
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	

(1) ΓΕΝΙΚΑ	

ΣΧΟΛΗ	 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ	ΣΧΟΛΗ	
ΤΜΗΜΑ	 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	ΚΑΙ	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	

ΕΠΙΠΕΔΟ	ΣΠΟΥΔΩΝ		 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΓΕ0147	 ΕΞΑΜΗΝΟ	ΣΠΟΥΔΩΝ	 4ο	

ΤΙΤΛΟΣ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	 ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ	

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	

Διαλέξεις	 3	 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	

Γενικού	υποβάθρου	/	υποβάθρου	μηχανικού	

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΑ:	
	

Δεν	υπάρχουν	

ΓΛΩΣΣΑ	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	και	
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	

Ελληνική	

ΤΟ	ΜΑΘΗΜΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ	ΣΕ	
ΦΟΙΤΗΤΕΣ	ERASMUS		

Όχι	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΣΕΛΙΔΑ	
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	(URL)	

http://www.fme.aegean.gr/el/c/dunamike-kinematike		

(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	

	
Ο βασικός σκοπός των διαλέξεων του µαθήµατος Δυναµικής-Κινηµατικής είναι να 
εισάγει τον φοιτητή µε πληρότητα και όσο το δυνατόν απλούστερα στις βασικές αρχές 
της κλασσικής κινηµατικής και δυναµικής του υλικού σηµείου και του απολύτως 
στερεού σώµατος, καθώς επίσης και της ειδικής σχετικιστικής µηχανικής, η κατανόηση 
των οποίων θα του επιτρέψει την άνετη αντιµετώπιση τόσο των προβληµάτων πρακτικών 
εφαρµογών, όσο και την περαιτέρω εµβάθυνσή του σε συνθετότερα θέµατα της 
µηχανικής.  Πολύ σηµαντικό στόχο αποτελεί επίσης η πρόκληση του ενδιαφέροντος των 
φοιτητών µε την επίλυση πολλών παραδειγµάτων και ασκήσεων που αφενός µεν 
αναδεικνύουν την δύναµη των νέων Μοντέλων και τεχνικών της σύγχρονης φυσικής που 
χρησιµοποιούνται για την περιγραφή σύνθετων συστηµάτων, αφετέρου δε 
συγκεκριµενοποιούν τον αφηρηµένο µαθηµατικό φορµαλισµό  εφαρµόζοντάς τον σε 
διάφορα πολύπλοκα προβλήµατα και εφαρµογές της φυσικής που άπτονται της 
ειδικότητας του Μηχανικού.   
	
	



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	

 
 
Η ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει: Κινηµατική του υλικού σηµείου και του απολύτως 
στερεού σώµατος. Δυναµική του υλικού σηµείου και του απολύτως στερεού σώµατος. 
Αρχή των δυνατών έργων. Κρούσεις. Εισαγωγή στην αναλυτική Δυναµική. Μικρές 
ταλαντώσεις. Ειδική σχετικιστική Μηχανική. 

 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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…	
…….	

	
Αναζήτηση,	ανάλυση	και	σύνθεση	δεδομένων	και	πληροφοριών,	με	τη	χρήση	και	των	απαραίτητων	
τεχνολογιών		
Προσαρμογή	σε	νέες	καταστάσεις		
Λήψη	αποφάσεων		
Παραγωγή	νέων	ερευνητικών	ιδεών	
Σχεδιασμός	και	διαχείριση	έργων	
Άσκηση	κριτικής	και	αυτοκριτικής		
Προαγωγή	της	ελεύθερης,	δημιουργικής	και	επαγωγικής	σκέψης	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Διαλέξεις:		

ΕΒΔΟΜΑΔΑ	 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	
ΔΥΝΑΜΙΚΗ	-	ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ	

1		
Ø Κινηματική	του	Υλικού	Σημείου.	Μέθοδοι	καθορισμού	της	κίνησης	

υλικού	σημείου,	καμπυλόγραμμη	κίνηση,	ταχύτητα,	επιτάχυνση,	
επίπεδη	κίνηση,		

2	 Ø Αρμονική	ταλάντωση.	Απλό	εκκρεμές.	Επίπεδη	κίνηση	υλικού	
σημείου.	

3		
Ø Κινηματική	του	στερεού	σώματος.	Μεταφορική	και	περιστροφική	

κίνηση	στερεού	σώματος	ως	προς	σταθερό	άξονα	περιστροφής,	
σύνθεση	περιστροφών,		

4	

Ø Περιστροφική	κίνηση	στερεού	σώματος	ως	προς	σημείο.	Δυναμικές	
εξισώσεις	Euler.	Επίπεδη	κίνηση	στερεού	σώματος.	Κινηματικοί	
περιορισμοί.	Θεώρημα	των	προβολών	των	ταχυτήτων.	Απόλυτη	και	
σχετική	κίνηση.	Θεώρημα	Coriolis	

5	

Ø Γενικά	θεωρήματα	της	δυναμικής	του	υλικού	σημείου,	το	θεώρημα	
της	κινητικής	ενέργειας,	στροφορμή	υλικού	σημείου,	το	θεώρημα	της	
συστροφής,	κέντρο	μάζας,	έργο,	στατική	ροπή	και	γωνιακή	ταχύτητα	
και	επιτάχυνση		

6	 Ø Συντηρητικά	συστήματα,	διατήρηση	της	ενέργειας.	Αρχή	D	Alembert.	
Μεταβατική	και	σχετική	κίνηση.	Δυναμικές	εξισώσεις	Euler.	

7	
Ø Δυναμική	στερεού	σώματος.	Ώθηση.	Κέντρο	μάζας,	ροπές	αδράνειας.	

Θεώρημα	παραλλήλων	αξόνων,	ελλειψοειδές	αδρανείας,	κινητική	
ενέργεια.	

8	
Ø Αρχή	των	δυνατών	έργων.	Δυνατές	μετατοπίσεις,	βαθμοί	ελευθερίας	

κίνησης.	Αμφιμερείς	και	μονομερείς	σύνδεσμοι.	Γενική	εξίσωση	της	
δυναμικής.	

9	
Ø Κρούση.	Γενικά	θεωρήματα	της	θεωρίας	κρούσης.	Είδη	κρούσης,	

συντελεστής	κρούσης.	Κεντρική	κρούση.	Ανελαστική	κρούση.	Λεία	και	
έκκεντρη	κρούση	

10	 Ø Εισαγωγή	στην	Αναλυτική	δυναμική.	Γενικευμένες	συντεταγμένες.		
						Εξισώσεις	Lagrange.		

11	 Ø Αρχή	της	ελάχιστης	δράσης.	Θεωρία	μεταβολών.	Εξίσωση	Hamilton.	

12	

Ø Μικρές	ταλαντώσεις.	Ελεύθερη	και	εξηναγκασμένη	ταλάντωση.	
Συστήματα	με	δύο	και	η	βαθμούς	ελευθερίας.	Εξισώσεις	
Lagrange.Ελεύθερες	ταλαντώσεις	συστημάτων	με	δύο	και	
περισσότερους	βαθμούς	ελευθερίας.	

13	
Ø Ειδική	Σχετικιστική	Μηχανική.	Εισαγωγικές	έννοιες.	Το	συναλλοίωτο	

των	νόμων	κίνησης.	Εδική	αρχή	της	σχετικότητας.	Μετασχηματισμοί	
Lorentz.	Χωρόχρονος	Minkowski.	Συστολή	-	Διαστολή	χρόνου.	

	

	

	 	



(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	

Χρήση	Τ.Π.Ε.	στη	Διδασκαλία			

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	 39	
Φροντιστήρια		 13	
Μελέτη	βιβλιογραφίας	 90	
Εξετάσεις	 3	
	 	
	 	

	 	

	 	

	 	
Σύνολο	Μαθήματος		 145	

 

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.	

	
Μία	γραπτή	τελική	εξέταση	(100%	της	βαθμολογίας)	
στο	τέλος	του	εξαμήνου	στα	Ελληνικά.	Η	εξέταση	
περιλαμβάνει	ερωτήσεις	και	θέματα	ανάπτυξης	για	
τον	έλεγχο	της	γνώσης	και	του	βαθμού	κατανόησης	
του	περιεχομένου	του	μαθήματος,	αποδείξεις	καθώς	
και	επίλυση	προβλημάτων.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	

-	Προτεινόμενη	Βιβλιογραφία:	

Η διδασκαλία του µαθήµατος θα βασιστεί στα βιβλία:  

(1) “Θεωρητική Μηχανική”,    Καραχάλιος Γεώργιος, Λουκόπουλος 

Βασίλειος    (κωδικός βιβλίο στον Εύδοξο: 50659220 )  

(2) “Τεχνική µηχανική ΙΙ - Δυναµική”,  Παϊπέτης Στέφανος Α. 

(κωδικός βιβλίο στον Εύδοξο: 14746 ) 



	

-	Συναφή	επιστημονικά	περιοδικά:	
	
			Πρόσθετα	Επιστημονικά	Συγγράματα:		
	

(1) “Θεωρητική Μηχανική  (Κινηµατική και Δυναµική του 

υλικού σηµείου και του απολύτως στερεού σώµατος)”,             

Δ. Ε. Παναγιωτουνάκος - Γ. Α. Παπαδόπουλος  

(2) “Τεχνική Μηχανική  (Τόµος Β’, Κινηµατική και Δυναµική 

του υλικού σηµείου και του απολύτως στερεού σώµατος )”,    

S. Timoshenko      

	

	

	


