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Σύντοµη περιγραφή ενότητας Μη-µαθηµατική, εννοιολογική και γραφική παρουσίαση απαραίτητων 
µαθηµατικών και φυσικών εννοιών για την πληρέστερη κατανόηση της 
φυσιολογίας και της παθοφυσιολογίας της ακοής και του αιθουσαίου 
συστήµατος καθώς και της διαγνωστικής προσέγγισης αυτών. Εισαγωγή 
στην έννοια των Σηµάτων και Συστηµάτων και εφαρµογή τους στο σύστηµα 
ακοής. Εισαγωγή στην περιγραφή του ακουστικού συστήµατος µέσω 
µαθηµατικών µοντέλων 

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο µε πρόσωπο και εξ’ αποστάσεως διδασκαλία 

Προαπαιτούµενα µεταπτυχιακά µαθήµατα Όχι 

Συν-απαιτούµενα µεταπτυχιακά µαθήµατα Όχι 

Απαραίτητη προϋπάρχουσα γνώση Η εκπαιδευτική προσέγγιση της µαθησιακής ενότητας της Βιοφυσικής είναι 
στο µεγαλύτερό της µέρος µη-µαθηµατική, µε έµφαση στην κατανόηση 
εννοιών και γραφηµάτων. Εν τούτοις, για την ευχερέστερη 
παρακολούθηση και τη σε βάθος κατανόηση των συγκεκριµένων ενοτήτων, 
θεωρείται σηµαντική η επανάληψη µερικών βασικών θεµάτων 
Μαθηµατικών και Φυσικής επιπέδου Γενικού Λυκείου και η εξοικείωση 
(όχι σε βάθος γνώση) µε τις ακόλουθες έννοιες, πριν την έναρξη των 
µαθηµάτων: 
 
• Ρίζες, δυνάµεις, λογάριθµοι 
• Αλγεβρικές παραστάσεις και εξισώσεις 1ου και 2ου βαθµού 
• Καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων 
• Έννοιας της συνάρτησης, γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων. Έννοια 
της κλίσης σε σηµείο της συνάρτησης, εξοικείωση µε τη λογαριθµική και 
την εκθετική συνάρτηση, τις τριγωνοµετρικές συναρτήσεις (ηµιτόνου, 
συνηµιτόνου) και τις γραφικές τους παραστάσεις. 

• Διανύσµατα. Άθροιση διανυσµάτων (γεωµετρική και αναλυτική µέθοδος) 



• Κατανόηση των εννοιών της δύναµης, της αδράνειας, της ελαστικότητας, 
της τριβής και της πίεσης. 

• Χρήση των εννοιών της ταχύτητας, της επιτάχυνσης, της ενέργειας 
(δυναµική, κινητική), της έντασης και της ισχύος 

• Κατανόηση και χρήση του 2ου νόµου του Νεύτωνα και του νόµου του 
Hooke  

• Κατανόηση των εννοιών του ηλεκτρικού ρεύµατος, της αντίστασης και 
του νόµου του Ohm 

• Κατανόηση της απλής ταλάντωσης και της µετατροπής µεταξύ της 
κινητικής και της δυναµικής ενέργειας 
 

Το περιεχόµενο της ύλης αυτής δεν θα εξεταστεί 
 
Ενδεικτικά, το ακόλουθο ελεύθερο εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει τις 
παραπάνω προαπαιτούµενες γνώσεις 
Μαθηµατικά 
Μαθηµατικά Α’ Λυκείου (κεφάλαια 2,3,6,7) 
 
Φυσική 
Light and Matter (κεφάλαια 0-5, 7-9, 17-21) 
Φυσική Γ’ Γυµνασίου (ενότητες 1, 2, 4, 5) 
Α’ Λυκείου (εισαγωγή, κεφάλαια 1, κεφάλαιο 2.1) 
Φυσική Β’ Λυκείου (κεφάλαια 1 και 2) 
 
Διαλέξεις Φυσικής στο Διαδίκτυο 
Intro to Physics (Udacity) 
AP Physics 1 (EdX) 
Physics (Khan Academy): One dimensional motion, Forces and Newton’s 
laws of motion, Work and Energy, Oscillations and Mechanical Waves, 
Circuits 
 

Συνιστώµενη προϋπάρχουσα γνώση Όχι 

Περιεχόµενα του µαθήµατος Μαθηµατικά 
Πραγµατικοί αριθµοί (η πραγµατική ευθεία, δυνάµεις, ρίζες, λογάριθµοι, 
εισαγωγή στην έννοια του dB,  τριγωνοµετρικοί αριθµοί), Μιγαδικοί 
αριθµοί (φανταστικοί αριθµοί, µιγαδικοί αριθµοί, γεωµετρική 
αναπαράσταση µιγαδικών αριθµών), Συστήµατα συντεταγµένων, 
Διανύσµατα, Συναρτήσεις (Έννοια της συνάρτησης, γραφική παράσταση 
συνάρτησης, βασικές συναρτήσεις: γραµµική, λογαριθµική, εκθετική, 
τριγωνοµετρικές συναρτήσεις), Από την Άλγεβρα στον Απειροστικό 
Λογισµό (µε παραδείγµατα από τη Μηχανική) 
Φυσική 
Μηχανική Υλικών: Τάση, παραµόρφωση, εσωτερική τριβή, , κάµψη, θλίψη, 
διάτµηση, στρέψη, εφελκυσµός, περιφερειακή τάση, κόπωση,  µέτρο 
ελαστικότητας Young, λόγος του Poisson's, ενδοτικότητα, καµπύλες 
υστέρησης, νόµος του Hooke. 
Ταλαντώσεις: Εισαγωγή στα περιοδικά φαινόµενα, µοντελοποίηση των 
περιοδικών φαινοµένων µε τον µοναδιαίο κύκλο και την οµαλή κυκλική 
κίνηση, γραµµικός αρµονικός ταλαντωτής, Μεταφορά ενέργειας κατά την 
ταλάντωση, αντίσταση στη µεταφορά ενέργειας, ελεύθερη και 
εξαναγκασµένη ταλάντωση, συντονισµός, ιδιοσυχνότητα και πως αυτή 
επηρεάζεται από τη µάζα και τη δυσκαµψία, φθίνουσες ταλαντώσεις, 
απόσβεση, παράγοντας Q 
Κύµατα: Ορισµός κύµατος, είδη κυµάτων, Ιδιότητες κυµάτων, Διάδοση 
κυµάτων, Συµβολή κυµάτων, περίθλαση, διάθλαση, στάσιµα κύµατα, 
τρέχοντα κύµατα 
Ακουστική: Φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου, Απλοί και σύνθετοι ήχοι, είδη 
ήχων Μέτρηση του ήχου, κλίµακες Decibel, Μετάδοση του ήχου 
περίθλαση, ανάκλαση, διάθλαση κυµάτων, Ακουστικής αντίσταση, 



Ταλαντούµενα συστήµατα και πηγές ήχου, απλές χορδές, διατάξεις 
ταλάντωσης, ηχητικοί σωλήνες, συντονισµός, αντηχεία, διακροτήµατα, 
αρχιτεκτονική ακουστική. Εφαρµοσµένη ακουστική στο σύστηµα ακοής 
(στάσιµα κύµατα στον έξω ακουστικό πόρο, το µέσο αυτί ως απλό σύστηµα 
µάζας – ελατηρίου, το µέσο αυτί ως µετασχηµατιστής εµπέδησης, η 
δηµιουργία του τρέχοντος κύµατος στη βασική µεµβράνη 
Ηλεκτρισµός: Ηλεκτρικό ρεύµα, Ηλεκτρικά κυκλώµατα, Ένταση, τάση 
αντίσταση, Νόµος του Ohm, , αντιστάτες, πυκνωτές, επαγωγικά πηνία, 
AC/DC, Βασικά ηλεκτρικά κυκλώµατα, Κοινά αναλογικά συστήµατα, 
µικρόφωνα ενισχυτές, φίλτρα, µεγάφωνα, µορφοτροπείς, ηλεκτρικά 
ισοδύναµα µηχανικών συστηµάτων. 
Σήµατα και Συστήµατα 
Εισαγωγή στα Σήµατα, Εισαγωγή στα συστήµατα LTI, Απόκριση 
συχνότητας συστηµάτων, Ο χαρακτηρισµός συχνότητας των σηµάτων, 
Διαµόρφωση σηµάτων µέσα από τα συστήµατα, Το αυτί ως σύστηµα, Η 
ανθρώπινη φωνή ως σήµα και η ακουστική οδός ως σύστηµα (φίλτρο), 
φάσµα φωνής, µορφικές συχνότητες, ανάλυση της οµιλούσας φωνής, 
ψηφιακά σήµατα και συστήµατα, βιολογικά σήµατα, Βιολογικά σήµατα 
στον κοχλία και στη διαγνωστική ακοολογία, εισαγωγή στο λογισµικό Praat. 
Μαθηµατικά µοντέλα στην ακοή  
Έννοια του µαθηµατικού µοντέλου, στάδια µοντελοποίησης, είδη 
µαθηµατικών µοντέλων, µαθηµατικά µοντέλα στα βιολογικά συστήµατα, 
εισαγωγή στη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, µαθηµατική 
µοντελοποίηση του συστήµατος της ακοής, πρακτική άσκηση στο 
λογισµικό LISA, υπολογιστική προσοµοίωση του µέσου ωτός, του κοχλία 
και του αιθουσαίου συστήµατος 

Βιβλιογραφία 1. Για τη θεµατολογία της Φυσικής (Ταλαντώσεις-Κύµατα-Ακουστική και 
Ηλεκτρισµός), υπάρχει άφθονο ελεύθερο υλικό στο διαδίκτυο, όπως: 
Light and Matter (καλύπτει τις παραπάνω βασικές έννοιες µε χρήση 
βασικής άλγεβρας, και θεωρείται αρκετό, µαζί µε τις σηµειώσεις, για το 
ΠΜΣ) 
Feynman Lectures on Physics  
Motion Mountain 
Εάν επιθυµείτε να αγοράσετε κάποιο σύγγραµµα προτείνεται η Φυσική των 
Halliday, Resnick, Walker (1η έκδοση Gutenberg, 2014)  
 
2. Για τη θεµατολογία των Σηµάτων-Συστηµάτων, θεωρείται απαραίτητο το 
βιβλίων των Rosen, S., and Howell, P. (2010). Signals and Systems for 
Speech and Hearing, 2nd Edition, Emerald Press, London 

Συνιστώµενες προαιρετικές εκπαιδευτικές 
συνιστώσες του προγράµµατος σπουδών 

Θεωρία και ασκήσεις στο  διαδικτυακό περιβάλλον µάθησης ESystem για 
την κατανόηση της θεωρίας των σηµάτων και συστηµάτων 

Χρήσιµο Εκπαιδευτικό Λογισµικό ESynth (ελεύθερο πρόγραµµα σε περιβάλλον Windows για την επεξήγηση 
της αρµονικής ανάλυσης και σύνθεσης σηµάτων. Απαιτείται εγκατάσταση) 
CochSim (διαδραστικό πρόγραµµα σε περιβάλλον Windows για την 
επίδειξη της ανάλυσης διαφόρων ηχητικών σηµάτων από τον κοχλία) 
Wolfram Demonstrations Project (διαδραστικές προσοµοιώσεις σε 
µαθηµατικές και φυσικές έννοιες) 
Sound & Wave interactive simulations (PhET) 
 

Χρήσιµοι εξωτερικοί σύνδεσµοι 1. Auditory Neuroscience (Making sense of sound) Συνοδευτικός ιστότοπος 
του οµώνυµου βιβλίου του Jan Schnupp µε animations 
2. Frequently Asked Questions in Acoustics of Speech and Hearing - Part 1 

Σχεδιασµένες µαθησιακές δραστηριότητες 
και διδακτικές µέθοδοι 

Διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές επιδείξεις στο 
Praat και στην υπολογιστική προσοµοίωση του κοχλία 

Πρακτική άσκηση 1. Εισαγωγή στην ανάλυση σήµατος φωνής (χρήση του ελεύθερου 
λογισµικού Praat) 
2. Εισαγωγή στην ανάλυση µηχανικών συστηµάτων µε τη χρήση 
πεπερασµένων στοιχείων (χρήση του ελεύθερου λογισµικού LISA),  
3. Υπολογιστική προσοµοίωση του κοχλία (λογισµικό SIFEM) 



Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια Φροντιστηριακές ασκήσεις (κατά τη διάρκεια του εξαµήνου): 5% 
Εργαστηριακή άσκηση στο Praat (10%)  
Εργαστηριακή άσκηση στο LISA (10%) 
Εργαστηριακή άσκηση στην υπολογιστική προσοµοίωση του κοχλία (5%) 
Τελική Γραπτή εξέταση: 70% 

Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική και Αγγλική 

	


