
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική Σχολή 
ΤΜΗΜΑ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0125 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προσομοίωση 

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 
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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 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/prosomoiose 

(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 

 
1. Εις βάθος κατανόηση των εννοιών που περιγράφονται παρακάτω και 

εφαρμογή των στην επίλυση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων.  
2. Γνωριμία με τις βασικές αρχές που διέπουν το γνωστικό πεδίο του μαθήματος 

και απόκτηση του προαπαιτούμενου υποβάθρου είτε για επόμενα μαθήματα 
του κύκλου σπουδών είτε για περαιτέρω μελέτη. 

3. Σύνδεση του γνωστικού πεδίου του μαθήματος με γνώσεις που έχουν 
αποκτηθεί και έννοιες που έχουν συναντηθεί προγενέστερα στον κύκλο 
σπουδών. 

 
 
 



(3) Π
ΕΡΙΕΧ
ΟΜΕΝ
Ο 
ΜΑΘΗ
ΜΑΤΟ
Σ 

1. Εισαγωγή στην Προσομοίωση. Συστήματα και μοντέλα. Φυσικό ή μαθηματικό μοντέλο. 
Αναλυτική λύση ή προσομοίωση. Τα είδη μοντέλων προσομοίωσης. Ο μηχανισμός 
εξέλιξης του χρόνου. Συστατικά και οργάνωση ενός μοντέλου προσομοίωσης διακριτού 
χρόνου. Τα βήματα μιας μελέτης με προσομοίωση. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
της προσομοίωσης. 

2. Παραγωγή (ψεύδο-)τυχαίων αριθμών. Η χρήση κατάλληλων αναδρομικών μεθόδων. 
Ολοκλήρωση Monte Carlo. Προσεγγιστικός υπολογισμός απλών και πολλαπλών 
ολοκληρωμάτων. 

3. Εισαγωγή στο Matlab. Αριθμητικές πράξεις. Ακριβή και αριθμητικά αποτελέσματα. 
Κλασσικές μαθηματικές συναρτήσεις. Ορισμός μεταβλητών. Ορισμός συναρτήσεων. 
Λίστες, πράξεις με λίστες. Πίνακες, πράξεις με πίνακες. Εντολές ελέγχου. Εντολές 
επανάληψης. Γραφήματα. Packages. 

4. Μέθοδοι παραγωγής (ψεύδο-)τυχαίων αριθμών από συγκεκριμένες κατανομές. Η 
μέθοδος της αντιστροφής. Η μέθοδος απόρριψης. Η μέθοδος της σύνθεσης.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Ομαδική εργασία 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Παραγωγή τυχαίων αριθμών από διάφορες διακριτές και συνεχείς κατανομές. 
Oμοιόμορφη, γεωμετρική, Poisson, διωνυμική, εκθετική, γάμμα, βήτα, κανονική 
(μέθοδος Box-Muller) κ.α.. 

6. Προσομοίωση ανέλιξης Poisson. Προσομοίωση ομογενούς διαδικασίας και μη 
ομογενούς διαδικασίας Poisson (μέθοδος εκλέπτυνσης της ομογενούς διαδικασίας, 
μέθοδος παραγωγής των ενδιάμεσων χρόνων, μέθοδος μετασχηματισμού της 
ομογενούς διαδικασίας). 

7. Προσομοίωση στοχαστικών μοντέλων στο χρόνο.  
• Προσομοίωση συστημάτων εξυπηρέτησης (με έναν εξυπηρετητή, με δύο 

εξυπηρετητές σε σειρά, με δύο παράλληλους εξυπηρετητές.  
• Προσομοίωση συστημάτων ελέγχου αποθεμάτων (Εύρεση βέλτιστης πολιτικής 

(s,S)) 
• Εκτίμηση αξιοπιστίας συστήματος μέσω προσομοίωσης. 
• Προσομοίωση τιμών χρηματοοικονομικών προϊόντων (γεωμετρική κίνηση Brown), 

εκτίμηση της αξίας δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω προσομοίωσης.  
8. Στατιστική ανάλυση δεδομένων από προσομοίωση. Δειγματικός μέσος, δειγματική 

διακύμανση. Κριτήρια επιλογής πλήθους επαναλήψεων της προσομοίωσης, 
Διαστήματα εμπιστοσύνης. 

9. Τεχνικές ελάττωσης διακύμανσης. Αντιθετικές τυχαίες μεταβλητές. Η χρήση 
ρυθμιστικών μεταβλητών. Ελάττωση διασποράς μέσω δέσμευσης. Στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία. Δειγματοληψία σπουδαιότητας. 

10. Case Studies. Προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων με το Arena (συστήματα 
ουρών αναμονής)  

11. Case Studies. Προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων με το Arena (συστήματα 
γραμμών παραγωγής/αποθεμάτων) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  



(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 

 

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 
Εργαστηριακή Άσκηση 30 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

81 

  
  
  

  

  

  
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. 

 
Γραπτή τελική εξέταση και εργαστηριακή άσκηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1. Μ̟ούτσικας, Μ., Μέθοδοι Προσοµοίωσης και Υ̟ολογιστικές Στατιστικές Τεχνικές, Πανε̟ιστηµιακές Σηµειώσεις, 

Πανε̟ιστήµιο Πειραιά, 2004. 
2. Βιδάλης, Μ., Προσοµοίωση Ε̟ιχειρησιακών Συστηµάτων, Πανε̟ιστηµιακές Σηµειώσεις, Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, 2005. 
3. Ρουµελιώτης, Μ., Τεχνικές Προσοµοίωσης, Ε̟ίκεντρο, 2005. 
4. Σφακιανάκης, Μ., Προσοµοίωση και Εφαρµογές, Εκδόσεις Πατάκη, 2001. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
 
 

 

 


