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Ενηµερωτικό Φυλλάδιο 

για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τµήµατος ΗΜΜΥ 

 

Ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων:  1 έως 15 Νοεµβρίου 2008 

 

∆ικαιολογητικά:    Αίτηση του ενδιαφεροµένου 

 Αντίγραφο πτυχίου (προκειµένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού, 

συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιµίας του τίτλου σπουδών τους από 

το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

 

Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. θα εξεταστούν στα παρακάτω µαθήµατα: 

1. ∆οµηµένος Προγραµµατισµός 

2. Λογική Σχεδίαση 

3. ∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός ΙΙ 

 

Οι απόφοιτοι σχολών διετούς φοίτησης ή ισότιµων προς αυτές, θα εξεταστούν στα εξής µαθήµατα: 

1. Εισαγωγή σε Η/Υ και Πληροφορική 

2. Λογική Σχεδίαση 

3. ∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός Ι 

 

Περιγραφή της ύλης των µαθηµάτων 

 

∆οµηµένος Προγραµµατισµός – Σύνθετες εφαρµογές δεικτών στη γλώσσα C. ∆είκτες σε δείκτες. Αναδροµή. 

Εισαγωγή σε Java και αφαίρεση στον οντοκεντρικό προγραµµατισµό. Η έννοια της κλάσης και του 

αντικειµένου. Είσοδος/έξοδος, πέρασµα παραµέτρων σε µεθόδους, επίπεδα πρόσβασης 

µεταβλητών/µεθόδων/κλάσεων, υπερφορτισµός, κληρονοµικότητα, πολυµορφισµός, αφηρηµένες κλάσεις. 

Αφηρηµένοι τύποι δεδοµένων (abstract datatypes). Παραδείγµατα αφηρηµένων τύπων δεδοµένων και 

προγραµµατισµού των. Λίστες και παραλλαγές τους (απλά/διπλά διασυνδεδεµένες λίστες, κυκλικές λίστες). 

Ουρές και στοίβες. Μεθοδολογία διαίρει και βασίλευε. Τύποι δεδοµένων βασισµένοι σε δενδρική οργάνωση. 

∆υαδικά δένδρα αναζήτησης. ∆οµές βασισµένες σε κατακερµατισµό. Εφαρµογές µε απλούς αλγόριθµους 

αναζήτησης και ταξινόµησης. 

(Πληροφορίες για το µάθηµα: http://courses.ced.tuc.gr - Υπεύθυνος µαθήµατος: Επίκ. Καθηγητής Α. ∆εληγιαννάκης, τηλ. 

28210-37415 – e-mail: adeli@softnet.tuc.gr) 



 

Λογική Σχεδίαση – ∆υαδική αναπαράσταση αριθµών, δυαδικό/οκταδικό/δεκαεξαδικό σύστηµα 

αναπαράστασης, αριθµητική, ν-κύβοι, κώδικες. Άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, συνδυαστική λογική δύο 

επιπέδων. Πίνακες Karnaugh, απλοποίηση συναρτήσεων µίας και πολλών µεταβλητών, ελαχιστοποίηση 

McCluskey. Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωµάτων µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα CMOS, αποκωδικοποιητές, 

πολυπλέκτες, συγκριτές, προσθαφαιρέτες, Προγραµµατιζόµενη λογική PAL/GAL, εισαγωγή σε γλώσσες 

περιγραφής υλικού. Παλµική (pulse mode) ακολουθιακή λογική, µανδαλωτές, καταχωρητές/flip-flop, µετρητές, 

σχεδίαση µε ακολουθιακά κυκλώµατα, ανάλυση κυκλωµάτων, σχεδίαση µηχανών πεπερασµένων καταστάσεων. 

Ανάλυση και σύνθεση ακολουθιακών κυκλωµάτων. 

(Πληροφορίες για το µάθηµα: http://www.mhl.tuc.gr/courses.htm - Υπεύθυνος µαθήµατος: Επίκ. Καθηγητής Μ. Μπούχερ, τηλ. 

28210-37210 – e-mail: bucher@electronics.tuc.gr) 

 

∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός ΙΙ – Συναρτήσεις 2 και περισσοτέρων µεταβλητών - Εξισώσεις 

στερεών (Κώνου, κυλίνδρου, κ.λπ.) - Πολικές κυλινδρικές σφαιρικές συντεταγµένες - Παραµετρική παράσταση 

καµπύλης και στοιχεία ∆ιαφορικής Γεωµετρίας (Καµπυλότητα, κάθετα διαν. κ.λπ.) - Εσωτερικό και εξωτερικό 

γινόµενο διανυσµάτων - Μερικές Παράγωγοι συναρτήσεων πολλών µεταβλητών, dir, grad, Curl, και 

στοιχειώδης θεωρία διανυσµατικών πεδίων - Πολλαπλασιαστές Lagrange και άλλα κριτήρια ακρότατων για 

συναρτήσεις πολλών µεταβλητών - ∆ιαφορικές συναρτήσεις πολλών µεταβλητών - Επικαµπύλια 

Ολοκληρώµατα - ∆ιπλά τριπλά ολοκληρώµατα - Εφαρµογές στη Φυσική και την Γεωµετρία (Υπολογισµός 

όγκων, ροπών αδράνειας, εµβαδών επιφανειών, κλπ) -Επιφανειακά Ολοκληρώµατα - Εφαρµογές στη ροή των 

ρευστών- Το Θεώρηµα του Green, διανυσµατική διατύπωση Θ. του Green, παραµετρική παράσταση επιφανειών 

και εφαρµογές (ροή, κλπ) - Το Θεώρηµα του Stokes (Εφαρµογές στη Φυσική) -Το Θεώρηµα της Απόκλισης. 

(Πληροφορίες για το µάθηµα: Αναπλ. Καθηγητής ∆. Κανδυλάκης, τηλ. 28210-37759 – e-mail: dkan@science.tuc.gr) 

 

Εισαγωγή σε Η/Υ και Πληροφορική –  Η επιστήµη της πληροφορικής στις µέρες µας. Εισαγωγή σε 

αλγόριθµους και προγράµµατα, δοµηµένος προγραµµατισµός, ανάπτυξη σωστών αλγορίθµων, ανάπτυξη 

γρήγορων αλγορίθµων, χαρακτηριστικά προχωρηµένων γλωσσών προγραµµατισµού. Εισαγωγή στον 

διαδικαστικό προγραµµατισµό χρησιµοποιώντας τη γλώσσα C. Κύκλος εκτέλεσης προγραµµάτων. Συντακτικοί 

και λεκτικοί κανόνες της C. Βασικοί τύποι δεδοµένων. ∆ηλώσεις µεταβλητών και σταθερών. Τελεστές και 

εκφράσεις. Εντολές ελέγχου ροής. Συναρτήσεις εισόδου-εξόδου. Συναρτήσεις που ορίζονται από τον 

προγραµµατιστή. Πίνακες. ∆οµές. ∆είκτες. ∆ιαχείριση αρχείων. 

(Πληροφορίες για το µάθηµα: http://courses.ced.tuc.gr - Υπεύθυνη µαθήµατος: Επίκ. Καθηγήτρια Α. Μανιά, τηλ. 28210-

37222 – e-mail: k.mania@ced.tuc.gr) 

 

∆ιαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός Ι – Συναρτήσεις µιας µεταβλητής - Όρια και συνέχεια 

συναρτήσεων - Παράγωγος συνάρτησης - Γεωµετρική ερµηνεία της έννοιας της παραγώγου - ∆ιαφορικά 

συναρτήσεων - Εφαρµογές των παραγώγων στη µελέτη συναρτήσεων (Μονοτονία, κυρτότητα, ακρότατα 

συναρτήσεων) - Θεώρηµα µέσης τιµής - Ολοκληρώµατα συναρτήσεων µιας µεταβλητής - Ορισµένο 

ολοκλήρωµα - Θεµελιώδη θεωρήµατα ολοκληρωτικού λογισµού - Εύρεση εµβαδών - Υπολογισµός όγκων, 

µηνών - Εφαρµογές στη Φυσική (Ροπή και κέντρο µάζας, Έργο, Υδροστατική πίεση) - Θεώρηµα Πάππου - 

Εκθετικές συναρτήσεις - Αντίστροφες συναρτήσεις - Υπερβολικές συναρτήσεις -  Αρµονικές Ταλαντώσεις - 

Τεχνικές ολοκλήρωσης (Άρτιες δυνάµεις ηµιτόνου συνηµιτόνου) - ∆υνάµεις τριγ. συναρτήσεων - Ρητές 



συναρτήσεις - Ολοκληρώµατα τύπου - Ολοκλήρωση κατά µέρη, µε αντικατάσταση - Καταχρηστικά 

ολοκληρώµατα - Απόλυτη σύγκλιση ολοκληρωµάτων - Ολοκληρώµατα Dirichlet, Frensel -  Ακολουθίες - Σειρές 

(Κριτήρια σύγκλισης) - ∆υναµοσειρές και σειρές Taylor - Απροσδιόριστες µορφές - ∆ιαφορικές εξισώσεις 

(Χωριζόµενες µεταβλητές, γραµµικές πρώτης τάξης, λύση µε δειναµοσειρές) - Σειρές Fourier. 

(Πληροφορίες για το µάθηµα: Επίκ. Καθηγητής Μ. Πετράκης, τηλ. 28210-37757 – e-mail: minos@science.tuc.gr) 


