
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31004 ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαφορικές Εξισώσεις (Συνήθεις)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙ
ΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ
ΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙ
ΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕ
Σ

Διαλέξεις   4 6
Ασκήσεις 2

Συνολικά 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι (Προαιρετικά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-
31004/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στο πλαίσο του μάθημα γίνεται ανάπτυξη της θεωρίας των Συνήθων Διαφορικών 
Εξισώσεων καθώς και εφαρμογών τους σε συγκεκριμένα προβλήματα της 
Φυσικής.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση
να:

 λύνει σε κλειστή μορφή διαφορικές εξισώσεις α’ τάξης ειδικών μορφών 
 εφαρμόζει  το  θεμελιώδες  θεώρημα  ύπαρξης  και  μοναδικότητας  για

προβλήματα αρχικών τιμών
 κάνει την ποιοτική ανάλυση μίας διαφορικής εξίσωσης α’ τάξης: να βρεί

και να χαρακτηρίσει τα σημεία ισορροπίας, να κάνει το διάγραμμα φάση,



να  μελετήσει  σημεία  διακλάδωσης  και  να  κάνει  το  διάγραμμα
διακλάδωσης.

 εφαρμόζει  διάφορες  τεχνικές  επίλυσης  για  γραμμικές  διαφορικές
εξισώσεις β’ τάξης 

 εφαρμόζει  τη  μέθοδο  των  δυναμοσειρών  για  την  επίλυση  γραμμικών
διαφορικών εξισώσεων β’ τάξης.

 λύνει προβλήματα συνοριακών τιμών τύπου Sturm – Liouville.
 εφαρμόζει  τον  μετασχηματισμό Laplace  για  την  επίλυση προβλημάτων

αρχικών τιμών.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  
 Αυτόνομη εργασία  
 Ομαδική εργασία  
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
 Αναλυτική και συνθετική σκέψη  
 Κριτική σκέψη  
 Διαχείριση χρόνου  
 Προγραμματισμός  
 Ανάληψη πρωτοβουλιών/αρμοδιοτήτων 
 Δημιουργικότητα  
 Επικοινωνία 
 Διαχείριση της πληροφορίας  
 Επίλυση προβλημάτων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης ειδικών μορφών (γραμμικές, 
Βernoulli, Riccati, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, 
πολλαπλασιαστές Euler).

 Ύπαρξη, μονοσήμαντο, επεκτασιμότητα των λύσεων, καλώς 
τοποθετημένα προβλήματα.

 Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις 2ης τάξης: Γενική Θεωρία ομογενών και 
μη ομογενών διαφορικών εξισώσεων (Γραμμική ανεξαρτησία. Ορίζουσα 
Wronski. Ύπαρξη και μοναδικότητα λύσης-θεωρήματα Picard, Peano. 
Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Η
μέθοδος μεταβολής των παραμέτρων. Η μέθοδος των προσδιοριστέων 
συντελεστών. Διαφορικές εξισώσεις Euler. 

 Η μέθοδος των δυναμοσειρών. Εξίσωση Legendre. Θεωρία Frobenius. 
Συναρτήσεις Gamma και Βessel.

 Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης: Γενική 
θεωρία για ομογενή και μη ομογενή συστήματα. Επίλυση συστημάτων με 
τη μέθοδο Euler. 



 Χρήση υπολογιστικών πακέτων (Matlab) για την επίλυση διαφορικών 
εξισώσεων. 

 Προβλήματα Συνοριακών Τιμών τύπου Sturm–Liouville.
 Μετασχηματισμός Laplace.
 Σύντομη εισαγωγή στην ποιοτική θεωρία συνήθων διαφορικών 

εξισώσεων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση κατά την διδασκαλία  Physics Applets &
Shockwave Animations που  βοηθούν  την
κατανόηση.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης  μελέτης  ώστε  ο
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις  που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών 

26

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26

Πρόοδοι 8
Αυτοτελής Μελέτη 38
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση 
(100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων 

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος 
διεξάγονται πρόοδοι για να διαπιστώνεται 
κατά πόσον οι φοιτητές / φοιτήτριες 
προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1.Αλικάκος Ν. Δ. και Καλογερόπουλος Γ. Η., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, 



Σύγχρονη Εκδοτική 2013. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 6848 

2.Boyce W. E., Di Prima R. C., Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και 
Προβλήματα Συνοριακών Τιμών, Πανεπ. Εκδόσεις Ε.Μ.Π. , 2015. Κωδικός 
βιβλίου στον Εύδοξο: 55591102 

3.Παντελίδης Γ., Κραββαρίτης Δ. Χ., Χατζησάββας Ν. Σ., Συνήθεις Διαφορικές 
Εξισώσεις, Εκδ. Ζήτη, 1990. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 11287 

4.Δάσιος Γ., Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδ. Γκότσης, 1991. Κωδικός 
βιβλίου στον Εύδοξο: 68406458 

5.Logan D. J., Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδ. Liberal Books, 2014. 
Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 50659164 


