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Διατμηματικό/Διασχολικό Πρόγραμμα σε Συνεργασία με τα Τμήματα 

• Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 

• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  

• Επιστημών Πληροφορικής 

• Βιολογικών Επιστημών 

 

 



 

 

 Εισαγωγή 

 
Η Βιοϊατρική Μηχανική (ΒΜ ή Biomedical Engineering) είναι ένας κλάδος ο οποίος 
προάγει την παραγωγή γνώσης στη μηχανική και θετικές επιστήμες  και βελτιώνει 
την ανθρώπινη υγεία μέσα από διεπιστημονικές δραστηριότητες, οι οποίες 
συνδυάζουν τεχνικές μηχανικής και ανάλυσης με Βιοϊατρικές επιστήμες και κλινικές 
πρακτικές. Περιλαμβάνει 

1. Την παραγωγή γνώσης και την κατανόηση των ζώντων οργανισμών μέσα 
από καινοτόμες και ουσιαστικές εφαρμογές πειραματικών και 
αναλυτικών τεχνικών από τη Μηχανική και τις Επιστήμες  

2. Την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλγορίθμων, διαδικασιών και 
συστημάτων τα οποία να προωθούν την ανάπτυξη της βιολογίας και της 
ιατρικής και να βελτιώνουν το τομέα της παροχής υγείας.  

Στην πλειοψηφία των περιοχών που σχετίζονται με την υγεία, πρόληψη, διάγνωση 
και θεραπεία, υπάρχουν προβλήματα των οποίων η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο με 
μια επιστημονική/μηχανική προσέγγιση. Τέτοια προβλήματα περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα, σχεδιασμό και ανάπτυξη διαγνωστικών τεχνολογιών και συσκευών, 
συστημάτων φροντίδας, προσθετικών μερών, ή και διεπαφών που επιτρέπουν σε 
άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές. 
 
Η όλο και αυξανόμενη πολυπλοκότητα της ιατρικής τεχνολογίας έχει αυξήσει 
σημαντικά τη ζήτηση για ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα μπορεί να 
καλύψει το κενό που υπάρχει μεταξύ κλινικών εφαρμογών και εφαρμοσμένης 
μηχανικής και τεχνολογίας. Η ΒΜ συνήθως βασίζεται σε ένα από τους 
παραδοσιακούς κλάδους της Μηχανικής, όπως Ηλεκτρολογία ή Μηχανολογία. Ένας 
Μηχανικός Βιοϊατρικής, όμως, κατέχει επίσης γνώσεις στην Πληροφορική, Βιολογία 
και Φυσική. Ο συνδυασμός αυτών των γνώσεων καθιστά τους Μηχανικούς 
Βιοϊατρικής ικανούς να διαδραματίσουν τον σημαντικό ρόλο στον τομέα της υγείας.  
 
Λόγω του εύρους των γνώσεων τους, οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής απασχολούνται σε 
εταιρίες ιατρικού εξοπλισμού, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. Εξειδικευμένες περιοχές απασχόλησης περιλαμβάνουν σχεδιασμό 
ιατρικού εξοπλισμού και οργάνων, σχεδιασμό και συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
εξειδικευμένο εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, ανάπτυξη, κατασκευή 
και έλεγχο ιατρικών προϊόντων, διαχείριση τεχνολογίας στα νοσοκομεία, κλπ.  



 

 

 Δομή Δευτερεύοντος Πτυχίου ΒΜ 

 
Για απονομή δευτερεύοντος πτυχίου ΒΜ, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να 
συμπληρώσει με επιτυχία τα πιο κάτω μαθήματα. Ο ολικός φόρτος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 60 ΠΜ ECTS και τουλάχιστον 10 μαθήματα. Λόγω ανομοιομορφίας 
στον αριθμό ECTS μεταξύ συμμετεχόντων τμημάτων σε ειδικές περιπτώσεις θα 
γίνεται εξαίρεση για 10 μαθήματα του προγράμματος που συγκεντρώνουν άνω των 
57 ECTS. 
 
 

 Κωδικός Τίτλος ECTS 

1 BIO 102 Αρχές της Βιολογίας Ι 7 

2 HMY 370 ή/και 
ΜΜΚ435 

Εισαγωγή στη Βιοιατρική Μηχανική 
Εισαγωγή στη Βιολογική και Βιοϊατρική 
Μηχανική 

6 

3 ΗΜΥ 471 ή/και 
ΕΠΛ 445 ή/και 
ΕΠΛ 428/ ή/και  
 
ΕΠΛ 442 ή/και 
ΕΠΛ 444 ή/και 
ΕΠΛ 447 ή/και 
ΜΜΚ436 

Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις   
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας  
Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Προγραμματισμός 
και Εφαρμογές 
Μηχανική Μάθηση  
Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης 
Υπολογιστική Όραση  
Μηχανική Κυττάρων και Ιστών 

6 

4  Επιλεγόμενο ΒΜ  

5  Επιλεγόμενο ΒΜ  

6  Επιλεγόμενο ΒΜ  

7  Επιλεγόμενο ΒΜ  

8  Επιλεγόμενο ΒΜ  

9  Επιλεγόμενο ΒΜ  

10  Επιλεγόμενο ΒΜ  

Ολικό 60 

 
 
Σημειώνεται ότι για απόκτηση δευτερεύοντος πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να 
συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε επιπρόσθετα μαθήματα που δεν έχουν 
προσμετρηθεί στην απόκτηση του κυρίως πτυχίου του/της.  
 
 



 

 

 Μαθήματα ΒΜ 

 

Χειμερινό Εξάμηνο  

Κωδικός Τίτλος  

BIO 102 Αρχές της Βιολογίας Ι 

ΒΙΟ230 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Βιολογία 

ΒΙΟ 442 Πρακτική Άσκηση στη Βιολογία 

ΒΙΟ 495, 496, 
497, 498, 499 

Σύγχρονα Θέματα Βιολογίας 

ΒΙΟ491/492 Διπλωματική Εργασία Ι και ΙΙ 

ΕΠΛ 428 Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Προγραμματισμός και Εφαρμογές 

ΕΠΛ 434 Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 

ΕΠΛ 435 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 

ΕΠΛ 442 Μηχανική Μάθηση 
ΕΠΛ 445 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 
ΗΜΥ 421  Ευφυή Συστήματα (ή ΗΜΥ634) 

ΗΜΥ 429  Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων (ή ΗΜΥ623) 

ΗΜΥ 434  Εισαγωγή στην Φωτονική (ή ΗΜΥ 645) 

ΗΜΥ 473  Αισθητήρες & Συστήματα Οργάνων (ή ΗΜΥ665) 

ΗΜΥ 476  Βιοϊατρική Απεικόνιση (ή ΗΜΥ 6xx) 

ΜΜΚ420 Ρομποτική 

MMK435 Εισαγωγή στην Bιολογική και Βιοϊατρική Μηχανική 

 
 

Εαρινό Εξάμηνο  

Κωδικός Τίτλος 

ΒΙΟ003 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική 

BIO 331 Υπολογιστική και Συστηµική Βιολογία 

ΒΙΟ 442 Πρακτική Άσκηση στη Βιολογία 

ΒΙΟ 495, 496, 
497, 498, 499 

Σύγχρονα Θέματα Βιολογίας 

ΕΠΛ341 Τεχνητή Νοημοσύνη 
ΕΠΛ426 Γραφικά Υπολογιστών 
ΕΠΛ444 Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης 

ΕΠΛ447 Υπολογιστική Όραση 

HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική 

ΗΜΥ 425 Ρομποτική 

HMY 471  Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις (ή ΗΜΥ671) 

ΗΜΥ 478  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ή ΗΜΥ626) 

ΜΜΚ 436 Μηχανική κυττάρων και ιστών 

ΜΜΚ451 Aνάλυση Στατικής και Δυναμικής Γραμμικής Ελαστικότητας με 
Πεπερασμένα Στοιχεία 

 



 

 

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα μπορούν να εγγραφούν σε μέχρι και δύο 
μεταπτυχιακά μαθήματα (κατόπιν έγκρισης του ακαδημαϊκού τους συμβούλου) από 
τα πιο κάτω: 
 

Κωδικός Τίτλος  

BIO 630 Νουκλεϊνικά Οξέα 

BIO 650 Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής 

BIO 670 Οπτική Απεικόνιση στη Βιολογία 

ΕΠΛ 667 Νευροπληροφορική 
ΕΠΛ 668 Υπολογιστική Όραση  

 ΕΠΛ 679 Ηλεκτρονική Υγεία 

ΕΠΛ 680 Γνωστικός Προγραμματισμός 

ΗΜΥ623 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων 

ΗΜΥ626 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 

ΗΜΥ627  Μηχανική Όραση 

ΗΜΥ634 Ευφυή Συστήματα 

ΗΜΥ 645 Εισαγωγή στην Φωτονική 

ΗΜΥ665 Αισθητήρες & Συστήματα Οργάνων 

ΗΜΥ671 Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις 

ΗΜΥ 6xx Βιοϊατρική Απεικόνιση 

MMΚ 555 Polymers in Medical Applications 

ΜΜΚ 531 Μηχανική Συνεχών Μέσων   

ΜΜΚ532 Βιοϋλικά στη Μηχανική Ιστών και την Αναγεννητική Ιατρική  

 



 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΒΙΟ 003 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική (5 πμ)  
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η κατάδειξη, μέσω διαλέξεων και απλών 
πρακτικών εργαστηριακών ασκήσεων, του τρόπου με τον οποίο το 
πολυεπιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο με 
τον οποίο διεξάγεται η σύγχρονη έρευνα στις Βιολογικές Επιστήμες. Θεματικές 
ενότητες που καλύπτονται: Βιολογικές βάσεις δεδομένων, ανάλυση νουκλεοτιδικών 
αλληλουχιών, ανάλυση αμινοξικών αλληλουχιών και δομών, σύγκριση αλληλουχιών 
βιολογικών μακρομορίων και εφαρμογές. Οι πρακτικές ασκήσεις περιλαμβάνουν: 
εξοικείωση με τις κυριότερες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων μοριακής βιολογίας, 
παραδείγματα χρήσης αποτελεσματικών μεθόδων/ εργαλείων σχετιζόμενων με τα 
αντικείμενα που καλύπτονται στις διαλέξεις. 
 
ΒΙΟ 102 Αρχές της Βιολογίας I (7 πμ) 
 Ενοποιητική και λειτουργική προσέγγιση στη Βιολογία οργανισμών, μέσα σε ένα 
εξελικτικό πλαίσιο. Δίνεται έμφαση σε κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
ολόκληρων οργανισμών, καθώς και σε λύσεις προβλημάτων, τα οποία επιβλήθηκαν 
από το φυσικό περιβάλλον. Γίνεται μια επισκόπηση ενός μεγάλου εύρους 
οργανισμών, ξεκινώντας από τα αρχαία και τα βακτήρια, προχωρώντας στα 
πρώτιστα και τους μύκητες και καταλήγοντας στους πολυκύτταρους ευκαρυωτικούς 
οργανισμούς. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε οργανισμούς, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται ως πειραματικά μοντέλα στην έρευνα. Καλύπτονται, επίσης, 
βασικές αρχές ταξινομικής, η κυτταρική βάση Ζωής, η σχέση δομής και λειτουργίας, 
η προέλευση και εξέλιξη της ζωής, τα πρωτογενή βιομόρια: ατομικοί δεσμοί και 
απλά μόρια, η βιολογική σημασία του νερού. Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Πρωτεΐνες, 
Νουκλεϊκά Οξέα, Ενέργεια. Η βιοποικιλότητα του πλανήτη και οι προσαρμογές των 
οργανισμών στους κύριους περιβαλλοντικούς παράγοντες (φως, θερμοκρασία, 
αλατότητα, κ.λπ.). 
 
ΒΙΟ 230 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Βιολογία (6 πμ) 
Αυτό το μάθημα έχει σκοπό να καταδείξει, μέσα από διαλέξεις και πρακτικές 
ασκήσεις, τον τρόπο με τον οποίο υπολογιστικά εργαλεία έχουν φέρει επανάσταση 
στη βιολογική έρευνα. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση αλληλουχιών και δομών 
νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών, ενώ γίνεται εισαγωγή στην ανάλυση πολύπλοκων 
βιολογικών συστημάτων. Οι διαλέξεις καλύπτουν τις αρχές και τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για: στοίχιση αλληλουχιών, εντοπισμό μοτίβων, πρόγνωση 
δομών και μελέτη βιολογικών δικτύων. Οι πρακτικές ασκήσεις περιλαμβάνουν 
παραδείγματα προχωρημένης χρήσης σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, που 
σχετίζονται με θέματα που καλύπτονται στις διαλέξεις και μικρές ερευνητικές 
εργασίες, στις οποίες οι φοιτητές σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την ανάλυση 
πραγματικών συνόλων δεδομένων. 
 
BIO 331 Υπολογιστική και Συστημική Βιολογία (6 πμ)  
Οι υπολογιστικές προσεγγίσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των 
βιολογικών συστημάτων. Αυτό το μάθημα προσφέρει μια γενική εισαγωγή στις 
αρχές και τα υπολογιστικά εργαλεία και τις πρακτικές τους εφαρμογές στην επίλυση 



 

 

πραγματικών βιολογικών προβλημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από σειρά 
εισαγωγικών διαλέξεων και πρακτικών ασκήσεων. Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων, όπως: αρχές σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, αρχιτεκτονική 
και εφαρμογές δικτύων, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και εργαλεία ανάλυσης 
για τη βιολογική έρευνα, εισαγωγή σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, σε μια 
υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού (Perl ή Python), αρχές ποσοτικής 
ανάλυσης βιολογικών δεδομένων με χρήση του στατιστικού περιβάλλοντος R. 
 
ΒΙΟ 442 Πρακτική Άσκηση στη Βιολογία (6 πμ) 
 Έρευνα πεδίου ή εργαστηριακή έρευνα υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού στελέχους 
του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών. Οι φοιτητές μπορούν να επιδιώξουν την 
εξασφάλιση θέσης σε ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος μετά από συμφωνία με 
τον υπεύθυνο του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Η αξιολόγηση της πρακτικής 
άσκησης πραγματοποιείται μέσω δεκάλεπτης, ανοικτής παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων προς τον επιβλέποντα και τον ακαδημαϊκό σύμβουλο. Στην 
Πρακτική Άσκηση μπορούν να εγγραφούν φοιτητές μετά το δεύτερο έτος σπουδών 
τους και σε περίοδο που δεν επικαλύπτεται με την εκπόνηση της διπλωματικής τους 
εργασίας 
 
BIO 491, 492 Διπλωματική Εργασία I, II (13-14 πμ)  
Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι εργαστηριακή ή βιβλιογραφική. Οι φοιτητές 
που επιλέγουν να εκπονήσουν εργαστηριακή διατριβή, υποχρεούνται να 
εξασφαλίσουν θέση σε ερευνητικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου ή σε εργαστήριο 
άλλου φορέα, ύστερα από έγκριση του ακαδημαϊκού τους συμβούλου. Οι 
βιβλιογραφικές διπλωματικές θα εκπονούνται ύστερα από τον καθορισμό θέματος 
μεταξύ του ερευνητικού συμβούλου και του κάθε φοιτητή. 
 
ΒΙΟ 495, 496, 497, 498, 499 Σύγχρονα Θέματα Βιολογίας (6 πμ)  
Το μάθημα θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες περιοχές βιολογίας. Το θέμα θα 
αντιμετωπιστεί μέσα από διαλέξεις και συζητήσεις βιβλιογραφικών πηγών. Τα 
θέματα θα διαφέρουν ανά εξάμηνο, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν εις βάθος 
ανάλυση συγκεκριμένων περιοχών βιολογίας, προόδους τεχνολογίας, καινούριες 
εφαρμογές κ.λπ. Θα δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες θα είναι 
χρήσιμες για επαγγέλματα στον τομέα της βιολογίας, όπως ικανότητες ανάλυσης, 
συζήτησης και παρουσίασης πρωτογενών πηγών. Το μάθημα αυτό μπορεί να 
διδάσκεται και σε ξένη γλώσσα 
 
ΒΙΟ 630 Νουκλεϊκά Οξέα (10 πμ)  
Για εγγραφή στο μάθημα χρειάζεται προέγκριση του διδάσκοντα. Το μάθημα 
πραγματεύεται τη δομή και λειτουργία των νουκλεϊνικών οξέων (DNA και RNA). Το 
μάθημα, που έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος στη 
μοριακή βιολογία, βιοτεχνολογία και μοριακή γενετική, προσφέρει μια σύγχρονη 
αναφορά στις μελέτες για τη δομή και τις φυσικές ιδιότητες των νουκλεϊνικών 
οξέων, δίνοντας έμφαση στη βιολογική τους λειτουργία. Τον κύριο άξονα του 
μαθήματος θα αποτελέσουν οι τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη 
της δομής και των ιδιοτήτων των νουκλεϊνικών οξέων, καθώς, επίσης, και τα 
σύγχρονα βιοτεχνολογικά επιτεύγματα, που βασίζονται στα νουκλεϊνικά οξέα 



 

 

ΒΙΟ 650 Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής (10 πμ)  
Αυτή η σειρά μαθημάτων εξετάζει σε βάθος βιοπληροφορικές μεθοδολογίες και 
αλγορίθμους, που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα στην έρευνα σε τομείς, 
όπως Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Γονιδιωματική. Στόχος του μαθήματος είναι οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, πέρα από τη χρήση λογισμικού Βιοπληροφορικής ως 
«μαύρου κουτιού», να αποκτήσουν εις βάθος γνώση για τις αρχές στις οποίες 
βασίζεται, γεγονός το οποίο είναι απαραίτητο τόσο για τη σωστή και αποδοτική 
χρήση τους όσο και για την ορθή αποτίμηση των παρεχόμενων αποτελεσμάτων. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από σειρά διαλέξεων, κύκλους συζητήσεων και 
παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών από τους φοιτητές, οι οποίες καταδεικνύουν τα 
οφέλη άλλων κλάδων της βιολογίας από την ορθή χρήση μεθόδων 
Βιοπληροφορικής. 
 
BIO 670 Η Οπτική Απεικόνιση στις Βιολογικές Επιστήμες (10 πμ)  
Το οπτικό μικροσκόπιο έχει υποστεί ριζικές διαφοροποιήσεις. Οι πρόσφατες 
ανακαλύψεις σε τομείς, όπως lasers, χημεία, μοριακή βιολογία, ανιχνευτές, 
υπολογιστές και οπτική έχουν αναγάγει το μικροσκόπιο σε εργαλείο πρωτευούσης 
σημασίας της σύγχρονης βιολογίας. Αυτά τα πολύπλοκα πλέον μηχανήματα 
αποτελούν στις μέρες μας ιδανικό εργαλείο για την αποκάλυψη της βιολογικής 
δομής και λειτουργίας. Το μάθημα αυτό πραγματεύεται τις αρχές και πρακτικές 
εφαρμογές της μοντέρνας οπτικής μικροσκοπίας. Αποτελείται από διαλέξεις, 
επιδείξεις, συζήτηση και εργαστηριακές ασκήσεις. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές 
αναμένεται να παρουσιάσουν και να συζητήσουν στην τάξη κεντρικά ερευνητικά 
άρθρα. Αρχίζοντας με τη βασική θεωρία της οπτικής, το μάθημα εισέρχεται 
προοδευτικά σε εξειδικευμένα θέματα, όπως: μικροσκοπίες εκπομπής και 
φθορισμού, συνεστιακής μικροσκοπίας και, τελικά, πολυφωτονικής μικροσκοπίας. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για οπτική 
απεικόνιση ζώντων κυττάρων, καθώς και στις τεχνολογίες σήμανσης μορίων 
στόχων. Η ύλη του μαθήματος αναμένεται να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, ώστε 
να συμπεριλαμβάνει νέες προσεγγίσεις στην κυτταρική απεικόνιση και τις σχετικές 
τεχνικές. Η δομή του μαθήματος στοχεύει στην πρακτική κατανόηση των τεχνικών, 
καθώς, από τη στιγμή που αυτό θα επιτευχθεί, θα είναι δυνατόν να υπάρξουν 
εφαρμογές σε οποιοδήποτε σύστημα (κύτταρα/ ιστοί) ή ερευνητικό αντικείμενο. 
 

 



 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

EΠΛ341 Τεχνητή Νοημοσύνη (7,5 πμ) 
Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Φορμαλισμοί 
Αναπαράστασης Γνώσης (κατηγορηματική λογική, δίκτυα συσχέτισης, πλαίσια, 
κανόνες παραγωγής). Τεχνολογία Έμπειρων Συστημάτων, Αρχιτεκτονικές Έμπειρων 
Συστημάτων Πρώτης και Δεύτερης Γενεάς, Τεχνολογία Γνώσης, Ευφυείς Πράκτορες, 
Συστημάτα Πολλαπλών Πρακτόρων.   
 
ΕΠΛ426 Γραφικά Υπολογιστών (7,5 πμ) 
Μοντελοποίηση, τοποθέτηση κάμερας, προβολές, γραφική σωλήνωση, αποκοπή, 
αλγόριθμοι απόκρυψης, παράστασης πολυγώνων σε πλεγματικές 
οθόνες, τοπικός φωτισμός, σκιές, γενικός φωτισμός, radiosity, παρακολούθηση 
ακτίνας, τεχνικές επιτάχυνσης. 
 
ΕΠΛ428 Σχεδιασμός με Ενσωματωμένους Επεξεργαστές (7,5 πμ) 
Προγραμματισμός σε ενσωματωμένα συστήματα: Εισαγωγή στο διαδίκτυο των 
πραγμάτων, Εισαγωγή στο σχεδιασμό με ενσωματωμένα συστήματα, Εισαγωγή 
στους κινητούς επεξεργαστές της ARM για ενσωματωμένα συστήματα, Διακοπές και 
κατανάλωση ισχύος, Προγραμματισμός για ενσωματωμένα και κινητά συστήματα. 
Κινητός υπολογισμός: Αρχιτεκτονική κινητών επεξεργαστών ARM, 
Προγραμματισμός σε έξυπνες κινητές συσκευές και εφαρμογές. 
Συνδεσιμότητα δικτύου: Διασύνδεση με Bluetooth, Προγραμματισμός και ανάπτυξη 
εφαρμογών. 
Υπολογισμός Νέφους: Συνδεσιμότητα στο νέφος, Ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
συστημάτων και εφαρμογών. 
 
ΕΠΛ434 Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη (7,5 πμ) 
Βασικές αρχές του Λογικού Προγραμματισμού και υλοποίηση με τη γλώσσα Prolog. 
Η σχέση του Λογικού Προγραμματισμού με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί Τεχνητής 
Νοημοσύνης. Επίλυση προβλημάτων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και Βάσεων 
Δεδομένων με χρήση Λογικού Προγραμματισμού 
και Λογικού Προγραμματισμού με περιορισμούς 
 
ΕΠΛ435 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (7,5 πμ) 
Ανάλυση του ανθρώπου ως χρήστη υπολογιστικού συστήματος (γνωστικά μοντέλα, 
γραφική κωδικοποίηση, νοητικά μοντέλα). Τεχνολογίες αλληλεπίδρασης (συσκευές 
εισόδου-εξόδου, παραθυρικά περιβάλλοντα, 
συστήματα υποστήριξης συνεργασίας, εικονική πραγματικότητα). Μεθοδολογίες 
σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων. 
 
ΕΠΛ442 Μηχανική Μάθηση (7,5 πμ) Εισαγωγή στην αναγνώριση προτύπων. 
Πολυστρωματικά νευρωνικά δίκτυα και αλγόριθμος μάθησης ανάστροφης 
μετάδοσης σφάλματος. Βαθιά μάθηση και συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα. 
Νευρωνικά Δίκτυα με ανάδραση. Χάρτες αυτοοργάνωσης. Δίκτυα με συναρτήσεις 
αξονικών βάσεων. Ενισχυτική Mά- θηση. Δίκτυα Hopfield και μηχανές Boltzmann. 
Ανασκόπηση των εξελίξεων σε τομείς της Πληροφορικής, όπως η τεχνητή 



 

 

νοημοσύνη, τα έμπειρα συστήματα, η θεωρία της γνώσης, η ρομποτική, τα 
νευρωνικά δίκτυα, κ.ά., που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της θεωρίας των 
συστημάτων μηχανικής μάθησης. 
 
ΕΠΛ444 Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης (7,5 πμ) 
Εξελικτικός Υπολογισµός. Γενετικοί Αλγόριθµοι. Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα. Ασαφή 
Συστήµατα. Τεχνητή Ζωή. Υπολογιστική Νευροεπιστήμη / Νευροπληροφορική· 
μοντέλα Hodgkin και Huxley και Integrate-and-Fire· Νευρωνικός Κώδικας· Μάθηση 
Hebbian και Συναπτική Πλαστικότητα· Εισαγωγή στην Γνωστική Επιστήμη. Ανάπτυξη 
και Υλοποίηση Συστηµάτων Υπολογιστικής Νοημοσύνης. 
 
ΕΠΛ445 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (7,5 πμ) 
Δυαδική Επεξεργασία Εικόνων. Ιστόγραμμα Εικόνας και Λειτουργίες Σημείου. 
Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier. Γραμμικό Φιλτράρισμα Εικόνων. Μη Γραμμικό 
Φιλτράρισμα Εικόνων. Συμπίεση Εικόνας. Ανάλυση Εικόνας. Ψηφιακή Επεξεργασία 
Βίντεο. 
 
ΕΠΛ447 Υπολογιστική Όραση (7,5 πμ) 
Βασικές έννοιες και μεθοδολογίες που αφορούν το αντικείμενο της Υπολογιστικής 
Όρασης. Σχηματισμός Εικόνας, επεξεργασία εικόνας, ανίχνευση χαρακτηριστικών, 
κατάτμηση εικόνων και ομαδοποίηση χαρακτηριστικών, επεξεργασία πολλαπλών 
εικόνων, μελέτη εφαρμογών. 
 
ΕΠΛ667 Νευροπληροφορική (8 πμ) 
Εισαγωγή στην Νευροπληροφορική· βασική νευροβιολογία: από τον εγκέφαλο σε 
µονούς νευρώνες· βιοφυσική µονών νευρώνων· συνάψεις· δενδρίτες και άξονες. 
Μοντέλα νευρώνων βασισµένα σε διαγωγιµότητα: παραγωγή δυναµικών δράσης 
(action potentials) και οι εξισώσεις Hodgkin και Huxley. ∆έντρα δεντριτών, διάδοση 
δυναµικών δράσης, θεωρία καλωδίων, µοντέλα µε χωρίσµατα. Μοντέλα νευρώνων 
καρφοειδούς εκτόξευσης σηµάτων και µεταβλητότητα απόκρισης: µοντέλα 
νευρώνων τύπου leaky integrator και integrate-and-fire, µεταβλητότητα χρόνου 
εξαπόλυσης καρφοειδών σηµάτων. Τρέχοντα θέµατα στην νευροπληροφορική 
συµπεριλαµβανοµένων: (α) της κατανόησης του νευρωνικού κώδικα και (β) της 
συναπτικής πλαστικότητας. Μοντελοποίηση του εγκεφάλου από κάτω προς τα 
πάνω και από πάνω προς τα κάτω: µοντελοποίηση συµπεριφοράς αυτοελέγχου σαν 
ένα παράδειγµα µοντελοποίησης από πάνω προς τα κάτω. Μοντελοποίηση 
συνείδησης/συναίσθησης: το πρόβληµα και εισαγωγή στις τρέχοντες µεθόδους 
προσέγγισης του θέµατος. Εφαρµογές Νευροπληροφορικής· Νευροπληροφορική σε 
αντιπαράθεση µε την Βιοπληροφορική απλή εισαγωγή στην Βιοπληροφορική – 
εφαρµογές. 

 
ΕΠΛ668 Μηχανική Όραση (8 πμ) 
Βασικές έννοιες και μεθοδολογίες που αφορούν το αντικείμενο της Μηχανικής 
Όρασης. Σχηματισμός Εικόνας, επεξεργασία εικόνας, ανίχνευση χαρακτηριστικών, 
κατάτμηση εικόνων και ομαδοποίηση χαρακτηριστικών, επεξεργασία πολλαπλών 
εικόνων, μελέτη εφαρμογών. 
 



 

 

ΕΠΛ679 Ηλεκτρονική Υγεία (8πμ) 
Μέθοδοι για την αξιοποίηση της πληροφορικής για την εξόρυξη ιατρικών 
πληροφοριών και δεδομένων από βάσεις γνώσης, δεδομένων και ιατρικών 
πληροφοριών. Εφαρμογές συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται 
σήμερα για την διακίνηση της ιατρικής γνώσης, την διαχείριση της ιατρικής 
πληροφορίας, την χρήση ηλεκτρονικού φακέλου για τους ασθενείς και την στήριξη 
της ιατρικής απόφασης. 
 
ΕΠΛ680 Γνωστικός Προγραμματισμός (8 πμ) 
 Βασικά στοιχεία της Γνωστικής Επιστήμης και η σχέση της με την Λογική και την 
Επιχειρηματολογία. Υπολογιστικά μοντέλα γνωστικής νοημοσύνης βασιζόμενα στη 
λογική επιχειρηματολογία, ακολουθώντας μοντέλα αναπαράστασης γνώσης από τη 
Γνωστική Ψυχολογία. Η δομή της κοινής γνώσης και του ανθρώπινου συλλογισμού 
εξαγωγής συμπερασμάτων κοινής λογικής. Μηχανική μάθηση κοινής γνώσης μέσα 
από το διαδίκτυο. Η Αρχιτεκτονική γνωστικών συστημάτων και ο δυναμικός κύκλος 
ανάπτυξής τους. Αξιοποίηση συστημάτων Γοργία, Σταρ, και IBM Watson για την 
ανάπτυξη γνωστικών συστημάτων. Εφαρμογές σε συστήματα αποφάσεων και 
συστάσεων στοχευμένα στις προτιμήσεις του χρήστη και στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον στο οποίο ευρίσκεται. Γνωστικοί βοηθοί σε υπηρεσίες διαδικτύου 
τηλεφωνίας. 



 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 
ΗΜΥ370 Εισαγωγή στη Βιοιατρική Μηχανική (6 πμ)  
Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στη βιοϊατρική μηχανική και επιδεικνύει στους 
φοιτητές πως μπορούν να εφαρμόσουν τις θεμελιώδεις αρχές της μηχανικής από 
όλους τους παραδοσιακούς κλάδους της (Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Χημική 
Μηχανική, Υλικά) στην επίλυση προβλημάτων στην ιατρική και τη βιολογία. Τα 
θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν ιατρικά όργανα και το σχεδιασμό τους, 
βιο-μηχανική, βιοϋλικά, μεταφορά μάζας, εφαρμογές των H/Y στην ιατρική, τεχνητά 
μέλη και ιατρική απεικόνιση. Οι σχετικές αρχές ανατομίας και φυσιολογίας θα 
ανασκοπηθούν επίσης. Στόχος είναι να κατανοήσει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια 
διάφορες περιοχές της Βιοϊατρικής Μηχανικής καθώς και τη διατμηματική φύση 
της. 
 
ΗΜΥ421 Ευφυή Συστήματα (6 πμ) 
Εισαγωγή στις μεθόδους και τα εργαλεία σχεδιασμού, ανάλυσης, βελτιστοποίησης 
και ελέγχου βιομηχανικών συστημάτων. Τα θέματα περιλαμβάνουν νευρωνικά 
δίκτυα και τις εφαρμογές τους στη μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, 
ασαφή λογική, μεθόδους συνδυασμού πληροφοριών, και βελτιστοποίηση. Χρήση 
του λογισμικού MATLAB. Μέθοδοι βελτιστοποίησης: μέθοδοι κλίσης, γραμμικός 
προγραμματισμός, προβλήματα με περιορισμούς και μέθοδος Lagrange, ευρετικές 
μέθοδοι, ταξινομημένη βελτιστοποίηση, γενετικοί αλγόριθμοι, εφαρμογές. 
Νευρωνικά δίκτυα: Βασικές έννοιες, αλγόριθμος backpropagation, ανταγωνιστική 
μάθηση, δίκτυα ομαδοποιημένων δεδομένων, εφαρμογές σε ιεραρχικά μοντέλα για 
πολύπλοκα συστήματα, παραδείγματα εφαρμογών. Μέθοδοι απεικόνισης γνώσης. 
 
ΗΜΥ425 Ρομποτική (6 πμ) 
Εισαγωγή στις αρχές της ρομποτικής. Απλά προβλήματα μετασχηματισμών, 
κινηματικής και αντίστροφης κινηματικής, δυναμικής και ελέγχου. Ακολούθως 
διερευνώνται πιο περίπλοκα προβλήματα σε θέματα αισθητήρων, ελέγχου 
δύναμης, κίνησης ρομπότ και προγραμματισμού ρομπότ. 
 
ΗΜΥ429 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων (6 πμ) 
Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου. Τεχνικές ανάλυσης μετασχηματισμού 
Fourier και μετασχηματισμού Z, διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Σχεδιασμός 
φίλτρων FIR και IIR, δομές φίλτρων. Τεχνικές FFT για συνέλιξη μεγάλης ταχύτητας. 
Επιπτώσεις κβάντωσης. 
 
ΗΜΥ471 Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις (6 πμ) 
Αρχές μεταφοράς μάζας και παραγωγής ηλεκτρικών σημάτων από βιολογικές 
μεμβράνες, κύτταρα και ιστούς. Μεταφορά μάζας μέσω μεμβρανών: Διάχυση, 
όσμωση, χημική μεσολάβηση και ενεργός μεταφορά. Ηλεκτρικές ιδιότητες 
κυττάρων: μεταφορά ιόντων, ισορροπία, ξεκούραση και δυναμικό δράσης. 
Κινητικές και μοριακές ιδιότητες καναλιών ιόντων με εισόδους τάσεως. Εφαρμογή 
ιδιοτήτων ενεργειακής και μαζικής ροής σε κύρια συστήματα ανθρώπινων οργάνων. 
Μηχανισμοί ρύθμισης και ομοιόστασης. Ανατομικά, φυσιολογικά και 



 

 

παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά του καρδιοαγγειακού, αναπνευστικού και 
ρινικού συστήματος. Έμφαση στα συστήματα των οποίων τα χαρακτηριστικά 
διαφωτίζονται περισσότερο από τις μεθόδους φυσικών επιστημών. 
 
ΗΜΥ473  Αισθητήρες & Συστήματα Οργάνων (6 πμ) 
Περιγραφή: Μέτρηση και ανάλυση χαρακτηριστικών βιο-τάσεων και βιο-ιατρικών 
μετατροπέων. Ηλεκτρική ασφάλεια. Εφαρμογές FETs, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, 
τελεστικών ενισχυτών για επεξεργασία σημάτων και διεπαφή υπολογιστών. 
Ανάλυση σημάτων και απεικόνιση σε εργαστηριακό μικρο-υπολογιστή. Το μάθημα 
περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστήρια. 
 
ΗΜΥ476 Βιοϊατρική Απεικόνιση (6 πμ) 
Επισκόπηση βιοϊατρικών συστημάτων απεικόνισης και ανάλυσης εικόνας. Η σειρά 
μαθημάτων θα εξετάσει τις διάφορες μορφές απεικόνισης συμπεριλαμβανομένων 
των ακτινών X, τους υπερήχους, της αξονικής τομογραφίας (MRI) και μέθοδος 
μικροσκόπησης. Διαμόρφωση εικόνας και παρεχόμενοι τύποι πληροφοριών. 
Τεχνικές ανάλυσης εικόνας: ανάλυση καρδιακών υπερήχων, μαστογραφία, MRI. 
 
ΗΜΥ478 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (6 πμ) 
Σήματα δύο διαστάσεων, και μετασχηματισμός Fourier. Διδιάστατοι 
μετασχηματισμοί DFT, DCT, FFT. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διδιάστατων Φίλτρων. 
Βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας. Ανίχνευση ακμής. Εκτίμηση Κίνησης. 
Βελτίωση, Αποκατάσταση, και Κωσικοποίηση Εικόνας. Προχωρημένα Θέματα 
 
ΗΜΥ623-Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων  (8 πμ) 
Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου. Τεχνικές ανάλυσης μετασχηματισμού 
Fourier και μετασχηματισμού Z, διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Σχεδιασμός 
φίλτρων FIR και IIR, δομές φίλτρων. Τεχνικές FFT για συνέλιξη μεγάλης ταχύτητας. 
Επιπτώσεις κβάντωσης. 
 
ΗΜΥ626 Επεξεργασία Εικόνας  (8 πμ) 
Ανασκόπηση σημάτων και συστημάτων. Δισδιάστατα (2-D) σήματα και 
μετασχηματισμός του Fourier. 2-D μετασχηματισμός Ζ και έλεγχος σταθερότητας. 2-
D DFT, DCT, FFT. Σχεδιασμός και υλοποίηση 2-D FIR φίλτρων. Βασικές μεθόδοι 
επεξεργασίας εικόνων. Ανίχνευση άκρων, φίλτρο σειράς κατάταξης (median), 
υπολογισμός κίνησης. Βελτίωση εικόνων. Αποκατάστασης εικόνων. Κωδικοποίηση 
εικόνων. Θέματα προχωρημένου επιπέδου. 
 
ΗΜΥ627 Μηχανική Όραση  (8 πμ) 
Το μάθημα περιγράφει τις βασικές πτυχές των τρόπων με τους οποίους οι μηχανές 
λαμβάνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες από εικόνες. Μέσω των διαλέξεων, οι 
φοιτητές θα μάθουν τις αρχές δημιουργίας εικόνων, εξόρυξης πληροφοριών και 
χαρακτηριστικών, αναγνώρισης αντικειμένων και δυναμική ανάλυση 
εναλλασσόμενων κινήσεων και σκηνών. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα διδαχθούν 
αλγόριθμους για εύρεση και αναγνώριση αντικειμένων με την χρήση υλικού αλλά 
και λογισμικού. Οι φοιτητές θα μελετήσουν την εφαρμογή των μεθόδων που θα 
διδαχθούν στο μάθημα στην ρομποτική και σε έξυπνα συστήματα. Τα καλυπτόμενα 



 

 

θέματα περιλαμβάνουν ανάλυση των εφαρμογών της μηχανικής όρασης και της 
αναγνώρισης στοιχείων, τρόπους δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων, εξόρυξης 
χαρακτηριστικών, βιολογική αναγνώριση αντικειμένων, θεωρία Bayesian, 
στατιστικές εφαρμογές στην αναγνώριση αντικειμένων, αισθητήρες και μηχανές 
λήψης εικόνων, καθώς και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής. 
 
ΗΜΥ634 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη  (8 ΠΜ) 
Εισαγωγή στα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό, την 
ανάλυση, την βελτιστοποίηση, και τον έλεγχο βιομηχανικών συστημάτων. Τα 
θέματα που μελετούνται περιλαμβάνουν τα νευρωνικά δίκτυα και την εφαρμογή 
τους στη μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, την ασαφή λογική, μεθόδους 
ενοποίησης πληροφορίας, και μεθόδους βελτιστοποίησης. Ως πλατφόρμα 
λειτουργικού χρησιμοποιείται η MATLAB. Πιο αναλυτικά, καλύπτονται τα εξής: 
Μέθοδοι βελτιστοποίησης: Μέθοδοι κλίσης, γραμμικός προγραμματισμός, 
προβλήματα με περιοριστικές συνθήκες, μέθοδος πολλαπλασιαστών Lagrange, 
μέθοδος αναζήτησης, γενετικοί αλγόριθμοι, και εφαρμογές. Νευρωνικά Δίκτυα: 
Βασικές αρχές, αλγόριθμος ανάστροφης διάδοσης, εφαρμογές σε ιεραρχική 
μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων, παραδείγματα εφαρμογών. Μέθοδοι 
αναπαράστασης της γνώσης 
 
ΗΜΥ645 Οπτική και Φωτονική  (8 πμ) 
Εισαγωγή στην οπτική, οπτικοηλεκτρονικά, λέιζερ και οπτικές ίνες. Πηγές φωτός και 
διάδοση του φωτός; φακοί και απεικόνιση. Ανίχνευση ακτίνας και παρεκτροπές 
φακών, παρεμβολή κυμάτων φωτός, μονοχρωματικές και πολυχρωματικές δέσμες 
φωτός. Διαμορφωτές και διάδοση σε κυματοδηγούς και οπτικές ίνες. Φωτόνια σε 
ημιαγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των λειζερ ημιαγωγών, ανιχνευτές και 
συνέπειες θορύβου. 
 
ΗΜΥ665 Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων  (8 πμ) 
Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία ενός τυπικού συστήματος οργάνων, με 
παραδείγματα κυρίως από βιοϊατρικά συστήματα. Σήματα και Θόρυβος, 
Αισθητήρες και Μετατροπείς, Ενίσχυση σημάτων, Συλλογή δεδομένων και ψηφιακή 
μετατροπή, μετρήσεις σημάτων και ανάλυση, πηγές σημάτων και πρακτικά θέματα. 
 
ΗΜΥ671 Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις (8 πμ) 
Προχωρημένη μελέτη νευροφυσιολογίας και ανώτερων λειτουργιών. Φυσιολογία 
των διεγέρσιμων κυττάρων με έμφαση στους κυτταρικούς μηχανισμούς, συναπτικές 
συνδέσεις, ανάλυση σημάτων και αλληλεπίδραση αισθητηρίων και κινητικών 
συστημάτων με το νευρικό σύστημα. Το μάθημα περιλαμβάνει προσομοιώσεις και 
πειράματα ενδεικτικά των νευρωνικών λειτουργιών. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 
 
ΜΜΚ420 Ρομποτική (6 πμ) 
Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στη ρομποτική δίνοντας έμφαση στους 
ρομποτικούς βραχίονες. Εξετάζονται εφαρμογές, θεωρητική ανάλυση, σχεδιασμός 
και ζητήματα αυτομάτου ελέγχου. Θέματα που καλύπτονται: 
1. Εισαγωγή στη ρομποτική: ιστορία, τύποι ρομποτικών συστημάτων και 

εφαρμογές (βιομηχανικές, ιατρικές, κινητά ρομπότ, κλπ.). 

2. Ρομποτικοί βραχίονες: ονοματολογία, κύρια μέρη, τύποι αρθρώσεων, ανοικτές 

και κλειστές κινηματικές αλυσίδες, εργαλεία τελικής δράσης.  

3. Μαθηματικό υπόβαθρο: μετασχηματισμοί συντεταγμένων, πίνακες 

περιστροφής και ομογενείς μετασχηματισμοί. 

4. Κινηματική ρομποτικών βραχιόνων: ευθεία κινηματική ανάλυση, μεθοδολογία 

Denavit-Hartenberg, ανάλυση χώρου εργασίας. 

5. Αντίστροφη κινηματική ανάλυση βραχιόνων: αναλυτική επίλυση, ύπαρξη 

λύσεων, πολλαπλές λύσεις. 

6. Διαφορική κινηματική: Ιακωβιανός πίνακας, αντίστροφο κινηματικό πρόβλημα 

ταχυτήτων, ιδιόμορφες θέσεις, πλεονασμός. 

7. Δυναμική: μοντελοποίηση με τη μέθοδο του Newton-Euler και με τη μέθοδο του 

Lagrange, εξισώσεις κίνησης και σημαντικές ιδιότητες. 

8. Αυτόματος έλεγχος: συστήματα με ανάδραση, μέθοδοι σχεδιασμού τροχιάς 

κίνησης. 

9. Αισθητήρες και ενεργοποιητές που χρησιμοποιούνται στη ρομποτική: 

αισθητήρες θέσης, ταχύτητας και δύναμης, ηλεκτρικοί κινητήρες, υδραυλικοί 

και πνευματικοί ενεργοποιητές. 

10. Προδιαγραφές βιομηχανικών ρομποτικών συστημάτων και μέτρα ασφαλούς 

λειτουργίας. 

11. Εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν εφαρμογές ρομποτικών βραχιόνων, 

σχεδιασμό κίνησης, προγραμματισμό και αυτόματο έλεγχο. 

 
ΜΜΚ435 Εισαγωγή στην βιολογική και βιοϊατρική μηχανική , (6 πμ) 
Βασική κυτταρική βιολογία: δομή του κυττάρου, βιοπολυμερή, μεταγραφή και 
μετάφραση, ενδοκυτταρική μετάδοση σήματος. Παραδείγματα δομής και 
φυσιολογίας οργάνων. Βασικές πειραματικές μέθοδοι (γενομική, πρωτεομική, 
απεικόνιση). Η μοριακή βάση των ασθενειών. 
Τα κύτταρα και τα όργανα σαν βιολογικές μηχανές: εμβιομηχανική και αναδόμηση 
της εξωκυττάριας μήτρας. Ροή αίματος σε αγγεία. Φαινόμενα μεταφοράς στην 
παροχή φαρμάκων. Βιολογικοί ταλαντωτές. Ανάλυση δικτύων ενδοκυτταρικής 
μετάδοσης σήματος. 
Παραδείγματα βιοϊατρικής έρευνας: Βιοϋλικά και πολυδύναμα βλαστικά κύταρα 
στην αναγεννητική ιατρική. Βιοδείκτες στην διάγνωση και θεραπεία ασθενειών. 
Συσκευές 3D in vitro κυτταρικών καλλιεργειών. Σχεδιασμός δικτύων γονιδίων. 
Βιοπληροφορική ανάλυση στην γενομική και την πρωτεομική. Σχεδιασμός και 
εμπορευματοποίηση ιατρικών συσκευών. Ζητήματα βιοηθικής. 
 



 

 

ΜΜΚ436 Μηχανική Κυττάρων και Ιστών, (6 πμ) 
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των ιστών του 
ανθρώπινου σώματος και πως οι μηχανικές ιδιότητες συνδέονται με την λειτουργία 
και παθολογία των ιστών. Θα χρησιμοποιηθούν βασικές γνώσεις μηχανικής (τάσεις, 
παραμορφώσεις, νόμοι ισορροπίας) για να μελετηθεί η μηχανική συμπεριφορά 
ιστών, όπως αρτηρίες, βαλβίδες καρδιάς, μύες και οστά. Στην συνέχεια θα δείξουμε 
πως μεταβολές στις μηχανικές ιδιότητες των ιστών αυτών μπορούν να προκαλέσουν 
ασθένειες, όπως η υπέρταση και ο θρόμβος στις αρτηρίες. 
 
ΜΜΚ451 Ανάλυση Στατικής και Δυναμικής Γραμμικής Ελαστικότητας με 

Πεπερασμένα Στοιχεία (6 πμ) 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από δύο αυτόνομες ενότητες: (α) την 
προσομοίωση και ανάλυση με τη ΜΠΣ γραμμικών ελαστικών προβλημάτων υπό 
μόνιμη κατάσταση φόρτισης στις δύο και τρεις διαστάσεις, και (β) την 
προσομοίωση και ανάλυση χρονικά μεταβαλλόμενων προβλημάτων ελαστικότητας 
– συμπεριλαμβανομένης της αριθμητικής εύρεσης ιδιοσυχνοτήτων και ιδιομορφών 
σε κατασκευές. Εν κατακλείδι το παρόν μάθημα καλύπτει απαραίτητη ύλη στην 
υπολογιστική μηχανική στερεού σώματος για τεταρτοετείς σπουδαστές και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές στη μηχανολογία, εμβιομηχανική, και πολιτική μηχανική. 
Στα πλαίσια του μαθήματος προβλέπεται να αποκτήσουν πρακτική άσκηση σε 
εμπορικά προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων. Διαμέσου των εργαστηριακών 
διαλέξεων, οι σπουδαστές θα αναπτύξουν 3D μοντέλα ΜΠΣ για την εξομοίωση 
απλών προβλημάτων γραμμικής ελαστικότητας. 
Το μάθημα συνοδεύεται επίσης από συνεδρίες εκπαίδευσης και χρήσης του 
λογισμικού ABAQUS: 

• Εισαγωγή στο γραφικό περιβάλλον του λογισμικού, 

• σχεδιασμός και ανάλυση χωρο-δικτυώματος σε 3-Δ, 

• σχεδιασμός και ανάλυση προβλήματος επίπεδης εντατικής κατάστασης, 

• σχεδιασμός και ανάλυση 3-Δ προβλήματος σε μόνιμη φόρτιση, 

• σχεδιασμός και ανάλυση 3-Δ προβλήματος σε δυναμική φόρτιση, 

• ανάλυση ΜΠΣ για υπολογισμό ιδιομορφών / ιδιοσυχνοτήτων. 
 

ΜΜΚ531 Μηχανική Συνεχών Μέσων (8 πμ) 
Το μάθημα περιλαμβάνει σύντομη ανασκόπηση σε συμβολισμούς και 
υπολογισμούς ανυσμάτων και τανυστών, καθώς και την μελέτη και ανάλυση 1) της 
κινηματικής συνεχών μέσων και συγκεκριμένα τους τανυστές παραμόρφωσης και 
τάσης και ρυθμούς παραμόρφωσης, 2) τους Νόμους ισορροπίας: Αρχές διατήρησης 
μάζας, ορμής και ενέργειας, 3) των καταστατικών εξισώσεων για την μηχανική 
συμπεριφορά ρευστών, στερεών και ιξωδοελαστικών υλικών και 4) τις καταστατικές 
θεωρίες για ιδανικά ρευστά, Νευτωνικά ρευστά και γραμμικά στερεά. 
 
ΜΜΚ532- Βιοϋλικά στην Μηχανική Ιστών Και την Αναγεννητική Ιατρική (8 πμ) 
Κυτταρική Βιολογία: ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, υποδοχείς και μεταγωγή 
σήματος, αλληλεπιδράσεις κυττάρων-κυττάρων, δομή της  εξωκυτταρικής μήτρας, 
αλληλεπιδράσεις κυττάρων-μήτρας, μόρια που διαχέονται (κυταροκίνες, αυξητικοί 
παράγοντες, ορμόνες, μικρά μόρια). 



 

 

Κυτταροκαλλιέργεια: τεχνικές απομόνωσης, ανάπτυξης και ποσοτικοποίησης 
κυττάρων. 
Βλαστικά κύτταρα: είδη, διαφοροποίηση, επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα. 
Βιοϋλικά: τύποι, μέθοδοι κατασκευής, τεχνικές χαρακτηρισμού. 
Πειραματικές Μέθοδοι: μικροσκοπία φθορισμού, φασματοσκοπία φθορισμού, 
φθορίζουσες πρωτεΐνες. 
Ιστικές Κατασκευές: τεχνικές εισαγωγής κυττάρων, βιοαντιδραστήρες, μικροροϊκές 
συσκευές, τρισδιάστατη κυτταροκαλλιέργεια, οργανοειδή (organoids), συστήματα 
organ-on-chip. 
Εφαρμογές ιστικών κατασκευών in vitro: βασική βιολογική έρευνα, βιολογία 
συστημάτων, προκλινική ανακάλυψη φαρμάκων. 
Επούλωση τραυμάτων: η μη αναστρέψιμη φύση του τραύματος, φλεγμονή, 
απόκριση ξένου σώματος, συστολή τραύματος, επαγόμενη αναγέννηση. 
Ικστικές κατασκευές στην αναγεννητική ιατρική: ζωικά μοντέλα, εμφυτεύματος, 
μελέτες περιπτώσεων (δέρμα, περιφερικά νεύρα, κεντρικό νευρικό σύστημα, 
χόνδρος). Κλινική μετάφραση. 
 
ΜΜΚ555- Polymers in Medical Applications  (8 πμ) 
Polymers – introduction. Polysiloxanes in biomedical applications. Biodegradable 
polymers. Polymers in dental and maxillofacial applications. Medical applications of 
hydrogels. Polymers in therapeutic applications. Polymeric nanofibers in biomedical 
and biotechnological applications. Polymer-stabilized superparamagnetic iron oxide 
nanoparticles.  Blood contacting polymers. Polymer-carbon nanotube composites in 
medical applications. 
(Το μάθημα προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα) 
 
 

 
 
 


