
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Κωνσταντίνος Χουσιάδας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-
el/undergraduate-programs-el  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ορισμοί: Συνήθης διαφορική εξίσωση τάξης n (γενική ή πεπλεγμένη μορφή και κανονική ή λυμένη 
μορφή), λύση, ολοκληρωτική καμπύλη, γενική λύση, γενικό ολοκλήρωμα, λύση υπό παραμετρική 
μορφή, μερική λύση, ιδιάζουσα λύση. Το πρόβλημα Cauchy. Γραφικός προσδιορισμός της λύσης.  

Εξισώσεις 1ης τάξης: Εξισώσεις ολικού διαφορικού ή ακριβείς, εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητών. 
H έννοια του πολλαπλασιαστή Euler και η εύρεσή του σε διάφορες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. 
Γραμμικές εξισώσεις 1ης τάξης. Παραδείγματα. 

Εξισώσεις Bernoulli, εξισώσεις Riccati, ομογενείς εξισώσεις. Παραδείγματα – Ασκήσεις. 

Εξισώσεις της μορφής y' = f (a1x+b1y+c1/a2x+b2y+c2), εξισώσεις Clairaut, εξισώσεις Lagrange. 
Παραδείγματα. 

Το πρόβλημα Cauchy για διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης: Μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων. 
Βασικά θεωρήματα για την ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης: Θεώρημα ύπαρξης των E. Picard - 
E. Lindelof, Θεώρημα μοναδικότητας και μέγιστου διαστήματος ορισμού της λύσης, Θεώρημα 
ύπαρξης του Peano. Παραδείγματα. 

Γενικά περί γραμμικών εξισώσεων τάξης n (η έννοια του γραμμικού διαφορικού τελεστή). Θεώρημα 
ύπαρξης και μοναδικότητας της λύσης του προβλήματος Cauchy. Η έννοια των ομαλών και 
ανώμαλων σημείων. Η έννοια της μιγαδικής λύσης. Παραδείγματα. Ομογενείς γραμμικές εξισώσεις: 
Αρχή της υπέρθεσης των λύσεων, η έννοια της γραμμικής ανεξαρτησίας λύσεων, ορίζουσα Wronski. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και να μπορεί να επιλύει με τη βοήθεια συγκεκριμένων τεχνικών 
μερικές ειδικές κατηγορίες συνήθων διαφορικών εξισώσεων καθώς και τα αντίστοιχα 
προβλήματα αρχικών τιμών. 

• Να αναγνωρίζει σημαντικά πεδία εφαρμογών από τη Φυσική έως τη Μαθηματική Βιολογία, 
όπου αρκετές διαδικασίες περιγράφονται από μαθηματικά μοντέλα συνήθων διαφορικών 
εξισώσεων. 

Γενικές Ικανότητες 

Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Λήψη αποφάσεων. 
Προαγωγής της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-el/undergraduate-programs-el
http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-el/undergraduate-programs-el


Παραδείγματα. 

Ομογενείς γραμμικές εξισώσεις (συνέχεια): θεώρημα για τη μορφή της γενικής λύσης, Θεώρημα 
Liouville, τύπος του Abel, η έννοια του θεμελιώδους συνόλου λύσεων. Παραδείγματα. 

Μη-ομογενείς γραμμικές εξισώσεις τάξης n. Θεώρημα για τη μορφή της γενικής λύσης. 
Παραδείγματα – Ασκήσεις. Η μέθοδος υποβιβασμού τάξης στις ομογενείς γραμμικές εξισώσεις 
(μέθοδος D’Alembert). Παραδείγματα.  

Μέθοδος επίλυσης των γραμμικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές. Η έννοια του 
χαρακτηριστικού πολυωνύμου. Θεώρημα για τη μορφή της γενικής λύσης σε όλες τις περιπτώσεις. 
Μιγαδικές λύσεις και απομιγαδικοποίηση αυτών. Παραδείγματα. 

Η μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών για την εύρεση μιας μερικής λύσης σε μη-ομογενείς 
γραμμικές εξισώσεις. Παραδείγματα. 

Η μέθοδος μεταβολής των παραμέτρων κατά Lagrange για την εύρεση μιας μερικής λύσης σε μη-
ομογενείς γραμμικές εξισώσεις. Παραδείγματα. 

Εξισώσεις Euler. Μέθοδος επίλυσης. Παραδείγματα. Εφαρμογές των συνήθων διαφορικών 
εξισώσεων. Παραδείγματα από τη Μηχανική και τον Ηλεκτρισμό. Μελέτη των αρμονικών 
ταλαντώσεων και του φαινομένου του συντονισμού. 

Εισαγωγή στα γραμμικά συστήματα: Η μέθοδος ιδιοτιμών-ιδιοδιανυσμάτων; Πλήρης ανάλυση στην 
περίπτωση του 2x2 πίνακα. Παραδείγματα. 

Εισαγωγή στην δυναμική της συνήθους διαφορικής εξίσωσης 1ης τάξης: Σημεία ισορροπίας, 
ευστάθεια, μέθοδος μονοτονίας και γραμμικοποίησης, μονοδιάστατες ροές. Παραδείγματα. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
Η διδακτέα ύλη κατανέμεται ομοιόμορφα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email 

• Μελέτη συγκεκριμένων παραδειγμάτων με επιστημονικό 
λογισμικό συμβολικών-αριθμητικών υπολογισμών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστήριο 26 

Αυτοτελής Μελέτη 147 

Σύνολο Μαθήματος (25 
ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

225 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των φροντιστηρίων 
του μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στην ελληνική γλώσσα 
μέσω γραπτής εξέτασης με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
και Επίλυσης Προβλημάτων. Οι φοιτητές με μαθησιακές 
δυσκολίες εξετάζονται μέσω κατάλληλης εξέτασης, ανάλογα 
με τη δυσκολία του φοιτητή (πχ, προφορική εξέταση). 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ν. Αλικάκος και Γ. Καλογερόπουλος, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Σύγχρονη Εκδοτική, 2003 

2. W. E. Boyce και R. DiPrima, Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήματα Συνοριακών 
Τιμών. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2016. 

3. Ν. Σταυρακάκης, Συνήθεις Διαφορικές εξισώσεις: Γραμμική και Μη-Γραμμική Θεωρία με 
εφαρμογές από την φύση και την ζωή, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2011. 

- Επιστημονικά περιοδικά που ειδικεύονται στην περιοχή των Διαφορικών Εξισώσεων, της 
Μαθηματικής ανάλυσης και των εφαρμογών, και της Μαθηματικής Φυσικής. 

 


