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Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/courses/IDPE232/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το σώμα των πραγματικών αριθμών. 

Ακολουθίες πραγματικών αριθμών. Σύγκλιση. Ακολουθίες Cauchy. Ανώτερο και κατώτερο όριο 
ακολουθίας. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει: 

• το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και την ικανότητα ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τον διαφορικό λογισμό μίας μεταβλητής σε προβλήματα Πιθανοτήτων, 
Στατιστικής και Μηχανικής που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στα κατοπινά χρόνια των 
σπουδών τους 

• την ικανότητα να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν φράγματα συνόλου, supremum 
συνόλου, infimum συνόλου, ακολουθίες πραγματικών αριθμών (σύγκλιση, μονοτονία, 
αναδρομικές ακολουθίες), όρια συναρτήσεων, συνέχεια συναρτήσεων, παράγωγο 
συνάρτησης, ακρότατα συναρτήσεων, το θεώρημα Taylor, κυρτές και κοίλες συναρτήσεις 

• την ικανότητα να εφαρμόζουν αποτελέσματα λογισμού συναρτήσεων μίας πραγματικής 

μεταβλητής σε προβλήματα της επιστήμης του μηχανικού. 

Γενικές Ικανότητες 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αυτόνομη Εργασία 

• Ομαδική Εργασία 

• Λήψη αποφάσεων 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων 
επιστημονικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων σε εξειδικευμένες εφαρμογές 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. 
Οι παραπάνω Γενικές Ικανότητες αντιστοιχούν στο Επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 



Πραγματικές συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής. Στοιχειώδεις συναρτήσεις (εκθετική, 
λογαριθμική, τριγωνομετρικές, υπερβολικές, αντίστροφες τριγωνομετρικές, αντίστροφες 
υπερβολικές). Βασικές έννοιες του διαφορικού λογισμού (όρια, πλευρικά όρια, συνέχεια, 
ομοιόμορφη συνέχεια, παράγωγος). Θεωρήματα του διαφορικού λογισμού (Θεώρημα του Rolle, 
Θεωρήματα μέσης τιμής, Κανόνας de l’Hospital, Τύπος του Taylor). Εφαρμογές διαφορικού λογισμού 
(τοπικά ακρότατα, σημεία καμπής, ασύμπτωτες καμπύλης, μελέτη γραφικής παράστασης, μέθοδος 
Newton).. 

Αόριστα Ολοκληρώματα. Ολοκλήρωση κατά παράγοντες. Ολοκλήρωση με αντικατάσταση. Ειδικές 
μέθοδοι ολοκλήρωσης (ολοκλήρωση με αναγωγικούς τύπους, ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων, 
ανάλυση σε απλά κλάσματα, διωνυμικά ολοκληρώματα, αναγωγή σε ολοκληρώματα ρητών 
συναρτήσεων μέσω αντικατάστασης). 

Ορισμένα ολοκληρώματα. Αθροίσματα Riemann. Θεμελιώδες θεώρημα ολοκληρωτικού λογισμού. 
Αλλαγή μεταβλητής. Εφαρμογές στη Φυσική, τη Γεωμετρία και τη Μηχανική (υπολογισμός εμβαδόν 
επίπεδου χωρίου, μήκους τόξου καμπύλης, όγκου στερεού από περιστροφή, εμβαδόν επιφάνειας 
από περιστροφή, κέντρο βάρους/μάζας, ροπή αδράνειας, έργο δύναμης κλπ.). Ανάπτυγμα 
συνάρτησης σε δυναμοσειρά Taylor και MacLaurin. 

Εφαρμογές με χρήση λογισμικού Matlab. Εισαγωγή στο περιβάλλον του Matlab (workspace και 
command window, command history, documentation system). Αριθμητικά και αλφαριθμητικά 
δεδομένα (character, string). Τύποι δεδομένων και ακρίβεια του Matlab. Δημιουργία, εισαγωγή και 
διαχείριση δεδομένων. Μαθηματικοί και λογικοί τελεστές και εκφράσεις. Οπτικοποίηση δεδομένων 
(γραφήματα, διαγράμματα και γραφικά). Δημιουργία scripts και functions (Matlab Editor, m‐files). 
Υλοποίηση προγραμμάτων με loops, conditional statements, nested loops και ορισμένων από τον 
χρήστη functions. 

Βασικές αριθμητικές συναρτήσεις. Ορισμός και χειρισμός μεταβλητών. Format εξόδου. Συμβολικές 
μεταβλητές. Συμβολικοί μαθηματικοί υπολογισμοί στο Matlab. Βασικές συναρτήσεις για μηχανικούς 
στο Matlab (τριγωνομετρικές, υπερβολικές κλπ.). Επίλυση αριθμητικών εξισώσεων. Ρίζες 
πολυωνύμων. Μιγαδικοί αριθμοί. Μιγαδικές συναρτήσεις. Συμβολικοί υπολογισμοί με μιγαδικούς 
αριθμούς. Συναρτήσεις. Εισαγωγή στην αριθμητική παραγώγιση και στην αριθμητική ολοκλήρωση 
στο Matlab. 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας με 
emails & ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο του 
μαθήματος (e‐class). 

Προβολή powerpoint με projector και laptop. 

Επίδειξη σύγχρονου μαθηματικού λογισμικού (Matlab, 
Mathematica, Wolfram Alpha) στα διδασκόμενα θέματα. 

Ανακοίνωση σημειώσεων του μαθήματος σε ηλεκτρονική 
μορφή στον ιστοχώρο του μαθήματος (e‐class). 

Παραπομπή σε ιστοσελίδες με σχετικές εφαρμογές (Desmos, 
Maxima, Geogebra). 

Αξιοποίηση του εργαστηρίου υπολογιστών του Τμήματος. 

Δυνατότητα εξετάσεων μέσω του εργαλείου των Ασκήσεων 
στo e‐class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστήριο 26 



Εργασίες Η/Υ 30 

Αυτοτελής Μελέτη 55 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(30h/ECTS) 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

Γλώσσα  Αξιολόγησης 

Ελληνική (Αγγλικά για φοιτητές ERASMUS εφόσον 
ζητηθεί). 
Περιγραφή 

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτής 
εξέτασης η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης και επίλυση προβλημάτων. Υπάρχει 
ενδεχόμενο για ενδιάμεση εξέταση στο μέσο του 
εξαμήνου. 

Παράδοση εργασιών και γραπτή/προφορική εξέταση 
στο Εργαστήριο (40%). 

Οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 37 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
ΠαΔΑ. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν παρουσιασθεί πριν την 
τελική εξέταση στους φοιτητές και η επιμέρους βαθμολογία 
των θεμάτων αναγράφεται σε αυτά. Οι φοιτητές μπορούν να 
δουν το γραπτό τους και τις επιμέρους βαθμολογίες τους στα 
θέματα, καθώς επίσης να λάβουν διευκρινίσεις σχετικά με 
αυτές αφού επισημανθούν τα όποια λάθη τους. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική‐Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία: 
1. Νικόλαος Χαλιδιάς, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομολόγους και Μηχανικούς, Broken Hill 

Publishers, 2021. 

2. Spivak Michael, Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2η Έκδοση, 2010. 

3. Finney R.L., Weir M.D., Giordano F.R., Απειροστικός Λογισμός Τόμος Ι, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΕΡΕΥΝΑΣ‐ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2009. 

4. Παντελίδης Γεώργιος Ν., Ανάλυση, Τόμος Ι, Εκδόσεις Ζήτη, 3η έκδ. βελτ./2008. 

5. Γεωργίου Δημήτρης, Ηλιάδης Σταύρος, Μεγαρίτης Αθανάσιος, Πραγματική Ανάλυση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. 

ΤΖΙΟΛΑ, 2η έκδοση, 2017. 

6. Ντούγιας Σωτήρης, Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Α, LIBERAL BOOKS, 2007. 

 


