
Τίτλος Μαθήµατος Μαθηµατικά 

Κωδικός 
Μαθήµατος MTECH-120 

Τύπος µαθήµατος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Πρώτος Κύκλος 

Έτος / Εξάµηνο 
φοίτησης 1 έτος / 1 εξάµηνο (χειµερινό) 

Όνοµα ∆ιδάσκοντα Χαραλάµπους Μαρία 

ECTS 6 ∆ιαλέξεις / 
εβδοµάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδοµάδα 

0 

Στόχος Μαθήµατος Οι κύριοι σκοποί του µαθήµατος είναι να: 
• Μεταδώσει στους φοιτητές θεµελιώδης αρχές της άλγεβρας, 

γεωµετρίας, τριγωνοµετρίας, και σχεδίασης γραφηµάτων  
• ∆ιδάξει στους φοιτητές µεθόδους και τεχνικές που χρησιµοποιούνται 

για την επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων συµπεριλαµβανοµένου και 
εξισώσεων µε λογάριθµους και εκθετικές συναρτήσεις 

• Προσφέρει γνώσεις και τεχνικές για τον υπολογισµό απόστασης, 
εµβαδού, και όγκου διαφόρων γεωµετριών και αντικειµένων  

• Προσφέρει γνώση και αντίληψη διαφόρων τριγωνοµετρικών 
συναρτήσεων και της χρήσης τους στον υπολογισµό αποστάσεων και 
γωνιών  

• Προσφέρει γνώση στην σχεδίαση γραφηµάτων χρησιµοποιώντας 
διαφορετικές κλίµακες και είδη γραφήµατος 

Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Μετά την αποπεράτωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένονται να:  
• Λύνουν αλγεβρικές εξισώσεις συµπεριλαµβανοµένου και εξισώσεων µε 

δυνάµεις, λογάριθµους, και εκθετικές συναρτήσεις  
• Υπολογίζουν απόσταση, εµβαδόν, και όγκο βασικών κανονικών 

σχηµάτων και αντικειµένων χρησιµοποιώντας κανόνες και θεωρήµατα 
γεωµετρίας  

• Χρησιµοποιούν θεωρήµατα και τεχνικές τριγωνοµετρίας για να 
υπολογίζουν γωνιές, αποστάσεις, προβολές, κ.ο.κ.  

• ∆ηµιουργούν γραφήµατα συναρτήσεων σε ορθογώνιες συντεταγµένες 
χρησιµοποιώντας διαφορετικές κλίµακες 

Προαπαιτούµενα Κανένα Συναπαιτούµενα Κανένα  

Περιεχόµενο 
Μαθήµατος 

• Άλγεβρα 
− Κλάσµατα, αναλογίες, και ποσοστά 
− Σφάλµατα και προσεγγίσεις, χρήση υπολογιστή, επαλήθευση 

τύπων 
− Βασικές αλγεβρικές εξισώσεις, νόµοι, παραγοντοποίηση, 

παρενθέσεις, πολυώνυµα  
− Απλές εξισώσεις, λύση συστήµατος εξισώσεων 



− ∆ευτεροβάθµιες εξισώσεις 
− Λογάριθµοι και ιδιότητες λογαρίθµων 
− Εκθετικές συναρτήσεις 

• Γεωµετρία 
− Εµβαδόν επίπεδης επιφάνειας (τρίγωνα, ορθογώνια, 

πολύγωνα, κ.ο.κ.) 
− Κύκλος και οι ιδιότητες του κύκλου 
− Μήκος τόξου και εµβαδόν κυκλικού τοµέα 
− Όγκος και εµβαδόν στερεών (σφαίρα, κώνος, πυραµίδα, 

πρίσµα, κύβος, κ.α.)  
− Όγκος και εµβαδόν ακανόνιστων γεωµετριών 

• Τριγωνοµετρία 
− Εισαγωγή στην τριγωνοµετρία 
− Πυθαγόρειο θεώρηµα  
− Τριγωνοµετρικές σχέσεις και οξείες γωνίες 
− Ορθογώνια τρίγωνα  
− Επαλήθευση τριγωνοµετρικών σχέσεων  
− Γραφήµατα τριγωνοµετρικών συναρτήσεων 
− Συναρτήσεις ηµιτόνου και συνηµίτονου και καµπύλες 
− Γενική ηµιτονοειδής µορφή  
− Ηµιτονοειδή αρµονικές  
− Κανόνες ηµιτόνου και συνηµίτονου 
− Προβλήµατα µε τρίγωνα και τα εµβαδά τους  
− Τριγωνοµετρικές ιδιότητες  

• Γραφήµατα 
− Εισαγωγή στα γραφήµατα 
− Γραφήµατα µε ευθείες γραµµές 
− Λογαριθµικές κλίµακες 
− Περιοδικές συναρτήσεις 
− Περιττή (αντισυµµετρική) και άρτια (συµµετρική) συνάρτηση 
− Συνεχείς και ασυνεχείς συναρτήσεις 

Μεθοδολογία 
∆ιδασκαλίας 

∆ιαλέξεις, παραδείγµατα και ασκήσεις στην τάξη. 

Βιβλιογραφία Υποχρεωτικά Βιβλία: 

• John Bird, Engineering Mathematics, Nwenes, 6th Edition, 2010,  
978-0080965628 

• Σηµειώσεις καθηγητή. 

Αξιολόγηση Εργασίες: 30% 
Παρακολούθηση: 10% 
Ενδιάµεση Εξέταση: 20% 
Τελική Εξέταση: 40% 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


