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Καηαηακηήπιερ εξεηάζειρακαδημαϊκού έηοςρ 2020–2021 ηος 

ΣμήμαηορΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ καιΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

Η Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνοζηελ ζπλεδξίαζε 03/10-04-2020,αθνύ 

έιαβεππόςε ηελ Υπνπξγηθή ΑπόθαζεΦ1/192329/Β3/16-12-2013 ΥΑ(ΦΓΚ 

3185Β),απνθάζηζε όηη γηα ην αθαδεκατθόέηνο 2020-2021 

νηπηπρηνύρνηΠαλεπηζηεκίνπ,ΤΓΙ ή ηζνηίκσλ πξνο απηά, ΑΣΠΑΙΤΓ, ηεο 

Γιιάδνοή ηνπ εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλα απόην ΔΟΑΤΑΠ),θαζώο θαη ησλ 

θαηόρσλ πηπρίσλ αλώηεξσλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θαη δηεηνύο θύθινπ 

ζπνπδώλαξκνδηόηεηαοΥπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλθαηάιισλ 

Υπνπξγείσλ,πνπ επηζπκνύλ λα θαηαηαγνύλ ζην Τκήκα Μεραληθώλ 

Τνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο ζα εμεηαζηνύλ ζηα αθόινπζα ηξία (3) 

καζήκαηα 

 

1. Πληποθοπική &Ππογπαμμαηιζμόρ 

2. Αναλςηική Γεωμεηπία 

3. Φςζική Ι 

 

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 

Τκήκαηνο από ηελ 1ε έσο θαη ηελ 15εΝνεκβξίνπ 2020 (Δεπηέξα–Τεηάξηε–

Παξαζθεπή, ώξεο 11:00–13:00). 

 

Η εμεηαζηέα ύιε,πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα πεξηγξάκκαηα ησλ αληηζηνίρσλ 

καζεκάησλ ηνπηζρύνληνοΠξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ε 

εμήο: 

1.Πληποθοπική & Ππογπαμμαηιζμόρ 

 

Η γιώζζα επηζηεκνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ MATLAB. Τν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ MATLAB. Γηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. 

Αιγνξηζκηθή. Λνγηθό δηάγξακκα. Μεηαβιεηέο θαη ζηαζεξέο, νλνκαηνινγία 

θαη ηύπνη, εληνιέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ, εληνιέο εθρώξεζεο ηηκώλ, 

αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο, εζσηεξηθέο ζπλαξηήζεηο, πξνγξάκκαηα κε απιή 

αθνινπζηαθή δνκή. Δνκέο επαλάιεςεο θαη δνκέο ειέγρνπ, ρξήζε αξρείσλ 

γηα είζνδν/έμνδν δεδνκέλσλ, πξνγξάκκαηα κε ζύλζεηε δνκή. Μεηαβιεηέο 

κε δείθηεο, δηαλύζκαηα, πίλαθεο, κεηξώα θαη πξάμεηο κεηαμύ ηνπο. 

Υπνπξνγξάκκαηα θαη ζπλαξηήζεηο ρξεζηώλ. Αζθήζεηο θαη απιέο εθαξκνγέο 

ηεο εηδηθόηεηαο. Γηδηθά εξγαιεία ρεηξηζκνύ πηλάθσλ, δηαρείξηζε κεηξώσλ, 

γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Γξγαιεία δεκηνπξγίαο γξαθηθώλ 
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παξαζηάζεσλ. Γξγαιεία αλάπηπμεο γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο (GUI). Λύζε 

πξνβιεκάησλ ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ Πνιηηηθνύ θαη Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ. 

Αξρεία δεδνκέλσλ θαη ζύλδεζε ηνπ MATLAB κε άιιεο εθαξκνγέο (Fortran, 

Excel, θ.ά.) κε ηεληππνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ γηα 

ζπκβαηόηεηα θαη κεηαθνξά. Γμεηδηθεπκέλε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ γηα 

αλεύξεζε πεγώλ πιεξνθόξεζεο θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ. Σύλδεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ MATLAB κε ην Δηαδίθηπν. 

 

2 Αναλςηική Γεωμεηπία 

Η Γεσκεηξία γηα ηνλ Τνπνγξάθν Μεραληθό. Η Έλλνηα ηεο Μέηξεζεο, ηεο 

Τνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο θαη ηεο γεσκεηξηθήο απεηθόληζεο. Σηνηρεία 

Γπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. Σπζηήκαηα Αλαθνξάο. Σεκείν. Γπζεία. Κακπύιε. 

Γπίπεδν. Γπηθάλεηα. Μειέηε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ αληηθεηκέλσλ. Σεκείν κε 

Γπζεία, Πνιύγσλν θαη Γπίπεδν. Σρέζε Γπζείαο κε Γπίπεδν. Κιίζε/Δηεύζπλζε 

επ-ζείαο. Δηεπζύλνληα ζπλεκίηνλα. Παξαιιειία, Καζεηόηεηα, 

Σπλεπζεηαθόηεηα, Σπλεπηπεδόηεηα, Αιιεινηνκία, Γσλία Τνκήο. Ιζνδύλακεο 

Αλαιπηηθέο Γθθξάζεηο. Κσληθέο ηνκέο. Γπηθάλεηεο δεπηέξνπ βαζκνύ. 

Γθαξκνγέο ζηελ Τνπνγξαθία.Γξακκηθνί Μεηαζρεκαηηζκνί. Κιίκαθα. 

Μεηάζεζε. Σηξνθή. Μεηαζρεκαηηζκόο Σηεξενύ Σώκαηνο -Οκνηόηεηαο. 

Αθηληθόο θαη Πξνβνιηθόο Μεηαζρεκαηηζκόο. Αληίζηξνθνη Μεηαζρεκαηηζκνί. 

Παξάκεηξνη. Ιδηόηεηεο. Με γξακκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. Γθαξκνγέο 

ζηελΓεσκαηηθή.Γεληθά πεξί Πξνβνιώλ. Κεληξηθή Πξνβνιή. Παξάιιειε 

Πξνβνιή. Οξζή Πξνβνιή. Μέζνδνη Παξαζηάζεσλ. Κάηνςε. Όςε. 

Αμνλνκεηξία. Πξννπηηθή. Όξαζε θαη Κεληξηθή Πξνβνιή. Η ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Σεκεία θαη Γπζεία Φπγήο. Γηζαγσγή ζηελ 

Πξνβνιηθή Γεσκεηξία. Αλαπηύγκαηα. Με Αλαπηπθηέο Γπηθάλεηεο. Άιιεο 

Απεηθνλίζεηο. Η Τξηζδηάζηαηε Απεηθόληζε κέζσ Η/Υ. Γηζαγσγή ζηα Γξαθηθά 

Υπνινγηζηώλ θαη ζε Πεξηβάιινληα CAD.Τξηζδηάζηαηεο Αλαπαξαζηάζεηο 

Καλνληθώλ Σηεξεώλ ή Αληηθεηκέλσλ κε Τπραίν Αλάγιπθν (Μνληέια 

Γδάθνπο).Πεξηγξαθή Τξηζδηάζηαησλ Αληηθεηκέλσλ κέζσ Σεκείσλ, Αθκώλ, 

Τξηγώλσλ, Πνιπγώλσλ.Γηζαγσγή ζηνλ Τξηγσληζκό Σεκείνζπλόισλ 

(2D/3DΤξηγσληζκόο Delaunay –Δηάγξακκα Voronoi). 

 

3.Φςζική Ι 

Κιαζηθή Μεραληθή (Βαζηθέο αξρέο, δπλάκεηο θαη δηαλύζκαηα, ζρεδηαζκόο 

δηαγξακκάησλ, κνλάδεο κέηξεζεο). Κηλεηηθή θαη Δπλακηθή ζε κία δηάζηαζε 

(Μεηαηόπηζε, ρξόλνο, ηαρύηεηα, επηηάρπλζε , ζηηγκηαία/ κέζε ηαρύηεηα θαη 

επηηάρπλζε, θίλεζε κε ζηαζεξή ή κεηαβαιιόκελε επηηάρπλζε, ηαρύηεηα θαη 

ζέζε κε νινθιήξσζε).Κηλεηηθή θαη Δπλακηθή ζε δύν θαη ηξεηο δηαζηάζεηο 

(Δηαλύζκαηα ζέζεο, ηαρύηεηαο, επηηάρπλζεο, αλεμαξηεζία θηλήζεσλ, 

θπθιηθή θίλεζε).Αδξαλεηαθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο, κε αδξαλεηαθά 

ζπζηήκαηα αλαθνξάο, ζρεηηθήηαρύηεηα.Νόκνη ηνπ Newton(Δπλάκεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο , δηάγξακκα δπλάκεσλ).Γθαξκνγέο ησλ λόκσλ ηνπ 



 

 

Newton(ζώκα ζε ηζνξξνπία, δπλακηθή ζσκαηηδίσλ, δπλάκεηο αληίζηαζεο, 

δπλακηθή θπθιηθήο θίλεζεο).Έξγν θαη θηλεηηθή ελέξγεηα (έξγν, θηλεηηθή 

ελέξγεηα, έξγν θαη ελέξγεηα κεηαβιεηήο δύλακεο, ηζρύο).Δπλακηθή ελέξγεηα 

θαη δηαηήξεζε ελέξγεηαο (Βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα, δηαηεξεηηθέο θαη κε 

δηαηεξεηηθέο δπλάκεηο, δύλακε θαη δπλακηθή ελέξγεηα).Οξκή, ώζεζε, 

θξνύζε (ζεώξεκα ώζεζεο-νξκήο, αξρή δηαηήξεζεο ηεο νξκήο, θξνύζεηο, 

θέληξν κάδαο).Πεξηζηξνθή ζηεξενύ ζώκαηνο (γσληαθή ηαρύηεηα, γσληαθή 

επηηάρπλζε, ελέξγεηα πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο, ξνπή αδξάλεηαο).Δπλακηθή 

ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο (ξνπή, ζηξνθνξκή, έξγν θαη ηζρύο θαηά ηελ 

πεξηζηξνθή).Ιζνξξνπία θαη ειαζηηθόηεηα (ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο, ηάζε, 

παξακόξθσζε, κέηξα ειαζηηθόηεηαο). 

Πεξηνδηθή θίλεζε (κειέηε απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο κέζσ ηεο ιύζεο 

δηαθνξηθήο εμίζσζεο 2εοηάμεο, απνζβελόκελεο θαη εμαλαγθαζκέλεο 

ηαιαληώζεηο, ζπληνληζκόο).Μεραληθή ξεπζηώλ (πδξνζηαηηθή πίεζε, εμίζσζε 

ζπλέρεηαο, Bernoulli).Κύκαηα (αξκνληθά κεραληθά θύκαηα, ζηάζηκα θύκαηα, 

θαλνληθνί ηξόπνη ηαιάλησζεο, ζπκβνιή θπκάησλ, ερεηηθά θύκαηα, έληαζε 

ήρνπ, εμαζζέληζε).Όξηα ηεο Νεπηώλεηαο κεραληθήο, εηζαγσγή ζηελ εηδηθή 

θαη γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο. 

 

 

 

 

 

15-04-2020     Από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο 

 

 

 


