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ΚαλωσορίζουμεΚαλωσορίζουμε τηντην τάξητάξη τωντων
αποφοίτωναποφοίτων μαςμας τουτου 20122012……!!!!



The Nobel Prize The Nobel Prize 
in Physics in Physics 
2002008????8????

Dr. HawkingDr. Hawking????



ΜεθαύριοΜεθαύριο, , ΠέμπτηΠέμπτη, 2 , 2 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου, , στιςστις 11110000

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού αλλάαλλά κυρίωςκυρίως τουτου
ερευνητικούερευνητικού έργουέργου ΤομέωνΤομέων



32 32 ΤμήματαΤμήματα ((πτυχίαπτυχία))
~90 ~90 ΜεταπτυχιακάΜεταπτυχιακά ΠρογράμματαΠρογράμματα (4+4)(4+4)

~2100 ~2100 μέλημέλη ∆ΕΠ∆ΕΠ (~121)(~121)
~50 ~50 ΕπιστημονικοίΕπιστημονικοί ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες (1)(1)

~100 ~100 μέλημέλη ΕΕ..ΕΕ..∆Ι∆Ι..ΠΠ (2)(2)
~260~260 ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..ΠΠ.. (1(100))

~1200~1200 ∆ιοικητικό∆ιοικητικό ΠροσωπικόΠροσωπικό (8)(8)

~112,00~112,0000 ΠροπτυχιακοίΠροπτυχιακοί ΦοιτητέςΦοιτητές
~12,000~12,000 ΜεταπτυχιακοίΜεταπτυχιακοί ΦοιτητέςΦοιτητές

ΤοΤο ««προφίλπροφίλ»» τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου μαςμας……

ΣεΣε ((παρενθέσειςπαρενθέσεις)):: αναφέρονταιαναφέρονται στοστο ΤμήμαΤμήμα μαςμας

(*)(*)

(*)(*) μιαμια μικρήμικρή πολιτείαπολιτεία……



ΤοΤο ««προφίλπροφίλ»» τουτου ΤμήματοςΤμήματος
•• ~1~130300 0 ΦοιτητέςΦοιτητές σταστα 4 4 έτηέτη
•• ~~2002000 0 ««επίεπί πτυχίωπτυχίω»»
•• 5 5 ΤομείςΤομείς ::
•• ΣτερεάςΣτερεάς ΚατάστασηςΚατάστασης
•• ΠυρηνικήςΠυρηνικής & & ΣωματιδιακήςΣωματιδιακής ΦυσικήςΦυσικής
•• ΑστρονομίαςΑστρονομίας -- ΑστροφυσικήςΑστροφυσικής –– ΜηχανικήςΜηχανικής
•• ΠεριβάλλονΠεριβάλλον -- ΜετεωρολογίαςΜετεωρολογίας
•• ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής –– ΗΥΗΥ -- ΤηλεπικοινωνιώνΤηλεπικοινωνιών & & 
ΑυτοματισμούΑυτοματισμού))



ΑπόφοιτοιΑπόφοιτοι απόαπό τοτο ΤμήμαΤμήμα ΦυσικήςΦυσικής (1997(1997--2006) 2006) 

161641 41 
~~ 365365 MScMSc
~ 105 ~ 105 PhDPhD

590590102010203131

ΑκαδΑκαδ. . έτοςέτος ΑρΑρ. . 
ΠτυχΠτυχ..

ΆρισταΆριστα
((<<2%)2%)

ΛίανΛίαν ΚαλώςΚαλώς
(~62%)(~62%)

ΚαλώςΚαλώς
(~36%)(~36%)

2005-2006 203 3 132 68
2004-2005 129 2 76 51
2003-2004 220 5 142 73
2002-2003 321 9 204 108
2001-2002 143 2 75 66
2000-2001 185 3 102 80
1999-2000 114 3 72 39
1998-1999 121 1 84 36
1997-1998 95 1 63 31
1996-1997 110 2 70 38

ΕισακτέοιΕισακτέοι ((ΜΕΜΕ μεταγραφείςμεταγραφείς κλπκλπ) ) ~ 290~ 290
& & απόφοιτοιαπόφοιτοι ~<160> ~60%~<160> ~60%



ΑςΑς γνωριστούμεγνωριστούμε ((τοτο δικόδικό σαςσας προφίλπροφίλ ……))
• 49%(70)Θετ.,23%(9)Τεχ.,1(2)%Θεω 27%(17)Θετ&Τεχ
• 55% 1η-, 24% 2η,3η, 6% 4η,5η & 15% άλλη ΠΡΙΝ
• 64%(67) 1η,22%(18) 2η,3η,2%(4) 4η,5η 12%(11) Α METΑ

• ΗΥ~92% γνώση, 92% πρόσβαση,73% int+,19% γλώσ.προγ
• <Φκατ> 18.9, <Φγεν> 18.6, <<ΜΜκατκατ>~1>~155.2.2----, <Μγεν>~18.9
• ~97% Αγγλικά, 73% 2η γλώσσα+ & 6% 3 γλώσσες
• ~82% Σπίτι+, 18% Ενοικίαση-, 0% Φοιτ. Εστίες*
• ~84% ∆. Συγκ., 8.5% Ίδια μέσα, 7.5% Πόδια
•• ΧρόνοςΧρόνος άφιξηςάφιξης απόαπό διαμονήδιαμονή σαςσας :: 3737’’+/+/--2626((110) 110) ((ΠΠ=1=144’’))--
•• ΕργασίαΕργασία:: μόνιμημόνιμη = 12%  = 12%  περιστασιακήπεριστασιακή = 11%  = 11%  ΣΣ=23%=23%
•• ΚατευθύνσηΚατευθύνση: A: A==77%%, , BB==4343%%*,*, ΓΓ==2525%%, , ∆∆==1515% % καικαι EE==1010%%
•• ~~7744%% ΈρευναΈρευνα--,, 1818%% ΕκπΕκπ..++,, 6%6% ΠτυχίοΠτυχίο,, 22%% άλλοάλλο

(*) (*) ““LHCLHC--effecteffect””!!!!



ΛέμεΛέμε κάθεκάθε χρονιάχρονιά……..

στουςστους ΠρωτοετείςΠρωτοετείς



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 >10 >10 μαθήματαμαθήματα……
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ππ..χχ. . ΦυσικήΦυσική ΙΙΙΙ
ΑύγουστοςΑύγουστος 20062006 ΑύγουστοςΑύγουστος 20020077

12% 12% επιτυχίαεπιτυχία……....21% 21% επιτυχίαεπιτυχία !!!!
ΠρόοδοιΠρόοδοι:: ΑΑ’’τειςτεις όσοιόσοι 76%76%
ενώενώ οιοι υπόλοιποιυπόλοιποι 8%!8%!
ποιοιποιοι?? όσοιόσοι ΑΑ’’ πρόοδοπρόοδο!!



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 καικαι ηη τραγωδίατραγωδία σαςσας……



ΤιΤι μπορείτεμπορείτε νανα κάνετεκάνετε;;

in the year in the year 25 25 2525……..
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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, , τοτο %% 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……



ΠρΠρóóλαβανλαβαν νανα σουσου πουνπουν óóτιτι τοτο ΦυσικΦυσικóó είναιείναι πολύπολύ
δύσκολοδύσκολο, , χάλιαχάλια οργανωμένοοργανωμένο καικαι óóτιτι γιαγια νανα τατα
βγάλειςβγάλεις πέραπέρα θαθα χρειαστείςχρειαστείς τηντην βοήθειάβοήθειά τουςτους? ? ΈναΈνα
απαπóó τατα σημαντικάσημαντικά πράγματαπράγματα πουπου θαθα μάθειςμάθεις στοστο
ΦυσικΦυσικóó είναιείναι τοτο νανα σκέφτεσαισκέφτεσαι. . ΣκέψουΣκέψου λοιπλοιπóóνν, , πρινπριν
πεισθείςπεισθείς. . ΤοΤο ΦυσικΦυσικóó έχειέχει πολλάπολλά νανα σουσου δώσειδώσει, , αρκείαρκεί
νανα τουτου δώσειςδώσεις μίαμία ευκαιρίαευκαιρία..
ΗΗ αλήθειααλήθεια βγαίνειβγαίνει συνήθωςσυνήθως μεμε λογικάλογικά βήματαβήματα. . ΑνΑν
ρωτήσειςρωτήσεις κάποιονκάποιον πουπου βρίσκεταιβρίσκεται έξωέξω απαπóó τατα
αμφιθέατρααμφιθέατρα θαθα μάθειςμάθεις αυτάαυτά πουπου ξέρουνξέρουν αυτοίαυτοί πουπου
βρίσκονταιβρίσκονται έξωέξω απαπóó τατα αμφιθέατρααμφιθέατρα. . ΡώταΡώτα αυτούςαυτούς
πουπου βρίσκονταιβρίσκονται μέσαμέσα σεσε αυτάαυτά καικαι παρακολουθούνπαρακολουθούν, , 
είναιείναι αρκετάαρκετά πιθανπιθανóó νανα ακούσειςακούσεις πολύπολύ διαφορετικέςδιαφορετικές
απαπóóψειςψεις……....

http://http://www.cc.uoa.gr/~ctrikali/discuswww.cc.uoa.gr/~ctrikali/discus

dimitrisjuggler@hotmail.grdimitrisjuggler@hotmail.gr



καικαι νανα ξέρετεξέρετε ότιότι ……ΚΑΝΕΝΑΣΚΑΝΕΝΑΣ δενδεν απέτυχεαπέτυχε σεσε
έναένα μάθημαμάθημα επειδήεπειδή ίσχυείσχυε οο ΝόμοςΝόμος 815 815 ήή οο
ΝόμοςΝόμος ΠλαίσιοΠλαίσιο ήή 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 επιστήμονεςεπιστήμονες (74% (74% 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!!



ΑςΑς δούμεδούμε λίγολίγο καικαι πωςπως έρχεστεέρχεστε……



USA Un.

% % ΛανθασμένωνΛανθασμένων απαντήσεων

Εισακτέοι φοιτητές Φυσικής, 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 ΛυκειακήςΛυκειακής 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



ΦθίνουσαΦθίνουσα ταλάντωσηταλάντωση

XX

VV



ΕΝΑΡΞΗΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ((ΜΗΧΑΝΙΚΗΜΗΧΑΝΙΚΗ))
απόαπό τητη ΔευτέραΔευτέρα 66 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου 20082008

Οι φοιτητές χωρίζονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
σε δύο Τμήματα σύμφωνα με το επώνυμό τους:

TMHMA Α : (Επώνυμο από Α - ΜΑ) (6/10/2008)
(Διδάσκοντες : Φ. Διάκονος, Α. Καραμπαρμπούνης

και Χ. Κτορίδης):
ΔευτέραΔευτέρα 9-11 Αμφιθέατρο Αρίσταρχος
Τρίτη 10-1 Αμφιθέατρο Αρίσταρχος
Παρασκευή 11-1 Αμφιθέατρο Αρίσταρχος

TMHMA Β : (Επώνυμο από ΜΕ - Ω) (7/10/2008)(7/10/2008)
(Διδάσκοντες : Α. Μανουσάκης και Λ. Ρεσβάνης)

ΤρίτηΤρίτη 1-3 Αμφιθέατρο Αρίσταρχος
Τετάρτη 11-1 Αμφιθέατρο Αρίσταρχος
Παρασκευή 1-4 Αμφιθέατρο Αρίσταρχος

ΦυσικήΦυσική ΙΙ ((ΜηχανικήΜηχανική –– ΕιδΕιδ. . ΣχετικότηταΣχετικότητα))



Ολοκληρώνετε & το Αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ για να έχει
δυνατότητες επίδειξηςεπίδειξης πειραμάτωνπειραμάτων για τις Βασικές Φυσικές. 
Με Data προβολές, Ηλεκτρονικό Πίνακα, video, Δικτύωση με
τον έξω κόσμο κλπ. διαφυλάσσοντας και τη δυνατότητα
κλασσικού τρόπου παράδοσης με κιμωλία και με διαφάνειες

ΔιαφυλάξτεΔιαφυλάξτε τοτο απόαπό τιςτις
γνωστέςγνωστές αφίσεςαφίσες……..



ΔυοΔυο λόγιαλόγια γιαγια τατα ΕργαστήριαΕργαστήρια……..

((ηη ΦυσικήΦυσική είναιείναι ΠειραματικήΠειραματική ΕπιστήμηΕπιστήμη))

68%68% έχετεέχετε δειδει πείραμαπείραμα
35%+35%+ έχετεέχετε κάνεικάνει οιοι ίδιοιίδιοι

ΔΔ//ντήςντής ΚαθΚαθ. . ΠΠ. . ΒαρώτσοςΒαρώτσος



Τα Εργαστήρια συνολικά είναι

• 12 Υποχρεωτικά
Εργαστήρια
– Φ1
– ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
– ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
– Φ2
– ΧΗΜΕΙΑΣ
– ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ
– Φ3
– ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
– Φ4
– ΦΥΣ. ΣΥΜΠ. ΥΛΗΣ
– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
– ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ

ΕπιπλέονΕπιπλέον εργαστήριαεργαστήρια θαθα έχετεέχετε
καικαι απόαπό τατα μαθήματαμαθήματα ΕπιλογήςΕπιλογής
καικαι τιςτις ΚατευθύνσειςΚατευθύνσεις
(~ 0(~ 0--44 ακόμαακόμα maxmax))

ΈχειΈχει ήδηήδη αρχίσειαρχίσει μιαμια πολύπολύ
μεγάλημεγάλη προσπάθειαπροσπάθεια γιαγια τηντην
αναβάθμισηαναβάθμιση τωντων ΕργαστηΕργαστη--
ρίωνρίων τουτου ΤμήματοςΤμήματος καικαι αναανα--
μόρφωσημόρφωση τηςτης ΕργαστηριακήςΕργαστηριακής
παιδείαςπαιδείας μέσαμέσα απόαπό τοτο ΝέοΝέο
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΣπουδώνΣπουδών



ΣτοΣτο ΕργαστήριοΕργαστήριο ΦυσικήςΦυσικής ΙΙ::

ΓίνονταιΓίνονται συνεχείςσυνεχείς προσπάθειεςπροσπάθειες γιαγια βελτίωσηβελτίωση
τηςτης διδακτικήςδιδακτικής αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας,,
τηςτης κατανόησηςκατανόησης φαινόμενωνφαινόμενων καικαι εννοιώνεννοιών..
ΤηςΤης απόκτησηςαπόκτησης εργαστηριακώνεργαστηριακών δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
καικαι εξοικείωσηεξοικείωση μεμε τοτο πειραματικόπειραματικό σφάλμασφάλμα
μέτρησηςμέτρησης, , εκτίμησηςεκτίμησης && ελαχιστοποίησήςελαχιστοποίησής τουτου..

ΕίναιΕίναι τοτο βασικόβασικό εισαγωγικόεισαγωγικό ΕργαστήριοΕργαστήριο καικαι
θαθα σαςσας μάθειμάθει καικαι όλαόλα τατα απαραίτητααπαραίτητα γιαγια κάθεκάθε
άλλοάλλο ΕργαστήριοΕργαστήριο……..



ΣταΣτα εργαστήριαεργαστήρια ΦυσικήςΦυσικής ΙΙ θαθα ξεκινήσετεξεκινήσετε μεμε τιςτις
ΕισαγωγικέςΕισαγωγικές διαλέξειςδιαλέξεις ((υπάρχουνυπάρχουν ήδηήδη σχετικέςσχετικές
ανακοινώσειςανακοινώσεις). ). ΘαΘα κάνετεκάνετε ΕργαστήριοΕργαστήριο πουπου δενδεν
έχειέχει τίποτατίποτα νανα ζηλέψειζηλέψει σεσε υποδομήυποδομή καικαι σύστημασύστημα
απόαπό άλλαάλλα τουτου εξωτερικούεξωτερικού..
ΘαΘα αφιερώνετεαφιερώνετε τιςτις πρέπουσεςπρέπουσες ώρεςώρες καικαι όχιόχι
άχρηστεςάχρηστες & & πολύωρεςπολύωρες απασχολήσειςαπασχολήσεις κλπκλπ……..

ΘαΘα σαςσας δώσουμεουμε καικαι σεσε CDCD ((μεμε φροντίδαφροντίδα τουτου
ΕργαστηρίουΕργαστηρίου) ) έτοιμαέτοιμα templatestemplates όπουόπου θαθα υπάρχειυπάρχει
ηη δυνατότηταδυνατότητα διεξαγωγήςδιεξαγωγής πολύπλοκωνπολύπλοκων –– χρονοχρονο--
βόρωνβόρων πράξεωνπράξεων σεσε μικρόμικρό χρόνοχρόνο ((προςπρος όφελοςόφελος τηςτης
ουσίαςουσίας).).
ΘαΘα σαςσας δοθείδοθεί καικαι τοτο λογισμικόλογισμικό πουπου θαθα χρησιμοχρησιμο--
ποιήσετεποιήσετε σταστα MBLMBL

(* (* ΝΝ. . ΜαμαλούγκοςΜαμαλούγκος))
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ΕισαγωγήΕισαγωγή νέωννέων
ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών
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LoggerPro LoggerPro 

FFTFFT



2m

Video analysis με χρήση
Video-camera: 
μπάλα του basket



Υπεύθυνος: κ. Ν. Μαμαλούγκος

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

http://physlab.phys.uoa.gr/


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

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



ΟΟ ΑριστοτέληςΑριστοτέλης διακρίνειδιακρίνει 4 4 αιτίεςαιτίες σεσε κάθεκάθε εξέλιξηεξέλιξη &&
μεταβολήμεταβολή::
αα) ) ΗΗ ύληύλη,, τοτο ````δυνάμειδυνάμει ονον΄΄΄΄. . 
ββ) ) ΗΗ ενέργειαενέργεια..
γγ) ) ΗΗ μορφήμορφή ήή ````ενέργειαενέργεια ονον΄΄΄΄ ήή ````ένυλοένυλο είδοςείδος΄΄΄΄..
ΣΣαναν παράδειγμαπαράδειγμα, , ηη μορφήμορφή είναιείναι τοτο σχήμασχήμα καικαι ηη
εικόναεικόνα πουπου θαθα πάρειπάρει οο σπόροςσπόρος ενόςενός φυτούφυτού. . 
ΤοΤο τιτι θαθα γίνειγίνει είναιείναι μέσαμέσα τουτου………………
δδ)) ΣκοπόςΣκοπός ήή ````τέλοςτέλος΄΄΄΄

ΤοΤο ````ένυλοένυλο είδοςείδος΄΄΄΄ είναιείναι αυτόαυτό πουπου κάθεναςκάθενας έχειέχει
μέσαμέσα τουτου. . ΕμπιστευθείτεΕμπιστευθείτε τοντον ....εαυτόεαυτό σαςσας!!!!!!



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 ξέρετεξέρετε καικαι ότιότι……

(*) ...(*) ...sorry sorry ΝίκοΝίκο



ΘυμηθείτεΘυμηθείτε λοιπόνλοιπόν::
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!!
ΤΩΡΑΤΩΡΑ είναιείναι ηη ευκαιρίαευκαιρία!!!!!!

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.. .. 

ηη ....συνέχειασυνέχεια σταστα ΑμφιθέατραΑμφιθέατρα
απόαπό τητη ΔευτέραΔευτέρα!!!!
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