεωρία των επιφανειών. Επιφανειακά ολοκληρώµατα. Επιφανειακό ολοκλήρωµα πρώτου 
και δευτέρου είδους. Ολοκληρωτικοί τύποι. Απόκλιση και περιστροφή διανυσµατικού 
πεδίου. Θεώρηµα Stokes. Θεώρηµα Gauss. Ειδικά διανυσµατικά πεδία. 
 
Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις  ( 9.2.06.3.1.9) 

Εισαγωγικές Έννοιες: Ορισµός, Έννοια λύσης και γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 
Προβλήµατα αρχικών - συνοριακών τιµών. Καλά τοποθετηµένα προβλήµατα. 
 ∆ιαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: Χωριζόµενων µεταβλητών, οµογενείς, ακριβείς, 
Riccati, Lagrange, Clairaut. Ποιοτική θεωρία Ύπαρξη και Μοναδικότητα λύσης. Θεώρηµα 
Picard, Θεώρηµα Peano.  
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 Γραµµικές Σ.∆.Ε.: Γενική θεωρία. Γραµµική ανεξαρτησία. Ορίζουσα Wronski. 
Οµογενείς εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές. Μέθοδος µεταβολής των παραµέτρων 
(Lagrange) - Mέθοδος προσδιορισµού των συντελεστών. Εξίσωση  Euler.  
 Επίλυση µε Σειρές: ∆υναµοσειρές. Λύση σε οµαλό σηµείο. Εξίσωση Legendre. Λύση σε 
κανονικό ανώµαλο σηµείο. Θεωρία Fuchs, Frobenius. Εξίσωση Bessel.  
 Συστήµατα Σ.∆.Ε.: Εισαγωγή, Λύση µε απαλοιφή. Γενική θεωρία. Συστήµατα µε 
σταθερούς συντελεστές, οµογενή, µη οµογενή.  
 Μετασχηµατισµός Laplace: Εισαγωγή, Ιδιότητες. Αντίστροφος µετασχηµατισµός 
Laplace. Εφαρµογές. Συνάρτηση Heaviside. «Συνάρτηση» δ  Dirac. Συνέλιξη. 
Ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις.  
 Χρήση Υπολογιστικών Προγραµµάτων για τη µελέτη προβληµάτων συνήθων διαφορικών 
εξισώσεων. 
 
Πιθανότητες  ( 9.2.07.3.1.9) 

Η έννοια της πιθανότητας.  Αξιώµατα πιθανοτήτων.  Συνδυαστική ανάλυση.  ∆εσµευµένη 
πιθανότητα και ανεξαρτησία ενδεχοµένων. Θεώρηµα oλικής πιθανότητας και Θεώρηµα 
Bayes.  Τυχαίες µεταβλητές.  Συνάρτηση κατανοµής πιθανότητας.   
 Ειδικές κατανοµές τυχαίων µεταβλητών:  ∆ιωνυµική,  αρνητική διωνυµική, γεωµετρική, 
υπεργεωµετρική και κατανοµή Poisson.  Κανονική, εκθετική Gamma, οµοιόµορφη, 
λογαριθµοκανονική, Weibull, x2, t(student), F(Snederor).   
Πολυδιάστατες κατανοµές: Πολυωνυµική και πολυµεταβλητή κανονική κατανοµή. 
Παράµετροι, κατανοµών και ιδιαίτερα: Μέση τιµή, διασπορά, συνδιασπορά. ∆εσµευµένη 
µέση τιµή. Κατανοµές συναρτήσεων τυχαίων µεταβλητών. Συνέλιξη. Ροπογεννήτριες, 
γεννήτριες πιθανοτήτων και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων 
µεταβλητών.  Νόµοι των µεγάλων αριθµών.  Οριακά θεωρήµατα και εφαρµογές.  
 
Φυσική ΙΙΙ (Κυµατική) (9.4.05.3.1.9) 

Αρµονικός ταλαντωτής (χωρίς και µε απόσβεση). Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 
Συντονισµός. Συζευγµένοι ταλαντωτές, κανονικοί τρόποι ταλάντωσης, συστήµατα µε 
πολλούς βαθµούς ελευθερίας. Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κύµατα σε συνεχή µέσα, σε µία 
διάσταση. Φασική και οµαδική ταχύτητα, διασπορά. Ανάκλαση, διάδοση σε ασυνέχεια. 
Μέθοδοι Fourier, θεωρήµατα εύρους ζώνης. Συµβολή. Κύµατα σε γραµµές µεταφοράς. 
 
Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ  (9.4.04.3.1.9)  

Εισαγωγικά θεωρητικά µαθήµατα και εννέα εργαστηριακές ασκήσεις, επιλεγµένες από τις 
παρακάτω:  
 
 

1.  Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερµοκρασία. 
2.  Χαρτογράφηση ηλεκτρικού πεδίου. 
3.  Μελέτη της χωρητικότητας πυκνωτή και µέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς υλικών. 
4.  Μέτρηση του µαγνητικού πεδίου ενός σωληνοειδούς. 
5.  Μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου. 
6.  Παλµογράφος. 
7.  Ηλεκτρικό και µηχανικό ισοδύναµο της θερµότητας. 
8.  Βαθµονόµηση θερµοζεύγους. 
9.  Οπτικό µικροσκόπιο. 
10. Μέτρηση της µαγνητικής διαπερατότητας (µο) του κενού. 
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Λογισµικό για τα Μαθηµατικά και τη Φυσική (9.2.62.3.1.9) 

Εκµάθηση και χρήση στο εργαστήριο, λογισµικού (Mathematica, Matlab, Origin, κ.ά.) που 
χρησιµοποιείται στα Μαθηµατικά και τη Φυσική.  
 
Μηχανική ΙΙΙ ( Κινηµατική – ∆υναµική )  (9.3.36.3.1.9) 

Κινηµατική του απολύτως στερεού  σώµατος. Μεταφορά. Περιστροφή. Γωνιακή Ταχύτης. 
Γενική κίνηση του στερεού στο χώρο. Γωνίες Euler. Επίπεδη κίνηση. Μηχανισµοί. 
Σχετική κίνηση. Θεώρηµα Coriolis. ∆υναµική µηχανικών συστηµάτων (συστήµατα υλικών 
σηµείων, το απολύτως στερεό σώµα). Βασικές έννοιες και  αρχές της ∆υναµικής. Μάζα. 
Αδράνεια. Ορµή. Στροφορµή. Έργο. Ενέργεια. Ροπές Αδράνειας. ∆υναµικές εξισώσεις 
Euler. Αρχή d’Αlembert. Αρχή δυνατών έργων. Θεωρήµατα διατηρήσεως. Κρούση. 
Συντηρητικά συστήµατα. Εξισώσεις Lagrange. Συνάρτηση Lagrange. Συνάρτηση 
Hamilton. Αρχή Hamilton. Μηχανικές ταλαντώσεις. 
 
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  (9.1.01.3.1.9) 

Η Ιστορική, η Ερµηνευτική και η Συστηµατική Προσέγγιση στη Φιλοσοφία. Κλάδοι και 
Περίοδοι της ∆υτικής Φιλοσοφίας. Συστηµατική παρουσίαση και ανάλυση των κεντρικών 
Προβληµάτων της Φιλοσοφίας, όπως εγκυρότητα της γνώσης, αλήθεια, αιτιότητα, νους 
και ύλη, εξωτερικός κόσµος, καθολικές έννοιες, βούληση και ελευθερία, γλώσσα και 
πραγµατικότητα, είναι και γίγνεσθαι. Η σηµασία της Φιλοσοφίας σήµερα. 
 
 
 

4ο εξάµηνο 
 

Αριθµητική Ανάλυση Ι και Εργαστήριο  ( 9.2.08.4.1.9) 

Γραµµικά Συστήµατα: Αριθµητική κινητής υποδιαστολής και σφάλµατα Υπολογιστή. 
Μέθοδος απαλοιφής Gauss. Οδήγηση. Υπολογισµός αντίστροφου και ορίζουσας ενός 
πίνακα. Μέθοδος απαλοιφής Gauss για συστήµατα mxn. Ευστάθεια γραµµικών 
συστηµάτων. Γενική επαναληπτική µέθοδος. Μέθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel και 
Χαλάρωσης. Υπολογισµός ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων. Μέθοδος των ∆υνάµεων. 
Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων για υπερορισµένα γραµµικά συστήµατα - 
Εφαρµογές.  
 Μη Γραµµικές Εξισώσεις και Συστήµατα: Εντοπισµός ριζών. Μέθοδοι ∆ιχοτόµησης, 
Regula Falsi και Τέµνουσας. Γενική επαναληπτική µέθοδος. Μέθοδοι Newton-Raphson 
και Quasi-Newton. Μιγαδική µέθοδος Newton-Raphson. Μέθοδοι Newton-Raphson και 
Quasi-Newton για µη γραµµικά συστήµατα.  
 Παρεµβολή και Προσέγγιση: Παρεµβολή Lagrange. Παρεµβολή Hermite. Παρεµβολή µε 
κυβικές συναρτήσεις splines. Βέλτιστη προσέγγιση συναρτήσεων µε τα Ελάχιστα 
Τετράγωνα.  
 Αριθµητική Ολοκλήρωση: Ολοκλήρωση Lagrange. Μέθοδοι Τραπεζίου, Simpson και 
των Τριών-ογδόων. Ολοκλήρωση Hermite. Ολοκλήρωση Gauss. 
 
 
Μιγαδική Ανάλυση  ( 9.2.09.4.1.9) 

Μιγαδικοί αριθµοί. Άλγεβρα µιγαδικών αριθµών, στερεογραφική προβολή, τοπολογία του 
C, ακολουθίες µιγαδικών αριθµών. Αναλυτικές συναρτήσεις. Παράγωγος µιγαδικής 
συνάρτησης, εξισώσεις Cauchy-Riemann, αρµονικές και συζυγείς, αρµονικές 
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συναρτήσεις. Στοιχειώδεις συναρτήσεις. Η εκθετική συνάρτηση, τριγωνοµετρικές 
συναρτήσεις και οι αντίστροφές των, µιγαδικοί λογάριθµοι. Μιγαδική ολοκλήρωση. 
Επικαµπύλια ολοκληρώµατα, θεώρηµα Cauchy και εφαρµογές. Θεώρηµα  Liouville, αρχή 
µεγίστου και λήµµα του Schwart. Σειρές: Σειρές αναλυτικών συναρτήσεων, δυναµοσειρές, 
θεώρηµα Cauchy-Taylor. Σειρές Laurent και ολοκληρωτικά υπόλοιπα. Ταξινόµηση 
ανωµάλων σηµείων, θεώρηµα ολοκληρωτικών υπολοίπων και εφαρµογές. Αρχή του 
ορίσµατος και θεώρηµα Rouchι. Μερόµορφες συναρτήσεις, θεώρηµα Mittag-Leffler. 
Αρµονικές συναρτήσεις. Βασικές ιδιότητες αρµονικών συναρτήσεων, ολοκληρωτικός 
τύπος του Poisson. Σύµµορφη απεικόνιση. Μετασχηµατισµοί Mobius, θεώρηµα 
απεικόνισης του Riemann, µετασχηµατισµός Schwarz-Christoffel. Εφαρµογές της 
σύµµορφης απεικόνισης. 
 
Στατιστική  ( 9.2.10.4.1.9) 

Περιγραφική Στατιστική. Εκτιµητική θεωρία: Βασικές έννοιες και ορισµοί (αµεροληψία, 
επάρκεια, πληρότητα, αποτελεσµατικότητα και συνέπεια). Παραγοντικό κριτήριο. 
Εκθετική οικογένεια κατανοµών και επάρκεια. Μέθοδοι εκτίµησης παραµέτρων: Κλασική 
και Μπεϋζιανή εκτίµηση (µέθοδος των ροπών, µέθοδος µεγίστης πιθανοφάνειας και 
µέθοδος Bayes). Κατανοµές δειγµατοσυναρτήσεων. ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης και έλεγχοι 
στατιστικών υποθέσεων. Έλεγχοι καλής προσαρµογής (κριτήριο χ2, χάρτης πιθανότητας). 
Πίνακες συνάφειας, έλεγχος ανεξαρτησίας και οµοιογένειας.  Ανάλυση παλινδρόµησης 
και µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Απλό γραµµικό µοντέλο. Καµπυλόγραµµη 
παλινδρόµηση. Γενικό γραµµικό µοντέλο. Συντελεστής προσδιορισµού R2. Ανάλυση 
διασποράς και επιλογή µοντέλου. 
 
Φυσική IV (Κβαντοµηχανική Ι) (9.4.06.4.1.9) 

Εισαγωγή. Εξίσωση του Schroedinger. Αρχή της αβεβαιότητας. Κίνηση σωµατιδίου σε 
πηγάδια δυναµικού: φραγµένες και µη φραγµένες ιδιοκαταστάσεις. Αρµονικός 
ταλαντωτής. Κίνηση κυµατοπακέτου ελεύθερου σωµατιδίου. Σκέδαση σωµατιδίου από 
φραγµό δυναµικού. Φαινόµενο σήραγγας και εφαρµογές. Μέτρηση στην Κβαντική 
Μηχανική. Αναµενόµενες τιµές µεγεθών. Κίνηση σωµατιδίου σε σφαιρικά συµµετρικό 
δυναµικό. Άτοµο υδρογόνου. Στροφορµή και σπιν. 
 
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών  

Θεωρητική πληροφορική: λογική για την επιστήµη των υπολογιστών, αυτόµατα, τυπικές 
γραµµατικές, υπολογισιµότητα και πολυπλοκότητα. Προγραµµατιστικά µοντέλα: 
συναρτησιακός, λογικός, αντικειµενοστρεφής, παράλληλος προγραµµατισµός. Παράσταση 
και επεξεργαστία πληροφοριών: δυαδική αριθµητική, συστήµατα αρίθµησης, δυαδική 
παράσταση αριθµών, πράξεις σταθερής  και κινητής υποδιαστολής, κωδικοποίηση. 
Οργάνωση και λειτουργία υπολογιστών: τµήµατα και λειτουργία υπολογιστή, µορφή 
εντολής, γλώσσα µηχανής, συµβολική γλώσσα, σχεδίαση µνήµης, περιφερειακές µονάδες, 
µονάδες αποθήκευσης.  Λογισµικό συστήµατος: λειτουργικό σύστηµα, µεταγλωττιστής, 
µεταφραστής.  Λογισµικό εφαρµογών: βάσεις δεδοµένων, διαχείριση αρχείων, κ.ά. 
 
Μηχανική Κατασκευών  (9.3.32.4.1.9) 

Γραµµική ελαστικότητα: Ελαστική γραµµή, στρέψη ατράκτων, κάµψη ευθυγράµµων  
δοκών, δοκός σε ελαστικό έδαφος, κάµψη καµπύλων επιπέδων δοκών. Λυγισµός δεύτερης 
τάξεως ευθυγράµµων και επιπέδων καµπύλων ράβδων.  



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 88 

 Μη γραµµική ελαστικότητα. Το πρόβληµα της Elastica ευθυγράµµων ράβδων µε 
συγκεντρωµένες και κατανεµηµένες συνεπίπεδες φορτίσεις. Μεγάλες ελαστικές 
παραµορφώσεις επιπέδων καµπύλων ράβδων .  
 Γραµµική δυναµική. Γραµµική δυναµική ανάλυση ευθυγράµµων και επιπέδων 
καµπύλων δοκών. Ελεύθερες ταλαντώσεις. Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. Ιδιοτιµές . 
Ιδιοσυναρτήσεις και οι ιδιότητές των.  
 
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (1 από τα ακόλουθα) 

Κοινωνιολογία  ( 9.1.05.4.2.9) 

Αντικείµενο και µέθοδοι της Κοινωνιολογίας (τι είναι Κοινωνιολογία, η σπουδή της 
κοινωνίας, η κοινωνιολογική θεώρηση, κοινωνιολογικές µέθοδοι, οι κοινωνικές 
επιστήµες). Πληθυσµός και κοινωνικές οµάδες (το άτοµο και η οµάδα, πληθυσµός και 
κοινωνία, τύποι κοινωνικών οµάδων-συγκρότηση, πρότυπα και παραλλαγές). Κοινωνικοί 
θεσµοί (κοινωνική δοµή, κοινωνίες και πολιτισµοί, οικονοµικοί και πολιτικοί θεσµοί, 
κοινωνική στρωµάτωση, οικογένεια και συγγένεια). Κοινωνική µεταβολή (µεταβολή, 
ανάπτυξη, πρόοδος). Σύγχρονα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας (αστυφιλία, 
µετανάστευση). 
 
Μακροοικονοµική Θεωρία  ( 9.1.06.4.2.9) 

Οι εθνικοί λογαριασµοί. Ακαθάριστο εθνικό προϊόν και καθαρό εθνικό προϊόν. Οι βασικές 
µακροοικονοµικές ταυτότητες. ∆είκτες τιµών και διαχρονική αξία χρήµατος. Εισόδηµα, 
δαπάνες και η ισορροπία παραγωγής. Ο πολλαπλασιαστής. ∆ηµόσιος τοµέας και 
ισορροπία εισοδήµατος. Χρήµα, τόκος και εισόδηµα. Η αγορά αγαθών και η καµπύλη IS. 
Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων και η καµπύλη LM. Συνολική προσφορά και συνολική 
ζήτηση. ∆ιεθνείς διασυνδέσεις µιας ανοικτής οικονοµίας. Κατανάλωση, αποταµίευση και 
επενδυτική δαπάνη. Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου: η νεοκλασική και η κεϋνσιανή 
προσέγγιση. Μακροχρόνια µεγέθυνση και παραγωγικότητα. 
 
Φιλοσοφία Επιστηµών  (9.1.07.4.2.9) 

Τι είναι Επιστηµολογία. Το πρόβληµα της Επαγωγής στον Hume, η διάκριση των Kρίσεων 
(αναλυτικές, συνθετικές, a priori, a posteriori) στον Καντ. ∆ιάκριση των Eπιστηµών σε 
Φυσικές και Κοινωνικές. Επιστήµες και Τεχνολογία. Λογικός Θετικισµός. Popper και 
∆ιαψευσιµότητα. Kuhn, «Κανονική» και «Επαναστατική» Επιστήµη. Lakatos και 
«Προγράµµατα Επιστηµονικής Έρευνας». Feyerabend και «Αναρχική» Μεθοδολογία. 
Αναλυτική Φιλοσοφία και Θεωρίες Νοήµατος. Γαλλική επιστηµολογία, Bachelard, 
Althusser, επίγονοι. Νεότερες προσεγγίσεις. 
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6.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
 
 

5ο εξάµηνο 
 
 

Πραγµατική Ανάλυση  (9.2.13.5.1.9) 

Μετρικοι χώροι: Ορισµός, παραδείγµατα, ανοικτά και κλειστά σύνολα, ακολουθίες  και 
σύγκλιση ακολουθιών. Συνεχείς και οµοιόµορφα συνεχείς συναρτήσεις. Ακολουθίες 
συναρτήσεων, κατά σηµείο  και οµοιόµορφη σύγκλιση. Αριθµήσιµα και υπεραριθµήσιµα  
σύνολα. ∆ιαχωρίσιµοι µετρικοί χώροι, πλήρεις µετρικοί χώροι, θεώρηµα Baire. 
Συµπάγεια, συνεχείς συναρτήσεις σε συµπαγείς µετρικούς χώρους, συνεκτικότητα. 
Πεπερασµένα και αριθµήσιµα γινόµενα µετρικών χώρων.  
Εισαγωγή στη θεωρία µέτρου: Άλγεβρες υποσυνόλων, σ-Άλγεβρες. Η Άλγεβρα  των Borel 
υποσυνόλων του IR. Μέτρα, εξωτερικά µέτρα, µέτρο Lebesque. Μετρήσιµες συναρτήσεις, 
ολοκλήρωµα Lebesque, ακολουθίες µετρησίµων συναρτήσεων, οριακά θεωρήµατα. Οι 
χώροι  L p(λ). Το θεώρηµα  Radon-Nikodym.   
 
Αριθµητική Ανάλυση ΙΙ και Εργαστήριο (9.2.18.5.1.9) 

Α. Αριθµητικές Μέθοδοι Συνήθων ∆ιαφορικών Εξισώσεων-Πρόβληµα αρχικών τιµών. 
 Εισαγωγικά:  Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις. ∆ιαφορικά συστήµατα. Ύπαρξη και 
µοναδικότητα των λύσεων. Πρόβληµα αρχικών τιµών 1ης τάξης. Πρόβληµα αρχικών τιµών 
ανώτερης τάξης. Θεωρία διαφορών. Εξισώσεις διαφορών. Αριθµητικές µέθοδοι. 
Σφάλµατα των αριθµητικών µεθόδων. 
 Μονοβηµατικές Μέθοδοι: Γενικές µέθοδοι απλού βήµατος. Μέθοδος σειράς Taylor. 
Μέθοδοι Runge-Kutta. Τοπικό σφάλµα αποκοπής της µεθόδου Taylor. Τοπικό σφάλµα 
αποκοπής της µεθόδου Runge-Kutta. Ανάπτυξη των µεθόδων Runge-Kutta. Μέθοδοι 3ης 
και 4ης τάξης. Μέθοδοι ανώτερης τάξης. Εκτίµηση σφάλµατος. Έλεγχος του βήµατος 
ολοκλήρωσης. Συνεχείς µέθοδοι. Ευστάθεια. Άκαµπτα προβλήµατα. 
 Πολυβηµατικές Μέθοδοι:  Εισαγωγή στις πολυβηµατικές µεθόδους. Επιλογή των 
παραµέτρων. Μέθοδοι Πρόβλεψης-∆ιόρθωσης. Εκτίµηση σφάλµατος. Μέθοδοι τύπου 
Adams-Bashforth. Μέθοδοι τύπου Adams-Moulton. Ευστάθεια πολυβηµατικών µεθόδων. 
Μέθοδοι για άκαµπτα προβλήµατα. Προβλήµατα 2ης τάξης. Μέθοδοι Runge-Kutta-
Nyström. 
 
 

Β. Αριθµητικές Μέθοδοι Συνήθων ∆ιαφορικών Εξισώσεων-Πρόβληµα συνοριακών τιµών 
 Εισαγωγικά: Πρόβληµα συνοριακών τιµών. Προσέγγιση παραγώγων. 
 Αριθµητικές µέθοδοι: Γραµµική µέθοδος σκόπευσης. Μέθοδος πεπερασµένων 
διαφορώνγια γραµµικά προβλήµατα. Μέθοδος πεπερασµένων διαφορών για µή γραµµικά 
προβλήµατα. Μέθοδος Galerkin µε πεπερασµένα στοιχεία µιας διάστασης. 

Γ. Εισαγωγή στις Αριθµητικές Μεθόδους Μερικών ∆ιαφορικών Εξισώσεων 
 Εισαγωγικά: Προβλήµατα συνοριακών τιµών για µερικές διαφορικές εξισώσεις. 
Προσέγγιση µερικών παραγώγων.  
 Αριθµητικές µέθοδοι: Μέθοδοι Πεπερασµένων ∆ιαφορών. Άµεσες µέθοδοι. Έµµεσες 
µέθοδοι. Μέθοδος Crank-Nicolson.  Παραδείγµατα και εφαρµογές. 
 
 

Υπολογιστικές Ασκήσεις: Χρήση διατιθέµενου λογισµικού (Fortran, Matlab, Mathematica, 
Βιβλιοθήκες Προγραµµάτων κλπ.) και δηµιουργία υπολογιστικών προγραµµάτων. 
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Κυρτή Ανάλυση  (9.2.45.5.2.9) 

Κυρτά σύνολα. ∆ιαχωρισµός. Θεώρηµα επιλογής Blaschke. ∆υϊκότητα, ακραία σηµεία. 
Κυρτά πολύτοπα. Πολύτοπα, πολύεδρα, κυκλικά πολύτοπα, σχέση Euler, 
µετασχηµατισµός Gale. Γραµµικός προγραµµατισµός. Συστήµατα γραµµικών εξισώσεων. 
Κυρτές συναρτήσεις. Συνέχεια, διαφορισιµότητα. Κλασσικές ανισότητες. Γ και Β 
συναρτήσεις. Κυρτός προγραµµατισµός. Προβλήµατα ακροτάτων. Ισοπεριµετρικό 
πρόβληµα. Θεώρηµα Brunn - Minkowski. Θεώρηµα Helly. Γεωµετρία των αριθµών. 
Θεώρηµα Minkowski. Ακολουθίες Farey. Θεώρηµα σταθερού σηµείου Brower. 
 
Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων  (9.2.34.2.9) 

Η αρχή της Θεωρίας πληροφοριών. Η έννοια της πιθανότητας. Μέτρο πληροφορίας του 
Shannon και η έννοια της εντροπίας. ∆εσµευµένα, από κοινού και αµοιβαία µέτρα 
πληροφορίας. Αξιωµατική θεµελίωση. Το µοντέλο επικοινωνίας. Η διακριτή πηγή 
πληροφορίας χωρίς µνήµη. Κωδικοποίηση πηγής. Μέθοδοι Κωδικοποίησης: Μέθοδος του 
Fano, µέθοδος του Shannon, µέθοδος του Huffman, µέθοδος των Gilbert-Moore. Πιο 
πιθανά µηνύµατα. Το πρώτο θεώρηµα κωδικοποίησης του Shannon. Η διακριτή πηγή 
πληροφορίας µε µνήµη. ∆ιαδικασίες Markov. Η πληροφορία µιας διακριτής πηγής µε 
µνήµη. Θέµατα κωδικοποίησης. Κώδικες διόρθωσης σφαλµάτων. Το φράγµα του 
Hamming και του Plotkin. Κώδικες Hadamard. Κώδικες παραγόµενοι από block 
σχεδιασµούς. Κώδικες Reed-Muller. Κώδικες Golay. Κώδικες και Λατινικά τετράγωνα. 
Ισοδυναµία κωδίκων. Γραµµικοί κώδικες. Ισοδυναµία γραµµικών κωδίκων. Τέλειοι 
κώδικες. Κώδικές Hamming. 
 
Μηχανική Συνεχούς Μέσου (9.3.05.5.2.9)  

Εισαγωγή. Συνεχής περιγραφή, πυκνότητα, περιγραφή της κίνησης κατά Lagrange και 
Euler, υλική χρονική παράγωγος, εφαρµογές από την Υδροδυναµική. Αρχή διατήρησης 
της µάζας. Θεώρηµα µεταφοράς Reynolds.  

Στοιχειώδης θεωρία κυκλοφοριακής ροής. Καταστατική εξίσωση, υπερβολική εξίσωση 
κυκλοφοριακής ροής, σχεδόν οµοιόµορφη ροή, η  µέθοδος των χαρακτηριστικών 
γραµµών, κρουστικό κύµα  θεώρηµα Rankine-Hugoniot. Αρχή διατήρησης της ορµής . 
Eξίσωση Bernoulli, εξίσωση ποσότητας κίνησης για µόνιµη ροή, διατήρηση στροφορµής. 

Θεωρία Κυµατισµών. Εξισώσεις Euler, κύµατα σε ιδεατά ρευστά µε ελεύθερη 
επιφάνεια, παλιρροϊκά κύµατα, µη-γραµµικά κύµατα, κύµατα µίας κατεύθυνσης, 
επιφανειακά κύµατα, εξίσωση διασποράς, ταχύτητα οµάδας. Γενική µορφή της Αρχής 
διατηρήσης της ορµής, η δυναµική συνοριακή συνθήκη - µοντέλο µεµβράνης, τριχοειδή 
επιφανειακά κύµατα.  

Πραγµατικά ρευστά.Νευτώνεια ρευστά ορισµός και  γενίκευση, οι εξισώσεις Navier-
Stokes για ασυµπίεστα ρευστά. Ερπουσα ροή πραγµατικού ρευστού.σε κλειστούς 
αγωγούς, ροή σε πορώδη µέσα. Το στρωτό συνοριακό στρώµα.  

∆ιατήρηση της Ενέργειας. Εισαγωγικές παρατηρήσεις-συµβολισµοί.  
Θεώρηµα Απόκλισης.  Ορισµοί και βασικές εκφράσεις της Α.∆.Ε., διαστασιολογική 

ανάλυση, ∆ιάδοση Θερµότητας- εξίσωση θερµότητας, µονοδιάστατη διάδοση Θερµότητας 
δι΄ αγωγής . 
 
∆ιακριτά Μαθηµατικά  (9.2.32.5.2.9) 

Συνδυαστική: Μεταθέσεις, Συνδυασµοί, ∆ιατάξεις. Εφαρµογές των διωνυµικών 
συντελεστών. Μεταθέσεις και συνδυασµοί µε επανάληψη. Πολυωνυµικοί συντελεστές. Η 
αρχή του περιστερεώνα. Το θεώρηµα και οι αριθµοί Ramsey. Η αρχή του εγκλεισµού και 
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αποκλεισµού. Μεταθέσεις µε απαγορευµένες θέσεις και εφαρµογές. Αναδροµικές σχέσεις 
(α.σ.), γεννήτριες συναρτήσεις (γ.σ.): Η ακολουθία Fibonacci. Γραµµικές οµογενείς α.σ. µε 
σταθερούς συντελεστές Εκθετικές γ.σ. Γραφήµατα: Γραφήµατα Euler και Hamilton. 
Επίπεδα και µη επίπεδα γραφήµατα. Χρωµατιστοί. ∆ένδρα. Άλγεβρα Boole: Προτασιακός 
λογισµός. Άλγεβρες Boole. Ελαχιστοποίηση συνάρτησης Boole. ∆ιαµερίσες Ακεραίων. 
Αριθµό, Caralan και αριθµοί stirling 1ου και 2ου είδους. 
 
Άλγεβρα   (9.2.15.5.2.9) 

∆ιαµέριση συνόλου, σχέση ισοδυναµίας. Εισαγωγή στη θεωρία οµάδων, κυκλικές οµάδες, 
οµάδες µεταθέσεων, το Θεώρηµα Cayley. Ταξινόµηση των πεπερασµένα παραγόµενων 
αβελιανών οµάδων. Σύµπλοκα, το Θεώρηµα Lagrange, κανονικές υποοµάδες, οµάδα-
πηλίκο. Συνεχείς οµάδες και παραδείγµατα, δράση οµάδας. ∆ιαιρετότητα ακεραίων, τα 
Θεωρήµατα των Fermat και Euler. Εισαγωγή σε δακτυλίους, ακέραιες περιοχές και 
κατασκευές σωµάτων. Το µάθηµα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο γι' αυτούς που έχουν 
επιλέξει τη ροή «Μαθηµατικά Πληροφορικής». 
 
Θεωρία Συνόλων (9.2.48.5.2.9) 

∆ιαισθητική εισαγωγή των συνόλων. Αριθµήσιµα και µη αριθµήσιµα σύνολα, το σύνολο 
των πραγµατικών αριθµών, το σύνολο Cantor, θεώρηµα Cantor, θεώρηµα Schroeder-
Bernstein. Παράδοξα και αξιώµατα. Το παράδοξο του Russell, η θεµελίωση της 
συνολοθεωρίας κατά Zermelo. Τα αξιώµατα της θεωρίας συνόλων. ∆ιατεταγµένα Ζεύγη, 
Σχέσεις, Συναρτήσεις, δοµηµένα σύνολα. Ανάπτυξη των συστηµάτων των φυσικών 
αριθµών και των πραγµατικών αριθµών. Καλά διατεταγµένοι χώροι. Υπερπεπερασµένη 
επαγωγή, υπερπεπερασµένη αναδροµή, συγκρισιµότητα καλά διατεταγµένων χώρων, 
θεώρηµα Hartogs, θεωρήµατα σταθερού σηµείου σε µερικά διατεταγµένους χώρους. 
Αξίωµα της Επιλογής, λήµµα του Zorn, Θεώρηµα της καλής διάταξης. Εφαρµογές. 
Πληθικοί και διατακτικοί αριθµοί. Αριθµητική των πληθικών και διατακτικών αριθµών. 
Το θεώρηµα της κανονικής µορφής του Cantor. Η συσσωρευτική ιεραρχία των 
εδραιωµένων συνόλων. 
 
Ανελαστική Συµπεριφορά Υλικών  (9.3.09.5.2.9) 

Μακροσκοπική θεώρηση ανελαστικής απόκρισης (µέταλλα, πολυµερή). Φυσική ερµηνεία 
ανελαστικής συµπεριφοράς. ∆ιαγράµµατα τάσης - ταχύτητας παραµόρφωσης. Γραµµική 
ιξωδοελαστική συµπεριφορά (Απλά πρότυπα-πρότυπες φορτίσεις Σύνθετα πρότυπα σε µια 
διάσταση, συναρτήσεις µέτρου ένδοσης και µέτρου χαλάρωσης, Καταστατικές εξισώσεις 
της ιξωδοελαστικότητας σε διαφορική και ολοκληρωτική µορφή). Μη ισόθερµη 
ιξωδοελαστική συµπεριφορά. Τυπικά κριτήρια διαρροής (Tresca, Mises, Coulomb). 
Εφαρµογές σε απλά προβλήµατα Μηχανικής (∆οχεία εσωτερικής πίεσης, πλαστική κάµψη 
και στρέψη). Πλαστικότητα - Ιξωδοπλαστικότητα  σε µια διάσταση (Εξάρτηση από το χρόνο, 
Γενίκευση σε ιξωδοπλαστικά υλικά, εξισώσεις Prandtl-Reuss, Γενικευµένος νόµος ροής,  
Εφαρµογές). 
 
Αναλυτική ∆υναµική  (9.3.07.5.2.9) 

Το βασικό πρόβληµα της ∆υναµικής. Οι χώροι των λύσεων. Είδη συνδέσµων. ∆εσµικές 
Αντιδράσεις. Γενικευµένες συντεταγµένες και µεταβολές αυτών. ∆υνατές και πραγµατικές 
µετατοπίσεις. Οι Αρχές των ∆υνατών Έργων και D’Alembert. Γενικευµένες ∆υνάµεις. 
Κινητική Ενέργεια . Εξισώσεις Lagrange. Γενικευµένο ∆υναµικό. Κυκλικές 
συντεταγµένες. Ολοκληρώµατα της κίνησης. Στοιχεία από τον Λογισµό των Μεταβολών. 
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Οι Αρχές Hamitton και Ελαχίστης ∆ράσεως. Εξισώσεις Hamitton. Αγκύλες Poisson. 
Κανονικοί µετασχηµατισµοί. Η εξίσωση Hamitton- Jacobi. Η έννοια της ισορροπίας. 
Εισαγωγή στην Θεωρία της Ευστάθειας.   
 
Εισαγωγή στη  ∆ιεθνή Οικονοµία (9.1.12.5.2.9) 

Θεωρητική ανάλυση των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των χωρών. 
Περιεχόµενο της διεθνούς οικονοµικής. Θεωρία του διεθνούς εµπορίου: βασικά θεωρητικά 
υποδείγµατα. Πολιτική του διεθνούς εµπορίου: µέσα εµπορικής πολιτικής, βιοµηχανική 
πολιτική και διεθνές εµπόριο. Μακροοικονοµική των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και της 
ανοικτής οικονοµίας: εθνικολογιστικά µεγέθη και ισοζύγιο πληρωµών, συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες και αγορά συναλλάγµατος. ∆ιεθνής µακροοικονοµική πολιτική: το διεθνές 
νοµισµατικό σύστηµα, διεθνής τραπεζική λειτουργία και διεθνής κεφαλαιαγορά, 
αναπτυσσόµενες χώρες, δανεισµός και χρέος. 
 
Κβαντοµηχανική II  (9.4.09.5.2.9)  

Μαθηµατική θεµελίωση της Κβαντοµηχανικής. Εξίσωση Schroedinger. Εφαρµογές σε 
στάσιµες καταστάσεις. Μετάβαση από την Κλασική στην Κβαντική Μηχανική. Αρµονικός 
ταλαντωτής. Τριδιάστατα δυναµικά. Φορτισµένα σωµατίδια σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 
Θεωρία στροφορµών. Εισαγωγή στο σπιν. Ανεξάρτητη από το χρόνο θεωρία διαταραχών. 
WKB.  Θεωρία µεταβολών. 
 
 

 
6ο εξάµηνο 

 
 
Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (9.2.16.6.1.9) 

Βασικές ανισότητες (Holder, Cauchy-Schwarzt,Minkowski). Γραµµικοί χώροι, Μετρικοί 
χώροι  Χώροι νορµέ και χώροι Banach. . Ορισµοί και βασικές ιδιότητες. Βασικά 
παραδείγµατα χώρων νορµέ και χώρων Banach. Υπόχωροι. Φραγµένοι γραµµικοί 
τελεστές. Χώροι νορµέ τελεστών. Ο δυϊκός χώρος. Ανακλαστικότητα. 
Πεπερασµένηςδιαστάσεως χώροι νορµέ. Βασικά θεωρήµατα χώρων νορµέ και  Banach. 
Θεώρηµα Hahn-Banach (επέκταση γραµµικών συναρτησιακών). Συνέπειες. Θεώρηµα 
Banach-Steinhaus. Ισχυρή και ασθενής σύγκλιση. Θεώρηµα ανοικτής απεικόνισης. 
Συνέπειες. Θεώρηµα κλειστού γραφήµατος. Χώροι εσωτερικού γινοµένου. Χώροι Hilbert. 
Ορθογωνιότητα. Ορθογώνιο συµπλήρωµα και θεώρηµα προβολής. Ορθοκανονικά σύνολα. 
Βάσεις σε Χώρους Hilbert. 
 
Μερικές διαφορικές εξισώσεις   (9.2.12.6.1.9) 

Σειρές και  Μετασχηµατισµός Fourier: Τριγωνοµετρικές σειρές. Θεώρηµα σύγκλισης. 
Ηµιτονική, συνηµιτονική σειρά Fourier. Γενικευµένες σειρές Fourier. Ολοκλήρωµα και 
Μετασχηµατισµός Fourier. Προβλήµατα Συνοριακών Τιµών: Γραµµικά Συνοριακά 
Προβλήµατα. Προβλήµατα Ιδιοτιµών. Sturm - Liouville. Ιδιότητες. Οµαλά, Περιοδικά, 
Ιδιάζοντα προβλήµατα. Μη οµογενή προβλήµατα. Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις Πρώτης 
Τάξης: Το πρόβληµα Cauchy για σχεδόν γραµµικές εξισώσεις. Μερικές ∆ιαφορικές 
Εξισώσεις ∆εύτερης Τάξης: Ταξινόµηση. Χαρακτηριστικές και Κανονικές µορφές. 
Εξισώσεις Ελλειπτικού Τύπου: Προβλήµατα συνοριακών τιµών. Μονοσήµαντο λύσης 
προβλήµατος Dirichlet - Neumann. Συνθήκη συµβιβαστότητας. Χωρισµός µεταβλητών σε 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 93 

Καρτεσιανές, Πολικές, Κυλινδρικές και Σφαιρικές Συντεταγµένες. Χρήση Ολοκληρωτικού 
Μετασχηµατισµού Fourier. Συναρτησιακό Dirac. Θεµελιώδεις λύσεις. Ολοκληρωτικές 
αναπαραστάσεις. Ολοκλήρωµα Poisson-Συνάρτηση Green και µέθοδος ειδώλων. Μέθοδος 
ιδιοαναπτυγµάτων. Αρχή µεγίστου. Εξισώσεις Παραβολικού Τύπου: Προβλήµατα αρχικών 
και συνοριακών τιµών. Χωρισµός µεταβλητών. Το µη οµογενές πρόβληµα. Χρήση 
ολοκληρωτικών µετασχηµατισµών Laplace και  Fourier. Αρχή µεγίστου. Eξισώσεις 
Υπερβολικού Τύπου: Πεπερασµένη και άπειρη χορδή. Χωρισµός µεταβλητών σε 
Καρτεσιανές, Πολικές, Κυλινδρικές και Σφαιρικές Συντεταγµένες. Χρήση 
Ολοκληρωτικών Μετασχηµατισµών Laplace και Fourier.  Χρήση Υπολογιστικών 
Προγραµµάτων για τη µελέτη προβληµάτων µερικών διαφορικών εξισώσεων. 
 
∆υναµικά Συστήµατα  (9.2.21.6.1.9) 

Θεµελιώδης Θεωρία: Θεωρήµατα Υπαρξης και Μοναδικότητας Λύσεων: Θεώρηµα Picard,  
Θεώρηµα  Peano.  Επεκτασιµότητα  Λύσεων.  ∆ιαφορησιµότητα  Λύσεων.  Συνεχής 
Εξάρτηση από Αρχικά ∆εδοµένα και Παράµετρο.  Ανισότητα  Gronwall. Ευστάθεια: 
Εισαγωγή. Αυτόνοµα Συστήµατα. Ευστάθεια Γραµµικών Συστηµάτων: Γενική Θεωρία, 
Αυτόνοµα. Γραµµικά Συστήµατα στο Επίπεδο. Ευστάθεια Σχεδόν Γραµµικών 
Συστηµάτων: Γραµµικοποίηση. Μέθοδος Lyapunov. Θεώρηµα Κεντρικής 
Πολλαπλότητας. Αλγεβρικά Κριτήρια Ευστάθειας. Περιοδικές Λύσεις: Θεωρία Floquet. 
Θεώρηµα  Poincare-Bendixson, Eφαρµογές. Ευστάθεια  Περιοδικών Λύσεων.  Περιοδικές  
Λύσεις για µη-Αυτόνοµα Συστήµατα. Εφαρµογές: Εξίσωση Ταλαντωτή. Εξίσωση  Van der 
Pol. Εξίσωση Mathieu. Εξίσωση Hill.  Εξίσωση Lienard. Θωρία ∆ιακλαδωσεων: 
Εισαγωσικές έννοιες. Στοιχειώδη Παραδείγµατα. ∆ιακλάδωση Poincare - Andronov - 
Hopf. Εφαρµογές. 
 
Ανάλυση Πινάκων και Εφαρµογές (9.2.44.6.2.9) 

Σύνθετοι πίνακες, πολυώνυµο πίνακα. Θεώρηµα Laplace, Τύπος Binet-Cauchy. Ιδιότητες 
βαθµού πίνακα, ισοδυναµία και οµοιότητα πινάκων. Αναλλοίωτοι χώροι, κανονικοί 
πίνακες. Ιδιάζουσες τιµές πίνακα, πολική παραγοντοποίηση πίνακα. Προβολικοί πίνακες, 
θετικοί πίνακες, θεώρηµα Perron-Frobenious, ανάγωγοι πίνακες, αρχικοί πίνακες, 
στοχαστικοί πίνακες. Κριτήρια ευστάθειας εντοπισµού ριζών πολυωνύµου (Hermite, 
Routh-Hurwitz, Schur-Cohn, Lienard-Chipart, Markov, Cauchy index).  
 
Θεωρία Πιθανοτήτων  (9.2.19.6.2.9)   

Η πιθανότητα ως µέτρο. Ακολουθίες ενδεχοµένων. Θεώρηµα Borel-Cantelli. Η µέση τιµή 
τυχαίας µεταβλητής ως ολοκλήρωµα Lebesgue. Ιδιότητες σύγκλισης. Τυχαία διανύσµατα, 
συνδιακύµανση, πίνακας διασποράς-συνδιασποράς. Πολυδιάστατη Κανονική κατανοµή.  
Χαρακτηριστικές συναρτήσεις τυχαίων διανυσµάτων. Θεώρηµα Αντιστροφής. Σύγκλιση 
ακολουθιών τυχαίων µεταβλητών: σχεδόν βεβαία σύγκλιση, σύγκλιση κατά πιθανότητα, 
σύγκλιση κατά νόµο και σύγκλιση κατά µέσον τετραγώνου. Θεώρηµα P. Levi. Ασθενείς 
και Ισχυροί Νόµοι των Μεγάλων Αριθµών. Θεώρηµα Glivenko-Cantelli και Θεώρηµα 
Borel.  Οριακά Θεωρήµατα και εφαρµογές. ∆εσµευµένη µέση τυχαίων µεταβλητών. 
Martingales.  
 
 
Θεωρία Ελαστικότητας  (9.3.08.6.2.9) 

Μαθηµατικά Προλεγόµενα. (Στοιχεία Τανυστικού  Λογισµού, Μέθοδος Σταθµισµένων 
Υπολοίπων-Λογισµού Μεταβολών). 
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 Βασικές έννοιες και εξισώσεις. (Ελκυστής και Τανυστής των τάσεων. Βασικός νόµος 
ισοζυγίου -διατήρησης µάζας, ορµής και στροφορµής-. Τανυστές τάσεων και στροφών. 
Καταστατικές εξισώσεις ελαστικών υλικών. Γενικευµένος νόµος Hooke. Προβλήµατα 
Συνοριακών Τιµών.) 
 Θεµελιώδη ενεργειακά θεωρήµατα. και εφαρµογές τους. 
 ∆ιδιάστατα Προβλήµατα Ελαστοστατικής. (Επίπεδη ένταση, επίπεδη παραµόρφωση, 
αντι-επίπεδη διάτµηση. Τασική συνάρτηση Airy. Προβλήµατα σε ορθογωνικές και πολικές 
συντεταγµένες). 
 Τριδιάστατα προβλήµατα ελαστοστατικής. (Τα ∆υναµικά Papkovich-Neuber. Πληρότητα 
και µοναδικότητα. Τα ∆υναµικά Boussinesq. Το πρόβληµα Kelvin. Το 
πρόβληµαBoussinesq.) 
 Στοιχεία θεωρίας πλακών και κελυφών. Προσεγγιστικές µέθοδοι υπολογισµού. 
 
Μαθηµατικά Οικονοµικά (9.2.33.6.2.9)  

Σχέσεις προτίµησης και συναρτήσεις χρησιµότητας: Συνέχεια, κυρτότητα των σχέσεων 
προτίµησης και συναρτήσεων χρησιµότητας. Μεγιστοποίηση σε κυρτά σύνολα. 
Συναρτήσεις ζήτησης: Το σύνολο προϋπολογισµού (budget set) συνάρτηση ζήτησης, 
νεοκλασσικές σχέσεις προτίµησης, ιδιότητες των συναρτήσεων ζήτησης. Οικονοµίες 
ανταλλαγής: Συνάρτηση υπερβάλλουσας ζήτησης (excess demand function), η έννοια της 
ισορροπίας, το θεώρηµα των Arrow- Debrew. Βελτιστοποίηση σε οικονοµίες ανταλλαγής: Η 
έννοια της κατανοµής, ατοµικά λογική και βέλτιστη κατά Pareto κατανοµή, κατανοµή 
πυρήνα, ισορροπία κατά Walras, ισορροπία κατά Edgeworth. Οικονοµίες παραγωγής: 
Σύνολο παραγωγής, συνάρτηση κέρδους, µεγιστοποίηση της συνάρτησης κέρδους, η 
έννοια της ισορροπίας σε οικονοµίες παραγωγής. 
  
Αυτόµατα και Τυπικές Γραµµατικές (9.2.49.6.2.9) 

Οι γλώσσες και οι αναπαραστάσεις τους. Γραµµατικές, context-sensitive και context-free 
γραµµατικές. Πεπερασµένα αυτόµατα και κανονικές γραµµατικές. Pushdown Αυτόµατα. 
Μηχανές Turing. Αυτόµατα και αναγνώριση γλωσσών. Εφαρµογές στη σύνταξη των 
γλωσσών προγραµµατισµού. Προβλήµατα  (αν)αποκρισιµότητας και πολυπλοκότητας. 
 
Πειραµατική Μηχανική των Υλικών  (9.3.06.5.2.9) 

Θεωρητικό Μέρος 
 Ελαστική και πλαστική συµπεριφορά των υλικών. (διαγράµµατα τάσης-παραµόρφωσης. 
∆οµή των υλικών - κρυσταλλικά, άµορφα. Ελαστικότητα, διαρροή, κράτυνση, υστέρηση, 
λαίµωση, φαινόµενο Baushinger. Mηχανισµοί παραµόρφωσης. Επίδραση της γεωµετρίας, 
ταχύτητας επιβολής φορτίου, πίεσης, θερµοκρασίας, ιστορίας φόρτισης). 
 Αστοχία. (Κριτήρια  αστοχίας - v. Μises, Tresca, Mohr-Coulomb, Griffith. Θεωρητική 
περιγραφή και γεωµετρική απεικόνιση των κριτηρίων). 
 Χρονικά εξηρτηµένη συµπεριφορά των υλικών. (Κόπωση, κρούση, ρεολογική 
συµπεριφορά των υλικών -ερπυσµός, χαλάρωση, επανάταξη - απλά ιξωδοελαστικά 
µοντέλα).  
Πειραµατικό µέρος  
1. Πείραµα εφελκυσµού. 2. Πείραµα µονοαξονικής θλίψης. 3. Πείραµα στρέψης. 4. 
Πείραµα κάµψης. 5. Πείραµα λυγισµού. 6. Πείραµα τριαξονικής καταπόνησης. 7. Πείραµα 
κόπωσης. 8. Πείραµα ερπυσµού-χαλάρωσης. 9. Πείραµα κρούσης. 10. Μη καταστροφικός 
έλεγχος των υλικών. 

 
 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 95 

∆ιαφορική Γεωµετρία  Καµπυλών και Επιφανειών (9.2.22.6.2.9) 

Θεωρία Καµπύλων: Γενικά περί παραµετρικών καµπύλων. Επίπεδες καµπύλες: 
προσηµασµένη καµπυλότητα, Θεµελιώδες θεώρηµα καµπύλων, πεπλεγµένα οριζόµενες 
καµπύλες, ιδιάζοντα σηµεία, ενειλιγµένες και εξειλιγµένες, στοιχεία ολικής θεωρίας 
καµπύλων. Καµπύλες του χώρου: καµπυλότητα και στρέψη, τρίεδρο Frenet, Θεµελιώδες 
θεώρηµα καµπύλων, φυσική µορφή καµπύλης. Θεωρία επιφανειών: Γενικά περί 
επιφανειών και τρόπων ορισµού τους. Εφαπτόµενος χώρος, Πρώτη θεµελιώδης 
τετραγωνική µορφή. Τελεστής σχήµατος, κάθετη καµπυλότητα, καµπυλότητα Gauss και 
µέση καµπυλότητα, ∆εύτερη θεµελιώδης µορφή, ταξινόµηση των σηµείων της επιφάνειας.  
Θεώρηµα Gauss (Theorema Egregium). Συναλλοίωτη παράγωγος και παράλληλη 
µεταφορά σε επιφάνεια. Ειδικές κατηγορίες καµπύλων µιας επιφάνειας: Κύριες καµπύλες, 
Ασυµπτωτικές καµπύλες, Γεωδαισιακές καµπύλες. Απεικονίσεις µεταξύ επιφανειών: 
Ισοµετρική, σύµµορφη και ισεµβαδική απεικόνιση. Χρήση υπολογιστή σε θέµατα 
υπολογισµών και σχεδίασης καµπύλων και επιφανειών.   
 
Αυτόµατος Ελεγχος Ι  (3.3.10.6.2.9) 

Εισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση των Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου (ΣΑΕ). 
Περιγραφή ΣΑΕ µε ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις, συνάρτηση µεταφοράς, κρουστική 
απόκριση και εξισώσεις κατάστασης. Ισοδυναµία περιγραφών. Ανάλυση συστηµάτων στο 
πεδίο του χρόνου. Σφάλµατα στη µόνιµη κατάσταση. Αποκοπή διαταραχών. Μελέτη 
συστηµάτων στο χώρο κατάστασης. Ελεγξιµότητα και παρατηρησιµότητα. Κανονικές 
µορφές. Ευστάθεια συστηµάτων. Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας Routh, Hurwitz και 
συνεχών κλασµάτων. Κριτήρια ευστάθειας Nyquist και Lyapunov. Γεωµετρικός τόπος 
ριζών. Αρµονική ανάλυση συστηµάτων. ∆ιαγράµµατα Bode και Nichols. Πρακτικές 
εφαρµογές. 
 
∆οµές ∆εδοµένων (9.2.66.6.2.9) 

Αφηρηµένες δοµές δεδοµένων και υλοποιήσεις τους. Λίστες, στοίβες, ουρές FIFO, ουρές 
προτεραιότητας, πίνακες συµβόλων, ξένα µεταξύ τους σύνολα (disjoint sets), γραφήµατα. 
Υλοποιήσεις βασισµένες σε δένδρα αναζήτησης (δυαδικά δένδρα, AVL δένδρα, splay-
δένδρα, Β-δένδρα, red-black δένδρα), σε σωρούς ( δυαδικοί, binomial, fibonacci), 
κατακερµατισµό (hashing). Αλγόριθµοι ταξινόµησης. Εφαρµογές. 
 
Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ  (9.4.12.6.2.9) 

Ηλεκτρικά πεδία στην ύλη. ∆ιηλεκτρικά υλικά. Μαγνητικά πεδία στην ύλη. Μαγνητικά 
υλικά. Εξισώσεις του Maxwell στο κενό και στην ύλη. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 
∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στο κενό. ∆ιάνυσµα Poynting. ∆ιάδοση 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων σε αγώγιµα µέσα. Ανάκλαση και µετάδοση 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Πόλωση. Συντελεστές Fresnel. ∆ιασπορά. 
 
Θεωρία οµάδων στη Φυσική (Συµµετρίες στη Φυσική)  (9.4.23.6.2.9) 

Ορισµός και άλγεβρα οµάδας. Οµάδα στροφών. Αναπαραστάσεις οµάδων. Πίνακες 
χαρακτήρων, συναρτήσεις βάσης. Ευθύ γινόµενο οµάδων, συντελεστές Clebsch-Gordan, 
θεώρηµα Wigner-Eckart. Η οµάδα της εξίσωσης Schroedinger. Κρυσταλλογραφικές 
σηµειακές οµάδες και οµάδες χώρου. Μακροσκοπικές ιδιότητες και συµµετρία 
κρυστάλλων, αρχή του Neumann. Τανυστικές ιδιότητες των υλικών και σύνδεση µε 
οµάδες συµµετρίας. Προβλέψεις ιδιοτήτων και επιπτώσεις της συµµετρίας στη Φυσική 
των υλικών. Αντιστροφή χρόνου και µαγνητικές οµάδες. Η άλγεβρα Lie των οµάδων 
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SU(n). Εκθετική συνάρτηση πινάκων, εφαρµογές στις SU(2) και SU(3). Αναπαραστάσεις 
και γινόµενα της SU(n). Λοιπές άλγεβρες Lie. Εισαγωγή στις συµµετρίες των στοιχειωδών 
σωµατιδίων. 
 

 
 

7ο εξάµηνο 
 
 
Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης (9.2.11.7.1.9) 

Εισαγωγή, το πρόβληµα του µέτρου. Μέτρο Lebesgue: Εξωτερικό µέτρο Lebesgue, 
µετρήσιµα σύνολα, η δοµή των µετρήσιµων συνόλων, µη µετρήσιµα σύνολα.. Μετρήσιµες 
συναρτήσεις, ακολουθίες µετρήσιµων συναρτήσεων, θεώρηµα Egorov. Προσέγγιση 
µετρήσιµων συναρτήσεων, θεώρηµα Luzin. Το ολοκλήρωµα Lebesgue: Απλές 
συναρτήσεις, το ολοκλήρωµα µη αρνητικής µετρήσιµης συνάρτησης, βασικές ιδιότητες 
του ολοκληρώµατος. Θεώρηµα µονότονης σύγκλισης του Lebesgue, λήµµα του Fatou.Το 
γενικό ολοκλήρωµα του Lebesgue. Θεώρηµα κυριαρχηµένης σύγκλισης του Lebesgue, 
θεώρηµα B.Levi. Σύγκριση των ολοκληρωµάτων Riemann και Lebesgue, προσέγγιση 
ολοκληρώσιµων συναρτήσεων. 
 
 

Εφαρµογές στην Ανάλυση Fourier: Λήµµα των Riemann-Lebesgue, µία αναγκαία 
συνθήκη για τη σύγκλιση τριγωνοµετρικής σειράς(θεώρηµα Cantor- Lebesgue) και µία 
ικανή συνθήκη για την απόλυτη σύγκλιση τριγωνοµετρικής σειράς (θεώρηµα Luzin- 
Denjoy). Χώροι pL [ ]ba, : Οι ανισότητες των Young, Hölder και Minkowski, πληρότητα 
των χώρων pL [ ]ba, , .1 +∞≤≤ p  Φραγµένα γραµµικά συναρτησοειδή στους pL [ ]ba, , οι 
συζυγείς χώροι των pL [ ]ba, , p≤1 < ∞+  και ο συζυγής χώρος  του [ ]baC ,  (χώρος των 
συνεχών συναρτήσεων στο [ ]ba,   ). Χώροι Hilbert: Παραδείγµατα, βέλτιστη προσέγγιση, 
θεώρηµα προβολής, θεώρηµα αναπαράστασης του Riesz. Ορθοκανονικά συστήµατα, 
ορθοκανονικές βάσεις και παραδείγµατα (πολυώνυµα Legendre, Hermite και Laguerre, το 
τριγωνοµετρικό σύστηµα, ορθοκανονικά συστήµατα των Rademacher, Walsh και Haar). 
Θεώρηµα Riesz-Fischer και χαρακτηρισµός των ορθοκανονικών βάσεων. 
 
Στοχαστικές Ανελίξεις  (9.2.27.7.1.9) 

Εισαγωγικές έννοιες και ορισµοί.  Γεννήτριες πιθανοτήτων, ροπογεννήτριες και 
χαρακτηριστικές συναρτήσεις.  Ανέλιξη Poisson.  Ουρές αναµονής και µοντέλο 
εξυπηρέτησης M/G/1.  Σύνθετη ανέλιξη Poisson.  Ανανεωτική Θεωρία.  Οριακά 
θεωρήµατα και εξίσωση του Wald.  Συµµετρικός τυχαίος περίπατος και νόµοι Arc Sine.  
Αλυσίδες Markov.  Εξισώσεις Chapman-Kolmogorov.  Το µοντέλο διάχυσης Ehrenfest. 
Ταξινόµηση καταστάσεων.  Ιδιότητες  κλάσεων.  Κατανοµή ισορροπίας και οριακά 
θεωρήµατα.  Μαρκοβιανές αλυσίδες σε συνεχή χρόνο.  Κλαδωτές ανελίξεις.  
Ηµιµαρκοβιανές ανελίξεις.  Πληθυσµιακές ανελίξεις.  Τυχαίος  περίπατος.  Το πρόβληµα 
της καταστροφής του παίκτη.  Εφαρµογές σε συστήµατα εξυπηρέτησης και ασφαλίσεων.  
Martingales και θεωρήµατα σύγκλισης. 
 
 

Ανάλυση Παλινδρόµησης  (9.2.61.7.2.9) 

Εισαγωγή στο γραµµικό µοντέλο.  Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. Εκτίµηση 
παραµέτρων του µοντέλου.  Ελεγχοι υποθέσεων.  Μέθοδοι επιλογής µεταβλητών. 
Πολυσυγγραµικότητα, ετεροσκεδαστικότητα και άλλα προβλήµατα.  Εξέταση υπολοίπων. 
Επιρροή. Απόσταση του Cook. Μετασχηµατισµοί. Μέθοδος σταθµισµένων ελαχίστων 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 97 

τετραγώνων. Ψευδοµεταβλητές. Πρόβλεψη. Ανάλυση διασποράς και σχέση της µε το 
γραµµικό µοντέλο.  Λογιστική παλινδρόµηση.  Poisson παλινδρόµηση.  Εργαστήρια µε 
χρήση στατιστικών πακέτων. 
 
Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Επικοινωνιών  (3.3.17.7.2.9) 

Εισαγωγή: Μέρος Α: Μετάδοση. Εισαγωγικές έννοιες. Πεδίο συχνότητας, εύρος ζώνης. 
Ποµποί, δέκτες, µέσα µετάδοσης, σύνδεση µε θ. πληροφορίας. Είδη σηµάτων και 
χαρακτηριστικά τους. ∆εδοµένα, φωνή, τηλεοπτικό σήµα. Μέσα µετάδοσης. Καλώδια, 
Κυµατοδηγοί, οπτικές ίνες, Ασύρµατη µετάδοση, µικροκυµατικές ζεύξεις, δορυφόροι, 
Συνδροµητικός βρόχος. Μέθοδοι µετάδοσης. Στη βασική ζώνη, Σε άλλη ζώνη 
συχνοτήτων. Πολύπλεξη. Ιεραρχίες FDM, TDM, SDH. Παραµορφώσεις, θόρυβος, 
προδιαγραφές.  
 Μέρος Β: Μεταγωγή, βασικές λειτουργίες. Έλεγχος, σηµατοδοσία, ∆ιαχείριση και 
συντήρηση. Τεχνολογία κόµβων. Σε δίκτυα FDM. Σε δίκτυα TDM και σε δίκτυα 
µεταγωγής πακέτου.  
 Μέρος Γ: ∆ίκτυα. τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα υπολογιστών, δίκτυα ISDN, δίκτυα B-
ISDN. Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνιών. Εξέλιξη των δικτύων επικοινωνιών. Αρχές 
σχεδίασης των δικτύων επικοινωνιών. Αρχιτεκτονική δικτύων. Προσπέλαση στα δίκτυα 
επικοινωνιών. ∆ιαχείριση δικτύων.  
 Μερος ∆: Υπηρεσίες: Ευφυή δίκτυα, Τηλεϋπηρεσίες, υπηρεσίες φορέα, χαρακτηρισµός 
υπηρεσιών, QOS. Κινητικότητα και προσωπική υπηρεσία. Περιβάλλοντα δηµιουργίας 
υπηρεσιών. Εγκατάσταση και ολοκλήρωση υπηρεσιών. Υπηρεσίες πολυµέσων. Έλεγχος 
των υπηρεσιών διαχείρισης από τον χρήστη. Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο των 
επικοινωνιών.     
 Μέρος Ε: Τυποποίηση - γλώσσες προδιαγραφής.  
 Μέρος ΣΤ: Θεωρίες µέθοδοι, εργαλεία. 
 
Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα (9.2.60.7.2.9) 

Τεχνικές για ασυµπτωτική ανάλυση προγραµµάτων και κριτήρια για την επιλογή 
αλγορίθµων. Μέθοδοι σχεδιασµού καλών αλγορίθµων: «διαίρει και βασίλευε», δυναµικός 
προγραµµατισµός, « άπληστοι αλγόριθµοι». Εφαρµογές στη θεωρία γραφηµάτων 
(αναζήτηση σε βάθος, αναζήτηση σε πλάτος, ελάχιστο δένδρο-σκελετός, διαδροµή 
ελαχίστου κόστους). Επεξεργασία δεδοµένων (διάταξη και αναζήτηση). Αλγεβρικά 
προβλήµατα (υπολογισµός πολυωνύµων, πολλαπλασιασµός πινάκων). 
Αλγόριθµοπολυωνυµικού χρόνου και ΝΡ - πλήρη προβλήµατα. 
 
Υπολογιστική Μηχανική Ι  (9.3.12.7.2.9) 

Η Μέθοδος των Πεπερασµένων στοιχείων µε το Μοντέλο των Μετατοπίσεων. 
Συναρτήσεις, Σχήµατος και το µητρώο ακαµψίας στοιχείου διχτυώµατος. Αρχή των 
∆υνατών έργων και µετασχηµατισµός συντεταγµένων. Μητρώο ακαµψίας στοιχείου 
διχτυώµατος σε τρεις διαστάσεις. ∆ιαµόρφωση του Τελικού συστήµατος ακαµψίας µε την 
µέθοδο ισορροπίας. Παρατηρήσεις επί του ολικού µητρώου ακαµψίας και της διαδικασίας 
επίλυσης. Το στοιχείο ακαµψίας δοκού σε απλή κάµψη. Το στοιχείο δοκού σε δύο και 
τρεις διαστάσεις. Εφαρµογές στοιχείων δοκών. Ισοδύναµα επικόµβιες φορτίσεις. 
Επίδραση της διάτµησης στην κάµψη. Επίλυση επιπέδων πλαισίων. Ειδικά στοιχεία 
Μεταβλητής διατοµής. Λοξές στηρίξεις. Το τριγωνικό στοιχείο. 
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Μαθηµατική Χρηµατοοικονοµική Θεωρία (9.2.55.7.2.9) 

Χρηµατοικονοµικό Μοντέλο ∆ύο Περιόδων: Χαρακτηριστικά  της χρηµατοοικονοµι- κής 
οικονοµίας, η έννοια της κατανοµής και της ισορροπίας, ισορροπία χρηµατοοικονο-µικών 
µοντέλων, απουσία διαιτησίας, µη-πλήρεις αγορές, βελτιστοποίηση κατά Pareto, 
αποτίµηση χρεωγράφων (security pricing).  
 Πεπερασµένο Στοχαστικό Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο: Η έννοια της πιθανότητας, 
δεσµευµένη πιθανότητα, δεσµευµένη µέση τιµή και martingales. ∆ιαµέριση πληροφορίας 
και δένδρο πληροφόρησης, ο χώρος των αγαθών, στοχαστικές οικονοµίες ανταλλαγής, 
στοχαστικές χρηµατοοικονοµικές αγορές, χρηµατοοικονοµική συµφωνία, χρηµατο- 
οικονοµικό συµβόλαιο, χρηµατοοικονοµική στρατηγική, ισορροπία και βελτιστοποίηση 
κατά Pareto, απουσία διαιτησίας, µη-πλήρεις αγορές, απόδοση χρηµατοοικονοµικής 
στρατηγικής. 
 
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (9.1.15.7.2.9) 

Προβλήµατα βελτιστοποίησης, Προβλήµατα προγραµµατισµού, Γραµµικός προ-
γραµµατισµός, Το πρόβληµα µεταφοράς, Απλά γραφικά παραδείγµατα, Η µέθοδος 
Simplex, Σύντοµη ιστορική αναδροµή. Μαθηµατικό Υπόβαθρο. Βασικές Έννοιες 
Γραµµικού Προγραµµατισµού: Γραφική επίλυση, Κανονική µορφή του προβλήµατος 
γραµµικού προγραµµατισµού (π.γ.π.), Οι λύσεις του (π.γ.π.). Θεωρία της Μεθόδου 
Simplex:Αναδιατύπωση του προβλήµατος, Χαλαρές και πλεονασµατικές (slack & surplus) 
µεταβλητές. Ανάπτυξη και Υπολογιστική Θεώρηση της Μεθόδου Simplex. Αρχική βασική 
δυνατή λύση-τεχνητές µεταβλητές, Πίνακας υπολογισµών της µεθόδου Simplex, Χρήση 
του πίνακα,  
 ∆υϊκή Θεωρία Εναλλακτική διατύπωση των προβληµάτων γραµµικού 
προγραµµατισµού, ∆υϊκά προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού, Ιδιότητες των 
δυϊκών προβληµάτων, ∆υϊκός αλγόριθµός Simplex.  
 Το Πρόβληµα Μεταφοράς  Εύρεση της άριστης λύσης, Ο πίνακας του προβλήµατος 
µεταφοράς-Παραδείγµατα 
 
Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών (MKE)  (9.2.22.7.2.9) 

 Α. Εισαγωγή. Σύντοµη ανάπτυξη των κυριοτέρων µη καταστροφικών µεθόδων: 
βιοµηχανική ακτινογραφία, οπτικές µέθοδοι, διεισδυτικά υγρά, δινορεύµατα, µαγνητικά 
σωµατίδια, ροή ρευστών, ακουστική εκποµπή, κ.ά. Η Μέθοδος των Υπερήχων: 
υπερηχητικά κύµατα, πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο, γεννήτριες υπερήχων, συσκευές και 
κεφαλές υπερήχων, µέθοδος της παλµοηχούς, µέθοδοι απεικονίσεως. Βαθµονοµήσεις 
υπερηχητικών κεφαλών και συσκευών, ανίχνευση και υπολογισµός ελαττωµάτων, DGS 
κλίµακες και διαγράµµατα. Παχυµετρήσεις µε υπερήχους, υπολογισµός µηχανικών και 
ακουστικών ιδιοτήτων των υλικών. Εφαρµογές στη βιοµηχανία . 
 Β. Εργαστηριακές ασκήσεις: Βαθµονοµήσεις συσκευών, παχυµετρήσεις. Ανίχνευση και 
υπολογισµός ελαττωµάτων. Υπολογισµός ελαστικών σταθερών Ε, G, ν. Έλεγχος υλικών 
µε την υπερηχητική µέθοδο σαρώσεως. 
 
 
 

Στατιστική Φυσική  (9.4.11.7.2.9)          

Μικροκανονικό σύνολο. Κανονικό σύνολο. Συνάρτηση επιµερισµού. Σύνδεση µε 
θερµοδυναµικά µεγέθη. Εφαρµογές. Μεγαλοκανονικό σύνολο (κατανοµές Fermi-Dirac και 
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Bose-Einstein). Εφαρµογές στο µαγνητισµό. Ακτινοβολία µέλανος σώµατος. Πραγµατικά 
αέρια. Αλλαγές φάσης. 

 
Φιλοσοφία των Μαθηµατικών 

Εισαγωγή: αναγκαιότητα και a priori χαρακτήρας των µαθηµατικών, ύπαρξη και καθεστώς 
των µαθηµατικών αντικειµένων (ρεαλισµός, ιδεαλισµός, νοµιναλισµός), µαθηµατική 
αλήθεια. Πλάτων και πλατωνισµός στη φιλοσοφία των µαθηµατικών. Η φιλοσοφία των 
µαθηµατικών του Αριστοτέλη. Η φιλοσοφία των µαθηµατικών στον νεότερο ορθολογισµό 
και εµπειρισµό (Descartes, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume). Η φιλοσοφία των 
µαθηµατικών του Kant. Στοιχεία λογικής και αξιωµατικής θεωρίας συνόλων. 
Συνολοθεωρητικά και ερµηνευτικά παράδοξα. Οι τρεις µεγάλες σχολές στον 20ο αιώνα: 
Λογικισµός, Φορµαλισµός, Ιντουισιονισµός. Λογικός Θετικισµός (Carnap). ∆οµισµός. 
Άλλες σύγχρονες απόψεις.  
 

 
 

8o  εξάµηνο 
 

Βέλτιστος Έλεγχος (9.2.38.8.1.9) 

Εισαγωγή στο Λογισµό των µεταβολών: Αναγκαίες και ικανές συνθήκες για ακρότατα. 
Εξισώσεις Euler-Lagrange. Ακρότατα µε περιορισµούς – πολλαπλασιαστές Lagrange. 
Συνθήκες Legendre, Jacobi, Weierstrass.  
 Άριστος έλεγχος: Συστήµατα ελέγχου, ύπαρξη λύσεων, προσιτά σύνολα. Ελεγξιµότητα 
γραµµικών συστηµάτων και τοπολογικές ιδιότητες προσιτών συνόλων. Το πρόβληµα του 
ελάχιστου χρόνου στη γραµµική περίπτωση, ακρότατος έλεγχος, αρχή του µεγίστου.  
Ελαχιστοποίηση τετραγωνικού κόστους στην γραµµική περίπτωση χωρίς περιορισµούς 
στο σύνολο εισόδων, η εξίσωση Riccati. Μη γραµµική περίπτωση: τοπολογικές ιδιότητες 
προσιτών συνόλων, ακρότατος έλεγχος, η αρχή του µεγίστου (των Pontryagin-Boltyanskii-
Gamkrelidze-Mishchenko), συνοδεύων κώνος, Hamiltonian συστήµατος. Άριστος έλεγχος, 
αναγκαίες συνθήκες για τα προβλήµατα Lagrange, Bolza. Ικανές συνθήκες και θεωρήµατα 
ύπαρξης. Ικανές και αναγκαίες  συνθήκες  για άριστο έλεγχο σε γραµµικά συστήµατα µε 
περιορισµούς στο χώρο εισόδων και µε τετραγωνικό συνοδεύον κόστος. Εφαρµογές. Η 
εξίσωση Hamilton-Jacobi-Bellman. 

 
Σεµινάριο Μαθηµατικών  (9.2.64.8.2.9) 

Παρακολούθηση σεµιναρίων και παρουσίαση ενός θέµατος σχετικού µε τα διδασκόµενα 
µαθήµατα Μαθηµατικών στην κατεύθυνση του Μαθηµατικού Εφαρµογών.  
 
 
Συναρτησιακή Ανάλυση ΙΙ (9.2.50.8.2.9) 

Χώροι Banach. Γεωµετρικές µορφές του θεωρήµατος Hahn – Banach. ∆ιαχωρισµός 
κυρτών συνόλων. Ορισµός και βασικές ιδιότητες της ασθενούς τοπολογίας ( )*,E Eσ . Η 

ασθενής τοπολογία ( )*,E Eσ . Χώροι ανακλαστικοί. Χώροι οµοιόµορφα κυρτοί. Ορισµός 
και βασικές ιδιότητες συµπαγών τελεστών. Η θεωρία Riesz – Fredholm. Φάσµα 
συµπαγούς τελεστή. Φασµατική ανάλυση συµπαγών τελεστών. Μη φραγµένοι τελεστές σε 
χώρους Banach και εφαρµογές. Χώροι Sobolev (στο ) και εφαρµογές σε προβλήµατα 
συνοριακών τιµών. 
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Μαθηµατική Λογική  (9.2.14.8.2.9) 

Προτασιακός Λογισµός: Γλώσσα, Μοναδικά αναγνωσιµότητα, Λογικοί σύνδεσµοι, 
απονοµές αλήθειας, σηµασιολογικές έννοιες, επάρκεια συνδέσµων, διαζευκτική και 
συζευκτική κανονική  µορφή, θεώρηµα συµπάγειας προτασιακού λογισµού, Εφαρµογές. 
Πρωτοβάθµιος κατηγορηµατικός λογισµός: Γλώσσα, µεταβλητές, έννοιες ελεύθερης και 
δεσµευµένης µεταβλητής, αντικατάσταση, αναλογία µε τον προγραµµατισµό,  η έννοια της 
δοµής, ερµηνεία της γλώσσας, ορισµός της αλήθειας κατά Tarski. Αξιωµατικοποίηση της 
πρωτοβάθµιας Λογικής: H έννοια του αξιωµατικού συστήµατος, αναλογίες µε 
αλγοριθµικές έννοιες, η έννοια της συνέπειας, τα θεωρήµατα της ορθότητας και τα 
θεωρήµατα της πληρότητας του Gφdel, και την ανταποκρισιµότητα των Gφdel-Church. 
Αποδεικτική θεωρία προτασιακού και κατηγορηµατικού λογισµού: Το σύστηµα Gentzen, 
προτασιακού και κατηγορηµατικού λογισµού: Το σύστηµα Gentzen, προτασιακό 
resolution, απαλοιφή των τιµών, τα συστήµατα tableau, η πληρότητα µέσω των 
συστηµάτων tableau. 
 
Άλγεβρα ΙΙ (9.2.69.8.2.9)  
 
Συµπληρώµατα θεωρίας οµάδων (ελεύθερες οµάδες, αναπαραστάσεις, οµάδες πινάκων, 
κτλ.). Θεωρία ∆ακτυλίων (Ιδεώδη, Πρότυπα, Επεκτάσεις, Πολυώνυµα, Θεωρία Galois, 
Πεπερασµένα Σώµατα, Γεωµετρικές κατασκευές, κτλ). 
 

Γραµµικά Μοντέλα και Σχεδιασµοί (9.2.60.8.2.9) 

Επισκόπηση µοντέλων παλυνδόµησης και ανάλυσης διασποράς. Πολλαπλές συγκρίσεις. 
Μοντέλα τυχαίων επιδράσεων. Έλεγχοι οµοιογένειας διασπορών. Απαραµετρική ανάλυση 
διασποράς µε έναν παράγοντα. Σχεδιασµοί λατινικών και ελληνολατινικών τετραγώνων. 
Ισορροπηµένοι µη πλήρεις (BIB) σχεδιασµοί κατά οµάδες και στατιστική ανάλυση αυτών. 
Interblock ανάλυση σε ΒΙΒ σχεδιασµούς. ΡΒΙΒ σχεδιασµοί και στατιστική ανάλυση. 
Σχεδιασµοί τετραγώνων Yourden.  
2κ παραγοντικοί σχεδιασµοί. Προβολή σχεδιασµού. Πρόσθεση κεντρικών σηµείων στον  2κ 

σχεδιασµό. Αλγόριθµος του Yates. Ανάµειξη στον  2κ σχεδιασµό. Μερική ανάµειξη. 
Κλασµατικοί παράγοντες σχεδιασµού σε δύο στάθµες. 3κ παραγοντικοί σχεδιασµοί. 
Ανάµειξη στον 3κ σχεδιασµό. Κλασµατική επανάληψη του 3κ σχεδιασµού. Παραγοντικοί 
σχεδιασµοί µε µικτές στάθµες. Μεθοδολογία αποκριτικών επιφανειών. Η µέθοδος της πιο 
απότοµης ανόδου. Ανάλυση του µοντέλου δεύτερης τάξης. Εγκλωβισµένοι (nested) και 
split-plot σχεδιασµοί.   
 
Θεωρία Γραφηµάτων  (9.2.39.8.2.9) 

Εισαγωγή. Ορισµοί, Υπογραφήµατα, Συνεκτικά γραφήµατα δέντρα, ∆ίκτυα, 
οικονοµικότερο παράγων δέντρο (The connector problem). Γραφήµατα Euler και 
Hamilton, ικανή και αναγκαία συνθήκη για γράφηµα Euler, αλγόριθµος Fleury. 
Γραφήµατα Hamilton: ικανές συνθήκες, αναγκαίες συνθήκες, αλγόριθµος Kaufmann. 
∆υνάµεις γραµηµάτων, Γραφήµατα Hamilton και συνεκτικότητα. Επίπεδα γραφήµατα, 
χρωµατισµοί τύπος Euler, Θεώρηµα Kuratowski ∆υϊκά γραφήµατα, γραφήµατα Welch-
Powell θεώρηµα 5 και 4 χρωµάτων θεώρηµα Brooks. Χρωµατισµοί πλευρών: Θεώρηµα 
Vizing. Συνεκτικότηα-ταιριάσµατα. Συνεκτικότητα. Θεώρηµα Menger (για κορυφές, για 
πλευρές). Max-flow, min cut. Ταιριάσµατα: θεώρηµα Hall (ή του γάµου) ταιριάσµατα σε 
διµερή γραφήµατα Personnel assignement problem, σταθεροί γάµοι. Πίνακες, ∆έντρα. 
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Πίνακας γειτνίασης και πρόσπτωσης Matrix-tree theorem. Απαρίθµηση δέντρων µε 
ονοµασία. Τύπος Cayley-κώδικας Prufer. 
 
Ολοκληρωτικές Εξισώσεις και Εφαρµογές (9.3.19.8.2.9) 

Εισαγωγή-Ταξινόµηση. Θεωρία Fredholm. Γραµµικοί τελεστές και γραµµικές 
ολοκληρωτικές εξισώσεις. Ολοκληρωτικές εξισώσεις Volterra και Fredholm. Χρήση των 
ολοκληρωτικών µετασχηµατισµών στην λύση των ολοκληρωτικών εξισώσεων. 
Συµµετρικές ολοκληρωτικές εξισώσεις. Ιδιόµορφες ολοκληρωτικές εξισώσεις. Μέθοδος 
των συνοριακών στοιχείων µε εφαρµογές των ολοκληρωτικών εξισώσεων σε προβλήµατα 
µαθηµατικής φυσικής, µηχανικής των ρευστών, θεωρίας ελαστικότητος, 
ηλεκτροδυναµικής κ.λ.π. Μη γραµµικές ολοκληρωτικές εξισώσεις. 
 
Ανάλυση Χρονοσειρών  (9.2.52.8.2.9) 

Η χρονοσειρά ως στοχαστική ανέλιξη. Γραµµικά µοντέλα, στασιµότητα, εργοδικότητα, 
λευκός θόρυβος. Αυτοπαλινδροµική ανέλιξη, ανέλιξη κινητού µέσου, µικτή 
αυτοπαλινδροµική ανέλιξη. Γεννήτρια συνάρτηση αυτοσυνδιακύµανσης. Εποχικά 
µοντέλα, µοντέλα ARIMA. Πρόβλεψη γραµµικών στασίµων και εποχικών χρονοσειρών, 
µεθοδολογία Box-Jenkins. Φασµατική ανάλυση χρονοσειρών, φασµατική πυκνότητα, 
περιοδιόγραµµα. Χρονικά-αναλλοίωτα-γραµµικά φίλτρα. Φασµατική πυκνότητα µοντέλων 
ARMA. Φίλτρο του Kalman., µοντελοποίηση και πρόβλεψη. Χρηµατοοικονοµικές 
εφαρµογές. Μοντέλα συναρτήσεων µεταφοράς. Αναγνώριση, εκτίµηση και διαγνωστικός 
έλεγχος των συναρτήσεων µεταφοράς. Πρόβλεψη µε συναρτήσεις µεταφοράς. 
 
Θεωρία Τελεστών (9.2.23.8.2.9) 

Τελεστές σε χώρους Hilbert. Ορισµός γραµµικού τελεστή, ιδιότητες. ∆ιγραµµικές µορφές. 
Norm τελεστή. Ο συζυγής ενός τελεστή. Αυτοσυζυγείς, φυσιολογικοί, ορθοµοναδιαίοι 
τελεστές. Προβολές, ιδιότητες. Αναλλοίωτοι υπόχωροι. Τελεστές πεπερασµένης τάξης, 
συµπαγείς και αυτοσυζυγείς συµπαγείς τελεστές. Τριγωνική και διαγώνια µορφή. 
Φασµατική θεωρία. Φασµατικό θεώρηµα για  αυτοσυζυγείς συµπαγείς  τελεστές. 
Εφαρµογές  σε ολοκληρωτικούς τελεστές και σε συστήµατα Sturm-Liouville. Συναρτήσεις 
Green.  Εισαγωγή στους γραµµικούς τελεστές σε χώρους Banach. Μη φραγµένοι τελεστές. 
Fredholm τελεστές, δείκτης Fredholm.  
 
Μαθηµατική  Προτυποποίηση   (9.2.54.8.2.9) 

Γενικά περί προτύπων (είδη, αξιοπιστία, κατασκευή). Μηχανικά πρότυπα. ∆υναµική των 
πληθυσµών. Οικολογικά – Βιολογικά πρότυπα. ∆ιαστατική Ανάλυση και 
Κανονικοποίηση. Μέθοδοι ∆ιαταραχών: κανονική και ιδιόµορφη διαταραχή, ανάλυση 
οριακού στρώµατος. Λογισµός µεταβολών: µεταβολικά προβλήµατα, Εξίσωση Euler – 
Lagrange, Αρχή Hamilton, ισοπεριµετρικά προβλήµατα. Κυκλοφοριακά πρότυπα. 
Ελλειπτικά προβλήµατα: Πεδίο βαρύτητας. Ηλεκτροµαγνητισµός. Ακουστική. 
Ηλεκτροχηµική βαφή. Υπερβολικά προβλήµατα: Tαξιδεύοντα κύµατα. Τηλεγραφική 
εξίσωση, Παντογράφος. Σκέδαση. Παραβολικά προβλήµατα: Ηλεκτροµαγνητισµός. 
Μεταφορά θερµότητας και µάζας. Πιθανοθεωρητικό πρότυπο θερµότητας. Oικονοµικό 
πρότυπο. Κυµατικά φαινόµενα σε συνεχή µέσα: Γραµµικά και µη γραµµικά κύµατα. 
Εξισώσεις Burger, Kdv, µαθηµατικά πρότυπα συνεχών µέσων.  
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Ειδικά Θέµατα ∆ιακριτών Μαθηµατικών  (9.2.43.8.2.9) 

Εισαγωγή. Σύνολα διαφορών. Ισορροπηµένοι, µη πλήρεις σχεδιασµοί κατά οµάδες 
(ΒΙΒΟ). Πίνακες αντιστοίχησης. Θεωρήµατα ύπαρξης και κατασκευής ΒΙΒ-σχεδιασµών. 
Συµµετρικοί σχεδιασµοί (SBIBD). Κατά ζεύγη ισορροπηµένοι σχεδιασµοί. Πίνακες 
Hadamard και µέθοδοι κατασκευής τους. Πίνακες στάθµισης. Ακολουθίες µε 
αυτοσυσχέτιση µηδέν και εφαρµογές. Ορθογώνιοι σχεδιασµοί. Λατινικά τετράγωνα και 
εφαρµογές. Εγκάρσιοι σχεδιασµοί. Συστήµατα Steiner και t - σχεδιασµοί. 
 
Μαθηµατική  Θεωρία Πλαστικότητας  (9.3.15.8.2.9) 

Εισαγωγικές έννοιες. Οι αναλλοίωτες του τανυστού των τάσεων. Μέγιστη, µέση και 
οκταεδρική διατµητική τάση.  Κριτήρια αστοχίας κατά Tresca και von Mises. Ιδεατή 
πλαστικότητα . Εξισώσεις Prandtl - Reuss. Συνθήκη καθετότητας κατά Drucker και 
κυρτότητα της επιφάνειας διαρροής. Η αρχή των δυνατών έργων. Τα θεωρήµατα της 
οριακής αναλύσεως. Επίπεδη παραµόρφωση - Εφαρµογές. To στατικό πρόβληµα της 
οριακής αναλύσεως. Υπερβολικές µερικές διαφορικές εξισώσεις και χαρακτηριστικές 
γραµµές -Εξισώσεις Hencky και Εξισώσεις Geiringer. Εφαρµογές. Πρόβληµα Cauchy και 
διακριτοποίηση Massau.    
 
Βελτιστοποίηση  (9.2.17.8.2.9) 

Κυρτά σύνολα και κυρτές συναρτήσεις. Παράγωγοι Fréchet και κατά κατεύθυνση. 
Ακρότατα. Θεωρήµατα ύπαρξης και µοναδικότητας. Βασικές αναγκαίες και ικανές 
συνθήκες βελτιστότητας. Θεωρήµατα πολλαπλασιαστών Lagrange και Kuhn-Tucker-
Lagrange. Τετραγωνικές συναρτήσεις. Μέθοδοι Ελαχίστων Τετραγώνων και εφαρµογές. 
Μέθοδοι Χρυσής Τοµής, Κλίσης, Συζυγών Κλίσεων, Newton, Frank-Wolfe, 
Προβεβληµένης Κλίσης, Ποινών, Κλίσης-Ποινών. Εφαρµογές στο Βέλτιστο Έλεγχο. 
 
 
Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ  (9.3.18.8.3.9) 

Γενική περιγραφή της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων. Μέθοδος µετατοπίσεων. 
Υπολογισµός του µητρώου ακαµψίας του στοιχείου. Σχηµατισµός του ολικού µητρώου 
ακαµψίας µε τη µέθοδο ισορροπίας. Σχηµατισµός του ολικού µητρώου ακαµψίας µε 
εφαρµογή της αρχής των δυνατών έργων σ’ ολόκληρο το σώµα. Υπολογισµός των 
ανηγµένων µητρώων φορτίσεως και ακαµψίας. Κριτήρια σύγκλισης. Επίπεδοι φορείς. 
Τριδιάστατη εντατική κατάσταση. Συµµετρικά σώµατα εκ περιστροφής. Γενικές 
οικογένειες στοιχείων. Ισοπαραµετρικά στοιχεία. Λεπτές πλάκες σε κάµψη. Κριτήρια 
σύγκλισης στην κάµψη πλακών. Έλεγχος συρραφής στην κάµψη πλακών. Προ-
επεξεργασία και µετα-επεξεργασία των δεδοµένων και άλλες τεχνικές. 
∆ιακεκριµενοποίηση µεγάλων κατασκευών µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. 
Αντιµετώπιση απείρων σωµάτων. 
 
Σύνθετα Υλικά  (9.3.21.8.2.9) 

Εισαγωγή (Σύνθετα Υλικά  κατασκευή, χρήσεις). Μακροµηχανική Συµπεριφορά Στρώµατος 
(Σχέσεις τάσεων-παραµορφώσεων στα ινώδη υλικά. Ελαστικές Σταθερές. Αντοχή-
Κριτήρια αστοχίας). Μικροµηχανική Συµπεριφορά Στρώµατος. Μακροµηχανική 
Συµπεριφορά Πολύστρωτων ινωδών υλικών (Κλασσική θεωρία πολύστρωτων. Θερµικές 
τάσεις).Μη καταστρεπτικός έλεγχος των σύνθετων υλικών. Υπολογισµός σύνθετων 
υλικών µε πεπερασµένα στοιχεία. Έξυπνα υλικά και κατασκευές. 
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Αυτόµατος Έλεγχος ΙΙ και Εργαστήριο  (3.3.32.8.2.9) 

Περιγραφή και ανάλυση συστηµάτων διακριτού χρόνου. Ανάλυση συνεχών και διακριτών 
σηµάτων. Γραφικά και αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας. Ανάλυση στο χώρο κατάστασης, 
ελεγξιµότητα, παρατηρησιµότητα, διάσπαση Kalman. Κλασικές µέθοδοι σχεδίασης 
(γεωµετρικός τόπος ριζών, τεχνικές Bode και Nyquist, ρυθµιστές PID). Σχεδίαση ρυθµιστή 
για αυθαίρετη τοποθέτηση πόλων. Παρατηρητές του διανύσµατος. Βέλτιστος έλεγχος 
συστηµάτων διακριτού χρόνου. Αναγνώριση συστηµάτων, αρχή ελαχίστων τετραγώνων. 
Προσαρµοστικός έλεγχος (αυτορυθµιζόµενος έλεγχος, έλεγχος αναφοράς σε πρότυπο). 
Υλοποίηση ρυθµιστών (κυκλωµατική υλοποίηση, υλοποίηση µε µικροϋπολογιστές). 
Πρακτικές εφαρµογές.  
 Εργαστηριακές ασκήσεις πάνω στα PLC, στους ρυθµιστές PID, στα συστήµατα CIM, 
στον έλεγχο ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων, στον έλεγχο διεργασιών, στην αναγνώριση 
και προσοµοίωση συστηµάτων, στη σχεδίαση βέλτιστων, προσαρµοστικών και άλλων 
ρυθµιστών (π.χ. µε χρήση πακέτων, όπως το MATLAB) κ.λπ.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
 
Μαθηµατική Προσοµοίωση στη Μηχανική (9.3.38.8.2.9) 

Εισαγωγή και Τυπικά Παραδείγµατα Μαθηµατικής Προσοµοίωσης Μηχανικών 
Προβληµάτων (∆ιάδοση Κυµάτων στα Υλικά και Ταλαντώσεις, Ροή µέσω Πορώδους 
Υλικού, ∆ιάδοση Θερµότητας, Υδάτινα Κύµατα και Γραµµικοποίηση, Σολιτονικά 
Κύµατα, Σκέδαση Κυµάτων, Εφαρµογή Μεθόδων Ολοκληρωτικών Μετασχηµατισµών και 
Αναλυτικών Συναρτήσεων). Προβλήµατα Υδροδυναµικής και Μέθοδος της Σύµµορφης 
Απεικόνισης. Προβλήµατα Ελαστικότητας και Μέθοδος Riemann-Hilbert. Σκέδαση 
Κυµάτων και Μέθοδος Wiener-Hopf. Προβλήµατα Ταλαντώσεων και Μέθοδοι 
∆ιαταραχών. Προβλήµατα Ροής και Θεωρία της Οµογενοποίησης. Προβλήµατα Ροής και 
Μέθοδος Οριακού Στρώµατος. Μη Γραµµική ∆υναµική και Μη Γραµµικές ∆ιαφορικές 
Εξισώσεις. Γεωµετρική Θεωρία Μη Γραµµικής ∆υναµικής και Μέθοδοι ∆ιαταραχών. 
 
Μηχανική των Συζευγµένων Πεδίων   

Βασικές σχέσεις και καταστατικές εξισώσεις της γραµµικής θεωρίας θερµοελαστικότητας. 
Βασικές σχέσεις και καταστατικές εξισώσεις της γραµµικής θεωρίας 
ηλεκτροελαστικότητας. Στοιχεία της κρυσταλλογραφίας και κρυσταλλοφυσικής. 
Αλληλοεπίδραση φυσικών πεδίων σε πιεζοηλεκτρικά µέσα. Κύµατα σε πιεζοηλεκτρικά 
µέσα. Μηχανική θραύσεως πιεζοηλεκτρικών υλικών. Βασικές σχέσεις και καταστατικές 
εξισώσεις της µαγνητοθερµοελαστικότητας. 
 
Θεωρητική Φυσική  (9.4.35.8.2.9)           

Αρχή της ελάχιστης δράσης, εξισώσεις Euler-Lagrange. Λαγκρανζιανή και Χαµιλτωνιανή. 
Αγκύλες Poisson. Κανονικοί µετασχηµατισµοί. Συµµετρίες και νόµοι διατήρησης. 
Θεώρηµα Noether. Τανυστής ορµής-ενέργειας. Άλγεβρα αγκυλών Poisson. Συνεχή 
δυναµικά συστήµατα ως παραδείγµατα κλασικών θεωριών πεδίου: (α) ελαστικά µηχανικά 
µέσα, (β) ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Σχετικιστική κβαντική µηχανική: εξισώσεις Klein-
Gordon και Dirac. Μετασχηµατισµοί λύσεων κατά Lorentz. Μάζα και σπιν. Λύσεις 
επίπεδων κυµάτων. Παράδοξο Klein. Σύζευξη µε εξωτερικά ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 
Υδρογονοειδή άτοµα, σπιν και λεπτή υφή. ∆ιακριτές συµµετρίες (C, P, T). Εξίσωση 
νετρίνου.  
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9ο  εξάµηνο 
 
 
Μη Γραµµική Ανάλυση  (9.2.20.9.1.9) 

Μη γραµµικοί τελεστές. Συµπαγείς τελεστές και εφαρµογές στην ύπαρξη λύσεων 
ολοκληρωτικών εξισώσεων. Μονότονοι τελεστές. Βασικές ιδιότητες. Τελεστές Nemitsky. 
Θεωρήµατα σταθερού σηµείου Brower και Shaudar. Εφαρµογές. Η µεταβολική αρχή 
Ekeland. ∆ιαφορισιµότητα σε χώρους Banach. Gateaux και Frechet παράγωγος. Θεωρία 
κρίσιµων σηµείων. Εφαρµογές.  
 
Ρευστοµηχανική (9.3.11.9.1.9) 

Εισαγωγή. (Υλικό σηµείο, σωµατιδιακή και χωρική περιγραφή της κίνησης, υλική χρονική 
παράγωγος, θεώρηµα µεταφοράς Reynolds. Ιδεατά ρευστά.) 
 Εξισώσεις κίνησης. (Εξισώσεις Euler και συνοριακές συνθήκες για ιδεατά, ασυµπίεστα 
ρευστά, συντηρητικά πεδία δυνάµεων. Ρυθµός µεταβολής και διατήρηση του 
στροβιλισµού - θεωρήµατα στροβιλισµού Kelvin-Helmholtz. Mόνιµη αστρόβιλη ροή, 
εξίσωση Bernoulli). 
 ∆ιδιάστατη ροή εκ δυναµικού. (Ροϊκή συνάρτηση και συνάρτηση δυναµικού. Μιγαδικό 
δυναµικό, ροϊκές γραµµές. Ολόµορφες συναρτήσεις, θεώρηµα Cauchy, αναλυτική 
συνέχιση, πόλοι, ολόµορφες απεικονίσεις. Εφαρµογές από τη θεωρία ροής υπογείων 
υδάτων). 
 ∆υναµική ιδανικών αερίων. (Καταστατική εξίσωση, εξίσωση κύµατος, ακουστικό κύµα. 
Συστήµατα οιονεί γραµµικών υπερβολικών εξισώσεων, κρουστικά κύµατα - θεώρηµα 
Rankine-Hugoniot - ασθενείς λύσεις. Χαρακτηριστικές για δ.ε. ανώτερης τάξης. 
Αναλλοίωτες Riemann).  
 
Μοντέλα Αξιοπιστίας ( 9.2.46.9.2.9 ) 

Βασικές έννοιες αξιοπιστίας. Αποκοπή δεδοµένων. Συνάρτηση αξιοπιστίας ή επιβίωσης, 
συνάρτηση διακινδύνευσης. Κατανοµές διάρκειας ζωής (Γάµµα, Weibull, Gumbel, 
Λογαριθµο-λογιστική κ.ά.).  Μη παραµετρική εκτίµηση.  Εκτιµήτρια Kaplan-Meier, 
εκτιµήτρια Nelson-Aalen. Ελεγχος logrank.  Γραφικοί έλεγχοι. Προσαρµογή µοντέλων µε 
τη µέθοδο µέγιστης πιθανοφάνειας.  Έλεγχοι καλής προσαρµογής. Μοντέλα 
παλινδρόµησης για δεδοµένα αξιοπιστίας: µοντέλα αναλογικής διακινδύνευσης, το ηµι-
παραµετρικό µοντέλο του Cox, µοντέλα επιταχυνόµενης διακοπής.  Ανάπτυξη µοντέλου 
και διαγνωστικές µέθοδοι, υπόλοιπα Cox-Snell, υπόλοιπα Schoenfeld. Αξιοπιστία 
συστηµάτων. Επιδιορθώσιµα  συστήµατα.  Εφαρµογές. 
 
Εφαρµογές της Λογικής στην Πληροφορική  (9.2.47.9.3.9) 

Απόδειξη θεωρηµάτων. Πρωτοβάθµιος κατηγορηµατικός λογισµός, µοντέλα, µοντέλα 
Herbrand, clauses, κανονική µορφή, prenex, κανονική µορφή Skolen, resolution, ορθότητα 
και πληρότητα του resolution του Robinson. Θεωρία Λογικού προγραµµατισµού, Horn 
clauses, µέθοδοι έρευνας, η άρνηση ως αποτυχία και η σηµασιολογίατης, µη-µονότονη 
συλλογιστική, µοντέλα τριών τιµών αλήθειας. Συναρτησιακός προγραµµατισµός, χωρίς 
τύπους, µε τύπους, οι αποδείξεις ως προγράµµατα, ισοµορφισµός του Curry-Howard, 
δευτεροβάθµια λογικά συστήµατα, συστήµατα πολυµορφισµού. Σηµασιολογία 
προγραµµατιστικών γλωσσών, θεωρία του σταθερού σηµείου. 
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Κρυπτογραφία και πολυπλοκότητα  (9.2.68.9.2.9) 

∆ιαιρετότητα, Κινέζικο θεώρηµα υπολοίπων, modular εκθετοποίηση, primitive roots. 
Συναρτήσεις Carmichael, Συνάρτηση φ του Euler. Σύµβολα Legendre και Jacobi. 
Υπολογισµοί τετραγωνικών ριζών, θεώρηµα των πρώτων αριθµών. To Primality test και 
παραγοντοποίηση. Κόσκινο του Ερατοσθένη. Τα τεστ Lucas, Pratt, Lucas-Lehmer, 
εκτεταµένη υπόθεση Rieman, Τεστ Solovay-Strassen, τεστ του Muller, πιθανοτικά τεστ, το 
τεστ του Rabin. Public Key-cryptosystems. ∆ιωνυµικά υπόλοιπα στην κρυπτογραφία. Το 
πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου. Σύστηµα RSA. Σύστηµα Rabin. 
  
Μαθηµατική Θεωρία Συστηµάτων (9.2.35.9.1.9) 

Υπενθύµιση βασικών εννοιών και αποτελεσµάτων από τη θεωρία δυναµικών συστηµάτων 
(Ευστάθεια, θεωρήµατα Lyapunov, La Salle, Chetaev). Γραµµικά συστήµατα ελέγχου, 
προσιτά σύνολα, ελεγξιµότητα, παρατηρησιµότητα. Ισοδυναµία γραµµικών συστηµάτων 
µέσω αλλαγής συντεταγµένων και ανάδρασης, κανονικές µορφές. Θεωρία 
πραγµατοποίησης. Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας (Rowth, Hurwitz). Σταθεροποίηση 
γραµµικών συστηµάτων και σύνδεση µε πρόβληµα αριστοποίησης τετραγωνικού κόστους 
άπειρου ορίζοντα. Μια εισαγωγή στο πρόβληµα της σταθεροποίησης στην µη γραµµική 
περίπτωση. Παρατηρητές στην ντετερµινιστική περίπτωση και µια εισαγωγή στην 
περίπτωση των στοχαστικών συστηµάτων ελέγχου (Kalman-Bucy filtering).  
 
Θεωρία αριθµών και κρυπτογραφία (9.2.40.9.2.9) 

Πεπερασµένα σώµατα. Η αριθµητική στο Ζν . Θεωρία αριθµών και κρυπτολογία. Το 
κόσκινο του Ερατοσθένη. Αλγόριθµος Ευκλείδη. Αλγοριθµική εύρεση ΜΚ∆ (α,β). 
Θεµελειώδες θεώρηµα της Αριθµητικής. Γραµµικές διοφαντικές εξισώσεις. Ισοδυναµίες 
και λύση τους. Η συνάρτηση του Euler, η συνάρτηση του Mobius. Θεώρηµα του Euler. 
Μικρό θεώρηµα του Fermat. Κινεζικό θεώρηµα υπολοίπων. Κρυπτολογία. Ιστορική 
αναδροµή. Το γενικό πλαίσιο συστηµάτων κρυπτογράφησης. Συστήµατα κωδικοποίησης 
DES και AES. Η κρυπτογράφηση µε δηµόσιο κλειδί. Η µέθοδος RSA (Rivest-Shamir-
Adleman). Εφαρµογές στην κρυπτογραφία των στατιστικών σχεδιασµών. Εφαρµογές στην 
κρυποτγραφία των ελλειπτικών σχεδιασµών.   
 
Αριθµητικές Μέθοδοι Μερικών ∆ιαφορικών Εξισώσεων  (9.2.29.9.2.9) 

Eισαγωγικό Παράδειγµα: Το πρόβληµα Dirichlet. Ασθενής µορφή. Αριθµητική επίλυση µε 
τη µέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων. 
 Προβλήµατα Συνοριακών Τιµών και Μέθοδος Galerkin: Γενική ασθενής µορφή. 
Θεώρηµα Lax-Milgram. Μέθοδος Galerkin. Εκτίµηση σφάλµατος. Μεταβολική µορφή. 
Μέθοδος Rayleigh-Ritz-Galerkin. Γενικευµένες παράγωγοι και χώροι Sobolev. Τύποι 
Green. Ελλειπτικά προβλήµατα συνοριακών τιµών. Ύπαρξη και µοναδικότητα. Μικτές 
συνοριακές συνθήκες. Εφαρµογές.  
 Μέθοδοι Πεπερασµένων Στοιχείων για Ελλειπτικά Προβλήµατα Συνοριακών Τιµών: 
Μονοδιάστατα πεπερασµένα στοιχεία. Συναρτήσεις βάσης τµηµατικά πολυωνυµικές. 
Κυβικές συναρτήσεις Hermite και splines. ∆ιδιάστατα και τρισδιάστατα πεπερασµένα 
στοιχεία. Συναρτήσεις βάσης κατά στοιχεία πολυωνυµικές. Συναρτήσεις τανυστικά 
γινόµενα. Εκτιµήσεις σφάλµατος. Εφαρµογές: Ροή ρευστού και θερµότητας, ∆ιάφορα 
ηλεκτρολογικά δυναµικά, Φορτισµένη πλάκα.  
 Μέθοδοι Πεπερασµένων Στοιχείων για Εξελικτικά Προβλήµατα Συνοριακών Τιµών: 
Παραβολικά και υπερβολικά προβλήµατα. Μέθοδοι Euler και Crank-Nicholson. 
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Ευστάθεια. Εκτιµήσεις σφάλµατος. Εφαρµογές: Εξίσωση διάχυσης θερµότητας, Κυµατική 
εξίσωση, Παλλόµενη δοκός και πλάκα.  
 Μέθοδοι Πεπερασµένων ∆ιαφορών: Προβλήµατα Sturm-Liouville και Dirichlet. 
Εξίσωση θερµότητας. Κυµατική εξίσωση. Συµβατότητα, Ευστάθεια και Σύγκλιση. 
 
 

 Υπολογιστικές Ασκήσεις: Χρήση διατιθέµενου λογισµικού (Fortran - Imsl, Matlab, 
Mathematica, Βιβλιοθήκες Προγραµµάτων κλπ.) για τη δηµιουργία προγραµµάτων 
Υπολογιστή. 
 
Στοχαστικές ∆ιαφορικές εξισώσεις και εφαρµογές στη Χρηµατοοικονοµική 
     (9.2.51.9.2.9) 

Στοχαστικό ολοκλήρωµα κατά Ito. Ανελίξεις Ιto και ανελίξεις διάχυσης.  Στοχαστικές 
ανελίξεις συνεχούς χρόνου. Κίνηση Brown. Θεώρηµα Girsanov. Προβλήµατα βέλτιστου 
χρόνου διακοπής. Έλεγχος Ανελίξεων διάχυσης. Έλεγχοι Markov και έλεγχοι ανάδρασης. 
Η εξίσωση Hamilton-Jacobi-Bellman. Εφαρµογές: Μοντέλα αγοράς σε συνεχή χρόνο. 
Αποτίµηση προϊόντων προαίρεσης (options). Το µοντέλο Black-Scholes.  Ευρωπαϊκά και 
Αµερικανικά προϊόντα προαίρεσης. Μοντέλα µεταβλητού επιτοκίου. Μοντέλα CIR και 
HJM. 
 
Αλγοριθµική Γεωµετρία (9.2.30.9.2.9) 

Εισαγωγικά:  ∆οµές δεδοµένων. Πρότυπα υπολογιστικών µηχανών π.χ. µηχανή Pascal. 
Ορισµός πολυπλοκότητας αλγορίθµων. Προβλήµατα Κυρτής Θήκης ενός σηµειοσυνόλου Α 
του E n  ( =  n-dim  Ευκλείδειος χώρος). Προβλήµατα απόστασης:Π.χ. ∆ιάγραµµα του 
Voronoi.  Προβλήµατα ∆ιαµέρισης ενός συνόλου π.χ. σε τριγωνικά ή σε πολύγωνικά χωρία 
,ή κατά Delaunay. Πρόβληµα Χωρισµού ενός συνόλου µε την βοήθεια υπερεπιπέδου.  
Καµπύλες κατά Bezier  και B-spline. Γεωµετρική ερµηνεία των συντελεστών. Αλλαγή 
βάσεως στον χώρο των πολυωνύµων.  Καµπύλες Nurbs  µε µικρή εισαγωγή στις οµογενείς 
συντεταγµένες. Τοµές καµπύλων. Επιφάνειες  κατά Bezier  και B-spline. Γεωµετρική 
ερµηνεία των συντελεστών.  Επιφάνειες Nurbs.  Τοµές επιφανειών. Μέθοδοι ορατότητας, 
σκίασης και ανάκλασης. 
 
Συνοριακά Προβλήµατα   (9.2.24.9.2.9) 

Ασθενείς, ισχυρές και κλασικές λύσεις. Μέθοδοι µε τελεστές µονοτόνου τύπου. 
Εξελικτικές τριάδες. Προσεγγίσεις Galerkin. Ηµιοµάδες γραµµικών και µη γραµµικών 
συστολών. Μεταβολικές µέθοδοι. Θεωρία Morse και συστήµατα δεύτερης τάξης. Μέθοδοι 
της θεωρίας βαθµού. 
 
Προχωρηµένη ∆υναµική  (9.3.26.9.2.9) 

Τελεστές µετατοπίσεων- Παραµετροποίηση προσανατολισµών. ∆υναµικά µεγέθη και µοντέλα 
για τη µελέτη της συµπεριφοράς των στερεών. Γενική µορφή των εξισώσεων της κίνησης 
(Εξισώσεις Euler. ∆υναµικές αντιδράσεις. Ευστάθεια. Στρόβος. Γυροσκόπιο). Συστήµατα 
στερεών σωµάτων (Ανοικτές, κλειστές, σύνθετες µορφές συστηµάτων. Εσωτερικές 
δυνάµεις και ροπές στα σηµεία σύνδεσης. Συστήµατα µε µορφή γυροστάτη. Ειδικές 
κινήσεις. Σχετική ισορροπία). ∆ιανυσµατικά πεδία και απεικονίσεις, απεικονίσεις Poincare 
(Μέθοδοι διαταραχών για υπολογισµό τροχιών δυναµικών συστηµάτων. Περιοδικές, 
υπόπεριοδικές, υπερπεριοδικές και χαοτικές τροχιές. Αναλυτικές και υπολογιστικές 
τεχνικές). 
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Ανάλυση Επιφανειακών Μηχανικών Συστηµάτων (9.3.17.9.2.9) 

Στοιχεία διαφορικής γεωµετρίας τρισδιάστατων επιφανειών σε πλαγιογώνια και 
ορθογώνια συστήµατα. Γενική καµπτική θεωρία λείων παχέων κελυφών (εφαρµογές). 
Γενική καµπτική θεωρία λείων λεπτοτοίχων κελυφών (εφαρµογές). Καµπτική θεωρία 
κελυφών (εφαρµογές). Μεθοδολογία αποσύζευξης µερικών γραµµικών διαφορικών 
συστηµάτων ανώτερης τάξης. Μεµβρανική ανάλυση κελυφών (εφαρµογές). Η ανάλυση 
κυλινδρικών κελυφών υπό καµπτική και µεµβρανική ένταση. Ανάλυση κελυφών εκ 
περιστροφής υπό καµπτική ή µεµβρανική ένταση (εφαρµογές). 
 
Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Μηχανικής (9.3.24.9.2.9) 

Παχιές πλάκες. Η Θεωρία του Mindlin για την εισαγωγή της διατµητικής παραµόρφωσης. 
Βασικές σχέσεις στη θεωρία των παχιών πλακών. Στοιχεία πλακών. Λεπτά κελύφη. Παχιά 
κελύφη. Συναρτήσεις σχήµατος και πεδία µετατοπίσεων για ένα γενικό στοιχείο κελύφους. 
Γεωµετρικά µη γραµµικά προβλήµατα και προβλήµατα ευστάθειας. Προσδιορισµός των 
φορτίων λυγισµού στη γραµµική αστάθεια. Μη γραµµική ασταθής ανάλυση. Η µέθοδος 
των πεπερασµένων στοιχείων στην περίπτωση των ελαστοπλαστικών υλικών. Η απ’ 
ευθείας επαναληπτική µέθοδος. Η µέθοδος της προσαυξητικής ελαστικότητας και η 
µέθοδος των αρχικών τάσεων. Έλεγχος συρραφής. Κλείδωµα. Το σφάλµα στη µέθοδο των 
πεπερασµένων στοιχείων. Η h  και p  µέθοδος. 
 
Μηχανική των Θραύσεων  9.3.14.9.2.9) 

Ορισµός της Μηχανικής των Θραύσεων (ΜΘ). Συµπεριφορά των υλικών κατά την 
θραύση, Φαινοµενολογία, Μικροδοµή και θραύση, Θεωρητική αντοχή σε θραύση, 
Στοιχεία θεωρίας δυστοπιών (dislocations). Γραµµική Ελαστική ΜΘ, Στοιχεία επίπεδης 
ελαστικότητος, Ανάλυση των τάσεων-παραµορφώσεων στο άκρο ρωγµής, Τύποι (Modes) 
ρωγµών, Συντελεστές εντάσεως των τάσεων (ΣΕΤ), Ενεργειακή προσέγγιση, Κριτήρια 
θραύσης (Griffith) Στερρότητα. Ελαστική-πλαστική ΜΘ, Μη γραµµική ελαστικότητα, 
Ελαστική-πλαστική ανάλυση των τάσεων και θραύση (R-curve), Το ολοκλήρωµα J και το 
άνοιγµα των χειλέων της ρωγµής (COD). Ελαστοδυναµική θραύση, Ταχεία διάδοση 
ρωγµών, Ενεργειακές θεωρήσεις, Το δυναµικό τασικό πεδίο στο άκρο ρωγµής. 
Συµπεριφορά υλικών σε κόπωση, Ρωγµή σε κόπωση, Υπολογισµός ζωής υλικών, 
Καµπύλη ταχύτητας επέκτασης ρωγµής, Εµπειρικές σχέσεις (Paris), Εγκοπή σε κόπωση. 
Πειραµατικό µέρος. Προσδιορισµός του KIc και του ΣΕΤ µε καυστικές. Έλεγχος 
δυναµικής αντοχής σε κόπωση. 
 
 
Σχετικότητα  (9.4.28.9.2.9) 

Μετασχηµατισµοί Lorentz. Τετραδιανύσµατα. Σχετικιστική δυναµική. Μετασχηµατισµοί 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Σχετικιστική κινηµατική. Αρχή της ισοδυναµίας. Γεωµετρία 
του καµπύλου χώρου. Τανυστής καµπυλότητας. Εξίσωση Einstein. Σφαιρικά συµµετρική 
λύση. 
 
Ιστορία των Μαθηµατικών (9.2.58.9.2.9) 

Εισαγωγή. Τα στοιχεία του Ευκλείδη. Ιστορία, η δοµή. Τα πρώτα τέσσερα βιβλία και η µη 
Ευκλείδια Γεωµετρία. (Οι Άραβες, Gauss, Bolyai, Lobachevskii, θεωρία σχετικότητας του 
Αϊνστάιν). Η θεωρία των αναλογιών του Ευδόξου και οι θεωρίες των Πραγµατικών 
Αριθµών κατά τον 19ο αιώνα. Οι τετραγωνισµοί. Η µέθοδος εξάντλησης του Ευδόξου. Ο 
τετραγωνισµός του κύκλου. Η φύση του αριθµού π. Οι αποδείξεις της υπερβατικότητας 
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του π. Οι θεωρίες των υπερβατικών αριθµών. Οι απειροστικοί µέθοδοι ολοκλήρωσης και 
διαφόρισης στον Αρχιµήδη. Η ιστορία αυτών των µεθόδων στον Μεσαίωνα και στην 
Αναγέννηση. Η ανακάλυψη του Λογισµού από τον Νεύτωνα και τον Leibnitz. Η 
µεταρρύθµιση της Ανάλυσης. Bolzano-Cauchy-Weirstrass. Το πρόβληµα της θεµελίωσης 
των Μαθηµατικών. Απολλώνιος – Κωνικές τοµές – Kepler – Newton. Απολλώνιος και 
Αναλυτική Γεωµετρία. Fermat – Descartes.  ∆ιόφαντος και ∆ιοφαντικές  εξισώσεις.   
 
∆ίκαιο  (9.1.09.9.2.9) 

Επιχειρείται µια γενική θεώρηση του εθνικού δικαίου, επεξήγονται οι βασικές νοµικές 
έννοιες και οι κυριότερες νοµικές σχέσεις οι οποίες δηµιουργούνται και περιλαµβάνονται 
στους ακόλουθους κλάδους του δικαίου: ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, (Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 
∆ιοικητικό ∆ίκαιο), Ιδιωτικό ∆ίκαιο, Αστικό ∆ίκαιο (Γενικές Αρχές, Ενοχικό ∆ίκαιο, µε 
έµφαση στο δίκαιο των συµβάσεων),   Εµπράγµατο ∆ίκαιο)  Εµπορικό ∆ίκαιο (∆ίκαιο των 
Εµπορικών πράξεων, ∆ίκαιο των Εµπορικών  Εταιρειών), Εργατικό ∆ίκαιο, µε έµφαση 
στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και τα εργατικά ατυχήµατα Στη συνέχεια 
ακολουθεί συνοπτική ανάλυση των γενικών αρχών του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, Πυλώνες της 
ΕΕ, Θεσµοί, Όργανα , Πράξεις των οργάνων, Οικονοµικές ελευθερίες. Ειδικότερα θέµατα: 
∆ίκαιο του Περιβάλλοντος, (Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία) ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού, 
∆ίκαιο της Πληροφορικής (Προστασία προσωπικών δεδοµένων, πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
λογισµικού, βάσεων δεδοµένων). Τις παραδόσεις του µαθήµατος ακολουθούν πρακτικές 
ασκήσεις, δηλαδή λύσεις πρακτικών νοµικών ζητηµάτων, αποφάσεις δικαστηρίων, οι δε 
εξετάσεις  διεξάγονται µε το σύστηµα  Multiple choice  και την επίλυση πρακτικών 
θεµάτων. 
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6.3.  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
 

5ο εξάµηνο 

 
Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις  (9.2.12.5.1.9) 

Προβλήµατα συνοριακών τιµών: Γραµµικά συνοριακά προβλήµατα. Προβλήµατα 
ιδιοτιµών. Sturm - Liouville. Ιδιότητες. Οµαλά, περιοδικά, ιδιάζοντα συστήµατα. Σειρές 
και µετασχηµατισµός Fourier: Τριγωνοµετρικές σειρές. Θεώρηµα σύγκλισης. Ηµιτονική, 
συνηµιτονική σειρά Fourier. Γενικευµένες σειρές Fourier. Ολοκλήρωµα και 
µετασχηµατισµός Fourier. Μη οµογενή προβλήµατα συνοριακών τιµών. Μερικές 
διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης: Ταξινόµηση. Εξισώσεις ελλειπτικού τύπου: 
Προβλήµατα συνοριακών τιµών. Μονοσήµαντο λύσης προβλήµατος Dirichlet - Neunman. 
Συνθήκη συµβιβαστότητας. Χωρισµός µεταβλητών σε καρτεσιανές, πολικές, κυλινδρικές 
και σφαιρικές συντεταγµένες. Χρήση ολοκληρώµατος και µετασχηµατισµού Fourier. 
Συναρτησιακό Dirac. Θεµελιώδεις λύσεις. Ολοκληρωτικές αναπαραστάσεις. Ολοκλήρωµα 
Poisson-Συνάρτηση Green και µέθοδος ειδώλων. Μέθοδος ιδιοαναπτυγµάτων. Εξισώσεις 
παραβολικού τύπου: Προβλήµατα αρχικών και συνοριακών τιµών. Χωρισµός µεταβλητών. 
Το µη οµογενές πρόβληµα. Χρήση ολοκληρωτικών µετασχηµατισµών Laplace και  
Fourier. Eξισώσεις υπερβολικού τύπου: Πεπερασµένη και άπειρη χορδή. Χωρισµός 
µεταβλητών σε καρτεσιανές, πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγµένες. Χρήση 
ολοκληρωτικών µετασχηµατισµών Laplace και Fourier. 
 
Κβαντοµηχανική II  (9.4.09.5.1.9)  

Μαθηµατική θεµελίωση της Κβαντοµηχανικής. Εξίσωση Schroedinger. Εφαρµογές σε 
στάσιµες καταστάσεις. Μετάβαση από την Κλασική στην Κβαντική Μηχανική. Αρµονικός 
ταλαντωτής. Τριδιάστατα δυναµικά. Φορτισµένα σωµατίδια σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 
Θεωρία στροφορµών. Εισαγωγή στο σπιν. Ανεξάρτητη από το χρόνο θεωρία διαταραχών. 
WKB.  Θεωρία µεταβολών. 
 
Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης  (9.4.10.5.1.9)         

Μοντέλο ελεύθερων ηλεκτρονίων. (Ιδιότητες θερµικής ισορροπίας. Ιδιότητες µεταφοράς). 
Κρυσταλλικά πλέγµατα. Περίθλαση ακτινοβολίας από κρυστάλλους. Το αντίστροφο 
πλέγµα. ∆εσµοί στους κρυστάλλους. (Ταξινόµηση των κρυστάλλων). Κίνηση ηλεκτρονίων 
σε περιοδικό δυναµικό. Ενεργειακές ζώνες. Ηµιαγωγοί. Ταλαντώσεις πλέγµατος. Θερµικές 
ιδιότητες. Επιφάνειες. Άµορφα υλικά. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
 
Θερµοδυναµική  (9.4.07.5.1.9) 

Θερµοκρασία. Θερµότητα. Έργο. Εσωτερική ενέργεια. Αραιό αέριο. Νόµοι των αραιών 
αερίων. Ισόθερµη και αδιαβατική µεταβολή. Κινητική θεωρία των αερίων. Κατανοµή 
Maxwell-Boltzmann. Εφαρµογές. Πραγµατικά αέρια. Πρώτος νόµος της θερµοδυναµικής. 
Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές. Μηχανή Carnot. Θερµοδυναµικός 
συντελεστής της µηχανής Carnot. Εντροπία. ∆εύτερος και τρίτος νόµος της 
θερµοδυναµικής. Ειδική θερµότητα. Συντελεστής συµπιεστότητας. Χηµικό δυναµικό. 
Ενθαλπία. Ελεύθερη ενέργεια. Αλλαγές φάσης. Εφαρµογές. 
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Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο  (9.4.16.5.1.9) 

Όργανα και µετρήσεις συνεχών (DC) µεγεθών. Ο παλµογράφος και µετρήσεις 
εναλλασσοµένων µεγεθών. Βασικά θεωρήµατα κυκλωµάτων συνεχούς ρεύµατος. 
Ηµιτονική απόκριση κυκλωµάτων R, L και C. Κυκλώµατα γέφυρας συνεχούς (DC) και 
εναλλασσοµένου (AC). Μεταβατική απόκριση κυκλωµάτων σειράς RLC. Ανάλυση 
Fourier τετραγωνικής κυµατοµορφής.  
 Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου, κυκλώµατα διόδου και ανορθωτικές διατάξεις. 
Χαρακτηριστικά των bipolar και Field Effect Transistor. Ενισχυτής Κοινού Εκποµπού. 
Γραµµικά κυκλώµατα Λειτουργικού Ενισχυτή (Operational Amplifier). Μη γραµµικά 
κυκλώµατα Λειτουργικού Ενισχυτή.  
 Ψηφιακά κυκλώµατα Ι: Λογικές Πύλες και συνδυαστικά κυκλώµατα. Ψηφιακά 
κυκλώµατα ΙΙ: Flip-Flop και ακολουθιακά κυκλώµατα 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
 
Εργαστηριακή Φυσική IΙΙ  (9.4.20.5.1.9) 

   Οκτώ εργαστηριακές ασκήσεις:  
1. Πείραµα Franck-Hertz. 
3. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. 
4. Περίθλαση ηλεκτρονίων. 
5. Οπτική φασµατοσκοπία 
6. Ακτινοβολία µέλανος σώµατος. 
7. Θερµιονική εκποµπή. 
8. Μελέτη του νόµου Wiedemann-Franz. 
9. Φαινόµενο Hall. 
 
Γενική Χηµεία 

Ατοµική θεωρία. Περιοδικό σύστηµα. Χηµικοί δεσµοί. Χηµεία στερεάς κατάστασης. 
Χηµεία συµπλόκων και οργανοµεταλλικών ενώσεων. Χηµική κινητική - Χηµική 
ισορροπία. Ηλεκτροχηµεία. Φωτοχηµεία και φωτοηλεκτροχηµεία. Πυρηνική Χηµεία. 
Ειδικά θέµατα: Χηµεία του νερού. Χηµεία της ατµόσφαιρας. Υλικά.  
 Εργαστηριακές Ασκήσεις: Χηµεία υδατικών διαλυµάτων: Χαρακτηριστικές αντιδράσεις 
ανιόντων. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις κατιόντων. Φυσικοχηµεία.: Χηµική κινητική. 
∆ιάβρωση. Γαλβανικά στοιχεία. Ηλεκτρόλυση. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
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6ο εξάµηνο 
 
Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ  (9.4.12.6.1.9) 

Ηλεκτρικά πεδία στην ύλη. ∆ιηλεκτρικά υλικά. Μαγνητικά πεδία στην ύλη. Μαγνητικά 
υλικά. Εξισώσεις του Maxwell στο κενό και στην ύλη. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 
∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στο κενό. ∆ιάνυσµα Poynting. ∆ιάδοση 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων σε αγώγιµα µέσα. Ανάκλαση και µετάδοση 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Πόλωση. Συντελεστές Fresnel. ∆ιασπορά.  
 
Ατοµική και Μοριακή Φυσική  (9.4.13.6.1.9) 

Στοιχεία Κβαντικής Μηχανικής. Εισαγωγή στη δοµή ατόµων και µορίων: (α) 
Μονοηλεκτρονικά άτοµα, ατοµικά τροχιακά, αναλυτικές και αριθµητικές λύσεις, (β) 
Μονοηλεκτρονικό µόριο +

2H , µοριακά τροχιακά, χηµικός δεσµός (Ι), (γ) Πολυηλεκτρονικά 
άτοµα, κεντρικό πεδίο, θεωρία Hartree-Fock, ανοικτοί φλοιοί, σύζευξη ορµών.  Θεωρίες 
διαταραχών και µεταβολών και στοιχειώδεις εφαρµογές. Αλληλεπίδραση µε εξωτερικά 
πεδία - λέιζερ. Στοιχεία ατοµικής και µοριακής φασµατοσκοπίας. Εισαγωγή στη θεωρία 
σκέδασης - καταστάσεις συντονισµού.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
  
Οπτική και Εργαστήριο  (9.4.15.6.1.9) 

Κυµατικές έννοιες, εισαγωγή στην οπτική. Πόλωση του φωτός. Ανάκλαση, διάθλαση σε 
επίπεδες και καµπύλες επιφάνειες. Κάτοπτρα, φακοί, ιδιότητες και σφάλµατα. Οπτικά 
όργανα (οφθαλµός, µεγεθυντικός φακός, µικροσκόπιο, τηλεσκόπιο). Χωρική, χρονική 
συµφωνία. Συµβολή, περίθλαση. Οπτικοί µετασχηµατισµοί Fourier, χωρικά φίλτρα. 
Ολογραφία 
 Εργαστήρια: Πέντε εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Συµβολή–περίθλαση, σχισµές–  
φράγµατα, πλακίδια καθυστέρησης.  2. Οπτικοί µετασχηµατισµοί Fourier.  
3. Συµβολοµετρία (Michelson, Fabry-Perot).  4. Οπτική µετάδοση πληροφοριών.  
5. Ολογραφία. 
 
Τεχνικές της Πειραµατικής Φυσικής  (9.4.21.6.2.9) 

Πρότυπα φυσικών µεγεθών. Χαρακτηριστικά οργάνων. Όργανα και µέθοδοι µέτρησης 
βασικών φυσικών µεγεθών. Θόρυβος και όρια µετρήσεων. Στοιχεία επεξεργασίας 
ηλεκτρικού σήµατος. Προστασία από ηλεκτρονικό, ηλεκτροµαγνητικό, ηχητικό και 
σωµατιδιακό θόρυβο. Τεχνικές µέτρησης και καταγραφής σήµατος. Οπτικά συστήµατα. 
Συστήµατα κενού. Κρυογενική. Κανόνες ασφαλείας, πειραµατική πρακτική και κανόνες 
λειτουργίας του ερευνητικού και του εκπαιδευτικού εργαστηρίου.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
 
∆ιηλεκτρικές, Οπτικές και Μαγνητικές Ιδιότητες των Υλικών  (9.4.29.6.2.9) 

∆ιηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες των Μονωτών.  Στατικά πεδία: Τοπικό ηλεκτρικό 
πεδίο. Πολωσιµότητα. ∆ιηλεκτρική σταθερά. Εναλλασσόµενα πεδία: Οπτική απορρόφηση. 
Πολαριτόνιο. Πιεζοηλεκτρισµός. Σιδηροηλεκτρισµός. 
 Μαγνητικές Ιδιότητες της Υλης. ∆ιαµαγνητισµός. Παραµαγνητισµός. 
Σιδηροµαγνητισµός, Αντισιδηροµαγνητισµός και Σιδηριµαγνητισµός. 
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 Φαινόµενα Μαγνητικού Συντονισµού: Ηλεκτρονικός µαγνητικός συντονισµός. 
Μηχανισµοί εφησύχασης. Εξισώσεις Bloch για τη µόνιµη κατάσταση. Πυρηνικός 
µαγνητικός συντονισµός. 
 Υπεραγωγιµότητα. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 
 
Θεωρία οµάδων στη Φυσική (Συµµετρίες στη Φυσική)  (9.4.23.6.2.9) 

Ορισµός και άλγεβρα οµάδας. Οµάδα στροφών. Αναπαραστάσεις οµάδων. Πίνακες 
χαρακτήρων, συναρτήσεις βάσης. Ευθύ γινόµενο οµάδων, συντελεστές Clebsch-Gordan, 
θεώρηµα Wigner-Eckart. Η οµάδα της εξίσωσης Schroedinger. Κρυσταλλογραφικές 
σηµειακές οµάδες και οµάδες χώρου. Μακροσκοπικές ιδιότητες και συµµετρία 
κρυστάλλων, αρχή του Neumann. Τανυστικές ιδιότητες των υλικών και σύνδεση µε 
οµάδες συµµετρίας. Προβλέψεις ιδιοτήτων και επιπτώσεις της συµµετρίας στη Φυσική 
των υλικών. Αντιστροφή χρόνου και µαγνητικές οµάδες. Η άλγεβρα Lie των οµάδων 
SU(n). Εκθετική συνάρτηση πινάκων, εφαρµογές στις SU(2) και SU(3). Αναπαραστάσεις 
και γινόµενα της SU(n). Λοιπές άλγεβρες Lie. Εισαγωγή στις συµµετρίες των στοιχειωδών 
σωµατιδίων. 
 
Αρχές Μετάδοσης Μικροκυµατικών και Οπτικών Σηµάτων  

∆ιάδοση κυµάτων στον ελεύθερο χώρο. Επίπεδα κύµατα, φαινόµενα διασποράς και 
πόλωσης. Γραµµές µεταφοράς, οδεύοντα και στάσιµα κύµατα, προσαρµογή φορτίου σε 
γραµµές µεταφοράς. Κυµατοδηγός παράλληλων πλακών και κυµατοδηγοί ορθογώνιας 
διατοµής. ∆ιηλεκτρικοί κυµατοδηγοί επίπεδης γεωµετρίας. Φαινόµενα διασποράς και 
εξασθένησης σε γραµµές µεταφοράς, κυµατοδηγούς και οπτικούς κυµατοδηγούς. 
Πρακτικές συνέπειες των ιδιοτήτων κυµατοδήγησης στην τεχνολογία µικροκυµατικών και 
οπτικών γραµµών µεταφοράς. Στοιχεία µικροκυµατικής θεωρίας κυκλωµάτων. 
Χαρακτηριστικά και επεξεργασία σήµατος σε µικροκυµατικούς δέκτες. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
 
Χηµεία Στερεάς Κατάστασης 

Χηµικοί δεσµοί στα στερεά. κρυσταλλικά και άµορφα υλικά.. Εισαγωγή στην 
κρυσταλλογραφία και κρυσταλλοχηµεία: χωροπλέγµατα, συµµετρία, περιγραφή 
κρυσταλλικών δοµών µε τις προσεγγίσεις (i) µέγιστης πυκνότητας, (ii) συντακτικών 
πολυέδρων. Κανόνες του Pauling. Πλεγµατική ενέργεια ιοντικών κρυστάλλων. Ανάλυση 
σηµαντικών τύπων δοµής ανόργανων υλικών. Κρυσταλλικές ατέλειες. Στερεά διαλύµατα 
υποκατάστασης και παρεµβολής. Χαρακτηρισµός στερεών: περίθλαση και ηλεκτρονική 
φασµατοσκοπία. ∆ιάχυση στα κρυσταλλικά στερεά: νόµοι του Fick, µηχανισµοί διάχυσης. 
Ιοντική αγωγιµότητα. Στερεοί ηλεκτρολύτες. Θερµοδυναµική ισορροπία φάσεων: κανόνας 
των φάσεων, διαγράµµατα φάσεων και ερµηνεία τους σε συστήµατα ενός και δυο 
συστατικών. Πολυµορφικές µεταπτώσεις. Χηµική δραστικότητα και σύνθεση στερεών: 
αντιδράσεις στερεού-αερίου, στερεού-στερεού. Επιφανειακές ιδιότητες: ετερογενής 
κατάλυση. Ειδικά θέµατα. 
 Εργαστηριακές ασκήσεις: Επίδειξη αντιδράσεων στη στερεά κατάσταση. Περίθλαση 
ακτίνων Χ. Φθορισµός Ακτίνων Χ. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 
 

Αυτόµατος Έλεγχος Ι  (3.3.10.6.2.9) 

Εισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση των Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου (ΣΑΕ). 
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Περιγραφή ΣΑΕ µε ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις, συνάρτηση µεταφοράς, κρουστική 
απόκριση και εξισώσεις κατάστασης. Ισοδυναµία περιγραφών. Ανάλυση συστηµάτων στο 
πεδίο του χρόνου. Σφάλµατα στη µόνιµη κατάσταση. Αποκοπή διαταραχών. Μελέτη 
συστηµάτων στο χώρο κατάστασης. Ελεγξιµότητα και παρατηρησιµότητα. Κανονικές 
µορφές. Ευστάθεια συστηµάτων. Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας Routh, Hurwitz και 
συνεχών κλασµάτων. Κριτήρια ευστάθειας Nyquist και Lyapunov. Γεωµετρικός τόπος 
ριζών. Αρµονική ανάλυση συστηµάτων. ∆ιαγράµµατα Bode και Nichols. Πρακτικές 
εφαρµογές. 
 
Θεωρία Ελαστικότητας  (9.3.08.6.2.9) 

Μαθηµατικά Προλεγόµενα. (Στοιχεία Τανυστικού  Λογισµού, Μέθοδος Σταθµισµένων 
Υπολοίπων-Λογισµού Μεταβολών). 
 Βασικές έννοιες και εξισώσεις. (Ελκυστής και Τανυστής των τάσεων. Βασικός νόµος 
ισοζυγίου -διατήρησης µάζας, ορµής και στροφορµής-. Τανυστές τάσεων και στροφών. 
Καταστατικές εξισώσεις ελαστικών υλικών. Γενικευµένος νόµος Hooke. Προβλήµατα 
Συνοριακών Τιµών.) 
 Θεµελιώδη ενεργειακά θεωρήµατα. και εφαρµογές τους. 
 ∆ιδιάστατα Προβλήµατα Ελαστοστατικής. (Επίπεδη ένταση, επίπεδη παραµόρφωση, 
αντι-επίπεδη διάτµηση. Τασική συνάρτηση Airy. Προβλήµατα σε ορθογωνικές και πολικές 
συντεταγµένες). 
 Τριδιάστατα προβλήµατα ελαστοστατικής. (Τα ∆υναµικά Papkovich-Neuber. Πληρότητα 
και µοναδικότητα. Τα ∆υναµικά Boussinesq. Το πρόβληµα Kelvin. Το 
πρόβληµαBoussinesq.) 
 Στοιχεία θεωρίας πλακών και κελυφών. Προσεγγιστικές µέθοδοι υπολογισµού. 
 
Πειραµατική Μηχανική των Υλικών  (9.3.06.6.2.9) 

Θεωρητικό Μέρος. 
 Ελαστική και πλαστική συµπεριφορά των υλικών. (διαγράµµατα τάσης-παραµόρφωσης. 
∆οµή των υλικών - κρυσταλλικά, άµορφα. Ελαστικότητα, διαρροή, κράτυνση, υστέρηση, 
λαίµωση, φαινόµενο Baushinger. Mηχανισµοί παραµόρφωσης. Επίδραση της γεωµετρίας, 
ταχύτητας επιβολής φορτίου, πίεσης, θερµοκρασίας, ιστορίας φόρτισης). 
 Αστοχία. (Κριτήρια  αστοχίας - v. Μises, Tresca, Mohr-Coulomb, Griffith. Θεωρητική 
περιγραφή και γεωµετρική απεικόνιση των κριτηρίων). 
 Χρονικά εξηρτηµένη συµπεριφορά των υλικών. (Κόπωση, κρούση, ρεολογική 
συµπεριφορά των υλικών - ερπυσµός, χαλάρωση, επανάταξη - απλά ιξωδοελαστικά 
µοντέλα).  
 Πειραµατικό µέρος.  
1. Πείραµα εφελκυσµού. 2. Πείραµα µονοαξονικής θλίψης. 3. Πείραµα στρέψης. 4. 
Πείραµα κάµψης. 5. Πείραµα λυγισµού. 6. Πείραµα τριαξονικής καταπόνησης. 7. Πείραµα 
κόπωσης. 8. Πείραµα ερπυσµού-χαλάρωσης. 9. Πείραµα κρούσης. 10. Μη καταστροφικός 
έλεγχος των υλικών. 
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7ο εξάµηνο 
 

Στατιστική Φυσική  (9.4.11.7.1.9)          

Μικροκανονικό σύνολο. Κανονικό σύνολο. Συνάρτηση επιµερισµού. Σύνδεση µε 
θερµοδυναµικά µεγέθη. Εφαρµογές. Μεγαλοκανονικό σύνολο (κατανοµές Fermi-Dirac και 
Bose-Einstein). Εφαρµογές στο µαγνητισµό. Ακτινοβολία µέλανος σώµατος. Πραγµατικά 
αέρια. Αλλαγές φάσης. 
 
Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια  (9.4.14.7.1.9)                 

Εισαγωγή στον πυρήνα: ακτίνα, µάζα, φορτίο, ενέργεια σύνδεσης. Σταθερότητα του 
πυρήνα. Πρότυπο των φλοιών, µαγικοί αριθµοί. Στροφορµή, ιδιοστροφορµή, σύζευξη, 
ηλεκτρικές και µαγνητικές ροπές. Αποδιέγερση α, β, γ. Νόµος διασπάσεων. ∆οσιµετρία. 
Πυρηνικές αντιδράσεις, ενεργός διατοµή. Σχάση, σύντηξη, πυρηνοσύνθεση.  
 Εισαγωγή στα στοιχειώδη σωµατίδια. Ιδιότητες και ταξινόµηση. Νόµοι διατήρησης. 
Αλληλεπιδράσεις αδρονίων σε υψηλές ενέργειες. Θεµελιώδες πρότυπο των κουάρκ. 
Θεµελιώδεις αλληλεπιδράσεις: ηλεκτροµαγνητική, ασθενής και ισχυρή. Ενοποιήσεις των 
θεµελιωδών αλληλεπιδράσεων. Πυρηνική και σωµατιδιακή αστροφυσική. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
 

Υπολογιστική Φυσική Ι  (9.4.36.7.2.9)  

Σχεδίαση δυναµικών και ισοδυναµικών γραµµών για συστήµατα σηµειακών ηλεκτρικών 
φορτίων και απλών κατανοµών φορτίου. 
 Εύρεση των ορίων κίνησης από τη συνάρτηση δυναµικού. Εύρεση της τροχιάς, x(t),  
ενός κινητού από τη συνάρτηση δυναµικού. Λύση της εξίσωσης van der Waals για µη 
τέλεια αέρια. Εύρεση των κβαντοµηχανικών ενεργειακών καταστάσεων σωµατιδίου σε  
πηγάδι δυναµικού πεπερασµένου βάθους. 
 Εύρεση της τροχιάς, x(t), και της ταχύτητας, v(t),  κινητού σε µία διάσταση από την 
εξίσωση του Newton, µε προσεγγίσεις οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης και µε χρήση 
ανάπτυξης Fourier. 
 Εύρεση της τροχιάς, x(t), και της ταχύτητας, v(t), κινητού σε δύο διαστάσεις. Τροχιά 
πλανητών, Σκέδαση Rutherford. 
 Λύση απλών ηλεκτρικών κυκλωµάτων µε τους κανόνες του Kirchhoff. 
 
Εισαγωγή στην Αστροφυσική  (9.4.28.7.2.9) 

Νευτώνεια Μηχανική και νόµοι του Kepler. Η φύση των αστέρων, αστρική ατµόσφαιρα, 
εσωτερικό των αστέρων. Ο Ήλιος, φυσικές διεργασίες στο ηλιακό σύστηµα, οι πλανήτες 
του ηλιακού συστήµατος. Γαλαξίες, η φύση των γαλαξιών. Η δοµή του σύµπαντος. 
Μαύρες τρύπες. Κοσµολογία, τα πρώτα στάδια της δηµιουργίας του σύµπαντος. 

 
Εφαρµογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και τη Βιολογία 
 (9.4.27.7.2.9) 

Θεµελίωση των αρχών της φυσικής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Χαρακτηριστικά των 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών σαν ιδιότητες του ατοµικού πυρήνα. Θεωρία αλληλεπίδρασης 
των ιοντιζουσών ακτινοβολιών µε την ύλη. Πυρηνικές αντιδράσεις και παραγωγή 
ραδιοϊσοτόπων. Κλινική εφαρµογή των ραδιοϊσοτόπων και ραδιοφάρµακα. Οργανολογία 
ανιχνευτών των τριών βασικών α-, β- και γ- ακτινοβολιών. Επίδραση των ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών στους βιολογικούς οργανισµούς. Επίδραση νετρονίων στη βιολογία και 
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χρήσης τους στη κλινική ιατρική. Προηγµένες τεχνικές κλινικών εφαρµογών και χρήση 
των επιταχυντικών διατάξεων. Εισαγωγή στην δοσιµετρία και την ακτινοπροστασία. 
 Προβλέπονται εργαστηριακές ασκήσεις και επισκέψεις σε νοσοκοµεία και στο ΕΚΕΦΕ 
∆ηµόκριτος. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
 
Οπτοηλεκτρονική  (9.4.25.7.2.9) 

Φυσική Οπτική, φωτόνια, µηχανισµοί οπτικής απορρόφησης, µηχανισµοί φωτοαγωγιµότη-
τας, οπτικά-οπτοηλεκτρονικά υλικά, αυθόρµητη και εξαναγκασµένη εκποµπή, 
απορρόφηση, φθορισµός, φωσφορισµός, φωταύγεια, σύµφωνες και ασύµφωνες πηγές, 
ενδείκτες, απεικονιστές, ανιχνευτές ακτινοβολίας, θόρυβος και ηλεκτρονικά ανιχνευτών, 
ενισχυτές εικόνας, διατάξεις Ι2, θερµικοί απεικονιστές, οπτοζεύκτες, διαµορφωτές, υγροί 
κρύσταλλοι, ολοκληρωµένα οπτικά, φωτονική λογική, εισαγωγή στις οπτικές ίνες - 
οπτικές επικοινωνίες, εισαγωγή στα λέηζερ και τις εφαρµογές τους. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
 
Ηµιαγωγοί και Ηµιαγώγιµες ∆οµές  (9.4.24.7.2.9) 

∆οµή, Ηλεκτρικές–Μαγνητικές–Οπτικές Ιδιότητες: Γενικά, ∆οµή ενεργειακών ζωνών, 
Άµεσο-Έµµεσο Ενεργειακό Χάσµα. Πυκνότητα Φορέων, Ενδογενείς ηµιαγωγοί, 
Προσµίξεις, ∆ότες-Αποδέκτες. Ευκινησία Φορέων, Ηλεκτρική αγωγιµότητα. Μαγνητικές 
ιδιότητες, Κυκλοτρονικός συντονισµός, Φαινόµενο Hall. Ισχυρά ηλεκτρικά πεδία και 
«θερµά» ηλεκτρόνια, Φαινόµενο Gunn. ∆ιάχυση Φορέων, Επανασύνδεση Φορέων 
(Άµεση–Έµµεση, Επιφανειακή). Εξίσωση συνέχειας. Σηµειακές ατέλειες, Εξαρµώσεις, 
Εξιτόνια. Οπτικές ιδιότητες, ∆ιαδικασίες απορρόφησης. Φωτοαγωγιµότητα, Φωταύγεια. 
 Ηµιαγωγοί Χαµηλών ∆ιαστάσεων. Κβαντικά Πηγάδια-Κβαντικά Νήµατα-Κβαντικά 
Σηµεία: Ηλεκτρονιακές ιδιότητες. ∆ιδιάστατο φαινόµενο Hall, ∆ιδιάστατη 
µαγνητοαγωγιµότητα.  
 Ανάπτυξη Ηµιαγώγιµων Υλικών: Συµπαγείς ηµιαγωγοί (Czochralski, Bridgman). 
Ηµιαγώγιµα υµένια και στρωµατικά υλικά:Φαινόµενα προσρόφησης – Προετοιµασία 
καθαρών επιφανειών –Μέθοδοι παρασκευής (PVD, CVD, MBE, MOVPE).  
 Φυσική επιφανειών: ∆οµή επιφανειών, Ηλεκτρονιακές Επιφανειακές καταστάσεις 
Οµοεπαφές p-n και p-n-p. Ετεροεπαφές µετάλλου-ηµιαγωγού. Φαινόµενα Μεταφοράς σε 
Ετεροεπαφές.  
 Εφαρµογές: Ηµιαγώγιµες διατάξεις: bipolar transistors, FETs, modulation doped 
devices. Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις: ηλιακές κυψέλες, φωτοδίοδοι, φωτοανιχνευτές, 
ηµιαγώγιµα λέιζερ. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 
 
Μέθοδοι Χαρακτηρισµού των Υλικών  (9.4.37.7.2.9)  

∆οµικός Χαρακτηρισµός: Περίθλαση ακτίνων-Χ, Περίθλαση ηλεκτρονίων, 
Φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger, Πυρηνική φασµατοσκοπία, Μικροσκοπία 
(ηλεκτρονική, φαινοµένου σήραγγας, ατοµικών δυνάµεων).  
 Θερµικός Χαρακτηρισµός: ∆ιαφορική θερµική ανάλυση, ∆ιαφορική θερµιδοµετρία 
σάρωσης, Θερµοµηχανική ανάλυση, ∆υναµική µηχανική ανάλυση, Θερµοβαρυτική 
ανάλυση. 
 ∆ιηλεκτρική φασµατοσκοπία, Φασµατοσκοπία µαγνητικού πυρηνικού συντονισµού, 
Φασµατοσκοπία ηλεκτρονικού παραµαγνητικού συντονισµού, Φασµατοσκοπία 
Moessbauer. 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 116 

 Οπτικός Χαρακτηρισµός: Φασµατοσκοπία υπερύθρου, Φασµατοσκοπία Raman, 
Ελλειψοµετρία, Φασµατοσκοπία διαµορφωµένης ανακλαστικότητας, Φασµατοσκοπία 
φωτο- και ηλεκτροφωταύγειας.   
 Μη καταστρεπτικός έλεγχος, Επιλογή βέλτιστου υλικού, Σχεδιασµός και ανάπτυξη 
νέων υλικών. 
 Εργαστήρια: Περίθλαση ακτίνων-Χ, Φθορισµός ακτίνων-Χ, ∆ιαφορική θερµιδοµετρία 
σάρωσης, ∆υναµική µηχανική ανάλυση, ∆ιηλεκτρική φασµατοσκοπία, Φασµατοσκοπία 
µαγνητικού πυρηνικού συντονισµού, Φωταύγεια συµπαγών ηµιαγωγών και ηµιαγώγιµων 
δοµών, ∆ιαµορφωµένη φωτοανακλαστικότητα σύνθετων ηµιαγωγών, Παρασκευή λεπτών 
υµενίων σε σύστηµα εξάχνωσης µε δέσµη ηλεκτρονίων, Οπτικές µετρήσεις πάχους λεπτών 
υµενίων (Ελλειψοµετρία). 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 

 
Αναλυτική ∆υναµική  (9.3.07.7.2.9) 

Το βασικό πρόβληµα της ∆υναµικής. Οι χώροι των λύσεων. Είδη συνδέσµων. ∆εσµικές 
Αντιδράσεις. Γενικευµένες συντεταγµένες και µεταβολές αυτών. ∆υνατές και πραγµατικές 
µετατοπίσεις. Οι Αρχές των ∆υνατών Έργων και D’Alembert. Γενικευµένες ∆υνάµεις. 
Κινητική Ενέργεια. Εξισώσεις Lagrange. Γενικευµένο ∆υναµικό. Κυκλικές 
συντεταγµένες. Ολοκληρώµατα της κίνησης. Στοιχεία από τον Λογισµό των Μεταβολών. 
Οι Αρχές Hamitton και Ελαχίστης ∆ράσεως. Εξισώσεις Hamitton. Αγκύλες Poisson. 
Κανονικοί µετασχηµατισµοί. Η εξίσωση Hamitton- Jacobi. Η έννοια της ισορροπίας. 
Εισαγωγή στην Θεωρία της Ευστάθειας.   
 
Υπολογιστική Μηχανική Ι  (9.3.12.7.2.9) 

Η Μέθοδος των Πεπερασµένων στοιχείων µε το Μοντέλο των Μετατοπίσεων. 
Συναρτήσεις, Σχήµατος και το µητρώο ακαµψίας στοιχείου διχτυώµατος. Αρχή των 
∆υνατών έργων και µετασχηµατισµός συντεταγµένων. Μητρώο ακαµψίας στοιχείου 
διχτυώµατος σε τρεις διαστάσεις. ∆ιαµόρφωση του Τελικού συστήµατος ακαµψίας µε την 
µέθοδο ισορροπίας. Παρατηρήσεις επί του ολικού µητρώου ακαµψίας και της διαδικασίας 
επίλυσης. Το στοιχείο ακαµψίας δοκού σε απλή κάµψη. Το στοιχείο δοκού σε δύο και 
τρεις διαστάσεις. Εφαρµογές στοιχείων δοκών. Ισοδύναµα επικόµβιες φορτίσεις. 
Επίδραση της διάτµησης στην κάµψη. Επίλυση επιπέδων πλαισίων. Ειδικά στοιχεία 
Μεταβλητής διατοµής. Λοξές στηρίξεις. Το τριγωνικό στοιχείο. 
 
Μηχανική του Συνεχούς Μέσου-Ανελαστικότητα  (9.3.05.7.2.9) 

Κινηµατική και κινητική θεωρία συνεχούς µέσου, ορισµός πεπερασµένης ανηγµένης 
παραµόρφωσης, ρυθµός παραµόρφωσης (υλική παράγωγος ως προς το χρόνο καθώς και 
στοιχείων γραµµής, επιφάνειας  και όγκου, ρυθµός περιστροφής (spin). Γενικές εξισώσεις 
κίνησης, ορισµός και εξίσωση διατήρησης ενέργειας. Θεωρία της αναγκαιότητας του 
αναλλοίωτου, χαρακτηριστικές καταστατικές εξισώσεις διαφόρων υλικών. 
 Μακροσκοπική θεώρηση ανελαστικής απόκρισης (µέταλλα, πολυµερή), γραµµική 
ιξωδοελαστική συµπεριφορά (απλά πρότυπα σε µια διάσταση, συνάρτηση µέτρου ένδοσης 
και χαλάρωσης, καταστατικές εξισώσεις σε διαφορική και ολοκληρωτική µορφή, 
δυναµικά µέτρα) 
 Τυπικά κριτήρια διαρροής. εφαρµογές σε απλά προβλήµατα Μηχανικής. Πλαστικότητα 
σε µια διάσταση, εξισώσεις Prandtl-Reuss, Γενικευµένος νόµος ροής, ισότροπη και 
κινηµατική κράτυνση, εφαρµογές. 
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Μη Καταστροφικός Έλεγχος Υλικών (MKE)  (9.3.22.7.2.9) 
Α. Εισαγωγή. Σύντοµη ανάπτυξη των κυριοτέρων µη καταστροφικών µεθόδων: 
βιοµηχανική ακτινογραφία, οπτικές µέθοδοι, διεισδυτικά υγρά, δινορεύµατα, µαγνητικά 
σωµατίδια, ροή ρευστών, ακουστική εκποµπή, κ.ά. Η Μέθοδος των Υπερήχων: 
υπερηχητικά κύµατα, πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο, γεννήτριες υπερήχων, συσκευές και 
κεφαλές υπερήχων, µέθοδος της παλµοηχούς, µέθοδοι απεικονίσεως. Βαθµονοµήσεις 
υπερηχητικών κεφαλών και συσκευών, ανίχνευση και υπολογισµός ελαττωµάτων, DGS 
κλίµακες και διαγράµµατα. Παχυµετρήσεις µε υπερήχους, υπολογισµός µηχανικών και 
ακουστικών ιδιοτήτων των υλικών. Εφαρµογές στη βιοµηχανία . 
 Β. Εργαστηριακές ασκήσεις: Βαθµονοµήσεις συσκευών, παχυµετρήσεις. Ανίχνευση 
και υπολογισµός ελαττωµάτων. Υπολογισµός ελαστικών σταθερών Ε, G, ν. Έλεγχος 
υλικών µε την υπερηχητική µέθοδο σαρώσεως. 
 
Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Επικοινωνιών  (3.3.17.7.2.9) 

Εισαγωγή: Μέρος Α: Μετάδοση. Εισαγωγικές έννοιες. Πεδίο συχνότητας, εύρος ζώνης. 
Ποµποί, δέκτες, µέσα µετάδοσης, σύνδεση µε θ. πληροφορίας. Είδη σηµάτων και 
χαρακτηριστικά τους. ∆εδοµένα, φωνή, τηλεοπτικό σήµα. Μέσα µετάδοσης. Καλώδια, 
Κυµατοδηγοί, οπτικές ίνες, Ασύρµατη µετάδοση, µικροκυµατικές ζεύξεις, δορυφόροι, 
Συνδροµητικός βρόχος. Μέθοδοι µετάδοσης. Στη βασική ζώνη, Σε άλλη ζώνη 
συχνοτήτων. Πολύπλεξη. Ιεραρχίες FDM, TDM, SDH. Παραµορφώσεις, θόρυβος, 
προδιαγραφές.  
 Μέρος Β: Μεταγωγή, βασικές λειτουργίες. Έλεγχος, σηµατοδοσία, ∆ιαχείριση και 
συντήρηση. Τεχνολογία κόµβων. Σε δίκτυα FDM. Σε δίκτυα TDM και σε δίκτυα 
µεταγωγής πακέτου.  
 Μέρος Γ: ∆ίκτυα. τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα υπολογιστών, δίκτυα ISDN, δίκτυα B-
ISDN. Εισαγωγή στα δίκτυα επικοινωνιών. Εξέλιξη των δικτύων επικοινωνιών. Αρχές 
σχεδίασης των δικτύων επικοινωνιών. Αρχιτεκτονική δικτύων. Προσπέλαση στα δίκτυα 
επικοινωνιών. ∆ιαχείριση δικτύων.  
 Μερος ∆: Υπηρεσίες: Ευφυή δίκτυα, Τηλεϋπηρεσίες, υπηρεσίες φορέα, χαρακτηρισµός 
υπηρεσιών, QOS. Κινητικότητα και προσωπική υπηρεσία. Περιβάλλοντα δηµιουργίας 
υπηρεσιών. Εγκατάσταση και ολοκλήρωση υπηρεσιών. Υπηρεσίες πολυµέσων. Έλεγχος 
των υπηρεσιών διαχείρισης από τον χρήστη. Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο των 
επικοινωνιών.     
 Μέρος Ε: Τυποποίηση - γλώσσες προδιαγραφής.  
 Μέρος ΣΤ: Θεωρίες µέθοδοι, εργαλεία. 
 
Εισαγωγή στις Τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου 

Αρχές διαδικτύου. Αρχιτεκτονική OSI στο διαδίκτυο. Μέσα µετάδοσης IEEE 802.x για 
τοπικά δίκτυα, πρωτόκολλο IP, διευθυνσιοδότηση (ARP, ICMP), πρωτόκολλο TCP και 
UDP. Πρωτόκολλα εσωτερικής δροµολόγησης (OSPF, RIP) και εξωτερικής 
δροµολόγησης (BGP). Έλεγχος συµφόρησης, µηχανισµός συρόµενου παραθύρου, αργή 
έναρξη, ταχεία επαναµετάδοση και ταχεία ανάρρωση. Ασφάλεια διαδικτύου, αλγόριθµοι 
µυστικού κλειδιού SKC, αλγόριθµοι δηµοσίου κλειδιού PKI, πρωτόκολλα πιστοποίησης 
αυθεντικότητας και ψηφιακές υπογραφές. Εφαρµογές και υπηρεσίες, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, εφαρµογές παγκοσµίου ιστού WWW, η πλευρά του πελάτη, η πλευρά του 
εξυπηρετητή, συγγραφή ιστοσελίδας σε HTML, Java, εντοπισµός πληροφοριών στον ιστό, 
τηλεφωνία στο διαδίκτυο και πολυµέσα (ροές πληροφορίας εικόνας, ήχου).    
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Φιλοσοφία της Φυσικής 

Θεµέλια θεωριών του χωροχρόνου, αρχές συµµετρίας και συναλλοίωτο (νευτώνεια 
φυσική, ειδική και γενική σχετικότητα). Συµβασιοκρατία ως προς τις χωροχρονικές δοµές 
(γεωµετρία, ταυτοχρονία στην ειδική σχετικότητα). Αιτιακές θεωρίες.    Υποστασιοκρατία 
και σχεσιοκρατία (η διαµάχη Newton-Leibniz, το επιχείρηµα περί «οπής»). Θεµέλια των 
κβαντικών θεωριών. Σχέσεις απροσδιοριστίας / αβεβαιότητας και πρώτες απόπειρες 
ερµηνείας της κβαντικής µηχανικής (Einstein, Heisenberg, Bohr). Το επιχείρηµα EPR. 
Ανισότητες Bell, τοπικότητα και διαχωρισιµότητα. Το πρόβληµα της κβαντικής µέτρησης. 
Η έννοια του ντετερµινισµού. Ντετερµινισµός στις φυσικές θεωρίες (νευτώνεια µηχανική 
και βαρύτητα, κλασικές θεωρίες πεδίου, ειδική και γενική σχετικότητα, κβαντική 
µηχανική).  
 
Οικονοµική των Επιχειρήσεων  (9.1.11.7.2.9) 

Αντικείµενο της οικονοµικής των επιχειρήσεων. Τύποι επιχειρήσεων. Βασικές λειτουργίες 
της επιχείρησης. Βασικές έννοιες λογιστικής. ∆ιοικητική λογιστική. Λογιστικές 
καταστάσεις και ανάλυσή τους. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και αριθµοδείκτες. 
Κοστολόγηση - τιµολόγηση - προγραµµατισµός. Αξιολόγηση επενδύσεων. Αναπτυξιακά 
κίνητρα. Επιλογή τόπου εγκατάστασης. Ανάλυση αβεβαιότητας. 
 
 
 

8ο εξάµηνο 

 
Σεµινάριο Φυσικής  (9.4.50.8.2.9) 

Παρακολούθηση σεµιναρίων και παρουσίαση ενός θέµατος σχετικού µε τα διδασκόµενα 
µαθήµατα Φυσικής στην κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρµογών.  
 
Θεωρητική Φυσική  (9.4.35.8.2.9)           

Αρχή της ελάχιστης δράσης, εξισώσεις Euler-Lagrange. Λαγκρανζιανή και Χαµιλτωνιανή. 
Αγκύλες Poisson. Κανονικοί µετασχηµατισµοί. Συµµετρίες και νόµοι διατήρησης. 
Θεώρηµα Noether. Τανυστής ορµής-ενέργειας. Άλγεβρα αγκυλών Poisson. Συνεχή 
δυναµικά συστήµατα ως παραδείγµατα κλασικών θεωριών πεδίου: (α) ελαστικά µηχανικά 
µέσα, (β) ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Σχετικιστική κβαντική µηχανική: εξισώσεις Klein-
Gordon και Dirac. Μετασχηµατισµοί λύσεων κατά Lorentz. Μάζα και σπιν. Λύσεις 
επίπεδων κυµάτων. Παράδοξο Klein. Σύζευξη µε εξωτερικά ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 
Υδρογονοειδή άτοµα, σπιν και λεπτή υφή. ∆ιακριτές συµµετρίες (C, P, T). Εξίσωση 
νετρίνου.  
 
Πυρηνική Φυσική και Εφαρµογές  (9.4.33.8.2.9) 

∆έσµιες καταστάσεις νουκλεονίων - δευτέριο - δυνάµεις ανταλλαγής νουκλεονίων. 
Πυρηνικά πρότυπα (σταγόνας υγρού, φλοιών, συλλογικό). Παραµόρφωση πυρήνων. 
Ηλεκτρικά και µαγνητικά πολύπολα. Εκποµπή ακτίνων γ. Πυρηνικός µαγνητικός 
συντονισµός. Σκέδαση Rutherford. Πυρηνικές αντιδράσεις. Εφαρµογές της Πυρηνικής 
Φυσικής στη µελέτη υλικών (RBS, ERDA, PIXE κλπ.), στην ιατρική (διάγνωση-
θεραπεία), στο περιβάλλον, στην αρχαιοµετρία, τη βιοµηχανία. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
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Ανάλυση Σήµατος  (9.4.45.8.2.9) 

Εισαγωγή στα σήµατα, ειδικές περιπτώσεις σηµάτων. Συνεχές και ∆ιακριτό σήµα. 
Μετασχηµατισµοί Fourier και Lapalce για συνεχή και διακριτά σήµατα. Μετασχηµατισµός 
z. Εξισώσεις διαφορών. Επίλυση εξισώσεων διαφορών. ∆ιακριτός µετασχηµατισµός 
Fourier (DFT). Ταχύς µετασχηµατισµός Fourier (FFT). Ψηφιακά φίλτρα FIR και IIR. 
Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Εφαρµογές της ψηφιακής ανάλυσης σήµατος. 
 
Ανιχνευτικές και Επιταχυντικές ∆ιατάξεις  (9.4.26.8.2.9) 

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας µε την ύλη: Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας Χ και γ µε την ύλη. 
Αλληλεπίδραση φορτισµένων σωµατιδίων µε την ύλη.  
 Ανιχνευτές: Αερίου-σπινθηρισµού-στερεάς κατάστασης κλπ. Ανίχνευση  ακτινοβολίας 
Χ και γ. Ανίχνευση φορτισµένων σωµατιδίων. Ανίχνευση νετρονίων. Ανιχνευτικά 
συστήµατα πειραµάτων υψηλών ενεργειών: ανιχνευτές τροχιών, ανιχνευτές ενεργειών 
(θερµιδόµετρο), ανιχνευτές µιονίων, µαγνήτες, ανιχνευτές Cerenkov, ανιχνευτές αερίου. 
 Επιταχυντές: Ηλεκτροστατικός επιταχυντής. Μεταφορά δέσµης. Γραµµικοί επιταχυντές. 
Κύκλοτρον. Σύγχροτρον. Επιταχυντές συγκρουοµένων δεσµών. 
 Λήψη δεδοµένων: Συνθήκες σκανδαλισµού και καταγραφής δεδοµένων. Τεχνικές 
ανάλυσης δεδοµένων και µέθοδοι προσοµοίωσης. 
 Πειράµατα: Περιγραφή χαρακτηριστικών πειραµάτων. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εργαστήρια. 
 
Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ  (9.4.31.8.2.9) 

Εισαγωγικές έννοιες, αυθόρµητη και εξαναγκασµένη εκποµπή, αλληλεπίδραση 
ακτινοβολίας και ύλης, αντλητικές διεργασίες, παθητικά οπτικά αντηχεία, συµπεριφορά 
λέιζερ συνεχούς κύµατος και µεταβατική, τύποι λέηζερ, ιδιότητες δεσµών λέιζερ, 
µετασχηµατισµοί δεσµών λέιζερ, ειδικά θέµατα Φυσικής και τεχνολογίας των λέιζερ, 
µερικές εφαρµογές των λέιζερ, ασφάλεια λέιζερ. 

 Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
 
Φυσική των Ηλεκτρονικών ∆ιατάξεων  (9.4.30.8.2.9) 

Ωµικές και ανορθωτικές  επαφές στους ηµιαγωγούς. Επαφές µέταλλο-ηµιαγωγός 
(Schottky). Χαρακτηριστικές I-V. ∆ιπολικές διατάξεις: (α) Επαφές p-n, περιοχή φορτίου 
χώρου, ρεύµατα επανασύνδεσης, µεταβατικά φαινόµενα, προσοµοίωση. (β) ∆ιπολικά 
transistor: µεταβατικά φαινόµενα, προσοµοίωση και ισοδύναµα κυκλώµατα, αρχές 
σχεδιασµού, φαινόµενα µικρών διαστάσεων, βαλλιστικά και κβαντικά  φαινόµενα. 
∆ιατάξεις MOS (µέταλλο-οξείδιο-ηµιαγωγός): (α) Χωρητικότητα MOS: κύρτωση 
ενεργειακών ζωνών, επιφανειακές καταστάσεις, χωρητικότητα και αγωγιµότητα σαν 
συνάρτηση της τάσης πόλωσης και της συχνότητας. Τεχνικές χαρακτηρισµού 
επιφανειακών καταστάσεων. (β) Transistor MOS: Στατική και δυναµική απόκριση, 
προσοµοίωση, επιφανειακή ευκινησία φορέων, φαινόµενα υψηλού πεδίου και µικρών 
διαστάσεων, αξιοπιστία των διατάξεων. Είδη διατάξεων [JFET, MESFET, (Metal 
Semiconductor Field Effect Transistor), C-MOS κλπ.]. Εισαγωγή στις  νανοηλεκτρονικές 
διατάξεις.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 
 
Πολυµερή και Σύνθετα Υλικά  (9.3.30.8.2.9) 

Πολυµερή: Εισαγωγικές έννοιες, ταξινόµηση, κατάταξη πολυµερών, µοριακό βάρος. 
Σύνθεση Πολυµερών. Μέθοδοι πολυµερισµού: σταδιακός αλυσωτός συµπολυµερισµός, 
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τεχνικές πολυµερισµού. Βασικές ιδιότητες και χαρακτηρισµός πολυµερών, διαµορφώσεις 
µακροµορίων, µεταπτώσεις. Ελαστικότητα,νόµος Hooke, ελαστοµερής κατάσταση. 
Iξωδοελαστικότητα, ερπυσµός, χαλάρωση, δυναµική µηχανική συµπεριφορά. Μηχανική 
αστοχία πολυµερών, διαρροή, θραύση, κόπωση. Ρεολογία πολυµερών. Κατεργασία 
πολυµερών, εκβολή και ανάµιξη, µορφοποίηση. 
 Σύνθετα υλικά: Γενικά περί συνθέτων υλικών. Ενίσχυση µε σωµατίδια. Ενίσχυση µε 
ίνες.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 
 
Βιοφυσική  (9.4.17.8.2.9) 

∆υνάµεις - αλληλεπιδράσεις µεταξύ βιοµορίων. Το νερό και ο ρόλος του στη δοµή της 
έµβιας ύλης. Βιοπολυµερή (δοµή, λειτουργία και φυσικές ιδιότητες). Φυσικές µέθοδοι 
µελέτης µακροµορίων και κυττάρων. Μεµβράνες και φαινόµενα µεταφοράς στις 
βιολογικές µεµβράνες. ∆ηµιουργία και διάδοση του νευρικού παλµού. Τεχνικές 
καταγραφής βιοηλεκτρικών δυναµικών. Συστολή των µυών, βιο-θερµοδυναµική, 
βιοενεργητική. Βιοφυσική της όρασης και της ακοής. Επίδραση φυσικών παραγόντων 
στην έµβια ύλη. 
 Εργαστήρια: Φασµατοµετρία: φάσµατα απορρόφησης βιοπολυµερών, συσχέτιση των 
οπτικών ιδιοτήτων µε τη δοµή και τη συµπεριφορά των µακροµορίων σε διάφορες 
συνθήκες (ακτινοβολία, δραστικές ουσίες). Ενίσχυση - καταγραφή βιοηλεκτρικών 
σηµάτων. 
 
Συνεχείς Οµάδες  (9.4.49.8.2.9) 

Εισαγωγή στις οµάδες Lie και στην ταξινόµηση Cartan. Εφαρµογές στη Φυσική: 
    Κλασική Φυσική: Οµάδες στροφών στη κλασική Μηχανική. Λύση προβληµάτων 
κεντρικών δυναµικών µε µεθόδους θεωρίας οµάδων (πρόβληµα Kepler). Ειδική θεωρία 
σχετικότητας και οµάδες Lorentz και Poincare.   
    Κβαντοµηχανική: Προσδιορισµός ιδιοκαταστάσεως απλών κβαντοµηχανικών 
συστηµάτων µε µεθόδους θεωρίας οµάδων. Αρµονικός ταλαντωτής, άτοµο υδρογόνου, 
αλληλεπιδράσεις σωµατιδίων µε σπιν σε µαγνητικά πεδία. 
    Πυρηνική Φυσική: Ισοτοπικό σπιν. Υπερπολλαπλότητα Wigner (σύζευξη L-S). Οι 
οµάδες SU(3) και  SU(6) στην Πυρηνική Φυσική. 
    Θεωρία Στοιχειωδών Σωµατιδίων:  Θεωρίες βαθµίδος και το Καθιερωµένο Πρότυπο.     
 
Υπολογιστική Μηχανική ΙΙ (9.3.18.8.2.9) 

Γενική Περιγραφή της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων. Μέθοδος Μεταποιήσεων. 
Σχηµατισµός του υλικού µητρώου ακαµψίας µε εφαρµογή της αρχής των δυνατών έργων 
σε ολόκληρο το σώµα. Υπολογισµός των ανηγµένων µητρώων φορτίσεως και ακαµψίας. 
Επίπεδοι φορείς. Τρισδιάστατη Εντατική  κατάσταση και συµµετρικά σώµατα εκ 
περιστροφής. Γενικές  οικογένειες στοιχείων και ισοπαραµετρικά στοιχεία Γενίκευση της 
µεθόδου της πεπερασµένων στοιχείων Μέθοδοι των Σταθµικών Υπολοίπων (Μέθοδος των 
µεταβολών, Μέθοδος Rayleigh – Ritz). Bασικές εξισώσεις της Μηχανικής των ρευστών. 
Ρευστοµηχανικά προβλήµατα πεδίων. Ιδανική ασυµπίεστη ροή. Ιξώδης ασυµπίεστη ροή 
µε και χωρίς αδράνεια. Συµπιεστή ροή.   
 
Μηχανική των Συζευγµένων Πεδίων  (9.3.13.9.2.9) 

Βασικές σχέσεις και καταστατικές εξισώσεις της γραµµικής θεωρίας θερµοελαστικότητας. 
Βασικές σχέσεις και καταστατικές εξισώσεις της γραµµικής θεωρίας ηλεκτροελα-
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στικότητας. Στοιχεία της κρυσταλλογραφίας και κρυσταλλοφυσικής. Αλληλοεπίδραση 
φυσικών πεδίων σε πιεζοηλεκτρικά µέσα. Κύµατα σε πιεζοηλεκτρικά µέσα. Μηχανική 
θραύσεως πιεζοηλεκτρικών υλικών. Βασικές σχέσεις και καταστατικές εξισώσεις της 
µαγνητοθερµοελαστικότητας. 
 
Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση 

Εισαγωγή στα Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήµατα: υπολογιστικός αξονικός τοµογράφος, 
µαγνητικός τοµογράφος, ενδοσκοπικά συστήµατα, υπερηχογράφος.  
 Μέθοδοι Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας: αλγόριθµοι ανακατασκευής εικόνας (απλή 
οπισθοπροβολή, φιλτραρισµένη οπισθοπροβολή, επαναληπτικοί αλγόριθµοι 
ανακατασκευής), ατέλειες στις ανακατασκευασµένες εικόνες, τρισδιάστατη τοµογραφία. 
 Αξονική Τοµογραφία: Φυσικές αρχές λειτουργίας, διατάξεις αξονικής τοµογραφίας 
ακτίνων Χ, γεωµετρίες απόκτησης δεδοµένων, ανακατασκευή τοµογραφικής εικόνας, 
ελικοειδής αξονικός τοµογράφος. 
 Πυρηνική Ιατρική και Τοµογραφία SPECT: Ραδιοφάρµακα, Auger Camera, αρχές 
λειτουργίας, διατάξεις και ανακατασκευή εικόνας SPECT.  
 Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίου (P.E.T.): Φυσικές αρχές, ραδιοφάρµακα, διατάξεις, 
ανακατασκευή εικόνας, κλινικές εφαρµογές. 
 Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισµός: Αρχές, λύσεις της εξίσωσης Bloch, συστήµατα 
ανίχνευσης, παλµοσειρές, διαδικασίες χαλάρωσης και µέτρησή τους, εξίσωση απεικόνισης 
ΠΜΣ. 
 Μέθοδοι Απεικόνισης Υπερήχων: Φυσικές αρχές, παραγωγή και ανίχνευση, pulse-echo 
US imaging, υπερηχοτοµογραφική απεικόνιση πραγµατικού χρόνου, υπερηχογραφική 
απεικόνιση Doppler, τοµογραφία υπερήχων, αξιολόγηση απεικονιστικών µεθόδων 
υπερήχων.  
 Περιθλαστική Τοµογραφία: Προβολές στην περιθλαστική τοµογραφία, προσεγγιστικές 
λύσεις της κυµατικής εξίσωσης, το θεώρηµα περίθλασης Fourier, αλγόριθµοι 
ανακατασκευής.  
 Αλληλεπίδραση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων RF και Βιολογικών Ιστών: Ηλεκτρικές 
ιδιότητες βιολογικών ιστών, βιολογικά αποτελέσµατα ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, 
δοσιµετρικά µεγέθη και όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.  
 
Αυτόµατος Έλεγχος ΙΙ και Εργαστήριο  (3.3.32.8.2.9) 

Περιγραφή και ανάλυση συστηµάτων διακριτού χρόνου. Ανάλυση συνεχών και διακριτών 
σηµάτων. Γραφικά και αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας. Ανάλυση στο χώρο κατάστασης, 
ελεγξιµότητα, παρατηρησιµότητα, διάσπαση Kalman. Κλασικές µέθοδοι σχεδίασης 
(γεωµετρικός τόπος ριζών, τεχνικές Bode και Nyquist, ρυθµιστές PID). Σχεδίαση ρυθµιστή 
για αυθαίρετη τοποθέτηση πόλων. Παρατηρητές του διανύσµατος. Βέλτιστος έλεγχος 
συστηµάτων διακριτού χρόνου. Αναγνώριση συστηµάτων, αρχή ελαχίστων τετραγώνων. 
Προσαρµοστικός έλεγχος (αυτορυθµιζόµενος έλεγχος, έλεγχος αναφοράς σε πρότυπο). 
Υλοποίηση ρυθµιστών (κυκλωµατική υλοποίηση, υλοποίηση µε µικροϋπολογιστές). 
Πρακτικές εφαρµογές.  
 Εργαστηριακές ασκήσεις πάνω στα PLC, στους ρυθµιστές PID, στα συστήµατα CIM, 
στον έλεγχο ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων, στον έλεγχο διεργασιών, στην αναγνώριση 
και προσοµοίωση συστηµάτων, στη σχεδίαση βέλτιστων, προσαρµοστικών και άλλων 
ρυθµιστών (π.χ. µε χρήση πακέτων, όπως το MATLAB) κ.λπ.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
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Ιστορία της Φυσικής του 19ου και 20ου αιώνα  

Εισαγωγή. Η εννοιολογική δοµή της Φυσικής του 19ου αιώνα. Faraday, ανακάλυψη της 
ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής, δυναµικές γραµµές. Maxwell, η µέθοδος της φυσικής 
αναλογίας, το πεδίο. Weber - Helmholtz - Hertz, το γερµανικό πλαίσιο. Μηχανικοί 
αιθέρες. Θερµιδική θεωρία. Carnot, Joule, Thomson, Clausius. Νόµοι θερµοδυναµικής. 
Αρχή της διατήρησης της ενέργειας. Κινητική θεωρία των αερίων. Maxwell - Boltzmann, 
προβλήµατα µοριακής Φυσικής. Lorentz. Ο ακίνητος αιθέρας. Ηλεκτροµαγνητικό 
κοσµοείδωλο. Poincare. Η δυναµική του ηλεκτρονίου. Einstein. Ειδική θεωρία της 
σχετικότητας, οι πηγές της, το "κρίσιµο" πείραµα. Περί δόµησης επιστηµονικής θεωρίας. 
Ο νόµος του Planck, η προϊστορία και η ερµηνεία του. Το άτοµο του Bohr. Η ad-hoc 
σύνθεση. Η γένεση της κβαντικής Μηχανικής. Η διαµάχη Einstein - Bohr. 
 
 
 

9ο εξάµηνο 

 
Υπολογιστική Φυσική ΙΙ, Μοντελοποίηση (9.4.47.9.2.9) 

Τυχαίες διαδικασίες: Μέθοδοι Monte-Carlo, διάχυση, εντροπία και το βέλος του χρόνου. 
Στατιστική Μηχανική: Μετατροπές φάσης. Πρότυπο Ising. Μοριακή δυναµική: τήξη. 
Κβαντική Μηχανική: δέσµιες καταστάσεις και προβλήµατα σκέδασης, πρότυπο Kronig-
Penney. Στατιστικές µέθοδοι της Φυσικής: επεξεργασία δεδοµένων, προσαρµογή 
καµπυλών σε πειραµατικά δεδοµένα. 
 
Στοιχειώδη Σωµατίδια  (9.4.41.9.2.9) 

Εισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση.  Θεωρία οµάδων και το µοντέλο των κουάρκ.   
Συµµετρία χειρός.  Μοντέλο παρτονίων.  Θεωρίες βαθµίδας και αυθόρµητο σπάσιµο. 
Χώρος των φάσεων: υπολογισµοί ενεργού διατοµής. Στοιχεία Κβαντικής 
Χρωµοδυναµικής. Το καθιερωµένο πρότυπο των ηλεκτροασθενών αλληλεπιδράσεων. 
Μεγαλοενοποιηµένες θεωρίες. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
 

Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά ∆ίκτυα  (9.4.48.9.2.9) 

Στατιστική Bayes θεωρία για αναγνώριση προτύπων. Συναρτήσεις απόφασης. 
Κατηγοριοποίηση µε συναρτήσεις απόφασης. Αλγόριθµοι εκµάθησης. Εισαγωγή στις 
βασικές έννοιες των νευρωνικών δικτύων. Βασικές αρχιτεκτονικές: ∆ίκτυα µε εµπρόσθια 
τροφοδότηση, ∆ίκτυα µε ανάδραση. Τεχνικές µάθησης νευρωνικών δικτύων: Εκπαίδευση 
µε δάσκαλο και χωρίς δάσκαλο – σύνδεση µε θεωρία βελτιστοποίησης. Αναγνώριση 
προτύπων µε Νευρωνικά συστήµατα. 
 
 
Εφαρµογές των Λέιζερ στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον  (9.4.40.9.2.9) 

Βασικές αρχές αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας λέιζερ και έµβιας ύλης. Βιοφυσικοί 
µηχανισµοί δράσης. ∆ιαγνωστικές εφαρµογές των λέιζερ. Χειρουργικές εφαρµογές των 
λέιζερ. Φωτοδυναµική θεραπεία. Ιατρικά λέιζερ και δοσιµετρία. Ασφάλεια κατά τη χρήση 
των λέιζερ.   
    Βασικές αρχές διάδοσης της ακτινοβολίας λέιζερ στην ατµόσφαιρα. Σκέδαση Mie και 
Rayleigh. Σκέδαση Raman. Τεχνική LIF. Τεχνική LIDAR (εξίσωση διάδοσης της 
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ακτινοβολίας, γεωµετρία διατάξεων, τεχνικές καταγραφής σηµάτων). Τεχνική DIAL. 
Μέτρηση ρύπων στην ατµόσφαιρα και στην υδρόσφαιρα. 
 
Κεραµικά και ∆ιηλεκτρικά Υλικά  (9.4.38.9.2.9) 

Κεραµικά Υλικά: Εισαγωγή, Φυσικοχηµικές ιδιότητες κεραµικών. Μέθοδοι παρασκευής 
και κατεργασίας κεραµικών, Τεχνικές χαρακτηρισµού κεραµικών. Μονωτικά, Ηµιαγώγιµα 
και Υπεραγώγιµα κεραµικά, Κεραµικά ιοντικής αγωγιµότητας. Άµορφα κεραµικά, Ύαλοι, 
Υαλώδης µετάβαση. Νανοκεραµικά και πορώδη κεραµικά.  
 ∆ιηλεκτρικά Υλικά: ∆ιηλεκτρικές ιδιότητες υλικών. Πειραµατικές µέθοδοι µελέτης 
διηλεκτρικών ιδιοτήτων. Ηλεκτροµονωτικά υλικά, ∆ιηλεκτρικά υλικά πυκνωτών, 
∆ιηλεκτρικά υλικά µικροηλεκτρονικής. Ενεργά διηλεκτρικά (σιδηροηλεκτρικά, 
πιεζοηλεκτρικά, πυροηλεκτρικά και ηλεκτρίτες). 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 
 
Τεχνολογία Μικροσυστηµάτων (9.4.46.9.2.9) 

Μικροσυστήµατα και νανοσυστήµατα: Ορισµός και παραδείγµατα µικροσυστηµάτων. 
Συνάφεια µικροηλεκτρονικής, µικρο-οπτικής και µικρο-ηλεκτροµηχανικής τεχνολογίας. 
Βασικές τεχνολογικές διαδικασίες κατασκευής µικροσυστηµάτων και µαθηµατικά 
µοντέλα. Ανάπτυξη κρυστάλλων και βασικές ιδιότητες. Θερµική οξείδωση. ∆ιάχυση 
προσµίξεων. Ιοντική εµφύτευση. Χηµική και φυσική εναπόθεση αγώγιµων και µονωτικών 
στρωµάτων. Λιθογραφία. Εγχάραξη. Παραδείγµατα κατασκευής µικροηλεκτρονικών 
διατάξεων και συστηµάτων. 
 Ειδικές διαδικασίες για την µικροµηχανική-Μικροαισθητήρες: Μικροµηχανική 
επεξεργασία επιφάνειας και όγκου. Μικρο-αισθητήρες και ενεργοποιητές, φυσικές αρχές 
λειτουργίας. Τεχνολογία κατασκευής και παραδείγµατα φυσικών και βιοχηµικών 
αισθητήρων.  
 Από τη µικροτεχνολογία στη νανοτεχνολογία και τα νανοσυστήµατα: Μέθοδοι 
κατασκευής στην νανοµετρική κλίµακα. Aυτο-οργάνωση και οργανωµένη κατασκευή 
νανοσωµατιδίων. Επαφή µε τον µακρόκοσµο. Εφαρµογές στην νανοηλεκτρονική και 
νανο-αισθητήρες.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 
 
Σχετικότητα  (9.4.44.9.2.9) 

Μετασχηµατισµοί Lorentz. Τετραδιανύσµατα. Σχετικιστική δυναµική. Μετασχηµατισµοί 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Σχετικιστική κινηµατική. Αρχή της ισοδυναµίας. Γεωµετρία 
του καµπύλου χώρου. Τανυστής καµπυλότητας. Εξίσωση Einstein. Σφαιρικά συµµετρική 
λύση. 
 
Φυσική του Περιβάλλοντος  (9.4.18.9.1.9) 

Εισαγωγή. ∆οµή και σύσταση της ατµόσφαιρας και της βιόσφαιρας. ∆ιάδοση 
ακτινοβολίας και εξισώσεις κίνησης στην ατµόσφαιρα. Στρώµα του όζοντος. Συνθήκες 
ευστάθειας στην ατµόσφαιρα. Ατµοσφαιρική ρύπανση. ∆οµή και σύσταση της 
υδρόσφαιρας. ∆ιάδοση ακτινοβολίας και εξισώσεις κίνησης στην υδρόσφαιρα. Ρύπανση 
υδάτων. Μηχανισµοί ανταλλαγής ενέργειας µεταξύ ατµόσφαιρας και υδρόσφαιρας. 
Παγκόσµια κλιµατική αλλαγή. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
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Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική και Τηλεϊατρική   (9.4.42.9.2.9) 

Ορολογία και σχεδιασµός προτύπων (Modeling). Ενέργεια, θερµότητα, έργο και ισχύς του 
ανθρώπινου σώµατος. Εµβιοµηχανική, µυϊκό σύστηµα και δυνάµεις. Φυσική του 
σκελετού. Πίεση στο σώµα. Ώσµωση και νεφροί. Φυσική των πνευµόνων και αναπνοής. 
Φυσική του καρδιαγγειακού συστήµατος και ηλεκτρικά σήµατα. Ήχος, οµιλία και ακοή. 
Αλληλεπίδραση υπερήχων-έµβιας ύλης και εφαρµογές Φυσική των οφθαλµών και της 
όρασης, τεχνητή όραση. 

Εισαγωγή στην τηλεϊατρική. Σχεδίαση και οργάνωση υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Χρήση 
εργαλείου HERMES. Θέµατα ποιότητας. Θέµατα αξιολογήσεως υπηρεσιών. Θέµατα 
διαχείρισης έργου. Μεθοδολογία PRINCE. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, Βάσεις 
δεδοµένων ασθενών. Μετάδοση δεδοµένων και εικόνας. Κλινικές εφαρµογές.  
 
Μηχανική των Θραύσεων και Εργαστήριο  (9.3.14.9.2.9) 

Εισαγωγή: Μηχανική των Θραύσεων (ΜτΘ) και Αντοχή των Υλικών. Οι αρχές της ΜτΘ, 
η εξέλιξη του σχεδιασµού κατασκευών - εφαρµογές. Μορφές και µηχανισµοί θραύσης, 
προσοµοίωση της θραύσης σε επίπεδο ατοµικού πλέγµατος. Οι αρχές της Γραµµικά-
Ελαστικής ΜτΘ.  
 Γραµµικά-Ελαστική ΜτΘ: Απλές λύσεις εντατικών πεδίων στην αιχµή της ρωγµής, 
συντελεστής εντάσεως των τάσεων (Σ.Ε.Τ.), κριτήριο θραύσης Griffith-Irwin. Ενεργειακές 
θεωρήσεις για ρηγµατωµένα σώµατα, ρυθµός απελευθέρωσης ενέργειας, το ολοκλήρωµα 
J. Πειραµατικές µέθοδοι της ΜτΘ - πειραµατικός προσδιορισµός του IcK . Βασικά 
κριτήρια εκκίνησης ρωγµής υπό σύνθετη καταπόνηση. Πλαστική ζώνη και αντοχή σε 
θραύση. 
 Στοιχεία ελαστοπλαστικής ΜτΘ και εισαγωγή στη δυναµική ΜτΘ: Η πλαστική ζώνη στο 
άκρο της ρωγµής (Irwin, Dugdale, Mises). Το πεδίο-HRR. Ελαστοπλαστική θραύση. Το 
ολοκλήρωµα J, το άνοιγµα των χειλέων της ρωγµής (COD), καµπύλη αντίστασης της 
ρωγµής (R-curve). Εισαγωγή στην δυναµική Μηχανική των Θραύσεων, ασυµπτωτικό 
πεδίο στο άκρο ταχέως κινουµένης ρωγµής, ενεργειακές θεωρήσεις στην δυναµική 
θραύση. Κόπωση (κριτήρια αστοχίας από κόπωση). 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
 
Ρευστοµηχανική (9.3.11.9.1.9) 

 Εισαγωγή. (Υλικό σηµείο, σωµατιδιακή και χωρική περιγραφή της κίνησης, υλική 
χρονική παράγωγος, θεώρηµα µεταφοράς Reynolds. Ιδεατά ρευστά.) 
 Εξισώσεις κίνησης. (Εξισώσεις Euler και συνοριακές συνθήκες για ιδεατά, ασυµπίεστα 
ρευστά, συντηρητικά πεδία δυνάµεων. Ρυθµός µεταβολής και διατήρηση του 
στροβιλισµού - θεωρήµατα στροβιλισµού Kelvin-Helmholtz. Mόνιµη αστρόβιλη ροή, 
εξίσωση Bernoulli). 
 ∆ιδιάστατη ροή εκ δυναµικού. (Ροϊκή συνάρτηση και συνάρτηση δυναµικού. Μιγαδικό 
δυναµικό, ροϊκές γραµµές. Ολόµορφες συναρτήσεις, θεώρηµα Cauchy, αναλυτική 
συνέχιση, πόλοι, ολόµορφες απεικονίσεις. Εφαρµογές από τη θεωρία ροής υπογείων 
υδάτων). 
 ∆υναµική ιδανικών αερίων. (Καταστατική εξίσωση, εξίσωση κύµατος, ακουστικό κύµα. 
Συστήµατα οιονεί γραµµικών υπερβολικών εξισώσεων, κρουστικά κύµατα - θεώρηµα 
Rankine-Hugoniot - ασθενείς λύσεις. Χαρακτηριστικές για δ.ε. ανώτερης τάξης. 
Αναλλοίωτες Riemann).  
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Πυρηνική Τεχνολογία  

Πυρηνικές αντιδράσεις µε νετρόνια. Πυρηνική σχάση. Σκέδαση, διάχυση, απορρόφηση, 
θερµοποίηση νετρονίων. Υπολογισµοί κρισιµότητας γυµνών οµογενών συστηµάτων 
θερµικών νετρονίων. Πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος. Συγκρότηση πυρηνοηλεκτρικών 
σταθµών. Πυρηνικό καύσιµο. Απαγωγή θερµότητας από τον πυρήνα πυρηνικών 
αντιδραστήρων ισχύος σε µόνιµη κατάσταση. Θερµοδυναµικοί κύκλοι και παραγωγή 
ενέργειας. Ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων και πυρηνικά ατυχήµατα. ∆ιασπορά 
προϊόντων σχάσεως στην ατµόσφαιρα. Βιοµηχανικές εφαρµογές πυρηνικής τεχνολογίας. 
Βασικές αρχές ακτινοπροστασίας και Ραδιοπεριβαλλοντική. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 
 
∆ίκαιο  (9.1.09.9.2.9) 

Επιχειρείται µια γενική θεώρηση του εθνικού δικαίου, επεξήγονται οι βασικές νοµικές 
έννοιες και οι κυριότερες νοµικές σχέσεις οι οποίες δηµιουργούνται και περιλαµβάνονται 
στους ακόλουθους κλάδους του δικαίου: ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, (Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 
∆ιοικητικό ∆ίκαιο), Ιδιωτικό ∆ίκαιο, Αστικό ∆ίκαιο ( Γενικές Αρχές, Ενοχικό ∆ίκαιο, µε 
έµφαση στο δίκαιο των συµβάσεων), Εµπράγµατο ∆ίκαιο)  Εµπορικό ∆ίκαιο (∆ίκαιο των 
Εµπορικών πράξεων, ∆ίκαιο των Εµπορικών  Εταιρειών), Εργατικό ∆ίκαιο, µε έµφαση 
στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και τα εργατικά ατυχήµατα Στη συνέχεια 
ακολουθεί συνοπτική ανάλυση των γενικών αρχών του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, Πυλώνες της 
ΕΕ, Θεσµοί, Όργανα , Πράξεις των οργάνων, Οικονοµικές ελευθερίες. Ειδικότερα θέµατα: 
∆ίκαιο του Περιβάλλοντος, (Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία) ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού, 
∆ίκαιο της Πληροφορικής (Προστασία προσωπικών δεδοµένων, πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
λογισµικού, βάσεων δεδοµένων). Τις παραδόσεις του µαθήµατος ακολουθούν πρακτικές 
ασκήσεις, δηλαδή λύσεις πρακτικών νοµικών ζητηµάτων, αποφάσεις δικαστηρίων, οι δε 
εξετάσεις διεξάγονται µε το σύστηµα  Multiple choice  και την επίλυση πρακτικών 
θεµάτων. 
 
Περιβαλλοντική Πολιτική 

Παραδοσιακές απόψεις για τις σχέσεις ανθρώπου - φύσης: Η φύση στην ελληνική 
φιλοσοφία. Οι σχέσεις ανθρώπου - φύσης στην ιουδαïκή θρησκεία. Χριστιανισµός και 
φύση. Η νέα επιστηµονική επανάσταση και η έννοια της φύσης. Η φύση στη νεώτερη 
φιλοσοφία. 
 Προβλήµατα σύγχρονης περιβαλλοντικής φιλοσοφίας: Οικολογία, τι είναι και τι δεν 
είναι. Μεταφυσικά και επιστηµολογικά προβλήµατα. Ηθικά και πολιτικά προβλήµατα.  
 Τεχνολογία και φυσικό περιβάλλον: Άνθρωπος και τεχνολογία. Τεχνολογία και 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Περιβαλλοντική πολιτική και δίκαιο του περιβάλλοντος στη 
χώρα µας και στην Ε.Ε.  
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6.4  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
ΤΟΥ ΕΜΠ 

 

6.4.1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
Γραµµική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωµετρία  
         (9.2.1.1.1.2, 9.2.4.1.1.3, 9.2.02.1.1.5, 9.2.5.1.1.6) 

∆ιανυσµατικός λογισµός: Πράξεις µεταξύ διανυσµάτων, διανυσµατικά γινόµενα 
(εσωτερικό, εξωτερικό και µικτό γινόµενο). Ευθεία στο χώρο και επίπεδο. Επιφάνειες και 
καµπύλες του χώρου γενικά. Κυλινδρικές, κωνικές επιφάνειες και επιφάνειες εκ 
περιστροφής. Επιφάνειες 2ου βαθµού, µελέτη και σχεδίαση. Σχεδίαση καµπύλων του 
χώρου.  
 ∆ιανυσµατικοί χώροι, υπόχωροι, βάση και διάσταση διανυσµατικών χώρων. Θεώρηµα 
διαστάσεων. Ορίζουσες. Ιδιότητες, ανάπτυγµα κατά Laplace. Γραµµικές απεικονίσεις. 
Πίνακες και γραµµικές απεικονίσεις, αλλαγή βάσης, όµοιοι πίνακες, κανονική µορφή 
πινάκων. ∆ιανυσµατικοί χώροι µε εσωτερικό γινόµενο: Ορθοκανονικές βάσεις, ορθογώνιο 
συµπλήρωµα. Αυτοσυζυγείς, ισοµετρικοί, ορθογώνιοι και ορθοµοναδιαίοι 
µετασχηµατισµοί. Γραµµικά συστήµατα: Βαθµός πίνακα, στοιχειώδεις µετασχηµατισµοί, 
επίλυση γραµµικών συστηµάτων. Χαρακτηριστικά ποσά γραµµικών µετασχηµατισµών και 
πινάκων. Θεώρηµα Cayley-Hamilton, ελάχιστο πολυώνυµο πίνακα. Χαρακτηριστικά ποσά 
πινάκων ειδικής µορφής. Τετραγωνικές µορφές και οι εφαρµογές τους. 

∆ιδάσκεται στα Τµήµατα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Χηµικών, Τοπογράφων. 
 

Γραµµική Άλγεβρα και εφαρµογές (9.2.3.1.1.8) 

Γραµµικοί και αφφινικοί (οµοπαραλληλικοί) χώροι. Οµοιότητες, διαφορές και πράξεις 
µεταξύ σηµείων και διανυσµάτων. Γραµµικοί και αφφινικοί µετασχηµατισµοί. Πίνακες, 
ορίζουσες και γραµµικά συστήµατα. Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα. Θετικά ορισµένοι 
πίνακες. Εσωτερικό γινόµενο - ορθογωνιότητα. Τετραγωνικές µορφές. Αναλυτική 
Γεωµετρία - Εφαρµογές (π.χ. στην επίλυση γραµµικού συστήµατος διαφορικών εξισώσεων 
της µορφής  B AX  X +=&  και στην εύρεση ιδιοσυχνοτήτων ταλαντωτικού συστήµατος). 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών. 
 

Παραστατική και Ανώτερη Γεωµετρία (9.2.81.1.1.1, 9.2.80.1.1.6)  

Προβολικός χώρος, επίπεδο, ευθεία. ∆ιπλός λόγος. Προβολικοί µετασχηµατισµοί. 
Μετρική. Ιδιότητες, κατασκευές. Ασκήσεις. Κωνικές τοµές, ιδιότητες, κατασκευές. 
Ασκήσεις. 
 Εισαγωγή στην Παραστατική Γεωµετρία. Το σύστηµα των δύο επιπέδων προβολής. Το 
σύστηµα του ενός επιπέδου προβολής και των υψοµέτρων. Στα δύο αυτά συστήµατα 
µελετούνται: συντεταγµένες, παράσταση σηµείου, ευθείας, επιπέδου, συµβατές και 
ασύµβατες ευθείες, ίχνη ευθείας και επιπέδου, τοµή επιπέδου µε ευθεία ή επίπεδο. 
Μέθοδοι επίλυσης προβληµάτων. Παράσταση πολυέδρων και τοµή µε επίπεδο και ευθεία. 
Αναπτύγµατα πολυέδρων. Προβλήµατα. Εφαρµογές. 
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 Επιφάνειες δευτέρου βαθµού. Ιδιότητες σφαίρας, κώνου και κυλίνδρου. Παράσταση 
αυτών και τοµή µε ευθεία ή επίπεδο. Αναπτύγµατα κώνων και κυλίνδρων. Προβλήµατα. 
Εφαρµογές. 

∆ιδάσκεται στα Τµήµατα Πολιτικών, Τοπογράφων. 
 
Μαθηµατική Ανάλυση (Συναρτήσεις µιας µεταβλητής, Συναρτήσεις πολλών  
µεταβλητών) (9.2.14.1.1.6) 

Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών. ∆ιαφορικός λογισµός µιας µεταβλητής (θεµελιώδη 
θεωρήµατα, τύπος Taylor - Mac-Laurin, ακρότατα, διαφορικό και διαφορικό ανωτέρας 
τάξεως συναρτήσεως). Ολοκληρωτικός λογισµός µιας µεταβλητής (ορισµένο 
ολοκλήρωµα, αόριστο ολοκλήρωµα, ολοκληρώµατα που εξαρτώνται από παράµετρο) και 
εφαρµογές. Ακολουθίες συναρτήσεων. Σειρές πραγµατικών αριθµών (κριτήρια). 
∆υναµοσειρές (Taylor και Mac-Laurin). 
 Ο Ευκλείδειος χώρος Rn. Συναρτήσεις µεταξύ Ευκλειδείων χώρων, όριο και συνέχεια 
συναρτήσεων. Παράγωγοι διανυσµατικών συναρτήσεων µιας µεταβλητής, εφαρµογές στη 
Μηχανική και στη ∆ιαφορική Γεωµετρία, πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές 
συντεταγµένες. ∆ιαφορίσιµες συναρτήσεις (η µερική παράγωγος, παράγωγος κατά 
κατεύθυνση, το διαφορικό). ∆ιανυσµατικά πεδία, κλίση-απόκλιση-στροβιλισµός. Βασικά 
θεωρήµατα διαφορίσιµων συναρτήσεων (θεωρήµατα µέσης τιµής, Taylor). Θεώρηµα της 
αντίστροφης συνάρτησης, θεωρήµατα πεπλεγµένων συναρτήσεων, συναρτησιακή 
εξάρτηση. Τοπικά ακρότατα, ακρότατα υπό συνθήκες. ∆ιπλά και τριπλά ολοκληρώµατα: 
ορισµοί, κριτήρια ολοκληρωσιµότητας, ιδιότητες του διπλού-τριπλού ολοκληρώµατος. 
Αλλαγή µεταβλητών, εφαρµογές. Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. Εφαρµογές. Επιφανειακά 
ολοκληρώµατα. Εφαρµογές. Θεωρήµατα Green, Gauss, Stokes. ∆ιανυσµατική ανάλυση 
(απόκλιση και περιστροφή διανυσµατικού πεδίου, ολοκληρωτικοί τύποι, ειδικά 
διανυσµατικά πεδία). 

∆ιδάσκεται στη Σχολή  Τοπογράφων 
 

Αναλυτική, ∆ιαφορική και Προβολική Γεωµετρία (9.2.82.2.1.8) 

Αναλυτική γεωµετρία στο χώρο: Ευθεία γραµµή - Επίπεδο - Ευθειογενείς επιφάνειες. 
Επιφάνειες εκ περιστροφής. Επιφάνειες δεύτερου βαθµού. Οµοπαραλληλικός σηµειακός 
χώρος n-διαστάσεων. Βαρυκεντρικό σύστηµα συντεταγµένων. Μερικός λόγος. 
Οµοπαραλληλικές απεικονίσεις. Προβολικός χώρος n-διαστάσεων. Προβολικές 
συντεταγµένες. ∆ιπλός λόγος - Αρµονικές τετράδες - Προβολικές απεικονίσεις. Κεντρική 
και παράλληλη προβολή. Εξίσωση καµπύλων και επιφανειών σε πεπλεγµένη µορφή. Ρητές 
καµπύλες. Γεωµετρική λειότητα. Μέθοδοι ορατότητας, σκίασης και ανάκλασης. 
 ∆ιαφορική Γεωµετρία: Γενικά περί καµπύλης. Καµπυλότητα και στρέψη. Τρίεδρο 
Frenet. Τοπικές κανονικές εξισώσεις καµπύλης. Εξειλιγµένες και ενειλιγµένες. Επαφή 
καµπυλών. Γενικά περί επιφανειών. Εφαπτόµενο επίπεδο και κάθετο διάνυσµα. Τύπος 
Meusnier. Εγγύτατο παραβολοειδές. ∆είκτρια του Dupin. Τύπος του Euler. Μέση και 
ολική (Gauss) καµπυλότητα. Γραµµές καµπυλότητας και ασυµπτωτικές γραµµές. 
Γεωδαισιακές γραµµές. Αναπτυκτές επιφάνειες. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών. 
 

Μαθηµατικά Ι (Συναρτήσεις µιας µεταβλητής)  
     (9.2.10.1.1.2, 9.2.32.1.1.3, 9.2.36.1.1.5) 

Σύνολα, σχέσεις-συναρτήσεις. Πραγµατικοί αριθµοί (εισαγωγικά, τοπολογική δοµή του 
R). Ακολουθίες (σύγκλιση ακολουθιών, θεώρηµα Bolzano-Weierstrass, ακολουθίες 
Cauchy, ανώτερο και κατώτερο όριο). Σειρές (κριτήρια σύγκλισης, εναλλάσσουσες σειρές, 
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απόλυτα συγκλίνουσες σειρές, σειρές µε θετικούς όρους, ειδικά κριτήρια σύγκλισης, 
γινόµενο σειρών κατά Cauchy). Συνέχεια και οµοιόµορφη συνέχεια συναρτήσεων, βασικά 
θεωρήµατα, αντίστροφες τριγωνοµετρικές συναρτήσεις, υπερβολικές συναρτήσεις και οι 
αντίστροφές τους. Παράγωγος και διαφορικό συναρτήσεων. Προσέγγιση συναρτήσεων µε 
πολυώνυµα, τύπος και σειρά Taylor.  
 Αόριστο ολοκλήρωµα (µέθοδοι ολοκλήρωσης). Ολοκλήρωµα του Riemann (ορισµός, 
κριτήρια ολοκληρωσιµότητας, θεµελιώδη θεωρήµατα, µέθοδοι ολοκλήρωσης, 
προσεγγιστική ολοκλήρωση, γεωµετρικές εφαρµογές του ορισµένου ολοκληρώµατος). 
Γενικευµένο ολοκλήρωµα (περίπτωση διαστήµατος ηµιανοικτού και φραγµένου, 
ηµιανοικτού και µη φραγµένου, γενική περίπτωση). ∆υναµοσειρές (ιδιότητες, κριτήρια 
σύγκλισης). Τεχνικές επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης και 
δεύτερης τάξης γραµµικών µε σταθερούς συντελεστές. 

∆ιδάσκεται στα Τµήµατα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Χηµικών.  
 

Μαθηµατική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις µιας µεταβλητής) (9.2.12.1.1.8) 

Πραγµατικοί αριθµοί. Στοιχεία λογικής. Εισαγωγή στα σύνολα. Ακολουθίες και σειρές 
πραγµατικών αριθµών. Πραγµατικές συναρτήσεις µιας µεταβλητής. ∆ιαφορικός Λογισµός 
συναρτήσεων µιας µεταβλητής. Αόριστο και ορισµένο ολοκλήρωµα. Εφαρµογές. 
∆υναµοσειρές. Γενικευµένα ολοκληρώµατα. Κριτήρια σύγκλισης. Συναρτήσεις Γάµµα και 
Βήτα. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως (γραφική λύση, χωριζοµένων 
µεταβλητών, οµογενείς, γραµµικές, Bernoulli). Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας 
τάξεως µε σταθερούς συντελεστές. Εφαρµογές. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών. 
 

Μαθηµατικά Ι (Συναρτήσεις µιας µεταβλητής, Γραµµική Άλγεβρα Ι) (9.2.11.1.1.7) 

Τεχνικές επίλυσης διαφορικών εξισώσεων α΄ και β΄ τάξης µε σταθερούς συντελεστές. 
Ακολουθίες και σειρές. ∆ιαφορικός λογισµός (διαφορικό, ανάπτυγµα Taylor, 
προσεγγίσεις). Ολοκληρωτικός λογισµός (αόριστο, ορισµένο και γενικευµένο 
ολοκλήρωµα, εφαρµογές). Εργαστηριακές υπολογιστικές ασκήσεις στον διαφορικό, 
ολοκληρωτικό λογισµό και στην Αναλυτική Γεωµετρία. ∆ιανυσµατικός λογισµός, ευθείες, 
επίπεδα, καµπύλες και επιφάνειες στον χώρο. Πίνακες, διανυσµατικοί χώροι, ορίζουσες, 
γραµµικά συστήµατα.  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. 
 

Μαθηµατικά Ι (Συναρτήσεις µιας µεταβλητής, Γραµµική Άλγεβρα) (9.2.15.1.1.1) 

Ανάλυση: Απεικονίσεις. Πραγµατικοί αριθµοί (τοπολογική δοµή του R θεωρήµατα Heine-
Borel και Bolzano-Weierstrass). Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών. ∆ιαφορικός λογισµός 
µιας µεταβλητής (θεµελιώδη θεωρήµατα, τύπος Taylor - Mac-Laurin, ακρότατα, 
διαφορικό και διαφορικό ανωτέρας τάξεως συναρτήσεως). Ολοκληρωτικός λογισµός µιας 
µεταβλητής (ορισµένο ολοκλήρωµα, αόριστο ολοκλήρωµα, ολοκληρώµατα που 
εξαρτώνται από παράµετρο) και εφαρµογές. Ακολουθίες συναρτήσεων. Σειρές 
πραγµατικών αριθµών (κριτήρια). ∆υναµοσειρές (Taylor και Mac-Laurin). Σειρές Fourier. 
Γενικευµένα ολοκληρώµατα (κριτήρια συγκλίσεως, συνάρτηση Γ). 
 Γραµµική Άλγεβρα: Γραµµικοί χώροι. Πίνακες, γραµµικές απεικονίσεις και ορίζουσες 
(πίνακας γραµµικής απεικονίσεως, αντιστρέψιµοι πίνακες, πίνακας αλλαγής βάσεως). 
Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα τελεστών (διαγωνοποίηση πινάκων, χαρακτηριστικό 
πολυωνυµικό πίνακα, θεώρηµα Caley-Hamilton). Ορθογώνιοι και συµµετρικοί πίνακες. 
Τετραγωνικές µορφές. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. 
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Μαθηµατικά για Αρχιτέκτονες I (9.2.13.1.1.4) 

Αναλυτική Γεωµετρία Χώρου: Συστήµατα συντεταγµένων. Εξισώσεις ευθείας. Εξισώσεις 
επιπέδου. Καµπύλες 2ου βαθµού. Πίνακας χαρακτηριστικών µεγεθών - Τετραγωνικές 
µορφές. Μαθηµατικά για CAD. Εφαρµογές. 
 ∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός: Παράγωγοι. Βασικά θεωρήµατα. Σειρές 
Taylor. Κανόνας L΄ Hopital. Μέγιστα - Ελάχιστα. Γραφική παράσταση συνάρτησης. 
Αόριστο ολοκλήρωµα. Ορισµένο ολοκλήρωµα και εφαρµογές. ∆ιαφορικές εξισώσεις 1ης 
και 2ας τάξεως. Εισαγωγή στο λογισµό πολλών µεταβλητών. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων. 
 

Μαθηµατικά ΙΙ (Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών)  
     (9.2.20.2.1.1, 9.2.16.2.1.2, 9.2.33.2.1.3) 

Ο Ευκλείδειος χώρος Rn. Συναρτήσεις µεταξύ Ευκλειδείων χώρων, όριο και συνέχεια 
συναρτήσεων. Παράγωγοι διανυσµατικών συναρτήσεων µιας µεταβλητής, εφαρµογές στη 
Μηχανική και στη ∆ιαφορική Γεωµετρία, πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές 
συντεταγµένες. ∆ιαφορίσιµες συναρτήσεις (η µερική παράγωγος, παράγωγος κατά 
κατεύθυνση, το διαφορικό). ∆ιανυσµατικά πεδία, κλίση-απόκλιση-στροβιλισµός. Βασικά 
θεωρήµατα διαφορίσιµων συναρτήσεων (θεωρήµατα µέσης τιµής, Taylor). Θεώρηµα της 
αντίστροφης συνάρτησης, θεωρήµατα πεπλεγµένων συναρτήσεων, συναρτησιακή 
εξάρτηση. Τοπικά ακρότατα, ακρότατα υπό συνθήκες. ∆ιπλά και τριπλά ολοκληρώµατα: 
ορισµοί, κριτήρια ολοκληρωσιµότητας, ιδιότητες του διπλού-τριπλού ολοκληρώµατος. 
Αλλαγή µεταβλητών, εφαρµογές. Πολλαπλά ολοκληρώµατα. Γενικευµένα πολλαπλά 
ολοκληρώµατα και ολοκληρώµατα µε παράµετρο. Επικαµπύλια ολοκληρώµατα: 
επικαµπύλιο ολοκλήρωµα α΄ και β΄ είδους, επικαµπύλια ολοκληρώµατα ανεξάρτητα του 
δρόµου, θεώρηµα Green, απλά και πολλαπλά συνεκτικοί τόποι του R2 και R3. Στοιχεία από 
τη θεωρία των επιφανειών, επιφανειακά ολοκληρώµατα α΄ και β΄ είδους. Βασικά 
θεωρήµατα ∆ιανυσµατικής Ανάλυσης (θεωρήµατα Stokes και Gauss), εφαρµογές. 

∆ιδάσκεται στα Τµήµατα Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων.  
 

Μαθηµατική ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών και διανυσµατική  
     ανάλυση) (9.2.18.2.1.8) 

Ο χώρος Rn. Τοπολογία ενός µετρικού χώρου. Συστήµατα συντεταγµένων (πολικές, 
σφαιρικές κυλινδρικές). Όριο και συνέχεια συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. Βασικά 
θεωρήµατα. ∆ιαφορικός λογισµός συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. Θεώρηµα 
πεπλεγµένων συναρτήσεων και θεώρηµα αντίστροφης απεικόνισης. Ακρότατα 
συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. Ακρότατα υπό συνθήκη. Στοιχεία διαφορικής 
γεωµετρίας. Καµπυλόγραµµες συντεταγµένες. Ολοκληρωτικός λογισµός συναρτήσεων 
πολλών µεταβλητών. ∆ιπλά, τριπλά ολοκληρώµατα. Εφαρµογές. Επικαµπύλια 
ολοκληρώµατα. Εφαρµογές. Επιφανειακά ολοκληρώµατα. Εφαρµογές. Θεωρήµατα Green, 
Gauss, Stokes. ∆ιανυσµατική ανάλυση (απόκλιση και περιστροφή διανυσµατικού πεδίου, 
ολοκληρωτικοί τύποι, ειδικά διανυσµατικά πεδία). Εφαρµογές στη µηχανική του συνεχούς 
µέσου. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών. 
 

Μαθηµατικά ΙΙ (Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών, Γραµµική Άλγεβρα ΙΙ)  
    (9.2.17.2.1.7) 

Ευκλείδειος χώρος Rn, όριο και συνέχεια συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. 
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∆ιαφορικός λογισµός: Παραγώγιση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. ∆ιαφορικό 
συνάρτησης. ∆ιαφορικοί τελεστές grad, div, rot. Ανάπτυγµα Taylor. Πεπλεγµένες 
συναρτήσεις. Ακρότατα. 
 Ολοκληρωτικός λογισµός: ∆ιπλά, τριπλά, επικαµπύλια και επιφανειακά ολοκληρώµατα 
και εφαρµογές. ∆ιανυσµατική ανάλυση. ∆ιανυσµατικοί χώροι µε εσωτερικό γινόµενο, 
ορθοκανονικοποίηση. Χαρακτηριστικά ποσά και διαγωνοποίηση πίνακα, τετραγωνικές 
µορφές και εφαρµογές.  
 Εισαγωγή στο γραµµικό προγραµµατισµό. Εργαστηριακές υπολογιστικές ασκήσεις.  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. 
 

Μαθηµατικά για Αρχιτέκτονες ΙΙ (9.2.21.2.1.4) 

Γραµµικός προγραµµατισµός. Μέθοδος Simplex. 
 Γραφήµατα. Εισαγωγή. Βελτιστοποίηση. Χρονικός προγραµµατισµός. Γραφήµατα 
Euler, Hamilton. Επίπεδα γραφήµατα. Χρωµατισµός γραφηµάτων. Σχεδίαση µε 
γραφήµατα. 
 Άλγεβρα Boole. Εισαγωγή. Μεταβλητές - Συναρτήσεις Boole. Στοιχεία προτασιακού 
λογισµού. Έκφραση ελαχιστοποίησης συνάρτησης. Αρχιτεκτονική της µορφολογίας. 
Τοπολογικές ιδιότητες επιφανειών. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων. 
 

Ανώτερα Μαθηµατικά για Μηχανικούς ΙΙ (9.2.37.2.1.5) 

Ο Ευκλείδειος χώρος Rn. Συναρτήσεις µεταξύ Ευκλειδείων χώρων, όριο και συνέχεια 
συναρτήσεων. Παράγωγοι διανυσµατικών συναρτήσεων µιας µεταβλητής, εφαρµογές στη 
Μηχανική και στη ∆ιαφορική Γεωµετρία, πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές 
συντεταγµένες. ∆ιαφορίσιµες συναρτήσεις (η µερική παράγωγος, παράγωγος κατά 
κατεύθυνση, το διαφορικό). ∆ιανυσµατικά πεδία, κλίση-απόκλιση-στροβιλισµός. Βασικά 
θεωρήµατα διαφορίσιµων συναρτήσεων (θεωρήµατα µέσης τιµής, Taylor). Θεώρηµα της 
αντίστροφης συνάρτησης, θεωρήµατα πεπλεγµένων συναρτήσεων, συναρτησιακή 
εξάρτηση. Τοπικά ακρότατα, ακρότατα υπό συνθήκες. ∆ιπλά και τριπλά ολοκληρώµατα: 
ορισµοί, κριτήρια ολοκληρωσιµότητας, ιδιότητες του διπλού-τριπλού ολοκληρώµατος. 
Αλλαγή µεταβλητών, εφαρµογές. Επικαµπύλια ολοκληρώµατα: επικαµπύλιο ολοκλήρωµα 
α΄ και β΄ είδους, επικαµπύλια ολοκληρώµατα ανεξάρτητα του δρόµου, θεώρηµα Green, 
απλά και πολλαπλά συνεκτικοί τόποι του R2 και R3. Στοιχεία από τη θεωρία των 
επιφανειών, επιφανειακά ολοκληρώµατα α΄ και β΄ είδους. Βασικά θεωρήµατα 
∆ιανυσµατικής Ανάλυσης (θεωρήµατα Stokes και Gauss), εφαρµογές. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών . 
 

Μαθηµατικά ΙΙΙ (Σειρές συναρτήσεων, διαφορικές εξισώσεις) (9.2.34.3.1.3) 

Εισαγωγή. Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά Λύσεων, Ορθογώνιες τροχιές. Προβλήµατα 
αρχικών-συνοριακών τιµών.  
 Σ.∆.Ε. α΄ τάξης: Χωριζοµένων µεταβλητών. Ακριβείς εξισώσεις. Ολοκληρώνων 
παράγων. Γραµµικές εξισώσεις. Εξίσωση Bernoulli. Εξίσωση Riccati. Οµογενείς 
Εξισώσεις. Εξίσωση Lagrange. Εξίσωση Clairaut. Ύπαρξη και µοναδικότητα λύσης 
διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης. Θεωρία του Picard.  
 Γραµµικές δ.ε.: Εισαγωγή. Γενική θεωρία γραµµικών οµογενών. Οµογενείς γραµµικές 
σ.δ.ε. µε σταθερούς συντελεστές. Μη-οµογενείς γραµµικές σ.δ.ε.: Μέθοδος Μεταβολής 
των σταθερών (Lagrange) - Μέθοδος προσδιορισµού των συντελεστών (Euler). 
 Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων: Οµοιόµορφη σύγκλιση συναρτήσεων. Ακολουθίες 
και Σειρές Συναρτήσεων. ∆υναµοσειρές. Σειρές Fourier. 
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 Επίλυση Σ.∆.Ε. µε Σειρά: Λύση γύρω από Οµαλό Σηµείο. Εξίσωση Legendre. Λύση 
γύρω από Κανονικό Ανώµαλο Σηµείο: Εξίσωση Euler - Θεωρία Fuchs - Θεωρία 
Frobenius. Εξίσωση Bessel. Σηµείο στο Άπειρο. 
 Συστήµατα Σ.∆.Ε.: Εισαγωγή. Λύση µε απαλοιφή. Γενική θεωρία: Γραµµικά συστήµατα 
µε σταθερούς Συντελεστές: Οµογενή συστήµατα και µη οµογενή συστήµατα σ.δ.ε. 
Γραµµικά συστήµατα µε σταθερούς Συντελεστές: Οµογενή και µη οµογενή. 
 Μετασχηµατισµός Laplace: Εισαγωγή. Ιδιότητες. Αντίστροφος µετασχηµατισµός 
Laplace. Εφαρµογές στις σ.δ.ε. Συνάρτηση Heaviside. Συνάρτηση δ-Dirac. Συνέλιξη. 
Ολοκληροδιαφορικές εξισώσεις.  
 Ευστάθεια: Εισαγωγή. Αυτόνοµα Συστήµατα. Ευστάθεια Γραµµικών Συστηµάτων: 
Γενική θεωρία, αυτόνοµα γραµµικά συστήµατα στο επίπεδο. Ευστάθεια Σχεδόν 
Γραµµικών Συστηµάτων: Γραµµικοποίηση. Μέθοδος Lyapunov. 
 Σειρές Fourier: Εισαγωγή, σύγκλιση σειρών. Ηµιτονική, συνηµιτονική σειρά Fourier. 
Ανίσωση Bessel. Εξίσωση Parseval. Πράξεις στις Σειρές Fourier. Ολοκλήρωµα και 
µετασχηµατισµός Fourier. 
 Προβλήµατα Συνοριακών Τιµών: Γραµµικά συνοριακά προβλήµατα: Οµογενής δ.ε. Μη 
οµογενής δ.ε. Προβλήµατα ιδιοτιµών. Προβλήµατα Sturm - Liouville: Ιδιότητες, οµαλά, 
περιοδικά και ιδιάζοντα συστήµατα. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών . 
 

Μαθηµατικά ΙΙΙ (Σειρές συναρτήσεων, συνήθεις διαφορικές εξισώσεις)  
    (9.2.23.3.1.7) 

Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων. ∆υναµοσειρές. Σειρές Fourier. Συνήθεις διαφορικές 
εξισώσεις 1ης τάξης. Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις 2ης και ανώτερης τάξης. Επίλυση 
συνήθων διαφορικών εξισώσεων µε χρήση δυναµοσειράς στην περιοχή ενός συνήθους 
σηµείου. Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων µε σταθερούς συντελεστές. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. 
 

Ανώτερα Μαθηµατικά για Μηχανικούς ΙΙΙ (9.2.38.3.1.5) 

Εισαγωγή. Σύνδεση µε προβλήµατα Χηµικών Μηχανικών (ισοζύγια µάζας µε διάχυση και 
αντίδραση, µεταφορά θερµότητας). Ορισµός αρχικών και συνοριακών συνθηκών. 
Γραµµικότητα, µη-γραµµικότητα και φυσική σηµασία αυτών.  
 Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις: Σ.∆.Ε. n-τάξης µε σταθερούς και µη-σταθερούς 
συντελεστές. Λύση συνήθων ∆.Ε. Μέθοδος της µεταβολής παραµέτρων. Λύση συνήθους 
∆.Ε. µε την µέθοδο των σειρών. Μέθοδος Frobenius. ∆.Ε.. Bessel, Legendre και εξέταση 
αντιστοίχων συναρτήσεων. Συστήµατα ∆.Ε.. Προβλήµατα Sturm-Liouville. Λύση µε 
χωριζόµενες και περιοδικές συνθήκες. Ιδιότητες των αντιστοίχων ιδιοσυναρτήσεων και 
αντιστοίχηση συνάρτησης σε σειρά µε βάση τις ιδιοσυναρτήσεις. Ορθοκανονικά 
συστήµατα - Σειρές Fourier και φυσική σηµασία αυτών. Μετασχηµατισµός Laplace: 
Ιδιότητες - Λύση ∆.Ε. και συστηµάτων. Ποιοτική θεωρία: Ευστάθεια λύσεων συνήθων 
∆.Ε.. 
 Μερικές διαφορικές εξισώσεις: Εισαγωγή και διάκριση αυτών σε υπερβολικές, 
παραβολικές και ελλειπτικές µορφές. Αρχικές, συνοριακές και ασυµπτωτικές συνθήκες. 
Προβλήµατα Μ∆Ε και συνθήκες. Μέθοδοι λύσης προβληµάτων: Χωρισµός των 
µεταβλητών, µετασχηµατισµός µη-οµογενών συνθηκών σε οµογενείς, µετασχηµατισµός 
Laplace, µετασχηµατισµοί Fourier. Κυµατική εξίσωση. Μέθοδος D’ Alembert. Μορφή της 
Λαπλασιανής σε πολικές συντεταγµένες. Λύση προβλήµατος Dirichlet: Στο εσωτερικό 
κύκλου, Τύπος Poisson, σε δακτύλιο, στο εξωτερικό κύκλου. Μ∆Ε 1ης τάξης: Γραµµικές, 
Pfaff. 
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 Μιγαδικές συναρτήσεις: Εισαγωγή. Συναρτήσεις µιγαδικής µεταβλητής. 
Ολοκληρώµατα. Θεώρηµα Cauchy. Ανάπτυγµα Laurent. πόλοιπα (residues), Πόλοι. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών. 
 

Μαθηµατικά ΙΙΙ (∆ιαφορικές εξισώσεις) (9.2.26.3.1.1, 9.2.22.3.1.2, 9.2.25.3.1.6) 

Γενικά περί διαφορικών εξισώσεων (ορισµοί). ∆ιαφορικές εξισώσεις α΄ τάξεως 
(χωριζόµενων µεταβλητών, οµογενείς, γραµµικές, Bernoulli, Riccati και ολικού 
διαφορικού, πολλαπλασιαστής Euler, Clairaut, Lagrange, ισογώνιες τροχιές). Ποιοτική 
θεωρία διαφορικών εξισώσεων (γενικά). Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις ανωτέρας 
τάξεως (θεώρηµα υπάρξεως και µοναδικότητας της λύσεως, θεωρία οµογενών και µη 
οµογενών εξισώσεων, ο χώρος των λύσεων). Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις µε 
σταθερούς συντελεστές (λύση γραµµικών εξισώσεων, µέθοδος µεταβολής των 
παραµέτρων και των προσδιοριστέων συντελεστών, διαφορικές εξισώσεις Euler, 
εφαρµογές). Μετασχηµατισµός Laplace (ο αντίστροφος µετασχηµατισµός Laplace, 
συνέλιξη, εφαρµογές). Επίλυση διαφορικών εξισώσεων µε δυναµοσειρές (οµαλά και 
ανώµαλα σηµεία, συναρτήσεις Bessel, πολυώνυµα Legendre). Συστήµατα διαφορικών 
εξισώσεων (γραµµικά συστήµατα, οµογενή και µη οµογενή συστήµατα, επίλυση 
συστηµάτων µε τις µεθόδους απαλοιφής, µεταβολής των παραµέτρων και µεθόδου Euler, 
εφαρµογές). Προβλήµατα συνοριακών τιµών (προβλήµατα Sturm-Liouville). Ευστάθεια (η 
έννοια της ευστάθειας, ευστάθεια λύσεων γραµµικών συστηµάτων, αυτόνοµα συστήµατα, 
χώρος φάσεων, πορτραίτο φάσεων γραµµικών συστηµάτων, µέθοδος γραµµικοποιήσεως, 
µέθοδος Ljapunoff). 

∆ιδάσκεται στα Τµήµατα Πολιτικών, Μηχανολόγων, Τοπογράφων. 
 

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις και µιγαδικές συναρτήσεις (9.2.24.3.1.8) 

Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων. Σειρές Fourier. Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις 
(ολοκληρώνων παράγων). ∆ιαφορικές εξισώσεις δευτέρας και ανωτέρας τάξεως. Επίλυση 
µε σειρές. Εξίσωση Legendre και πολυώνυµα Legendre. Εξίσωση Bessel και συναρτήσεις 
Bessel. Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων. Γενική λύση συστήµατος µε σταθερούς 
συντελεστές. Μετασχηµατισµοί Laplace (Fourier). Θεωρήµατα αντιστροφής. Εφαρµογές 
στη λύση διαφορικών εξισώσεων και συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων. Ευστάθεια 
διαφορικών εξισώσεων. Εφαρµογές στη µελέτη φυσικών και τεχνολογικών προβληµάτων. 
 Εισαγωγή στις µιγαδικές συναρτήσεις. Παραγώγιση. Εξισώσεις Cauchy-Riemann. 
Aρµονικές συναρτήσεις. ∆υναµοσειρές και στοιχειώδεις συναρτήσεις. Ολοκλήρωση και 
Oλοκληρωτικοί τύποι. Αναπτύγµατα κατά Laurent. Ανώµαλα σηµεία. Ολοκληρωτικά 
υπόλοιπα. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών. 
 

Μαθηµατικά IV (Μιγαδικές συναρτήσεις, µερικές διαφορικές εξισώσεις) 
     (9.2.35.4.1.3) 

Μερικές διαφορικές εξισώσεις: Βασικές Έννοιες. Εξισώσεις 1ης τάξης. Εξισώσεις  της 
Μαθηµατικής Φυσικής. Ταξινόµηση Εξισώσεων 2ης τάξης. Εξισώσεις Ελλειπτικού Τύπου 
- Εξίσωση Laplace. Προβλήµατα Συνοριακών Τιµών. Χωρισµός Μεταβλητών σε 
Καρτεσιανές - Πολικές - Κυλινδρικές - Σφαιρικές Συντεταγµένες. Μετασχηµατισµός 
Fourier. Θεµελιώδης λύσεις. Ολοκληρωτικές Αναπαραστάσεις. Η Μέθοδος των Ειδώλων. 
Εξισώσεις Υπερβολικού Τύπου. Βασικές Έννοιες Κυµατικής ∆ιάδοσης. Προβλήµατα 
Αρχικών Συνοριακών Τιµών. Πεπερασµένη και Άπειρη Χορδή. Χωρισµός Μεταβλητών σε 
δύο και τρεις ∆ιαστάσεις. Χρήση Ολοκληρωτικών Μετασχηµατισµών. 
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 Μιγαδικές συναρτήσεις: Μιγαδικοί αριθµοί (άλγεβρα µιγαδικών αριθµών, τοπολογία 
του C, ακολουθίες µιγαδικών αριθµών). Μιγαδικές συναρτήσεις (όριο, συνέχεια, η 
εκθετική συνάρτηση, τριγωνοµετρικές - υπερβολικές συναρτήσεις) και οι αντίστροφές 
των, δυνάµεις µιγαδικών συναρτήσεων). Αναλυτικές συναρτήσεις (εξισώσεις Cauchy-
Riemann, µιγαδικοί διαφορικοί τελεστές, αρµονικές και συζυγείς αρµονικές συναρτήσεις). 
Μιγαδική ολοκλήρωση (επικαµπύλια ολοκληρώµατα, ολοκληρωτικός τύπος του Cauchy, 
ανισότητα του Cauchy και εφαρµογές). Σειρές µιγαδικών συναρτήσεων, οµοιόµορφη 
σύγκλιση, δυναµοσειρές, θεώρηµα του Taylor, σειρές Laurent. Ολοκληρωτικά υπόλοιπα, 
λογισµός ολοκληρωτικών υπολοίπων, υπολογισµός γενικευµένων ολοκληρωµάτων, 
αναλυτική επέκταση µέσω δυναµοσειρών. Αρµονικές συναρτήσεις (ιδιότητες, 
ολοκληρωτικός τύπος του Poisson). Σύµµορφη απεικόνιση (ρητογραµµικοί 
µετασχηµατισµοί, θεώρηµα απεικόνισης του Riemann, µετασχηµατισµός Schwarz-
Christofell). Εφαρµογές της σύµµορφης απεικόνισης (διδιάστατα πεδία ροής, πεδίο ροής 
θερµότητας, προβλήµατα των Dirichlet και Neumann). 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
 

∆ιαφορική Γεωµετρία (9.2.30.4.1.6) 

∆ιαφορική Γεωµετρία γραµµών του R3: Πρωτεύουσες ευθείες και πρωτεύοντα επίπεδα, 
Τρίεδρο του Frenet. Καµπυλότητα και στρέψη. Τύποι του Frenet - Κέντρο και κύκλος 
καµπυλότητας - Εγγύτατος κύκλος. Εγγύτατη σφαίρα. Ενειλιγµένες, εξειλιγµένες 
καµπύλες- Περιβάλλουσα οικογένειας καµπυλών - Τάξη επαφής. 
 ∆ιαφορική Γεωµετρία Επιφανειών: Παραµετρικές γραµµές επιφάνειας - Περιβάλλουσα 
οικογένειας επιφανειών - Αναπτυκτές επιφάνειες - Πρώτη και δεύτερη τετραγωνική µορφή 
- Καµπυλότητα γραµµών επί επιφανείας - Γραµµές καµπυλότητας - Ασυµπτωτικές 
γραµµές - Γεωδαισιακές γραµµές - ∆είκτρια του Dupin - Κανονική µορφή της εξισώσεως 
επιφανείας - Απεικόνιση επιφανειών και εφαρµογές αυτών. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικώ . 
 

Μαθηµατικά IV (Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρµογές) (9.2.27.4.1.2) 

Μιγαδικοί αριθµοί (άλγεβρα µιγαδικών αριθµών, τοπολογία του C, ακολουθίες µιγαδικών 
αριθµών). Μιγαδικές συναρτήσεις (όριο, συνέχεια, η εκθετική συνάρτηση, µιγαδικοί 
λογάριθµοι, τριγωνοµετρικές - υπερβολικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές των, δυνάµεις 
µιγαδικών συναρτήσεων). Αναλυτικές συναρτήσεις (εξισώσεις Cauchy-Riemann, 
µιγαδικοί διαφορικοί τελεστές, αρµονικές και συζυγείς αρµονικές συναρτήσεις). Μιγαδική 
ολοκλήρωση (επικαµπύλια ολοκληρώµατα, θεώρηµα Cauchy, ολοκληρωτικός τύπος του 
Cauchy, ανισότητα του Cauchy και εφαρµογές). Σειρές µιγαδικών συναρτήσεων, 
οµοιόµορφη σύγκλιση, δυναµοσειρές, θεώρηµα του Taylor, σειρές Laurent. 
Ολοκληρωτικά υπόλοιπα, λογισµός ολοκληρωτικών υπολοίπων, υπολογισµός 
γενικευµένων ολοκληρωµάτων, αναλυτική επέκταση µέσω δυναµοσειρών. Αρµονικές 
συναρτήσεις (ιδιότητες, ολοκληρωτικός τύπος του Poisson). Σύµµορφη απεικόνιση 
(ρητογραµµικοί µετασχηµατισµοί, θεώρηµα απεικόνισης του Riemann, µετασχηµατισµός 
Schwarz-Christofell). Εφαρµογές της σύµµορφης απεικόνισης (διδιάστατα πεδία ροής, 
πεδίο ροής θερµότητας, προβλήµατα των Dirichlet και Neumann). 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. 
 

Μαθηµατικά IV (Μερικές διαφορικές εξισώσεις) (9.2.28.4.1.7) 

Ολοκληρωτικοί Μετασχηµατισµοί Laplace και Fourier. Επίλυση συνήθων διαφορικών 
εξισώσεων µε χρήση δυναµοσειράς στην περιοχή ενός ιδιάζοντος σηµείου. Συναρτήσεις 
Legendre και Bessel. Ολικές διαφορικές εξισώσεις (Pfaff). Μερικές διαφορικές εξισώσεις: 
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βασικοί ορισµοί, το πρόβληµα Cauchy, ταξινόµηση. Μερικές διαφορικές εξισώσεις, 
παραβολικού τύπου (εξισώσεις µεταφοράς). Μερικές διαφορικές εξισώσεις ελλειπτικού 
τύπου. Μερικές διαφορικές εξισώσεις υπερβολικού τύπου. Εφαρµογές. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. 
 

Μερικές διαφορικές εξισώσεις και προβλήµατα συνοριακών τιµών (9.2.61.5.1.8) 

Προβλήµατα Sturm-Liouville. Θεµελιώδεις διαφορικές εξισώσεις της µαθηµατικής 
φυσικής (Laplace, Κύµατος, Θερµότητας) σε 1, 2 και 3 χωρικές διαστάσεις. (Παραγωγή 
των εξισώσεων από τους φυσικούς νόµους). Ταξινόµηση Μ∆Ε δευτέρας τάξεως 
(ελλειπτικές, παραβολικές, υπερβολικές). Καλά τοποθετηµένα προβλήµατα. Συνοριακές 
συνθήκες. Προβλήµατα συνοριακών τιµών (προβλήµατα Dirichlet, Neumann, Robin). 
Μέθοδοι επιλύσεως Μ∆Ε. Xωρισµός µεταβλητών. Μετασχηµατισµός Fourier. 
Συναρτήσεις Green. Αναγωγή του προβλήµατος συνοριακών τιµών σε ολοκληρωτική 
εξίσωση µε τη βοήθεια της συνάρτησης Green. 
 Μιγαδικές Συναρτήσεις: Σύµµορφη απεικόνιση. Μετασχηµατισµός των Schwartz-
Cristoffel. Τύπος Poisson. Εφαρµογές σε προβλήµατα της Μαθηµατικής Φυσικής. 
Εισαγωγή στο λογισµό των µεταβολών. Μεταβολικές διατυπώσεις προβληµάτων 
συνοριακών τιµών. Εφαρµογές. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών. 
 

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά Ι (9.2.63.4.1.1) 

Πιθανότητες - Στατιστική: Η έννοια της πιθανότητας. Αξιωµατική θεµελίωση. Υπό 
συνθήκη πιθανότητες. Ανεξάρτητα ενδεχόµενα. Συναρτήσεις τυχαίων µεταβλητών. 
Συναρτήσεις πιθανότητας και κατανοµής. Παράµετροι κατανοµών. Γεννήτριες και 
χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Ειδικές διακριτές και συνεχείς κατανοµές. Κεντρικό οριακό 
θεώρηµα. Τυχαίο δείγµα και δειγµατοληπτικές κατανοµές. Εκτιµητική. Σηµειακή 
εκτίµηση. Εκτίµηση παραµέτρων σε διάστηµα. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. Έλεγχος 
προσαρµογής µε κριτήριο 2χ . Ανάλυση κατηγορικών δεδοµένων. Απλή και πολλαπλή 
γραµµική παλινδρόµηση. 
 Μιγαδικές συναρτήσεις: Μιγαδικές συναρτήσεις. ∆ιαφορισιµότητα µιγαδικών 
συναρτήσεων (συνθήκες Cauchy-Riemann, ολόµορφες συναρτήσεις). Ολοκλήρωση 
µιγαδικών συναρτήσεων (θεώρηµα Cauchy-Goursat, ολοκληρωτικός τύπος Cauchy, 
θεωρήµατα Morera και Liouville, αρχή του µεγίστου). Σειρές ολόµορφων συναρτήσεων 
(αναπτύγµατα Taylor, στοιχειώδεις συναρτήσεις). Θεωρία ολοκληρωτικών υπολοίπων 
(σειρές Laurent, λογισµός ολοκληρωτικών υπολοίπων). Σύµµορφες απεικονίσεις. 
  Μερικές διαφορικές εξισώσεις: Γενικά. Ελλειπτικές εξισώσεις (Laplace, Poisson, 
αρµονικές συναρτήσεις, νευτώνειο δυναµικό, η συνάρτηση Green). Υπερβολικές 
εξισώσεις (παλλόµενης χορδής, κυµατική εξίσωση). Παραβολικές εξισώσεις (εξίσωση 
θερµότητος, το πρόβληµα Cauchy).  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. 
 

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (9.2.73.4.1.2) 

Περιγραφική στατιστική. ∆ιµεταβλητά δεδοµένα και συσχέτιση. Η έννοια της 
πιθανότητας. ∆εσµευµένη πιθανότητα και ανεξάρτητα ενδεχόµενα. Τύπος του Bayes. 
Ειδικές κατανοµές πιθανότητας µιας µεταβλητής. Μέση τιµή και διασπορά τυχαίων 
µεταβλητών. Κεντρικό οριακό θεώρηµα. Τυχαία δειγµατοληψία. Εκτίµηση παραµέτρων. 
∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τη µέση τιµή και τη διασπορά ενός 
πληθυσµού. Στατιστική συµπερασµατολογία για δύο πληθυσµούς. Έλεγχος χ 2 . 
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Προσαρµογή κατανοµής και ανάλυση πινάκων συναφείας. Απλή και πολλαπλή γραµµική 
παλινδρόµηση. Ανάλυση διασποράς και επιλογή µοντέλου. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. 
 

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (9.2.71.3.1.3) 

Περιγραφική στατιστική. ∆ιµεταβλητά δεδοµένα και συσχέτιση. Η έννοια της 
πιθανότητας. ∆εσµευµένη πιθανότητα. Τύπος του Bayes. Ειδικές διακριτές και συνεχείς 
κατανοµές µιας µεταβλητής. Μέση τιµή και διασπορά τυχαίων µεταβλητών. Στατιστική 
συµπερασµατολογία και δειγµατοληψία. Κεντρικό οριακό θεώρηµα. Εκτίµηση 
παραµέτρων. ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τη µέση τιµή και 
διασπορά ενός πληθυσµού. Συµπερασµατολογία για δύο πληθυσµούς. ∆ιαστήµατα 
εµπιστοσύνης και έλεγχοι ποσοστών. Έλεγχος χ 2 . Προσαρµογή κατανοµής και ανάλυση 
πινάκων συνάφειας. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. 
Ανάλυση διασποράς στην επιλογή µοντέλου. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
 

Εφαρµοσµένη Στατιστική (9.2.77.4.1.5) 

Πιθανότητες: Έννοια και ορισµοί της πιθανότητας. Αξιωµατική θεµελίωση. Υπό συνθήκη 
πιθανότητες. Ανεξάρτητα ενδεχόµενα. Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές αυτών. 
Συνάρτηση πιθανότητας και συνάρτηση κατανοµής. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. 
Ειδικές κατανοµές. ∆ιακριτές: Bernoulli, ∆ιωνυµική, Poisson, Αρνητική ∆ιωνυµική, 
Γεωµετρική. Συνεχείς: Οµοιόµορφη, Κανονική, Γάµα, Εκθετική,. 2χ , t και F. Παράµετροι 
κατανοµών. Κατανοµή συνάρτησης τυχαίας µεταβλητής. Οριακά Θεωρήµατα. Κεντρικό 
οριακό θεώρηµα.. 
 Στατιστική: ∆ειγµατοληπτικές κατανοµές. Τυχαίο δείγµα και δειγµατοληψία. Το βασικό 
θεώρηµα της Στατιστικής. Περιγραφική Στατιστική. Κατανοµή συχνοτήτων. Μέτρα θέσης 
και µεταβλητότητας. Εκτιµητική. Μέθοδοι εκτίµησης. Σηµειακή εκτίµηση. Εκτίµηση 
παραµέτρων σε διάστηµα. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. Έλεγχος προσαρµογής µε το 
κριτήριο 2χ . Πίνακες συνάφειας. Ανάλυση παλινδρόµησης. Απλή και πολλαπλή γραµµική 
παλινδρόµηση. Ανάλυση διασποράς. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών. 
 

Εφαρµογές της Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στοιχεία Στατιστικής (9.2.72.3.1.6) 

Περιγραφική Στατιστική. Έννοια της πιθανότητας, νόµοι και ιδιότητες αυτής. Υπό 
συνθήκη πιθανότητα, ανεξαρτησία ενδεχοµένων, θεώρηµα του Bayes. Τυχαία µεταβλητή 
και κατανοµή αυτής. Μέση τιµή, διασπορά και ιδιότητες αυτών. Ειδικές κατανοµές και 
εφαρµογές αυτών. ∆ιµεταβλητές κατανοµές, ανεξαρτησία τυχαίων µεταβλητών. Κεντρικό 
οριακό θεώρηµα. ∆ειγµατικές κατανοµές. Εκτίµηση κατά σηµείο, διαστήµατα 
εµπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων. Γραµµικό µοντέλο: εκτίµηση και έλεγχοι 
παραµέτρων, συντελεστής προσαρµογής, πρόβλεψη. Κριτήριο 2χ  και γραφικός έλεγχος 
κατανοµής. Πίνακες συνάφειας. Εφαρµογές µε χρήση στατιστικού πακέτου. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών. 
 
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (9.2.75.4.1.7) 

Περιγραφική Στατιστική. Ορισµοί πιθανότητας, νόµοι και ιδιότητες της. Υπό συνθήκη 
πιθανότητα. Ανεξαρτησία ενδεχοµένων. Ολική πιθανότητα. Τύπος Bayes. Τυχαία 
µεταβλητή και κατανοµή της. Μέση τιµή, διασπορά και ιδιότητες τους. Ειδικές κατανοµές. 
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Αξιοπιστία και άλλες εφαρµογές. ∆ιµεταβλητές κατανοµές, χ 2 , t και F. Εκτίµηση κατά 
σηµείο, διαστήµατα εµπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων. Γραµµικό µοντέλο : εκτίµηση 
και έλεγχοι παραµέτρων, συντελεστής προσαρµογής, πρόβλεψη. Κριτήριο χ 2  και 
γραφικός έλεγχος κατανοµής. Ανάλυση διασποράς. Εφαρµογές µε χρήση στατιστικού 
πακέτου. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. 
 

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (9.2.70.3.1.8) 

Έννοια της πιθανότητας και νόµοι αυτής. Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές αυτών. 
Βασικά µοντέλα κατανοµής πιθανότητας. Παράµετροι κατανοµών. Ροπογεννήτριες και 
χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Κατανοµές συναρτήσεων πολλών µεταβλητών. Οριακά 
Θεωρήµατα. Εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες. 
 Περιγραφική στατιστική. Εκτιµήτριες και κριτήρια αυτών. Μέθοδοι εκτίµησης κατά 
σηµείο. ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. Ανάλυση 
παλινδρόµησης. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών. 
 

Αριθµητική Ανάλυση (9.2.45.3.1.1)  

Γραµµικά Συστήµατα: Μέθοδοι Gauss και Choleski, Νόρµες, Ευστάθεια, Επαναληπτικές 
µέθοδοι, Υπολογισµός ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων, Μέθοδος των Ελαχίστων 
Τετραγώνων. Παρεµβολή Lagrange, Hermite και µε splines. Μέθοδοι αριθµητικής 
ολοκλήρωσης Newton-Cotes και Gauss. Μη Γραµµικές Εξισώσεις και Συστήµατα: 
Μέθοδος ∆ιχοτόµησης, Γενική µέθοδος Σταθερού Σηµείου, Μέθοδος Newton-Raphson. 
Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις µε αρχικές και συνοριακές συνθήκες: Μέθοδοι Euler, 
Runge-Kutta και Πρόβλεψης-διόρθωσης. Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις: Εισαγωγή στις 
µεθόδους Πεπερασµένων Στοιχείων – Γραµµικοί συναρτησιακοί χώροι, Μέθοδος 
Galerkin, Εκτίµηση σφάλµατος. Εισαγωγή στις µεθόδους Πεπερασµένων ∆ιαφορών. 
Εφαρµογές για Πολιτικούς Μηχανικούς. 
 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
 

Βασική Αριθµητική Ανάλυση (9.2.40.3.1.2) 

Εισαγωγή στο Matlab, εισαγωγή στο Mathematica, βασικές έννοιες και εργαλεία. 
Γραµµικά συστήµατα. Άµεσες µέθοδοι (Gauss, παραγοντοποίησης). Επαναληπτικές 
µέθοδοι (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR), µέθοδος των δυνάµεων για τον υπολογισµό των 
ιδιοτιµών. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. Παρεµβολή και πολυωνυµική 
προσέγγιση. Πολυώνυµο Taylor, Lagrange, Newton, παρεµβολή Hermite και παρεµβολή 
µε συναρτήσεις splines. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. Επίλυση µη γραµµικών 
εξισώσεων. Μέθοδος της διχοτόµησης, επαναληπτική µέθοδος του σταθερού σηµείου, 
Newton-Raphson, Τέµνουσας, Schroder, και µέθοδος Newton για µη γραµµικά 
συστήµατα. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. 
Αριθµητική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Προσέγγιση παραγώγων, επίδραση των 
σφαλµάτων στρογγύλευσης, βασικοί τύποι ολοκλήρωσης, σύνθετοι τύποι, τύποι 
ολοκλήρωσης Newton-Cotes, ολοκλήρωση Gauss, ολοκλήρωση σε άπειρο διάστηµα. 
Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. 
 ∆ιαφορικές εξισώσεις. Πρόβληµα αρχικών τιµών, σφάλµατα των αριθµητικών µε-
θόδων. Μέθοδοι απλού βήµατος (Taylor, Runge-Kutta). Μέθοδοι πολλών βηµάτων 
(µέθοδοι Adams, Πρόβλεψης-∆ιόρθωσης). Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. 
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Θεωρία προσέγγισης. ∆ιακριτή προσέγγιση µε ελάχιστα τετράγωνα, (πολυωνυµική 
εκθετική), προσέγγιση συνάρτησης µε ελάχιστα τετράγωνα και ελάχιστα τετράγωνα µε 
ορθογώνια πολυώνυµα. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. Προβλήµατα 
συνοριακών τιµών. Προσέγγιση µερικών παραγώγων, γραµµική µέθοδος σκόπευσης, 
µέθοδος πεπερασµένων διαφορών, µέθοδος Galerkin µε πεπερασµένα στοιχεία. 
Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. 
 

Αριθµητική Ανάλυση (9.2.49.3.1.3)  

Γραµµικά Συστήµατα: Μέθοδοι Gauss και Choleski, Νόρµες, Ευστάθεια, Επαναληπτικές 
µέθοδοι, Μέθοδος των ∆υνάµεων. Παρεµβολή Lagrange, Hermite, και µε splines. 
Αριθµητική Ολοκλήρωση: Μέθοδοι Newton-Cotes, και Gauss - Βελτιστοποίηση. Μη 
Γραµµικές Εξισώσεις και Συστήµατα: Γενική επαναληπτική µέθοδος, Μέθοδοι Newton-
Raphson, Μέθοδοι Ελαχίστων Τετραγώνων, Μέθοδοι Κλίσης. Κατανοµές. Συνήθεις 
∆ιαφορικές Εξισώσεις µε αρχικές και συνοριακές συνθήκες: Μέθοδοι Euler, Runge-Kutta 
και Πρόβλεψης-διόρθωσης. Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις: Μεθόδοι Πεπερασµένων 
Στοιχείων – Γραµµικοί συναρτησιακοί χώροι, Μέθοδος Galerkin, Εκτίµηση σφάλµατος. 
Εισαγωγή στις µεθόδους Πεπερασµένων ∆ιαφορών. Εφαρµογές για Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς. 
 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
 

Αριθµητική Ανάλυση (9.2.46.4.1.5, 9.2.44.3.1.6) 

Εισαγωγή στο Matlab, εισαγωγή στο Mathematica, βασικές έννοιες και εργαλεία. 
 Γραµµικά Συστήµατα. Άµεσες µέθοδοι (Gauss, παραγοντοποίησης). Επαναληπτικές 
µέθοδοι (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR), µέθοδος των δυνάµεων για τον υπολογισµό των 
ιδιοτιµών. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. 
 Παρεµβολή και πολυωνυµική προσέγγιση. Πολυώνυµο Taylor, Lagrange, Newton, 
παρεµβολή Hermite και παρεµβολή µε συναρτήσεις splines. Εφαρµογές στο Matlab και 
Mathematica. 
 Επίλυση µη γραµµικών εξισώσεων. Μέθοδος της διχοτόµησης, επαναληπτική µέθοδος 
του σταθερού σηµείου, Newton-Raphson, Τέµνουσας, Schroder, και µέθοδος Newton για 
µη γραµµικά συστήµατα. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. 
 Αριθµητική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Προσέγγιση παραγώγων, επίδραση των 
σφαλµάτων στρογγύλευσης, βασικοί τύποι ολοκλήρωσης, σύνθετοι τύποι, τύποι 
ολοκλήρωσης Newton-Cotes, ολοκλήρωση Gauss, ολοκλήρωση σε άπειρο διάστηµα. 
Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. 
∆ιαφορικές εξισώσεις. Πρόβληµα αρχικών τιµών, σφάλµατα των αριθµητικών µεθόδων. 
Μέθοδοι απλού βήµατος (Taylor, Runge-Kutta). Μέθοδοι πολλών βηµάτων (µέθοδοι 
Adams, Πρόβλεψης-∆ιόρθωσης) Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. 
 Θεωρία προσέγγισης. ∆ιακριτή προσέγγιση µε ελάχιστα τετράγωνα, (πολυωνυµική 
εκθετική), προσέγγιση συνάρτησης µε ελάχιστα τετράγωνα και ελάχιστα τετράγωνα µε 
ορθογώνια πολυώνυµα. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. 
 Προβλήµατα συνοριακών τιµών. Προσέγγιση µερικών παραγώγων, γραµµική µέθοδος 
σκόπευσης, µέθοδος πεπερασµένων διαφορών, µέθοδος Galerkin µε πεπερασµένα 
στοιχεία. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Χηµικών, Τοπογράφων 
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Αριθµητική Ανάλυση Ι (9.2.41.3.1.7) 

Αριθµητικά σφάλµατα υπολογιστή. Γραµµικά συστήµατα: Μέθοδος απαλοιφής Gauss, 
Νόρµες διανυσµάτων και πινάκων, Ευστάθεια γραµµικών συστηµάτων, Γενική 
επαναληπτική µέθοδος, Μέθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel, Μέθοδος των Ελαχίστων 
Τετραγώνων. Παρεµβολή Lagrange, Hermite και µε κυβικές splines. Μέθοδοι 
ολοκλήρωσης Τραπεζίου, Simpson, Τριών ογδόων. Μη γραµµικές αλγεβρικές εξισώσεις 
και συστήµατα: Μέθοδοι ∆ιχοτόµησης και Τέµνουσας, Γενική επαναληπτική µέθοδος, 
Μέθοδοι Newton-Raphson και Μέθοδοι µεγαλύτερης τάξης. Εξάσκηση σε υπολογιστικά 
πακέτα Αριθµητικής Ανάλυσης.  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. 
 

Αριθµητική Ανάλυση Ι και εργαστήριο (9.2.48.4.1.8) 

Αριθµητική και σφάλµατα Υπολογιστή. Γραµµικά συστήµατα: Μέθοδος απαλοιφής 
Gauss, Νόρµες, Ευστάθεια, Γενική επαναληπτική µέθοδος, Μέθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel 
και Χαλάρωσης, Υπολογισµός ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων. Μη γραµµικές αλγεβρικές 
εξισώσεις και συστήµατα: Μέθοδοι ∆ιχοτόµησης και Τέµνουσας, Γενική επαναληπτική 
µέθοδος, Μέθοδοι Newton-Raphson κ.α. Βελτιστοποίηση: Ελάχιστα τετράγωνα 
(Ψευδοαντίστροφος), Γραµµικός και µη γραµµικός προγραµµατισµός. Προσέγγιση και 
παρεµβολή συναρτήσεων µε πολυώνυµα και συναρτήσεις splines. Αριθµητική 
ολοκλήρωση. Εισαγωγή στην αριθµητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών. 
 

Αριθµητική Ανάλυση ΙΙ (9.2.47.4.1.7) 

1. Υπολογισµός ιδιοτιµών και ιδιοδιανυσµάτων: Μέθοδος των δυνάµεων και Μέθοδος QR. 
2. Αριθµητικές µέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων: Μονοβηµατικές µέθοδοι Runge-
Kutta: κατασκευή, σύγκλιση, ανάλυση σφάλµατος, ευστάθεια. Πολυβηµατικές µέθοδοι 
πρόβλεψης και διόρθωσης: σύγκλιση, ανάλυση σφάλµατος, ευστάθεια. Συστήµατα 
διαφορικών εξισώσεων. Εισαγωγή στις µεθόδους αριθµητικής επίλυσης προβληµάτων 
συνοριακών τιµών. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. 
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Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
 

Εφαρµογές της Λογικής στην Πληροφορική (9.2.87.9.2.3) 

Απόδειξη θεωρηµάτων. Πρωτοβάθµιος κατηγορηµατικός λογισµός, Μοντέλα, Μοντέλα 
Herbrand, clauses, Κανονική µορφή, prenex, Κανονική µορφή Skolen, Resolution, 
Ορθότητα και πληρότητα του resolution του Robinson. Θεωρία Λογικού 
προγραµµατισµού, Hom clauses, Μέθοδοι έρευνας, η άρνηση ως αποτυχία και η 
σηµασιολογία της, µη-µονότονη συλλογιστική, µοντέλα τριών τιµών αλήθειας. 
Συναρτησιακός προγραµµατισµός, χωρίς τύπους, µε τύπους οι αποδείξεις ως 
προγράµµατα, ισοµορφισµός του Curry-Howard, ∆ευτεροβάθµια λογικά συστήµατα, 
συστήµατα πολυµορφισµού. Σηµασιολογία προγραµµατιστικών γλωσσών, θεωρία του 
σταθερού σηµείου. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
 

Στοιχεία Θεωρίας Αριθµών και εφαρµογές (9.2.92.9.2.3) 

∆ιαιρετότητα, Κινέζικο θεώρηµα υπολοίπων, modular εκθετοποίηση, primitive roots. 
Συναρτήσεις Carmichael, Συνάρτηση φ του Euler, Σύµβολα Legendre και Jacobi, 
Υπολογισµοί τετραγωνικών ριζών, θεώρηµα των πρώτων αριθµών. Το Primality test και 
παραγοντοποίηση. Κόσκινο του Ερατοσθένη, Τα τεστ Lucas, Pratt, Lucas-Lehmer, 
εκτεταµένη υπόθεση Rieman, Τεστ Solovay-Strassen, τεστ του Muller, πιθανοτικά τεστ, το 
τεστ του Rubin. Public Key-cryptosystems. ∆ιωνυµικά υπόλοιπα στην κρυπτογραφία. Το 
πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου. Σύστηµα RSA. Σύστηµα Rabin. 
 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
 

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (Λογισµός µεταβολών και Βέλτιστος Έλεγχος) 
  (9.2.62.7.2.3) 

Η ύλη είναι ταυτόσηµη µε την ύλη του µαθήµατος Βέλτιστος Έλεγχος του 8ου εξαµήνου 
της ΣΕΜΦΕ.  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
(συνδιδασκαλία µε το 8ο εξάµηνο ΣΕΜΦΕ). 

 
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (9.2.60.5.2.2) 

Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις: Εξίσωση Θερµότητος, Laplace, Κύµατος, επίλυση µε τη 
µέθοδο των χωριζοµένων µεταβλητών, των ιδιοσυναρτήσεων. 
Ολοκλήρωµα Fourier, Ολοκληρωτικοί Μετασχηµατισµοί. Επίλυση µε χρήση 
ολοκληρωτικών µετασχηµατισµών. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. 
 

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά ΙΙ (9.2.66.8.2.1) 

Τανυστικός Λογισµός: ∆ιανυσµατικοί χώροι. Βάση και ∆ιάσταση ∆ιανυσµατικού χώρου. 
Αλλαγή βάσης. Ο ∆υϊκός ∆ιανυσµατικού χώρου. Η έννοια του Τανυστή. Άλγεβρα 
Τανυστών. Τανυστές σε χώρο για εσωτερικό γινόµενο. Καµπυλόγραµµα συστήµατα 
συντεταγµένων. Συναλλοίωτη παράγωγος. Τανυστές σε πολλαπλότητες Riemann 
(εισαγωγή). Εφαρµογή των Τανυστών στη ∆ιαφορική Γεωµετρία. 
 Προβλήµατα Συνοριακών Τιµών ∆ιαφορικές Εξισώσεις της Μαθηµατικής Φυσικής 
(εισαγωγή). Η µέθοδος του χωρισµού Μεταβλητών στη λύση. Η µέθοδος του 
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µετασχηµατισµού Laplace στη λύση. Εξίσωση κύµατος. Εξίσωση ∆ιάχυσης. Εξίσωση 
Laplace. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. 
 

Πραγµατική Ανάλυση - Αρµονική Ανάλυση (9.2.91.8.2.3) 

Μέτρο και ολοκλήρωµα Labesgue στο R (Μετρήσιµα σύνολα, µετρήσιµες συναρτήσεις, 
ολοκλήρωµα Lebesgue, σύγκριση των ολοκληρωµάτων Riemann και Lebesgue). Χώροι 
Banach (ορισµοί). Χώροι Hilbert (ορθογώνιες προβολές, ορθοκανονικά συστήµατα). Ο 
χώρος των συνεχών συναρτήσεων C[a,b]. Οι χώροι Lp. Μετασχηµατισµός Fourier στον 
L1(R) (Ιδιότητες, το θεώρηµα της αντιστροφής, (C-1) αθροισιµότητα, το θεώρηµα Fejer-
Lebesgue, ισότητα του Parseval, Εφαρµογές). Μετασχηµατισµός Fourier στον L2(R). (Το 
θεώρηµα Plancerel, Αντιστροφή, συνέλιξη). Η άλγεβρα Fourier L1(R). 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
 

Προχωρηµένα Θέµατα Πιθανοτήτων και Στατιστικής (9.2.79.8.2.3) 

Ανασκόπηση της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Χαρακτηριστικές συναρτήσεις, ακολουθίες 
τυχαίων µεταβλητών, έννοιες σύγκλισης και οριακά θεωρήµατα. Η έννοια της 
στοχαστικής ανέλιξης. Ανέλιξη Poisson, ανέλιξη Markov σε διακριτό και συνεχή χρόνο. 
Κλαδωτές και ανανεωτικές ανελίξεις. Ηµι-Μαρκοβιανές ανελίξεις. Στατιστική 
συµπερασµατολογία. Θεωρία αποφάσεων. Συζυγείς και µη πληροφοριακές prior 
κατανοµές. Μπεϋζιανή εκτίµηση, έλεγχος και πρόβλεψη. Ιεραρχικά µοντέλα. Εφαρµογές: 
Πολυµεταβλητή παλινδρόµηση, διακριτική ανάλυση, ταξινόµηση µορφών. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
 

Θεωρία Γραφηµάτων µε εφαρµογές στην Πληροφορική (9.2.88.8.2.3) 

Εισαγωγή. Ορισµοί, Υπογραφήµατα, Συνεκτικά γραφήµατα δέντρα, ∆ίκτυα, 
οικονοµικότερο παράγων δέντρο (The connector problem). Γραφήµατα Euler και 
Hamilton, ικανή και αναγκαία συνθήκη για γράφηµα Euler, αλγόριθµος Fleury. 
Γραφήµατα Hamilton : ικανές συνθήκες, αναγκαίες συνθήκες, αλγόριθµος Kaufmann. 
∆υνάµεις γραφηµάτων, Γραφήµατα Hamilton και συνεκτικότητα. Επίπεδα γραφήµατα-
χρωµατισµοί τύπος Euler, Θεώρηµα Kuratowski ∆υϊκά γραφήµατα, γραφήµατα Welch-
Powell θεώρηµα 5 και 4 χρωµάτων θεώρηµα brooks. Χρωµατισµοί πλευρών : Θεώρηµα 
Vizing. Συνεκτικότητα - ταιριάσµατα. Συνεκτικότητα. Θεώρηµα menger (για κορυφές, για 
πλευρές). Max-flow, min cut. ταιριάσµατα : θεώρηµα Hall (ή του γάµου) ταιριάσµατα σε 
διµερή γραφήµατα Personnel assignement problem, Σταθεροί γάµοι. Πίνακες, ∆έντρα. 
Πίνακας γειτνίασης και πρόσπτωσης Matrix-tree theorem. Απαρίθµηση δέντρων µε 
ονοµασία. Τύπος Cayler - κώδικας Prufer. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
 
Μαθηµατική Λογική για υπολογιστές (9.2.86.8.2.3) 

Προτασιακός Λογισµός: Γλώσσα, Μοναδικά αναγνωσιµότητα, Λογικοί σύνδεσµοι, 
απονοµές αλήθειας, σηµασιολογικές έννοιες, επάρκεια συνδέσµων, διαζευκτική και 
συζευκτική κανονική µορφή, θεώρηµα συµπάγειας προτασιακού λογισµού, Εφαρµογές. 
Πρωτοβάθµιος κατηγορηµατικός λογισµός : Γλώσσα, µεταβλητές, έννοιες ελεύθερης και 
δεσµευµένης µεταβλητής, αντικατάσταση, αναλογία µε τον προγραµµατισµό, η έννοια της 
δοµής, ερµηνεία της γλώσσας, ορισµός της αλήθειας κατά Tarski. Αξιωµατικοποίηση της 
πρωτοβάθµιας Λογικής: Η έννοια του αξιωµατικού συστήµατος, αναλογίες µε 
αλγοριθµικές έννοιες, η έννοια της συνέπειας, τα θεωρήµατα της ορθότητας και τα 
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θεωρήµατα της πληρότητας του Codel, και την ανταποκρισιµότητα των Codel-Church. 
Αποδεικτική θεωρία προτασιακού και κατηγορηµατικού λογισµού: Το σύστηµα Gentzen, 
προτασιακό resolution, απαλοιφή των τοµών, τα συστήµατα tableau, η πληρότητα µέσω 
των συστηµάτων tableau. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
 

Αριθµητική Ανάλυση ΙΙ (9.2.52.6.2.8) 

Εισαγωγή στην αριθµητική επίλυση των προβληµάτων Sturm-Liouville και Dirichlet µε τη 
µέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων - Φορτισµένη χορδή και φορτισµένη µεµβράνη. 
Εισαγωγή στους χώρους Hilbert και Sobolev. Ασθενής µορφή, θεωρία Lax-Milgram, 
Γενική µέθοδος Galerkin, Μεταβολική µορφή. Ελλειπτικά προβλήµατα συνοριακών τιµών 
- Σχεδόν αρµονική εξίσωση. Μέθοδοι των Πεπερασµένων Στοιχείων - Συναρτήσεις 
τµηµατικά γραµµικές και τετραγωνικές, Συναρτήσεις Hermite και splines, Συναρτήσεις 
γινόµενα. Εκτιµήσεις σφάλµατος. Ροή θερµότητας και ροή ρευστού, Φορτισµένη δοκός 
και φορτισµένη πλάκα. Παραβολικά και υπερβολικά προβλήµατα συνοριακών τιµών. θ-
Μέθοδοι. Εξίσωση διάχυσης. Κυµατική εξίσωση. Μη γραµµικές εξισώσεις θερµότητας. 
Εξισώσεις Navier-Stokes. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών. 
 

Προχωρηµένη Αριθµητική Ανάλυση (9.2.50.5.2.1)  

(α) Αριθµητική ολοκλήρωση κατά Hermite και Gauss. Παρεµβολή Hermite. Ορθογώνια 
πολυώνυµα. Εκτιµήσεις σφάλµατος. Αριθµητική ολοκλήρωση σε δύο διαστάσεις. 
Σύνθετοι τύποι αριθµητικής ολοκλήρωσης Τραπεζίου και Simpson. ∆ιάφοροι τύποι 
αριθµητικής ολοκλήρωσης πάνω σε τρίγωνα. 
 (β) Αριθµητική επίλυση ολοκληρωτικών εξισώσεων µε τους τύπους Τραπεζίου και 
Simpson. Αριθµητικές µέθοδοι επίλυσης µερικών διαφορικών εξισώσεων. Μέθοδοι των 
πεπερασµένων διαφορών. Μέθοδοι των πεπερασµένων στοιχείων. Εκτιµήσεις σφάλµατος 
και ευστάθεια. 

Εφαρµογές: Προβλήµατα Ελαστικότητας, Ροή Ρευστών, ∆ιάδοση θερµότητας, 
Προβλήµατα διήθησης, Κυµατικά προβλήµατα. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. 
 

Προχωρηµένα θέµατα µερικών διαφορικών εξισώσεων - Ολοκληρωτικές εξισώσεις 
    (9.2.65.7.2.8)  

Ειδικές συναρτήσεις της µαθηµατικής φυσικής (Γάµµα, εκθετικό ολοκλήρωµα, συστήµατα 
ορθογωνίων πολυωνύµων, π.χ. Legendre, Hermite και Laguerre, κυλινδρικές 
συναρτήσεις). Eλλειπτικές εξισώσεις θεωρίας δυναµικού. Παραβολικές εξισώσεις. 
Υπερβολικές εξισώσεις. Μέθοδος Riemann. Συναρτήσεις Green. Χρήση των συναρτήσεων 
Green για την αναγωγή των προβληµάτων συνοριακών τιµών σε ολοκληρωτικές 
εξισώσεις.  
Γραµµικές ολοκληρωτικές εξισώσεις τύπου Volterra και Fredholm, πρώτου και δευτέρου 
είδους. Χρήση των ολοκληρωτικών εξισώσεων στην επίλυση προβληµάτων συνοριακών 
και αρχικών τιµών Μ∆Ε. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών. 
 

Στοχαστικές Ανελίξεις (9.2.78.6.2.8) 

Εισαγωγικές έννοιες και ορισµοί. Στοχαστικές διαδικασίες Gauss. Στάσιµες στοχαστικές 
διαδικασίες. Φάσµα στάσιµων στοχαστικών διαδικασιών (σ.δ.). Ιδιότητες των τροχιών 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 142 

στάσιµων σ.δ., µέση τιµή αριθµού διασταυρώσεων στάθµης, κατανοµή µεγίστων στάσιµης 
σ.δ., χρόνος παραµονής υπεράνω στάθµης. Στοιχεία L2 - λογισµού στάσιµων σ.δ.. 
Γραµµικά συστήµατα, συνάρτηση µεταφοράς. Φασµατική ανάλυση στάσιµων σ.δ. 
Στοιχεία στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων. Στοιχεία θεωρίας τυχαίων πεδίων. 
Αλυσίδες Markov. Εφαρµογές στη θαλάσσια τεχνολογία. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών. 
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6.4.2   ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
Φυσική Ι (9.4.11.1) 

∆ιανυσµατική διατύπωση των φυσικών νόµων. Νόµοι του Νεύτωνα. ∆υνάµεις. 
Κινηµατική σε τρεις διαστάσεις. Έργο, κινητική και δυναµική ενέργεια. ∆ιατήρηση της 
ενέργειας. ∆ιατήρηση της ορµής, κρούσεις. Στροφορµή, διατήρηση της στροφορµής. 
Συστήµατα σωµατιδίων (κέντρο µάζας, συλλογική κίνηση). Κίνηση στερεού σώµατος. 
Μηχανική των ρευστών. Κινητική θεωρία των αερίων. Θερµοδυναµική.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
∆ιδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (1ο εξ.). 

Φυσική Ι (9.4.21.1)  

∆ιανυσµατική διατύπωση των νόµων της Φυσικής. Νόµοι του Νεύτωνα. Εξίσωση κίνησης.  
Εφαρµογές. ∆ιατηρητικά πεδία. ∆ιατήρηση της ενέργειας. Μετασχηµατισµός του 
Γαλιλαίου. Σύστηµα κέντρου µάζας. ∆ιατήρηση της ορµής. Συστήµατα µεταβλητής µάζας. 
Κρούση. Στροφορµή. ∆ιατήρηση της στροφορµής.  
 Ταλαντώσεις (απλή αρµονική, µε απόσβεση, εξαναγκασµένη). Ταλαντώσεις µε 
περισσότερους του ενός βαθµούς ελευθερίας. Κανονικοί τρόποι ταλάντωσης. Ταλαντώσεις 
χορδής. Κυµατική εξίσωση. Οδεύοντα και στάσιµα κύµατα. Αρχή της επαλληλίας. 
∆ιακροτήµατα. Οµαδική και φασική ταχύτητα. Ηχητικά κύµατα.  
 Στοιχεία ατοµικής και πυρηνικής Φυσικής. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (1ο εξ.). 

 
Φυσική ΙΙ (9.4.22.2)  

Ηλεκτροµαγνητισµός: Νόµος του Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Ηλεκτρική δυναµική 
ενέργεια. Ηλεκτρικό δυναµικό. Νόµος του Gauss. Αγωγοί. ∆ιηλεκτρικά. Χωρητικότητα. 
Πυκνωτές. Μαγνητικό πεδίο. ∆ύναµη Lorentz. Φαινόµενο Hall. Νόµος των Biot – Savart. 
Μαγνητικό πεδίο ρευµατοφόρου αγωγού. Νόµος του Ampere. Μαγνητική επαγωγή. 
Νόµος του Faraday. Νόµος του Lenz. Ρεύµα µετατόπισης. Εξισώσεις του Maxwell. 
Ηλεκτροµαγνητικα κύµατα. 
 Γεωµετρική Οπτική: ∆ιάδοση του φωτός. Αρχή του Fermat. Ανάκλαση. ∆ιάθλαση. 
Πρίσµα. Φακοί. Κυµατική Οπτική: Πόλωση. Συµβολή. Περίθλαση. Φασµατοµετρία.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (2ο εξ.). 

 
Φυσική Ι (Μηχανική) (9.4.31.1)  

∆ιατύπωση των νόµων της Φυσικής, µε χρήση εννοιών απειροστικού και διανυσµατικού 
λογισµού. Κινηµατική σε µία διάσταση. Κινηµατική στο επίπεδο και στο χώρο. Νόµοι του 
Νεύτωνα. Εξίσωση κίνησης. Ορµή, διατήρηση ορµής. Μετασχηµατισµοί του Γαλιλαίου. 
Αδρανειακά και µη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς. Έργο, κινητική και δυναµική 
ενέργεια. ∆ιατηρητικές δυνάµεις. ∆ιατήρηση ενέργειας. Αρχές διατήρησης και συµµετρία. 
Κρούσεις. Κέντρο µάζας. ∆υναµική συστηµάτων µεταβλητής µάζας. Στροφορµή. Ροπή 
δύναµης. Κέντρο βάρους. ∆ιατήρηση της στροφορµής. ∆υναµική του στερεού σώµατος. 
Ροπή αδράνειας. Βαρύτητα. Κεντρικές δυνάµεις, κεντρικές κινήσεις, νόµοι του Kepler. 
 Ταλαντώσεις. Απλός αρµονικός ταλαντωτής. Αποσβεννόµενες και εξαναγκασµένες 
ταλαντώσεις. Συντονισµός. 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 144 

 Ειδική θεωρία της Σχετικότητας. Αξιώµατα Einstein, µετασχηµατισµοί του Lorentz. 
Φωτόνια. Φαινόµενο Doppler. Κρούσεις και εφαρµογές στα στοιχειώδη σωµατίδια. 
Φαινόµενο Compton. Αρχή της Ισοδυναµίας. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (1ο εξ.) 
 

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτροµαγνητισµός) (9.4.32.2)  

Ηλεκτροστατική. Νόµος του Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο και δυναµικό. Νόµος του Gauss. 
∆ιαφορά δυναµικού. Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου. Θεωρήµατα των Gauss και Stokes. 
Εξίσωση του Laplace. Αγωγοί. Ηλεκτρικά ρεύµατα, πυκνότητα ρεύµατος. Νόµος του 
Ohm. Μαγνητικό πεδίο. Πεδία κινουµένων φορτίων. Νόµος των Biot-Savart. Νόµος του 
Ampere. Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή, Νόµος του Faraday. Ενέργεια του µαγνητικού 
πεδίου. Εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Ηλεκτρικά πεδία στην ύλη: 
Ηλεκτρικές ροπές, διηλεκτρικά, νόµος Coulomb στην ύλη. Μαγνητικά πεδία στην ύλη: 
∆ιαµαγνητικά, παραµαγνητικά υλικά. Μαγνητικές ροπές.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (2ο εξ.). 

  
Φυσική ΙΙΙ (Κυµατική και Κβαντική Φυσική) (9.4.33.3)  

Απλή αρµονική κίνηση. Αποσβενόµενες ταλαντώσεις. Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 
Σύνθετη αντίσταση. Συζευγµένες ταλαντώσεις. Συστήµατα µε πολλούς βαθµούς 
ελευθερίας. Η κυµατική εξίσωση. Εγκάρσια και διαµήκη κύµατα. Οδεύοντα και στάσιµα 
κύµατα. Ανάκλαση, διάδοση. Μέθοδοι Fourier. Θεώρηµα εύρους ζώνης. Κύµατα σε δύο ή 
τρεις διαστάσεις. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Κύµατα σε οπτικά συστήµατα. Συµβολή και 
περίθλαση. Πόλωση. Βασικά κβαντικά φαινόµενα και παλιά κβαντική θεωρία, κύµατα de 
Broglie. Κυµατοµηχανική. Αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg. Εξίσωση του 
Schrodinger, λύσεις για απλά δυναµικά. Κβαντοµηχανικός αρµονικός ταλαντωτής. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (3ο εξ.). 

 
Φυσική Ι (9.4.51.2) 

∆ιανυσµατική διατύπωση των φυσικών νόµων. Νόµοι του Νεύτωνα. ∆υνάµεις: βαρυτικές, 
ηλεκτρικές, µαγνητικές. Εξίσωση κίνησης. Μελέτη της κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. 
Συστήµατα αναφοράς. ∆ιατήρηση της ορµής. Κρούσεις. Συστήµατα µε µεταβλητή µάζα. 
Έργο. Κινητική ενέργεια. ∆ιατηρητικές δυνάµεις. ∆υναµική ενέργεια. ∆ιατήρηση της 
ενέργειας. Κίνηση συστηµάτων σωµατιδίων. Ροπή δύναµης. Στροφορµή. Ροπή αδράνειας. 
∆ιατήρηση της στροφορµής. Μελέτη της κίνησης του στερεού σώµατος.  
 Ταλαντώσεις. Αρµονικός ταλαντωτής. Αρµονικός ταλαντωτής µε απόσβεση. 
Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. Συζευγµένες ταλαντώσεις δύο και πολλών βαθµών 
ελευθερίας. Κυµατική κίνηση. Κυµατική κίνηση σε µηχανικά συστήµατα. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
∆ιδάσκεται στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών (1ο εξ.). 

 
Φυσική ΙΙ (9.4.52.3) 

Ηλεκτρικό φορτίο. Νόµος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόµος του Gauss. 
Ηλεκτροστατικό δυναµικό. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. 
Αγωγοί. ∆ιηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, πυκνωτές. Κινούµενα φορτία, ηλεκτρικό 
ρεύµα, νόµος του Ohm. Μαγνητικό πεδίο. Συµπεριφορά της ύλης στο ηλεκτρικό και το 
µαγνητικό πεδίο. ∆ύναµη Lorentz. Νόµοι του Ampere και των Biot-Savart. Επαγωγή, 
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νόµος του Faraday. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. Ρεύµα µετατόπισης. Εξισώσεις του 
Maxwell. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: διάδοση, πόλωση, συµβολή περίθλαση.  
 Γεωµετρική οπτική. Βασικοί νόµοι της οπτικής: ανάκλαση, διάθλαση. Φακός, πρίσµα. 
∆ιασπορά, οπτικό φάσµα. Οπτικά όργανα. Φασµατοσκόπια, φασµατογράφοι. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
∆ιδάσκεται στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών (2ο εξ.). 

 
Φυσική Ι (9.4.61.2)  

Κινηµατική υλικού σηµείου. Στατική. ∆υναµική. Έργο, ενέργεια. Θεωρήµατα διατήρησης. 
∆υναµική συστήµατος σωµάτων. Στροφική κίνηση. Βαρύτητα. Κεντρικές κινήσεις. Ειδική 
θεωρία της σχετικότητας. Ελαστικότητα. Ταλαντώσεις. Μηχανικά κύµατα. Ήχος. Στοιχεία 
θερµοδυναµικής: πρώτο και δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
∆ιδάσκεται στη Σχολή Τοπογράφων (2ο εξ.) 4 ώρες/εβδ. θεωρία και 1 ώρα/εβδ εργαστήριο. 

 
Φυσική ΙΙ (9.4.62.3)  

Ηλεκτρικό φορτίο. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Πυκνωτές. Ηλεκτρικό ρεύµα. Μαγνητικό 
πεδίο. Μαγνητικά δίπολα. Αλληλεπίδραση ηλεκτρικού ρεύµατος µε µαγνητικό πεδίο. 
Επαγωγή, αυτεπαγωγή, εναλλασσόµενα ρεύµατα. Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η ύλη σε 
ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο. Εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 
Κυµατική: χαρακτηριστικά κυµάτων. Φύση και διάδοση του φωτός. Φωτόνια, ηλεκτρόνια 
και άτοµα. ∆οµή των ατόµων.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
 ∆ιδάσκεται στη Σχολή Τοπογράφων (3ο εξ.) 4 ώρες/εβδ. θεωρία και 1 ώρα/εβδ εργαστήριο. 

 
Φυσική Ι (Μηχανική) (9.4.71.1)  

∆ιανυσµατική διατύπωση των φυσικών νόµων. Νόµοι του Νεύτωνα. ∆υνάµεις: βαρυτικές, 
ηλεκτρικές, µαγνητικές. Εξίσωση κίνησης. Μελέτη της κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. 
Συστήµατα αναφοράς. ∆ιατήρηση της ορµής. Κρούσεις. Συστήµατα µε µεταβλητή µάζα. 
Έργο. Κινητική ενέργεια. ∆ιατηρητικές δυνάµεις. ∆υναµική ενέργεια. ∆ιατήρηση της 
ενέργειας. Κίνηση συστηµάτων σωµατιδίων. Ροπή δύναµης. Στροφορµή. Ροπή αδράνειας. 
∆ιατήρηση της στροφορµής. Μελέτη της κίνησης του στερεού σώµατος. Πεδίο βαρύτητας, 
νόµοι αντιστρόφου τετραγώνου. Ειδική θεωρία της σχετικότητας. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μεταλλειολόγων (1ο εξ.). 
 

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτροµαγνητισµός) (9.4.72.2)  

Ηλεκτρικό φορτίο. Νόµος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόµος του Gauss. 
Ηλεκτρικό δυναµικό. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί. 
∆ιηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, πυκνωτές. Κινούµενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύµα, 
νόµος του Ohm. Μαγνητικό πεδίο. ∆ύναµη Lorentz. Νόµοι του Ampere και των Biot-
Savart. Επαγωγή, νόµος του Faraday. Ρεύµα µετατόπισης. Εξισώσεις του Maxwell. 
Συµπεριφορά της ύλης στο ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
∆ιδάσκεται στη Σχολή Μεταλλειολόγων (2ο εξ.).  

 
Φυσική Ι (Μηχανική) (9.4.81.1)  

∆ιανυσµατική διατύπωση των φυσικών νόµων. Νόµοι του Νεύτωνα. ∆υνάµεις: βαρυτικές, 
ηλεκτρικές, µαγνητικές. Μελέτη της κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. Συστήµατα αναφοράς. 
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∆ιατήρηση της ορµής. Κρούσεις. Συστήµατα µε µεταβλητή µάζα. Έργο. Κινητική 
ενέργεια. ∆ιατηρητικές δυνάµεις. ∆υναµική ενέργεια. ∆ιατήρηση της ενέργειας. Κίνηση 
συστηµάτων σωµατιδίων. Ροπή δύναµης. Στροφορµή. Ροπή αδράνειας. ∆ιατήρηση της 
στροφορµής. Στοιχεία δυναµικής του στερεού σώµατος. ∆υνάµεις αντιστρόφου 
τετραγώνου. Ταλαντώσεις. Αρµονικός ταλαντωτής. Αρµονικός ταλαντωτής µε απόσβεση. 
Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. Συντονισµός. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών (1ο εξ.), 4 ώρες/εβδ. 
 

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτροµαγνητισµός) (9.4.82.2)  

Ηλεκτρικό φορτίο. Νόµος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόµος του Gauss. 
Ηλεκτρικό δυναµικό. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί. 
∆ιηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, πυκνωτές. Κινούµενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύµα, 
νόµος του Ohm. Πεδία κινούµενων φορτίων. Μαγνητικό πεδίο. ∆ύναµη Lorentz. Νόµοι 
του Ampere και των Biot-Savart. Επαγωγή. Νόµος του Faraday. Κυκλώµατα 
εναλλασσόµενων ρευµάτων. Ρεύµα µετατόπισης και εξισώσεις του Maxwell. 
Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών (2ο εξ.), 4 ώρες/εβδ. 
 

Εργαστηριακή Φυσική  (9.4.85.3.1.8) 

Θεωρία: Θεωρία και µεθοδολογία πειραµατικών µετρήσεων. Θεωρία σφαλµάτων. 
Ανάλυση και παρουσίαση πειραµατικών δεδοµένων. 
Εργαστηριακές ασκήσεις: 10 εργαστηριακές ασκήσεις, επιλεγµένες από τις ακόλουθες:  
 Ασκήσεις Μηχανικής: 1. Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας µε τη µέθοδο της 
πτώσης σωµάτων. 2. Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας µε τη µέθοδο του φυσικού 
εκκρεµούς. 3. Μέτρηση της σταθεράς της παγκόσµιας έλξης G, µε τη µέθοδο του 
Cavendish. 4. Προσδιορισµός του µέτρου στρέψης υλικού µε τη µέθοδο του στροφικού 
εκκρεµούς. 5. Μέτρηση του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρού, µε τη µέθοδο 
της πτώσης µικρών σφαιρών. 6. Προσδιορισµός του συντελεστή αποκατάστασης και του 
χρόνου κρούσης δύο σφαιρών. 7. Μελέτη των νόµων της κίνησης µε χρήση αεροτροχιάς. 
 Ασκήσεις Ηλεκτροµαγνητισµού: 1. Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη 
θερµοκρασία.   2. Χαρτογράφηση ηλεκτρικού πεδίου. 3. Μελέτη της χωρητικότητας 
πυκνωτή και µέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς υλικών. 4. Μέτρηση του µαγνητικού 
πεδίου ενός σωληνοειδούς. 5. Φαινόµενο Hall. 6. Εξαναγκασµένες ηλεκτρικές 
ταλαντώσεις, συντονισµός. 
 Ασκήσεις κυµατικής, ταλαντώσεων και οπτικής: 1. Φαινόµενα διάθλασης. Ιδιότητες και 
σφάλµατα φακών. 2. Ανάκλαση, διάθλαση και πόλωση φωτός. 3. Οπτική φασµατοσκοπία.  
4. Συµβολή και περίθλαση φωτός. 5. Μελέτη των κανονικών τρόπων ταλάντωσης µε 
αεροτροχιά. 6. Μικροκύµατα Ι. 
 Άλλες ασκήσεις: 1. Παλµογράφος.  2. Μέτρηση του λόγου VP cc /  των αερίων. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών (3ο εξ.), 2 ώρες/εβδ. 
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Β. ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
Φυσική ΙΙ (9.4.12.2) 

Απλή αρµονική κίνηση. Αποσβεννόµενες ταλαντώσεις. Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 
Συζευγµένες ταλαντώσεις. Ταλαντώσεις δύο και πολλών βαθµών ελευθερίας. Η κυµατική 
εξίσωση. Εγκάρσια και διαµήκη κύµατα (ακουστικά κύµατα σε αέρια, εγκάρσια κύµατα 
σε χορδή, διαµήκη κύµατα σε στερεά, επιφανειακά κύµατα σε υγρά). Οδεύοντα και 
στάσιµα κύµατα. Μέθοδοι Fourier. ∆ιάδοση κυµάτων. Ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, 
συµβολή και περίθλαση. Εφαρµογές σε µηχανικά συστήµατα. Ήχος. Ακουστική. Νόµοι 
της οπτικής. Οπτικά όργανα. Λέηζερ. Μετρήσεις µε οπτικά όργανα.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
∆ιδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (2ο εξ.). 

 
Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής (9.4.23.6)  

Το πρότυπο του Rutherford για το άτοµο του Υδρογόνου. Κβαντική θεωρία του Bohr. 
∆υισµός κύµατος σωµατιδίου. Θεωρία του Planck για την ακτινοβολία µέλανος σώµατος. 
Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο. Φαινόµενο Compton. Αρχή της αβεβαιότητας. Εξίσωση του 
Schrodinger και επίλυσή της σε απλά προβλήµατα, όπως: γραµµικός αρµονικός 
ταλαντωτής, άτοµο του υδρογόνου, διατοµικό µόριο, δυναµικό Kronig-Penney σε στερεό 
σώµα, άτοµο του δευτερίου. Σύντοµη επισκόπηση της εικόνας Heisenberg-Born. 
Προσεγγιστικές µέθοδοι. Αρχή του Pauli. 
 Εργαστηριακές Ασκήσεις: Έξι έως επτά εργαστηριακές ασκήσεις από τις εξής: 
1. Μικροκύµατα Ι, 2. Μικροκύµατα ΙΙ, 3. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, 4. Ακτινοβολία 
µέλανος σώµατος, 5. Περίθλαση ηλεκτρονίων από στερεά, 6. Θερµιονική εκποµπή 
µετάλλων, 7. Προσδιορισµός του λόγου e/m του ηλεκτρονίου, 8. Μέτρηση των δεικτών 
διάθλασης αερίων, 9. Μελέτη των ακτινοβολιών α, β και γ. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μηχανολόγων (6ο εξ.). 
 

Φυσική ΙV (∆οµή της ύλης) (9.4.34.4)  

Κβαντική Μηχανική: Εξίσωση του Schrodinger, κυµατοσυνάρτηση, πλάτη πιθανότητας. 
Μονοδιάστατα δυναµικά. Σκέδαση σε µία διάσταση, δέσµιες καταστάσεις σε µία 
διάσταση, φαινόµενο σήραγγας. Αρµονικός ταλαντωτής. Το άτοµο του υδρογόνου, 
τροχιακή στροφορµή. Η δοµή των ατόµων, απαγορευτική αρχή του Pauli, ο περιοδικός 
πίνακας των στοιχείων. Μόρια. 
 Κλασική στατιστική µηχανική: Στατιστικά σύνολα. Κατανοµή Maxwell-Boltzmann. 
 Κβαντική στατιστική µηχανική: Κατανοµές Fermi-Dirac και Bose-Einstein.  
 Φυσική στερεάς κατάστασης: Το µοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Ενέργεια Fermi. 
Το κρυσταλλικό πλέγµα. Το θεώρηµα του Bloch. Ενεργειακές ζώνες. Μονωτές, 
ηµιαγωγοί, µέταλλα. Επαφές ηµιαγώγιµων υλικών. 

  Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση. 
∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (4ο εξ.). 

 
Εργαστηριακή Φυσική (9.4.35.4)  

Γεωµετρική, Κυµατική και Φυσική Οπτική. Λειτουργία λέηζερ. Μελέτη της δέσµης 
λέηζερ, πόλωση, διασκεδασµός, συµβολή, περίθλαση. Οπτική δράση, φωτοελαστικότητα. 
Οπτικοί Μετασχηµατισµοί Fourier. Συµβολοµετρία Michelson και Fabry-Perot. Φαινόµενο 
Doppler στο φως. Μετάδοση πληροφοριών µε διαµόρφωση οπτικής δέσµης. Μέτρηση της 
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ταχύτητας του φωτός. Τηλεµετρία. Ολογραφία βασικές αρχές, ολογράφηση και 
παρατήρηση ολογράµµατος λευκού φωτός. Φασµατοσκοπική µελέτη 
κρυσταλλοδυναµικών φαινοµένων. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (4ο εξ.). 

 
Θεωρητική Φυσική (9.4.36.5)  

Τα πρώτα κβαντικά φαινόµενα και η σχέση της Κλασικής µε την Κβαντική Μηχανική. 
Μαθηµατικές έννοιες (στοιχεία θεωρίας τελεστών σε χώρους Hilbert, συµβολισµός Dirac). 
Βασικές αρχές της Κβαντικής Μηχανικής. Εξίσωση Schrodinger. Σχέσεις αβεβαιότητας 
Heisenberg. Σωµατίδιο µε µονοδιάστατο χώρο: κίνηση κυµατοδέσµης, ελεύθερο 
σωµατίδιο, πηγάδι δυναµικού, αρµονικός ταλαντωτής, σκέδαση. Σωµατίδιο σε τριδιάστατο 
χώρο: κεντρικά δυναµικά, τροχιακή στροφορµή, άλγεβρα στροφορµής, δυναµικό Coulomb 
(άτοµο υδρογόνου). Θεωρία διαταραχών, φαινόµενο Zeeman. Σπιν, πρόσθεση 
στροφορµών, σύζευξη σπιν-τροχιάς, ανώµαλο φαινόµενο Zeeman, υπέρλεπτη υφή. 
Συστήµατα πολλών σωµατιδίων, αρχή του Pauli, σχέση σπιν και στατιστικής. Περιοδικό 
σύστηµα ατόµων. Μόρια και µοριακοί δεσµοί, προσέγγιση Born-Oppenheimer, µοριακά 
φάσµατα.  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (5ο εξ.).  
 

Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες - Εφαρµογές στη Βιολογία και Ιατρική (9.4.37.7) 

Θεµελίωση των αρχών της πυρηνικής φυσικής και την φυσικής των ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών. Χαρακτηριστικά των ιοντιζουσών ακτινοβολιών σαν ιδιότητες του 
ατοµικού πυρήνα. Αλληλεπίδραση των ακτινοβολιών µε την ύλη. Πυρηνικές αντιδράσεις 
και παραγωγή ραδιοϊσοτόπων. Οργανολογία ανιχνευτών των τριών βασικών 
ακτινοβολιών, α, β και γ. Αλληλεπιδράσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών µε κύτταρα και 
ιστούς. Εφαρµογές των ραδιοϊσοτόπων, των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και των 
επιταχυντικών διατάξεων στην βιολογία και την ιατρική επιστήµη. Επίδραση νετρονίων 
στη βιολογία και τη κλινική ιατρική. Εισαγωγή στην δοσιµετρία και την ακτινοπροστασία. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (7ο εξ.).  
 

Φυσική Στερεάς Κατάστασης (9.4.91.6)  

Το µοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων στα µέταλλα. Ιδιότητες θερµικής ισορροπίας, 
ιδιότητες µεταφοράς. Κρυσταλλικές δοµές. Ηλεκτρόνια σε τέλειο κρυσταλλικό πλέγµα. 
Ενεργειακές ζώνες στα στερεά. Θεωρία ηµιαγωγών κρυστάλλων. Ταλαντώσεις πλέγµατος. 
Θερµικές ιδιότητες των στερεών. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (6ο εξ.). 
 

Θερµοδυναµική και Στατιστική Φυσική (9.4.92.6)  

Θερµοδυναµική. Εισαγωγή Βασικές έννοιες. Ο πρώτος νόµος της θερµοδυναµικής-
Εφαρµογές. Ο δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής. Κύκλος Carnot. Εντροπία. 
Θερµοδυναµικά δυναµικά. Ο τρίτος νόµος της θερµοδυναµικής. 
 Στατιστική Μηχανική.  
 Κλασική Στατιστική Μηχανική. Εισαγωγή. Κλασική περιγραφή φυσικού συστήµατος. 
Στατιστικό σύνολο συστηµάτων. Βασικά αξιώµατα της Στατιστικής Μηχανικής. Κλασική 
Στατιστική Θερµοδυναµική. 
 Κβαντική Στατιστική Μηχανική. Βασικές έννοιες της Κβαντικής µηχανικής για σύστηµα 
ενός σωµατιδίου. Στατιστικά σύνολα και µέση τιµή σε στατιστικό σύνολο. Βασικά 
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αξιώµατα της Κβαντικής Στατιστικής Μηχανικής. Στατιστική Θερµοδυναµική. Κανονικό 
στατιστικό σύνολο. Μεγαλοκανονικό στατιστικό σύνολο. Συναρτήσεις κατανοµής Fermi-
Dirac και Bose-Einstein. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (6ο εξ.). 
 

Οπτοηλεκτρονική (9.4.93.7)  

Γεωµετρική, Κυµατική και Φυσική Οπτική. Οπτικές ιδιότητες στερεών. Ενεργειακές 
ζώνες και µηχανισµοί οπτικής απορρόφησης. Οπτικά υλικά. Τοπογραφία επιφάνειας. 
Ηλεκτρονική µικροσκοπία. Ύλη και ακτινοβολία. Αυθόρµητη εκποµπή. Συντελεστές 
Einstein, εξαναγκασµένη εκποµπή. Φθορισµός. Αντιστροφή πληθυσµών, λέηζερ. 
Κοιλότητες λέηζερ. Παράµετροι λειτουργίας λέηζερ. Συνήθεις λέηζερ. Οπτικά όργανα και 
ανιχνευτές. Θόρυβος ανιχνευτών. Ατµοσφαιρική διέλευση ορατού - υπερύθρου. Εισαγωγή 
στους κυµατοδηγούς και στις οπτικές ίνες. Μη γραµµική οπτική. Μετάδοση πληροφοριών. 
Οπτική διαµόρφωση. Επεξεργασία εικόνας. Φωτονική λογική. Οπτικές επικοινωνίες. 
Ενίσχυση εικόνας. Θερµική απεικόνιση - θερµογραφία. Ενισχυτές εικόνας. Συσκευές Ι2 
(image intensifiers). Οπτικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Συστήµατα µετάδοσης 
χαρακτήρων και αντίστοιχες διατάξεις (αναγνώριση - απεικόνιση -αποθήκευση - 
ολογραφία - έλεγχος κατεύθυνσης οπτικής δέσµης κ.λ.π.). Οπτική δισταθµία.  

Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (7ο εξ.). 

 
Κβαντική Φυσική (9.4.94.7)  

Τα πρώτα κβαντικά φαινόµενα και η σχέση της κλασικής µε την κβαντική µηχανική. 
Μαθηµατικές έννοιες (στοιχεία θεωρίας τελεστών σε χώρους Hilbert, συµβολισµός Dirac). 
Βασικές αρχές της κβαντικής µηχανικής. Εξίσωση του Schrοdinger. Σχέσεις αβεβαιότητας 
του Heisenberg. Σωµατίδιο σε µονοδιάστατο χώρο: κίνηση κυµατοδέσµης, ελεύθερο 
σωµατίδιο, πηγάδι δυναµικού, αρµονικός ταλαντωτής, σκέδαση. Σωµατίδιο σε τριδιάστατο 
χώρο: κεντρικά δυναµικά, τροχιακή στροφορµή, άλγεβρα στροφορµής, δυναµικό Coulomb 
(άτοµο υδρογόνου). Θεωρία διαταραχών, φαινόµενο Zeeman, υπέρλεπτη υφή. Συστήµατα 
πολλών σωµατιδίων, αρχή του Pauli, σχέση σπιν και στατιστικής. Περιοδικό σύστηµα των 
στοιχείων. Μόρια και µοριακοί δεσµοί, προσέγγιση των Born-Oppenheimer, µοριακά 
φάσµατα. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (7ο εξ.). 
 

Ατοµική, Μοριακή και Πυρηνική Φυσική (9.4.95.7)  

Εισαγωγή στην Ατοµική και Πυρηνική Φυσική. Βασικά φαινόµενα και πειράµατα 
περιγραφής της δοµής και των χαρακτηριστικών του ατόµου και του πυρήνα. Σύγχρονες 
πειραµατικές διατάξεις, επιταχυντές, ανιχνευτές. Φυσική ραδιενέργεια. Κοσµική 
ακτινοβολία. Φυσική των νετρονίων.  
   Εργαστηριακές ασκήσεις κβαντικών φαινοµένων, Ατοµικής και Πυρηνικής Φυσικής στο 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (7ο εξ.). 
 

Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (9.4.96.8)  

∆ιηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες. 
Στατικά πεδία. Βασικές σχέσεις µακροσκοπικής θεωρίας. Τοπικό ηλεκτρικό πεδίο. 
Πολωσιµότητα. Πηγές πολωσιµότητας. ∆ιηλεκτρικά σταθερά των στερεών.  
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Εναλλασσόµενα πεδία. Μακροσκοπική θεωρία. Κλασσική θεωρία οπτικής απορρόφησης. 
Κβαντική θεωρία πολωσιµότητας. Πολαριτόνιο. Πιεζοηλεκτρισµός. Σιδηροηλεκτρισµός 
(ταξινόµηση, µοντέλα, µεταπτώσεις, θεωρία Landau, εντροπία και τάξη µετάπτωσης 
φάσης, σιδηροηλεκτρικές περιοχές, αντισιδηροηλεκτρική συµπεριφορά, εφαρµογές). 
 Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. 
 ∆ιαµαγνητισµός και Παραµαγνητισµός. Μακροσκοπική θεωρία. ∆ιαµαγνητισµός. 
Μόνιµη µαγνητική ροπή ατόµου. Κλασσική και κβαντική θεωρία του παραµαγνητισµού. 
Μαγνητική επιδεκτικότητα των ατόµων. Μαγνητισµός στα µέταλλα (διαµαγνητισµός 
Landau, παραµαγνητισµός Pauli). Μαγνητική ψύξη.  
 Σιδηροµαγνητισµός, Αντισιδηροµαγνητισµός και Σιδηριµαγνητισµός. Φαινόµενα 
συλλογικής µαγνητικής διάταξης. Θεωρία Weiss. Θεωρία του Heisenberg περί 
σιδηροµαγνητισµού. Κύµατα σπιν. Μαγνόνια. Σιδηροµαγνητισµός - 
αντισιδηροµαγνητισµός. Σιδηροµαγνητικές περιοχές. 
 Φαινόµενα Μαγνητικού Συντονισµού. Ηλεκτρονικός µαγνητικός συντονισµός. 
Μηχανισµοί εφησύχασης. Εξισώσεις Bloch. Λύση των εξισώσεων Bloch για την 
κατάσταση. Πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός. 
 Υπεραγωγιµότητα.  
 Κλασικοί υπεραγωγοί. Ιστορική αναδροµή. Ηλεκτρικές ιδιότητες. Μαγνητικές ιδιότητες. 
Εξισώσεις των F. και H. London. Θερµοδυναµικές σχέσεις. Κρίσιµα ρεύµατα. 
Μικροσκοπική θεωρία. Μέτρηση του ενεργειακού χάσµατος. Κβάντωση της µαγνητικής 
ροής. Φαινόµενο Josephson. Υπεραγωγοί τύπου II. Υπεραγωγοί υψηλών θερµοκρασιών. 
Ιστορικό αναζήτησης υπεραγωγών υψηλής θερµοκρασίας µετάβασης. Χαρακτηριστικές 
ιδιότητες των νέων υπεραγωγών και διαφορές από τους κλασσικούς υπεραγωγούς. Τρόποι 
παρασκευής των. ∆οµή των νέων υπεραγωγών. Θεωρίες των νέων υπεραγωγών. 
Εφαρµογές τους. 
 Χαµηλοδιάστατα συστήµατα. Το αέριο ηλεκτρονίων σε δύο διαστάσεις. Κβαντικό 
φαινόµενο Hall. ∆ιατάξεις συντονισµένου φαινοµένου σήραγγος. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (8ο εξ.). 
 

Λέηζερ και ηλεκτρο-οπτικά συστήµατα (9.4.97.8)  

Ύλη και ακτινοβολία. Τεχνολογία υπεριώδους και υπερύθρου. Αυθόρµητη και 
εξαναγκασµένη εκποµπή. Συντελεστές Einstein. ∆ιεύρυνση φασµατικών γραµµών 
(Lorentz, Doppler, Voigt). Είδη άντλησης και αντλητικές διεργασίες. Αντιστροφή 
πληθυσµών. λέηζερ 3 και 4 επιπέδων. Οπτικά αντηχεία. Ρυθµοί λέηζερ. Οπτικός 
συντονισµός. Εγκλείδωση ρυθµών λέηζερ. Ιδιότητες και εστίαση δεσµών λέηζερ. 
Συστήµατα λέηζερ και λέηζερ µεγάλης ισχύος (λέηζερ στερεού, αερίων, υγρών 
διαλυµάτων). Μετασχηµατισµός δεσµών λέηζερ. Μη γραµµικά φαινόµενα οπτικής. 
Οπτική διαµόρφωση, οπτικές επικοινωνίες. Εφαρµογές των λέηζερ στη Φυσική, Χηµεία, 
Βιολογία, Ιατρική, Βιοµηχανία, Περιβάλλον, Γεωδαισία. Οπτικοί υπολογιστές. 
Τηλεµετρία. Ανεµοµετρία. Θερµοπυρηνική σύντηξη και ενέργεια. ∆ιάδοση δεσµών λέηζερ 
στην ατµόσφαιρα. 
 Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση και επισκέψεις σε εργαστήρια και 
φορείς εκτός ΕΜΠ. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (8ο εξ.). 
 

Φυσική των διηλεκτρικών υλικών (9.4.98.9)  

Εµπειρική περιγραφή των διηλεκτρικών ιδιοτήτων. Θεωρίες για τη στατική διηλεκτρική 
σταθερά. Μακροσκοπική θεωρία της διηλεκτρικής αποκατάστασης. Μοριακές θεωρίες και 
πρότυπα της διηλεκτρικής αποκατάστασης. Ισοδύναµα κυκλώµατα. Πειραµατικές µέθοδοι 
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µελέτης διηλεκτρικών ιδιοτήτων. Εµπειρικές µέθοδοι επεξεργασίας διηλεκτρικών 
µετρήσεων. Σχέσεις δοµής - διηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών. Μη ενεργά διηλεκτρικά 
υλικά. ∆ιηλεκτρικά υλικά µικροηλεκτρονικής. Ενεργά διηλεκτρικά υλικά 
(σιδηροηλεκτρικά, πιεζοηλεκτρικά, πυροηλεκτρικά, ηλεκτρίτες, ηλεκτροοπτικά υλικά). 
 Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
 Εργαστηριακές ασκήσεις: Μετρήσεις µε αναλυτές σύνθετης αντίστασης. Ισόθερµη 
φόρτιση και εκφόρτιση (φασµατοσκοπία στην περιοχή χρόνου). ∆ιατάξεις µετρήσεων 
στην περιοχή Hz και kHz. ∆ιηλεκτρικές µετρήσεις µε κυκλώµατα συντονισµού. ∆ιατάξεις 
θερµορευµάτων πόλωσης και αποπόλωσης. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (9ο εξ.). 
 

Τεχνολογία και εφαρµογές των λέηζερ (9.4.99.9)  

Εξαναγκασµένη εκποµπή. Λέηζερ. Λέηζερ υψηλής ισχύος. Συστήµατα λέηζερ. Μη 
γραµµική οπτική. Οπτική διαµόρφωση. ∆ιαµόρφωση δέσµης λέηζερ. Οπτικές 
επικοινωνίες. Επεξεργασία οπτικών πληροφοριών. Μετρήσεις µε λέηζερ. Ενεργειακό. 
Συστήµατα οπτικών επικοινωνιών µε ή χωρίς οπτικές ίνες - Οπτικά ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα. Εφαρµογές των λέηζερ σε Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Ιατρική. Άλλες 
εφαρµογές των λέηζερ. 
 Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση και επισκέψεις σε εργαστήρια και 
φορείς εκτός ΕΜΠ. 

 ∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων (9ο εξ.). 
 

Φυσική για Αρχιτέκτονες (9.4.41.3)  

Γενικοί νόµοι της Φυσικής. Πεδία. ∆οµή της ύλης και συµµετρία. Μακροσκοπικές και 
µικροσκοπικές ιδιότητες των στερεών, εφαρµογές στις τεχνολογίες αιχµής.  
 Περιοδικά φαινόµενα. Ταλαντώσεις, κύµατα, συντονισµός. 'Ηχος. Είδη και διάδοση 
ηχητικών κυµάτων, υπέρηχοι, υπόηχοι, κρουστικά ηχητικά κύµατα. Φαινόµενο Doppler. 
Ακουστική. Υποκειµενικά χαρακτηριστικά, θόρυβος, ακουστική χώρων, µετήχηση, 
απορρόφηση ήχου. 
 Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Ακτινοβολία. Θερµική ακτινοβολία, θερµογραφία, 
φαινόµενο θερµοκηπίου. Θερµοµετρία, υγρασία, µετάδοση θερµότητας.  
 Κβαντική θεωρία, κβάντωση, φθορισµός, φωσφορισµός, αρχές λειτουργίας του λέηζερ. 
Γεωµετρική, κυµατική οπτική, ολογραφία. Όραση, χρώµατα.  
 Ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Γεωφυσική, ηλιακή, πυρηνική ενέργεια, 
καθαρή ενέργεια, περιβάλλον, προοπτικές. 

Το µάθηµα περιλαµβάνει επίσης ασκήσεις, επιδείξεις και επισκέψεις εργαστηρίων. 
∆ιδάσκεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων (1ο εξ.). 

 
Στατιστική Φυσική (9.4.53.4)  

Συστήµατα µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας. Στατιστικό αίτηµα. Αριθµός προσιτών 
καταστάσεων. Εντροπία. Θερµοκρασία. Πρώτο και δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα. 
Γενικές αλληλεπιδράσεις. Κατανοµή Boltzmann. Ιδανικά αέρια. Θεώρηµα ισοκατανοµής. 
Κατανοµές Fermi-Dirac και Bose-Einstein. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Χηµικών (4ο εξ.). 
 

Εφαρµοσµένη Οπτική (9.4.63.4)  

Γεωµετρική οπτική (ανάκλαση, διάθλαση, φακοί, κάτοπτρα, πρίσµατα). Οπτικά όργανα 
(µάτι, φωτογραφική µηχανή, τηλεσκόπια, διακριτική ικανότητα οπτικών οργάνων). Πηγές 
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φωτός και ανιχνευτές οπτικής ακτινοβολίας (ραδιοµετρία και φωτοµετρία, µέλαν σώµα, 
φωτοδίοδοι εκποµπής, ανιχνευτές). Κυµατική οπτική (υπέρθεση, συµβολή, περίθλαση, 
συµφωνία κυµάτων). Συµβολοµετρία, συµβολοµετρικές τεχνικές. Ολογραφία και οπτική 
Fourier. Λέηζερ (αρχές λειτουργίας, αντιπροσωπευτικά είδη λέηζερ). Ηλεκτροµαγνητικά 
φαινόµενα και φαινόµενα πόλωσης. Οπτικοί κυµατοδηγοί, µετρήσεις οπτικών ινών, 
µετάδοση πληροφοριών µε οπτικές ίνες, οπτικές επικοινωνίες. Ολοκληρωµένα οπτικά, 
οπτικές µνήµες, οπτικά τρανζίστορ, οπτικοί υπολογιστές. Ατµοσφαιρική οπτική, 
ανίχνευση ρυπαντών στην ατµόσφαιρα, LIDAR. Υπέρυθρη φωτογραφία, απεικόνιση, 
παρατήρηση. Ανιχνευτές εικόνας Ι2, απεικόνιση και παρατήρηση µε συσκευές Ι2. Θερµική 
απεικόνιση, θερµική παρατήρηση. Τηλεµετρία λέηζερ (διαµορφωµένης δέσµης IDM, 
ηχούς παλµών, συµβολοµετρική). Παρουσίαση πληροφορίας µε οπτικές µεθόδους 
(καθοδικοί σωλήνες, οθόνες, τηλεόραση, διατάξεις εικονοληψίας κ.λ.π.). ∆ορυφορικές 
επικοινωνίες, µέτρηση υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας, υδρογραφικές εφαρµογές 
LIDAR, παρακολούθηση κλιµατικών µεταβολών κ.λ.π. 

   Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.  
∆ιδάσκεται στη Σχολή Αγρονόµων - Τοπογράφων (4ο εξ.) 4 ώρες/εβδ. 

 
Φυσική ΙΙΙ (Κυµατική) (9.4.84.3)  

Απλή αρµονική κίνηση. Αποσβεννόµενες ταλαντώσεις. Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 
Συζευγµένες ταλαντώσεις. Ταλαντώσεις συστηµάτων µε ένα, δύο ή Ν βαθµούς 
ελευθερίας. Η κυµατική εξίσωση. Εγκάρσια και διαµήκη κύµατα (ακουστικά κύµατα σε 
αέρια, εγκάρσια κύµατα σε χορδή, διαµήκη κύµατα σε στερεά, υδάτινα κύµατα). 
Οδεύοντα και στάσιµα κύµατα. Μέθοδοι Fourier. ∆ιάδοση κυµάτων. Ανάκλαση, 
διάθλαση, πόλωση, συµβολή και περίθλαση. Εφαρµογές σε µηχανικά συστήµατα. Ήχος. 
Ακουστική. Νόµοι της οπτικής. Οπτικά όργανα. Λέηζερ. Μετρήσεις µε οπτικά όργανα.  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών (3ο εξ.), 3 ώρες/εβδ. 
 

Υπέρηχοι και Τεχνικές Εφαρµογές (9.4.83.7)  

∆ιάδοση και απορρόφηση υπερήχων. Παραγωγή υπερήχων. Έλεγχος σφαλµάτων 
(ατελειών) σε υλικά. Μελέτη της µικροδοµής µετάλλων και µέτρηση των ελαστικών 
σταθερών υλικών. Επεξεργασία σκληρών και ψαθυρών υλικών. Σπηλαίωση, καθαρισµός 
µε υπερήχους. Μεταλλουργικά φαινόµενα της δράσης των υπερήχων. Ακουστική 
απεικόνιση. Συγκολλήσεις µετάλλων και πλαστικών. Επιφανειακά ακουστικά κύµατα. 

   Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακή εξάσκηση 
∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών (7ο εξ.), 3 ώρες/εβδ. 
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6.4.3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Μηχανική I  ( Στατική –Κινηµατική ) 

Βασικές έννοιες και ορισµοί. Αρχές Μηχανικής. Στοιχεία ∆ιανυσµατικού Λογισµού. 
∆ύναµη. Ροπή. Ισοδυναµία και αναγωγή συστηµάτων δυνάµεων. Ισορροπία µηχανικού 
συστήµατος. Σύνδεσµοι. ∆ιάγραµµα ελευθέρου σώµατος. Κέντρα βάρους. Φορείς. 
Μόρφωση φορέων. Υπερστατικότητα. Ισοστατικότητα. Μηχανισµοί. ∆ικτυώµατα 
ισοστατικά, µέθοδοι επίλυσης. Χαλαρότητα. Αρχή των δυνατών έργων. Εύκαµπτοι φορείς. 
Τριβή. Εσωτερικές δυνάµεις , η ολόσωµοι φορείς ( διαγράµµατα  N, Q, M ). Βασικές 
έννοιες και ορισµοί. Κινηµατική του απολύτως στερεού σώµατος. Μεταφορά. 
Περιστροφή. Γωνιακή ταχύτητα. Επίπεδη κίνηση. Μηχανισµοί. Σχετική κίνηση. Θεώρηµα 
Coriolis. 

1ο εξ. Υποχρεωτικό, 6 ώρες. 
 
Μηχανική ΙΙ (∆υναµική, Μηχανική παραµορφώσιµου στερεού Ι ) 

∆υναµική του απολύτως στερεού σώµατος. Αρχές της δυναµικής. Μάζα. Αδράνεια. Ορµή. 
Στροφορµή. Έργο. Ενέργεια. Ροπές αδράνειας. ∆υναµικές εξισώσεις Euler. Αρχή d΄ 
Alebert. Αρχή δυνατών έργων. Θεωρήµατα διατηρήσεως. Συντηρητικά συστήµατα. 
Εξισώσεις Lagrange. Συνάρτηση Lagrange. Αρχή Hamilton. Μηχανικές ταλαντώσεις 
διακεκριµένων και συνεχών συστηµάτων. Κρούση. Εισαγωγικές έννοιες και ανάλυση του 
παραµορφώσιµου στερεού. Ολόσωµοι φορείς. Εσωτερικά εντατικά µεγέθη, καταπόνηση. 
∆ιαγράµµατα. Τάση. Ο τανυστής των τάσεων. Παραµορφώσεις (τροπές), µετατοπίσεις. Ο 
τανυστής των παραµορφώσεων. Γραµµική ελαστικότητα. Νόµος του Hooke. 
Μοντελοποίηση υλικών. Λύση υπερστατικών προβληµάτων από το συµβιβαστό των 
µετατοπίσεων. Επίπεδα προβλήµατα (Επίπεδη ένταση, επίπεδη παραµόρφωση). Κριτήρια 
διαρροής. Απλή κάµψη και στρέψη. 

2ο εξ. Υποχρεωτικό, 6 ώρες . 
 

Μηχανική ΙΙΙ ( Μηχανική του παραµορφώσιµου στερεού ΙΙ ,Πειρ. Αντ. Υλικών ) 

Θεωρία κάµψης (ελαστική - τελείως πλαστική δοκός). Ροπές αδράνειας διατοµών. 
Έκκεντρη κάθετη φόρτιση. Λοξή κάµψη. Στρέψη µη κυκλικών διατοµών. Ανάλογο της 
µεµβράνης. ∆ιαστασιολόγηση κατασκευών. Οριακή ανάλυση, συνολική αντοχή. 
Λεπτότοιχες διατοµές. Καµπύλες δοκοί. Ελαστική γραµµή. Ενεργειακές αρχές και 
θεωρήµατα (Αρχή δυνατών έργων. Αρχή δυνατών συµπληρωµατικών έργων. Θεώρηµα 
Castigliano). Ελαστική αστάθεια- λυγισµός.  Εισαγωγή. Μέθοδοι ελέγχου των υλικών. 
Κανονισµοί εκτέλεσης δοκιµών. Συµπεριφορά υλικών. Ολκιµότητα. Ψαθυρότητα. 
Μηχανισµοί αστοχίας. Συγκέντρωση τάσεων. Θεωρία Griffith - Πειραµατικός έλεγχος της 
συµπεριφοράς υλικών. Εφελκυσµός, θλίψη, αναδίπλωση, σκληροµέτρηση, στρέψη κλπ. - 
Χρονική εξάρτηση των ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς των υλικών. Κόπωση, χαλάρωση, 
ερπυσµός, κρούση - Επίδραση της θερµοκρασίας - Μη καταστρεπτικές µέθοδοι ελέγχου 
των υλικών - Πειραµατικός προσδιορισµός τάσεων, παραµορφώσεων - Μηκυνσιόµετρα - 
Φωτοελαστικότητα - Moire. 

3ο εξ. Υποχρεωτικό, 6 ώρες. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Τεχνική Μηχανική Ι 

Στατική. Βασικές έννοιες και αξιώµατα. Ισοδύναµα συστήµατα δυνάµεων. Κεντρικός 
άξονας. Κατανεµηµένες δυνάµεις. Βαθµοί ελευθερίας. Σύνδεσµοι. Στηρίξεις. Αντιδράσεις. 
Φορείς. ∆ΕΣ. Ισορροπία. Επίλυση φορέων. ∆ιαγράµµατα M, Q, N. Εισαγωγή στην Αντοχή 
των υλικών. Τάσεις και τροπές. Εφελκυσµός σε υλικά µε συµπεριφορά ανεξάρτητη του 
χρόνου. ∆ιάτµηση. Νόµος του Hooke. 

6ο εξ. Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, 6 ώρες.. 
 
Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Αντοχή των υλικών ) 

Τανυστής τάσεων και παραµορφώσεων. Γενικευµένος νόµος του Hooke. Χρονοµεταβλητά 
φαινόµενα σε εφελκυσµό και διάτµηση. Καθαρή κάµψη. Στρέψη. Γενικές γνώσεις στην 
λοξή κάµψη, την έκκεντρη φόρτιση και τον λυγισµό. Εργαστηριακές ασκήσεις 
(εφελκυσµός, στρέψη, κάµψη, κόπωση). 

8ο εξ. Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, 5 ώρες θεωρία, 1 ώρα ασκήσεις. 
 
Μηχανική (Κινηµατική - ∆υναµική του στερεού σώµατος). 

Κινηµατική του Στερεού. Μετατοπίσεις. Περιστροφές. Επαλληλίες µετατοπίσεων. 
Κινηµατικά µεγέθη. Βαθµοί ελευθερίας. Σύνδεσµοι. Γενική κίνηση στερεού στο χώρο. 
Κινηµατική Multibody Systems. ∆υναµική του στερεού. Συστήµατα υλικών σηµείων 
(Αρχές που διέπουν την κίνηση, θεωρήµατα διατήρησης και εξισώσεις κίνησης). 
Εισαγωγή στην δυναµική των multibody systems. 

3ο εξ. Υποχρεωτικό, 4 ώρες . 
 
Αναλυτική Μηχανική 

Βασικές έννοιες. Χώροι απεικόνισης της κίνησης. ∆εσµοί (ολόνοµοι, µη ολόνοµοι, 
ρεόνοµοι, σκληρόνοµοι). Αρχή του D΄ Alembert. Αρχή των δυνατών έργων. Εισαγωγή στο 
λογισµό των µεταβολών. Αρχή της ελάχιστης δράσης. Γενικευµένες δυνάµεις. Εξισώσεις 
Lagrange. Ηλεκτρικά και ηλεκτροµηχανικά ανάλογα. Αρχή του Hamilton. Γενικευµένες 
ορµές και γενικευµένες ταχύτητες. Εξισώσεις Hamilton. Κυκλικές συντεταγµένες και 
θεωρήµατα διατηρήσεων (ολοκληρωτικές αναλλοίωτοι). Μετασχηµατισµοί Legendre. 
Εισαγωγή στην ευστάθεια. 

7ο εξ. Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες . 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Στατική στερεού σώµατος 

Βασικές έννοιες και ορισµοί. Αρχές Μηχανικής. Στοιχεία διανυσµατικού λογισµού. 
Αναγωγή συστηµάτων δυνάµεων. Κεντρικός άξονας. Παράλληλες δυνάµεις. Κέντρο 
βάρους. Ισορροπία στερεού σώµατος. Στερεοστατικές εξισώσεις. Υπολογισµός 
αντιδράσεων στήριξης και δυνάµεων εσωτερικών συνδέσµων. Φορείς και µόρφωση 
αυτών. Υπολογισµός ισοστατικών δικτυωµάτων. Εύκαµπτοι φορείς. Τριβή. Ολόσωµοι 
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ισοστατικοί φορείς. Φορτία διατοµής και διαγράµµατα. Αρχή δυνατών έργων. Ευστάθεια 
ισορροπίας στερεού. 

1ο εξ. Υποχρεωτικό, 4 ώρες .  
 
Μηχανική του παραµορφώσιµου σώµατος Ι  

Εισαγωγή στο συνεχές µέσο και ανάλυση παραµορφώσιµου στερεού. Τάση. Ορθή και 
διατµητική. Τοπική ισορροπία δυνάµεων. Μετασχηµατισµοί του πίνακα των τάσεων. 
Κύριες τάσεις και άξονες αυτών. Επίπεδη εντατική κατάσταση. Κύκλος Mohr. 
Λεπτόπτοιχα δοχεία πίεσης. Μετατοπίσεις. Παραµορφώσεις. Κινηµατική ανάλυση. 
Επίπεδη παραµορφωσιακή κατάσταση. Συµβιβαστό. Σχέσεις τάσεων παραµορφώσεων. 
Γραµµική ελαστικότητα. Νόµος Hooke. Επίδραση θερµοκρασίας. Θερµικές τάσεις. 
Ανισότροπα υλικά. Κριτήρια αστοχίας. Θραύση. Ερπυσµός. Κόπωση. Υπολογισµός 
υπερστατικών κατασκευών µε συµβιβαστές µετατοπίσεις. Τεχνική θεωρία στρέψης 
κυκλικών διατοµών. Ελαστική τελείως πλαστική άτρακτος. 

2ο εξ. Υποχρεωτικό, 5 ώρες . 
 
Μηχανική του παραµορφώσιµου σώµατος ΙΙ  

Τεχνική θεωρία κάµψης (ορθές τάσεις, βέλος). Ροπές αδρανείας διατοµών. 
∆ιαστασιολόγηση κατασκευών. Οριακή ανάλυση, συνολική αντοχή. Επίλυση 
υπερστατικών προβληµάτων. Λεπτότοιχες διατοµές (διατµητικές τάσεις και ροή αυτών, 
κέντρο διάτµησης, στρέψη λεπτότοιχων διατοµών). Στρεπτοκαµπτική καταπόνηση 
κατασκευών. Ενεργειακές αρχές και µέθοδοι (Αρχή δυνατών έργων - Αρχή δυνατών 
συµπληρωµατικών έργων. Θεώρηµα Betti-Maxwell. Μητρώο επιρροής και ακαµψίας). Τα 
θεωρήµατα Castigliano. ∆υναµική ενέργεια, θεώρηµα Menabrea. Ελαστική ευστάθεια. 
Λυγισµός ράβδων (Euler).  

3ο εξ. Υποχρεωτικό, 4 ώρες . 
 
∆υναµική στερεού σώµατος 

Βασικές έννοιες και ορισµοί. Κινηµατική του απολύτως στερεού σώµατος. Μεταφορά. 
Περιστροφή. Γωνιακή ταχύτητα. Επίπεδη κίνηση. Μηχανισµοί. Σχετική κίνηση. 
Επιτάχυνση Coriolis. ∆υναµική του απολύτως στερεού. Αρχές της δυναµικής. Μάζα. 
Αδράνεια. Ορµή. Στροφορµή. Έργο. Ενέργεια. Αρχή d’ Alembert (δυνατά έργα στην 
δυναµική). Θεωρήµατα διατηρήσεως. Συντηρητικά συστήµατα. Κρούση. Συνάρτηση και 
εξισώσεις Lagrange. Αρχή Hamilton. Εξισώσεις κίνησης στερεού Euler. Ζυγοσταθµίσεις. 
Μηχανικές ταλαντώσεις διακριτών και συνεχών συστηµάτων. 

4ο εξ. Υποχρεωτικό, 6 ώρες .  
 
Πειραµατική µηχανική των υλικών και εργαστήριο 

Α. Θεωρητικό Μέρος. Καταστατικές Εξισώσεις (από Hooke µέχρι Prandtl-Reuss και 
ανισότροπα), Ενέργεια Παραµορφώσεων, Πλαστικό Έργο, Οµαλή δοµή κρυσταλλικών, 
πολυµερών, κεραµικών, αµόρφων υλικών. Μηχανισµοί δηµιουργίας παραµορφώσεων 
(διαρροή, κράτυνση, slip lines). Επίδραση Γεωµετρίας σε µακροσκοπικό (καµπυλότητες, 
οπές, ρωγµές) και µικροσκοπικό (dislocations, crazing) επίπεδο. Θεωρητική αντοχή 
κρυσταλλικού υλικού. Μακροσκοπικά κριτήρια αστοχίας (Mises, Tresca, Coulomb) 
Επίδραση υδροστατικής πιέσεως. Μικροσκοπικά κριτήρια αστοχίας (Griffith). 
Μηχανισµοί αστοχίας (ψαθυρή-όλκιµη θραύση, φαινοµενολογία). Βρόχος υστερήσεως, 
ανελαστικά φαινόµενα. Κόπωση, Ερπυσµός, Κρούση, Απόσβεση. Επίδραση 
θερµοκρασίας. 
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 Β. Πειραµατικό Μέρος. Κανονισµοί ∆οκιµών, Έλεγχος ποιότητας. Μηχανές φορτίσεως, 
Όργανα µετρήσεων. Ενδεικτικά πειράµατα (Εφελκυσµός, Θλίψη, Στρέψη, Κάµψη, 
Λυγισµός, Τριαξονική Καταπόνηση, Κόπωση, Ερπυσµός, Κρούση). Έλεγχος αξιοπιστίας 
πειραµατικών δεδοµένων (στατιστική αξιολόγηση). Παρουσίαση πειραµατικών 
δεδοµένων. 

5ο εξ  Υποχρεωτικό , 3 ώρες .  
 
Αριθµητικές Μέθοδοι στην Επιστήµη του Μηχανικού 

Εισαγωγή στην µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Γενική περιγραφή της µεθόδου. 
Γενικές παρατηρήσεις, κριτήρια σύγκλισης κλπ. Ραβδωτοί φορεις (στοιχεία ράβδων, 
δοκών). Επίπεδη ελαστικότητα (τριγωνικό, ορθογωνικό στοιχείο). Τρισδιάστατη 
ελαστικότητα. Σώµατα εκ περιστροφής. Στοιχεία µεγαλύτερης τάξης. Ισοπαραµετρικά 
στοιχεία. Πλάκες. Κελύφη (ειδικά στοιχεία). 

7ο εξ. Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες .  
 
Εφαρµοσµένη Θεωρία Ελαστικότητας 

Επίπεδο πρόβληµα της ελαστικότητας (µιγαδικά δυναµικά). Εφαρµογές (ρωγµές, 
συγκέντρωση τάσεων, προβλήµατα επαφής). Τρισδιάστατα προβλήµατα (∆υναµικά 
Papkovich- Neuber). Εφαρµογές (Ηµίχωρος, πρόβληµα Hertz). Επίλυση προβληµάτων µε 
την βοήθεια ολοκληρωτικών εξισώσεων. Εφαρµογές σε προβλήµατα µηχανικού. 

6ο εξ. Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες.. 
 
Μηχανική των Θραύσεων 

Μορφές και µηχανισµοί θραύσης. Στοιχεία επίπεδης ελαστικότητας. (Μιγαδικά δυναµικά, 
Σύµµορφη απεικόνιση, συναρτήσεις Westergaard). Το τασικό πεδίο στο άκρο ρωγµής. 
(Συντελεστές εντάσεως των τάσεων και τύποι ρωγµών. Κριτήριο θραύσης. Πειραµατικός 
προσδιορισµός του K Ic

). Η πλαστική περιοχή στο άκρο ρωγµής. Κλασσική ενεργειακή 
θεωρία Griffith. Θεωρητική αντοχή θραύσης. Ελαστοπλαστική θραύση. Καµπύλη 
αντιστάσεως ( R -curve). Το ολοκλήρωµα J  του Rice. Θεωρία του ανοίγµατος των 
χειλέων της ρωγµής (C.O.D.). Κριτήρια εκκίνησης της ρωγµής υπό σύνθετη καταπόνηση. 
∆υναµική διάδοση ρωγµών. Κόπωση. Κριτήριο του Paris. 

5ο εξ. Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες.. 
 
Αναλυτική Μηχανική 

Λαγκρανζιανή Μηχανική : ∆εσµοί και συνθήκες εξαναγκασµού. Η αρχή d’Alembert. 
Εξισώσεις Lagrange 2ου είδους, χωρίς και µε τριβή. Κυκλικές συντεταγµένες και νόµοι 
διατήρησης. Εξισώσεις Lagrange 1ου είδους. Η Αρχή Hamilton. Εφαρµογές της Μηχανικής 
: Κεντρική κίνηση. Επιταχυνόµενα συστήµατα αναφοράς. Το στερεό σώµα.   
    Χαµιλτονιανή Μηχανική: Οι εξισώσεις Hamilton. Οι αγκύλες 
Poisson. Κανονικοί µετασχηµατισµοί. Κανονικές αναλλοίωτες. Ο νόµος του Liouville. 
Συµµετρίες και νόµοι διατήρησης. Η θεωρία Hamilton-Jacobi. 

7ο εξ. Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες . 
 
 
 
 



Οδηγός Σπουδών της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 

Ακαδηµαϊκό Έτος  2008-2009                       Σελίδα - 157 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Τεχνική Μηχανική Ι (Στατική) 

Ισορροπία δυνάµεων. ∆υνάµεις στο υλικό σηµείο και στο στερεό σώµα. Η Αρχή των 
∆υνατών Έργων. Η γραφική µέθοδος Culman. Η κινηµατική µέθοδος.  Ισορροπία 
δυνάµεων στο χώρο. Επίπεδοι φορείς. Σύνθεση – στήριξη- φόρτιση. Αντιδράσεις. Σύνθετοι 
φορείς – δοκός  Gerber. Ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς.  Μόρφωση και επίλυση 
δικτυωµάτων. Οι µέθοδοι των κοµβικών σηµείων, των τοµών Ritter, εναλλαγής των 
ράβδων και η γραφική µέθοδος Cremona. Ολόσωµοι ευθύγραµµοι φορείς. ∆ιαγράµµατα Q 
και Μ. Εξισώσεις ισορροπίας τεµνουσών δυνάµεων και ροπών κάµψης. Καµπύλοι φορείς. 
Εξισώσεις ισορροπίας. Το παραβολικό τόξο. Εύκαµπτοι φορείς. Ευστάθεια. Ισορροπία και 
αρχή των δυνατών έργων. Ευστάθεια θέσης ισορροπίας κινηµατικού µηχανισµού. 
∆ιακλάδωση ισορροπίας. Τριβή. 

1o εξ. Υποχρεωτικό, 3 ώρες . 
 
Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Μηχ. Παραµορφωσίµου Σώµατος Ι) 

Εφελκυσµός και θλίψη ραβδωτών φορέων. Τάση, τροπή, σχέση τάσεων-τροπών. Ραβδωτοί 
φορείς. Επίπεδη εντατική κατάσταση. Το πρόβληµα των κυρίων τάσεων - κύκλος του 
Mohr. Απλές εντατικές καταστάσεις. Εξισώσεις ισορροπίας. Επίπεδη παραµόρφωση. 
Τροπές. Εξισώσεις συµβιβαστού. Ελαστική συµπεριφορά . Τριδιάσατη εντατική 
κατάσταση. Εξισώσεις θερµοελαστικότητας. Ενέργεια και έργο παραµόρφωσης. Τεχνική 
θεωρία κάµψης. Στατικά για γεωµετρικά µεγέθη διατοµών. Κάµψη δοκών από σύνθετο 
υλικό. Θερµοελαστική κάµψη. Βασικές εξισώσεις απλής κάµψης. Ελαστική γραµµή. 
∆ιάτµηση λόγω κάµψης. Ελαστική ενέργεια λόγω κάµψης. Θεωρία κάµψης δοκού επί 
ελαστικής έδρασης κατά Winkler. 

2o εξ. Υποχρεωτικό, 3 ώρες . 
 
Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ (Mηχ. Παραµορφωσίµου Σώµατος ΙΙ) 

Τεχνική θεωρία στρέψης. Βασικές εξισώσεις. Ελαστική ενέργεια λόγω στρέψης. Στρέψη 
δοκού ορθογωνικής διατοµής. Σύνθετη καταπόνηση πρισµατικής δοκού. Λοξή κάµψη. 
Κάµψη µε αξονική δύναµη. Πυρήνας διατοµής-αδρανής περιοχή. ∆ιάτµηση λεπτοτοίχων 
διατοµών λόγω κάµψης. Στρέψη λεπτοπτοίχων διατοµών. Ενεργειακές προτάσεις. Αρχή 
των δυνατών Έργων. Θεωρήµατα αµοιβαιότητας των  Betti και Maxwell-Mohr. Θεώρηµα  
Castigliano. Ελαστική ενέργεια σε σύνθετη καταπόνηση. Υπερστατικοί φορείς. Θεώρηµα 
περί την ακρότατη τιµή της δυναµικής ενέργειας. Θεωρία 2ας τάξης - Λυγισµός.  Κάµψη µε 
αξονική δύναµη. Το πρόβληµα του λυγισµού - ευστάθεια. Ελαστοπλαστική συµπεριφορά. 
Μονοαξονική ελαστοπλαστική συµπεριφορά.. Ελαστοπλαστική κάµψη και στρέψη. 
Πλαστική ανάλυση φορέων. Κριτήριο διαρροής κατά von Mises. Κριτήριο αντοχής κατά  
Mohr-Coulomb. 

3o εξ. Υποχρεωτικό, 3 ώρες . 
 

Τεχνική Μηχανική IV (∆υναµική) 

Κινηµατική του υλικού σηµείου. Ταχύτητα και επιτάχυνση σε καρτεσιανές συντεταγµένες. 
Ευθύγραµµη κίνηση. Επίπεδη κίνηση - πολικές συντεταγµένες. Κίνηση στον χώρο - 
φυσικές συντεταγµένες. ∆υναµική του υλικού σηµείου .Νόµοι του Νεύτωνα. Ελεύθερη 
κίνηση. Κίνηση υπό περιορισµούς. ∆υνάµεις αντιστάσεως - Αντίσταση λόγω τριβής, ξηρή 
τριβή Coulomb,  ιξώδης τριβή. Ορµή, Στροφορµή, Ροπές αδράνειας, Έργο, Ενέργεια. 
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Παραδείγµατα και ασκήσεις. Κινηµατική του συστήµατος υλικών σηµείων.  Ορµή 
συστήµατος κόκκων. Κίνηση του κέντρου µάζας. Στροφορµή συστήµατος κόκκων. 
Κρούση. Κινηµατική και ∆υναµική του στερεού σώµατος. Κινηµατική - παράλληλη 
µεταφορά, περιστροφή, στιγµιαίος πόλος περιστροφής. ∆υναµική της επίπεδης κινήσεως. 
∆υναµική της κινήσεως στον χώρο - στροφορµή, ροπές αδρανείας, εξισώσεις Euler. 
Εξισώσεις της Μηχανικής. Γενικευµένες συνταγµένες, δυνατές και πραγµατικές 
µετατοπίσεις. Αρχή των δυνατών Έργων και Αρχή d'Alembert. Εξισώσεις Lagrange β' 
είδους. Η αρχή του Hamilton.  

4o εξ. Υποχρεωτικό, 3 ώρες . 
 
Πειραµατική Αντοχή των Υλικών 

Εισαγωγικές έννοιες: Αντικείµενο της ΠΑΥ (βασικές έννοιες, κανονισµοί). Εργαστηριακές 
µετρήσεις διαστάσεων, µάζας και µετατοπίσεων. Εργαστηριακές µετρήσεις τροπών και 
δυνάµεων. Ανάλυση και επεξεργασία πειραµατικών αποτελεσµάτων.   
 Καταστροφικοί έλεγχοι: Εφελκυσµός, Θλίψη και λυγισµός. Τριαξονική θλίψη. 
Ερπυσµός- χαλάρωση. Κάµψη 4 σηµείων και λυγισµός. Στρέψη κυλινδρικής ατράκτου. 
Προσδιορισµός στερρότητας θραύσεως σε κάµψη δοκού από σκυρόδεµα. Κόπωση. 
Σκληροµέτρηση και κρούση.  
 Μη καταστροφικοί έλεγχοι: Μέθοδος των υπερήχων. Κανονισµοί: Εφαρµογές από 
βιβλιοθήκη εργαστηρίου και τράπεζες πληροφοριών (ΕΛΟΤ, ISO, EN, ASTM, DIN, BSS 
κ.α.). 

4ο εξ. Υυποχρεωτικό, 4 ώρες. 
Μηχανική του Συνεχούς Μέσου  

Συνεχής περιγραφή, πυκνότητα, περιγραφή της κίνησης κατά Lagrange και Euler,  υλική 
χρονική παράγωγος, εφαρµογές από την Υδροδυναµική. Θεώρηµα µεταφοράς Reynolds, 
διατήρηση της µάζας, εξίσωση συνέχειας. Στοιχειώδης θεωρία κυκλοφοριακής ροής . 
Μέθοδος των χαρακτηριστικών γραµµών, κρουστικό κύµα  θεώρηµα Rankine-Hugoniot. 
Αρχή διατήρησης της ορµής. Εξίσωση ποσότητας κίνησης για µόνιµη ροή, διατήρηση 
στροφορµής. Θεωρία Κυµατισµών - Εξισώσεις Euler.  Κύµατα σε ιδεατά ρευστά µε 
ελεύθερη επιφάνεια, παλιρροϊκά κύµατα, µη-γραµµικά κύµατα, τριχοειδή επιφανειακά 
κύµατα. Πραγµατικά ρευστά - Εξισώσεις Navier-Stokes. Έρπουσα ροή πραγµατικού 
ρευστού σε κλειστούς αγωγούς, ροή σε πορώδη µέσα. Το στρωτό συνοριακό στρώµα. 
Αρχή διατήρηση της ενέργειας.. ∆ιάδοση Θερµότητας - εξίσωση θερµότητας, 
µονοδιάστατη διάδοση Θερµότητας δι’ αγωγής. 

4o εξ.  Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 ώρες . 
 
Η Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων 

Εισαγωγή. Γενική περιγραφή της Μεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων. Μέθοδος των 
Μετατοπίσεων. Επίπεδοι Φορείς. Τρισδιάστατη Εντατική Κατάσταση και Συµµετρικά 
Σώµατα εκ Περιστροφής. Γενικές Οικογένειες Στοιχείων και Ισοπαραµετρικά Στοιχεία. 
Γενίκευση της Μεθόδου των Πεπερασµένων Στοιχείων. Μέθοδος των Σταθµικών 
υπολοίπων (Μέθοδοι των Μεταβολών, Μέθοδος (Rayleigh-Ritz). Θερµοκρασιακά και 
Ρευστοµηχανικά Προβλήµατα Πεδίων. Ελαστοδυναµικά Προβλήµατα Πεδίων (στατική 
και δυναµική συµπεριφορά). Ασυµπίεστα και Μη-Νευτωνικά Υλικά (Εφαρµογή στην 
προσοµοίωση κατασκευαστικών προβληµάτων). Μέθοδοι για την Επίλυση Μεγάλων 
Συστηµάτων µε τη µέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων. Προ-επεξεργασία και Μετα-
επεξεργασία των ∆εδοµένων και άλλες τεχνικές. Τα Σφάλµατα στη Μέθοδο των 
Πεπερασµένων Στοιχείων. 

8o εξ. Κατ’επιλογήν Υποχρεωτικό, 4 ώρες . 
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Προχωρηµένη Μηχανική των Υλικών  

Βασικά ενεργειακά θεωρήµατα. Θεώρηµα ελαχίστου δυναµικής ενέργειας. H µέθοδος  
Rayleigh-Ritz. Τανυστής τάσεων. Εξισώσεις ισορροπίας. Τανυστής τροπής.  
Εξισώσεις συµβιβαστού. Στροφές. Καταστατικές εξισώσεις ελαστικών υλικών.  
Εξισώσεις πεδίου. Προβλήµατα συνοριακών τιµών. Μοναδικότητα των λύσεων της  
γραµµικής ελαστικότητας. Αρχή δυνατών έργων. Επίπεδα προβλήµατα της γραµµικής  
ελαστικότητας σε καρτεσιανές και πολικές συντεταγµένες (τασική συνάρτηση  
Airy, λύση Michell). Προβλήµατα µε την ιδιότητα της οµοιότητας (λύση Kelvin).  
Εφαρµογή στο σχεδιασµό φράγµατος. Εξισώσεις κίνησης - Αρχή Hamilton. Αξονική  
και καµπτική ταλάντωση δοκού. Ενεργειακές θεωρήσεις στην ελαστική ευστάθεια  
ράβδων. Εφαρµογή της µεθόδου Rayleigh - Ritz. 

8o εξ. Κατ’επιλογήν Υποχρεωτικό, 3 ώρες. 
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6.4.4.     ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ  

  ∆ΙΚΑΙΟΥ 

Στοιχεία ∆ικαίου και Τεχνικής Νοµοθεσίας  (9.1.11.4, 9.1.11.7, 9.1.11.9) 

Στοιχεία ∆ικαίου: Επιχειρείται µία γενική θεώρηση του δικαίου, επεξηγούνται οι βασικές 
νοµικές έννοιες και οι κυριότερες νοµικές σχέσεις οι οποίες δηµιουργούνται και 
περιλαµβάνονται στους ακόλουθους κλάδους του ∆ικαίου: ∆ηµόσιο ∆ίκαιο (Συνταγµατικό 
∆ίκαιο, ∆ιοικητικό ∆ίκαιο) ∆ίκαιο της ΕΟΚ - Ιδιωτικό ∆ίκαιο - Αστικό ∆ίκαιο (Γενικές 
Αρχές, Ενοχικό ∆ίκαιο, Εµπράγµατο ∆ίκαιο) - Εµπορικό ∆ίκαιο (∆ίκαιο των Εµπορικών 
Πράξεων, ∆ίκαιο των Εταιριών, ∆ίκαιο των Αξιόγραφων) - Εργατικό ∆ίκαιο (Εργατικά 
Ατυχήµατα / Ευθύνη του µηχανικού). 
 Τεχνική Νοµοθεσία: Νοµοθεσία για την Κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων (είδη 
διαγωνισµών, σύναψη συµβάσεων, ανώµαλη εξέλιξη της συµβάσεως, εργοληπτικές 
εταιρίες κλπ.) - Κοινοτική νοµοθεσία για την Κατασκευή των ∆ηµοσίων Έργων (οδηγίες 
της ΕΟΚ, διατάγµατα προσαρµογής). 
 Πολεοδοµικό ∆ίκαιο: Αντικείµενο και σκοπός, του χωροταξικού και πολεοδοµικού 
δικαίου, σχέσεις χωροταξίας, πολεοδοµίας, προστασίας περιβάλλοντος, βιώσιµου 
αναπτύξεως, πολεοδοµικό δίκαιο και προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 
Τις παραδόσεις του µαθήµατος ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, δηλαδή λύσεις νοµικών 
ζητηµάτων, αποφάσεων δικαστηρίων, οι δε εξετάσεις διεξάγονται µε το σύστηµα Multiple 
choice και την επίλυση πρακτικών θεµάτων. 
 Ναυτικό ∆ίκαιο: Γενικές και βασικές έννοιες του ναυτικού δικαίου, απαραίτητες για 
τους Ναυπηγούς Μηχανικούς. Ειδικότερα, αντικείµενο και υποκείµενα του ναυτικού 
δικαίου, ναυτική πίστη, ναυτικά προνόµια, σύµβαση ναυλώσεως, αβαρία, θαλάσσια 
αρωγή, θαλάσσια ασφάλιση. 
∆ιδάσκεται στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (2ο εξ.), Αρχιτεκτόνων (4ο εξ.), Αγρονόµων 

Τοπογράφων (7ο εξ.), Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών (9ο εξ.) 
 

Κοινωνιολογία  (9.1.21.1, 9.1.21.3) 

Αντικείµενο και µέθοδοι της Κοινωνιολογίας (τι είναι Κοινωνιολογία, η σπουδή της 
κοινωνίας, η κοινωνιολογική θεώρηση, κοινωνιολογικές µέθοδοι, οι κοινωνικές 
επιστήµες). Πληθυσµός και κοινωνικές οµάδες (το άτοµο και η οµάδα, πληθυσµός και 
κοινωνία, τύποι κοινωνικών οµάδων-συγκρότηση, πρότυπα και παραλλαγές). Κοινωνικοί 
θεσµοί (κοινωνική δοµή, κοινωνίες και πολιτισµοί, οικονοµικοί και πολιτικοί θεσµοί, 
κοινωνική στρωµάτωση, οικογένεια και συγγένεια). Κοινωνική µεταβολή (µεταβολή, 
ανάπτυξη, πρόοδος). Σύγχρονα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας (αστυφιλία, 
µετανάστευση). 

∆ιδάσκεται στις Σχολές Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, Μεταλλειολόγων-
Μεταλλουργών (1ο εξ.), Χηµικών Μηχανικών (3ο εξ.) 

 
Κοινωνιολογία του Χώρου  (9.1.22.2, 9.1.22.4) 

Θεωρητική προσέγγιση του αστικού χώρου. Η αστικοποίηση ως καθολικό κοινωνικό 
φαινόµενο. Η αστικοποίηση στον ελληνικό χώρο. Σύγχρονες κοινωνικές θεωρίες για τον 
αστικό χώρο. Η κοινωνική ένταξη του ατόµου στο δοµηµένο περιβάλλον. Η συµβολική 
διάσταση του χώρου. Η κοινωνική διάρθρωση του σύγχρονου αστικού χώρου (χώροι 
πρωτογενούς κοινωνικοποίησης, χώροι εκλογικευµένης κοινωνικοποίησης, χώροι 
κοινωνικής επαφής και φυγής, χώροι περισυλλογής και λατρείας). Η κοινωνική 
διαφοροποίηση του σύγχρονου αστικού χώρου. Ο σύγχρονος αστικός χώρος ως πλαίσιο 
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της οικονοµικής δραστηριότητας. Η διάσπαση του σύγχρονου αστικού χώρου. Η 
προστασία του σύγχρονου αστικού χώρου. Η επανάκτηση του αστικού χώρου. 

∆ιδάσκεται στις Σχολές Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών (2ο εξ.),  
Αρχιτεκτόνων (4ο εξ.) 

 
Ειδικά Θέµατα Κοινωνιολογίας  (9.1.23.8) 

Εκπόνηση γραπτών εργασιών σχετικά µε κοινωνιολογικά προβλήµατα που έχουν 
θεωρητικό ενδιαφέρον και πρακτική εφαρµογή τόσο στις σπουδές όσο και στην 
επαγγελµατική εξέλιξη των σπουδαστών  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (8ο εξ.) 
 

Πολιτική Οικονοµία  (9.1.31.1, 9.1.31.2, 9.1.31.3, 9.1.31.5) 

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής: Τρόποι διαµεσολάβησης του κοινωνικού 
χαρακτήρα της εργασίας και της παραγωγής, Ο καταµερισµός της εργασίας, Ουσία, 
µέγεθος, περιεχόµενο και µορφή της αξίας. 
 Πραγµατικά (υλικά) και αξιακά µεγέθη σ΄ ένα σύστηµα παραγωγής: Ποσοτικός 
προσδιορισµός των αξιών των εµπορευµάτων, Πραγµατικό και ονοµαστικό ωροµίσθιο, Η 
διανοµή του κοινωνικού προϊόντος, Παραγωγικό και µη παραγωγικό, κερδοφόρο και µη 
κερδοφόρο σύστηµα, ∆ιαδικασία εργασίας και διαδικασία αξιοποίησης, Παραγωγική και 
µη παραγωγική εργασία., Σταθερό και µεταβλητό κεφάλαιο, Τεχνική, οργανική και αξιακή 
σύνθεση του κεφαλαίου 
 Η µεταµόρφωση των αξιών σε τιµές παραγωγής. 
 Η αναπαραγωγή του συστήµατος παραγωγής: Απλή, διευρυµένη και φθίνουσα 
αναπαραγωγή, Απρόσκοπτη αναπαραγωγή, ∆ιατύπωση των συνθηκών απρόσκοπτης 
αναπαραγωγής ενός συστήµατος  µε τρεις τοµείς, µε τη βοήθεια ενός πίνακα εισροών και 
συνολικής ζήτησης, Αναπαραγωγικοί και µη αναπαραγωγικοί τοµείς 
 Το εισοδηµατικό κύκλωµα:  Εισόδηµα, κατανάλωση, επισώρευση και αποταµίευση, 
Επισώρευση και επένδυση, Το εισοδηµατικό κύκλωµα µιας κλειστής οικονοµίας χωρίς 
κράτος, Το εισοδηµατικό κύκλωµα µιας ανοιχτής οικονοµίας χωρίς κράτος, Το 
εισοδηµατικό κύκλωµα µιας ανοιχτής οικονοµίας µε κράτος.  
 Οι Εθνικοί Λογαριασµοί. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και Καθαρό Εθνικό Προϊόν. Η 
µέτρηση του ΑΕΠ. Πραγµατικό και ονοµαστικό ΑΕΠ. ∆είκτες τιµών. Τα µερίδια των 
Συντελεστών Παραγωγής στο Εθνικό Εισόδηµα ∆απάνες και συνιστώσες της ζήτησης. Οι 
βασικές µακροοικονοµικές ταυτότητες. Ισολογισµοί. Η ισορροπία παραγωγής. Συνάρτηση 
κατανάλωσης και συνολική ζήτηση. Σχέση εισοδήµατος και κατανάλωσης. Ο 
πολλαπλασιαστής. ∆ηµόσιος τοµέας και ισορροπία εισοδήµατος. Προϋπολογισµός, φόροι, 
δαπάνες και επιδοτήσεις. Χρήµα, τόκος και εισόδηµα. Η αγορά αγαθών και η καµπύλη IS. 
Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων και η καµπύλη LM. Ισορροπία στις αγορές αγαθών και 
περιουσιακών στοιχείων. Νοµισµατική πολιτική. ∆ηµοσιονοµική πολιτική. Εκτόπιση του 
ιδιωτικού τοµέα και συνδυασµοί πολιτικών. ∆ιεθνείς, οικονοµικές διασυνδέσεις. Το 
ισοζύγιο πληρωµών. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ισορροπία της αγοράς και εµπορικό 
ισοζύγιο. Κίνηση κεφαλαίων. Οικονοµική ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκή Ενωση. Συνολική 
προσφορά και συνολική ζήτηση. Η κλασική καµπύλη προσφοράς. Η κεϋνσιανή καµπύλη 
προσφοράς. Η καµπύλη συνολικής ζήτησης. Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική µε 
εναλλακτικές υποθέσεις για την προσφορά. Η ποσοτική θεωρία του χρήµατος. Η 
προσέγγιση της εκκαθάρισης των αγορών. Μακροχρόνια µεγέθυνση και παραγωγικότητα. 
Οι πηγές της µεγέθυνσης. Η συνάρτηση παραγωγής. Εµπειρικές προσεγγίσεις. Τα 
οικονοµικά της προσφοράς. Τα όρια της µεγέθυνσης. Ο ρόλος της Τεχνολογίας. Στοιχεία 
για τη µεταπολεµική µεγέθυνση της ελληνικής οικονοµίας. 
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∆ιδάσκεται στις Σχολές Μηχανολόγων, Αγρονόµων-Τοπογράφων, Μεταλλειολόγων-
Μεταλλουργών (1ο εξ.), Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών (2ο εξ.), Ναυπηγών, Χηµικών (3ο εξ.), 

Αρχιτεκτόνων (5ο εξ.). 
 

Οικονοµική των Τεχνικών Επιχειρήσεων  (9.1.32.6, 9.1.32.8) 

∆ιάρθρωση επιχειρήσεων, ανταγωνισµός και επιχειρηµατικοί στόχοι. Αρχές λογιστικής 
και κοστολόγησης. Αποδοτικότητα και χρηµατική ρευστότητα. Αρχές προγραµµατισµού 
και τεχνικές προβλέψεων. Προϋπολογισµός, τιµολογιακή πολιτική και στρατηγική 
προσφοράς. Ανάλυση επιχειρηµατικού κινδύνου. Αναπτυξιακά κίνητρα. 
∆ιδάσκεται στις Σχολές Πολιτικών, Ηλεκτρολόγων (6ο εξ.), Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών 

(8ο εξ.) 
 

Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών  (9.1.34.2) 

Ο Μερκαντιλισµός και η παρακµή του. Τα γενικά γνωρίσµατα της µερκαντιλιστικής 
βιβλιογραφίας. Οι πρώτοι Άγγλοι µερκαντιλιστές. Η ακµή της Μερκαντιλιστικής θεωρίας. 
Η αντίδραση εναντίον του µερκαντιλισµού. Η ανάδυση της θεωρίας της αξίας. Η ανάδυση 
της θεωρίας του χρήµατος. 
 Οι Φυσιοκράτες και η Οικονοµική κατάσταση στη Γαλλία των µέσων του 18ου αιώνα: Η 
κοινωνική φιλοσοφία των Φυσιοκρατών. Οι κοινωνικές τάξεις. Το καθαρό προϊόν. Ο 
Οικονοµικός Πίνακας του Quesnay. Οικονοµική Πολιτική. Η θεωρητική κληρονοµιά των 
Φυσιοκρατών. Adam Smith. Ο βιοµηχανικός καπιταλισµός στην Αγγλία στα µέσα του 
18ου αιώνα. Η κοινωνική φιλοσοφία του Smith. Ο καταµερισµός εργασίας. Η θεωρία της 
αξίας. Η θεωρία της διανοµής. Η θεωρία του κεφαλαίου και της παραγωγικής εργασίας. 
David Ricardo. Η βιοµηχανική επανάσταση στην Αγγλία. Οι φιλοσοφικές και 
µεθοδολογικές βάσεις της θεωρίας του Ricardo. Η θεωρία της αξίας. Η έγγεια πρόσοδος. 
Μισθοί και κέρδος.  
 Η αποσύνθεση της κλασικής σχολής: Ο Malthus και ο νόµος του πληθυσµού. Οι 
διαµάχες γύρω από τη ρικαρντιανή θεωρία της αξίας. Η θεωρία της εγκράτειας. Η αρµονία 
συµφερόντων. Ο Sismondi ως κριτικός του καπιταλισµού. Οι ουτοπικοί σοσιαλιστές. Το 
λυκόφως της κλασικής σχολής. 
 Καρλ Μαρξ: αφηρηµένη εργασία και αξία.  
 Η νεοκλασική σχολή: Η εξίσωση προσφοράς και ζήτησης. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών (6ο εξ.) 
 

Φιλοσοφία  (9.1.41.1) 

Η Ιστορική, η Ερµηνευτική και η Συστηµατική Προσέγγιση στη Φιλοσοφία. Κλάδοι και 
Περίοδοι της ∆υτικής Φιλοσοφίας. Συστηµατική παρουσίαση και ανάλυση των κεντρικών 
Προβληµάτων της Φιλοσοφίας, όπως εγκυρότητα της γνώσης, αλήθεια, αιτιότητα, νους 
και ύλη, εξωτερικός κόσµος, καθολικές έννοιες, βούληση και ελευθερία, γλώσσα και 
πραγµατικότητα, είναι και γίγνεσθαι. Η σηµασία της Φιλοσοφίας σήµερα. 

∆ιδάσκεται στις Σχολές Ηλεκτρολόγων, Ναυπηγών, Μηχανολόγων Μηχανικών (1ο εξ.) 
 
Φιλοσοφία των Επιστηµών  (9.1.42.1) 

Η διαίρεση των κρίσεων σε αναλυτικές και συνθετικές (Leibniz). Η κριτική της αιτιότητας 
από τον D. Hume και η έννοια της επαγωγής. Ο ισχυρισµός του Kant για την δυνατότητα 
συνθετικών κρίσεων a priori. Η Συµβατοκρατική ερµηνεία της αναγκαιότητας των 
αναλυτικών προτάσεων (M. Schlick, A.J. Ayer). Η κριτική του Will. Quine για την 
εγκυρότητα της διαίρεσης. Η ιδέα της ουσιώδους αλλαγής των εννοιών και η 
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Πλαισιοκρατική υπόθεση. Η ασυµµετρία ανάµεσα σε αντίπαλες και λογικά διάφορες 
επιστηµονικές θεωρίες (P.K. Feyerabend). Η διάκριση ανάµεσα σε πρόταση και δήλωση 
και η κριτική της Πλαισιοκρατίας (J.L. Austin). 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών (1o εξ.) 
 

Επιστηµολογία-Θέµατα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστηµών 
      (9.1.43.3, 9.1.43.6, 9.1.43.7) 

Τι είναι Επιστηµολογία. Το πρόβληµα της Επαγωγής στον Hume, η διάκριση των Kρίσεων 
(αναλυτικές, συνθετικές, a priori, a posteriori) στον Καντ. ∆ιάκριση των Eπιστηµών σε 
Φυσικές και Κοινωνικές. Επιστήµες και Τεχνολογία. Λογικός Θετικισµός. Popper και 
∆ιαψευσιµότητα. Kuhn, «Κανονική» και «Επαναστατική» Επιστήµη. Lakatos και 
«Προγράµµατα Επιστηµονικής Έρευνας». Feyerabend και «Αναρχική» Μεθοδολογία. 
Αναλυτική Φιλοσοφία και Θεωρίες Νοήµατος. Γαλλική επιστηµολογία, Bachelard, 
Althusser, επίγονοι. Νεότερες προσεγγίσεις. 

∆ιδάσκεται στις Σχολές Χηµικών (3ο εξ.), Ναυπηγών (6ο εξ.),  
Ηλεκτρολόγων Μηχ. (7ο εξ.) 

 
Φιλοσοφία της Τέχνης  (9.1.44.4) 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Τέχνης (Αισθητική). Ιστορική παρουσίαση των αισθητικών 
θεωριών. Προσέγγιση των αισθητικών προβληµάτων όπως διατυπώνονται από τους 
κλασικούς φιλοσόφους (Πλάτωνα - Αριστοτέλη) µέχρι τους νεότερους (Kant, Hegel, 
Croce, Nietzsche, Marx, Adorno, Marcuse, Heidegger, Dufrenne, Merleau-Ponty κ.α.). 
Ανάλυση της επιχειρηµατολογίας των Αισθητικών φιλοσόφων γύρω από τα ερωτήµατα, 
όπως τι είναι τέχνη, αισθητική συγκίνηση, γούστο, φαντασία, οµορφιά κλπ., µε 
παραδείγµατα µέσα από την Τέχνη και την Αρχιτεκτονική. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων (4ο εξ.) 
 

Ειδικά Θέµατα Φιλοσοφίας  (9.1.45.8) 

Ανάλυση και κριτική κλασικών φιλοσοφικών κειµένων. Το εξεταζόµενο κείµενο, 
διαφορετικό κάθε ακαδηµαϊκό έτος, τοποθετείται πρώτα στα πλαίσια της ιστορικής 
συµβολής του στην εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και της αλληλεπίδρασής του µε τα 
κοινωνικά φαινόµενα και ρεύµατα. Έπειτα εξετάζεται εσωτερικά και σε βάθος, µε κύριους 
στόχους την κατανόηση της δοµής του και την ανάλυση και αξιολόγηση των 
επιχειρηµάτων του. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (8ο εξ.) 
 

Θεωρία της Γνώσης στη Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία  (9.1.46.2,  9.1.46.6) 

Εισαγωγικά στη Νεώτερη φιλοσοφία (από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση και τον 
∆ιαφωτισµό, από την αποκάλυψη της αλήθειας στην ανακάλυψη της γνώσης, από το 
Κράτος και την Εκκλησία στην Επιστήµη και τη Φιλοσοφία). 
 Η θέση του Ορθολογισµού (αµφιβολία και πρώτη αρχή, µαθηµατικοποιηµένη γνώση 
του φυσικού κόσµου, το πρόβληµα του δυϊσµού). 
 Η θέση του Εµπειρισµού (ιδέες, γλώσσα και εµπειρία, κριτική της αιτιότητας, 
σκεπτικισµός). 
 Η κριτική θέση του Kant (προσπάθεια σύνθεσης ορθολογισµού και εµπειρισµού, η 
δυνατότητα και η καθαρότητα του λόγου, τα όρια της γνώσης). 
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Το πρόβληµα του Σκεπτικισµού (η κατάληξη των κλασικών ερωτηµάτων για τη φύση και 
τον ορισµό της γνώσης, και η αξιολόγησή τους ως προς την αποτελεσµατικότητα µε την 
οποία αντιµετωπίζεται ο σκεπτικισµός). 
 Η ανάδυση του γενικού ερωτήµατος περί φιλοσοφικής µεθόδου, µε αιτία την 
αναγκαιότητα διάκρισης του λόγου της επιστήµης από τον λόγο της γενικότερης 
θεωρητικής σκέψης και της µεταφυσικής, καθώς και από το λόγο της ίδιας της 
φιλοσοφίας. 
 Η (µετακαντιανή) επιδίωξη κατασκευής, πλέον, του καθαρού λόγου (της λογικής και 
των µαθηµατικών) από τους Frege και Russell, και η κριτική για τα όρια και τις 
δυνατότητες τέτοιας κατασκευής από τον Wittgenstein. 
 Η (ως εκ τούτου) διαµόρφωση του ερωτήµατος περί φιλοσοφικής µεθόδου σε ερώτηµα 
περί (υπαρκτής) βάσης ελέγχου των φιλοσοφικών κατασκευών (ή φιλοσοφηµάτων). 
 Η διερεύνηση λειτουργίας αυτή της βάσης ελέγχου στις σύγχρονες φιλοσοφικές 
υποθέσεις (ή ορισµούς) περί γνώσης. 

∆ιδάσκεται στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (2ο εξ.)  
και Ναυπηγών Μηχανικών (6ο εξ.).  

 
Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστηµών και της Τεχνολογίας  (9.1.51.1, 9.1.51.3) 

Εισαγωγή. Από το µύθο στο λόγο. Προσωκρατικοί, Ηράκλειτος, Παρµενίδης. Σωκράτης, 
Πλάτων. Θεωρία ιδεών. Θεµελίωση της γνώσης. «Θεαίτητος». Αριστοτέλης. Η 
επιστηµονική του µέθοδος. Στοιχεία φυσικής φιλοσοφίας Ελληνικά Μαθηµατικά. Η 
Πυθαγόρεια παράδοση, ασύµµετροι αριθµοί, θεωρία αναλογιών Ευδόξου. Το έργο του 
Αρχιµήδη. Ελληνιστική Τεχνική. ΄Ηρων ο Αλεξανδρινός. Εµπειρική έρευνα και µέτρηση 
στην αρχαία Ελλάδα. Η διάδοση των επιστηµονικών ιδεών από την Ελλάδα. Πρώτοι 
χριστιανικοί χρόνοι. Ο ρόλος της Αραβικής επιστήµης προς την ίδρυση των Μεσαιωνικών 
Πανεπιστηµίων. Τεχνολογία στον Μεσαίωνα. Προβλήµατα παραγωγής ενέργειας και 
µέτρησης του χρόνου. Η εµφάνιση της Τυπογραφίας. Το Βυζάντιο. Στοιχεία από την 
κίνηση των ιδεών, οι επιστήµες, ο ρόλος του στην Ιταλική Αναγέννηση. Η Αναγέννηση. Ο 
Ουµανισµός, οι Τεχνίτες και η επιστήµη, ερµητισµός. Η Επιστηµονική Επανάσταση. Νέα 
κοσµολογία, νέα µηχανική. Η Νευτώνεια σύνθεση. Ιστοριογραφικά προβλήµατα. Η 
παραγωγή ενέργειας και η βιοµηχανική επανάσταση. Α «ανακάλυψη» της ατµοσφαίρας. Η 
ατµοµηχανή, Newcomen, Watt. Προς την αρχή διατήρησης της ενέργειας. 

∆ιδάσκεται στις Σχολές Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων (1ο εξ.),  
Αγρονόµων-Τοπογράφων, Χηµικών (3ο εξ.) 

 
Ιστορία του Πολιτισµού- Ιστορία της Επιστήµης  (9.1.51.1, 9.1.51.3) 

Χαρακτηριστικά στοιχεία του επιστηµονικού φαινοµένου και η αλληλεπίδρασή τους. Η 
αναίρεση των γεωκεντρικών αντιλήψεων µε τον Κοπέρνικο και τον Γαλιλαίο και η στροφή 
στην αντικειµενικότητα. Η Νευτώνεια σύνθεση. Η ρήξη του εικοστού αιώνα, Σχετικότητα, 
Κβαντοµηχανική. Ανάδειξη της εννοιολογικής µετάλλαξης από µία κυρίαρχη 
επιστηµονική θεώρηση σε µία άλλη. 

∆ιδάσκεται στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών 
 και Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχ. (3ο εξ.). 

Ιστορία Πολιτισµού  (9.1.52.1)  

Ιστορία των επιστηµονικών και Φιλοσοφικών Ιδεών από την Αρχαιότητα ως τον 17ο 
αιώνα. Μύθος, Φιλοσοφία, Επιστήµη. Προσωκρατικοί, Πλάτων Αριστοτέλης. 
Ελληνιστικοί Χρόνοι. Η φυσική από τον Αριστοτέλη και τον Μεσαίωνα ως τον Γαλιλαίο 
και τον Νεύτωνα. Ενότης επίγειας και ουράνιας Φυσικής. Η Αστρονοµία από τον Εύδοξο 
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και τον Πτολεµαίο ως τον Κοπέρνικο και τον Κέπλερ. Η αλληλεπίδραση Φυσικής και 
Αστρονοµίας. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών (1ο εξ.) 
 

Ιστορία και Φιλοσοφία της Τεχνολογίας  (9.1.53.3, 9.1.53.6) 

Ιστορία της Τεχνολογίας:  
 Οι ιστορικές ρίζες της σύγχρονης Τεχνολογίας. Σχέσεις Τεχνολογίας, επιστήµης, 
κοινωνικο-οικονοµικών χαρακτηριστικών και αξιών στις διάφορες φάσεις του ∆υτικού 
Πολιτισµού. Έµφαση δίδεται στην Ελληνορωµαϊκή περίοδο, την Αναγέννηση, τη 
Βιοµηχανική Επανάσταση και την πληροφορική τεχνολογία του 20ου αιώνα. 
Φιλοσοφία της Τεχνολογίας: 
 Τι είναι φιλοσοφία της Τεχνολογίας. Προβλήµατα ορισµού. ∆ιάφορες µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις. 
 Μεταφυσικά και επιστηµολογικά θέµατα. Τεχνολογία ως αντικείµενο, τεχνολογία ως 
διαδικασία, Τεχνολογία ως γνώση, Τεχνολογία ως βούληση. Σχέσεις Τεχνολογίας και 
επιστήµης. Εφεύρεση και ανακάλυψη. 
 Ηθικά και κοινωνικοπολιτικά θέµατα. Τεχνολογία και εργασία, τεχνολογική πρόοδος 
και οικονοµική ανάπτυξη, τεχνολογία και πόλεµος, τεχνολογία και αλλοτρίωση, 
τεχνολογία και αξίες, τεχνολογία και περιβάλλον, τεχνολογία και πολιτισµός. Ο µύθος της 
ουδετερότητας της Τεχνολογίας και του Τεχνολογικού ντετερµινισµού. Τεχνοκρατία. 
Αποτίµηση της Τεχνολογίας. 
 Πνεύµα και ύλη. Τεχνητή νοηµοσύνη. Η φύση της σύγχρονης πληροφορικής 
Τεχνολογίας και οι επιπτώσεις της. 

∆ιδάσκεται στις Σχολές Χηµικών (3ο εξ.) και Ναυπηγών (6ο εξ.) 
 

Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών  (9.1.54.6) 

Προσωκρατικοί. Πλάτων, «Τίµαιος», θεωρία ιδεών. Αριστοτέλης «Φυσικά» «Περί 
ουρανού», η έννοια της επιστήµης. Η «διπλή αλήθεια» και η µεσαιωνική κρίση του 1277. 
Κοπέρνικος «Περί περιστρεφόµενων σφαιρών» , ρεαλισµός και επιστηµονική πράξη. 
Κέπλερ «Το κοσµογραφικό µυστήριο», αρχέτυπα και επιστήµη, η µέθοδος της απαγωγής 
και η επιστηµονική ανακάλυψη. Γαλιλαίος «∆ιάλογοι δύο Συστηµάτων του Κόσµου» η 
ρητορική της επιστήµης, η θεµελίωση της νέας µηχανικής. Εκκλησία και επιστήµη. Η 
Νευτώνεια σύνθεση. Η φιλοσοφία της φύσης του Νεύτωνα. Η αντίληψη της. Επιστήµης 
του T. Kuhn. «H δοµή των επιστηµονικών επαναστάσεων». Νεώτερες κοινωνιολογικές 
προσεγγίσεις της επιστήµης. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών (6ο εξ.) 
 

Ειδικά Θέµατα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήµης  (9.1.57.8.) 

Προσωκρατικοί. Πλάτων. Θεωρία ιδεών, «Τίµαιος». Αριστοτέλης. Η έννοια της 
επιστήµης, «Αναλυτικά ύστερα», «Φυσικά». Η «διπλή αλήθεια» και η µεσαιωνική κρίση 
του 1277. Κοπέρνικος «Περί περιστρεφόµενων σφαιρών», ρεαλισµός και επιστηµονική 
πράξη. Γαλιλαίος «∆ιάλογοι δύο Συστηµάτων του Κόσµου», η ρητορική της επιστήµης, η 
θεµελίωση της νέας µηχανικής. Εκκλησία και επιστήµη. Faraday Maxwell Ο 
ηλεκτροµαγνητισµός στην Γερµανία τον 19ο αιώνα, εθνικά επιστηµονικά στυλ. Einstein 
«Ειδική θεωρία σχετικότητας», annus mirabilis 1905. Η αντίληψη της επιστήµης του T. 
Kuhn. Νεώτερες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της επιστήµης.  

∆ιδάσκεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (8ο εξ.) 
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Στοιχεία Φιλοσοφίας - Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήµης και της Τεχνολογίας 
      (9.1.56.2) 

Φιλοσοφία: Κλάδοι της Φιλοσοφίας. Συστηµατική παρουσίαση και ανάλυση 
προβληµάτων της Φιλοσοφίας όπως φαινόµενο και πραγµατικότητα, η ύπαρξη και η φύση 
της ύλης, εγκυρότητα της γνώσης, η επαγωγή, οι γενικές αρχές, καθολικές έννοιες, 
αλήθεια, αιτιότητα, γνώση, πλάνη και πιθανή γνώµη. Το όριο της φιλοσοφικής γνώσης, η 
αξία της φιλοσοφίας. 
 Ιστορία και Φιλοσοφίας της Επιστήµης: Ιστορία των Επιστηµονικών και φιλοσοφικών 
ιδεών από την Αρχαιότητα έως τον 17ο αιώνα, Μύθοι, Φιλοσοφία, Επιστήµη. 
Προσωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης, Ελληνιστικοί Χρόνοι. 
Η φυσική από τον Αριστοτέλη και τον Μεσαίωνα ως τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα. 
Η Αστρονοµία από τον Εύδοξο και τον Πτολεµαίο ως τον Κοπέρνικο και τον Κέπλερ. 
 Ιστορία και Φιλοσοφία της Τεχνολογίας: Οι ιστορικές ρίζες της σύγχρονης Τεχνολογίας: 
Ελληνορωµαϊκή περίοδος, Αναγέννηση, Βιοµηχανική Επανάσταση, Πληροφορική 
Τεχνολογίας του 20ου αιώνα. 
 Φιλοσοφία της Τεχνολογίας: Τι είναι φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Η Τεχνολογία ως 
αντικείµενο, διαδικασία, γνώση, βούληση.  
Ηθικά και κοινωνικοπολιτικά θέµατα. 

∆ιδάσκεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (2ο εξ) 
 
 
 
 
 


