
ΚαλωσορίζουμεΚαλωσορίζουμε τηντην τάξητάξη τωντων
αποφοίτωναποφοίτων μαςμας τουτου 20120166……!!!!!!



ΦΦ ΥΥ ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΗΗ …………..

Γι΄αυτήνΓι΄αυτήν άλλωστεάλλωστε δενδεν είμαστεείμαστε εδώεδώ ((σχεδόνσχεδόν)	)	όλοιόλοι;;;;

ΑΑ.	.	ΚαραμπαρμπούνηςΚαραμπαρμπούνης
ΑναπλΑναπλ.	.	ΚαθηγητήςΚαθηγητής

ΤομέαςΤομέας ΠυρηνικήςΠυρηνικής && ΣωματιδιακήςΣωματιδιακής ΦυσικήςΦυσικής
ΚαλωσόρισμαΚαλωσόρισμα Α΄ετώνΑ΄ετών 88--1010--20122012



TheThe NobelNobel PrizePrize inin PhysicsPhysics 202012????12????

Tuesday 9 October, 11:45 a.m. at the 
earliest - The Nobel Prize in Physics
The prize will be announced by Staffan
Normark, Permanent Secretary of the 
Royal Swedish Academy of Sciences
Press room of the Royal Swedish 
Academy of Sciences



ΔομήΔομή ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου

•• ΣύγκλητοςΣύγκλητος******
•• ΤμήματαΤμήματα****
•• ΤομείςΤομείς**
• Προσωπικό:	ΔΕΠΔΕΠ,	,	ΕΤΕΠΕΤΕΠ,	,	ΕΕEEΔΙΠΔΙΠ,	,	
ΙΔΑΧΙΔΑΧ,	ΔιοικητικοίΔιοικητικοί

•• ΓΣΕΣΓΣΕΣ ((ΜετΜετ//κάκά)	&	)	&	ΓΣΓΣ ΤμήματοςΤμήματος,	,	
•• ΔΣΔΣ ΤμήματοςΤμήματος &	&	ΓΣΓΣ ΤομέωνΤομέων καικαι
•• ΣυντονιστικήΣυντονιστική ΕπιτροπήΕπιτροπή ΜεταπτυχιακώνΜεταπτυχιακών



ΠροφίλΠροφίλ ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου καικαι ΤμήματόςΤμήματός μαςμας

•• 32 32 ΤμήματαΤμήματα, 9, 922 ΜετΜετ//κάκά προγράμματαπρογράμματα
•• ~1~12121,00,0000 ΠροπτυχιακοίΠροπτυχιακοί ΦοιτητέςΦοιτητές (1150+2300)(1150+2300)
•• ~1~122,,440000 ΜεταπτυχιακοίΜεταπτυχιακοί ΦοιτητέςΦοιτητές ((MScMSc 400 / PhD 130)400 / PhD 130)
ΑκαδΑκαδ. . έτοςέτος ΑρΑρ..ΠτυχΠτυχ.. ΆριστΆριστ ΛΛ..ΚαλώςΚαλώς ΚαλώςΚαλώς
<1996<1996--2002008>      19278>      1927 1,8%            63,5%            34,7%1,8%            63,5%            34,7%
•• 9393 μέλημέλη ΔΕΠΔΕΠ
•• 33 μέλημέλη ΕΕ..ΕΕ..ΔΙΔΙ..ΠΠ
•• 1212 ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..ΠΠ..
•• 88 ΔιοικητικόΔιοικητικό ΠροσωπικόΠροσωπικό ((ΓραμματείαΓραμματεία μαςμας))
•• ~~2626 ΙΔΑΧΙΔΑΧ
•• ΕισακτέοιΕισακτέοι ((ΜΕΜΕ μεταγραφείςμεταγραφείς κλπκλπ) ) ~ <2~ <2550>0>
•• ΑπόφοιτοιΑπόφοιτοι ~<~<1160> 60> ~60%~60%



•• 5 5 ΤομείςΤομείς ::
•• ΣτερεάςΣτερεάς ΚατάστασηςΚατάστασης
•• ΠυρηνικήςΠυρηνικής & & ΣωματιδιακήςΣωματιδιακής ΦυσικήςΦυσικής
•• ΑστρονομίαςΑστρονομίας -- ΑστροφυσικήςΑστροφυσικής –– ΜηχανικήςΜηχανικής
•• ΠεριβάλλονΠεριβάλλον -- ΜετεωρολογίαςΜετεωρολογίας
•• ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής –– ΗΥΗΥ -- ΤηλεπικοινωνιώνΤηλεπικοινωνιών & & 

ΑυτοματισμούΑυτοματισμού))

ΟιΟι ερευνητικέςερευνητικές ασχολίεςασχολίες ΤομέωνΤομέων



ΤοΤο δικόδικό σαςσας προφίλπροφίλ
• 41%	Θετ.,31%	Τεχ.,1%	Θεω 27%	Θετ&Τεχ
• 67%	1η,	20% 2η,3η,	4%	4η,5η &	9%	άλλη ΠΡΙΝΠΡΙΝ
• 69%	1η,	21%	2η,3η,	2%	4η,5η &	8%	άλλη METMETΑΑ

• ΗΥ~98%	γνώση,	95%	πρόσβαση,87%	int+,21% γλώσ.προγ
• <Φκατ>	19.1,	<Φγεν>	18.8,	<<ΜΜκατκατ>~1>~155.2.2--,	<Μγεν>~18.6
• ~97%	Αγγλικά,	71%	2η γλώσσα+ &	4%	3	γλώσσες
• ~84%	Σπίτι+,	16%	Ενοικίαση-,	0%	Φοιτ.	Εστίες
• ~85%	Δ.	Συγκ.,	8%	Ίδια μέσα,	7%	Πόδια
•• ΧρόνοςΧρόνος άφιξηςάφιξης απόαπό διαμονήδιαμονή σαςσας :: 5555
•• ΕργασίαΕργασία:: μόνιμημόνιμη =	3%		=	3%		περιστασιακήπεριστασιακή =	=	1212%+%+
•• ΚατευθύνσηΚατευθύνση:	A:	A==77%%,	,	BB=43%=43%,, ΓΓ=3=311%+%+,	,	ΔΔ==77%	%	καικαι EE==112%2%
•• ~~7788%	%	ΈρευναΈρευνα--,, 114%	4%	ΕκπΕκπ..++,, 2%	2%	ΠτυχίοΠτυχίο,, 66%	%	άλλοάλλο



ΝέοΝέο ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΣπουδώνΣπουδών
((απόαπό 20112011--12	12	καικαι μετάμετά))

•• ΥποχρεωτικάΥποχρεωτικά ΜαθήματαΜαθήματα (25)(25)
•• ΜαθήματαΜαθήματα ΕπιλογήςΕπιλογής ΚορμούΚορμού (1	(1	απόαπό 3)3)
•• ΜαθήματαΜαθήματα ΚατευθύνσεωνΚατευθύνσεων (3	(3	
υποχρεωτικάυποχρεωτικά +	3	+	3	επιλογήςεπιλογής τηςτης
ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης))

•• ΕλεύθερεςΕλεύθερες επιλογέςεπιλογές (3	(3	μαθήματαμαθήματα))
•• ΘέματαΘέματα ΣύγχρονηςΣύγχρονης ΦυσικήςΦυσικής (1(1οοεξάμηνοεξάμηνο))
•• ΕκπόνησηΕκπόνηση ΔιπλωματικήςΔιπλωματικής ΕργασίαςΕργασίας
•• 7	7	ΕργαστήριαΕργαστήρια (4	(4	ΒασικάΒασικά,	2	,	2	ΚορμούΚορμού καικαι 1	1	
ΚατεύθυνσηςΚατεύθυνσης))



ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012–2013 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 
 

Περίοδος Διδασκαλίας: Έναρξη: Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 

 Λήξη: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 

Περίοδος εξετάσεων: Έναρξη: Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 

 Λήξη:  Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 

Επίσημες αργίες:  

- Εθνική  Εορτή Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 

- Επέτειος Πολυτεχνείου Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012 

-Διακοπές Χριστουγέννων  Από Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012 

  μέχρι και Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 
- Πανεπιστημιακή Εορτή  

   Τριών Ιεραρχών Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 

 



ΜαθήματαΜαθήματα 11ουου εξαμήνουεξαμήνου……

•• ΥΥ03120312 ΑνάλυσηΑνάλυση ΙΙ καικαι ΕφαρμογέςΕφαρμογές
•• ΥΥ013013 ΦυσικήΦυσική ΙΙ ((ΜηχανικήΜηχανική) ) **
•• ************ ΘέματαΘέματα ΣύγχρονηςΣύγχρονης ΦυσικήςΦυσικής ** (3/5(3/5))
•• Y0314Y0314 ΒασικόΒασικό ΕργαστήριοΕργαστήριο ΦυσικήςΦυσικής ΙΙ
•• ΥΥ015015 ΥπολογιστέςΥπολογιστές ΙΙ ((καικαι ΕργαστήριοΕργαστήριο))
•• ΥΥ03170317 ΠιθανότητεςΠιθανότητες, , ΣτατιστικήΣτατιστική & & ΣτοιχείαΣτοιχεία

ΑριθμητικήςΑριθμητικής ΑνάλυσηςΑνάλυσης









Οι προπτυ χια κο ί  κα ι  με τα πτυ χιακο ί  φ ο ι τητ ές καθ ώς 
κα ι  ο ι  υ πο ψ ή φ ιο ι  διδ άκτο ρε ς θα  μπο ρο ύν να  
υ πο βά λο υν η λε κρο νι κά  τη ν α ί τηση  το υ ς για  την 
έ κδο ση  τη ς νέ ας α καδη μα ϊκή ς τα υτό τη τα ς (ΠΑΣΟ) 
από την Δευ τέ ρα  24/ 0 9/ 20 12 στη ν η λ εκ τρο νική 
δ ιε ύ θ η νση : 
h t t p: / / academ idd .m in edu ..go v.gr . 
Aπό τη ν Γραμμ ατε ία  

http://academidd.minedu..gov.gr



http://http://eudoxus.greudoxus.gr//
Συγγράμματα





ΠίνακαςΠίνακας ΠεριεχομένωνΠεριεχομένων
ΕνδεικτικόΕνδεικτικό ΚεφάλαιοΚεφάλαιο



ΣυγγράμματαΣυγγράμματα





Y0312  Ανάλυση Ι και Εφαρμογές
1       Μαθηματική Ανάλυση Ι,  Θ.Μ. Ρασσάς, Εκδόσεις Συμεών

2011, Αθήνα, 13003337
2 Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός, Λ.Ν. Τσίτας, 

Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, 2003, Αθήνα, 45390
3       Γενικά Μαθηματικά (Απειροστικός Λογισμός) τ. 1, Χ.Ε. Αθα-

νασιάδης, Ε.Μ. Γιαννακούλας, Σ.Χ. Γιωτόπουλος, Εκδόσεις
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, 2009, Αθήνα 45324



eclass:

Οι Ηλεκτρονικές σελίδες Μαθημάτων
Κάντε εγγραφή στα Μαθήματα ώστε να υπάρχει
η δυνατότητα επικοινωνίας σας με τους Διδάσκοντες
Υπάρχει πληροφοριακό υλικό στα έγγραφα, 
ανακοινώσεις και μια σειρά εργαλείων αμφίδρομης
επικοινωνίας
Υπάρχει η δυνατότητα ομαδικής αποστολής e-mail
σε περιπτώσεις σημαντικών ή επειγόντων ανακοι-
νώσεων
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διαγραφείτε αν δεν
επιθυμείτε να παίρνετε μηνύματα κλπ

http://eclass.uoa.gr/modules/auth/listtomeis.php?fc=2







Λέμε
Λέμε κάθε

κάθε χρονιά
χρονιά……..

στους
στους Πρωτοετείς

Πρωτοετείς



Συμβουλές…(???)
(ή πώς να αποφύγετε τη τραγωδία…)

•• ΠοιαΠοια είναιείναι ηη τραγωδίατραγωδία??

•• ΗΗ δικήδική μαςμας ««αγωνίααγωνία»»;; μέχριμέχρι νανα ανοίξετεανοίξετε τατα
μάτιαμάτια σαςσας θαθα είναιείναι ήδηήδη ΧριστούγενναΧριστούγεννα!!!!

•• ΜέχριΜέχρι νανα αναρωτηθείτεαναρωτηθείτε ««πουπου πάωπάω»» θαθα
««είσαστεείσαστε»» στοστο 33οο έτοςέτος καικαι θαθα χρωστάτεχρωστάτε
ήδηήδη απόαπό προηγούμεναπροηγούμενα έτηέτη >12	>12	μαθήματαμαθήματα……



ΔίδαγμαΔίδαγμα ((τοτο ……αυτονόητοαυτονόητο))

ΔιδασκαλίαΔιδασκαλία 

ΔιάβασμαΔιάβασμα 

ΕξέτασηΕξέταση 
ΠτυχιούχοιΠτυχιούχοι

ΦυσικοίΦυσικοί
??

παράλληλαπαράλληλα
στιςστις εξετάσειςεξετάσεις



ΠοιαΠοια είναιείναι ηη παγίδαπαγίδα??????

•• ΌποιοΌποιο μάθημαμάθημα θέλετεθέλετε…………
•• ΌποτεΌποτε θέλετεθέλετε…………
•• ΌσεςΌσες φορέςφορές θέλετεθέλετε……....

ΗΗ παγίδαπαγίδα είναιείναι ότιότι μπορείτεμπορείτε νανα ««δώσετεδώσετε»»

ΠοιαΠοια ««χρήσηχρήση»» νανα περιμένειπεριμένει κανείςκανείς νανα κάνετεκάνετε μεμε τατα
παραπάνωπαραπάνω μοναδικάμοναδικά στοστο κόσμοκόσμο (!)(!) ««προνόμιαπρονόμια»»
σταστα 18 18 σαςσας χρόνιαχρόνια????

 τατα ««προνόμιαπρονόμια»» γίνονταιγίνονται ηη τραγωδίατραγωδία σαςσας……



ΑναπόφευκτηΑναπόφευκτη καικαι ηη προσφυγήπροσφυγή σαςσας σταστα
««βοηθήματαβοηθήματα»», , σταστα SOSSOS θέματαθέματα κλπκλπ

ΠολλέςΠολλές φορέςφορές αυτάαυτά εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν τοτο
««περνάωπερνάω»» έναένα μάθημαμάθημα
ΔενΔεν εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν τοτο μαθαίνωμαθαίνω
καικαι περνάωπερνάω έναένα μάθημαμάθημα......

τοτο άγχοςάγχος καικαι ηη αγωνίααγωνία οδηγούνοδηγούν ((σπανίωςσπανίως*)*)
καικαι στηστη λεγόμενηλεγόμενη ““παιδείαπαιδεία τουτου ........ΑΑ7!! 7!! ””



Α7 ?? ή αλλιώς
στη παιδεία του
74X105mm

ήή καικαι σεσε άλλεςάλλες μορφέςμορφές ««πάληςπάλης»»
ή τουΑ8!!









Λήψη μέτρων???



ΤιΤι μπορείτεμπορείτε νανα κάνετεκάνετε;;

in the year in the year 25 25 2525……..
κα

ι
κα

ι μ
ειςμε
ις

.. .. π
ότ

ε
πότ

ε θαθα
πάρ

ου
με

πάρ
ου

με
πτυ

χίο
πτυ

χίο
????



ΑφήστεΑφήστε τιςτις φήμεςφήμες τωντων διαδρόμωνδιαδρόμων εκείεκεί
πουπου τιςτις ακούσατεακούσατε. . ΈχετεΈχετε χρόνοχρόνο νανα διαδια--
μορφώστεμορφώστε τιςτις δικέςδικές σαςσας απόψειςαπόψεις……....

ΠαρακολουθείστεΠαρακολουθείστε τιςτις παραδόσειςπαραδόσεις……..
((αναστρέφεταιαναστρέφεται σιγάσιγά σιγάσιγά τοτο χαμηλόχαμηλό %%))

ΜΑΘΕΤΕΜΑΘΕΤΕ νανα κρατάτεκρατάτε δικέςδικές σαςσας σημειώσημειώ--
σειςσεις, , πουπου θαθα τιςτις δουλεύετεδουλεύετε ξανάξανά καικαι ξανάξανά

ΑσχοληθείτεΑσχοληθείτε μεμε τοτο διάβασμάδιάβασμά σαςσας απόαπό
λίγολίγο αλλάαλλά συστηματικάσυστηματικά όληόλη τητη χρονιάχρονιά..

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ νανα αποτύχετεαποτύχετε……..



ΈναΈνα μάθημαμάθημα ΔΕΝΔΕΝ μαθαίνεταιμαθαίνεται μόνομόνο μεμε
««άλφαάλφα»» ώρεςώρες διάβασμαδιάβασμα ΣΤΙΣΣΤΙΣ εξετάσειςεξετάσεις……
& & ΑΝΑΝ τοτο ««περάσετεπεράσετε»» έχειέχει ημερομηνίαημερομηνία λήξηςλήξης……
ΟιΟι εξετάσειςεξετάσεις σαςσας ««γίνονταιγίνονται»» ηη πεμπτουσίαπεμπτουσία
τηςτης ««μάθησήςμάθησής»» σαςσας……!!
ΤαΤα πάνταπάντα γυρίζουνγυρίζουν γύρωγύρω απόαπό αυτέςαυτές……!!
ΤαΤα SOSSOS θέματαθέματα, , οο ανάποδοςανάποδος διορθωτήςδιορθωτής, , 
οιοι αντιγραφέςαντιγραφές, , τατα % % επιτυχίαςεπιτυχίας κλπκλπ κλπκλπ..

ΝαΝα ρωτάτερωτάτε τουςτους ΔιδάσκοντεςΔιδάσκοντες γιαγια τιςτις απορίεςαπορίες
πουπου έχετεέχετε στοστο διάβασμάδιάβασμά σαςσας

ΝαΝα ρωτάτερωτάτε τουςτους ΔιδάσκοντεςΔιδάσκοντες γιαγια τιςτις απορίεςαπορίες
πουπου έχετεέχετε στοστο διάβασμάδιάβασμά σαςσας ((όχιόχι κενάκενά!!!!)!!!!)



ΒάλτεΒάλτε στηστη ζωήζωή σαςσας τητη λέξηλέξη ««μαθαίνωμαθαίνω»» έναένα
μάθημαμάθημα στηστη θέσηθέση τουτου ««περνάωπερνάω»» έναένα μάθημαμάθημα

ΑφήστεΑφήστε τοτο ρόλορόλο τωντων παρατάξεωνπαρατάξεων καικαι τηςτης ΠολιτικήςΠολιτικής
τουςτους εκείεκεί πουπου ανήκουν…
ΜηνΜην μπλέκετεμπλέκετε άσχεταάσχετα πράγματαπράγματα……....

ΒρεθείτεΒρεθείτε μεμε τουςτους αντίστοιχουςαντίστοιχους ΣυμβούλουςΣυμβούλους σαςσας ΚαΚα--
θηγητέςθηγητές(*)(*).. ΑκούστεΑκούστε καικαι τητη γνώμηγνώμη τουςτους……..

ΑκούστεΑκούστε καικαι τητη γνώμηγνώμη συμφοιτητώνσυμφοιτητών σαςσας πουπου είναιείναι
μέσαμέσα σταστα ΑμφιθέατραΑμφιθέατρα……



ΝαΝα ξέρετεξέρετε ότιότι ……ΚΑΝΕΝΑΣΚΑΝΕΝΑΣ δενδεν απέτυχεαπέτυχε σεσε
έναένα μάθημαμάθημα επειδήεπειδή ίσχυείσχυε οο ΝόμοςΝόμος 815 815 ήή οο
ΝόμοςΝόμος ΠλαίσιοΠλαίσιο ήή οο νόμοςνόμος τηςτης ΓιαννάκουΓιαννάκου ήή οο
νόμοςνόμος ΔιαμαντοπούλουΔιαμαντοπούλου ήή ήή κλπκλπ κλπκλπ!!!!!!!!

ΘαΘα πρέπειπρέπει νανα μάθετεμάθετε καικαι πώςπώς νανα διαβάζετεδιαβάζετε……
ΔενΔεν είσαστεείσαστε σεσε ««ΠανελλήνιεςΠανελλήνιες»» πλέονπλέον……..
ΠρέπειΠρέπει νανα μάθετεμάθετε πώςπώς νανα κρατάτεκρατάτε τιςτις ΔΙΚΕΣΔΙΚΕΣ
σαςσας προσωπικέςπροσωπικές σημειώσειςσημειώσεις, , πουπου νανα
μπορείτεμπορείτε νανα ξαναξανα καικαι ξαναξανα--διαβάζετεδιαβάζετε
ΚαιΚαι νανα καταλαβαίνετεκαταλαβαίνετε ακριβώςακριβώς ΤΙΤΙ γράψατεγράψατε!!!!!!



ΤοΤο ερώτημαερώτημα επομένωςεπομένως τίθεταιτίθεται σκληρόσκληρό::
θέλετεθέλετε νανα γίνετεγίνετε ΦυσικοίΦυσικοί (7(788% % έρευναέρευνα!!)!!)
ήή απλάαπλά πτυχιούχοιπτυχιούχοι; ; 

ΚαθορίστεΚαθορίστε εσείςεσείς μόνοιμόνοι σαςσας τητη ζωήζωή σαςσας,,
τοτο πότεπότε θαθα πάρετεπάρετε ΠτυχίοΠτυχίο, , μεμε τιτι
βαθμόβαθμό καικαι ΚΥΡΙΩΣΚΥΡΙΩΣ τιτι επίπεδοεπίπεδο μόρφωσηςμόρφωσης
εσείςεσείς θαθα διαμορφώσετεδιαμορφώσετε……..
ΕίναιΕίναι δικήδική σαςσας, , ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΠΡΟΣΩΠΙΚΗ υπόθεσηυπόθεση!!

ΗΗ απάντησηαπάντηση τώρατώρα είναιείναι ηη προφανήςπροφανής::
ΦυσικοίΦυσικοί αλλάαλλά στηστη πορείαπορεία..........



ΒάλτεΒάλτε λοιπόνλοιπόν
βαθειάβαθειά
μεσ΄τομεσ΄το

πετσίπετσί σαςσας
τητη ΦυσικήΦυσική!!!!!!



ΑςΑς δούμεδούμε λίγολίγο καικαι πωςπως έρχεστεέρχεστε……



USA Un.

% % ΛανθασμένωνΛανθασμένων απαντήσεων

Εισακτέοι φοιτητές ΦυσικήςΦυσικής,, Ηλεκτρολόγων,
ΜΙΘΕ και από ~2300 Πανεπιστήμια US

ΈχετεΈχετε δυσκολίεςδυσκολίες::στηστη σεσε ««βάθοςβάθος»» κατανόησηκατανόηση εννοιώνεννοιών



ΣτηΣτη ΦυσικήΦυσική ΙΙ θαθα συναντήστεσυναντήστε γνωστέςγνωστές σαςσας
έννοιεςέννοιες.	.	ΗΗ εισαγωγήεισαγωγή τουτου διαφορικούδιαφορικού λογιλογι--
σμούσμού είναιείναι ίσωςίσως καικαι ηη καλύτερηκαλύτερη ευκαιρίαευκαιρία
κατανόησήςκατανόησής τουτου.	.	ΜΗΝΜΗΝ φοβάστεφοβάστε τατα ΜαθημαΜαθημα--
τικάτικά,	,	αλλάαλλά προσπαθείστεπροσπαθείστε πολύπολύ σκληράσκληρά γιαγια
νανα τατα μάθετεμάθετε…… θαθα σαςσας χρειαστούνχρειαστούν παντούπαντού!!

ΘαΘα προσπαθήσουμεπροσπαθήσουμε νανα σαςσας εισάγουμεεισάγουμε στηνστην
επιστημονικήεπιστημονική μεθοδολογίαμεθοδολογία……
 ««ΣπάσιμοΣπάσιμο»» τηςτης ΛυκΛυκεειακήςιακής νοοτροπίαςνοοτροπίας::
ηη λύσηλύση προβλημάτωνπροβλημάτων  ««αλγοριθμικήαλγοριθμική»»
δηλαδήδηλαδή ««σεσε κουτάκιακουτάκια»»
 αυτόαυτό είναιείναι τοτο minmin επίπεδοεπίπεδο ««μάθησηςμάθησης»…»…



RattlebackRattleback

Tacoma Narrows Bridge Tacoma Narrows Bridge MinkowfskiMinkowfski space space -- timetime

Microgravity Microgravity 

ΘαΘα δούμεδούμε ενδιαφέρονταενδιαφέροντα θέματαθέματα



ΣταΣτα ΕργαστήριαΕργαστήρια……..

((ηη ΦυσικήΦυσική είναιείναι ΠειραματικήΠειραματική ΕπιστήμηΕπιστήμη))

7788%% έχετεέχετε δειδει πείραμαπείραμα
3737%+%+ έχετεέχετε κάνεικάνει οιοι ίδιοιίδιοι

ΔΔ//ντήςντής ΚαθΚαθ. . ΠΠ. . ΒαρώτσοςΒαρώτσος
ΑναπλΑναπλ. . ΔΔ//ντήςντής ΑΑ. . ΚαραμπαρμπούνηςΚαραμπαρμπούνης



Τα Εργαστήρια συνολικά είναι

ΕπιπλέονΕπιπλέον εργαστήριαεργαστήρια
θαθα έχετεέχετε καικαι απόαπό τατα μαθήματαμαθήματα

ΕπιλογήςΕπιλογής απόαπό τιςτις ΚατευθύνσειςΚατευθύνσεις

ΦΦ11
ΦΦ22
ΦΦ33
ΦΦ44

--------------------------------------------
ΚΟΡΜΟΥΚΟΡΜΟΥ 11
ΚΟΡΜΟΥΚΟΡΜΟΥ 22

--------------------------------------------
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ



Εργαστήριο Φυσικής Ι

• Διαλέξεις (3 εβδομάδες / 2Χ2ώρες
• Άσκηση Α1 – Εφαρμογή θεωρίας
• Άσκηση Α2 και Α3  γνωριμία με τη

πειραματική μέτρηση και λογισμικό
• Άσκηση Α4  νέες τεχνολογίες – online

μετρήσεις με Η/Υ
• Άσκηση Α5  οργανολογία ηλεκτρικών

κυκλωμάτων
• Άσκηση Α6  μετρήσεις παχύμετρο, 

μικρόμετρο, σύνθετα σφάλματα



MBLMBL’’ss

Position

Time

Velocity

Acceleration

ΧρήσηΧρήση τωντων νέωννέων
ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών

((MBL)MBL)



LoggerProLoggerPro

FFTFFT



ΦθίνουσαΦθίνουσα ταλάντωσηταλάντωση

XX

VV



2m

Video	analysis	με χρήση
VideoVideo--cameracamera::
μπάλα του basket



Υπεύθυνος: κ. Ν. Μαμαλούγκος

ΗΗ ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου ΕργαστηρίουΕργαστηρίου ΦυσικήςΦυσικής
http://http://physlab.phys.uoa.grphyslab.phys.uoa.gr



Το Αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ έχει πλέον δυνατότητες
επίδειξηςεπίδειξης πειραμάτωνπειραμάτων για τις Βασικές Φυσικές. Με 2 Data 
προβολές, Ηλεκτρονικό Πίνακα, video, δικτύωση με τον έξω
κόσμο κλπ. 

ΔιαφυλάξτεΔιαφυλάξτε τοτο
απόαπό τιςτις

««γνωστέςγνωστές»»
αφίσεςαφίσες……..



ηη ΦυσικήΦυσική λοιπόνλοιπόν ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ υπέροχηυπέροχη!!!!!!!!

οιοι ……..ΦυσικοίΦυσικοί τοτο ……συζητάμεσυζητάμε!!!!!!!!



ΟΟ ΑριστοτέληςΑριστοτέλης διακρίνειδιακρίνει 4 4 αιτίεςαιτίες σεσε κάθεκάθε εξέλιξηεξέλιξη &&
μεταβολήμεταβολή::
ΜεταξύΜεταξύ αυτώναυτών είναιείναι καικαι ηη
μορφήμορφή ήή ηη ````ενέργειαενέργεια ονον΄΄΄΄ ήή τοτο ````ένυλοένυλο είδοςείδος΄΄΄΄..

ΤοΤο ````ένυλοένυλο είδοςείδος΄΄΄΄ είναιείναι αυτόαυτό πουπου κάθεναςκάθενας έχειέχει
μέσαμέσα τουτου. . ΕμπιστευθείτεΕμπιστευθείτε τοντον ....εαυτόεαυτό σαςσας καικαι
μηνμην αφήσετεαφήσετε κανένανκανέναν άλλοάλλο νανα σαςσας καθορίσεικαθορίσει
τητη ζωήζωή σαςσας καικαι τητη πρόοδόπρόοδό σαςσας εδώεδώ μέσαμέσα!!! !!! 



ΟιΟι 5 5 πιοπιο συχνέςσυχνές …………φαντασιώσειςφαντασιώσεις
τωντων ΠρωτοετώνΠρωτοετών φοιτητώνφοιτητών

1.1. ηη φαντασίωσηφαντασίωση τηςτης λήψηςλήψης πτυχίουπτυχίου απλάαπλά
καικαι χωρίςχωρίς ιδιαίτεροιδιαίτερο κόποκόπο

2.2. ηη φαντασίωσηφαντασίωση τουτου καλόκαρδουκαλόκαρδου ΚαθηγητήΚαθηγητή
3.3. ηη φαντασίωσηφαντασίωση ότιότι τοτο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο είναιείναι

απλάαπλά ηη επέκτασηεπέκταση τουτου ΣχολείουΣχολείου
4.4. ηη φαντασίωσηφαντασίωση ότιότι τατα ««ψιλάψιλά γράμματαγράμματα»» δενδεν

θαθα εξετασθούνεξετασθούν
5.5. ηη φαντασίωσηφαντασίωση ότιότι τοτο περνάωπερνάω έναένα μάθημαμάθημα

είναιείναι πιοπιο σημαντικόσημαντικό απόαπό τοτο μαθαίνωμαθαίνω



ΚαλώςΚαλώς ήρθατεήρθατε λοιπόνλοιπόν στοστο
11οο έτοςέτος τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου......

εδώεδώ ΔΕΝΔΕΝ είναιείναι ηη 44ηη ΛυκείουΛυκείου!!!!

ΝαΝα είστεείστε περήφανοιπερήφανοι πουπου μελετάτεμελετάτε
αυτήναυτήν ΤΗΝΤΗΝ υπέροχηυπέροχη επιστήμηεπιστήμη……. . 
αλλάαλλά νανα θυμάστεθυμάστε ότιότι……



αποφασίστεαποφασίστε λοιπόνλοιπόν: : 
ΦοιτητήςΦοιτητής ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ. . 

ήή ........αείαεί φοιτητήςφοιτητής!!



ΘυμηθείτεΘυμηθείτε ::
ΔικέςΔικές σαςσας σωστέςσωστές ΣημειώσειςΣημειώσεις
ΔιάβασμαΔιάβασμα κανονικόκανονικό, , απλάαπλά συστηματικόσυστηματικό όληόλη
τητη χρονιάχρονιά
ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση στοστο διάβασμαδιάβασμα ((ΑναγνωστήριαΑναγνωστήρια))
ΑπομυθοποίησηΑπομυθοποίηση ««δύσκολωνδύσκολων μαθημάτωνμαθημάτων
ήή στριφνώνστριφνών ΚαθηγητώνΚαθηγητών κλπκλπ κλπκλπ»»
ΝαΝα ρωτάτερωτάτε τιςτις απορίεςαπορίες, , ΜΗΝΜΗΝ αφήνετεαφήνετε κενάκενά

ΑρχίστεΑρχίστε σωστάσωστά! ! καικαι αισιόδοξααισιόδοξα!!

ΗΗ αναβάθμισηαναβάθμιση τηςτης ΠαιδείαςΠαιδείας, , ξεκινάειξεκινάει ΚΑΙΚΑΙ απόαπό εδώεδώ……

ΝαιΝαι νανα ρωτάτερωτάτε τιςτις απορίεςαπορίες, , ΜΗΝΜΗΝ αφήνετεαφήνετε κενάκενά



««ΠεράστεΠεράστε»» λοιπόνλοιπόν ««απέναντιαπέναντι»» χτίζονταςχτίζοντας γέφυρεςγέφυρες……
όχιόχι πατώνταςπατώντας εδώεδώ & & εκείεκεί σεσε πέτρεςπέτρες, , αφήνονταςαφήνοντας κενάκενά.. .. 

ΑρχίστεΑρχίστε σωστάσωστά! ! καικαι αισιόδοξααισιόδοξα!!
ναιναι! ! ΤΩΡΑΤΩΡΑ είναιείναι ηη ευκαιρίαευκαιρία!!!!!!



ΚαλωσορίζουμεΚαλωσορίζουμε λοιπόνλοιπόν τηντην τάξητάξη
τωντων αποφοίτωναποφοίτων μαςμας τουτου 2016*	2016*	

(*)	...(*)	...καικαι μακάριμακάρι νανα τελειώνατετελειώνατε
όλοιόλοι τοτο 2016	!!!!!2016	!!!!!



ευχαριστώευχαριστώ γιαγια τητη προσοχήπροσοχή σαςσας


