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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αναφέρεται στη διδασκαλία βασικών αρχών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται
για την μοντελοποίηση και αριστοποίηση διεργασιών με χρήση Η/Υ. Η ύλη του μαθήματος
περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη μοντελοποίηση γεωργικών συστημάτων. Επίλυση μη γραμμικών
αλγεβρικών εξισώσεων. Επίλυση συστημάτων γραμμικών και μη-γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων.
Ανάλυση απλής και πολλαπλής γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης. Συστήματα συνήθων
διαφορικών εξισώσεων – προβλημάτων αρχικών τιμών. Αριθμητική ολοκλήρωση. Εισαγωγή στην
αριστοποίηση. Γραμμικός προγραμματισμός. Εφαρμογές γεωργικών συστημάτων στο λογισμικό
MATLAB.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τη χρησιμοποίηση
μαθηματικών εξισώσεων για την περιγραφή βασικών φαινομένων που παρατηρούνται σε στα
γεωργικά συστήματα. Θα γνωρίσει βασικές αριθμητικές μεθόδους για την επίλυση διάφορων
μαθηματικών προβλημάτων. Τέλος, θα μάθει να χρησιμοποιεί το λογισμικό MATLAB για την
μοντελοποίηση και την αριστοποίηση των γεωργικών συστημάτων.

Γενικές Ιδιότητες
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• ΑυτόνομηΕργασία
• Ομαδική Εργασία
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης,δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Δομή/Απαιτήσεις Μαθήματος. Εισαγωγή στη μοντελοποίηση γεωργικών συστημάτων. Εισαγωγή
σε βασικές έννοιες για τη χρήση του MATLAB.



 Εκμάθηση του λογισμικού MATLAB I: Εκμάθηση βασικών εντολών λειτουργίας του λογισμικού
και χειρισμός διανυσμάτων και πινάκων.

 Εκμάθηση του λογισμικού MATLAB IΙ: Γραφικές παραστάσεις και προγραμματισμός (δομές
ελέγχου, m-files).

 Επίλυση συστημάτων γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων. Παραδείγματα με χρήση του
MATLAB.

 Αριθμητικοί μέθοδοι "Διαδοχικών Αντικαταστάσεων", "Διχοτόμησης", "Newton-Raphson" για την
επίλυση μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων.

 Προσαρμογή καμπύλης (curve fitting) σε μία ομάδα δεδομένων (Ανάλυση παλινδρόμησης,
Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Παραδείγματα με χρήση του MATLAB.

 Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων - Προβλήματα αρχικών τιμών. Παράδειγμα
προσομοίωσης με χρήση του MATLAB.

 Εισαγωγή στην βελτιστοποίηση των γεωργικών συστημάτων. Βασικοί ορισμοί προβλημάτων
βελτιστοποίησης.

 Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με το MATLAB.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint. Υποστήριξη μαθησιακής
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Φροντιστήρια 8
Συγγραφή εργασίας στα
πλαίσια των εργαστηριακών
ασκήσεων
και φροντιστηρίων

20

Αυτοτελής μελέτη 32
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
 Ερωτήσεις ανάπτυξης.
 Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (40%) που περιλαμβάνει: την αξιολόγηση
των γραπτών εργασιών στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων
και τελική γραπτή αξιολόγηση στην ύλη του εργαστηρίου.
Τακριτήριατηςαξιολόγησηςαναφέρονταιστοοδηγό σπουδώντου
τμήματος,αλλάκαιστηνσελίδατου μαθήματος (e‐class).
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