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ECTS  

 
(Β) Course information in english 

 
General course information: 

Course title: Linear Algebra & 
Analytic 
Geometry 

Course code:  

Credits: 6 Work load 
(hours): 

130 

Course level:  Undergraduate  Graduate             

Course type:  Mandatory   Selective   

Course category:  Basic              Orientation   

Semester:      1st Hours per week:      4 

Course objectives (capabilities pursued and learning results): 

The course focuses mainly on applications of linear algebra and analytic 
geometry without avoiding rigorous proofs of theorems where deemed 
necessary. The student is expected to be able to use vector algebra, handle 
matrices and determinants, solve linear systems, calculate eigenvalues and 
eigenvectors, find analytic or polar equations of straight lines and planes in 
space, and recognize analytic or polar equations of important curves and 
surfaces as they appear in engineering science. 
Prerequisites: Highschool algebra and analytic geometry 

 
Instructor’s data: 

Name: Theophanes Grammenos 

Level: Ass. Professor 

Office: Civil Engineering Building, University of 
Thessaly, Pedion Areos, 38334 Volos 

Tel. – email: 74152 – thgramme@civ.uth.gr 
Other tutors: - 

 
Specific course information: 
 

Week No. Course contents 

Hours 

Course 
attendance 

Preparation 

1 Άλγεβρα διανυσμάτων, συγγραμμικά και 
συνεπίπεδα διανύσματα, βάσεις 
διανυσμάτων 

4  
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2 Εσωτερικό, εξωτερικό, και μικτό γινόμενο 
διανυσμάτων, συστήματα συντεταγμένων 

4  

3-4 Ευθεία και επίπεδο στον χώρο: 
διανυσματικές, παραμετρικές, και 
αναλυτικές εξισώσεις, σχετικές θέσεις, 
απόσταση σημείου από επίπεδο, κοινή 
κάθετος και ελάχιστη απόσταση 
ασύμβατων, ευθεία ως τομή επιπέδων, 
προβολή ευθείας σε επίπεδο, επίπεδο 
οριζόμενο από παράλληλες ευθείες  

8  

5 Καμπύλες στο επίπεδο: αναλυτικές και 
παραμετρικές εξισώσεις, πολικές 
συντεταγμένες, κωνικές τομές,  
αξιοσημείωτες καμπύλες, αλλαγή 
συστήματος συντεταγμένων (παράλληλη 
μετατόπιση και στροφή αξόνων) στο 
επίπεδο και στον χώρο 

4  

6-7 Ιδιότητες και άλγεβρα πινάκων, 
αντίστροφοι, ορθογώνιοι, συμμετρικοί, 
και σύνθετοι πίνακες, ορίζουσες  

8  

8-9 Γραμμικά συστήματα, μέθοδος Gauss, 
μέθοδος Cramer 

8  

10 Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι, 
γραμμικός συνδυασμός, γραμμική 
ανεξαρτησία, άθροισμα υποχώρων, βάση 
και διάσταση 

4  

11 Πίνακες και γραμμικές απεικονίσεις, 
αλλαγή βάσης, όμοιοι πίνακες, γραμμικοί 
γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στο επίπεδο, 
πίνακας στροφής 

4  

12 Βαθμός πίνακα και διερεύνηση γραμμικών 
συστημάτων, ορθοκανονικοποίηση Gram-
Schmidt 

4  

13-14 Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, 
διαγωνιοποίηση πίνακα, μετασχηματισμός 
ομοιότητας, θεώρημα Cayley-Hamilton, 
ελάχιστο πολυώνυμο 

8  

 

Additional hours for: 

Class project Examinations Preparation for 
examinations 

Educational visit 
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Suggested literature (in Greek): 

Author Title 

Δονάτος Γ.-Αδάμ Μ. Γραμμική Άλγεβρα – 
Θεωρία και Εφαρμογές 
(Linear Algebra – Theory 
and Applications) 

Ιωαννίδου Θ. Εισαγωγή στη Γραμμική 
Άλγεβρα & Αναλυτική 
Γεωμετρία (Introduction 
to Linear Algebra & 
Analytic Geometry) 

Καδιανάκης N.- 
Καρανάσιος Σ. 

Γραμμική Άλγεβρα, 
Αναλυτική Γεωμετρία 
και Εφαρμογές (Linear 
Algebra, Analytic 
Geometry and 
Applications) 

Μυλωνάς Ν.-
Παπαδόπουλος Β. 

Γραμμική Άλγεβρα και  
Αναλυτική Γεωμετρία 
(Linear Algebra and 
Analytic Geometry) 

Σουρλάς Δ. Γραμμική Άλγεβρα και  
Αναλυτική Γεωμετρία 
(Linear Algebra and 
Analytic Geometry) 

Φελλούρης Α. Γραμμική Άλγεβρα και  
Αναλυτική Γεωμετρία 
(Linear Algebra and 
Analytic Geometry) 

Χατζάρας Ι.-Γραμμένος 
Θ. 

Εισαγωγή στη Γραμμική 
Άλγεβρα (Introduction to 
Linear Algebra) 

Χρυσάκης Θ. Γραμμική Άλγεβρα και 
Αναλυτική Γεωμετρία 
(Linear Algebra and 
Analytic Geometry) 

Banchoff T.-Wermer J. Η Γραμμική Άλγεβρα 
μέσω Γεωμετρίας (Linear 
Algebra through 
Geometry) 
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Teaching method (select and describe if necessary - weight): 

Teaching 
  

 80%  

Seminars 
 

 ….% 

Demonstrations 
 

 ….%  

Laboratory 
 

 ....% 

Exercises 
 

 20% 

Visits at facilities 
 

   

….% 

Other (describe): 
………………………. 

 ….% 

Total  100% 

 

Evaluation method (select)- weight: 

 written % Oral % 

Homework     
 

Class project 
 

   
 

 

Interim examination 
 

 
 

20%  
 

 

Final examinations 
 

 80%  
 

 

Other (describe): 
………………………… 

 
 

  
 

 

 
 


