
   

 

ΠΡΌΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Σκοπός του μαθήματος είναι, ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποκτά τις 

απαραίτητες γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται: 

με τη μαθηματική μοντελοποίηση και τις μαθηματικές τεχνικές 
επίλυσης προβλημάτων που εμφανίζονται στις επιχειρήσεις 
διαχείρισης ενέργειας  

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

-. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι 

σε θέση να εφαρμόζουν μαθηματικές μεθόδους σε προβλήματα 
των σύγχρονων επιχειρήσεων.  

Συγκεκριμένα: 
Διαμόρφωση γραμμικού μοντέλου. 
Επίλυση με τη μέθοδο Simplex. 
Επίλυση του προβλήματος μεταφοράς. 
Επίλυση του προβλήματος εκχώρησης. 
Βελτιστοποίηση σε δίκτυα. Μέθοδοι ελάχιστης διαδρομής PERT, 

CPM. 
Επίλυση προβλημάτων δυναμικού προγραμματισμού. 
Δημιουργία και να διαχείριση της σωστής ποσότητας αποθεμάτων. 
Χρήση λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων. 

- 

 

  

ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Παραδόσεις στον πίνακα και παρουσιάσεις powerpoint με Η/Υ, Επίδειξη 

εργαστηριακών ασκήσεων/πειραματικών διατάξεων, Ανάπτυξη θεμάτων 

από τους φοιτητές με παρουσίαση εργασιών μέσω powerpoint, Χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού (ντοκιμαντέρ, βίντεο), Συζήτηση/σχολιασμός 

μελετών περίπτωσης, Υποστήριξη Μαθησιακής  διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

  

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΎΛΗ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) 



   

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1:  

 

 

 

Γραμμικός Προγραμματισμός. Διαμόρφωση προτύπου, γραφική λύση, 
μέθοδος Simplex, ανάλυση ευαισθησίας.  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2: Το πρόβλημα της μεταφοράς. Εύρεση της αρχικής λύσης με τη μέθοδο 
βορειοδυτικής γωνίας, τη μέθοδο Vogel και τη μέθοδο ελάχιστου 
κόστους. Εύρεση της άριστης λύσης στο πρόβλημα μεταφοράς. Μη 
ισορροπημένο πρόβλημα. Απαγορευμένες διαδρομές. Το πρόβλημα 
εκχώρησης. Η Ουγγρική μέθοδος. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3: Αποθέματα. Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Διατύπωση του 
προβλήματος διαχείρισης αποθεμάτων. Λόγοι διατήρησης 
αποθεμάτων, κατηγορίες αποθεμάτων Συσχετιζόμενα με τα 
αποθέματα κόστη, κόστος προμήθειας, κόστος παραγγελίας, κόστος 
διατήρησης, κόστος έλλειψης – μη ικανοποίησης της ζήτησης. 
Συστήματα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, η ζήτηση ικανοποιείται 
χωρίς καθυστέρηση, μέρος της ζήτησης ικανοποιείται με 
καθυστέρηση, μέρος της ζήτησης δεν ικανοποιείται 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4-5: Δυναμικός προγραμματισμός. Δίκτυα γράφοι και δέντρα. Βελτιστοποίηση 
δικτύων. Μέθοδοι CPM, PERT. 

 Μελέτες περιπτώσεων σε επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6: Λογισμικό MS Project, MS EXCEL, LINDO, QSB. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7: Γραμμικός Προγραμματισμός. Διαμόρφωση προτύπου, γραφική λύση, 
μέθοδος Simplex, ανάλυση ευαισθησίας.  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8: Το πρόβλημα της μεταφοράς. Εύρεση της αρχικής λύσης με τη μέθοδο 
βορειοδυτικής γωνίας, τη μέθοδο Vogel και τη μέθοδο ελάχιστου 
κόστους. Εύρεση της άριστης λύσης στο πρόβλημα μεταφοράς. Μη 
ισορροπημένο πρόβλημα. Απαγορευμένες διαδρομές. Το πρόβλημα 
εκχώρησης. Η Ουγγρική μέθοδος. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9: Αποθέματα. Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Διατύπωση του 
προβλήματος διαχείρισης αποθεμάτων. Λόγοι διατήρησης 
αποθεμάτων, κατηγορίες αποθεμάτων Συσχετιζόμενα με τα 
αποθέματα κόστη, κόστος προμήθειας, κόστος παραγγελίας, κόστος 
διατήρησης, κόστος έλλειψης – μη ικανοποίησης της ζήτησης. 
Συστήματα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, η ζήτηση ικανοποιείται 
χωρίς καθυστέρηση, μέρος της ζήτησης ικανοποιείται με 
καθυστέρηση, μέρος της ζήτησης δεν ικανοποιείται 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10: Δυναμικός προγραμματισμός. Δίκτυα γράφοι και δέντρα. Βελτιστοποίηση 
δικτύων. Μέθοδοι CPM, PERT. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11: Μελέτες περιπτώσεων σε επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12: 

 

Λογισμικό MS Project, MS EXCEL, LINDO, QSB. 

 

 

Γραμμικός Προγραμματισμός. Διαμόρφωση προτύπου, γραφική λύση, 
μέθοδος Simplex, ανάλυση ευαισθησίας.  



   

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13: . 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ανάπτυξη θεμάτων από τους φοιτητές με παρουσίαση powerpoint, 40% 

Επίσημη Εξέταση στο Τέλος του Εξαμήνου, 60% 

  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

 


