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2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Ζχοντασ ολοκλθρώςει επιτυχώσ το μάκθμα οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να:


Να περιγράφουν τισ βαςικζσ αρχζσ και νόμουσ τθσ Κλαςςικισ Μθχανικισ, Ηλεκτρομαγνθτιςμοφ,
Οπτικισ και βαςικζσ ζννοιεσ Ατομικισ και Πυρθνικισ Φυςικισ.



Να εφαρμόηουν τουσ νόμουσ προκειμζνου να επιλφςουν προβλιματα, να ερμθνεφςουν
φαινόμενα και να κατανοιςουν ςχετικζσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ



Να κατζχουν βαςικζσ γνώςεισ και εμπειρία που προαπαιτοφνται για τθν απρόςκοπτθ
παρακολοφκθςθ των ειδικών μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδών τουσ



Να χειρίηονται βαςικά οργάνα μζτρθςθσ και πειραματικζσ διατάξεισ



Να αναλφουν πειραματικά δεδομζνα, να εκτιμοφν ποιοτικά τθ ςχζςθ μεταξφ φυςικών μεγεκών
και να ςυνδυάηουν βαςικζσ τεχνικζσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ με βαςικοφσ νόμουσ Φυςικισ

προκειμζνου να υπολογίςουν φυςικά μεγζκθ
Γενικέσ Ικανότητεσ




Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριών, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιών
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Θεωρία


Κινθματικι (ταχφτθτα και επιτάχυνςθ-εφαρμογζσ ςτθν ευκφγραμμθ και κυκλικι κίνθςθ)



Δυναμικι του υλικοφ ςθμείου (νόμοι του Νεφτωνα-δυνάμεισ τριβισ- ελαςτικζσ δυνάμεισ)



Νόμοι Διατιρθςθσ (κινθτικι ενζργεια, ζργο, ιςχφσ, διατιρθςθ ορμισ και μθχανικισ ενζργειασ)



Ηλεκτρικό Πεδίο (νόμοσ Coulomb, ζνταςθ θλεκτρικοφ πεδίου, νόμοσ Gauss, θλεκτρικι δυναμικι
ενζργεια και δυναμικό, κίνθςθ ςε θλεκτροςτατικό πεδίο )



Μαγνθτικό Πεδίο (δφναμθ Laplace, νόμοσ Biot-Savart, δυνάμεισ μεταξφ ρευματοφόρων
αγωγών, νόμοσ Ampere, κίνθςθ ςε θλεκτρομαγνθτικό πεδίο και εφαρμογζσ, Ηλεκτρομαγνθτικι
Επαγωγι, Αυτεπαγωγι)



Ταλαντώςεισ (ταλάντωςθ και αρμονικι κίνθςθ, μθχανικζσ ταλαντώςεισ, ταλαντοφμενα
θλεκτρικά κυκλώματα)



Οπτικι (ανάκλαςθ, διάκλαςθ, ςυμβολι, περίκλαςθ)



Κφματα (διαφορικι εξίςωςθ, ιδιότθτεσ, θλεκτρομαγνθτικά κφματα)



Στοιχεία Ατομικισ και Πυρθνικισ Φυςικισ (άτομο, πυρινασ, ραδιενζργεια, αλλθλεπίδραςθ
ακτινοβολίασ με τθν υλθ)

Εργαςτήριο:
 Ειςαγωγι ςτθ κεωρία ςφαλμάτων
 Γραφικζσ παραςτάςεισ
 Διαςτθμόμετρο-μικρόμετρο
 Αεροτροχιά-Μελζτθ ευκφγραμμθσ ομαλά επιταχυνόμενθσ κίνθςθσ
 Μζτρθςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ με το απλό εκκρεμζσ
 Υπολογιςμόσ ςτακεράσ ελατθρίου
 Υπολογιςμόσ μζτρου ελαςτικότθτασ
 Προςδιοριςμόσ τθσ πυκνότθτασ ςτερεών και υγρών με τθ βοικεια τθσ άνωςθσ
 Υπολογιςμόσ του ςυντελεςτι εςωτερικισ τριβισ υγρών
 Μζτρθςθ τθσ εςτιακισ απόςταςθσ φακοφ
 Μζτρθςθ ειδικισ κερμότθτασ υγροφ

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία
με τουσ φοιτητζσ

Στθν τάξθ
Υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ power
point
Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Δπαστηπιότητα

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζθοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη,
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτήριο,
Πρακτική
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό
Εργαςτήριο,
Διαδραςτική
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Φόπτορ Επγασίαρ
Εξαμήνος

Διαλέξειρ

80

Επγαζηηπιακέρ Αζκήζειρ

65

Αηομική Επγαζία
(Μελέηη και ανάλςζη
βιβλίων και άπθπων/)

15

Αςηοηελήρ Μελέηη
(επίλςζη αζκήζεων)

15

Σύνολο Μαθήμαηορ
175

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

Θεωρία


Τελικι γραπτι εξέηαζη ζηη διδασθείζα ύλη. Οι
εξεηάζειρ ππαγμαηοποιούνηαι ζηα Ελληνικά και
πεπιλαμβάνοςν: α) επίλςζη αζκήζεων και β) απαντιςεισ
ςε επωηήζειρ κπίζεωρ



Παποςζίαζη αηομικήρ επγαζίαρ ή επιλεγμένων
αζκήζεων ζε θέμαηα ζσεηικά με ηη διδασθείζα ύλη
Εργαςτιριο
 Γπαπηή ππόοδορ ζηην ύλη ηων δύο ππώηων
επγαζηηπιακών αζκήζεων
 Κάθε επγαζηηπιακή άζκηζη αξιολογείηαι με ηην
παπάδοζη αηομικήρ γπαπηήρ επγαζίαρ και με πποθοπική
εξέηαζη. Ο βαθμόρ πποκύπηει από ηον βακμο των
προφορικών εξετάςεων (με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0.6)
και από το βακμό των γραπτών εργαςιών (με
ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0.4)
 Τελική γπαπηή εξέηαζη η οποία πεπιλαμβάνει:
α) επωηήζειρ θεωπίαρ
β) επεξεπγαζία μεηπήζεων για ηην εξαγωγή θςζικών
ποζοηήηων
Ο τελικόσ βακμόσ του εργαςτθρίου προκφπτει από το μζςο
όρο τθσ τελικισ γραπτισ εξζταςθσ και τθσ αξιόλογθςθσ των
εργαςτθριακών μακθμάτων .

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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