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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γραμμική Άλγεβρα 
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4 5 
  

  
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μάθημα Γενικής Υποδομής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σκοπός  του μαθήματός μας, είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της Γραμμικής Άλγεβρας και η 
εμπέδωση κατάλληλων τεχνικών που θα επιτρέψουν στον φοιτητή την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων εφαρμογής. Επίσης με την απόκτηση των κατάλληλων 
γνώσεων θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις άλλων επιστημονικών περιοχών που 
χρησιμοποιούν έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας ως εργαλεία.  Όπως  κάθε μάθημα Μαθηματικών, 
στόχος του Μαθήματος της Γραμμικής Άλγεβρας είναι η προαγωγή της μαθηματικής παιδείας και 
της αναλυτικής μαθηματικής σκέψης του φοιτητή. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να εργάζεται στο σώμα των 
μιγαδικών αριθμών και να τους αναπαριστά στην τριγωνομετρική και την εκθετική τους μορφή και 
να υπολογίζει ρίζες και δυνάμεις τους. 
 Ο φοιτητής θα μπορεί να λύνει γραμμικά συστήματα εξισώσεων. Θα μπορεί με επιτυχία να 
χειρίζεται πράξεις πινάκων και να υπολογίζει τον αντίστροφό τους. Θα είναι σε θέση να υπολογίζει 
την τιμή οριζουσών πινάκων με τη χρήση ιδιοτήτων των οριζουσών. Θα έχει κατανοήσει την έννοια 
του διανυσματικού χώρου της βάσης του και της διάστασης του και να εξετάζει τη γραμμική 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα είναι οργανωμένο σε 26 δίωρες διαλέξεις.  

Ενότητα 1η «Μιγαδικοί Αριθμοί» 

• Διάλεξη 1: Εισαγωγή στους Μιγαδικούς Αριθμούς, Ορισμός Μιγαδικού Αριθμού, Άλγεβρα 
Μιγαδικών, Συζυγής Μιγαδικού και  μέτρο του.  

• Διάλεξη 2: Γεωμετρική αναπαράσταση, τριγωνομετρική μορφή, εκθετική μορφή, πολική 
μορφή και λογαριθμική μορφή  μιγαδικών. Τύπος του Euler, Θεώρημα De Moivre, ρίζες 
μιγαδικών.  

Ενότητα 2η «Πίνακες και ορίζουσες» 

• Διάλεξη 3: Ορισμός Πινάκων, κατηγορίες Πινάκων και Άλγεβρα Πινάκων. Ίχνος πίνακα. 
• Διάλεξη 4: Εφαρμογές πινάκων. Ορισμός Ανάστροφου και Αντιστρόφου Πίνακα.  
• Διάλεξη 5: Ορίζουσες (Ορισμός Οριζουσών, πράξεις, κτλ). Επίσης  υπολογισμός Οριζουσών 

(2 επί2, 3 επί 3, κτλ).  Ιδιότητες οριζουσών (με παραδείγματα).  
• Διάλεξη 6: Εφαρμογές στις Ορίζουσες και συσχετισμός τους με τους πινάκες.  

Ενότητα 3η «Επίλυση Συστημάτων και Εύρεση Αντιστρόφου» 

• Διάλεξη 7: Μελέτη και  επίλυση γραμμικών συστημάτων με τη μέθοδο Gauss. Εφαρμογές 
και παραδείγματα.  

• Διάλεξη 8: Υπολογισμός αντίστροφου πίνακα με χρήση οριζουσών και γραμμοπράξεις. 

ανεξαρτησία διανυσμάτων και να βρίσκει τις βάσεις και τη διάσταση διανυσματικού χώρου. Ο 
φοιτητής θα μπορεί να εξετάζει εάν κάποια απεικόνιση είναι γραμμική, να υπολογίζει τον πίνακα 
αναπαράστασης της, τον χώρο εικόνα και το μηδενοχώρο της και να έχει κατανοήσει  την έννοια του 
ισομορφισμού και της αντίστροφης απεικόνισης. Θα μπορεί να υπολογίζει τις ιδιοτιμές και τα 
ιδιοδιανύσματα πινάκων, τον ιδιοχώρο τους και να τους διαγωνοποιεί. Θα κατανοεί ο φοιτητής την 
έννοια της νόρμας πίνακα, του χώρου με νόρμα και της ορθογωνιότητας. Ο φοιτητής θα μπορεί να 
τριγωνοποιεί και να διαγωνοποιεί συγκεκριμένες κατηγορίες πινάκων. Τέλος, ο φοιτητής θα 
γνωρίσει τις εφαρμογές της Γραμμικής Άλγεβρας σε διάφορα επιστημονικά πεδία.  
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 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
Αναλυτική και συνθετική εργασία με σύνθετες Μαθηματικές έννοιες για την επίλυση προβλημάτων 
σε βασικά πεδία της επιστήμης και της Μηχανικής.  
Αυτόνομη εργασία. 
Ικανότητα μετατροπής βασικών φυσικών προβλημάτων σε αντίστοιχα μαθηματικό-υπολογιστικά 
προβλήματα. 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
Ανάλυση και σύνθεση Μαθηματικών διαδικασιών  και με τη χρήση του υπολογιστή. 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.  
Λήψη αποφάσεων ανάλογα με τη λύση του Μαθηματικού Προβλήματος. 
 



• Διάλεξη 9: Επίλυση συστημάτων με χρήση αντίστροφου πίνακα.  

Ενότητα 4η «Διανυσματικοί Χώροι» 

• Διάλεξη 10: Εισαγωγή στους Διανυσματικούς  χώρους  και υποχώρους. Ορισμοί, Βάση, 
διάσταση, Γραμμική εξάρτηση και ανεξαρτησία.  

• Διάλεξη 11: Εφαρμογές και παραδείγματα. Βαθμός Πίνακα.  
• Διάλεξη 12α: Ασκήσεις, παραδείγματα και Εφαρμογές. 

Ενότητα 5η «Γραμμικές Απεικονίσεις» 

• Διάλεξη 12β: Εισαγωγή στις Γραμμικές απεικονίσεις. Πίνακας γραμμικής απεικόνισης.  
• Διάλεξη 13: Πίνακας αλλαγής βάσης. Χώρος εικόνας,  μηδενοχώρος,  
• Διάλεξη 14: Ισομορφισμοί και αντίστροφη απεικόνιση. Εφαρμογές και παραδείγματα.  

Ενότητα 6η «Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα» 

• Διάλεξη 15: Χαρακτηριστικά μεγέθη πινάκων (Ιδιοτιμές, Ιδιοδιανύσματα) 
• Διάλεξη 16: Ιδιοχώροι, Θεώρημα Galey-Hamilton.  
• Διάλεξη 17: Ομοιότητα και Διαγωνοποίηση πινάκων. 
• Διάλεξη 18: Ομοιότητα και Διαγωνοποίηση πινάκων.  
• Διάλεξη 19: Ασκήσεις και εφαρμογές.  

Ενότητα 7η «Χώροι με νόρμα» 

• Διάλεξη 20:  Χώροι με νόρμα. Ορισμοί. Εσωτερικό γινόμενο, Νόρμες 
• Διάλεξη 21: Ορθογωνιότητα, Ορθοκανονικές Βάσεις, Συμμετρικοί πίνακες και 

διαγωνοποίηση.  
• Διάλεξη 22:  Τετραγωνικές μορφές, Θετικά ορισμένοι πίνακες Ασκήσεις και εφαρμογές.   

Ενότητα 8η «Τριγωνοποίηση και διαγωνοποίηση πινάκων ειδικής μορφής.» 

• Διάλεξη 23:  Θεώρημα του Schur, Εφαρμογές 
• Διάλεξη 24:  QR Παραγοντοποίηση 
• Διάλεξη 25:  Κανονική Μορφή Jordan.  

Ενότητα 9η «Σύνοψη της ύλης και επανάληψη.» 

• Διάλεξη 26: Επανάληψη των εννοιών που αναπτύχθηκαν στις παραπάνω διαλέξεις, 
Ασκήσεις, Εφαρμογές 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος γίνεται στον πίνακα για 
την ανάπτυξη όλης της Μαθηματικής ύλης . 
Χρησιμοποιείται υπολογιστής και  βιντεοπροβολέας για την 
παρουσίαση βασικών θεμάτων της θεωρίας και  την 
επίδειξη της  χρήσης σύγχρονου μαθηματικού λογισμικού 
και μαθηματικών εργαλείων  (Matlab, Mathematica, 
Wolfram Alpha), στα θέματα που διδάσκονται.  
 



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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 
Μελέτη υλικού 
διαλέξεων 

52 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη βιβλιογραφίας, 
επίλυση ασκήσεων  

26 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

20 

Σύνολο Μαθήματος . 
 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. 

 
Η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως στη τελική γραπτή εξέταση 
που γίνεται στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων. 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ελληνική:  
• Γραμμική Άλγεβρα, Δονάτος Γ. Αδάμ Μαρία, Εκδόσεις Gutenberg. 
• Γραμμική Άλγεβρα και εφαρμογές, G. Strang, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
• Γραμμική Άλγεβρα, Ανδρέας Αθανασιάδης, Εκδόσεις Τζιόλα 

Ξενόγλωσση: 
• Linear Algebra, L. Smith, Springer Verlag, New York. 
• Elementary Differential Equations with Linear Algebra, A.L. Rabenstein, Academic Press, inc. 
• An Introduction to Differential Equations and Linear Algebra, St. W. Goode, Prentice-Hall, int. 

Editions, London. 
• Differential Equations, Dynamical Systems and Linear Algebra, W.H. Hirsch and S. Smale, 

Academic Press, New York. 
• Linear Algebra and Ordinary Differential Equations, A. Jeffrey, Blackwell Scient. Publ. Oxford. 
• Linear Algebra (2nd Edition), R. A. Beaumont, Harcourt Brace Jovanovich inc.  
• Linear Algebra, W. Greub, Springer-Verlag.    
• Linear Algebra with Applications, Keith. Nicholson, PWS Publishing Company. 
• Elementary Linear Algebra, S. Grossman, Saunders College Publishing. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Linear Algebra and Its Applications 
• The Electronic Journal of Linear Algebra (ELA) 
• Advances in Linear Algebra & Matrix Theory 



 

	


