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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ,
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

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

Γενικισ Τποδομισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
ΝΑΙ (αγγλικά)
http://vplace.teipir.gr/hn_math2

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σο μάκθμα ζχει ςκοπό να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςε βαςικζσ ζννοιεσ των Διαφορικϊν
Εξιςϊςεων πρϊτθσ και ανϊτερθσ τάξθσ, του Μεταςχθματιςμοφ Laplace κακϊσ και του
Μεταςχθματιςμοφ Fourier. Επίςθσ, δίνεται ζμφαςθ ςτισ εφαρμογζσ των παραπάνω
γνωςτικϊν πεδίων ςε προβλιματα από τον χϊρο των Ηλεκτρονικϊν.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ αναμζνεται να είναι ικανόσ:
 Να επιλφει διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξθσ.

 Να μελετά εφαρμογζσ των διαφορικϊν εξιςϊςεων ςε προβλιματα Μθχανικισ,
κερμοδυναμικισ, κυκλωμάτων.
 Να βρίςκει τισ ανεξάρτθτεσ λφςεισ μιασ διαφορικισ εξίςωςθσ.
 Να επιλφει διαφορικζσ εξιςϊςεισ ανϊτερθσ τάξθσ κακϊσ και ςυςτιματα διαφορικϊν
εξιςϊςεων.
 Να χρθςιμοποιεί τον μεταςχθματιςμό Laplace για τθν επίλυςθ ςυνικων διαφορικϊν
εξιςϊςεων, ςυςτθμάτων διαφορικϊν εξιςϊςεων κακϊσ και για τθν επίλυςθ
προβλθμάτων αρχικϊν τιμϊν.
 Να υπολογίηει τθ ςειρά Fourier μιασ ςυνάρτθςθσ και να επιλφει περιοδικά προβλιματα
με τθ βοικεια τθσ ςειράσ Fourier.
 Να διαπραγματεφεται με άνεςθ βαςικά προβλιματα πάνω ςε ςειρζσ και δυναμοςειρζσ
πραγματικϊν αρικμϊν.
 Να παρακολουκεί άνετα τα τεχνολογικά μακιματα, να διατυπϊνει και να επιλφει
υπολογιςτικά προβλιματα ςτο χϊρο των Ηλεκτρονικϊν κάνοντασ χριςθ των
μακθματικϊν εργαλείων που διδάχκθκε ςτο μάκθμα.
Λζξεις κλειδιά: Εφαρμοςμζνα Μακθματικά, Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ, Μεταςχθματιςμόσ
Laplace, Μεταςχθματιςμόσ Fourier.

Γενικζς Ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν





Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Αυτόνομθ Εργαςία
Ομαδικι Εργαςία
Προαγωγι τθσ δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ


Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ: Ειςαγωγι ςτισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ. Oριςμοί: Δ.Ε υνικεισ,
Δ.Ε με μερικζσ παραγϊγουσ, Σάξθ, βακμόσ Δ.Ε, πότε μία Δ.Ε λζγεται γραμμικι Δ.Ε,
λφςθ Δ.Ε., ολοκλιρωμα Δ.Ε., Π.Α.Σ, (Πρόβλθμα Αρχικϊν Σιμϊν), Μζκοδοσ
χωριηομζνων μεταβλθτϊν, Δ.Ε. αναγόμενεσ ςε χωριηομζνων μεταβλθτϊν με τθν
μζκοδο τθσ αντικατάςταςθσ, Ομογενείσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξεωσ, Δ.Ε.
αναγόμενεσ ςε ομογενείσ, Πλιρεισ διαφορικζσ εξιςϊςεισ, Δ.Ε αναγόμενεσ ςε
πλιρεισ με τθν χριςθ του ολοκλθρωτικοφ παράγοντα  του Euler, Γραμμικζσ
διαφορικζσ εξιςϊςεισ πρϊτθσ τάξεωσ με ολοκλθρωτικοφσ παράγοντεσ, Διαφορικζσ
εξιςϊςεισ Bernoulli και Ricatti, Εφαρμογζσ διαφορικϊν εξιςϊςεων πρϊτθσ τάξεωσ
ςε προβλιματα μθχανικισ, κερμοδυναμικισ, κυκλϊματα. Ανεξάρτθτεσ λφςεισ Δ.Ε,
Ορίηουςα Wronsky, Μείωςθ τθσ τάξεωσ μίασ Δ.Ε, Δ.Ε. Clairaut, Ομογενείσ διαφορικζσ

εξιςϊςεισ δευτζρασ τάξεωσ με ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ. Χαρακτθριςτικι εξίςωςθ.
υςτιματα διαφορικϊν εξιςϊςεων, Προςδιοριςμόσ Δ.Ε. μερικϊν παραγϊγων
(ΔΕΜΠ) από δοςμζνθ λφςθ τθσ, Επίλυςθ Δ.Ε. με χριςθ ςειρϊν.
 Μεταςχθματιςμόσ Laplace. Ιδιότθτεσ και αντιςτροφι των μεταςχθματιςμϊν Laplace.
υνζλιξθ. Εφαρμογι ςτθ λφςθ προβλθμάτων αρχικϊν τιμϊν και ςυςτθμάτων Δ.Ε.
Ευςτάκεια. Επζκταςθ λφςεων. Οριςμόσ τθσ ευςτακοφσ λφςθσ κατά Lyapunov. Η
μζκοδοσ Lyapunov. Η μζκοδοσ τθσ γραμμικοποίθςθσ.
 Μεταςχθματιςμόσ Fourier: υντελεςτζσ Fourier, ειρζσ Fourier, επζκταςθ ςειρϊν
Fourier (άρτια, περιοδικι), θμιτονικι- ςυνθμιτονικι ςειρά Fourier, παραδείγματααςκιςεισ, Εφαρμογζσ ςειρϊν και μεταςχθματιςμϊν Fourier ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων (περιοδικϊν) διαφορικϊν εξιςϊςεων.
4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS



Παράδοςθ εργαςιϊν, οι οποίεσ είναι αναρτθμζνεσ
ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ, μζςω email.

Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ, παράδοςθ
αςκιςεων και μελζτθ.
Δραστηριότητα
Διαλζξεισ
Μελζτθ υλικοφ των
διαλζξεων
Παράδοςθ Αςκιςεων που
εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι
μεκοδολογιϊν και ανάλυςθ
προβλθμάτων
Αυτοτελισ Μελζτθ και
προετοιμαςία για τισ
εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
78
52

28

210

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια

Η τελικι γραπτι εξζταςθ του μακιματοσ γίνεται μετά
το πζρασ 13 εβδομάδων διδαςκαλίασ και αφορά όλθ
τθν διδαχκείςα φλθ.
Ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από
 τθν τελικι γραπτι εξζταςθ x 70%,
 τισ αςκιςεισ που παραδίδει ο φοιτθτισ κατά
τθν διάρκεια του εξαμινου x 30%.

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Ι. Γεωργοφδθσ, Α. Παλιατςόσ, Ν. Πρεηεράκοσ και ςυνεργάτεσ, «Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ»,
Εκδ. φγχρονθ Εκδοτικι, Ακινα.
2. Α. Αλεξανδρόπουλοσ, «Μακθματικά ΙΙΙ, Εφαρμοςμζνα», Εκδ. φγχρονθ Εκδοτικι,
Ακινα.
3. Γάγαλθσ κ.α. «Μεταςχθματιςμοί Laplace-ειρζσ Fourier», Εκδ. Δθρόσ, Ακινα.
4. Αναςταςάτοσ κ.α. «Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ », Εκδ. Δθρόσ, Ακινα.
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

