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n Ρ ο Λ ο Γ ο 

Ο Οδnγός Σπουδών του Τ μnματος Φυσικr\ς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι μια έκδο

σπ που αποσκοπεί κυρίως στο να δώσει με περιεκτικό τρόπο πληροφορίες που αφορούν στο 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ μnματος . 

τ α στοιχεία που εμπεριέχονται (μαθnματα, ύλn, πρόγραμμα διδασκαλίας, διδάσκοντες) 

αποσκοπούν στn διαμόρφωση εκ μέρους των φοιτητών/τριών μιας σχετικά πλr\ρους εικόνας 

των σπουδών και των δυνατοτr\των που παρέχονται από το Τμήμα Φυσικr\ς . Επίσnς, παρέχο

νται πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας του Τμnματος, σε θέματα καθnμε

ρινr\ς ζωnς στο Πανεπιστnμιο και τnν πόλn των Ιωαννίνων. Τ έλος παρουσιάζονται συνοπτικά 

ορισμένα στοιχεία τπς ερευνπτικr\ς δραστπριότnτας που αναπτύσσεται από το προσωπικό του 

Τμr\ματος . 

Υπό τnν έννοια αυτr\, ο ανά χείρας Οδnγός αποτελεί ένα χρnσιμο εργαλείο για τις επι

λογές που θα κάνουν οι φοιτnτές/τριες στnν ακαδnμαϊκr\ τους ζωr\, οι οποίες τελικά μπορεί 

να αποδειχθούν σημαντικές για τnν μετέπειτα επαγγελματικr\ τους πορεία. Αναμφισβr\τnτα, τα 

θέματα επιλογών/προσανατολισμού δεν μπορούν να απαντηθούν στο σύνολο τους από τον 

παρόντα Οδπγό Σπουδών καθώς συναρτώνται άμεσα με στοιχεία τnς προσωπικότπτας των 

ενδιαφερομένων. τ ο προσωπικό του τ μnματος είναι πάντα διαθέσιμο και πρόθυμο να συζn

τr\σει με τους φοιτnτές/τριες και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες . Αυτr\ n δια ζώσnς 

επικοινωνία δεν μπορεί να υποκατασταθεί και για το λόγο αυτό το Τμήμα έχει υιοθετr\σει τον 

θεσμό του «Σύμβουλου Καθnγnτn», τον οποίο προτρέπονται οι φοιτnτές/τριες να αξιοποιή

σουν στο έπακρο. 

Είναι αλnθές ότι για πολλούς φοιτnτές/τριες οι σπουδές στn Φυσική δεν αποτελούσαν τnν 

πρώτn τους επιλογr\, αλλά υπr\ρξε αποτέλεσμα του συστήματος εισαγωγr\ς στα ΑΕΙ. Δεν πρέ

πει ωστόσο να απογοητεύονται. Τ ο αντίθετο μάλιστα! Πολλοί απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών 

Τ μnμάτων επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στn Φυσικr\ διαπ ιστώνοντας τον θεμε

λιακό ρόλο τnς στnν ανάπτυξη των Επιστημών. Η Φυσικr\, πέραν κάθε αμφιβολίας, είναι άρρη

κτα συνδεδεμένη με τnν επιστπμονικr\ εξέλιξη, διατηρώντας μία μακραίωνη παράδοση που 

ξεκινά με τις πρώτες αναζπτr\σεις του ανθρώπου και παραμένοντας αδιάλειπτα επίκαιρπ . Ας 

αναλογισθούμε πόσο ζωντανό εξακολουθεί να παραμένει το αρχικό ερώτημα: ι.cπως έγινε ο 

κόσμος; » . 

Σ 
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Η προσπάθεια κατανόπσnς «αυτού του Κόσμου του Μικρού του Μέγα» παραμένει σαγn

νευτικn και n Φυσικn μοναδικn, καθώς είναι n Επιστnμn n οποία έχει ως αντικείμενο τn μελέ

τn του πιο μικρού - τα στοιχειώδn σωμάτια - έως του πιο μεγάλου - το Σύμπαν . 

Παράλλnλα εμπλουτίζεται ολοένα με νέες συνιστώσες, τροφοδοτεί με ιδέες , τεχνολογι

κά επιτεύγματα και λύσεις το σύνολο σχεδόν τnς ανθρώnινnς δραστnριότnτας . Έτσι εξακο

λουθεί να διατnρεί τn νιότn τnς, ανταποκρινόμενn στις νέες προκλιlσεις. Σnμερα, διαπλέκε

ται έντονα με άλλες Επιστnμες (Χnμεία, Βιολογία, Ιατρικn, Επιστnμες Περιβάλλοντος, Βιοτεχνολογία, 

Αρχαιολογία, κλπ . ) και αποτελεί τnν μnτρα στnν οποία αναπτύσσονται νέες τεχνολογικές κατευ

θύνσεις (μικροnλεκτρονικn, οπτοnλεκτρονικn, φωτονικn, επικοινων ίες, νανοτεχνολογ ί α, κλπ) 

και επιστnμονικοί τομείς (Επιστnμnς Υλικών) . 

Συνάγεται λοιπόν ότι οι σπουδές στn Φυσικn εξασφαλίζουν πλnθώρα επαγγελματικών διε

ξόδων που πολλές φορές είναι άγνωστες n παραγνωρισμένες . 

Το Τ μnμα CDυσικnς του Πανεπιστnμίου Ιωαννίνων ανταποκρίνεται με επάρκεια στα όσα 

απορρέουν από τα ανωτέρω . Η πορεία του από τnν nμέρα ίδρυσnς του ( 1970) είναι αναμφι

σβnτnτα ανοδικn . Κατά τnν αξιολόγnσn του από επ ιτροπn εξωτερικών ακαδnμαϊκών κριτών 

διαπιστώθnκε ότι παρέχει υψnλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνnτικό έργο και ότι είναι 

δυναμικά ανερχόμενο Τ μnμα. Διατnρεί επίσπς σύγχρονες κτιριακές κα ι εργαστnριακές υπο

δομές . 

Όμως το κύριο στοιχείο γ ια τπν πορεία του Τ μnματος είναι το ανθρώπινο δυναμικό του . 

Οι φοιτnτές και οι φοιτnτριες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του δυναμικού . Εάν 

καταβάλλουν τπν απαιτούμενπ προσπάθεια είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιαστούν από το αντικεί

μενο τnς Επιστnμnς , θα έχουν δnμιουργικn και άρα ευχάριστn φοιτnτικn ζωn και θα θέσουν 

τις απαραίτπτες βάσεις για μια επιτυχn επαγγελματικn πορεία. 

Κωνσταντίνος Κοσμίδπς 

Καθnγnτnς 

Πρόεδρος του Τμnματος Φυσικnς 



1. Τι είναι η Φυσική 

Φυσική είναι π επιστήμπ που μελετά όλα τα φαινόμενα τπς Φύσπς. Σύμφωνο με αυτό τον 

ορισμό είναι και το παλαιότερο όνομα «Φυσική Φιλοσοφία» που ήταν σε χρήσπ μέχρι τον 

δέκατο όγδοο αιώνα . Η Φυσική σκοπό έχει τπ μελέτπ των συνιστωσών τπς ύλπς και των αλλπ

λεπιδράσεών τους . Η μελέτπ αυτή γίνεται με τις παρατπρήσεις των αντιστοίχων φαινομένων 

και με τπν επανάλπψπ τους σε κατάλλπλες συνθήκες, δπλαδή με πειράματα. 

Παρατήρηση είναι π προσεκτική και κριτική εξέτασπ ενός φαινομένου κατά τπν οποία εντο

πίζονται και αναλύονται οι διάφοροι παράγοντες που το εππρεάζουν. Οι συνθήκες κάτω από 

τις οποίες συμβαίνουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα παρουσιάζουν τεράστια ποικιλία . 

Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται σε πολύ ειδικές συνθήκες και των οπο ίων π 

παρατήρπσπ και π ανάλυσπ αποτελεί μια πολύ δύσκολπ διαδικασία . Για αυτούς τους λόγους 

το πείραμα είναι απαραίτπτο . 

Πείραμα είναι π ποσοτική παρατήρπσπ ενός φαινομένου κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. 

Ο επιστήμονας ρυθμίζει τις συνθήκες αυτές στο εργαστήριο aποτιμώντας πώς αυτές εππρε

άζουν το υπό μελέτπ φαινόμενο . 

Τ ο πείραμα δεν είναι το μόνο εργαλείο του φυσικού . Βασιζόμενος σε γνωστές σχέσεις 

και στπν επαγωγή ο φυσικός μπορεί να διατυπώσει στπ γλώσσα των Μαθπματικών μια περι

γραφή (μοντέλο) των φυσικών φαινομένων. Τ ο μοντέλο αυτό μπορεί να οδπγήσει στπν πρό

βλεψπ ενός νέου φαινομένου ή στπν εύρεσπ σχέσεων μεταξύ διαφόρων γνωστών διαδικα

σιών. Η γνώσπ αυτή αποκτάται με τπ θεωρπτική έρευνα. Χρπσιμοποιείται στπ συνέχεια από 

άλλους επιστήμονες για καινούργια πειράματα τα οποία επαλπθεύουν ή διαψεύδουν τα προ

τεινόμενα μοντέλα πλήρως ή εν μέρει. Ο θεωρπτικός ερευνπτής δύναται να αναθεωρήσει το 

μοντέλο έτσι ώστε να υπάρχει πλήρπς συμφωνία με τις πειραματικές πλπροφορίες ή, αν αυτό 

δε γίνεται , να το απορρίψει . Η σύγχρονπ φυσική επιστήμπ προχωράει με τπ συνεργασία και 

τπν αλλπλεξάρτπσπ θεωρίας και πειράματος. Επί πλέον, θα πρέπει να σπμειωθεί ότι π πρόο

δος στπ Φυσική είναι κατά κανόνα αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας . Τ α προβλήματα είναι 

τόσο σύνθετα ώστε για τπν επίλυσπ τους να απαιτούνται οι κοινές προσπάθειες πολλών θεω

ρπτικών και πειραματικών φυσικών. Οι συνεργασίες των φυσικών δεν απαιτούν πάντοτε τπ 

συνεχή παρουσία στον ίδιο τόπο. Υπάρχουν σήμερα πολλά ερευνπτικά προγράμματα στα οποία 

συμμετέχουν φυσικοί από πολλές διαφορετικές χώρες. 

Η Φυσική κατέχει ιδιαίτερπ θέσπ μεταξύ των Θετικών Επιστπμών όχι μόνο για ιστορικούς λόγους 

αλλά κυρίως για το γεγονός ότι παρέχει το εννοιολογικό και θεωρπτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
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Βασίζονται οι άλλες επιστnμες. 

Παράλλπλα, από καθαρά πρακτικn 

σκοπιά, δεν υπάρχει σχεδόν καμιά 

επιστnμπ που να μπ χρπσιμοποιεi 

τεχνικές τπς Φυσικnς . Ας σπμειω

θεi ότι π σκέψπ και π μεθοδολο

γία του φυσικού επιστnμονα συνε

χίζει να αποτελεi μοντέλο οργά

νωσπς για κάθε ορθολογιστικn λει

τουργία του σύγχρονου ανθρώπου. 

Ένα από τα καθοριστικά χαρα

κτπριστικά του ανθρώπινου εiδους 

εiναι π περιέργεια με τπν οποiα ο 

άνθρωπος αντιμετωπίζει τον φυσι

κό του περiγυρο καθώς και π συνε

χnς προσπάθειά του να κατανοn

σει τα φυσικά φαινόμενα, δnλαδn 

να τα ταξινομnσει και να τα αναγάγει σε ένα σύνολο αρχών. Οι πλnροφορiες που φθάνουν στον 

εγκέφαλο του ανθρώπου αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στnν οποiα υπεισέρχονται ως κατn

γορiες οι διάφορες «φυσικές έννοιες», όπως n κiνnσn, n θερμότnτα, το φως κλπ . Η αρχικn ταξι

νόμnσn των φαινομένων σύμφωνα με τις ανθρώπινες αισθnσεις με τις οποiες σχετίζονται άμεσα, 

όπως Οπτικn, Θερμότnτα, Κινnματικn, Ακουστικn κλπ. , εiναι καθαρά συμΒατικn. Παρόλο που οι 

παραδοσιακοί αυτοi κλάδοι στο παρελθόν διδάχθnκαν ως χωριστές επιστnμες, με κοινn φυσικά 

μεθοδολογία, δεν εiναι παρά τμnματα τnς Φυσικnς που διέπονται από κοινές αρχές . Στους παρα

δοσιακούς κλάδους τnς Κλασικnς Φυσικnς, δnλαδn τn Μnχανικn, Οπτικn, Ηλεκτρομαγνnτισμό και 

Θερμοδυναμικn, στον αιώνα μας προστέθnκαν και καινούργια φαινόμενα του μικρόκοσμου τα 

onoiα ονομάζονται με το γενικό όνομα «Σύγχρονn Φυσικn». Θα πρέπει να σnμειωθεi ότι ένα από 

τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τnς εποχnς μας εiναι n ενοποιnμένn θεώρnσn τnς Φυσικnς που καθιε

ρώθnκε μετά από τnν κατανόnσn τnς φυσικnς του μικρόκοσμου και των φαινομένων του 

Ηλεκτρομαγνnτισμού. Η κλασικn διαiρεσn εiναι καθαρά συμΒατικn, δεν υπάρχουν στεγανά και όλοι 

οι κλάδοι διέπονται από τις iδιες γενικές αρχές . Επ i πλέον, n σύγχρονn Φυσικn εiναι κάτι το οποiο 

συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με νέα φαινόμενα και νέες ιδέες. Τ όσο n κλασικn όσο 

και n σύγχρονn Φυσικn θα πρέπει πάντα να επαναορiζονται, να επανερμnνεύονται και να επανα

πιστοποιούνται συνεχώς . Η Φυσικn εiναι ενιαiα και n θεώρnσn τnς θα πρέπει να διέπεται από λογι

κn και συνέπεια . Σκοπός τnς έρευνας εiναι να Βρούμε μια απλιl σειρά Βασικών αρχών με τις 

οποiες να γiνονται κατανοnτά όλα τα γνωστά φαινόμενα. 



Α . Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

2. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Πως δnμιουργriθnκε ο Κόσμος ; Υπάρχει τάξn και απλότnτα κάτω από τnν επιφάνεια του περί

πλοκου και πολυποίκιλου Κόσμου που μας περιβάλλει ; 

Αυτά τα ε ρωτriματα απασχόλnσαν τους Έλλnνες φιλοσόφους του έκτου κα ι πέμπτου 

αιώνα π.Χ. Η περ ίοδος αυτri αποτελεί τnν απαρχri τnς προϊστορ ίας τnς Φυσικriς που κράτnσε 

μέχ ρι τον δέκατο έβδομο αιώνα . Οι Έλλnνες διανοnτές απαλλαγμένοι από προκαταλriψεις 

ξεκίνnσαν από τnν παρατriρnσn του Φυσικού Κόσμου και με τn διαδικασία του πνεύματος που 

ονομάζεται αφαίρεσn κατέλnξαν στn διατύπωσn των παραπάνω ερωτnμάτων στα πλα ί σια του 

Ορθού Λόγου . Ανεξάρτnτα από τnν πλnρότnτα των ερωτnμάτων ri των απαντriσεων στις οποίες 

Το Τέοοερο Στο ιχείο κ αι ο ι Τέσσερις 

κατέλnξαν, το μεγάλο τους επίτευγμα riταν ότι για 

nρώτn φορά στnν ι στορία του ανθρωπίνου ε ίδους 

επεχείρnσαν τnν κατανόnσn του Φυσικού Κόσμου 

Βασισμένοι στn Λογικri . Μέχρι τότε n εξriγnσn των 

φυσικών φαινομένων είχε ενταχθεί στn σφαίρα 

των εξ αποκαλύψεως αλnθειών . 

Ένα αnό τα θέματα που απασχόλnσαν τους 

Αρ χ αίους riταν n σύστασn τnς ύλnς . 

Οι φυσικοί φιλόσοφοι τnς Ιωνίας και τnς Μεγάλnς 

Ελλάδος (Θαλriς , Αναξ ίμανδρος , Αναξιμένnς , 

Εμπεδοκλriς και άλλοι) κατέθεσαν διάφορες προ

τάσεις σχετικά μ ε τα θεμελιώδn συστατικά τnς 

ύλnς (ύδωρ, αriρ κλπ . ) . Ξεχ ωριστri θέσn κατέχουν 

ο Ηράκλειτος και ο Πυθαγόρας που πρότειναν ως 

κύριο στοι χείο του Κόσμου, ο μεν πρώτος μια διεργασία, τnν nάλn των αντιθέτων, ο δε δεύ

τερος τnν έννοια του αριθμού. Σnμαντικό σταθμό αποτελεί n διατύπωσn τnς Ατομικriς Θεωρίας 

από το Λεύκιππο και το Δnμόκριτο, και αργότερα αnό τον Επίκουρο . Σύμφωνα με τnν ατομι

κri υπόθεσn n ύλn αποτελείται από αδιαίρετα και άφθαρτα σωμάτια, τα άτομα . Τα άτομα συν

δυαζόμενα κατά διαφορετικούς τρόπους μεταξύ τους παράγουν τnν τεράστια ποικιλία του 

αισθnτού Κόσμου. Χρειάσθnκε να περάσουν δύο χιλιετίες ώστε να επαλnθευθεί από το πεί

ραμα n Ατομικri Υπόθεσn, n οποία είναι κατά Βάσn σωστri και σriμερα . Ένα σπουδαίο στοι 

χείο το οποίο εισriγαγαν οι Ατομιστές στn φυσικri σκέψn riταν ότι n απλότnτα στn δομri του 

Φυσικού Κόσμου θα nρέnει να αναζnτnθεί στο μικροσκοπικό επίπεδο. 

Ένα δεύτερο θέμα το οποίο απασχόλnσε τους aρχαίους, ίσως και περισσότερο από το 

πρώτο, υπriρξαν τα αστρονομικά φαινόμενα . Μεγάλες μορφές, όπως ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, 

ο Ίππαρχος , ο Ερατοσθένnς και άλλο ι, χωρίς να έχουν στn διάθεσri τους το σπουδαιότερο 

όργανο τnς νεώτερnς Αστρονομίας, το τnλεσκόπιο, έκαναν τεράστια Βriματα στnν ποσοτικri 
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δ ιερεύνπσπ των διαφόρων φαινομένων που σχετίζονται με τπ Γ π και τα ουράνια σώματα. Τ ον 

δεύτερο μ.Χ . αιώνα ο Κλαύδιος Πτολεμαίος , αφού συγκέντρωσε όλα τα υπάρχοντα παρατπ

ρπσιακά δεδομένα, διατύπωσε το ομώνυμο γεωκεντρικό σύστπμα για τπν κίνπσπ του Ηλίου 

και των πλανπτών που φέρει το όνομα του και το οποίο έμελλε να κυριαρχnσει στπν αστρο

νομικn σκέψπ για τα επόμενα 1400 χρόνια . Μια μεγάλπ μορφn τπς αρχαίας επιστnμπς υπnρ

ξε ο Αρχιμnδπς π μεγαλοφυ·Ια του οποίου οδnγπσε στπν επίλυσπ δεκάδων προβλπμάτων 

μπχανικnς μεταξύ των οποίων ξεχωριστn θέσπ έχουν οι νόμοι τπς Στατικnς και γδροστατικnς 

(aρx n τπς aνώσεως) . 

Ο Αριστοτέλπς, ένας από τους μέγιστους φιλοσόφους τπς αρχαιότπτας και θεμελιωτnς 

πολλών επιστπμών, ασχολrlθπκε με το πρόβλπμα τπς κίνπσπς των σωμάτων. Τ ο νοπτικό πλαί

σιο των διερευνnσεων του Αριστοτέλπ, σε αντίθεσπ με το νοπτικό πλαίσιο των παλαιοτέρων 

φυσικών φιλοσόφων, περιείχε και ορισμένες πρόσθετες καθαρά φιλοσοφικές έννοιες, όπως 

π .χ . π εντελέχεια και π έννοια τπς φυσικnς κίνπσπς, οι οποίες έκαναν τπν αρχαία φυσικn 

σκέψπ να παρεκκλίνε ι από το τρίπτυχο παρατnρπσπ-αφαίρεσπ-λογικn και να οδπγπθεί σε λαν

θασμένα συμπεράσματα . Η Φυσικn του Αριστοτέλπ κυριάρχπσε δύο χ ιλιετίες περίπου μέχρις 

ότου ο Γαλιλαίος να τπν ανατρέψει και να σnματοδοτnσει το τέλος τπς περιόδου τπς Προϊστορ ίας 

τπς Φυσικnς . 

Η ιστορικn περίοδος τπς Φυσικnς αρχίζει 

με το Νικόλαο Κοπέρνικο ο οποίος το 1543 

δπμοσίευσε το περίφπμο πλιοκεντρικό μοντέ

λο του . Η ύπαρξπ δύο αντικρουόμενων μοντέ

λων, του γεωκεντρικού Πτολεμαϊκού αφενός, 

και του επαναστατικού πλιοκεντρικού αφετέρου, 

οδnγπσαν τον Tycho Brαhe να συλλέξει aστρο

νομικές παρατπρnσεις μεγάλπς για τπν εποχn 

του ακρίβειας . Στπ συνέχεια, ο Kepler αφού 

τις ανέλυσε λεπτομερώς διατύπωσε τους περί

φπμους τρεις νόμους που φέρουν το όνομά 

του και οι οπο ίοι ποσοτικοποιούν το πλιοκεντρι

κό πρότυπο . 

Η anαρxn τπς Φυσικnς όπως ακριβώς τπν 

εννοούμε σnμερα έγινε με το Γαλιλαίο . Ο 

Γαλιλαίος nταν ο πρώτος που εισnγαγε συστπ- Ο Γαλαξίας τn ς Ανδρομέδας 

ματικά τπν πειραματικn μεθοδολογία στπν επιστπμονικn έρευνα . Οι νόμοι τπς ελεύθερπς 

πτώσπς , ο ι νόμοι τπς βολrlς υπό γωνία, π χρnσπ του εκκρεμούς για τπ μέτρπσπ του χρόνου, 

π παρατnρπσπ και μελέτπ του Ηλίου, τπς Σελrlνπς και εν γένει του ουρανού με το τπλεσκόnιο, 

π ανακάλυψπ των πλιακών κπλίδων, π ανακάλυψπ των δορυφόρων του Δία, και πολλά άλλα 
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είναι τα πρώτα ανεκτίμπτα δώρα τπς νέας επιστπμονικnς μεθόδου και του εισπγπτn τπς προς 

τπν ανθρωπότπτα. Η οριστικn συμπλrlρωσπ του μεθοδολογικού οπλοστασίου τπς Φυσικnς 

όμως συντελέσθπκε από τον Νεύτωνα ο οποίος αναβίωσε τπν αρχαία μαθπματικn τέχνπ του 

Αρχψnδπ στπ διατύπωσπ και περιγραφn των φυσικών νόμων. 

Ο Ισαάκ Νεύτων στο μνπμειώδες έργο του Priπcipiα διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους 

τπς κίνπσπς επιγείων κ01 ουρανίων σωμάτων (νόμοι του Νεύτωνα, νόμος τπς παγκόσμιας 

έλξπς). Η Φυσικn αποκτά τπν ικανότπτα ακριβούς ποσοτικnς πρόβλεψπς τπς κίνπσπς κάθε 

κινουμένου σώματος. Οι ελλειπτικές τροχιές των νόμων του 

Kepler αποτελούν τώρα μαθπματικn πρόβλεψπ των εξισώσε

ων κίνπσπς του Νεύτωνα . Ο Νεύτων ασχολrlθπκε επίσπς με 

το φαινόμενο του φωτός . Απέδειξε πειραματικά ότι το λευκό 

φως είναι μίγμα διαφορετικών χρωμάτων και μελέτπσε τα 

φαινόμενα τπς συμβολrlς . Τις μελέτες του δπμοσίευσε στο 

έργο Opticks. Σε αντίθεσπ όμως με τις μελέτες του για τπν 

κίνπσπ των σωμάτων και τπν παγκόσμια έλξπ, που ουσιαστι

κά θεμελίωσαν τον κλάδο τπς Μπχανικnς, 01 μελέτες του για 

το φως δεν οδnγπσαν τον αντίστοιχο κλάδο, τπν Οπτικn, σε 

ανάλογο στάδιο ωρψότπτας . Η Μπχανικn συμπλπρώθπκε με 

τπν επέκτασπ του πεδίου των εφαρμογών τπς σε μια ποικιλία 

από συστnματα σωματιδίων, στερεών σωμάτων κ01 ρευστών, 

Το έpγο του Ισοόκ Νεύτων PRINCIPIA καΙ έφθασε σε υψπλό επίπεδο αυστπρότπτας με τπν επανα

διατύπωσπ των βασικών τπς νόμων στα πλαίσια των φορμαλισμών Lαgrαπge και Hαmiltoπ . Η 

Οπτικn παρουσίασε πρόοδο κυρίως με τπν εισαγωγn τπς κυματικnς θεώρπσπς του φωτός 

από τον Hυygeπs και άλλους. Παρόλο που τα φαινόμενα του στατικού Ηλεκτρισμού και 

Μαγνπτισμού είχαν παρατπρπθεί από τπν αρχαιότπτα, μόνο τον δέκατο όγδοο αιώνα άρχισε 

π συστπματικn τους πεφαματικn μελέτπ . Η έρευνα των Ηλεκτρικών κ01 Μαγνπτικών φαινομέ

νων προχώρπσε με επιταχυνόμενο ρυθμό καθόλπ τπ διάρκεια του δεκάτου-ενάτου αιώνα . Οι 

πειραματικές έρευνες του Fαrαdαy και 01 μαθπματικές εξισώσεις του Mαxwell απέδειξαν τπν 

αλλπλεξάρτπσπ των δύο φαινομένων αλλά και τπν nλεκτρομαγνnτικn φύσn του φωτός . Έτσι 

κατά το δεύτερο nμισυ του δεκάτου ενάτου αιώνα ο Ηλεκτρομαγνnτισμός είχε φθάσει σε επί

πεδο πλnρότnτας και αυτοσυνέπειας ανάλογο με το επίπεδο τnς Μnχανικnς . Ένα πλrlθος από 

φωνομενικά ασύνδετα φυσικά φαινόμενα τελικά ερμnνεύθnκαν ως απορρέοντα από τους 

θεμελιώδεις νόμους του Ηλεκτρομαγνπτισμού (εξισώσεις Mαxwell). Ειδικότερα, n Οπτικn 

έπαψε να θεωρείται ανεξάρτnτος κλάδος, μια κ01 απεδείχθπ ότι δεν είναι παρά τμnμα των 

πλεκτρομαγνnτικών φαινομένων. 

Κατά τπ διάρκεια του δεκάτου ενάτου αιώνα τόσο στn Φυσικn όσο και στn Χnμεία αναβίω

σε n λπσμονnμένn για τόσους ωώνες Ατομικn γπόθεσn . Η υπόθεσn τπς ύπαρξπς μικροσκο-
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Ο Pαuli κα ι α Bohr αnέναν rι 

αrο npόf3λnμα rnς αrpοφοpμιiς 

πικών ατόμων έδωσε τπν δυνατότπτα στους επιστnμονες 

να αναγάγουν μια πλπθώρα από πολύπλοκα φαινόμενα του 

μακρόκοσμου στο πρόβλπμα των κ ινnσεων και τπς αλλπ

λεπίδρασπς των ατόμων. Η επιστnμπ τπς Θερμοδυναμικnς 

με αντικεί μενο τα θερμικά φαινόμενα τπς ύλπς είχε nδπ 

φθάσει σε ένα προχωρπμένο στάδιο πλπρότπτας με ένα 

τεράστιο εύρος εφαρμογών από τον προπγούμενο αιώνα. 

Ο Boltzmαππ, αλλά και άλλοι, υιοθετώντας τον θεσμό των 

ατόμων κατόρθωσαν να ερμπνεύσουν όλα τα θερμοδυνα

μικά φαινόμενα ανάγοντας τα σε κινπτικά φαινόμενα μεγά

λου πλιlθους ατόμων. Έτσι, π Θερμοδυναμικn ενοποιnθπ

κε με το υπόλοιπο σώμα τπς Φυσικnς ως π μπχανικn μεγά

λου αριθμού σωματιδίων, n, όπως ονομάσθπκε, Στατιστικn 

Μπχανικn . Προς τα τέλπ του δεκάτου ενάτου αιώνα σχεδόν όλα τα τότε γνωστά φαινόμενα ερμπ

νεύονταν στα πλαίσια τπς (Κλασικnς) Μπχανικnς, του Ηλεκτρομαγνπτισμού και τπς Στατιστικnς 

Μπχανικnς . Η εικόνα αυτn nταν απατπλιl και δεν άργπσε να ανατραπεί σε λίγα χρόνια . 

Στα τέλπ του δεκάτου ενάτου αιώνα πλιlθος από νέα πειραματικά δεδομένα άρχισαν να συσ

σωρεύονται τα οποία δεν nταν δυνατό να ερμπνευθούν με το καθιερωμένο 7ότε πλαίσιο νόμων 

τπς Μπχανικnς και του Ηλεκτρομαγνπτισμού. Τ ο περίφπμο πείραμα των Michelsoπ και Morley έδει

ξε ότι π ταχύτπτα του φωτός δεν εξαρτάται από τπν κ ίνπσπ του παρατπρπτn και τπς ππγnς, πράγμα 

ασυμβίβαστο με τους κανόνες τπς Μπχανικnς. Γ εν ι κότερα, διαπιστώθπκε π ασυμβατότπτα Νευτώνιας 

Μπχανικnς και Ηλεκτρομαγνπτισμού π οποία τελικά οδnγπσε τον Eiπsteiπ να διατυπώσει τπν Ειδικn 

Θεωρία τπς Σχετικότπτας. Η επικράτπσπ των νόμων τπς Ειδικnς Θεωρίας τπς Σχετικότπτας έδει

ξε ότι π Νευτώνια Μπχανικn περιγράφει τπν κίνπσπ των σωμάτων κατά προσέγγιση, όταν οι ταχύ

τπτες είναι πολύ μικρότερες από τπν ταχύτπτα του φωτός π οποία είναι μια παγκόσμια σταθερά. 

Αντιθέτως, ο Ηλεκτρομαγνπτισμός απεδείχθπ απόλυτα συμβατός με τπ Σχετικότπτα . Τ ο νέο στοι

χείο το οποίο εισnγαγε π Σχετικότπτα στπ Φυσικn είναι π απόρριψπ τπς έννοιας του απόλυτου χρό

νου. Ο χρόνος είναι στπν πραγματικότπτα σχετικός, όπως και ο χώρος, και τα φυσικά γεγονότα 

συμβαίνουν σε ένα μαθnματι~ά ενοποιημένο χωροχρονικό συνεχές. Παρόλο που π σχετικότπτα 
του χρόνου οδnγπσε σε μια πλπθώρα από «παράδοξα» τα οποία έρχονταν σε αντίθεση με τπ συμ

βατικn λογικn και τα οποία μαγνnτισαν τπ φαντασία του κοινού, π Σχετικιστικn Μπχανικn είναι εννοι 

ολογικά τόσο συναφnς με τπ Νευτώνια Μπχανικn ώστε να μπορεί να θεωρπθεί ως μ ια επέκτασπ 

τnς n, ορθότερα, να θεωρπθεί π δεύτερn ως μια προσέγγισπ τnς πρώτnς. Η Σχετικιστικn Μπχανικn 

και ο Ηλεκτρομαγνπτισμός συναποτελούν τπν Κλασικn Φυσικn . 

Η ανακάλυψπ νέων φυσικών φαινομένων, όπως τπς Ραδιενέργειας , των ακτίνων Rontgen, 

και άλλων, προετοίμασε τους φυσικούς για τnν αποκάλυψπ τπς εσωτερικnς δομnς των ατό 

μων . Πριν από το τέλος του αιώνα παρατπρnθπκε πειραματικά το ελαφρότερο συστατικό των 
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ατόμων, το πλεκτρόνιο. Τεράστιο ρόλο για τπν αποκάλυψπ των νέων φυσικών νόμων του 

μικροκόσμου έπαιξαν τα πειράματα απορρόφπσπς τπς ακτινοΒολίας από τπν ύλπ και ειδικό

τερα π ακτινοΒολία του μέλανος σώματος και το φωτοπλεκτρικό φαινόμενο. Τ ο πρώτο θέμα 

οδnγπσε τον Plaπck στπ Θεωρία των qυaπta κατά τπν οποία το φως απορροφάται και εκπέ

μπεται από τπν ύλπ σε διακριτές ποσότπτες και όχι συνεχώς, όπως θα απαιτούσε ο Κλασικός 

Ηλεκτρομαγνπτισμός . Τ ο φωτοπλεκτρικό φαινόμενο υποχρέωσε τους φυσικούς να εισαγά

γουν τπν έννοια του φωτονίου και να προσδώσουν σωματιδιακές ιδιότπτες στο φως πράγ

μα τουλάχιστον εκ πρώτπς όψεως σε πλrlρπ αντίθεσπ με τπν κυματικn φύσπ τπς πλεκτρομα

γνπτικnς ακτινοΒολίας στον Κλασικό Ηλεκτρομαγνπτισμό. Παράλλπλα, τα πειράματα του 

Rυtherford οριστικοποίπσαν το πλανπτικό μοντέλο του ατόμου με ένα εντοπισμένο πυρnνα και 

ένα αριθμό από περιφερόμενο πλεκτρόνια . Η ευστάθεια του ατόμου του Rutherford, κλασικά 

ανεξnγπτπ (αφού κάθε επιταχυνόμενο φορτίο θα έπρεπε να ακτινοΒολεί) , επέτεινε περισσότε

ρο το αδιέξοδο και οδnγπσε του φυσικούς να αναζπτnσουν εξπγnσεις στπν κατεύθυνσπ τπς θεω

ρίας των qυaπta. Από τον de Broglie και άλλους, αλλά κυρίως από τον Bohr προτάθπκαν ιδέες 

και μοντέλα του ατόμου με κύριο χαρακτπριστικό τπν θεσμοθετπμένπ συνύπαρξπ σωματιδιακών 

και κυματικών ιδιοτnτων στο ίδιο αντικείμενο . 

Μέχρι τις αρχές τπς δεκαετίας του 1920 έχει ουσιαστικά ολοκλπρωθεί π διατύπωσπ τπς 

θεωρίας τπς Γ ενικnς Σχετικότπτας από τον Α Eiπsteiπ, που γίνεται ευρέως αποδεκτn ως π κλα

σικn περιγραφn τπς Βαρυτικnς αλλπλεπίδρασπς. Πριν από το τέλος τπς ίδιας δεκαετίας, π νέα 

Μπχανικn του μικρόκοσμου, π ΚΒαντομπχανικn, είχε φθάσει σε ένα υψπλό επίπεδο πλπρότπτας 

ώστε να δίνει ικανοποιπτικές απαντnσεις σχεδόν σε όλα τα υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα. 

Η ΚΒαντομπχανικn, κυρίως έργο των Heiseπberg, Schrodiπger, Βοrπ και Paυli , συνιστά μια ριζι

κn απομάκρυνσπ από τις καθιερωμένες ιδέες τπς Κλασικnς Φυσικnς, σύμφωνα με τις οποίες 

π τροχιά και π ταχύτπτα ενός σωματιδίου μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα γνωστές με απεριό

ριστπ ακρίβεια . Η ΚΒαντομπχανικn θεσμοθετεί τπν aπροσδιοριστία ως εγγενές χαρακτπριστικό 

τπς Φύσπς. Η μαθπματικn τπς γλώσσα είναι π γλώσσα των πιθανοτnτων. Παρά το γεγονός ότι 

π ΚΒαντομπχανικn συνάντπσε σοΒαρn αντίστασπ για να γίνει αποδεκτn , κυρίως για φιλοσοφι

κούς λόγους, είναι σnμεpα πλrlρως επιτυχπμένπ KQI δικαιωμένπ από ΤΟ πείραμα αλλά KQI από 

τις πολυάριθμες τεχνολογικές εφαρμογές που στπρίζονται σε κΒαντικά φαινόμενα. Αξίζει να 

Αvαπαpάστασn ταυ "Φαιvαμέvαυ Σιipa yyaς" 

σπμειωθεί ότι π ενοποιπμένπ θεωρία των μικρο

σκοπικών πλεκτρομαγνπτικών φαινομένων, π ΚΒαντικn 

Ηλεκτροδυναμικn, έργο των Dirac, Schwiπger, Feyπmaπ 

και άλλων, είναι μια από τις ακριΒέστερες θεωρίες 

τπς Φυσικnς. Εν τούτοις, παρά τπν κολοσσιαία προ

σπάθεια στις επόμενες δεκαετίες δεν κατέστπ δυνα

τό να συμπεριλπφθε ί και π Βαρύτπτα σε αυτό το 

θεωρπτικό πλαίσιο . 
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3. Η Φuσική Σήμερα 

Μια συνοπτικn απαρίθμπσπ των σύγχρονων κλάδων τπς Φυσικnς μπορεί να γίνει κατά μια 

αύξουσα κλίμακα μnκους, Π ισοδύναμα κατά μια φθίνουσα κλίμακα ενέργειας, ξεκινώντας 

από τα πιο μικροσκοπικά συστατικά τπς ύλπς και καταλrlγοντας στο Σύμπαν. 

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ή Φυσική Υψηλών Ενεργειών: Αυτός είναι ο κλάδος 

που έχει ως αντικείμενο τα aπειροελάχιστα σωματίδια τ π ς ύλπς . Τ α ταξινομεί ανάλογα με τις 

ιδιότπτες τους , δπλαδn μάζα, φορτίο, σπιν, κλπ . και τις αλλπλεπιδράσεις τις οποίες έχουν . 

Στοιχειώδπ θεωρούνται σnμερα το πλεκτρόνιο, το 

νετρίνο, το φωτόνιο, τα qυarks και άλλα . Ειδικά τα 

qυarks αποτελούν τα συστατικά του πρωτονίου και 

του νετρονίου από τα οποία οικοδομούνται οι πυρn

νες των διαφόρων στοιχείων και τα οποία μέχρι 

πρότινος εθεωρούντο στοιχειώδπ . Πειραματικά 

έχει διαπιστωθεί π ύπαρξπ 37 στοιχειωδών σωμα

τιδίων. Ο κλάδος τπς Φυσικnς των στοιχειωδών 

σωματιδίων αποτελεί το μεγαλύτερο μέτωπο τπς 

έρευνας του μικροκόσμου . Θεωρπτικό εργαλείο 

του κλάδου αποτελούν π Σχετικότπτα και π 

ΚΒαντομπχανικΠ. Τ α πειράματα τπς Φυσικnς γψπλών 

Ενεργειών γίνονται σε τεράστιους επιταχυντές και 

αποτελούν συνnθως συλλογικές προσπάθειες πολ- Τροχιές στοιχε ιωδώ ν σωμα τι δίω ν 

λών ερευνπτικών ομάδων από πολλές χώρες . Ένα σχετικά πρόσφατο επίτευγμα τπς Φυσικnς 

στοιχειωδών σωματιδίων είναι π ενοποιπμένπ θεωρία πλεκτρομαγνπτικών και ασθενών πυρπ

νικών δυνάμεων. 

Πυρηνική Φυσική: Μεγάλο μέρος τπς έρευνας στπν Πυρπνικn Φυσικn σnμερα εστιάζεται σε 

θέματα ραδιενεργών εξωτικών πυρnνων και σταθερών πυρnνων σε υψπλές ενέργειες και 

στροφορμές . Σκοπός είναι π μελέτπ νέων μορφών πυρπνικnς ύλπς , π σύνθεσπ υπερΒαρέων 

συστπμάτων και π μελέτπ τπς προέλευσπς των στοιχείων και τπς παραγωγnς ενέργειας στα 

αστέρια. Σπμαντικό μέρος τπς έρευνας αναλώνεται στπν κατανόπσπ τπς πυρπνικnς δύναμπς 

στο πλαίσιο ενός προΒλΠματος πολλών σωματίων- νουκλεονίων και αδρσyίων και τπς μελέ

τπς τπς συμμετοχnς του πυρnνα στις πλεκτρασθενείς αλλπλεπιδράσεις . Επίσπς διενεργείται 

εφαρμοσμένπ έρευνα που αφορά άλλους κλάδους όπως π Ιατρικn και π Ραδιοοικολογία . 

Ατομική και Μοριακή Φυσική: Είναι ΟΙ κλάδοι τπς Φυσικnς που μελετούν τπ δομn και τις 

ιδιότπτες των ατόμων και των μορίων. Η σύγχρονπ έρευνα εδώ κυριαρχείται από το laser 

(λέπζερ), δπλαδn διατάξεις Βασισμένες στο φαινόμενο τπς ενίσχυσπς του φωτός με εξανα

γκασμένπ εκπομπn ακτινοΒολίας (Light Amplificatioπ by Stimυlated Emissioπ of Radiatioπ) . Άτομα 
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και μόρια υπό τπν επίδρασn των ισχυρών nλεκτρομαγνnτικών πεδ ίων του laser εμφανίζουν 

νέες πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότnτες. 

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης: Ο κλάδος αυτός μελετά τις διάφορες ιδιότnτες στε

ρεών n υγρών που σχnματίζονται από μεγάλο πλrlθος ατόμων n πυρnνων και nλεκτρονίων 

σε κρυσταλλικn διάταξn n σε άμορφn κατάστασn. Έχει ένα τεράστιο εύρος πρακτικών εφαρ

μογών με πολύ σnμαντικές συνέπειες στnν τεχνολογικn πλευρά τnς καθnμερινnς ζωnς , όπως 

π.χ . οι nμιαγωγοί. Ας σnμειωθε ί όμως ότι n έρευνα στn Φυσικn τnς συμπυκνωμένnς ύλnς 

έχει οδnγnσει και στnν ανακάλυψn νέων θεμελ ιωδών φυσι κών φαινομένων οφειλομένων 

στn συλλογικn δράσn μεγάλου αριθμού σωματιδίων, όπως n υπεραγωγιμότnτα . 

Γεωφυσική και Φυσική της Ατμόσφαιρας: Αντικείμενο αυτού του κλάδου αποτελούν οι 

κινnσεις του στερεού φλοιού τnς Γ nς (Σεισμολογία), n μελέτn του μαγνnτικού πεδίου τnς Γ nς , 

n μελέτn τnς γnινnς ατμόσφαιρας και των μεταβολών τnς (Μετεωρολογία, Κλιματολογία , 

Φυσικn του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος) κλπ . Ο κλάδος αυτός έχει αποκτnσει μεγάλn σnμα

σία σnμερα λόγω του αυξnμένου ενδιαφέροντος τnς κοινωνίας για τις μεταβολές του κλί

ματος εξαιτίας των επιδράσεων διαφόρων aνθρωπογενών παραγόντων στο περιβάλλον. 

Αστροφυσική: Ο κλάδος αυτός αφορά στn μελέτn όλων των ουράνιων αντικειμένων, δnλα

δn του Ηλίου, των πλανnτών, των αστέρων, των 

γαλαξιών αλλά και του σύμπαντος (Κοσμολογία) . 

τελευταία , έχ ει παρουσιάσει ιδιαίτερn ανάπτυξn, 

αφενός λόγω τnς χρnσεως νέων υπερσύγχρονων 

πειραματικών και παρατnρnσιακών διατάξεων 

υψnλrlς τεχνολογίας, και αφετέρου λόγω τnς στενnς 

συνεργασίας με άλλους κλάδους τnς σύγχρονnς 

Φυσικnς, όπως n Φυσικn των στοι χειωδών σωμα

τιδίων, n Πυρnνικn Φυσικn κλπ. Στο θεωρnτικό επ ί 

πεδο, n μελέτn τnς εξέλιξnς του Σύμπαντος απο

τελεί κοινό αντικε ί μενο τnς Κοσμολογίας και τnς 

Θεωρnτικnς Φυσικnς Στοιχειωδών Σωματιδίων . 

Τ ο νεφέλωμα NGC 6543 

{φωτογpοφία διαστnμικού τnλεσκοnίου HUBBLE} 

Βαρύτητα και Κοσμολογία: Είναι ένας Βασικός κλάδος που συχνά διαμόρφωσε τnν πορεία 

τnς Φυσικnς από τις καταβολές του στnν νευτώνια Βαρύτnτα και στnν θεωρ ί α τnς Γ ενικnς 

Σχετικότnτας (γένεσn τnς σύγχρονnς θεωρίας Βαρύτnτας) μέχ ρι σnμερα . Η παραδοσιακn Βάσn 

κοσμολογικών δεδομένων nδn επαναδιαμορφώνεται με πρωτοποριακές μετρnσεις υψnλrlς ακρι

Βείας. Τ ο αντικείμενο μελέτnς επικεντρώνεται στnν ελάχιστn κλίμα κ α μnκους που κυριαρχεί τις 

πρώτες στιγμές τnς Μεγάλnς Έκρnξnς, αλλά επεκτείνεται και μέχρι τnν μέγιστn δυνατn κλί μα

κα μnκους στο παρόν Σύμπαν. Ήδn φαίνεται ότι απαραίτnτn προϋπόθεσn για τnν κατανόnσn τnς 

Δnμ ιουργίας είναι n ενιαία κβαντικn nεριγραφn τnς Βαρυτικnς με τις λοιπές αλλnλεπιδράσεις, 

καθώς και n αποκάλυψn των μnχανισμών γένεσnς του χώρου και του χρόνου . 
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4. Εκπαίδευση και Απασχόληση των Φυσικώv 

Η εκπαίδευσπ των Φυσι κών στοχεύει αφενός στο να εξοπλίσει τους αποδέκτες τπς με τπ 

γνώσπ των Βασικών ενοτnτων από φυσικά φαινόμενα (Μπχαν ικn , Ηλεκτρομαγνπτισμός , 

Σύγχρονπ Φυσικn κλπ.) στο θεωρπτικό αλλά και στο εργαστπριακό επίπεδο, και αφετέρου να 

τους διδάξει τπ μεθοδολογ ία τπς Φυσικnς για τπν επίλυσπ παλαιών και νέων προΒλπμάτων. 

Στο ισχύον προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συνυπάρχουν μαθnματα δομnς, στα οποία δίνε

ται περ ι σσότερο έμφασπ στn μεθοδολογία, και μαθnματα ύλnς στα οπο ία δ ίνεται περισσότε

ρο έμφασn στις νέες γνώσεις και στις εφαρμογές . Παράλλnλα, υπάρχουν και μαθnματα στα 

Αλ6έpτος Αϊνστάιν 

Κωνσταντίνος Κσpοθεοδωpιiς, 

θεμελιω τιiς τnς Θεpμοδυνομικιiς 

οποία διδάσκονται τεχνι κές n τεχνολογίες 

απαρα ίτnτες στn Φυσικn, όπως Υπολογιστές , 

Μαθπματικά και Εργαστπριακές μέθοδοι . 

Η Μέσn Εκπαίδευσn συνεχ ίζει να απορρο

φά ένα μεγάλο μέρος από τους πτυχ ιούχους 

του Τ μnματος Φυσ ι κnς . Τ ο λειτούργnμα του 

εκπαιδευτικού εκτός από τnν αφοσ ί ωσn τπν 

οποία απαιτεί , για να στεφθε ί από επιτυχ ία 

απαιτε ί κ υρίως γνώσn του αντικειμένου το 

οπο ίο ο εκπαιδευτι κός θέλει να μεταδώσει 

στους μαθnτές. Ο καθπγπτnς τnς Φυσικnς έχει 

τn μεγάλn ευθύνπ να διδάξει τπ μεθοδολογία 

τnς Φυσικnς Επιστnμnς και όχι μόνο να μετα 

φέρει κάποιες γνώσεις Φυσικnς. 

Άλλες διεξόδους για τους πτυχιούχους 

Φυσικούς αποτελούν οι διάφοροι εφαρμοσμέ

νοι κλάδοι Φυσικnς , είτε στα πλα ί σια τπς 

Βιομnχανίας είτε στα πλαίσια μεγάλων κρατι

κών (n μn) οργανισμών όπως ο ΟτΕ, n ΔΕΗ, 

π Μετεωρολογικn Υπnρεσία κλπ. Τέτοιοι κλά

δοι είναι n Ραδιοnλεκτρολογία, οι Τ πλεπικοινωνίες 

και Οπτικές Επικοινωνίες , n Ηλεκτρονικn και 

Μικροπλεκτρονικn , π Μετεωρολογ ί α και 

Κλιματολογία, n Ιατρικn Φυσικn κλπ . Οι περισ

σότεροι από αυτούς τους κλάδους απαιτούν 

και ένα Μεταπτυχ ιακό Δίπλωμα Ειδίκευσnς . 

τ ο τ μnμα μας προσφέρει μεταπτυχ ιακές 

σπουδές στους Βασικότερους κλάδους τnς 



Φυσικriς, όπως στn Θεωρπτική 

Φυσικri, στπ Φωτονικri, στα 

Νέα Υλικά, στις Σύγχρονες 

Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες, 

στπ Μετεωρολογ ί α -

Κλιματολογία και στπ Διδακτική 

τπς Φυσικriς, οι οποίες μετά 

από σειρά Βασικών μετα

πτυχιακών μαθπμάτων οδπ

γούν στπ λriψπ Μεταmυχιακού 

Διπλώματος Ειδ ίκευσπς . 

Τα Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα του Τ μriματος 

οδπγούν και στπν απονο

μri Διδακτορικού Διπλώματος 

στπ Φυσικri μετά από εκπό
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νπσπ πρωτότυππς διατριβriς πάνω σε ένα επίκαιρο ερευνπτικό θέμα . Στπν πλειοψπφία τους οι 

Διδάκτορες προορίζονται να ακολουθriσουν ακαδπμαϊκri σταδιοδρομία στα Πανεπιστriμια και 

Ερευνπτικά Κέντρα τπς χώρας ri του εξωτερικού. Έργο τους δεν θα είναι μόνο π διδασκαλία 

ri απλώς π εφαρμογri κεκτπμένπς γνώσπς αλλά π παραγωγri νέας γνώσπς μέσω τπς επιστπ

μονικriς έρευνας . 

Η πρόοδος στπ Φυσικri, σχεδόν κατά κανόνα, είναι αποτέλεσμα επίπονπς και μακροχρό

νιας εργασίας πολλών ατόμων. Ανεξάρτπτα από τον τρόπο προσέγγισπς εκάστου στα προ

Βλriματα και τον τρόπο δουλειάς , κοινό χαρακτπριστ ικό των Φυσικών είναι π ειλικρ ίνεια και 

π εντιμότπτα με τπν οποία αντιμετωπίζουν τα φυσικά δεδομένα. Χρέος του Φυσικού δεν είναι 

μόνο να προωθriσει τπ γνώσπ μας για τον Φυσικό Κόσμο με τπ Βοriθεια τπς επιστπμονικriς 

μεθοδολογίας , αλλά και να καλλιεργriσει το επιστπμονικό riθος και να διαδώσει τπν επιστπ

μονικri μέθοδο . Σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο π Τεχνολογία αποκτά 

όλο και μεγαλύτερπ ισχύ, στον οποίο π Πλπροφορία αυξάνει εκθετικά και π εξειδίκευσπ είναι 

αμείλικτπ, ο Φυσικός παραμένε ι θεματοφύλακας τπς επιστπμονικriς μεθόδου . Σκοπός του εξα

κολουθεί να είναι π κατανόπσπ του κόσμου, όπως τον καιρό των φιλοσόφων τπς Ιωνίας , κα ι 

μέθοδος του είναι π Παρατriρπσπ και π Λογικri . 
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Το ξεκίνημα 

τ ο 1970 με ΤΟ υπ ' aριθμ. 7 46/70 Ν.Δ. ιδρύθηκε το τμήμα 

Φυσικής. Ήταν το τρίτο Πανεnιστnμιακό Τμήμα που ιδρύθηκε 

στα Ιωάννινα, μετά το Τ μ ή μα τnς Φιλοσοφικής Σχολής 

(1964) και το Τμήμα Μαθnματικών (1966). με αποτέλεσμα 

το μέχρι τότε Παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης να αποτελέσει ανεξάρτητο Ίδρυμα, το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Τ ο Τ μ ή μα Φυσικής στεγάστηκε στο παλιό κτήριο του 

Πανεπιστημίου, στnν οδό Δομπόλn και μαζί με το Τμήμα 

Μαθnματικών απετέλεσαν τn Φυσικομαθnμοτική Σχολή 

(νυν Σχολn Θετικών Επιστημών) στnν οποία αργότερα 

προστέθηκαν και τα Τμήματα Χnμείας και Πληροφορικής. 

Το 1981 το Τμnμα Φυσικής ήταν το πρώτο Τμnμα του 

Πανεπιστημίου το οποίο μεταφέρθηκε στnν Πανεπιστnμιούπολn 

και στεγάστηκε μέχρ ι το 1993 στο μεταΒατικό κτnριο . Από 

το 1993 στεγάζεται στα δικό του κτnρια στο Δυτικό άκρο 

τnς Πανεπιστnμιούπολnς . 

Μέχρι το 1982 επικεφαλής του Τ μnμστος nταν ο Κοσμήτορος 

τnς Σχολής ενώ από το 1982 εκλέγεται Πρόεδρος του 

Τμήματος . 

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι 

του Τμήματος Φuσικής 

1986-89 Ιωάννης Βέργαδος 

1989-91 Χρήστος Παπαγεωργόπουλος t 

1991-95 Παναγιώτης Ασπμακόπουλος t 

1995-97 Χρήστος Παπαγεωργόπουλος t 

1997-01 Κυριάκος Τ αμβάκnς 

2001-05 Αγησίλαος ΜnολοΒίνος 

2005- Κωνσταντίνος Κοσμίδnς 
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ΛtΚΤΟΡΕΣ 

Στελεχώνεται επiσης από 1 μtλος Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε . Ε.ΔΙ.Π. ) , 
13 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε .Τ.Ε. Π . ) , 2 Διοικητικούς Υπαλλήλους, 

5 Υπαλλήλους με Σύμβαση Αορiστου Χρόνου, 1 Διδάσκοντα με το Π.Δ.407/80 και 
3 Αποσπασμένους Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης . 

Στο Τμήμα Φυσικής φοιτούν περiπου 1000 προπτυχιακοί και 150 μεταmυχιακοί φοιτητές. 

Οι φοιτητές συμμετέχουν στα όργανα διοiκησης του Τμήματος και των Τομέων μέσω εκπροσώπων, 

Οι οποiοι ορίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων τους . 
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Διδακτικό Ερευνπτικό Προσωπικό 

Μ ΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΠ ΑΝΤΙΝΟΣ, Καθπγπτriς (Βουλευτriς) 

Φυσικri του Ηλίου και του Διαστriματος 

ΜΠΑΡΠΩΚΑΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ, Αναπλπρωτriς Καθπγπτriς 

Μετεωρολογία και Κλιματολογία 

ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Αναπλπρωτriς Καθπγπτriς, Διευ8υvτnς του Τομέα 

Φυσικri του Ατμοσφαιρικού ΠεριΒάλλοντος 

ΝΙΝΤΟΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ, Επίκουρος Καθπγπτriς 

Φυσικri του Ηλίου και του Διαστriματος 

ΧΑΠΗΑΝΑΠΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Επ ί κουρος Καθπγπτriς 

Φυσ ι κri Μετεωρολογία και Φυσικri Κλιματολογία 

ΚΡΟΜΜγΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Λέκτορας 

Ραδιογαλαξίες, Κοσμολογία, Διδακτ ι κri τπς Φυσικriς 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Λέκτορας 

Μετεωρολογία 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστπριακό Προσωπικό 

ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΠΟΣ, Τεχνικός 

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΠΑΝΤΙΝΟΣ, Ηλεκτρονικός 

Προσωπικό με Σύμβασπ Αορίστου Χρόνου 

ΜΑΡκογ MAPINA 

Εργαστnρια 

Εργαστriριο Αστρονομ ίας 

Εργαστriριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας 



Β. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Ερευνπτικές Δρσστπριότπτες 

Τα ερευνπτικά ενδιαφέροντα του εργαστπρίου 

Αστρονομίας συμπεριλαμβάνουν τπ Φυσικn του 

Ηλ ίου και του Διαστnματος καθώς και τπ μελέτπ 

αστέρων. Μελετώνται τόσο παρατπρπσιακά όσο και 

θεωρπτικά οι φυσικές διαδικασίες που συμβαίνουν 

στον Ήλιο . Τ ο παρατπρπσιακό υλικό συλλέγεται από 

επ ίγε ια και διαστπμικά τπλεσκόπια και εκτείνεται πρα

κτικά σε όλο το πλεκτρομαγνπτικό φάσμα (από τις 

σκλπρές ακτίνες Χ μέχρι τα μετρικά ραδιοκύματα). 

Η μελέτπ καλύπτει όλα τα στρώματα τπς πλιακnς 

ατμόσφαιρας και εκτε ί νεται από τον "nρεμο Ήλιο" 

μέχρι τα κέντρα δράσπς και τα βίαια εκρπκτικά φαι

νόμενα. Επίσπς μελετάται π επίδρασπ των πλιακών 

εκρπκτικών φα ινομένων στ π Γ π. Τ έλος με χρnσπ 

του διαστπμικού τπλεσκοπίου ROSAT μελετώνται 

aστέρες με χρωμοσφαιρικn δραστπριότπτα στο 

μακρινό υπεριώδες (60-200 Α). 

Τα ερευνπτικά ενδιαφέροντα των μελών του 

Εpγσστnpίου Μετεωpολογίσς και Κλιματολογίας 

συμπεριλαμβάνουν όλα σχεδόν τα φαινόμενα τα 

σχετιζόμενα με Μετεωρολογία, Κλιματολογία , 

Φυσικn τπς Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος, 

και τπ συμπεριφορά τους στο χώρο και το χρόνο . 

Έμφασπ δ ί δεται στις κλιματικές μεταβολές του 

ελλπνικού και του ευρύτερου χώρου αλλά και του 

λεκανοπεδίου των Ιωανν ίνων . Μελετάται επίσπς π 

μακρά μεταφορά και το ισοζύγιο των θειικών και 

αζωτούχων ενώσεων και άλλων ατμοσφαιρικών 

ρύπων στπ ΝΑ Ευρώππ, τπ Μεσόγειο και τον ελλπ 

νικό χώρο . Τ έλος , μελετώνται π υδατικn οικονο

μία, ο υδρολογικός κύκλος, π πλιακn ακτινοβολία 

(ολι κ n, υπέρυθρπ και διάχυτπ) , καθώς και βιομετε

ωρολογικά θέματα. 
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2. Τομέας θεωρητικής Φυσικής (11} 

Διδακτικό Ερευνπτικό Προσωπικό 

Τ ΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Καθnγnτnς 

Θεωρnτικn Φυσικn Στοι χειωδών Σωματιδίων 

ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθnγnτnς 

Θεωρnτι κn Φυσικn Συμnυκνωμένnς Ύλnς 

ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, Καθnγnτnς 

Κοσμολογι κές Θεωρίες Ενοnοίnσnς 

ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ, Καθnγnτnς 

Στοι χειώδn Σωματίδια - Κοσμολογία 

ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθnγnτnς 

Θεωρnτικn Φυσικn Υψnλών Ενεργειών 

ΛΕΟΝΤ ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθnγnτnς 

Στοιχειώδn Σωμάτια 

ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθnγnτnς 

Θεωρnτικn Πυρnνικn Φυσικn, Πυρnνικές αντιδράσεις, Φυσικn Πλάσματος 

ΠΕΡΙΒΟΜΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Αναnλnρωτnς Καθnγnτnς 

Θεωρnτικn Φυσικn, Κοσμολογία 

ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Αναnλnρωτnς Καθnγnτnς 

Θεωρnτικn Πυρnνικn Φυσικn 

ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναnλnρωτnς Καθnγnτnς, Διευ8υντnς του Τομέα 

Θεωρnτικn Φυσικn Υψnλών Ενεργειών 

ΘΡΟΥΜΟγΛΟΠΟγΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναnλnρωτnς Καθnγnτnς 

Φυσικn Πλάσματος 

ΚΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ, Αναnλnρώτρια Καθnγnτρια 

Θεωρnτικn Φυσικn Στοιχειωδών Σωματιδίων, Κοσμολογία 

ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αναnλnρωτnς Καθnγnτnς 

Θεωρnτικn Φυσικn Στοιχειωδών Σωματιδ ίων 

ΚΟΜΣΗΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ, Επίκουρος Καθnγnτnς 

Βαρύτnτα - Γ εν ι κn Θεωρία Σχετικότnτας 

TPIANT ΑΦΥ ΜΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Λέκτορας 

Στοιχειώδn Σωμάτια 



Β. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστπριακό Προσωπικό 

ΦΟΥΖΑ ΦΩΦΩ, Διοικnτικός 

Εργαστnρια 

Α' Εργαστriριο Θεωρnτικriς Φυσικriς 

Β ' Εργαστriριο Θεωρnτικriς Φυσικriς 

Ερευνπτικές Δραστπριότπτες 

Ο ι ερευνnτικές δραστnριότnτες των μελών του Τομέα Θεωρnτικriς Φυσικriς καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Θεωpnτικiι Φυσικiι των Στοιχειωδών Σωματιδίων αποτελεί κύριο 

ενδιαφέρον πολλών μελών του Τομέα . Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτnς αποτελούν οι σύγ

χρονες Θεωρίες Βαθμίδας, n Υπερσυμμετρία, οι Θεωρίες Υπερχορδών και n ενοποίπσn των 

θεμελιωδών αλλnλεπιδράσεων μεταξύ στοιχειωδών σωματιδίων. Η φαινομενολογικri ανάλυ

σn των μοντέλων που απορρέουν από τις θεωρίες αυτές οδnγεί σε προβλέψεις συγκρίσιμες 

με τα πειραματικά δεδομένα . Οι κοσμολογικές συνέπειες των μοντέλων για τα στοιχειώδn 

σωματίδια, αλλά και n Κοσμολογία αυτri καθεαυτri αποτελεί επίσnς ερευνπτικό αντικείμενο 

του Τομέα (Μελανές Οπές, Πλnθωριστικό Σύμπαν κλπ . ) . 

Στα ερευνnτικά θέματα του Τομέα συμπεριλαμβάνεται n Θεωpnτικiι Φυσικiι τnς Συμnυκνωμένnς 

Ύλnς. Η αναπτυσσόμενn δραστnριότπτα στπν περιοχri αυτri αφορά τπν nλεκτρονικri δομri ατό

μων, μορίων και στερεών, τn μελέτn κρυσταλλικών και άμορφων υλικών, θέματα θεωρίας 

εντοπισμού σε μπ περιο

δικά συστriματα, θέμα

τα μαγνnτισμού και μn 

γραμμικriς δυναμικriς. 

Μέλn του τομέα ανα

πτύσσουν ερευνnτικri 

δραστπριότπτα στn 

Θεωpnτικiι Πυpnνικiι 

Φυσικiι. Ειδικότερα , 

μελετώνται οι πυρπνι

κές δυνάμεις μεταξύ 

νου-κλεονίων μέσω των 

αλλnλεπιδράσεων των 

κουάρκς, n αποδιέγερσn-ββ και άλλα θέματα. τ έλος, στα ενδιαφέροντα του τομέα συμπεριλαμ

βάνετα ι και n Φυσικiι Πλάσματος στα πλαίσια τπς οποίας μελετάται π ισορροπ ία και n στα

θερότnτα του πλάσματος σύντnξnς, καθώς και ο εφnσυχασμός του πλάσματος στο μοντέλο 

τnς μαγνnτο-υδροδυναμικriς. 
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3. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής1 nuρηνικής Φυσικής 
και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (111) 

Διδακτικό Ερευνπτικό Προσωπικό 

ΠΑΚΟγ ΑΘΗΝΑ, Καθπγnτρια 

Πυρπνικn Φυσικn, Ραδιοοικολογία 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΠΑΝΤΙΝΟΣ, Καθπγπτnς, ΠpόεSpος του Τμiιματος 

Μοριακn Φυσικn 

ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς 

Μοριακn Φυσικn, Φασματοσκοπία 

ΠΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς 

Ατομικn και Μοριακn Φυσικn 

ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΓΗΣΙΜΟΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς 

Ατομικn και Μοριακn Φυσικn 

ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς 

Πειραματικn Φυσικn Υψπλών Ενεργειών 

Λ ΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς, Διευ8υντiις του Τομέα 

Θεωρπτικn Ατομικn Φυσικn 

ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς 

Πειραματικn Φυσικn Υψπλών Ενεργειών 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΠΑΝΤΙΝΟΣ, Επίκουρος Καθπyπτnς 

Πυρπνικn Φυσικn 

ΑΣΜΝΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ, Επίκουρος Καθπγπτnς 

Πειραματικn Πυρπνικn Φυσικn 

ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, Επίκουρος Καθπγπτnς 

Πυρπνικn Φυσικn, Μπχανισμοί Πυρπνικών Αντιδράσεων Βαρέων Ιόντων 

ΚΟΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Επίκουρος Καθπγπτnς 

Πειραματικn Φυσικn Υψπλών Ενεργειών 

ΚΟΕΝ ΣΑΜΟΥΗΛ, Επίκουρος Καθπγπτnς 

Πειραματικn Ατομικn και Μοριακn Φασματοσκοπία Lαser 

ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ, Επίκουρος Καθπγπτnς 

Πειραματικn Οπτοπλεκτρονικn 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΦΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Λέκτορας 

Πειραματικn Μοριακn Φυσικn 



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Λέκτορας 

Πειραματικn <Dυσικn Υψnλών Ενεργειών

Μικροnλεκτρονικά Κυκλώματα 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστπριακό 

Προσωπικό 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ <DΩτΕΙΝΗ, Διοικnτικός 

ΠΑΠΑfΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, Διοικnτικός 

ΣΚΜΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλεκτρονικός 

ΤΑΠΗΣ ΝΙΚΟΜΟΣ, Ηλεκτρονικός 

Β. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΜΠΛΠΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΥΠΑΘΙΟΣ, Ηλεκτρονικός 

Προσωπικό με Απόσπασπ από τπ Μέσπ 

Εκπαίδευσπ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, <Dυσικός 

ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, <Dυσικός 

ΑΜΠΑΠΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, <Dυσικός 

Εργαστnρια 

Γ ' Εργαστnριο <Dυσικnς (Ατομικnς και Μοριακnς <Dυσικnς) 

Π' Εργαστnριο <Dυσικnς (Πυρnνικnς <Dυσικnς) 

Β ' Εργαστnριο <Dυσικnς (Υψnλών Ενεργειών και Εφαρμογών) 
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Ερευνπτικές Δραστπριότπτες 

Αντικείμενο τπς ερευνπτικnς δραστπριότπτας του Εργαστnρίου Ατομικfις και Μοριακfις Φυαικfις 

είναι π μελέτπ τπς ατομικnς και μοριακnς δομnς καθώς και π ανάπτυξπ εφαρμογών με Βάσπ 

τπν τεχνολογία laser. Με τπ χρnσπ φασματοσκοπικών τεχνικών μελετώνται υψπλά διεγερμέ

νες και αυτοϊονιζόμενες ατομικές καταστάσεις και μπ γραμμικά φαινόμενα (γένεσπ αρμονι

κών, οπτικn συζυγία φάσπς, κλπ). Με τεχνικές φασματομετρίας μάζας μελετώνται πλεκτρο

νιακές μοριακές καταστάσεις και π δυναμικn αυτών. Επίσπς, αναπτύσσεται δραστπριότπτα με 

αντικείμενο τπν κατανόπσπ τπς αλλπλεπίδρασπς ισχυρών πεδίων laser με μόρια και τπν αξιο

ποίπσπ των διαδικασιών που ενέχονται για τπν ανάπτυξπ νέων τεχνικών (ευθυγράμμισπ μορίων, 

κλπ). Παράλλπλα, μέλπ του Εργαστπρίου ασχολούνται με θεωρπτικούς υπολογισμούς σε συνά

φεια και με τπν ανωτέρω δραστπριότπτα. Στα πλαίσια 

τπς εφαρμοσμένπς έρευνας εντάσσεται π αποδόμπσπ 

υλικών, π ανάπτυξπ αναλυτικών τεχνικών, π ανάπτυξπ 

φραγμάτων Bragg σε οπτικές ίνες, π κατασκευn αισθπ

τnρων οπτικών ινών και ανάλογες εφαρμογές φωτο

νικnς σε τομείς τπλεπικοινωνιών και Βιομπχανικnς 

παραγωγnς . 

Τ ο Εργαστfιριο Πυρnνικfις Φυσικfις αναπτύσσει ερευ

νπτικn δραστπριότπτα στπ μελέτπ τπς πυρπνικnς δομnς, 

των μπχανισμών πυρπνικών αντιδράσεων και τπς 

πυρπνοσύνθεσπς , με πειράματα στο Εργαστnριο 

Επιταχυντών του Ε . Κ . Ε.Φ.Ε . "Δπμόκριτος", καθώς και σε 

άλλα ευρωπαϊκά εργαστnρια που διαθέτουν επιταχυντι

κές διατάξεις. Μεταξύ των ερευνπτικών ενδιαφερό

ντων του Εργαστπρίου είναι και θέματα Εφαρμοσμένπς 

Πυρπνικnς Φυσικnς, όπως π πυρπνι κn μικροανάλυσπ 

και π ακτινο-οικολογία (μελέτπ των μπχανισμών δια

κίνπσπς ραδιενερών ρύπων στο περιβάλλον) . 

Τ ο Εργαστfιριο Φυσικfις Υψnλών Ενεργειών (ΦΥΕ) 

συμμετέχει στπν προετοιμασία του πειράματος CMS 

στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σωματιδιακnς Φυσικnς CERN, 

το οποίο θα μελετnσει τις αλλπλεπιδράσεις pp σε ενέρ

γεια κέντρου μάζας 14 Τ e V. Ειδικότερα, το Εργαστnριο 

ΦΥΕ συμμετέχει στο σχεδιασμό, τπν ανάπτυξπ και τπν 

κατασκευn aνιχνευτικών συστπμάτων πυριτίου και πλε

κτρονικών-μικροπλεκτρονικών συστπμάτων για πειρά

ματα ΦΥΕ, και συγκεκριμένα για τον ανιχνευτn preshower 

καθώς και για το σύστπμα trigger του CMS. 



Β. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

4. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικώνκαι 
Επιφανειών (IV) 

Διδακτικό Ερευνπτικό Προσωπικό 

ΚΩΠΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθπγπτnς 

Ηλεκτρονικά 

ΦΛΟΥ ΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθπγπτnς 

Πειραματικn Φυσικn Στερεάς Κατάστασπς 

ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς , Διευ8υντiις του Τομέα 

Φυσικn Υλικών, Φασματοσκοπία Mδssbαυer, Μαγνπτισμός 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΜΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς 

Φυσικn Συμπυκνωμένπς Ύλπς, Μέθοδοι Προσομοίωσπς, Ηλεκτρονικn Δομn 

ΕΥΑΓΓΕΜΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς 

Τεχνικές και Θεωρία Προσομοίωσπς Φυσικών Συστπμάτων 

ΜΟΥΚΑΡΙΚΑ MIKH, Αναπλπρώτρια Καθπγnτρια 

Φασματοσκοπία Mδssbαυer, Μαγνπτικές και πλεκτρικές ιδιότπτες υλικών 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Αναπλπρωτnς Καθπγπτnς, Αvαnλnpωτiις ΠpόεSpος του Τμiιματος 

Φυσικn Επιφανειών Συμπυκνωμένπς Ύλπς 

ΦΟΥΛΙΑΣ ΠΥΛΙΑΝΟΣ, Επίκουρος Καθπγπτnς 

Φυσικn Επιφανειών 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Επίκουρος Καθπγπτnς 

Φυσικn Ημιαγωγών 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΔΗΜΑ EIPHNH, Λέκτορας 

Φυσικn Συμπυκνωμένπς Ύλπς, Φασματοσκοπία ακτίνων γ 

ΚΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λέκτορας 

Φυσικn Συμπυκνωμένπς Ύλπς 

ΒΜΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λέκτορας 

Πειραματικn Φυσικn Στερεών Επιφανειών 

ΙΒΡΙΣΙΜΠΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Λέκτορας 

Τ πλεπ ι κοινωνίες , Κινπτές Επικοινων ί ες, Ζεύξπ Ευρείας Ζώνπς 

Ειδικό Εργαστπριακό Διδακτικό Προσωπικό 

ΜΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, Φυσικός 
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Ειδικό Τεχνικό Εργαστπριακό Προσωπικό 

ΚΑΠΕΡΔΑ-ΧΡγΣΟΒΙΠΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Διοικnτικός 

ΜΠΜΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλεκτρονικός 

TPIANT ΑΦΥ ΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ηλεκτρονικός 

ΠΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλεκτρονικός 

Προσωπικό με Σύμβασπ Π.Δ. 407/Βο 
ΜΕΡΠΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Φυσικός 

Εργαστnρια 

Α' Εργαστnριο Φυσικnς (Φασματοσκοnίας Mossbαυer και Φυσικnς Υλικών) 

Δ' Εργαστnριο Φυσικnς (Φυσικnς Επιφανειών) 

Εργαστnριο Ηλεκτρονικnς - Τ nλεπικοινωνιών και Εφαρμογών 

Ε ' Εργαστnριο Φυσικnς (Φυσικnς Συμπυκνωμένnς Ύλnς και Επιστnμnς των Υλικών) 

Ερευνπτικές Δραστπριότπτες 

Τ ο Ερyαστnριο Φασματοσκοπίας Mossbαuer και 

Φυσικnς Υλικών ασχολείται με Φασματοσκοπία 

Mossbαυer, μαγνnτικές και nλεκτρονικές ιδιότnτες 

τnς ύλnς, χ αρακτnρισμό υλικών με Φασματοσκοπία 

Mδssbαυer, EPR και περίθλασn ακτίνων Χ, παρασκευn 

και μελέτn μαγνnτικών υλικών, λεπτών υμενίων, νανο

σωματιδίων, πnλών, φυλλόμορφων υλικών, μορια

κών συνθετικών συμπλόκων και καταλυτών. 

Στο Ερyαστnριο Φυσικnς Επιφανειών γίνεται μελέ

τπ των ιδιοτnτων των επιφανειών και διεπιφανειών 

τnς συμπυκνωμένnς ύλnς, καθώς κα ι μελέτn των 

αλλnλεπιδράσεων των επιφανειών με αποθέτες κλά

σματος του μονοστρώματος μέχρι λεπτά φιλμ σε 

συνθnκες υπερυψnλού κενού (l Ο" torr) . Οι μελέτες 

αφορούν κρυσταλλικές και άμορφες επιφάνειες και 

γίνονται με τις Βασικές τεχνικές μελέτnς επιφανει

ακών φαινομένων χρnσιμοnοιώντας περίθλασn nλεκτρονίων χαμnλrlς ενέργειας (LEED), 

φασματοσκοπία nλεκτρονίων Aυger (AES), φασματοσκοπ ία απωλειών ενέργειας (EELS), φασμα

τοσκοπία μάζας (QMS) και μετρnσεων έργου εξόδου (WF). 

Στο Ερyαστnριο Ηλεκτρονικnς- Τπλεπικοινωνιών και Εφαρμογών γίνεται μελέτn φθοριζόντων 

υλικών και nλεκτρικός χαρακτnρισμός λεπτών υμενίων, nμιαγωγικών υλικών και διατάξεων. 



Για τον σκοπό αυτό χρnσιμο 

ποιούνται οι τεχνικές: Φασμα

τοσκοnία Βαθέων παγίδων 

(DL TS) σύνθετnς αγωγriς καθώς 

και μετρriσεις χαρακτnριστικών 

nλεκτρικών μεγεθών (1-V, C-V). 

Επ ί σnς γίνεται μελέτn τnς nλε

κτρονικriς δομriς ελαφρών στοι

χείων με ακτίνες Χ, χρnσιμο

ποιώντας ένα συγκρότnμα ακτί

νων Χ με συμΒατικές λυχνίες 

και λυχνίες περιστρεφόμενnς 

ανόδου. Γί νετα ι επίσnς μελέτn 

υλικών με προσομοιώσεις 

8_ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Μοριακriς Δυναμικriς και Moπte-Cαrlo, Βασισμένες είτε σε πμιεμπειρικά δυναμικά αλλπλεπί

δρασπς, είτε σε δυναμικά που κατασκευάζονται από πρώτες αρχές στα πλα ίσια τπς θεωρίας 

Ισχυρού Δεσμού (τight-Biπdiπg) και του επαυξπμένου επίπεδου κύματος (APW). Ανάπτυξπ ανα

λογικών και ψπφιακών συστπμάτων (Low πoise , Reαd ουt , Dαtα αcqυisitioπ, lπterfαciπg κλπ.). 

Τ πλεπικοινωνιακά συστriματα, Οπτικri μετάδοσπ σriματος, UJπφιακri επεξεργασία σriματος (DSP), 

UJπφιακri μετάδοσπ σriματος, Softwαre Rαdio, Beαm Forming, Smαrt Anteπnαs κλπ . 

Τ ο Εpγαστlιpισ Συμπυκvωμέvnς Ύλnς και Επιστlιμnς των Υλικών ασχολείται με: 1. Τ n μελέ

τπ τπς δομriς κα ι τnς δυναμικriς υλικών γνωστών σαν <ψαλακri» ύλπ (συνθετ ι κών κα ι Βιολο
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γικών μακρομορ ίων, κολλοειδών, 

υγρών κρυστάλλων) με xρriσn α) 

Σκέδασnς ακτίνων Χ, Β) Διπλεκτρικriς 

Φασματοσκοπίας, γ) Ρεολογίας . 2. 

Με υπολογισμούς nλεκτρονικriς δομriς 

στερεών από πρώτες αρχές (αb

initio), δομ ικές και δυναμικές ι δ ι ό

τnτες στερεών και επ ιφανειώ ν με 

μεθόδους προσομοίωσnς . 3. Με τπ 

Φυσικri Συμπυκνωμένnς ύλnς, τn 

Φασματοσκοnία ακτίνων γ, Χ κα ι τnν 

Ηλεκτρονικri δομri συστnμάτων μετάλ-

λου-υδρογόνου. 
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5. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που διδάσκουν 
στο Τμήμα Φυσικής 

Τμιiματος Μαθπματικών 

ΠΙΧΛΙΑΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ, (με σύμβασn Π.Δ. 407 / 80) 

Τμιiματος Χπμείας 

ΠΜΚΑΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εniκουρος Kaθnynτnς 

ΠΙΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Λέκτορας 

Τμιiματος Ιατρικιiς 

ΚΑΛΕΦ-ΕΖΡΑ ΠΩΝ, Kaθnynτnς 

ΕΜΦΙΕΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εniκουρος Kaθnynτnς 

Παιδαγωγικού Τμιiματος Δπμοτικιiς Εκπαίδευσπς 

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΦΩτΕΙΝΗ, Καθnγnτρια 

ΚΩΝΠΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ, Kaθnynτnς 

ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Kaθnynτnς 

ΝΙΚΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εniκουρος Kaθnynτnς 



Β . Δ Ο ΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙ ΚΗΣ 
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6. Επιτροπές του Τμήματος 

1 J Επιτροπιi Προγράμματος Σπουδών 
ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΓΗΣΙΜΟΣ (Πρόεδρος) 

ΕΥΑΓΓΕΜΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α 

ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΠΑΡΠΩΚΑΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ 

ΠΕΡΙΒΟΜΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

4 εκπρόσωποι φοιτπτών (1 από κάθε έτος) 

Στπν ανωτέρω Επιτροπri μπορεί να μετέχει και ο κ . Κωνσταντίνος Κοσμίδπς ως Πρόεδρος 

του Τ μriματος ri/ και ο κ . Ματθαίος Καμαρότος ως Αναπλ. Πρόεδρος του Τ μriματος 

2} Επιτροπιi Σεμιναρίων 
Τ ΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Πρόεδρος) 

ΚΟΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΝΙΝΤΟΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΦΟΥΛΙΑΣ ΠΥΛΙΑΝΟΣ 

3} Επιτροπιi Αναγνωστπρίου 
ΚΑΜΑΡΑτΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (Πρόεδρος) 

ΘΡΟΥΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΛΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

MOYKAPIKA MIKH 
4} Επιτροπιi Οδπγού Σπουδών 

ΜΠΑΡΠΩΚΑΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ (Πρόεδρος) 

ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΠΗΑΝΑΠΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ 

5 J Επιτροπιi Κατάρτισπς Προγράμματος Διδασκαλίας και Εξετάσεων 
ΘΡΟΥΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος) 

ΑΣΜΝΟΓ ΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΒΜΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΠΗΑΝΑΠΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ 

Εκπρόσωπος των φοιτπτών 

6} Επιτροπιi Επεξεργασίας Φύλλου Αξιολόγπσπς του Εκπαιδευτικού 
Έργου των Διδασκόντων 
ΠΕΡΙΒΟΜΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ (Πρόεδρος) 

ΚΟΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Εκπρόσωπος φοιτπτών 
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7} Επιτροπn Κτπρίων κοι Ασφάλειας 
ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (Πρόεδρος) 

ΙΒΡΙΣΙΜΠΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΠΟΣ 

ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

TPIANT ACDY ΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

BJ Επιτροπn Μετεγγραφών και Κατατάξεων 
CDIΛHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

TPIANTACDY ΜΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΧΑΠΗΑΝΑΠΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ 

9 J Επιτροπn Πλπροφορικnς και Υπολογιστών 
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος) 

ΕΥΑΓΓΕΜΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΒΡΙΣΙΜΠΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΚΜΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

70} Επιτροπn Απόσυρσπς Παλαιών Οργάνων του Τμnματος 
ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (Πρόεδρος) 

TPIANTACDY ΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
CDIΛHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17} Επιτροπn Προγραμματισμού Εκπαιδευτικών Αδειών 
ΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ (Πρόεδρος) 

ΚΟΕΝ ΣΑΜΟΥΗΛ 

ΚΟΜΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΧΑΠΗΑΝΑΠΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΜΟΣ 

1 2}Συντονιστικn Επιτροπn Μεταπτυχιακών Σπουδών στπ Φυσικn 
ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Πρόεδρος) 

ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΟΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΝΙΝΤΟΣ ΜΕΞΑΝΔΡΟΣ 

CDΛOY ΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Στnν ανωτέρω Enιτponn μπορε ί να μετέχει και ο κ . Κωνσταντίνος Κοσμίδnς 

ως Πρόεδρος του Τ μnματος 



Β. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ................................................. 

13) Συντονιστικn Επιτροπn Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές 
Επιστnμες και το Περιβάλλον 
ΜΠΑΡΠΩΚΑΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ (Πρόεδρος) 

ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΠΗΑΝΑΠΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Στπν ανωτέρω Επιτροπn μπορεί να μετέχει και ο κ. Κωνσταντίνος Κοσμίδπς 

ως Πρόεδρος του Τ μnματος 

14) Συντονιστικn Επιτροπn Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 
ΚΑΜΑΡΑτΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (Πρόεδρος) 

ΙΒΡΙΣΙΜΠΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΚΟΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΟΥΛΙΑΣ ΠΥΛΙΑΝΟΣ 

Στπν ανωτέρω Επιτροπn μπορε ί να μετέχει και ο κ . Κωνσταντίνος Κοσμίδπς 

ως Πρόεδρος του Τ μnματος 

15) Συντονιστικn Επιτροπn Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στις Τπλεπικοινωνιακές Εφαρμογές 
ΚΩΠ ΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος) 

ΙΒΡΙΣΙΜΠΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΛΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΟΥΛΙΑΣ ΠΥΛΙΑΝΟΣ 

16) Συντονιστικn Επιτροπn Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στις Νέες Τεχνολογίες και τπν Έρευνα στπ ΔιδακτικΠ τπς ΦυσικΠς 
ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Πρόεδρος) 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

7. Εκπρόσωποι του Τμήματος σε Επιτροπές του Πανεπιστημίου 

1 J Επιτροπn Ερευνών 
ΜΠΑΡΠΩΚΑΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ, (τακτικός) 

ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αναπλπρωματικός) 

2) Επιτροπn Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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3) Επιτροπn Socrdtes/Erdsmυs 
ΧΑΠΗΑΝΑΠΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, (τακτικός) 

ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥ ΛΟΣ, {αναπλπρωματικός) 

4) Επιτροπn παραλαβnς αγοραζομένων ειδών, οργάνων κ.λ.π. 
Τακτικά Μέλn 
Λ ΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Πρόεδρος) 

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΠΕΡΔΑ-ΧΡΥΣΟΒΙΠΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Α ναπλnpωματικά Μέλn 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ {Αναπλπρωματικός Πρόεδρος) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5) Εκπρόσωπος του Πανεπιστπμίου στο Κέντρο Επιχειρπματικότπτας και 
Καινοτομίας Ηπείρου (Bυsίness & Ιππονdtίοπ Centre [BIC] of Ερίrυs} 
ΜΠΑΡΠΩΚΑΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ 

8. Διδάσκαλοι Ιένων Γλωσσών 

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΝΤΗ ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ 

(Αγγλικά) 

{Γαλλικά) 

(Γερμανικά) 

9. Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτπτές για κάθε γραμματειακn διαδικασία και παροχn πλπρο

φοριών καθ' όλπ τπ διάρκεια των σπουδών τους . Βρίσκεται στο κτίριο Διοίκπσπς και λειτουρ

γεί για τους φοιτπτές τις π μέρες Δευτέρα, Τ ετάρτπ και Παρασκευn και τις ώρες 11 :00-13:00. 
Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις , π Γραμματεία εξυππρετεί κάθε μέρα και καθ' όλπ τn διάρκεια 

του ωραρίου (7:00-14:30). Στις περιόδους των εγγραφών, των δnλώσεων μαθnμάτων n άλλων 

διαδικασιών που απαιτεί n εφαρμογn του προγράμματος σπουδών, ισχύει διαφορετικό ωρά

ριο, το οποίο ορίζεται από τn Γραμματεία ανάλογα με τις ανάγκες . 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - e-mαil : grαmphys@cc.υoi.gr 

Προσωπικό τπς Γραμματείας 
ΓΚΟΡΠΗ OYPANIA, Π . Ε. Διοικnτικού-Λογιστικού, Γραμματέας Τ μnματος 

ΣΙΑΡΑΒΑ ΕΛΕΝΗ, Δ.Ε . Δακτυλογράφων 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Π . Ε. Διοικnτικού-Οικονομικού {με σύμβασn αορίστου χρόνου) 

ΜΠΑΚΙΡΠΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Δ.Ε. Διοικnτικού-Οικονομικού (με σύμβασn αορίστου χρόνου) 

ΜΠΟΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Π . Ε. Χnμικών {με σύμβασn αορίστου χρόνου) 



Β . ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

10. Φοιτnτικό Αναγνωστήριο - Βιβλιοθήκη 

Το φοιτπτικό Αναγνωστnριο- Βιβλιοθnκπ του Τμnματος Φυσικnς Βρ ί σκεται στον 3ο όροφο 

του κτιρίου Φ2 και λειτουργεί καθπμερινά 11 .00-1 8.00. Τ ο μεγαλύτερο μέρος τπς συλλογnς 

των Βιβλίων (περίπου 15.000 τ ίτλο ι), καθώς και το σύνολο τπς συλλογnς των επιστπμονικών 

περιοδικών (περίπου 80) Βρίσκονται στπν Κεντρικn Βιβλιοθnκπ του Πανεπιστπμίου Ιωαννίνων 

(1 ος κα ι 2ος όροφος) , απ' όπου οι φοιτπτές μπορούν να τα δανείζονται. Η θεματολογία των 

Βιβλίων εμπίπτει στα ερευνπτικά ενδιαφέροντα των Φυσικών, ενώ σε πολλά από αυτά είναι 

προσαρμοσμένπ στις ΒιΒλιογραφικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών του Τ μnματος . 

Υπάρχουν, επίσπς, Βιβλία εκλα"ί"κευσπς τπς επιστnμπς, καθώς και Βιβλία σχετικά με τπν ιστορία, 

τπ φιλοσοφία κα ι τπ διδακτικn των Θετικών Επ ιστπμών . Στο χώρο του Αναγνωστπρίου -

Βιβλιοθnκπς υπάρχει π δυνατότπτα σύνδεσπς με ΒιΒλιογραφικές Βάσεις δεδομένων και με 

τπν πλεκτρονι κn μορφn επιστπμονικών περιοδικών μέσω τπς Κεντρικnς Βιβλιοθnκπς του 

Πανεπιστπμ ίου. Το φοιτπτικό Αναγνωστnριο - Βιβλιοθnκπ είναι επίσπς διασυνδεδεμένο με το 

Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθπκών, μέσω του οποίου παρέχεται π δυνατότπτα εκτεταμένων ΒιΒλιογραφικών 

αναζπτnσεων και παραγγελιών αντιτύπων. 

Στο φοιτπτικό Αναγνωστnριο, οι φοιτπτές μπορούν να έχουν πρόσΒασπ (μελέτπ - φωτοτύππσπ) 

στα Βιβλία τπς συλλογnς τα οποία έχουν παραμείνει στ π Βιβλιοθnκπ του Τ μnματος και των 

οποίων ο αριθμός θα αυξπθεί μελλοντικά. Επίσπς, στο χώρο του Αναγνωστπρίου- Βιβλιοθnκπς 

λειτουργούν δύο μικρές ''νπσίδες" πλπροφορικnς με περίπου 20 πλεκτρονικούς υπολογιστές, 

μέσω των οποίων οι φοιτπτές 

μπορούν να πραγματοποιούν 

κα ι τπν πρακτικn τους εξάσκπσπ 

σε μαθnματα που χρειάζονται 

πλεκτρονικούς υπολογιστές και 

πρόσβασπ στο Διαδίκτυο . Επιπλέον, 

στον ίδ ιο χώρο λειτουργεί 

α ί θουσα προβολών, ενώ εκε ί 

Βρ ί σκονται και οι αίθουσες 

Σεμιναρίων και Συνεδριάσεων 

του τ μnματος . 

Το τπλέφωνο επικοινων ί ας είναι 26510 9851 Ο , ενώ π πλεκτρονικn διεύθυνσπ είναι 

ρhydesk 1 @cc .υoi .gr . 

Προσωπικό τπς Βιβλιοθnκπς 

ΜΜΠΡΙΔΗ KAMIPPOH, Ε .Τ . Ε.Π. 
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11. Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Το Τμnμα Φυσικnς διαθέτει δύο σύγχρονα Εργαστnρια Υπολογιστών συνολικnς δυναμικότπτας 

60 προσωπικών υπολογιστών. Ο ι Υπολογιστές είναι εξοπλισμένοι με λειτουργικά συστnματα 

Wiπdows και Lίπυχ. Στο χώρο των εργαστπρίων διδάσκονται τα μαθnματα Πλπροφορικnς του 

τ μnματος . τ α εργαστnρια είναι ανοιχτά συγκεκριμένες ώρες σε καθπμερ ινn βάσπ για τπν 

πρακτικn εξάσκπσπ των φοιτπτών . 

Στο χώρο του Αναγνωστπρίου λειτουργεί επίσπς νπσίδα ασύρματου δικτύου π οπο ία 

επιτρέπει στους φοιτπτές και τους επισκέπτες να συνδέονται στο διαδίκτυο με τον προσωπικό 

τους υπολογιστn . 

12. Επίτιμα Μέλη 

Ομότιμοι Κα8nynτές 

ΝΙΚΟΜΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΓΓΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΠΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕτ k.ΑΣ 

ΝΙΚΟΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Επίτιμοι Διδάκτοpες 

ΚΑΙΣΑΡ ΑΛΕΞΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥ ΛΟΣ 



1. Γενικοί Κανονισμοί 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τ μ ή μα Φυσικής διαρκούν οκτώ εξάμπνα και οδπγούν στ π λήψπ 

πτυχίου Φυσικής . 

Εγγραφn 

Η ιδιότπτα του φοιτπτή αποκτάται με τπν εγγραφή του στο Τ μ ή μα και, πλπν περιπτώσεων παρο

δικής αναστολής τπς φοίτπσπς1 ή πειθαρχικής ποινής, αποβάλλεται κανονικά με τπ λήψπ του 

πτυχίου. Σημειώνεται ότι π ανώτατπ διάρκεια φοίτπσπς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16 εξά

μπνα, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφασπ της Συγκλήτου, τα 18 εξάμπνα. 

Η πρώτη εγγραφή γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας (συνήθως 15 πμερών} μετά τπν 

έκδοση των αποτελεσμάτων των Γ ενικών Εξετάσεων. Ανανέωση εγγραφής κάθε χρόνο δεν 

απαιτείται . Είναι απαραίτητο όμως στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτπτής να δπλώνει στπ 

Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει. Αφού γίνει η εγγραφή ο 

φοιτητής παίρνει από τη Γραμματεία: Την Πανεπιστημιακή Ταυτότητα (δελτίο αναγνώρισης του 

φοιτητή}, το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίοιl και το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψπς (εφόσον 

επιλέγει την περίθαλψη που παρέχει το Πανεπιστήμιο} . 

Πέραν του αριθμού των εισαγομένων με τις Γενικές Εξετάσεις, εγγράφονται στα ΑΕΙ (σε 

ποσοστό που ορίζει ο νόμος}, μετά από ειδικές εξετάσεις και όσοι ανήκουν στις παρακάτω 

κατηγορίες: Έλληνες του εξωτερικού, παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό, Κύπριοι, αλλο

γενείς - αλλοδαποί, ομογενείς υπότροφοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και ορισμένες κατηγο

ρίες αθλητών. 

1970 1975 19110 19115 19!10 1995 :mJ 2005 

Αριθμός εγγραφόμενων φαιτπτών ανά ακαδπμαϊκό έτος 

200 
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1970 1975 1980 1!1116 1990 1995 2000 2005 

Αριθμός αποφοίτων ανά ακαδπμαϊκό έτος 

Με σίτπσπ του ενδιαφερόμενου φοιτπτιi προς τα Τ μιiμσ είναι δυνστιi π σνσστσλιi τπς φσιτπτικιiς ιδιότπτας, μέχρι 

8 εξόμπνσ, π οποία μπορεί να επσνσκτπθεί με τπν ίδια διαδικασία. 
2 Σε πεpίπτωσπ απώλειας ταυ Δελτίου Ειδικού Εισιτπpίου, ο φοιτπτιiς θα πρέπει να κόνει αμέσως σχετικιi διiλωσπ 

στπ Γραμματεία. Η έκδοσπ νέου δελτίου στπν πεpίπτωσπ αυτιi γίνεται δύο μιiνες μετά τπ διiλωσπ απώλειας. 
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Φοίτπσπ 

Τ ο ακαδπμαϊκό έτος αρχ ίζει τπν 1" Σεπτεμβρίου και λnγει τπν 31 " Αυγούστου του επομένου 

έτους . 

τ ο εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρον ι κά σε δύο εξάμπνα 

{χειμερινό, εαρινό) . Κάθε εξάμπνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλιlρεις εβδομάδες για διδα

σκαλία και 2-3 εβδομάδες για εξετάσεις . Το χειμερινό εξάμπνο αρχ ίζει το δεύτερο δεκαπεν

θnμερο του Σεπτεμβρίου και το εαρινό εξάμπνο λιlγει το δεύτερο δεκαπενθnμερο του Ιουνίου. 

Οι ακριβείς πμερομπνίες λιlξεως του χειμερινού εξαμnνου και ενάρξεως του θερινού καθο

ρίζονται από τπ Σύγκλπτο του Πανεπιστπμίου έτσι ώστε να συμπλπρώνεται ο αναγκα ίος αριθ 

μός εβδομάδων. Για τον ίδιο λόγο, σε εξαιρετι κές περιπτώσεις, με πρότασπ τπς Συγκλιlτου 

και απόφασπ του Υπουργείου Παιδείας, ρυθμίζεται π έναρξπ και π λιlξπ των δύο εξαμnνων 

εκτός των ανωτέρω πμερομπνιών. 

Κάθε φοιτπτnς είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει κατά τπ διάρκεια των σπουδών του στπν 

εκπαιδευτικn διαδικασία, όπως αυτn ορίζεται από το νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων 

του Πανεπιστπμ ίου και του Τ μnματος . 

Από το ακαδπμαϊκό έτος 1998-99 θεσπίστπκε στο Τ μnμα Φυσικnς ο θεσμός του Συμβούλου 

Σπουδών . Για τους εισαχθέντες κατά το ακαδπμαϊκό έτος 2005 - 2006 ο σύμβουλος σπου

δών για κάθε φοιτπτn θα ανακοινωθεί μετά τπν εγγραφn του . 

Πρόγραμμα Σπουδών {γενικά} 

Από τπν ίδρυσπ του, ΤΟ 1971 ι μέχρι και σnμερα το τ μnμα Φυσικnς κατάφερε να έχει ένα 

σύγχρονο και ευέλικτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) . Κατά καιρούς, στα πλαίσια 

τπς θεσμοθετπμένπς από τον Νόμο-Πλαίσιο ετnσιας αναθεώρπσπς του ΠΠΣ, έχουν γίνει διορ

θωτικές παρεμβάσεις χωρίς όμως να αλλοιώνεται π βασικn φιλοσοφία του . Τ ο ισχύον ΠΠΣ 

περιλαμβάνει ένα κορμό υποχρεωτικών μαθπμάτων {μαθnματα δομnς}, τα οπο ία στοχεύουν 

στπν μετάδοσπ γενικών και στέρε

ων γνώσεων των βασικών ενοτnτων 

τπς Φυσικnς, των μαθπματικών τπς 

εργαλείων και τπς μεθοδολογία τπς. 

Περιλαμβάνει επίσπς, μια σειρά μαθπ

μάτων επιλογnς {μαθnματα ύλnς) στα 

οποία δ ίνεται έμφασπ στις νέες γνώ

σεις σε ειδικότερες επιστπμονικές 

περιοχές καθώς και σε διάφορες 

εφαρμογές . Το ΠΠΣ αναμορ

φώθπκε το 1998 στα πλαίσια σχε

τικnς εγκεκριμένης πρότασπς του 



Γ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣ Ι ΚΗΣ 

ΕΠΕΑΕΚ I. Η υλοποίπσπ τπς πρότασπς αυτnς, αν και περιορισμένπς έκτασπς, έδωσε τπν ευκαι

ρία να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις που αφορούσαν κυρίως στπ βελτίωσπ τπς εκπαιδευ

τικnς διαδικασίας . 

Στο χρονικό διάστπμα που μεσολάβπσε από τπν υλοποίπσπ τπς πρότασπς αυτnς γίνονται 

όλο και περισσότερο εμφανείς οι συντελούμενες αλλαγές σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται 

ταχύτατα, που π τεχνολογία αποκτά όλο και μεγαλύτερπ ισχύ, π διάχυσπ των πλπροφοριών 

αυξάνεται εκθετικά, π ειδίκευσπ θεωρείται απαραίτπτπ και οι ανάγκες τπς κοινωνίας και τπς 

αγοράς εργασίας αναπτύσσουν νέες δυναμικές . Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι ενώ στο 

παρελθόν τπν πλειοψπφία των αποφοίτων μας απορροφούσε π μέσπ εκπαίδευσπ, σnμερα ο 

αριθμός αυτός έχει ελαττωθεί δραστικά. Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίθπκε σκόπιμο τα 

αρμόδια όργανα του Τ μnματος (επιτροπn ΠΠΣ, Γ ενικn Συνέλευσπ) να επανεξετάσουν το ΠΠΣ, 

να αξιολογnσουν τπν μέχρι σnμερα αποτελεσματικότπτά του, να εντοπίσουν τις αδυναμίες του 

και να διατυπώσουν προτάσεις που θα το βελτιώσουν σπμαντικά και ουσιαστικά και θα το 

καταστnσουν επίκαιρο και ανταγωνιστικό στπ σύγχρονπ πραγματικότπτα . Για το σκοπό αυτό 

ελΠφθπσαν, μεταξύ άλλων, υπόψπ π εμπειρία τπς πολύχρονπς εφαρμογnς του ισχύοντος ΠΠΣ, 

τα ΠΠΣ άλλων τμπμάτων Φυσικnς, ελλπνικών και ξένων, π πρόσφατπ έκθεσπ αποτ ί μπσπς του 

εκπαιδευτικού έργου του Τμnματος στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξπ & βελτίωσπ του ΠΠΣ 

του Τ μnματος Φυσικής του Πανεπιστπμίου Ιωαννίνων» που υλοποιnθπκε στα πλαίσια του ΕΠΕ

ΑΕΚ I, π υπάρχουσα υλικοτεχνικn υποδομn και το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος . 

Οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες στπρίχθπκε π ΓΣ του Τμnματος για τπν αναμόρφω

σπ και τον εκσυγχρονισμό του ΠΠΣ είναι οι εξnς : 

α) Να μnν αλλοιωθεί ο βασικός επιστnμονικός χαρακτnρας του Τμnματος και ταυτόχρο

να να αναπτυχθεί και εμπλουτισθεί σε σύγχρονους διεπιστπμονικούς και συναφείς τεχνολο

γικούς τομείς αιχμnς . Θα πρέπει επομένως, κυρίως στα πρώτα έτn σπουδών, να συνεχίσουν 

να δίνονται βασικές και στέρεες γνώσεις τnς Φυσικnς, των υπολογιστικών τnς εργαλείων και 

τnς μεθοδολογίας τnς. 

β) Να δίνεται n δυνατότnτα στους φοιτnτές, κυρίως κατά το τελευταίο έτος σπουδών, να 

έχουν ευρύτερες δυνατότnτες επιλογnς ομοειδών μαθnμάτων τόσο στους διάφορους επιστn

μονικούς κλάδους τnς Φυσικnς, όσο και σε συναφείς τεχνολογικούς κλάδους, οι οποίες θα 

τους διευκολύνουν στnν μετέπειτα επιστnμονικn και επαγγελματικn τους σταδιοδρομία. 

Για τnν επίτευξπ των παραπάνω στόχων n ΓΣ του Τμnματος υιοθέτπσε τις παρακάτω προ

τάσεις: 

1 ) Τ nν αύξnσn του συνολικού αριθμού μαθnμάτων για τn λΠψn του πτυχίου ώστε να καλυ

φθούν οι ανάγκες εκπαίδευσnς σε σύγχρονους τομείς, χωρίς μείωσn των μαθnμάτων κορ

μού και χωρίς σnμαντικn αύξπσn των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας και επομένως και 

των διδακτικών μονάδων. 

2) Τ nν συνολικότερn αναδιάρθρωσn τnς ύλnς και των ωρών διδασκαλίας των μαθnμάτων 
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κορμού στn Βάσn τnς αnοφυγriς επικαλύψεων. 

3) Τ nν εισαγωγri σnμαντικού αριθμού νέων μαθnμάτων, κυρίως εnιλογriς, και τnν οργά

νωσn τους σε θεματικούς κύκλους, που αφορούν τόσο επιστnμονικούς κλάδους τnς Φυσικriς 

όσο και συναφείς τεχνολογικούς κλάδους αιχμriς. Οι κύκλοι μαθnμάτων αποτελούνται από 

ομοειδri, κατά το δυνατόν μαθriματα, αποσκοπούν στο να κατευθύνουν συμΒουλευτικά τις επι

λογές των φοιτnτών και επομένως δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτriρα κα ι δεν αναγράφο

ντα ι στο πτυχίο. 

4) Τnν εισαγωγri, ανάπτυξn και σταδιακri καθιέρωσn νέων μεθόδων στn διδακτικri και εξε

ταστικri διαδικασία που συνδέονται άμεσα με τους υπολογιστές , τα πολυμέσα και τις εποπτι

κές δυνατότnτες τους . 

Η αναμόρφωσn του ΠΠΣ συνχρnματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ 11 . 

Σύντομn περιγραφri των υποχρεωτικών μαθnμάτων κορμού και των κύκλων μαθnμάτων 

επιλογriς του νέου ΠΠΣ δίνονται σε επόμενn παράγραφο . Ο συνολικός αριθμός των υποχρε

ωτικών μαθnμάτων είναι 28, περιλαμΒάνουν Βασικές γνώσεις τnς Φυσικriς των μαθnματικών 

τnς εργαλείων και τnς μεθοδολογίας τnς και πρέπει να τα παρακολουθriσουν όλοι οι φοιτn

τές στn διάρκεια των σπουδών τους. Τ α μαθriματα επιλογriς κατανέμονται σε 5 θεματικούς 

κύκλους και παρέχουν στο φοιτnτri τn δυνατότnτα να αποκτriσει πρόσθετες γνώσεις και δεξιό

τnτες τόσο σε σύγχρονους επιστnμονικούς κλάδους τnς Φυσικriς όσο και σε συναφείς τεχνο

λογικούς τομείς αιχμriς. Ο συνολικός αριθμός των μαθnμάτων επιλογriς είναι 7 1 εκ των 

οποίων ο φοιτnτriς υποχρεούται να επιλέξει τουλάχιστον 12 από 2 τουλάχιστον θεματικούς 

κύκλους. Τ α μαθriματα επιλογriς διδάσκονται από το 5ο εξάμnνο και επιλέγονται υποχρεωτι

κά ως εξriς: ένα στο 5ο εξάμnνο, δύο στο 6ο, τέσσερα στο 7 ο και πέντε στο 8ο. Αν n κατα

νόnσn ενός μαθriματος επιλογriς απαιτεί γνώσεις που δίνονται σε κάποια άλλα μαθriματα, 

τότε αυτά χαρακτnρίζονται ως προαπαιτούμενα τnς αντίστοιχnς επιλογriς και συνιστάται στο 

φοιτnτri να τα έχει παρακολουθriσει . Ορισμένα μαθriματα του προγράμματος σπουδών, που 

ανriκουν στο γνωστικό αντικείμενο άλλων Τμnμάτων (Μαθnματικών, Χnμείας, Ιατρικriς, 

Παιδαγωγικού) είναι δυνατόν να διδάσκονται από μέλn ΔΕΠ των Τ μnμάτων αυτών . 

Για τnν απόκτnσn του πτυχίου ο φοιτnτriς πρέπει να παρακολουθriσει επιτυχώς τουλάχιστον 

40 (28+ 12) μαθriματα3 του προγράμματος σπουδών και να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο 

αριθμό διδακτικών μονάδων (~ 171 ), σε χρόνο όχι μικρότερο των οκτώ εξαμriνων4 . Στα πλαί

σια προγραμμάτων τnς Ευρωπαϊκriς Ένωσnς (SOCRAτES-ERASMUS) υπάρχει για τους φοιτn

τές, δυνατότnτα πραγματοποίnσnς μιας περιόδου σπουδών τους στο εξωτερικό, n οποία τους 

αναγνωρίζεται πλriρως για τn λriψn του πτυχίου τους . 

3 τ ο επιπλέον επιλεγόμενο μοθιiμοτο δεν μποpεί να είναι πεpισσότεpο οπό 2 και δπλώνοντοι μόνο στο 4ο έτος φοίτπ
σπς. τ ο δύο επιπλέον μοθιiμοτο δεν μποpούν να αντικατασταθούν με όλλο μοθιiμστα επιλογιiς σε επόμενο εξάμπνο. 

Ο ελάχιστος οpιθμός (171} διδακτικών μονάδων είναι το άθpοισμα των διδακτικών μονάδων των 28 υποχpεω

τικών μοθπμάτων (123} αυν 48 τουλάχιστον διδακτικές μονάδες οπό 12 μοθιiμοτο επιλογιiς. 
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Δπλώσεις Μαθπμάτων 

Οι φοιτπτές, στπν αρχr\ του χειμερινού και του εαρινού εξαμr\νου (Σεπτέμβριο και ΦεΒρουάριο, 

αντίστοιχα) και μέσα σε ορισμένπ προθεσμία που ορίζεται από τ π Γραμματεία, δπλώνουν, 

υποχρεωτικώς μέσω διαδικτύου, τα μαθr\ματα που θα παρακολουθr\σουν στπ διάρκεια του 

εξαμr\νου αυτού . 

Ο μέγιστος αριθμός μαθπμάτων που μπορεί να παρακολουθr\σει και να εξεταστεί ο φοι

τπτr\ς σε κάθε εξάμπνο είναι ν για το 1 ο και 2ο εξάμπνο, ν+3 για το 3°, 4 °, 5°, 6 °, όπου ν είναι 

ο αριθμός των μαθπμάτων κάθε εξαμr\νου, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός για το 7ο και go 

εξάμπνο. 

Φοιτπτr\ς που αποτυγχάνει r\ δεν προσέρχεται στις εξετάσεις σε κάποια από τα υποχρεω

τικά μαθr\ματα που δr\λωσε, πρέπει στο επόμενο αντίστοιχο εξάμπνο (χειμερινό r\ εαρινό) να 

επαναλάβει τπν παρακολούθπσr\ τους κατά προτεραιότπτα και επομένως να τα συμπεριλάβει 

στπ νέα του δr\λωσπ, πάντα μέσα στα πλαίσια του μεγίστου αριθμού μαθπμάτων που μπορεί 

να δπλώσει. 

Αν ο φοιτπτr\ς αποτύχει σε επιλεγόμενο μάθπμα, μπορεί σε επόμενο εξάμπνο, που προ

σφέρεται το μάθπμα αυτό, να το επαναλάβει r\ να το αλλάξει με άλλο επιλεγόμενο μάθπμα 

από τα προσφερόμενα. 

Εξετάσεις 

Στο τέλος κάθε εξαμr\νου διενεργούνται εξε

τάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτπτές 

που δr\λωσαν και παρακολούθπσαν τα αντί

στοιχα μαθr\ματα που διδάχθπκαν. Τ ον Σεπτέμ

Βριο, πριν από τπν έναρξπ των μαθπμάτων 

του χειμερινού εξαμr\νου, διενεργούνται επα

ναλππτικές εξετάσεις στα μαθr\ματα και των 

δύο εξαμr\νων ( χειμερινού και εαρινού) για 

τους φοιτπτές που απέτυχαν. Φοιτπτές, οι οποί

οι δεν έχουν ολοκλπρώσει τις σπουδές τους 

εντός τπς τετραετίας, δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου και του 

Ιουνίου σε όλα τα μαθr\ματα, υπό τπν προϋπόθεσπ ότι τα έχουν δπλώσει τα αμέσως προπγού

μενα αντίστοιχα εξάμπνα. Η κανονικr\ διάρκεια κάθε εξεταστικr\ς περιόδου είναι 3 εβδομά

δες περίπου . Η Βαθμολογία του φοιτπτr\ σε κάθε μάθπμα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο 

οποίος υποχρεούται να οργανώσει γραπτές r\ κατά τπν κρίσπ του και προφορικές εξετάσεις 

r\ και να στπριχθεί σε θέματα r\ εργαστπριακές ασκr\σεις . 

Τ ο πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμr\νου καταρτίζεται από επιτροπr\ και ανακοινώνεται 

τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τπν έναρξπ τπς εξεταστικr\ς περιόδου. 
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Βαθμός Πτυχίου 

Ο βαθμός του πτυχίου υπολογ ίζεται ως εξnς: Ο βαθμός κάθε μαθnματος πολλαπλασιάζεται 

με το συντελεστn βαρύτπτας του μαθnματος και το άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαι

ρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτnτας όλων των μαθnμάτων. Οι συντελεστές 

βαρύτnτας είναι 1.5 για τα μαθnματα με 3 n 4 διδακτικές μονάδες και 2 για τα μαθnματα με 

περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες . Ο αριθμός των διδακτικών μονάδων είναι ο ίδιος 

με τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα . 

Εάν ένας φοιτnτnς στn διάρκεια των σπουδών του έχει βαθμολογnθεί σε περισσότερα 

από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθnματα, τα οποία μπορεί να είναι μέχρι δύο, μπο

ρε ί αν το επιθυμεί , να μn συνυπολογίσει για τnν εξαγωγn του βαθμού του πτυχ ίου τους βαθ

μούς των επί πλέον μαθnμάτων . Στnν περίπτωσn αυτn, μόλις ο φοιτnτnς περατώσει τις σπου

δές του κα ι αμέσως μετά τnν ανακοίνωσn και των τελευταίων αποτελεσμάτων, πρέπει να 

δnλώσε ι στn Γραμματεία ποια μαθnματα δεν θέλει να συνυπολογιστούν. Αν δεν υπάρξει σχε

τικn δnλωσn θα συνυπολογίζονται όλα τα μαθnματα . Σε κάθε περίπτωσπ, (είτε υπολογιστούν 

στο βαθμό του πτυχ ίου είτε όχι) όλα τα μαθnματα αναγράφονται στπν καρτέλα και στα πιστο

ποιπτικά σπουδών και αναλυτ ι κnς βαθμολογίας. 
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2. Παράλληλοι Εκπαιδευτικοί θεσμοί 

Διδασκαλία :Εένων Γλωσσών 

Για τπν απόκτπσπ πτυχίου CDυσικnς απαιτείται και π γνώσπ μιας από τις εξnς ξένες γλώσσες: 

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά . Η προϋπόθεσπ αυτn πρέπει να έχει εκπλπρωθεί πριν τπν εγγρα

φn των φοιτπτών σε μαθnματα του 7 ου εξαμnνου . Τ ο επίπεδο γνώσπς τ π ς ξένπς γλώσσας 

ορίζεται ως π δυνατότπτα μεταφράσεως στπν ελλπνικn ενός κειμένου, για να διαπιστωθεί π 

γνώσπ τπς δομnς τπς γλώσσας και τπς βασικnς ορολογίας στον τομέα τπς CDυσικnς. Το επί

πεδο αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα πρόγραμμα εκμάθπσπς τπς ξένπς γλώσσας επί τέσσε

ρα εξάμπνα με διδασκαλία τεσσάρων ωρών ανά εβδομάδα. 

Κατά τπν πρώτπ εγγραφn του στο Τ μnμα CDυσικnς ο φοιτπτnς δπλώνει τπν ξένπ γλώσσα 

τπς προτίμπσnς του. Εάν ο φοιτπτnς δεν έχει καμιά προπγούμενπ γνώσπ τπς γλώσσας, μπο

ρεί να εγγραφεί με αίτπσn του στο πρώτο εξάμπνο του αντίστοιχου προγράμματος . Αν έχει 

κάποια προπγούμενπ γνώσπ, μπορεί να καταταγεί μετά από συνεννόπσπ με τον αρμόδιο διδά

σκαλο, σε κάποιο εξάμπνο του προγράμματος ώστε να συμπλπρώσει τις γνώσεις του . Τ έλος, 

αν κατά τπν κρίσπ του, n μετά από συνεννόπσπ με τον αρμόδιο διδάσκαλο, ο φοιτπτnς γνω

ρίζει τπν ξένπ γλώσσα στο απαιτούμενο επίπεδο, μπορεί να προσέλθει απευθείας στις εξε

τάσεις, που γίνονται 2 φορές τον χρόνο {Μάιο και Δεκέμβριο} . 

Σεμινάρια 

Ο θεσμός των Σεμιvαpίωv CDυσικnς είναι από τους πιο παλιούς στο Τ μnμα μας . Ο θεσμός 

υλοποιείται με τπν πρόσκλπσπ ερευνπτών από Ερευνπτικά Κέντρα και Πανεπιστnμια του εσω

τερικού και του εξωτερικού οι οποίοι παρουσιάζουν μια διάλεξπ σε κάποιο θέμα επιλογnς 

τους. τ ο θέμα τπς διάλεξπς είναι συνnθως μέσα στις πρόσφατες ερευνπτικές ασχολίες του 

προσκεκλπμένου και απευθύνεται κυρίως στα μέλπ ΔΕΠ του Τ μnματος . Πάντοτε όμως υπάρ

χουν και φοιτπτές στο ακροατnριο . 

Τα Σεμινάρια αποσκοπούν στπν ενπμέρωσπ του Τ μnματος και στπν τροφοδοσία του με 

νέες ιδέες . Είναι απαραίτπτα για τπ διατnρπσπ τπς ερευνπτικnς ευρωστίας του Τ μnματος . Αξίζει 

να σπμειωθεί ότι π λατινικn λέξπ semiπαriυm, από τπν οποία προέρχεται ο όρος σεμινάριο, 

αρχικά σnμαινε "φυτώριο" . Πράγματι , το σεμινάριο θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα φυτώ

ριο ιδεών. Για να λειτουργnσει αποτελεσματικά ο θεσμός των σεμιναρίων είναι απαραίτπτοι 

οι ανάλογοι πόροι, ιδιαίτερα για το Πανεπιστnμιο Ιωαννίνων που βρίσκεται σε θέσπ γεωγρα

φικnς απομόνωσπς . Η επιτυχία όμως των σεμιναρίων του Τ μnματος δεν είναι μόνο θέμα 

πόρων αλλά χρειάζεται και σωστός σχεδιασμός και κάποια εγρnγορσπ για τπν προσέλκυσπ 

ομιλπτών . 

Τ α Σεμινάρια CDυσικnς δεν απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλπ ΔΕΠ αλλά και στους ενδια

φερόμενους φοιτπτές . Αξίζει να σπμειωθεί ότι θεωρούνται επιτυχπμένα εκείνα τα σεμινάρια 
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που προσελκύουν πολυάριθμο ακροατriριο φοιτπτών. Αυτό φυσικά εξαρτάται πολύ από το θέμα 

τnς διάλεξnς . Για τους παραπάνω λόγους έχει επιδιωχθεί και n καθιέρωσn Ομιλιών που έχουν 

στόχο να αγγίξουν ένα ευρύτερο ακροατriριο, κυρίως φοιτnτικό . Παράλλnλα, έχει καταβλn

θεί προσπάθεια, ακόμα και στις ειδικές ομιλίες, να υπάρχει πάντοτε ένα ''γενικό" μέρος. Και 

εδώ ο σχεδιασμός και n χρnματοδότnσn παίζουν πολύ σnμαντικό ρόλο. Ο αριθμός τέτοιων 

γενικών ομιλιών δεν μπορεί να είναι μεγάλος και θα πρέπει να επιδιωχθεί να δίνονται από 

ιδιαίτερα έμπειρους ερευνnτές και δασκάλους κυρίως από άλλα πανεnιστriμια του εσωτερι

κού και του εξωτερικού . 

Υπάρχουν θέματα CDυσικriς τα οποία ακόμα και όταν δεν αποτελούν μέρος τnς επίσnμnς 

ερευνnτικriς δραστnριότnτας μελών του Τμriματός μας, ενδιαφέρουν πολλούς, τόσο μέλn ΔΕΠ 

όσο και φοιτnτές. Τα θέματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο Διαλέξεων κυρίως 

από μέλn ΔΕΠ του Τμriματος αλλά και από εξωτερικούς ομιλnτές . 



Γ . ΠΡΟΠΤΥΧ Ι ΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣ ΙΚ Η Σ 

3. Πρόγραμμα Σπουδών, Περιεχόμενα Μαθημάτων και Διδάσκοντες 

Στους παρακάτω πίνακες δίνεται συνοπτικn περιγραφn του περιεχομένου των προσφερομέ

νων μαθπμάτων (υποχρεωτικών και επιλογnς) στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του 

Τ μnματος Φυσικnς'. Τ ο κάθε μάθπμα χαρακτπρίζεται από ένα μοναδικό κωδικό6 . Σε παρέν

θεσπ μετά τον τίτλο του μαθnματος αναγράφεται ο αριθμός των διδακτικών μονάδων . Στο 

τέλος τnς περιγραφnς του μαθnματος δίνεται εντός παρενθέσεων n σύνθεσn των ωρών διδα

σκαλίας (θεωρία, ασκnσεις , εργαστnρια), με υπογράμμισn οι κωδικοί των ενδεικτικά προα

παιτούμενων μαθnμάτωv και με γαλάζια γράμματα οι διδάσκοντες8 για τnν τρέχουσα ακα

δnμαϊκn χρονιά . Όταν το όνομα ενός διδάσκοντα ακολουθε ίται από τις αγκύλες {α} n {n} το 

αντίστοιχο μάθnμα χωρίζεται σε δύο τμnματα που αποτελούνται από φοιτnτές με άρτιο {α} n 

περιττό {π} αριθμό μnτρώου, οπότε n αγκύλn δnλώνει ποιο τμnμα έχει ανατεθεί στον συγκε

κριμένο διδάσκοντα . Για τα μαθnματα εnιλογnς9 χ ρnσιμοnοιούνται τα σύμβολα {χ}=χειμερινό 

και {ε}=εαρινό, τα οποία προσδιορίζουν το εξάμnνο που προσφέρεται το αντ ί στοιχο μάθnμα . 

Η απουσία του ονόματος του διδάσκοντα δnλώνει ότι εκκρεμεί n ανάθεσn του μαθnματος n 

δεν προσφέρεται κατά το τρέχον ακαδnμαϊκό έτος και οι φοιτnτές που ενδιαφέρονται για το 

μάθπμα θα πρέπει να επικοινωνnσουν με τπ Γραμματεία του Τμnματος . Το μάθπμα Ειδικά 

Θέματα Φυσικnς (Διπλωματικn Εργασία) του κάθε κύκλου προσφέρεται μόνο για τους φοιτπ

τές του 7 ου και 8ου Εξαμnνου . Οι φοιτnτές μπορούν να επιλέξουν ως μαθnματα επιλογnς 

και από τα υποχ ρεωτικά του Μεταπτυχι ακού Προγράμματος Σπουδών Φυσικnς (Βασικn 

Κατεύθυνσπ) υπό τπν προϋπόθεσπ ότι έχουν περάσει το αντίστοιχο μάθπμα του προπτυχιακού 

προγράμματος . Επίσπς , μετά από έγκρισπ του Δ.Σ . του Τμnματος, ο φοιτπτnς δι καιούται να 

παρακολουθnσε ι ως μαθnματα επιλογnς και δύο κατά ανώτατο όριο μαθnματα από άλλο 

τ μnμα10 • 

5 Σε πεpίπτωσn πσυ ένα μάθπμσ επιλογriς δnλωθεί από λιγότεpους από Β φοιτnτές πpοσφέpετσι μόνον εφόσον υπάp· 
χει σχετικri δυνστότnτσ από τον οντίστοιχο τ ο μέσ. 

Ο σλγόpιθμος σpίθμnσnς των μσθnμάτων είναι ο εξriς : Στα υποχpεωτικά μσθriμστσ ο σpιθμός είναι διψriφιος και 

το πpώ το ψnφίο του αντιστο ιχεί στο εξάμnνο που διδάσκεται το μόθnμσ. τ σ μσθriμστο επιλογriς σpιθμούντσι με τp ι· 

ψriφιους σpιθμούς όπου το πpώτο ψnφίο αντιστοιχεί στον κύκλο του μσθriμστος. 
7 Σε μεpικά μσθriμστσ επιλογriς σνσγpάφοντσι ενδεικτικά τσ πpοσπσιτούμενσ μσθriμστσ. Σε συτri τnν πεpίπτωσn, για νσ 

nαpακολουθriσει ο φοιτnτriς ένα μάθnμα επιλογriς ενδείκνυται να έχει παpακολουθriσει πpοnγουμένως τα αντίστοιχα 

πpοαποιτούμενα μαθriμοτσ. 

Σε πεpίπτωσn που κάποιος διδάσκων δεν είνοι μέλος ΔΕΠ του τμriματος Φυσικriς, το τμriμα στο οποίο ανriκει δnλώ· 

νε ται εντός παpενθέσεων μετά το όνομά του. 

Κατά τn διάpκεισ των σπουδών του ο φοιτnτriς υnοχpεούτοι νο επιλέξει μαθriματο επιλογriς από τουλάχιστον δύο 

κύκλους σπουδών. 
10 Αποκλείονται μαθriματα τα οποία διδάσκονται από μέλn ΔΕΠ του τμriματος Φυσικriς σε άλλα τμriματσ. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑθΗΜΑΤΑ I 

1° ΕΞΑΜΗΝΟ I 

11. ΜΗΧΑΝΙΚΉ (5 } 

Κίνπσπ σε μια διάστασπ. Κίνπσπ στο επίπεδο. Δυναμικn του σωματίου. Έργο και ενέργεια . 

Διατnρπσπ τπς ενέργειας . Διατnρπσπ τπς ορμnς. Κρούσεις. Κινπματικn τπς περιστροφnς. 

Δυναμι κn τπς περιστροφnς κα ι διατnρπσπ τπς στροφορμnς . Ισορροπία των στερεών σωμά

των. Ταλαντώσεις . Παγκόσμ ια έλξπ. Στατι κ n και δυναμικn των ρευστών. (4 , 1 , Ο) 

Βλάχος Δ. {α} - Ευαγγελάκπς Γ. {π} 

12. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΠΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (6 

Πραγματικές Συναρτnσεις, όρια συνέχεια, παραγωγιαιμότπτα , εφαρμογές. Διαφορικός 

Τ ελεστnς , Ορισμένο Ολοκλnρωμα . Διαφόρισπ , Ολοκλnρωσπ και Ιδιότπτες Στοιχειωδών 

Συναρτnσεων. Αντίστροφες Συναρτnσεις. Γενικευμένα Ολοκλπρώματα, Ακολουθίες, Σειρές, 

Δυναμοσειρές , Tαylor, Μαc lαυrίπ . Συναρτnσεις πολλών μεταβλπτών, Μερικές Παράγωγο ι , 

Τύπος του Tαylor, ολικά διαφορικά. Μέγιστα, Ελάχιστα, Πολλαπλασιαστές Lαgrαπge . Εισαγωγn 

στις Συνnθεις Διαφορικές Εξισώσεις πρώτπς τάξπς. (3 ,2,0) Τ σιχλιάς Χ. (τ μ. Μαθπματικών). 

13. ΓΡΑΜΜΙΚΉ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛ ΥΠΚΗΣ ΓΕΩΜΕτΡΙΑΣ (5 

Βασικές αλγεβρικές δομές και διανυσματικοί χώροι με έμφασπ στον Ευκλείδειο χώρο Rπ . 

Γραμμι κο ί μετασχπματισμοί , πίνακες, ορίζουσες και εφαρμογές . Ιδιοτιμές , ιδιοδιανύσμα 

τα, διαγωνιοποίπσπ πινάκων κα ι εφαρμογές . Βασικές έννοιες τπς Αναλυτικnς Γεωμετρίας . 

Εξί σωσπ ευθείας, κωνικnς τομnς, σφαίρας κλπ. Στοιχεία απλnς συνδυαστικnς και π έννο ι α 

τπς πιθανότπτας. (4, 1 ,Ο) Τ ριανταφυλλόπουλος Η. {α} - Καντn Π. {π} 

14. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΟΥΣ ΗιΥ (4 

Γ ενικn περιγραφn δομnς υπολογιστών . Υλικά (hαrdwαre) . Λογισμικό (softwαre). Λειτουργικά 

συστnματα DOS, UNIX. Περιβάλλοντα Wiπdows . Επεξεργαστές κειμένου. Φύλλα υπολογι 

σμών. Πακέτα γραφικών και ανάλυσπ δεδομένων. Αλγόριθμοι . (2 ,0 ,2) Μπάκας Θ., 

Μουκαρίκα Α., Μερτζιμέκπς Θ . 

15. ΠΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΠΙΚΗΣ (4 

Χώροι πιθανοτnτων, τυχαίες μεταβλπτές , αθροιστι κn συνάρτπσπ πιθανότπτας , συνάρτπσπ 

πυκνότπτας πιθανότπτας . Θεωρπτικές κατανομές (διωνυμ ικn, γεωμετρικn, Poissoπ , ομοιό

μορφπ, κανονικn, κτλ.). Χαρακτπριστικά και παράμετροι κατανομών όπως μέσπ τιμn, διασπο

ρά, πιθανότερπ τιμn κτλ. Συναρτnσεις τυχαίων μεταβλπτών και πιθανολογικn περιγραφn τους. 



Γ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εκτίμnσn παραμέτρων από παρατnρnθέντα δεδομένα, τυχ αία δειγματολnψία κα ι σnμειακn 

εκτίμnσn, εκτίμnσn διαστnματος μέσnς τιμnς και αναλογιών. (3,0, l) Μάνεσnς Ε . (συντονι 

στnς) , Θεοδωρ ίδου Ε . , Βλάχος Δ. 

2" ΕΙΑΜΗΝΟ I 

21. ΗΛΕΚΤΡΙΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΠΙΜΟΙ (5 ) 

Ηλεκτρικό φορτίο και ύλn. Ηλεκτρικό πεδίο και νόμος του Gaυss . Ηλεκτρικό δυναμικό . 

Πυκνωτές και διnλεκτρικά . Ηλεκτρικές ιδιότnτες τnς ύλnς . Ρεύμα και αντίστασn . Ηλεκτρεγερτικn 

δύναμn και κυ κλώματα . Μαγνnτικό πεδ ί ο . Νόμοι των Biot - Sανart κα ι Amρere Faradαy . 

Αυτεπαγωγn . Μαγνnτικές ιδιότnτες τnς ύλnς . Εναλλασσόμενο ρεύμα και κυκλώματα RCL. 

Εξισώσεις Maxwell και nλεκτρομαγνnτικά κύματα . (4, l , Ο) Νlκολrlς Ν. {α} - Ασλάνογλου Ξ . {π} 

22. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΙ ΕΞΙΙΩΙΕΙΙ ΚΑΙ ΕΙΙΑΓΩΓΗ ΣτΗ ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛ ΥΙΗ (5 

Διαφορικές Εξισώσεις Δεύτερnς n ανώτερnς Τ άξnς με σταθερούς n μεταβλnτούς συντελε

στές . Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις . Η μέθοδος διαχωρισμού των μεταβλnτών, λύσn με 

σειρές, n μέθοδος Frobeniυs . Οι Βασικές κλασικές συναρτnσεις ως λύσεις διαφορικών εξι

σώσεων. Λύσεις με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστn . Απλά συστnματα διαφορικών εξισώσεων. 

Η άλγεβρα των Μιγαδικών Αριθμών, Ιδιότnτες. Συναρτnσεις μιας μιγαδι κnς μεταβλnτnς, 

Συνθnκες Caυchy-Riemann , Αναλυτικές Συναρτnσεις , Αρμονικές Συναρτnσεις . Στοι χειώδεις 

Συναρτnσεις (εκθετικn , λογαριθμικn, τριγωνομετρικn, aντίστροφες συναρτnσεις), κλάδοι , επι 

φάνειες Riemann. (3 ,2,0) Τ ριανταφυλλόπουλος Η . {α} - Παντ nς Γ . {π} 

23. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ MHXANIKHI ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΙ (4 
Μnχανικn : Όργανα μέτρnσnς θεμελιωδών μεγεθών, μnκος-μάζα-χρόνος . Μέτρnσn ταχύτn

τας, επιτάχυνσnς . Μελέτn τnς ευθύγραμμnς ομαλrlς και ομαλά επιτα χυνόμενnς κίνnσnς . 

Επαλrlθευσn του νόμου του Newton. Ώθnσn-Ορμn, διατnρnσn τnς ορμnς-κρούσεις. Έργο

Ενέργεια, αρχ n διατnρnσnς τnς ενέργειας . Μελέτn τnς κυκλι κnς κίνnσnς. Ταλαντώσεις, aπλrl 

αρμονικn -φθίνουσα και εξαναγκασμένn ταλάντωσn . Ρευστά, μέτρnσn τnς πυκνότnτας στερε

ών και υγρών με τn μέθοδο τnς άνωσnς, κίνnσn στερεών σε υγρά. Θερμότnτα: Θερμικn δια

στολrl στερεών και υγρών. Θερμιδομετρία, μέτρnσn ειδικnς θερμότnτας στερεών και υγρών. 

Μnχανι κό ι σοδύναμο τnς θερμότnτας . Προσδιορισμός του λόγου γ= cp/cv του αέρα . (l ,0,3) 

Καμαρότος Μ. , Θεοδωρ ίδου Ε ., Βλάχος Δ., Μουκαρίκα Α, Μετζιμέκnς Θ. , Παπανικολάου Ν. 

24. ΔΙΑΝΥΙΜΑΠΚΟΙ ΛΟΓΙΙΜΟΙ (4) 

Πράξεις Διανυσμάτων. Εσωτερικό, Εξωτερικό, Μικτό Γ ι νόμενο . Διανυσματικές Τ αυτότnτες . 

Εισαγωγικές έννοιες στn χρnσn των συμβολικών γλωσσών προγραμματισμού στn Διανυσματικn 
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Ανάλυσπ . Διανυσματικές Συναρτnσεις , Καμπύλες Χώρου, Επίπεδπ Κίνπσπ , Γ ραφnματα 

Παραμετρικών Καμπυλών με Η/Υ . Ισοδυναμικές Επιφάνειες, Φυσικn Ερμπνεία . Κατευθυντικn 

Παράγωγος, Ανάδελτα, Κλίσπ, Απόκλισπ Στροβιλισμός, Λαπλασιανn, Διανυσματικές Τ αυτότπτες. 

Παραδείγματα στον Η/Υ . Επικαμπύλια διπλά, τριπλά Ολοκλπρώματα, διατπρπτικά πεδ ί α, 

δυναμικά, φυσικές εφαρμογές . Τ ο θεώρnμα τπς Απόκλισπς . Τ αυτότπτες Greeπ, θεώρπμα 

Stokes. Εφαρμογές από τον Ηλεκτρισμό τπν Υδροδυναμικn . Καμπυλόγραμμα Συστnματα 

Συντεταγμένων, Κυλινδρικές και Σφαιρικές Συντεταγμένες . Διαφορικοί Τελεστές και Υπολογισμοί 

στον Η/Υ σε καμπυλόγραμμα συστnματα. Εισαγωγn στπν Τ ανυστικn Ανάλυσπ, Ν-διάστατοι 

διανυσματικο ί χώροι, στροφές . Συναλλοίωτοι και ανταλλοίωτοι Τ ανυστές . Εισαγωγικά στον 

Προγραμματισμό σε Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού, εφαρμογές στους Τ ανυστές . 

(3 , 1 ,Ο) Κοσμάς Θ. {α} - Μπατάκπς Ν. {π} 

25. ΓΛΩΙΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΠΩΝ (4 
Εισαγωγn στπ γλώσσα προγραμματισμού C. Εισαγωγn στο λειτουργικό σύστπμα Lίπυχ . Απλές 

εντολές εισόδου-εξόδου . Τύποι -τελεστές-παραστάσεις. Εντολές ελέγχου τπς ροnς του προ

γράμματος . Συναρτnσεις και π δομn του προγράμματος . Δείκτες και πίνακες . Δομές . (2 ,0 ,2) 

Κόκκας Π. (συντονιστnς) , Ευαγγέλου 1. , Παπαδόπουλος 1., Μάνθος Ν . 

3° ΕΞΑΜΗΝΟ I 

37 . KYMANIEII (5 ) 
Κύματα στα ελαστικά μέσα . Ε ίδπ κυμάτων, κυματικά μεγέθπ, κυματικn εξίσωσπ . Αρμονικά 

κύματα . Συμβολιl κυμάτων, στάσιμα κύματα, διασκεδασμός . Τ αχι.)τπτα διαδόσεως σε διάφο

ρα ελαστικά μέσα . Διάδοσπ κύματος σε διαφορετικά μέσα . Χαρακτπριστικn αντίστασπ μέσου. 

Ηχπτικά κύματα. Εξισώσεις Mαχwell και πλεκτρομαγνπτικά κύματα . Φύσπ κα ι διάδοσπ φωτός . 

Ανάκλασπ, διάθλασπ . Συμβολιl , περίθλασπ, φάσματα . Πόλωσπ, δ ιπλn διάθλασπ . (4, 1 , Ο) 

Λύρας Α {α) - Φίλπς I. (συντονιστnς) {π) 

32. ΙΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΙΙΚΗ I (4) 
Σχετικότπτα: Μετασχπματισμοί Γαλιλαίου. Πείραμα Michelsoπ - Morley. Ειδικn Θεωρία τπς 

Σχετικότπτας . Μετασχπματισμοί Loreπtz. Ενέργεια και ορμn. Στοιχεία Γενικnς Θεωρίας 

Σχετικότπτας. Κβαντομπχανικn : Μέλαν σώμα. Φωτοπλεκτρικό φαινόμενο . Φαινόμενο Comptoπ . 

Δίδυμπ γένεσπ και εξαdλωσπ . Ατομικό πρότυπο Bohr. Πε ίραμα Dανisoπ -Germer . Κύματα de 

Broglie . Αβεβαιότπτα Heiseπberg . Κυματοσυναρτnσεις . Εξίσωσπ Schroediπger . (3 , 1 , Ο) 

Κόκκας Π., Κοσμίδπς Κ . {α} - Πάκου Α, Μπολοβίνος Α {π} 
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33. ΚΛΑΙΙΚΗ MHXANIKH I (4 
Κινnματικri του Υλικού Σnμείου. Αρχές τnς Νευτώνειας Μnχανικriς . Κίνnσn σε μονοδιάστατο 

δυναμικό (αρμονικός ταλαντωτriς , φρέαρ και φράγμα δυναμικού κλn) . Κεντρικές δυνάμεις. 

Θεμελιώδεις δυνάμεις και σκέδασn . Αδρανε ι ακές δυνάμεις . Φαινομενολογικές δυνάμεις 

(αντιδράσεις συνδέσμων, δυνάμεις τριΒriς κλn) . (3 , 1 ,Ο) Ρίζος I. {α} - Θρουμουλόnουλος Γ . {π} 

34. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΛΟΓΙΙΜΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΠΚΟΙ ΜΕτΑΙΧΗΜΑΠΙΜΟΙ j 5 
Μιγαδικές Συναρτriσεις πραγματικriς μεταΒλnτriς, ολοκλnρώματα Βρόχου, Θεώρnμα Cαυchy

Goυrsαt, Ολοκλnρωματικός Τύπος του Cαυchy, Παράγωγοι , Θεωρriματα (Morerα, Lioυνille 

κ.α.). Σειρές Τ αylor, Lαυrent , σύγκλισn, παραγώγισn. Ολοκλnρωτικά υπόλοιπα, θεωρriματα, 

ιδιόμορφα σnμεία, πόλοι , ρ ί ζες. Απεικονίσεις μέσω στοιχειωδών συναρ-τriσεων, μετασχn

ματισμοί Moebiυs. Σύμμορφες απεικονίσεις, εφαρμογές. Τύπος Poisson. Αναλυτικri συνέ

χε ια . Εφαρμογές στον Η/Υ με συμΒολικές γλώσσες προγραμματισμού . Ολοκλnρώματα 

Foυrier, σειρές Foυrier, μετασχnματισμοί Lαplαce, Αντίστροφος μετασχnματισμός Lαplαce . 

Στοι χεί α γενικευμένων συναρτriσεων, n κατανομri δ(χ) . Οι διαφορικές εξισώσεις Lαplαce , 

Poisson, κλασικές συναρτriσεις . Στοιχεία συναρτriσεων Green. (3,2,0) Κολάσnς Χ . 

35. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΠΙΜΟΥ (4 
Πειράματα Ηλεκτρομαγνnτισμού : Ηλεκτρικό ρεύμα, μέτρnσn αντίστασnς, ΗΕΔ, ωφέλιμn ισχύς, 

ωμόμετρο. ΓαλΒανόμετρο D' Arsonναl , Βαλλιστικό γαλΒανόμετρο . Μέθοδοι μnδενισμού και 

γέφυρες. Ποτενσιόμετρα . Μαγνnτικό πεδίο, επαγωγri. Καθοδικός παλμογράφος. ΜεταΒατικά 

φαινόμενα. Εναλλασσόμενο ρεύμα. Κυκλώματα RC, RL, RCL. Σύνθετn αντίστασn . Φίλτρα 

συχνοτriτων . ( 1 ,0,3) Ιωαννίδnς Κ . (συντονιστriς), Ευαγγέλου 1., Νικολriς Ν., Ασλάνογλου Ξ. , 

Ιωαννίδου-Φ ίλn Α, Οικιάδnς Α 

4'ΕΑΜΗΝΟ I 

41. ΘΕΡΜΟΔ YNAMIKH (4 
Βασικές έννοιες τnς Θερμοδυναμικriς. Καταστατικές εξισώσεις. Θερμοδυναμικά αξιώματα. 

Θερμοδυναμικά δυναμικά. Μετατροπές φάσεων απλriς ουσίας. Κινnτικri θεωρία των αερίων. 

Μικροσκοπικri ερμnνεία μακροσκοπικών μεγεθών . Κατανομri μοριακών ταχυτriτων κατά 

Mαxwell . Κλασικri ερμnνεία θερμο χωρnτικότnτας . Φαινόμενα μεταφοράς . (3 , 1 , Ο) 

Φούλιας Σ . {α} - Φλούδας Γ . {π} 

42. ΙΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΙΙΚΗ 11 (5 
Ατομικri δομri: Άτομο υδρογόνου. Σπίν του nλεκτρονίου. Πείραμα Stern-Gerlαch . Πολυnλεκτρονικά 

άτομα . Απαγορευτικri αρχ ri του Ραυlί και περιοδικό σύστnμα . Εξαναγκασμένn εκπομπri φωτός 
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και lαser. Μόρια και στερεά : Μοριακοί δεσμοί . Φάσματα διατομικών μορίων . Στοιχεία θεω

ρίας ζωνών και αγωγιμότπτα . Πυρπνικr\ δομr\: Τ αξινόμπσπ πυρr\νων. Μοντέλα δομr\ς του 

πυρr\να. Διασπάσεις α και Β . Σχάσπ και σύντπξπ . Στοιχειώδπ σωματίδια : Θεμελιώδεις δυνά

μεις τπς φύσεως . Τ αξινόμπσπ των σωματιδίων. Περιγραφr\ του Καθιερωμένου Προτύπου . 

(4, 1 ,0) Μάνθος Ν., Κοσμ ίδπς Κ. {α} - Πάκου Α, Μπολοβίνος Α {π) 

43. ΚΛΑΣΙΚΗ MHXANIKH 11 4 

Συστr\ματα δύο υλικών σπμείων. Συστr\ματα διακριτών υλικών σπμείων κα ι συστr\ματα συνε

χr\. Μπχανικr\ του στερεού σώματος . Εισαγωγr\ στπ Θεωρία Δυναμικού . Εισαγωγr\ στπ 

Λαγκρανζιανr\ και Χαμιλτόνια δυναμικr\ . Εισαγωγr\ στπν αναλυτικr\ Μπχανικr\ : Βασικά θεωρr\

ματα και αποτελέσματα στο χώρο των φάσεων, εισαγωγr\ στπν περιγραφr\ μπ γραμμικών 

δυναμικών συστπμάτων (σολιτόνια, χάος κλπ) (3 , 1 ,Ο) Ρίζος I. {α} - Θρουμουλόπουλος Γ . {π} 

44. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 5 

Αρχές θεωρίας κυκλωμάτων, Ημιαγωγοί, Επαφr\ ΡΝ, ιδιότπτες. Δίοδοι στερεάς καταστά 

σεως , (ανόρθωσπς, zeπer, ναrίcαρ, LASER, LED, φωτοδίοδοι , κλπ) λειτουργία κυκλώματα και 

εφαρμογές . Διπολικά trαπsistors, ισοδύναμα κυκλώματα, μοντέλα μεταφοράς . Trαπsistor επί 

δρασπς πεδίου (FΠ), μελέτπ, ανάλυσπ, εφαρμογές . Ενισχυτές με trαπsistor, μοντέλα ενίσχ υ

σπς μικρών σπμάτων. Ενισχυτές FΠ. Ενισχυτές πολλών Βαθμίδων, Βαθμίδες εξόδου (Α, Β , 

ΑΒ , C, D) . Ππγές ρεύματος , ενεργά φορτία. Thyristor, Diαc, Triαc, UΠ, κλπ, ανάλυσπ , λει

τουργία, εφαρμογές . Συναρτr\σεις μεταφοράς κυκλωμάτων, καθορισμός μπδενικών, πόλων . 

Απόκρισπ συχνότπτας ενισχυτών. Διαφορικός ενισχυτr\ς , μελέτπ, ανάλυσπ λειτουργία . Τελεστικός 

ενισχ υτr\ς , ιδανικός - μπ ιδανικός , Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών, ειδικά κυκλώματα . 

Ενεργά φίλτρα , μελέτπ , εφαρμογές . Μοντέλα trαπsistor s σε υψπλές συχνότπτες. (2 , 1 ,2) 

Κωσταράκπς Π. , ΙΒρισιμτζr\ς Λ, Κατσάνος Δ., Ευαγγέλου Ε . 

45. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΠΚΗΣ 5 

Πειράματα οπτικr\ς ορατού φωτός με lαser κα ι με κλασικές ππγές : Ανάκλασπ , διάθλασπ , 

πόλωσπ, σκέδασπ, συμβολr\ , περ ίθλασπ , μr\κος κύματος και ταχύτπτα δ ιαδόσεως φωτός , 

φακο ί, οπτικές ίνες , ολογραφία, οπτικr\ φασματοσκοπία, φάσματα εκπομπr\ς, φάσματα απορ

ροφr\σεως . Πειράματα οπτικr\ς μικροκυμάτων: Κατανομr\ εντάσεως στο χώρο , μr\κος κύμα

τος , ανάκλασπ, διάθλασπ, πόλωσπ, συμβολr\ και περίθλασπ μικροκυμάτων, οπτικο ί κυματο

δπγοί . Πειράματα ακουστικr\ς υπερr\χων: Φασματικr\ κατανομr\, κατανομr\ εντάσεως στο χώρο, 

μr\κος κύματος, ταχύτπτα διαδόσεως, συμΒολr\ και περίθλασπ υπερr\χων. (1 ,0,4) Μπολοβ ίνος 

Α (συντονιστr\ς), Οικιάδπς Α, Λύρας Α, Ασλάνογλου Ξ. , Κοέν Σ . 



Γ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

5° ΕΙΑΜΗΝΟ I 

51. ΚΒΑΝΠΚΗ ΘΕΩΡΙΑ I (4) 
Βασικές έννοιες: πλάτος πιθανότπτας, τελεστές, κυματοσυνάρτπσπ . Εξίσωσπ Schrodiπger. 

Μονοδιάστατα προΒλnματα δυναμικών . Απλά συστnματα δυο καταστάσεων. Αρμονικές ταλα

ντώσεις. Συμμετρίες . Στροφορμn, σπιν. (3 ,1,0) ΤαμΒάκπς Κ . {α} - Δέδες Α {π} 

52. ΚΛΑΙΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔ YNAMIKH I (4 ) 

Ηλεκτροστατικό πεδίο και συνάρτπσπ δυναμικού . Έργο και ενέργεια στπν πλεκτροστατικn. 

Γ ενικές μέθοδοι υπολογισμού του δυναμικού . Ηλεκτροστατικά πεδία στπν ύλπ . Μαγνπτοστατικό 

πεδίο και διανυσματικό δυναμικό. Μαγνπτοστατικά πεδία στπν ύλπ. (3 ,1,0) Κοσμάς Θ . {α} 

ΠεριΒολαρόπουλος Λ. {π} 

53. ΨΗΦΙΑΚΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝ/ΚΑ (5 ) 

Συστnματα αριθμών, Δυαδικn αριθμπτικn -Βασικές Πράξεις . ΆλγεΒρα Bool - Λογικά κυκλώ

ματα, LJ.Jπφιακά σnματα - αρχές δπμιουργίας τους. Βασικές πύλες (AND, NAND, OR, NOR, 

XOR, XNOR), μετατροπές - συνδυασμοί τους . Χαρακτπριστικά - προδιαγραφές πυλών CMOS, 

ΠL, ECL PECL. Αθροιστnς {σειριακός παράλλπλος), Flip Flop, Shift Register, Coυπters, Mυltiplexer 

- Demυltiplexer, Seriαl lπterfαces. Κυκλώματα χρονισμού - ρολογιού. Κυκλώματα απεικόνι

σπς , Γ εννnτριες παλμοσειρών, Μνnμες πμ ι αγωγών και παράγωγα (RAM, ROM, PROM, 

EPROM, EEPROM, ). Μοντέρνα κυκλώματα υψπλrlς ολοκλrlρωσπ (PAL, PLD, CPLD κλπ). ADC, 

DAC. Εισαγωγn σε γλώσσες περιγραφnς ψπφιακών κυκλωμάτων (VHDL). Παραδείγματα 

χρnσπς τπς στπν περιγραφn - εκτέλεσπ λογικών διεργασιών . (2 , 1,2) Κωσταράκπς Π ., 

Ευαγγέλου Ε ., Κατσάνος Δ. 

54. ΓΕΝΙΚΗ XHMEIA (4) 
Ιστορικά στοιχεία. Νόμοι τπς Χπμείας . Ηλεκτρονιακn Δομn των ατόμων και Περιοδικός 

Πίνακας. Θεωρία Lewis. Θεωρία VSEPR. Μοριακά τροχιακά. Δεσμοί σ, π και δ . Οξέα, Βάσεις, 

Άλατα . Ιδιότπτες οξέων, Βάσεων, εξουδετέρωσn, αντιδράσεις διπλrlς αντικατάστασnς. Χπμικn 

Κινnτικn. Χnμικn Ισορροπία. Αμφίδρομες αντιδράσεις. Παράγοντες που επnρεάζουν 

τn θέσπ τnς Χnμικnς Ισορροπίας , αρχn Le Chαtelier . Σταθερά χnμικnς ισορροπίας - Βαθμός 

ιοντισμού. Ιοντισμός νερού-ρΗ. Δείκτες - ογκομέτρπσπ . Γινόμενο διαλυτότnτας . Οξειδοαναγωγn 

- Ηλεκτροχnμεία. Εισαγωγn στn Χπμεία Συμπλόκων Ενώσεων . Οργανικn Χπμεία. 

Ταξινόμnσn οργανικών ενώσεων-ομόλογες σειρές-ονοματολογία . Ισομέρεια {συντακτικn και 

γεωμετρικn και στερεοϊσομέρεια) . Υδρογονάνθρακες (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, Βενζόλιο) . 

Αλκοόλες, φαινόλες. Αλκυλαλογονίδια , αιθέρες . ΚαρΒονυλικές ενώσεις. ΚαρΒοξυλικά 

οξέα και παράγωγά τους. Στοι χε ία Μnχανισμών Οργανικών αντιδράσεων. (3 , 1,0) 

Πλακατούρας 1., Τ σίπnς Α (Τ μ. Χnμείας) 
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• ΕΝΑ (1) ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

405. ΦΥΙΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΙ 4 
Ο πλανnτης Γ η και η προέλευση του περιβάλλοντός μας . Σχηματ ι σμός των στερεών, υγρών 

και αερ ίων στοιχε ίων. Η Ατμόσφαιρα, η Υδρόσφαιρα και η Λιθόσφαιρα της γης . Φυσικές 

αρχές οι οποίες διέπουν τα περιβαλλοντικά προβλnματα . Οι δυνάμεις της φύσεως . Ρύπανση 

του αέρα . Ατμοσφαιρικοί κύκλοι των βασικών ρύπων. Αερολύματα (Aerosols). Χημι κές αντι 

δράσεις των αερίων ρύπων. Τ ο όζον στην ατμόσφαιρα της γης . Η οπn του όζοντος . Κατάταξη 

των σωματιδίων ανάλογα με το μέγεθός τους . Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ατμοσφαι

ρικών ρύπων. Οριακό στρώμα . Θεωρία του μnκους ανάμιξης . Αναταρακτικn ροn . Αριθμός 

Reyηolds . Αέρια ρύπανση και Μετεωρολογία . Μοντέλα μελέτης της μεταφοράς, της διάχυ 

σης και της aπόθεσης . Επίδραση της στρωμάτωσης της θερμοκρασ ίας στη διάχυση. Επιδράσεις 

των μετεωρολογικών παραμέτρων . Καταβόθρες ρύπανσης . Όξινη βροχn . Επίδρασης της 

ρύπανσης στον καιρό και το κλί μα . Επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία, το φυτικό και ζωικό 

περιβάλλον. Ραδιενεργός μόλυνση . Ηχορύπανση . Φυσικn και ρύπανση των υδάτων (θαλασ

σών, λιμνών, ποταμών) . Διαλυμένα αέρια . Χημικο ί κύκλοι. Χημικές αντιδράσεις . Βακτηριολογικn 

ρύπανση του νερού . Χημικn ρύπανσπ. Ενέργεια και ρύπανση . Επιπτώσεις στο Περιβάλλον . 

Φυσικn και ρύπανση του εδάφους . (3, 1 ,Ο) Κασσωμένος Π . 

408. ΕΙΙΑΓΩΓΗ ΠΗΝ ΑΠΡΟΦΥΙΙΚΗ 4 
Αστρονομικά όργανα . Αστρονομικές συντεταγμένες . Αστέρες: φάσματα και φωτομετρ ία, 

ταξινόμηση, εσωτερικn δομn και ατμόσφαιρα, θερμοπυρηνικές αντιδράσεις και παραγωγn 

ενέργειας στους aστρικούς πυρnνες , προέλευση της ακτινοβολίας, κινnσεις και φυσικά χαρα

κτηριστικά . Μεταβλητοί και ιδιότυποι aστέρες . Δημιουργία και εξέλιξη αστέρων . Αστρικές 

ομάδες . Μεσοαστρικn ύλη κα ι ακτινοβολία . (3 , 1 ,Ο) Ν ίντος Α 



Γ. ΠΡΟΠΤΥΧ Ι Α Κ ΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

6° ΕΙΑΜΗΝΟ I 

61. ΚΒΑΝΠΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 11 (4) 

Κεντρικά δυναμικά . Υδρογονοειδn άτομα. Εκφυλισμός . Λεπτn και υπέρλεπτπ υφn. Θεωρία 

διαταραχών . Σκέδασπ . Ταυτοτικά σωμάτια . Αρχn Ραυlί . (3 , 1 ,Ο) Ταμβάκπς Κ . {α} - Δέδες Α {π} 

62. ΚΛΑΙΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΉ 11 (4 ) 

Νόμος του Fαrαdαy . Εξισώσεις του Mαxwell. Ενέργεια και ορμn στπν Ηλεκτροδυναμικn . 

Ηλεκτρομαγνπτικά κύματα σε μπ αγώγιμα και αγώγιμα μέσα. Διασπορά. Καθοδπγούμενα 

κύματα . Ακτινοβολία πλεκτρικού και μαγνnτικού διπόλου . Ακτινοβολία σnμειακού φορτίου. 

Βασικές έννοιες τnς σχετικότnτας στnν Ηλεκτροδυναμικn . (3 , 1 ,0) Κοσμάς Θ . {α} -

Περιβολαρόπουλος Λ {π} 

• TPIA (3) ΕΠΙΛΕΓΌΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ EAPINOY ΕΙΑΜΗΝΟΥ 

7° ΕΙΑΜΗΝΟ I 

71 . ΠΑΠΠΙΚΗ ΦΥΙΙΚΗ I (4 ) 

Σύνοψn συμπερασμάτων τnς κλασικnς θερμοδυναμικnς . Στατιστικn θερμοδυναμικn απομο

νωμένου συστnματος . Θερμικά συστnματα σταθερού αριθμού μορίων. Κλασικn στατιστικn 

μnχανικn . Θερμικά συστnματα μεταβλπτού αριθμού μορίων. Στατιστικn φυσική ταυτοτικών 

σωματιδίων. (3 ,1,0) Μάνεσπς Ε . {α} - Βαγιονάκnς Κ . {π} 

72. ΦΥΙΙΚΗ ΠΕΡΕΑΙ ΚΑΤΑΠΑΙΗΙ I (4 ) 

Κρυσταλλική δομή των στερεών. Αντ ίστροφο πλέγμα . Περίθλασn ακτ ίνων - Χ. Κλασικό πρό

τυπο ελεύθερων nλεκτρονίων (Drυde) . Κβαντικό πρότυπο ελεύθερων nλεκτρονίων (Sommerfeld). 

Θεωρία ενεργειακών ζωνών. Μnχανικές ταλαντώσεις κρυσταλλικού πλέγματος. Θερμικές 

ιδιότnτες των στερεών. Μαγνnτικές ιδιότnτες των υλικών. (3 , 1 ,Ο) Καμαρότος Μ. 

• TPIA (3) ΕΠΙΛΕΓΌΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ XEIMEPINOY ΕΙΑΜΗΝΟΥ 

so ΕΙΑΜΗΝΟ I 

• ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ EAPINOY ΕΙΑΜΗΝΟΥ 
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ΜΑθΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I 

I. ΚΥΚΛΟΣ θΕΩΡΗτΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ I 

70 7. ΠΑΠΠΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 11 (4 ) 

Εφαρμογές στατιστικnς μπχανικnς . Φωτονικό αέριο. Μονωτικά και αγώγιμα στερεά . Ατομικά 

και μοριακά αέρια. Ισορροπία χπμικών αλλπλεπιδράσεων. Ισορροπία φάσεων και μεατρο

πές φάσεων πρώτου και δεύτερου είδους. Ο ρόλος των αλλπλεπιδράσεων. Κρίσιμοι εκθέ

τες. Εφαρμογές στπν αστροφυσικn . (3 , 1 ,Ο) Μάνεσπς Ε . {ε} 

702. Ε/Δ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΠΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (4) 

Τροχιακά ολοκλπρώματα και εφαρμογές . Θεωρία σκέδασπς. Δεύτερπ κβάντωσπ. Εφαρμογές 

σε μπ σχετικιστικά συστnματα πολλών βαθμών ελευθερίας . (3 , 1 ,Ο) .:2_l, Ql Ευαγγέλου Σ ., {χ} 

703. ΠΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΠΑ (4) 

Εισαγωγn. Βασικές έννοιες και πειραματικές μέθοδοι . Συμμετρίες και νόμοι διατnρπσπς. 

Ασθενείς, πλεκτρομαγνπτικές και ισχυρές αλλπλεπιδράσεις . Εισαγωγn στις θεωρίες βαθμί

δας . Ενοποιπμένες θεωρίες. Αστροσωματιδιακn φυσικn. (3 , 1 ,Ο) Καντn Π . {ε} 

704. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ (4 ) 

Εξισώσεις Dirαc. Εξισώσεις Kleiπ-Gordoπ . Κβάντωσπ τπς πλεκτρομαγνπτικnς ακτινοβολίας . 

Εφαρμογές σε απλές διαδικασίες τπς σχετικιστικnς θεωρίας πεδίου . (3 , 1 , Ο) .:2..1, Ql 
Τ αμβάκπς Κ . {χ} 

705. ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ (4) 

Κοσμολογικά παρατπρπσιακά δεδομένα : Διαστολn Hυble, ακτινοβολία υποβάθρου μικροκυ

μάτων, δομές σε μεγάλες κλίμακες, σκοτεινn ύλπ , συγκεντρώσεις ελαφρών στοιχείων . 

Θεωρία Μεγάλπς Έκρπξπς: Βασικές υποθέσεις (Ομοιογένεια, ισοτροπία, γενικn σχετικότπ

τα, περιεχόμενο ιδανικού ρευστού), μετρικn Robertsoπ-Wαlker, ορίζοντες, ερυθρά μετατόπι

σπ, απόστασπ φωτεινότπτας, εξισώσεις Friedmαπ, πλικία του σύμπαντος (διαστολrl Hυbble , 

ακτινοβολία υποβάθρου, πυρπνοσύνθεσπ) . Προβλrlματα τπς θεωρίας μεγάλπς έκρπξπς : 

Πρόβλπμα κοσμολογικnς σταθεράς, επιπεδότπτας, ορίζοντος , σκοτεινnς ύλπς, βαρυογένε

σπς , πρωτογενών διαταραχών. Πλπθωριστικό σύμπαν: Λύσπ βασικών προβλπμάτων. Εξέλιξπ 

πρωτογενών διαταραχών: Δπμιουργία δομών στο σύμπαν. (4,0,0) Καντn Π . {ε} 



Γ . ΠΡΟΠΤΥΧ Ι ΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

106. ΒΑΡΥ1ΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΧΕΠΚΟΤΗΤΑΙ (4) 

Εισαγωγή στη διαφορική γεωμετρία και τη γεωμετρία Rίeηmαηη . Θεμελιώδεις έννοιες της 

γενικής σχετικότητας και εξισώσεις του Eiηsteiη . Στοιχειώδεις λύσεις, Νευτώνιο όριο και 

κλασικά τεστ της θεωρίας . Εισαγωγή στη γεωμετρία και φυσική θεώρηση των μελανών οπών. 

Τύπος του Schwαrzschild . Εισαγωγή στα κοσμολογικά μοντέλα τύπου Robertsoπ-Wαlker . 

{4,0,0) 33, 62 Μπατάκης Ν. {χ} 

107. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ (4) 

Στοιχεία αφηρημένων ομάδων πεπερασμένης τάξης . Ομάδες μετασχηματισμών συμμετρίας. 

Συζυγείς κλάσεις . Η συμμετρική ομάδα. Αναπαραστάσεις . Μη αναγωγίσιμες αναπαραστά

σεις. Χαρακτήρες . Λήμματα του Schυr. Αναγωγή αναπαραστάσεων. Θεώρημα Wigηer. Συνεχείς 

ομάδες και αναπαραστάσεις τους . Ομάδες και άλγεβρες Lie. Οι ομάδες 0{2), 0{3), SU(2), 

SU(η) , Ο(η) , Sp(η) . Άλγεβρες Lie . Τελεστές Cαsimir . Εφαρμογές . {3, 1 , Ο) J.l, 34 

Μπατάκης Ν. {χ} 

108. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕτΡΙΑ (4) 

Καμπυλότπτα και στρέψη . Θεωρία καμπύλων . Πρώτη και δεύτερπ θεμελιώδης μορφή . 

Θεωρία επιφανειών. Τανυστικός λογισμός . Εσωτερική Γεωμετρία . {3 , 1 ,Ο) Κολάσης Χ. {ε} 

109. ΥΠΟΛΟΓΙΠΙΚΕΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΙΙΚΗΙ (4) 
Εύρεση ριζών αλγεβρικών εξισώσεων. Υπολογισμοί οριζουσών. Διαγωνιοποίηση μητρών. 

Αριθμητική ολοκλήρωση . Μέθοδοι παρεμβολής . Ολοκλήρωση Moηte-Cαrlo . Επίλυση των 

διαφορικών εξισώσεων α' και Β' τάξπς . Διαφορικές εξισώσεις τύπου Shroediηger . Επίλυση 

ολοκληρωτικών εξισώσεων που εμφανίζονται στη φυσική. Μέθοδοι ελαχιστοποίησης. Μέθοδοι 

προσομοίωσης {Moηte-Cαrlo, μοριακή δυναμική) . {2,0,2) Ευαγγελάκπς Γ. {ε} 

7 70. ΚΒΑΝΠΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ (4) 

Βασική ΚΒαντική Φυσική . Qυbit {qυαηtυm + bit) - ΚΒαντική συμβολή . Εναγκαλισμός - ΚΒαντική 

τηλεμεταφορά . ΚΒαντικοί υπολογιστές - ΚΒαντικοί αλγόριθμοι. ΚΒαντικά φαινόμενα σε πολύ

πλοκα συστήματα. Εφαρμογές . {3, 1 ,Ο) Ευαγγέλου Σ. {χ} 

7 7 7. ΦΥΙΙΚΗ ΠΛΑΙΜΑΤΟΙ (4) 

Εισαγωγικές έννοιες . Κίνησπ ενός σωματιδίου . Στοιχεία Κινητικής Θεωρίας . Τ ο πλάσμα σαν 

ρευστό. Κυματικά φαινόμενα, διάχυση και αγωγιμότητα πλάσματος . Ισορροπία και σταθε

ρότητα . Μη γραμμικά φαινόμενα . Εισαγωγή στην ελεγχόμενη σύντπξπ . {3, 1 ,Ο) ;u, 62 

Θρουμουλόπουλος Γ. {χ} - Παντής Γ. {ε} 
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112. ΜΑΘΗΜΑΠΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ (4) 

Ν-δι άστατοι Διανυσματικοί Χώροι . Ο συμβολισμός brα και ket . Δυαδικός χώρος . Γραμμικοί 

και Ειδικοί Τελεστές. Αναπαραστάσεις , Ιδιοδιανύσματα, Ιδιοτιμές Τελεστών. Εφαρμογές με 

τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστn και τ n χρnσn συμβολικών γλωσσών. Εφαρμογές στnν Κβαντικn 

<Dυσικn . Μετρικοί χώροι, χώροι Hilbert, ο χώρος των τετραγωνικά ολοκλnρώσιμων συναρ

τnσεων . Ολοκλr\ρωμα Lebesqυe . Θεώρnμα Riesz-Fischer. Βάσεις απειροδιάστατων διανυ

σματικών χώρων . Κλασικά Πολυώνυμα, μελέτn με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστn. Ειδικές 

Συναρτnσεις τnς <Dυσικnς, Εφαρμογές στn ΚΒαντικn <Dυσικn . Μετασχnματισμοί Foυrier, 

Lαplαce, Mellin, Θεωρnματα. Υπολογιστικές Μέθοδοι φυσικών προβλnμάτων με πακέτα συμ

Βολικών γλωσσών. Θεωρία Κατανομών. Χρnσn του Ηλεκτρονικού Υπολογιστn για τnν επί

λυσn Διαφορικών Εξισώσεων με τn μέθοδο των Ολοκλnρωματικών Μετασχπματισμών . 

Γ ραφnματα κατανομών, λύσεων κλπ . Θεωρία Stυrm-Lioυνille, Επίλυσn Διαφορικών Εξισώσεων 

με τn Μέθοδο Green. Πολυδιάστατα Προβλr\ματα, Χρnσn των Μετασχnματισμών Foυrier, 

Εξίσωσn Poisson, Εφαρμογές στον Η/Υ . Ολοκλnρωματικές Εξισώσεις , Μέθοδος Born

Neυmαnn, Σύγκλισn σειρών Neυmαnn, έννοια του μέτρου Τ ελεστn, Χώροι Bαnαch . Διαχωρίσιμοι 

Πυρnνες (Kernels), Εφαρμογές στnν ΚΒαντικn. Τανυστές, Στοιχεία Διαφορικών Μορφών. 

Τανυστικn Ανάλυσn με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστn (2 , 1,1) Λεοντάρnς Γ . { χ} . 

113. ΜΑΘΗΜΑΠΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΠΕΣ (4) 

Εισαγωγn: Ιστορικά Στοιχεία, συμβολικοί υπολογισμοί και σχετικό λογισμικό. Βασικές Έννοιες: 

Απλοί αλγεβρικοί και αριθμπτικοί υπολογισμοί, συναρτnσεις, παράγωγοι , ολοκλnρώματα, 

ρίζες εξισώσεων . Γ ραφικές αναπαραστάσεις: Γ ραφικές αναπαραστάσεις συναρτnσεων στις 

δύο και τρεις διαστάσεις, γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, γραφικn αναπαράστασn 

διανυσματικών πεδίων, κινούμενα γραφικά (αnίmαtίοπ) . Σύνθετα προβλnματα : Γ ραμμικn 

Άλγεβρα, Ιδιοτιμές, Ιδιοσυναρτnσεις , Σειρές, Διαφορι κές εξισώσεις, Αριθμnτικοί υπολογ ι

σμοί . Ολοκλnρωμένα πακέτα υπολογισμών . Εφαρμογές στα Μαθnματικά και στn <Dυσικn . 

(1 ,0,3) Ρ ίζος I. { χ} 

114. Ε/Δ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΔΙΠΛΩΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) (4 

(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτnτές του 7 ου και 8ου εξαμnνου . ) Οι ενδιαφερόμενοι για 

το μάθnμα αυτό θα απευθύνονται σε μέλος ΔΕΠ σχετικό με το αντικείμενο τnς εργασίας 

που επιθυμούν να εκπονnσουν. { χ} - {ε} 



Γ . ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

11. ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑτΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ I 

201. ATOMIKH ΦΥΙΙΚΗ (4} 

Μονοnλεκτρονιακά άτομα - Σύντομn κΒαντομnχανικn nεριγραφn - Σειρές φασματικών γραμ

μών - Λεnτn υφn - Σχετικιστικές διορθώσεις . Πολυnλεκτρονιακά άτομα - ΚΒαντομnχανικn 

nεριγραφn - Προσέγγισn αυτοσυνεnούς nεδίου - Θεωρία Hαrtree - Περιοδικό σύστnμα . 

Ατομικές καταστάσεις και ενέργειες - Αλκαλικά άτομα - Σειρές Rydberg -Άτομο He -Άτομα 

με δύο n περισσότερα οnτικά nλεκτρόνια - Ηλεκτροστατικές Αλλnλεnιδράσεις - Είδn σύζευ

ξnς - Λεnτn υφn - Υnέρλεnτn υφn - Ατομικές μεταΒάσεις . Εnίδρασn σταθερών εξωτερικών 

Ηλεκτρικών και Μαγνnτικών nεδίων - Φαινόμενα Stαrk, Zeemαn, Pαshen - Bαck. (3 , 1 , Ο) 

ΜnολοΒ ίνος Α {χ} 

202. MOPIAKH ΦΥΙΙΚΗ (4} 

Γ ενικά χαρακτnριστικά των Μορίων - Σχnμα, Μέγεθος, Μοριακός δεσμός, Διnολικn ρonn, 

Πολωσιμότnτα . Στοιχεία μοριακnς συμμετρίας - Θεωρία Ομάδων σnμείου . ΚΒαντικn nερι

γραφn μοριακού συστnματος - Προσέγγισn Born - Oppenheimer - Ηλεκτρονιακές καταστά

σεις - Προσέγγισn μοριακών τροχιακών. Κίνnσn nυρnνων - Τ αλαντωτικές και περιστροφι

κές καταστάσεις - Ενέργεια μοριακού συστnματος - Δυναμικό Morse - Περιστροφικn κίνn

σn - Είδn μοριακών nεριστροφέων - ΜεταΒάσεις, Κανόνες εnιλογnς - Περιστροφικά φάσμα

τα, Έντασn φασματικών κορυφών - Δονnτικn μοριακn κίνnσn - ΜεταΒάσεις , κανόνες εnιλο

γnς , φάσματα - Δονnτικο-nεριστροφικές καταστάσεις - Αλλnλεnίδρασn δονnτικών και περι

στροφικών καταστάσεων - Φασματοσκοnία Rαmαn . Ηλεκτρονιακές μεταΒάσεις - Συντελεστές 

Frαnck - Cοndοn,κανόνες εnιλογnς . Αnοδιέγερσn με εκnομnn ακτινοΒολίας (φθορισμός -

φωσφορισμός) - Mn ακτινοΒολnτικn αnοδιέγερσn. Ιονισμός - Μοριακn διάσnασn. Πολυφωτονικές 

συντονιστικές και μn διαδικασίες διέγερσnς - Πολυφωτονικός ιονισμός μορίων . (3 , 1 ,Ο) 

Φίλnς I. {ε} 

203. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΙΙΚΗ I (4} 

Ιδιότnτες Πυρnνων (κατανομn φορτίου, μάζα- ενέργεια σύνδεσnς, στροφορμn, ομοτιμία, 

ισοτοnικό σnιν, nλεκτρομαγνnτικές ροnές). Αστάθεια nυρnνων . Αnοδιέγερσn α-Β-γ. Πυρnνικό 

Δυναμικό. (3, 1 ,Ο) Ασλάνογλου Ξ . {χ} 

204. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΙΙΚΗ 11 (4) 

Πυρnνικό Δυναμικό, Πυρnνικά Πρότυnα (συλλογικn κίνnσn, ανεξάρτnτn κίνnσn νουκλεονίων). 

Πυρnνικές Αντιδράσεις (ελαστικn - μn ελαστικn σκέδασn, άμεσες αντιδράσεις, αντιδράσεις 

σύνθετου nυρnνα) . (3, 1 ,Ο) Πάκου Α {ε} 
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205. ΦΥΙΙΚΗ ΠΕΡΕΑΙ ΚΑΤΑΠΑΙΗΙ 11 (4) 

Θεωρία ζωνών μετάλλων. Περιοδικές οριακές συνθnκες . Μοντέλο σχεδόν ελεύθερου πλε

κτρονίου . Θεώρπμα του Bloch. Ενεργός μάζα . Ζώνες Brilloυiπ και επιφάνεια Fermi. Ημιαγωγοί 

(φαινόμενο Hαll , ενεργειακές επιφάνειες, υπέρυθρπ απορρόφπσπ) . Διπλεκτρικά . Μαγνπτικές 

ιδ ι ότπτες των υλικών . Υπεραγωγιμότπτα . Άμορφα υλικά και κ ράματα . (3 , 1,0) 72 

Καμαρότος Μ. {ε} 

206. ΦΥΙΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ (4) 

Κρυσταλλικά πλέγματα . Ενεργειακές ζώνες και πλεκτρονικn δομn μετάλλών και πμιαγωγών . 

Ηλεκτρόνια και οπές στους πμιαγωγούς . Συγκεντρώσεις φορέων στπν ισορροπία . Δπμιουργία 

και επανασύνδεσπ φορέων. Εξισώσεις διάχυσπς και επανασύνδεσπς . Οπτικές ιδιότπτες πμια

γωγών . Δομές κβαντικών φρεάτων, συρμάτων, σπμείων και υπερπλεγμάτων . (3 ,1,0) 

Τ σέκερπς Π. { χ} 

207. ΠΕΙΡΑΜΑΠΚΕΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΙΙΚΗΙ Ι (4) 

Πειραματικές Μέθοδοι, οργανολογία και σκοποί τπς Ατομικnς και Μοριακnς Φυσικnς , 

Φυσικnς Υψπλών ενεργειών και Πυρπνικnς Φυσικnς . (3,1 ,0) Πάκου Α (συντονίστρια), Κοσμίδπς 

Κ., Ευαγγέλου I. { χ} 

208. ΠΕΙΡΑΜΑΠΚΕΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΙΙΚΗΙ 11 (4) 

Τ εχ νικn του κενού . Χαμπλές θερμοκρασίες . Θερμομετρία . Τεχνολογία λεπτών υμένων. 

Τεχνικές μελέτπς στερεών σωμάτων και επιφανειών: Περίθλασπ ακτίνων-Χ . Φαινόμενο 

Moessbαυer . Ηλεκτρικές και Μαγνπτικές μετρnσεις . Φασματοσκοπία μαζών. Περίθλασπ 

Ηλεκτρονίων . Φασματοσκοπία Aυger, Μετρnσεις έργου εξόδου . (3 ,1,0) Μερτζιμέκπς Θ. {ε} 

209. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΙ ΦΥΙΙΚΗΙ I (4) 

Πειράματα Ατομικnς-Μοριακnς Φυσικnς, Οπτικnς, Στερεάς Κατάστασπς: 

Εκπομπn Μέλανος Σώματος, Φωτοπλεκτρικό φαινόμενο, Εφαρμογές του συμβολόμετρου 

M ichelsoπ, Ακτίνες Χ (ανάλυσπ φάσματος Ακτίνων Χ, γραμμικn απορρόφπσπ, απορρόφπσπ 

από διαφορετικά υλικά, σκέδασπ, προσδιορισμός σταθεράς Plαπck), Ατομικn φασματοσκο

πία, Μοριακn φασματοσκοπία, Οπτογαλβανικn φασματοσκοπία, Επαγόμενος από lαser φθο

ρισμός, Τ εχνικn θερμικού φακού με ππγn lαser, Πολυφωτονικός ιονισμός μορίων, Φασμmοσκοπία 

Mossbαυer, Φασματοσκοπία Πυρπνικού Μαγνπτικού Συντονισμού (NMR). Τ ο μάθπμα διδά

σκεται στο χ ειμερινό και στο εαρινό εξάμπνο . ( 1,0,3) 201 Φίλπς I. (συντονιστnς), 

Μπάκας Θ ., Κοσμίδπς Κ., Μπολοβίνος Α. { χ} - Κοέν Σ . (συντονιστnς), Μπολοβίνος Α., 

Φίλπς 1., Μπάκας Θ. {ε} 
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210. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΙ ΦΥΙΙΚΗΙ 11 (4) 

Φασματοσκοπία α-ανιχνευτές Si(Li), Προσδιορισμός πάχους φύλλων Αυ, Cυ, ΑΙ με ππγn 

241 Am. Φασματοσκοπία β, προσδιορισμός μέγιστπς ενέργειας πλεκτρονίων με διαγράμ

ματα Cυrie. Φασματοσκοπία γ-ανιχνευτές ΝΑΙ , Σκέδασπ Comptoπ, Προσδιορισμός συντε

λεστn απορρόφπσπς ακτίνων γ σε Pb και ΑΙ με ανιχνευτές ΝΑΙ, Μελέτπ τπς Στατιστικnς 

Poissoπ με ανιχνευτn Geίger-Προσομοίωσπ του φαινομένου τπς ραδιενέργειας, Χρόνοι πμι

ζωnς φυσικών ραδιενεργών στοιχείων, Πειράματα απλιlς σύμπτωσπς με γεννnτρια παλμών 

και πnyn 22Να, Πειράματα γωνιακών κατανομών με πnyn 60Co, Ανίχνευσn κοσμικnς ακτι

νοβολίας με πλαστικούς σπινθnριστές . (1 ,0,3} 201 Πάκου Α. (συντονίστρια}, Ιωαννίδnς Κ., 

Κόκκας Π. {χ} - {ε} 

211. ΕΠΙΠΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (4) 

Επισκόπnσn των nλεκτρικών, μnχανικών, οπτικών και μαγνnτικών ιδιοτnτων των μετάλλων, 

nμιαγωγών, διnλεκτρικών, κεραμικών και πλαστικών. Εφαρμογές τnς κλασικnς θερμοδυνα

μικnς σε συστnματα στερεών διαλυμάτων και διμεταλλικές ενώσεις . Εφαρμογές τnς θεω

ρίας των εξαρθρώσεων των κρυστάλλων στn συμπεριφορά των μnχανικών ιδιοτnτων των 

στερεών. Υγροί κρύσταλλοι και άμορφοι nμιαγωγοί . (3, 1 ,0} Μουκαρίκα Α. {ε} 

212. ΔΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ XHMIKOI XAPAKTHPIIMOI ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (4 ) 

Εισαγωγn . Βασικά στοιχεία αλλnλεπίδρασnς ακτινοβολίας - ύλnς . Βασικn Θεωρία Ελαστικnς 

Σκέδασnς . Ελαστικn Σκέδασn από Μεμονωμένα Άτομα. Περίθλασn από κρύσταλλο . Βασικn 

Θεωρία Περίθλασπς Ηλεκτρονίων. Δευτερογενnς Εκπομπn. Παραγωγn, Ανίχνευσπ και Μέτρπσπ 

Ακτινοβολίας. Εφαρμογές nερίθλασnς Ακτίνων-Χ και νετρονίων για Κρυσταλλικά στερεά . 

Περίθλασn nλεκτρονίων υψnλnς και χαμnλnς ενέργειας από λεπτά υμένια. Στοιχειακn ανά

λυσn με Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτίνων-Χ. Φασματοσκοnία nλεκτρονίων για ανάλυσn 

επιφανειών. Φασματοσκοπία Απορρόφnσnς Ακτίνων-Χ και φασματοσκοπία Απωλειών nλε

κτρονίων. Φασματοσκοπία Μάζας δευτερογενών ιόντων για ανάλυσn επιφανειών. Ηλεκτρονικn 

Μικροσκοπία διέλευσnς (τΕΜ} Ηλεκτρονικn Μικροσκοπία Διέλευσnς Σάρωσnς (STEM). 

Μικροσκοπία Σάρωσnς Φαινομένου Σnραγγος (STM}. (3, 1 ,Ο) Μπάκας Θ . {ε} 

213. ΦΥΙΙΚΗ ΤΩΝ LASERS (4) 

Αρχές, τρόποι λειτουργίας και τύποι lαser . Mn γραμμικά φαινόμενα . Αλλnλεπίδρασn σύμ

φωνnς ακτινοβολίας και ύλnς. Οπτικοί κυματοδnγοί. (3, 1 ,0} Τ σέκερnς Π. {χ} 
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214. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS (4 ) 

Οπτικές ίνες. Εφαρμοσμένπ φασματοσκοπία Lαser . Βιο-οπτικn τεχνολογία . Ιατρικές εφαρ

μογές των Lαsers . Επεξεργασία υλικών με Lαsers. ΠεριΒαλλοντικές εφαρμογές των Lα sers . 

Στοι χεία μn γραμμικnς οπτικnς . (4,0,0) 

215. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (4 ) 

Χnμικn θερμοδυναμικn : Συνάρτnσn Gibbs, χnμικό δυναμικό . Ισορροπίες φάσεων. Χnμικn 

ισορροπία . Θερμοχnμεία . Ηλεκτροχnμεία ισορροπίας: Διαλύματα nλεκτρολυτών, nλεκτρο 

διακn ισορροπία, nλεκτροχnμικά στοιχεία . (3 , l ,Ο) Φούλιας Σ . {χ} 

216. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 11 (4 ) 

Εφαρμογές Κινnτικnς Θεωρίας (φαινόμενα μεταφοράς) . Χnμικn κινnτικn. Διεργασίες σε επι 

φάνειες στερεών (προσρόφnσn και ετερογενnς κατάλυσπ) . Δυναμικn nλεκτροχnμεία . (3, l ,Ο) 

Φλούδας Γ . { ε} 

217. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΠΠΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (4 ) 

Εξισώσεις Mαxwell για οπτικά υλικά και μεταφορά nλεκτρομαγνnτικnς ενέργειας . Ανάκλασn, 

διάθλασn , εξισώσεις Fresnel , εξισώσεις διασποράς . ΣυμΒολn, εξισώσεις Airy, συμΒολομε

τρία . Περίθλασn, ολοκλnρωμα Kirchhoff, οπτικά φράγματα . Πόλωσn, σκέδασn, οπτικn δράσn, 

πολωτές, καθυστερnτές φάσεως. Λεπτά υμένια συμΒολnς . Ολογραφία . Οπτικές ίνες . Φωτεινές 

ππγές και φωτοανιχνευτές . (3 , l ,0) ΜπολοΒίνος Α. {χ} 

218. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (4 ) 

Εισαγωγικές έννοιες τnς Πυρnνικnς Φυσικnς . Αλλnλεπίδρασn ακτινοΒολίας - ύλnς . Ανιχνευτές 

πυρnνικnς ακτινοΒολίας . Πυρnνικn ενέργεια . Φυσικn και τεχνολογία πυρnνικών αντιδραστn

ρων . Φυσικn και εφαρμογές νετρονίων. Μέθοδοι αναλύσεων ι χνοστοιχείων. Εφαρμογές 

ραδιοϊσοτόπων στnν έρευνα και στn Βιομnχανία . Μέθοδοι ραδιοχρονολόγnσnς . Ραδιο-οικο

λογία . Δοσιμετρ ί α. Θωράκισn στις ακτινοΒολίες . Εφαρμογές Γ εωφυσικnς. Εφαρμογές ραδι

οϊσοτόπων στnν Ιατρικn: φωτογραφία γάμμα, τομογραφία ποζιτρονίου - nλεκτρονίου (ΡΠ), 

πυρnνικός μαγνnτικός συντονισμός (NMR). (3 , l ,Ο) Ιωαννίδnς Κ . {ε} 

219. ΠΟΛ YMEPIKA ΠΕΡΕΑ (4 ) 

Εισαγωγn, "πλαστικά και πολυμερn" , ταξινόμnσn πολυμερών, διαμόρφωσn πολυμερών, μέγε

θος και σχnμα μακρομορίων, υαλώδnς μετάπτωσn πολυμερών, δυναμικn πολυμερών κοντά 

στο σnμείο υάλου, κρυστάλλωσn πολυμερών, κινnτικn τnς κρυστάλλωσnς, δυναμικn nμικρυ

σταλλικών πολυμερών, υγροκρυσταλλικά πολυμερn, χnμικn/ φυσικn δομn (φάσεις) και εφαρ

μογές . (3 , l ,Ο) .4.l_n 63 n Zl Φλούδας Γ . {χ} 

I ~@ I 



Γ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

220. IATPIKH ΦΥΙΙΚΗ 4 

Αλλπλεπίδρασπ ιονιζουσών ακτινοβολιών και ύλπς με έμφασπ στις ιατρικές εφαρμογές . 

Δοσιμετρία . Βιολογικn δράσπ των ιονιζουσών ακτινοβολιών στον άνθρωπο . Εισαγωγn στπ 

φυσικri τπς ιατρικnς απεικόνισπς (Ακτινολογία, Πυρπνικn Ιατρ ι κn) . Εισαγωγn στπ φυσ ι κn τπς 

ακτινοθεραπείας. Ακτινοπροστασία . Κλασικri μπχανικn εφαρμοσμένπ στπν ανθρώπινπ βάδι

σπ . {3 ,0 , 1) Καλέφ-Εζρά Τ., Εμφιετζόγλου Δ. (Ιατρικn Σχολrl) {ε} 

221. 8/ΟΦΥΙ/ΚΗ 4 

Εισαγωγri . Αλλπλεπιδράσεις μεταξύ μορ ίων και ατόμων. Ώσμωσπ - Διάχυσπ . Χπμικn βάσπ 

ζωnς . Δομri και λειτουργία κυττάρου . Βιοχπμικn και μοριακn ανάλυσπ κυττάρων. Βιοενεργπτικri. 

Θερμοδυναμικn και βιολογικές εφαρμογές . Φυσικές μέθοδοι μελέτπς βιοφυσικών φαινο

μένων {πλεκτροφόρπσπ, φυγοκέντρωσπ , χρωματογραφία, σκέδασπ φωτός , σκέδασπ ακτί

νων Χ, φασματοσκοπία, αυτοραδιογραφία, μικροσκοπία) . Βιοφυσικri μεμβρανών. Βιοπλεκτρικά 

φαινόμενα . Επιδράσεις ιονιζουσών και μπ ιονιζουσών ακτινοβολιών στα κύτταρα . 

Εξέλιξπ βιο-ύλπς . (3, 1 ,Ο) 

222. Ε/Δ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΙΙΚΗΙ 'ΔΙΠΛΩΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΙΙΑ 4 

(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτπτές του 7 ου και β ου εξαμnνου . ) Οι ενδιαφερόμενοι για 

το μάθπμα αυτό θα απευθύνονται σε μέλος ΔΕΠ σχετι κό με το αντικείμενο τπς εργασίας 

που επιθυμούν να εκπονnσουν. {χ} - {ε} 
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111. ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΚτΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ I 

307. ΦΙΛΟΙΟΦΙΑ ΤΗΙ ΦΥΙΙΚΗΙ I (4 ) 

Η επιστnμn και το πρόβλnμα τnς αλnθειας . Η συγκρότnσn τnς επιστnμnς τnς Φυσικnς . Η 

φύσn στn φ ιλοσοφ ία των Αρχα ίων Ελλnνων. Η αμφισβnτnσn τnς Αριστοτέλειας Φυσικnς 

κατά τnν Αναγέννnσn . Ο Λογι κός Εμπειρισμός και n κριτικn του . Τ ο πρόβλnμα τnς μεθόδου . 

Η πρόοδος των επιστnμονικών θεωριών. Σχ ετι κ ισμός και επιστnμονικn ορθολογ ι κότnτα . 

(4,0,0) Παντnς Γ. {χ} 

302. ΦΙΛΟΙΟΦΙΑ ΤΗΙ ΦΥΙΙΚΗΙ 11 (4) 
Φιλοσοφικές προεκτάσεις τnς σύγχρονnς Φυσικnς . Χώρος, χρόνος και κίνnσn . Η πιθανό

τnτα στn Φυσικn . Η ΚΒαντομnχανικn εικόνα του κόσμου . (4,0,0) Βαγιονάκnς Κ . {ε} 

303. ΙΠΟΡΙΑ ΦΥΙΙΚΩΝ ΕΠΙΠΗΜΩΝ (4) 

Οι φυσικές επιστnμες στις πρώτες ιστορικές κοινωνίες . Οι φυσι κές επιστnμες κατά τους 

κλασσικούς χρόνους , το Βυζάντιο και τnν Αναγέννnσn . Πρώτn επιστnμονικn επανάστασn -

Γαλιλαίος. Δεύτερn επιστnμον ι κn επανάστασn - ανακάλυψn ακτίνων Χ . Σύγχρονες εξελίξεις . 

Κοινωνικn διάστασn τnς επιστnμnς . Αλλnλεξάρτnσn επιστnμnς και τεχνολογίας. (4,0,0) 

Τ ριανταφυλλόπουλος Η . {χ} 

304. ΔΙΔΑΚΠΚΗ ΤΗΙ ΦΥΙΙΚΗΙ I (4} 
Βασικές αρχές τnς διδακτικnς των θετικών επιστnμών . Μαθnματικά και Φυσικn. Γλώσσα και 

Φυσικn . Διδακτικn των θεμελιωδών εννοιών και νόμων τnς μnχ ανικnς. Διδακτικn των θεμε

λιωδών εννοιών και νόμων τnς θερμότnτας . (4,0,0) Κρομμύδας Φ. {χ} 

305. ΔΙΔΑΚΠΚΗ ΤΗΙ ΦΥΙΙΚΗΙ 11 (4 ) 
Διδακτικn των θεμελιωδών εννοιών και νόμων του nλεκτρομαγνnτισμού και τnς σύγχρονnς 

Φυσικnς . Η σnμασία τnς ιστορ ίας και τnς φιλοσοφ ίας τnς Φυσικnς στn διδασκαλία . Στοιχεία 

Παιδαγωγικnς - lJJυχολογίας . Αξιολόγnσn των μαθnτών και του αποτελέσματος τnς διδα

σκαλίας . (4,0,0) Κρομμύδας Φ . {ε} 

306. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΠΗΜΗ (4) 
Η σχέσn θεωρ ίας πράξnς στn Παιδαγωγικn Επιστnμn . Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες . 

Παιδαγωγικn επιστnμn και μετανεωτερικότnτα . Σύγχρονα προβλrlματα και ο ρόλος τnς παι

δαγωγικnς επιστnμnς . Παιδαγωγι κn σχέσn και παιδαγωγικn επικοινωνία στn σχολικn τάξn . 

(4,0,0) Κοσσυβάκn Φ., Κωνσταντ ίνου Χ ., Μπρούζος Α, Νικολάου Γ . (Π.Τ.Δ.Ε . ) {χ} 



Γ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

307. ΔΙΔΑΚΠΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4 

Θεματολογία τπς διδακτικnς μεθοδολογίας . Θεωρίες μάθπσπς . Θεωρίες διδασκαλίας . 

Σχέσπ εκπαιδευτικού- μαθπτών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. (4,0,0) Κοσσυβάκπ Φ. (Π .Τ.Δ.Ε . ) {ε} 

308. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 

Εισαγωγn : Ιστορικά στοιχεία . Οι Υπολογιστές στπν υππρεσία τπς εκπαίδευσπς: Η χρnσπ των 

υπολογιστών. Η χρnσπ τπς προσομοίωσπς για τπν κατανόπσπ των αφπρπμένων εννοιών, π 

χρnσπ τπς τεχνολογίας πολυμέσων, λογισμικό δπμιουργ ί ας εφαρμογών πολυμέσων, αξιο

λόγπσπ με τπν Βοnθεια υπολογιστών. Το Διαδίκτυο στπν εκπαίδευσπ : Εκπαίδευσπ από από

στασπ, δπμιουργία και δπμοσίευσπ μαθπμάτων στον Παγκόσμιο Ιστό . Η διδασκαλία τπς 

φυσικnς με τπ χρnσπ νέων τεχνολογιών: Εκπαιδευτικές πύλες . Εξειδικευμένα πακέτα. (1 ,0,3) 

Ρίζος Ι . {ε} 

309. Ε/Δ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 'ΔΙΠΛΩΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 

(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτπτές του 7 ου και 8ου εξαμnνου.) Οι ενδιαφερόμενοι για 

το μάθπμα αυτό θα απευθύνονται σε μέλος ΔΕΠ σχετικό με το αντικείμενο τπς εργασίας 

που επιθυμούν να εκπονnσουν. {χ} - {ε} 
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ιν. ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ τοΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1 

ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

401. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕrΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (4 ) 

Κλάδοι τnς Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας . Καιρός και κλ ί μα . Ο Ήλιος και n ακτινοβο

λία του . Θερμοδυναμικn κα ι υδροστατικn τnς ατμόσφαιρας . Υδατώδn ατμοσφαιρικά ano

Bλrlμaτa . Ατμοσφαιρικn n ίεσn . Πλανnτικn κατανομn τnς nίεσnς . Άνεμοι , αέριες μάζες και 

μέτωπα. Υ φέσεις και aντ ι κυκλώνες. Στοιχεία ανάλυσnς και nρόγνωσnς καιρού . Προβλέπεται 

εκπα ιδευτικn Εκδρομn (3, 1 ,Ο) Πνευματικός I. {ε} 

402. ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (4 ) 

Δομn, σύνθεσn και θερμοδυναμικn τnς ατμόσφαιρας, Ατμοσφαιρικn πίεσn, Πυκνότnτα και 

σύνθεσn τnς Ατμόσφαιρας , Μεταβλnτά ατμοσφαιρικά αέρια, Η δομn τnς θερμοκρασίας, Η 

ελεύθερn ατμόσφαιρα, Η καταστατικn εξί σωσn, Η μεταΒολrl τnς πίεσnς με το ύψος , Τ ο νερό 

στnν ατμόσφαιρα, Ο Πρώτος Νόμος τnς Θερμοδυναμικnς για τnν ατμόσφαιρα, Ακτινοβολία, 

Τροχιακο ί παράγοντες, Η τροχ ιά τnς Γ nς, Εποχ ικές επιπτώσεις και αποτελέσματα, Ημερnσια 

αποτελέσματα, Ανατολrl, Δύσn, και Λυκαυγές, Ορισμός τnς ροnς ακτινοΒολίας, Αρχές τnς 

ακτινοΒολίας, Το ισοζύγιο τnς ακτινοΒολίας στnν επιφάνεια τnς Γ nς, Φυσ ι κn των νεφών, 

Σχnματισμός των νεφών, Μεγέθn νεφών, Θραυσματικές μορφές (Fractals) νεφών, Διεργασ ίες 

κορεσμού των νεφών, Νέφn και ομίχλn aνωφέρειας (ανολίσθnσnς), Άλλοι τύποι ομ ίχλnς, 

Υετός και υδρομετέωρα, Πυρnνοποίnσn των υγρών σταγόνων, Πυρnνοποίnσn των παγοκρυ

στάλλων, Ανάπτυξn και μεγέθυνσn σταγόνας με διάχυσn, Ανάπτυξn παγοκρυστάλλων με διά

χυσn, Η σύγκρουσn και n συλλογn των σταγόνων, Το υετ ί σιμο νερό, Ατμοσφαιρικός nλεκτρι 

σμός, Ηλεκτρικές ιδιότnτες τnς ατμόσφαιρας, Ηλεκτρ ι κό πεδίο και nλεκτρικό φορτ ίο καλού 

καιρού, Ατμοσφαιρικά ιόντα, Η αγωγιμότnτα, Ο nλεκτρισμός των καταιγίδων, Η αστραπn και 

n Βροντn (κεραυνός), Ατμοσφαιρικn οπτικn, Η Γεωμετρία τnς ακτ ίνας του φωτός, Η Οπτι κn 

τnς υγρnς σταγόνας, Οπτικn των παγοκρυστάλλων, Η σκέδασn, Η περίθλασn, Αντικατοπτρισμοί 

(οφθαλμαπάτες), Η Ιονόσφαιρα, Η μαγνnτόσφαιρα, Η φωτοχnμεία τnς Ιονόσφαιρας, Περιοχές 

τnς Ιονόσφαιρας , Παρεμβολές στnν Ιονόσφαιρα, Τ ο Μαγνnτικό πεδίο τnς Γ nς, Ζώνες έντο

νnς ακτινοΒολίας (Van Allen) . (3,0, 1) Χατζnαναστασίου Ν . {ε} 

403. Δ YNAMIKH ΜΕrΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (4) 
Θερμοδυναμικn του ξnρού και υγρού αέρα . Υδροστατι κn και κατακόρυφn ι σορροπ ία . Βασικές 

εξισώσεις κίνnσnς και εφαρμογές σε ειδικούς τύπους ροnς . Νόμος διατnρnσnς τnς μάζας 

και εξίσωσnς συνεχείας . Διατnρnσn τnς ενέργειας . Εξισώσεις του οριακού στρώματος . 

Κυκλοφορία και στροβιλισμός. Κυκλογένεσn. Απλοί τύπο ι τnς κίνnσnς των κυμάτων τnς ατμό

σφαιρας. Μεταβολn καθ' ύψος τnς θέσnς και τnς έντασnς των συστnμάτων πίεσnς . (3 , 1 , Ο) 

401 Μπαρτζώκας Α. {χ} 



Γ . ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

404. MHXANIKH ΡΕΥΠΩΝ 4 

Οι θεμελιώδεις έννοιες τπς μπχανικnς των ρευστών . Στατικn των ρευστών . Κινπματικn των 

κινούμενων ρευστών . Εξισώσεις κίνπσπς ρευστού . Δισδιάστατες ροές και τρισδιάστατες 

ροές . Pon ιξωδών ρευστών. Συνιστώσες τάσπς σε πραγματικό ρευστό . Εξισώσεις κίνπσπς 

πραγματικών ρευστών. Διαστατικn ανάλυσπ . Αδιάστατοι παράμετροι (αριθμός Reyπolds, αριθ

μός Froυde , αριθμός Richαrdsoπ) . Συμπιέσιμπ ροn . Θερμοδυναμικn των ρευστών . Στοιχεία 

μαγνπτοϋδροδυναμικnς . Εφαρμογές. (3 , 1 ,Ο) Μπαρτζώκας Α {ε} 

405. ΦΥΙΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΙ 4 

Ο πλανnτπς Γ π και π προέλευσπ του περιΒάλλοντός μας. Σχπματισμός των στερεών, υγρών 

και αερίων στοιχε ίων. Η Ατμόσφαιρα, π Υδρόσφαιρα και π Λιθόσφαιρα τπς γπς . Φυσικές 

αρχές οι οποίες διέπουν τα περιΒαλλοντικά προΒλιlματα . Οι δυνάμεις τπς φύσεως . Ρύπανσπ 

του αέρα . Ατμοσφαιρικοί κύκλοι των Βασικών ρύπων. Αερολύματα (Aerosols). Χπμικές αντι

δράσεις των αερίων ρύπων. Τ ο όζον στπν ατμόσφαιρα τπς γπς . Η οπn του όζοντος . Κατάταξπ 

των σωματιδίων ανάλογα με το μέγεθός τους . Μπχανισμοί απομάκρυνσπς των ατμοσφαι

ρικών ρύπων. Οριακό στρώμα . Θεωρία του μnκους ανάμιξπς . Αναταρακτικn ροn . Αριθμός 

Reyπolds . Αέρια ρύπανσπ και Μετεωρολογία. Μοντέλα μελέτπς τπς μεταφοράς , τπς διάχυ

σπς και τπς απόθεσπς . Επίδρασπ τπς στρωμάτωσπς τπς θερμοκρασίας στπ διάχυσπ. Επιδράσεις 

των μετεωρολογικών παραμέτρων . ΚαταΒόθρες ρύπανσπς . Όξινπ Βροχ n . Επίδρασπς τπς 

ρύπανσπς στον καιρό και το κλίμα . Επιπτώσεις τπς ρύπανσπς στπν υγεία, το φυτικό και ζωικό 

περιΒάλλον . Ραδιενεργός μόλυνσπ. Ηχορύπανσπ . Φυσικn και ρύπανσπ των υδάτων (θαλασ

σών, λιμνών, ποταμών) . Διαλυμένα αέρια. Χπμικοί κύκλοι . Χπμικές αντιδράσεις . Βακτπριολογικn 

ρύπανσπ του νερού . Χπμικn ρύπανσπ . Ενέργεια και ρύπανσπ . Επιπτώσεις στο Περ ι Βάλλον . 

Φυσικn και ρύπανσπ του εδάφους . (3 , 1 , Ο) Κασσωμένος Π . {χ} 

406. ΦΥΙΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 4 
Ηλιακn ΑκτινοΒολία. Η κατανομn τπς Ηλιακnς ακτινοΒολίας στο σύστπμα Γ πς - Ατμόσφαιρας . 

Γn ι νπ ΑκτινοΒολία. Κατανομn τπς γnινπς ακτινοΒολίας . Το ισοζύγιο ακτινοΒολιών . 

Τ ο οριακό στρώμα τριΒnς . Επίδρασπ τπς αναταράξεως στις μετεωρολογικές παραμέτρους . 

Διάδοσπ τπς θερμότπτας στο έδαφος . Θερμικές ιδιότπτες του εδάφους και κύμανσπ τπς 

θερμοκρασίας στο έδαφος . Υδρολογικός κύκλος . Το ενεργειακό ισοζύγιο τπς Γ πς. Το ενερ 

γειακό ισοζύγιο τπς Ατμόσφαιρας . Τ ο ενεργειακό ισοζύγιο του συστnματος Εδάφους -

Ατμόσφαιρας . Εξέλιξπ και αλλαγn τπς Ατμόσφαιρας και του Κλίματος . (3 , 1 , Ο) 

Χατζπαναστασίου Ν . {χ} 
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407. ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (4 ) 

Ανανεώσιμες και μn ανανεώσιμες φυσικές πnγές ενέργειας, Ηλιακn ενέργεια, Αιολικn ενέρ 

γεια, Γεωθερμία, Βιομάζα, Υδατοπτώσεις . Εκμετάλλευσn των πnγών ενέργειας και επιπτώσεις 

στο Περιβάλλον. Φυσικοί Πόροι (νερό, δάσπ, πnγές καυσίμων κλπ. ) . Οικοσυστnματα . Διαχείρισπ, 

εκμετάλλευσn και διάθεσn των Φυσικών Πόρων. Επιπτώσεις τnς εκμετάλλευσnς των Φυσικών 

Πόρων στο Περιβάλλον. Φυσικοί κίνδυνοι και φυσικές περιβαλλοντικές καταστροφές . Βιώσιμπ 

Ανάπτυξn . Στατιστικά και μαθπματικά μοντέλα μελέτπς των φυσικών ππγών ενέργειας και των 

φυσικών πόρων. Εφαρμογές . Mn ανανεώσιμες φυσικές ππγές ενέργειας . Πnγές συμβατι

κών καυσ ίμων (ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο κλπ . ) . Πυρπνι κn ενέργεια (σχάσn, ελεγχόμενπ 

θερμοπυρπνικn σύντπξn). Επιπτώσεις στο περιβάλλον. Προβλrlματα και εφαρμογές. Προβλέπεται 

εκπαιδευτικn εκδρομn (4,0,0) .4.1. Θρουμουλόπουλος Γ. , Πνευματ ι κός I. {ε} . 

408. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΝ ΑΠΡΟΦΥΣΙΚΗ (4 ) 

Αστρονομ ι κά όργανα . Αστρονομικές συντεταγμένες . Αστέρες : Φάσματα και φωτομετρία, 

ταξινόμnσπ , εσωτερικn δομn και ατμόσφαιρα, θερμοπυρπνικές αντιδράσεις και παραγωγn 

ενέργειας στους aστρικούς πυρnνες, προέλευσn τπς ακτινοβολίας, κινnσεις κα ι φυσικά χαρα

κτnριστικά. Μεταβλπτοί και ιδιότυποι aστέρες . Δnμιουργία και εξέλιξπ αστέρων. Αστρικές 

ομάδες . Μεσοαστρικn ύλπ και ακτινοβολία. (3 , 1 ,Ο) Νίντος Α {χ} 

409. ΔΙΑΠΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ (4 ) 
Εισαγωγn στn Φυσικn του διαπλανπτικού πλάσματος . Κρουστι κά κύματα . Ηλιακn δραστnριό

τπτα . Ο nλιακός άνεμος . Η γnινπ μαγνnτόσφαιρα . Δυναμικn τπς γnινπς μαγνπτόσφαιρας . Τ ο 

σέλας. Διαστnμικός καιρός και ανθρώπινες δραστπριότπτες . Πρόγνωσπ του διαστnμικού 

καιρού. (3 , 1 , Ο) Ν ίντος Α {ε} 

4 70. ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ (4 ) 

Δυναμικn και κινnματικn του Γαλαξ ία μας . Κατανομn των αστέρων στο Γαλαξ ία . Γ αλαξιακn 

περιστροφn . Μορφολογία του Γαλαξ ία και n φύσπ των γαλαξιακών σπειρών . Δομn και φυσι

κά χαρακτπριστικά των γαλαξιών. Μορφολογικn ταξινόμπσπ των Γαλαξιών. Δπμιουργ ία και 

εξέλιξπ των γαλαξιών . Περιστροφn των γαλαξιών . Κατανομn των γαλαξιών στο Σύμπαν . 

Γαλαξ ιακά σμnνπ και υπερσμnνπ . Δπμ ιουργία και φάσεις εξέλιξπς του Σύμπαντος. Θεωρπτικά 

μοντέλα και παρατπρnσεις από επίγεια και διαστnμικά τπλεσκόπια . Σύγχρονα κοσμολογικά 

μοντέλα του σύμπαντος. (3 , 1 , Ο) 



Γ . ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

4 7 7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΡΟΦΥΣΙΚΗ (4 ) 

Εισαγωγn. Επίδρασπ τπς ατμόσφαιρας τπς Γ π ς . Συλλογn τπς ακτινοΒολίας και σχπματισμός 

εικόνας . Τ πλεσκόπια . Ανίχνευσπ τπς ακτινοΒολίας . Φασματικn ανάλυσπ. Μέτρπσπ τπς πόλω

σπς τπς ακτινοΒολίας. Ανάλυσn και επεξεργασία σnματος . Πρακτικn εξάσκnσn . (3 , 1 , Ο) 

4 72. ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ- ΠΛΑΝΗΠΚΟΥ ΣΥΠΗΜΑΤΟΣ (4 ) 

Φυσικά χαρακτnριστικά των πλανnτών και των δορυφόρων τους . Εσωτερικn δομn και aτμό

σφαιρες των πλανnτών. Πλανnτικές τροχιές . Νόμοι Kepler. Φυσικά χαρακτnριστικά των κομn

τών, aστεροειδών και μετεωριτών . Χnμικn σύστασn του nλιακού συστnματος . Μεσοπλανnτικn 

ύλn και ακτινοΒολία . Δυναμικn του Ηλιακού Συστnματος . Δnμιουργία και εξέλιξn του 

Ηλια κού Συστnματος . (3 , 1 ,Ο) Νίντος Α. {χ} 

4 73. ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΠΗΜΑΤΟΣ (4 

Διαγνωστικn του nλιακού πλάσματος . Αλλnλεπίδρασn nλιακού πλάσματος με μαγνnτικό πεδίο. 

Μονοδ ιάστατα Μοντέλα τnς πλιακnς ατμόσφαιρας . Λεπτn δομn τnς nλιακnς ατμόσφαιρας . 

Ηλιακά κέντρα δράσπς . Ηλιακn δραστπρ ιότπτα : Εκλάμψεις, στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας . 

Ηλιακός άνεμος . Επίδρασn του Ήλιου στο διαστnμικό περιΒάλλον κοντά στn Γ n - διαστnμι

κός καιρός . (3 , 1 ,Ο) 

4 74. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΔΙΠΛΩΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) (4 ) 

(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτnτές του 7 ου και 8ου εξαμnνου . ) Οι ενδιαφερόμενοι για 

το μάθnμα αυτό θα απευθύνονται σε μέλος ΔΕΠ σχετικό με το αντι κείμενο τπς εργασ ίας 

που επιθυμούν να εκπονnσουν . {χ} - {ε} 
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V. ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ I 

507. ΕΦΑΡΜΟΓΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (4 ) 

Εργαστπριακn προσομοίωσπ καθώς και πειραματικn υλοποίπσπ- μελέτπ και κατασκευn τυπω

μένων κυκλωμάτων που περιλαμβάνουν: Ενισχυτές με διπολικά trαπsistor, trαπsistor επίδρα

σπς πεδίου (FΠ) , σε Βασικές συνδεσμολογίες (ΚΒ, ΚΕ, ΚΣ). Ενισχυτές πολλών Βαθμίδων, 

διάφοροι τρόποι σύζευξπς . Βαθμίδες εξόδου (Α, Β, ΑΒ, C, D). Απόκρισπ συχνότπτας απλών 

κυκλωμάτων. Απόκρισπ συχνότπτας σύνθετων κυκλωμάτων . Σχεδίασπ και κατασκευn τροφο

δοτικών, κυκλωμάτων με τελεστικούς ενισχυτές, ενεργών φίλτρων, ειδικών κυκλωμάτων κλπ . 

(1 ,0,3) 44, Ευαγγέλου Ε . {ε} 

502. ΕΦΑΡΜΟΓΕΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (4) 

Εργαστπριακn προσομοίωσπ με χρnσπ γλωσσών περιγραφnς ψπφιακών κυκλωμάτων (VHDL), 

καθώς και πειραματικn υλοποίπσπ - μελέτπ των κάτωθι : Λειτουργία Βασικών πυλών AND, 

NAND, OR, NOR, XOR, XNOR. Λειτουργία και υλοποίπσπ απλών και συνθέτων κυκλωμάτων 

με Flip Flop, Shift Registers, Coυπters , Mυltiplexers - Demυltiplexers . Λειτουργία και υλοπο ί 

πσπ κυκλωμάτων χρονισμού, απεικόνισπς , παλμοσειρών και ρολογιού . Προγραμματ ισμός 

μοντέρνων στοιχείων υψπλΠς ολοκλrlρωσπ PAL, GAL, PLD, CPLD κλπ . Υλοποίπσπ συνθέτων 

κυκλωμάτων, διεργασιών και λειτουργιών σε σύγχρονα πλεκτρονικά στοιχεία υψπλΠς ολο

κλrlρωσπς . Έλεγχος ορθnς λειτουργίας του αποτελέσματος. (2 ,0 ,2) 53 , Ευαγγέλου Ε . {χ) 

503. ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΙ- ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΠΕΙ (4 

Εισαγωγn , Βασικοί ορισμοί και έννοιες , εξέλιξπ των μικροεπεξεργαστών . Χαρακτπριστικά 

σχεδίασπς , καταχωρπτές . Αριθμπτικn- Λογικn μονάδα, μονάδα ελέγχου, ανάκλπσπ και εκτέ 

λεσπ εντολών, τρόποι (modes) λειτουργίας, πρόβλεψπ επόμενπς εντολnς (iπstrυctioπ look

αheαd) . Τύποι εντολών και διαγράμματα χρονισμού . Επικοινων ία με αλλες μονάδες , κ ατπ

γοριοποίπσπ ακίδων, οργάνωσπ, λειτουργία και διαιτπσία διαδρόμου, πρωτόκολλα επικοι

νωνίας με περιφερειακές συσκευές, ελεγκτές διαδρόμου, χ ρnσπ διακοπών. Οργάνωσπ και 

λειτουργία συστnματος κύριας μνnμπς , τρόποι αναφοράς στπ μνnμπ , ταχεία μνnμπ (cαche), 

εικονικn μνnμπ, επικοινωνία κύριας μνnμπς με περιφερειακές συσκευές . Περιγραφn 

αντιπροσωπευτικών μικροεπεξεργαστών . Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών, γλώσσα 

μπχανnς, γλώσσα Assembly. (2 ,0 ,2) Ευαγγελάκπς Γ . {ε} 



Γ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑ Κ Ε Σ Σ Π ΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣ ΙΚΗΣ 

504. ΕΙΙΑΓΩΓΗ Π/Ι ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΙ (4) 

Αναπαράστασπ ψπφιακών σπμάτων στα πεδ ία χρόνου - συχνότπτας, φάσματα παλμών. Δίκτυα 

επικο ινωνιών, ιεραρχ ία δικτύου . Στοιχε ί α ζεύξπς (κανάλι , σήμα, θόρυβος, παρεμβολή, παρα

μόρφωσπ κλπ . ) . Εκπομπή δεδομένων, σπματοδοσία πολλών επιπέδων, χωρπτικότπτα κανα

λιού, μετάδοσn δεδομένων σε βασική ζώνn , διασυμβολι κή παρεμβολή, φιλτράρισμα, από

κρισn Nyqυist . Διάγραμμα οφθαλμού, φίλτρα συνnμιτόνου, φίλτρα Nyqυist, προσαρμοσμέ

να φ ίλτρα . Παραμόρφωσn απολαβής - φάσnς, παρεμβολή - θόρυβος . LVnφιακές διαμορ

φώσεις 2 επιπέδων (ASK, FSK, PSK), και πολλαπλών επιπέδων (ASK, FSK, PSK, QPSK, DQPSK, 

OQPSK, QAM, ΑΡΚ). Κωδικοποίnσn πnγής , καναλιού, μπλοκ, συνελικτική κλπ . Τεχνικές δια 

μόρφωσnς πολλαπλών χρnστών (FDMA, TDMA, CDMA, FH-CDMA, DS-CDMA κλπ), παρα

δε ίγματα εφαρμογές . (2,0,2) Ιβρισιμτζής Λ {χ} 

505. ΕΙΙΑΓΩΓΗ ΣτΗΝ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΠΚΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΙ (4) 

Οπτικές ίνες , τύποι ινών, περιοχές λειτουργίας τnλεπικοινωνιακών ινών, χαρακτnριστικά, 

εξασθένnσn . Χαρακτnριστικά δικτύων οπτικών ινών, πολυπλεξία . Διασπορά, τύποι διασποράς, 

επίδρασn στο σήμα, nαραμόρφωσn, εnίδρασn στο εύρος ζώνnς . Τύποι Laser nμιαγωγού, 

οπτικοί ανι χνευτές PIN, APD. Δομή, χαρακτnριστικά και επιδόσεις δέκτn . Σήμα στον δέκτn, 

θόρυβος στον δέκτn, Direct Detection, ανάδειξn S/N. Συστήματα ανίχνευσnς ψnφιακού σήμα

τος , οπτικός aνιχνευτής , χ ρονική απόκρισn, ρυθμός σφάλματος (BER), απαιτήσεις ισχύος . 

Αναλογική ανίχνευσn, σήμα προς θόρυβο, Direct lntensity modυlation, διαμόρφωσn με φέρον 

(DSB-IM, FM-IM, ΡΜ-ΙΜ) . (2,0,2) 

506. ΑΝΠΚΕΙΜΕΝΟΠΡΑΦΕΙΙ ΓΛΩΙΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΙΜΟΥ (4 

Εκμάθnσn τnς γλώσσας προγραμματισμού Jaνa. Εντολές εισόδου - εξόδου . Εντολές ελέγ

χου τnς ροής του προγράμματος . Αντικείμενα , μέθοδοι , κλάσεις , κλnρονομικότnτα . 

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός . Γ ραφικά, δnμιουργ ία κίνnσnς . Βοnθnτικές εφαρμο

γές (Jaνa Applets) . (2,0,2) Κόκκας Π . (συντονιστής), Παπαδόπουλος I. {χ} 

507. ΕΦΑΡΜΟΓΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (4) 

Ιστορικά στοι χεία, βασικές γνώσεις λειτουργ ίας και χρήσnς του Διαδικτύου (lnternet) και του 

Παγκόσμιου Ιστού (www). Εισαγωγή στn γλώσσα HTML για τn δnμιουργία ιστοσελ ίδων 

(βασική μορφοποίnσn κειμένου, γραφικά, π ίνακες, πλα ί σια, φόρμες) . Μορφοποίnσn ιστο

σελίδων με χρήσn επάλλnλων φύλλων στυλ (CSS). Δnμιουργία δυναμικών ιστοσελίδων (πολυ

μέσα, Jaνa applet s, σενάρια Jaνascript και ΡΗΡ) . (2 ,0,2) Παπαδόπουλος I. (συντονιστής), 
Κόκκας Π . {ε} 
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508. ΙΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΙ (4} 

Νανοδομικά υλικά για nλεκτρονικές εφαρμογές : Εισαγωγn, μέθοδοι nαρασκευnς , ιδιότnτες , 

εφαρμογές . Νανοδομικά υλικά για μαγνnτικές εφαρμογές : Εισαγωγn, μαγνnτισμός από 

nλεκτρόνια και ιόντα, αντισιδnρομαγνnτισμός , σιδnρομαγνnτισμός, σιδnριμαγνnτισμός , 

μαγνnτικές αλλnλεπιδράσεις και υπέρλεπτα πεδία, μαγνnτισμός περιοχών, μέθοδοι παρα

σκευnς, εφαρμογές . Νανοδομικά υλικά για καταλυτικές εφαρμογές: Εισαγωγn, μέθοδοι 

παρασκευnς , κλασσικές μέθοδοι ελέγχου, εφαρμογές . Νανοσωλιlνες άνθρακα και φουλε

ρένια . (3,0, 1) Μπάκας Θ. {ε} 

509. MHPHIEII ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΠΙΜΟΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΙ ΥΠΟΛΟΓΙΠΕΙ (4) 

Ανιχνευτές και αισθnτnρες . Αναλογικά και ψnφιακά συστnματα . Μετατροπn αναλογικού 

σnματος σε ψnφιακό . Wnφιακά όργανα μέτρnσnς. Αναλογικά όργανα μέτρnσnς . Αρχιτεκτονικn 

υπολογιστών . Περιβάλλοντα ανάπτυξnς εφαρμογών. Βασικά στοιχεία συστnματος δειγματο 

λnψίας . Τεχνικές σύνδεσnς οργάνων υπολογιστn . Εισαγωγn στο LαbVIEW. Εφαρμογές σύν

δεσnς οργάνων υπολογιστn με χρnσn του πακέτου LαbVIEW. Συλλογn και επεξεργασία εικό

νων. (2,0,2) Ευαγγέλου 1., Ιωαννίδnς I. {ε} 

510. Ε/Δ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΙΙΚΗΙ (ΔΙΠΛΩΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΙΙΑ) (4} 

(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτnτές του 7ου και 8ου εξαμnνου . ) Οι ενδιαφερόμενοι για 

το μάθnμα αυτό θα απευθύνονται σε μέλος ΔΕΠ σχετικό με το αντικείμενο τnς εργασίας 

που επιθυμούν να εκπονnσουν . {χ} - {ε} 



Γ. ΠΡΟΠΤΥΧ Ι ΑΚΕΣ ΣΠ ΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣ Ι ΚΗΣ 

ΜΑθΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ I 

601. ΜΑΘΗΜΑΠΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (4) (Μά8πμα Μεταπτυχιακού ΕπιπέSου} 

Γ ραμμικr\ Άλγεβρα, Συναρτr\σεις μιγαδικr\ς μεταβλnτr\ς. Μετασχnματισμοί Foυrier, Lαplαce 

και εφαρμογές . Συνr\θεις διαφορικές εξισώσεις . Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παρα

γώγους. Τανυστικός Λογισμός και Διαφορικr\ Γεωμετρία. (3, 1 ,Ο) Λεοντάρnς Γ. {χ} 

602. ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔ YNAMIKH (4) (Μά8πμα Μεταπτυχιακού ΕπιπέSου} 

Εξισώσεις Mαxwell . Σχετικιστικr\ δ ιατύnωσn. Αρχές διατr\ρnσnς . Διάδοσn κυμάτων. Πολυnολικά 

αναπτύγματα . Ακτινοβολία .Εφαρμογές (κυματοδnγοί, κλπ}. (3, 1 ,Ο) Κολάσπς Χ. {χ} 

603. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ Ι (4) (Μά8πμα Μεταπτυχιακού ΕπιπέSου 

Θεμελιώδεις αρχές . Απλά συστr\ματα . Χρονικr\ εξέλιξπ . Θεωρία στροφορμr\ς . Πρόσθεσn 

στροφορμών . Άτομα, μόρια . Θεωρία διαταραχών. Σκέδασπ . Ειδικά θέματα (ολοκλnρώματα 

τροχιών, κβαντικό φαινόμενο Hαll, φάσn Berry, κλπ} . (3, 1 ,Ο) Βαγιονάκnς Κ . {χ} 

604. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ 11 (4) (Μά8πμα Μεταπτυχιακού ΕπιπέSου} 

Κβάντωσn του nλεκτρομαγνnτικού πεδίου. <Dωτόνια. Αλλnλεπίδρασn ακτινοβολίας-ύλnς . 

Εκπομπr\, απορρόφnσn, σκέδασn ακτινοβολίας από nλεκτρόνια , άτομα, μόρια, πυρr\νες . 

Δεύτερn κβάντωσn . Εξίσωσn Klein-Gordon. Εξίσωσn Dirαc . Εισαγωγr\ στnν Κβαντικr\ Θεωρία 

των Πεδίων. (3 , 1 ,Ο) Τ αμβάκnς Κ. {ε} 

605. ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ 

606. ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ 



@] 4. Ω ρ ο λ ό ν ι ο 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΕΥΗΡΑ ΤΡΙΤΗ 

I 3 5 7 I 3 5 

9-10 53 306 15 32 40Β 

10-11 35 53 306 15 32 40Β 

11 -12 12 35 15 34 53 

12-1 12 35 53 11 34 53 

1-2 12 35 53 11 34 53 

2-3 

3-4 14 33 405 71 14 35 52 

4-5 14 33 405 7 1 14 35 52 

5-6 14 31 53 113 14 35 51 

6-7 14 31 53 113 14 35 51 

7-Β 

EAPINO ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΕΥΗΡΑ rPITH 

2 4 6 Β 2 4 6 

9-10 23 45 307 23 41 

10-11 23 45 307 23 41 

11-12 23 44 23 44 

12-1 23 44 21 44 

1-2 23 21 44 

2-3 23 401 

3-4 401 

4-5 22 42 30Β 23 25 44 45 61 

5-6 22 42 30Β 23 25 44 45 61 

6-7 24 43 305 23 25 45 62 

7-Β 24 43 305 25 45 62 

n ρ ό ν ρ α μ μ α 

τΕΤ ΑΡΤΗ 

7 I 3 5 7 

11 31 54 

13 31 54 

72 13 32 71 

72 32 71 

412 14 35 53 304 

412 14 35 53 304 

35 405 111 

35 405 111 

ΗΤΑΡΤΗ 

Β 2 4 6 Β 

11 1 24 43 503 

111 24 43 503 

302 21 42 30Β 

302 21 42 30Β 

21 42 

25 45 305 

25 45 305 

25 45 401 

25 45 401 

Διδασκαλ 

ΠΕΜΠΤΗ 

I 3 5 7 

12 34 51 113 

12 34 51 113 

12 33 52 

15 33 52 

15 

14 35 40Β 306 

14 35 40Β 306 

11 35 53 72 

11 35 53 72 

--

ΠΕΜΠΤΗ 

2 4 6 Β 

23 44 45 62 

23 44 45 62 

23 25 45 61 

25 44 45 61 

44 

44 

25 44 45 302 

25 45 302 

44 45 111 

44 45 111 

α ς 
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I 3 5 

13 31 54 

13 35 54 

13 35 

35 

35 

35 53 

35 53 

35 

35 

-
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21 . ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗ-

12. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗ- Τ ΙΣΜΟΣ 32 . ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ I 42 . ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 11 
ΡΩΤ ΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 22. Δ ΙΑΦΟΡ Ι ΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕ Ι Σ 33 . ΚΜΣΙΚΗ MHXANIKH I 43 . ΚΜΣΙΚΗ MHXANIKH 11 ϊ 

13. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙ Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ ΠΗ ΜΙΓΑΔΙ- 34. ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 44 . ΑΝΑΛΟΓ Ι ΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ι ΚΑ 
:::::J 

ΠΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛ ΥΤΙΚΗΣ ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ 45 . ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ "Ό 

ΓΕΩΜΕrΡΙΑΣ 23. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕrΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ο 
:::::J 

14. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΥΣ Η/Υ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤ ΑΣ 35 . ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ -ι 

15. ΠΟΙΧΕ ΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗτΩΝ 24. ΔΙΑΝΥΣΜΑrΙΚΟΣ ΛΟΓΙ- ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ -< 
χ 

ΚΑΙ ΠΑΤΙΠΙΚΗΣ ΣΜΟΣ )> 

25 . ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- Λ 
m 

ΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ 

ΥΠΟΛΟΓΙΠΩΝ Μ 
:::::J 
ο 
-< 
[> 
m 

51. KBANTIKH ΘΕΩΡΙΑ I 61 . KBANTIKH ΘΕΩΡΙΑ 11 71 . ΠΑΤΙΠΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ I • ΠΕΝΤΕ tS) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ Μ 

52 . ΚΜΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙ- 62 . ΚΜΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙ - 72 . ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΠΑ- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Μ 
-ι 

ΚΗ I ΚΗ 11 ΣΗΣ I EAPINOY ΕΙΑΜΗΝΟΥ ο 
53 . UJHΦIAKA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ -ι 

54. ΓΕΝΙΚΗ XHMEIA • TPIA t3) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗ- • TPIA t3) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗ- ~ 

ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΤΑ ΤΟΥ ::z::: 
~ 

• ΕΝΑ t1) ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ EAPINOY ΕΙΑΜΗΝΟΥ XEIMEPINOY ΕΙΑΜΗΝΟΥ )> 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
θ 

405. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -< 

1

408 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΝ ΑΠΡΟ-
Μ -

@] Λ 
ΦΥΣΙΚΗ ::z::: 

Μ 



~ 
I. ΚΥΚΛΟΣ 
θΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

101 . ΠΑΤΙΠΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 11 

102. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

103. ΠΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ 

1 04. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ 

105. ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

106. ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝ ΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ 

107. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 

1 08. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕτΡΙΑ 

1 09. ΥΠΟΛΟΓΙΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 

11 Ο. ΚΒΑΝτJΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

111 . ΦΥΣΙΚΗ ΠΜΣΜΑΤΟΣ 

11 . ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟ

ΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

201 . ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣ ΙΚΗ 

202. ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

203. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ I 

204. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 11 

205. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΠΑΣΗΣ 11 

206. ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 

207. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ I 

208. ΠΕΙΡΑΜΑτJΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 11 

209. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΝΕΩτΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ I 

210. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 11 

21 1. ΕΠΙΠΗΜΗ ΤΩΝ Υ ΛΙΚΩΝ 

212. ΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ XAPAKTHPI-

112. ΜΑΘΗΜΑτJΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ I ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

113. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟ- 213. ΦΥΣΙΚΗ τΩΝ LASERS 

ΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΠΕΣ 214. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS 

114. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

(ΔΙΠΛΩΜΑτJΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 

215. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ I 

216. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 11 

217. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

218. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

219. ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΠΕΡΕΑ 

220. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

221 . ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ 

222. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

(ΔΙΠΛΩΜΑτJΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 

111 . ΚΥΚΛΟΣ 
· ΔΙΔΑΚτΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

301 . ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ I 

302. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 11 

303. ΙΠΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΗΜΩΝ 

304. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ I 

305. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 11 

306. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΠΗΜΗ 

307. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

308. ΝΕΕΣ τΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

309. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

(ΔΙΠΛΩΜΑτJΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 
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IV. ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΠΗΜΑΤΟΣ 

401. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 

402. ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

403. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 

404. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΗΩΝ 

405. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ 

406. ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

407. ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣτΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ 

408. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣτΗΝ ΑΗΡΟΦΥΣΙΚΗ 

409. ΔΙΑΠΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ 

410. ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

411 . ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΗΡΟΦΥΣΙΚΗ 

412. ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ · ΠΜΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΗΗΜΑΤΟΣ 

413. ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΔΙΑΗΗΜΑΤΟΣ 

414. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

(ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑI 

V. ΚΥΚΛΟΣ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

501 . ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

ΚΩΝ 

502. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

WΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

503 . ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΗΕΣ 

504. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

505 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣτΗΝ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟ ΙΝΩΝΙΕΣ 

506. ΑΝτΙΚΕΙΜΕΝΟΗΡΑΦΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

507. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

508. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ 

ΥWΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

509. ΜΠΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΠΕΣ 

510. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

(ΔΙΠΛΩΜΑτΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑI 

ΜΑθΗΜΑΤΑ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ 

ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

601 . ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 

(μάθπμσ μεταπτυχιακού επιπέδου} 

602. ΚΜΣIΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔ YNAMIKH 

(μάθπμσ μεταπτυχιακού επιπέδου} 

603. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ I 

(μάθπμσ μεταπτυχιακού επιπέδου} 

604. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ 11 

(μάθπμσ μεταπτυχιακού επιπέδου} 

605. ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΜΛΟ ΤΜΗΜΑ 

606. ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΜΛΟ ΤΜΗΜΑ 
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6. Μαθήματα προσφερόμενα σε άλλα Τμήματα 

Τμήμα Μαθηματικών 

1. Μετεωρολογία (2, 1 , Ο) Μπαρτζώκας Α (Β ο εξάμπνο) 

2. Αστρονομία (2 , 1 , Ο) Κρομμύδας Φ . (8ο εξάμnνο) 

Τμήμα Χημείας 

3. Πειραματικr\ Φυσικr\ I (3 , 1 ,Ο) Θεοδωρίδου Ε . (1 ο εξάμnνο) 

4 . Πειραματικr\ Φυσικr\ 11 (3 , 1 ,Ο) Βλάχος Δ. (2ο εξάμnνο) 

5. Εργαστr\ρια Πειραματικr\ς Φυσικr\ς (0,0,4) Ιωαννίδου -Φίλn Α (συντονίστρια) , 

Φίλnς 1., Νικολr\ς Ν . (2ο εξάμnνο) 

Τμήμα Πληροφορικής 

6 . Γ ενικr\ Φυσικr\ I (4, 1 ,Ο) Παπανικολάου Ν . ( 1 ο εξάμnνο) 

7. Γ ενικr\ Φυσικr\ 11 (4, 1 , Ο) Παπανικολάου Ν . (2ο εξάμnνο) 

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 

8. Φυσικr\ για Βιολογικές Επιστr\μες (3 ,2,0) Τ σέκερnς Π . (2ο εξάμnνο) 

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 

9. Στοιχεία Οπτικr\ς , Θεωρία Χρώματος, Φωτομετρία (3 ,0,0) Φίλnς I. (2ο εξάμnνο) 



Η δυνατότπτα χορnγπσπς Διδακτορικού Διπλώματος στο Τ μnμα Φυσικnς του Πανεπιστπμίου 

Ιωαννίνων χ ρονολογείται από τπν ίδρυσn του . Η αναβάθμισπ όμως των πανεπιστπμιακών 

σπουδών, π προαγωγn τπς έρευνας και π συμβολrl των Πανεπιστπμ ίων στις αναπτυξιακές ανά

γκες του τόπου, κατέστπσαν αναγκαία τπ θεσμοθέτπσπ συστπματικών μεταπτυχιακών σπουδών . 

Σnμερα στο Τ μnμα Φυσικnς λειτουργούν πέντε Μεταπτυχιακά Προγράμματα, στπ Φυσικn 

(με τρε ι ς ειδικεύσεις) , στπ Μετεωρολογία, Κλιματολογία & Φυσικn του Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος, στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες , στις Νέες Τεχνολογίες και τπν 

Έρευνα στπ Διδακτικn τπς Φυσικnς και στις Τ πλεπικοινωνιακές Εφαρμογές , τα οποία οδπγούν 

στπν απόκτπσπ Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσπς (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος 

(ΔΔ) . Η διάρκεια των σπουδών του κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι διαφορετικn, 

όμως ο Βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται σε όλα με τον ίδιο τρόπο . Συγκεκριμένα, ο μέσος 

όρος τπς Βαθμολογίας των εξεταζομένων μαθπμάτων λαμβάνεται υπόψπ κατά 60% και ο 

Βαθμός τπς Διπλωματικnς Εργασίας κατά 40%. Κατά το τρέχον ακαδπμαϊκό έτος το τελευ

ταίο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα χρπματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 11 . 

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φυσικής 
α} Βασική Κατεύθυνση 

β} Ειδίκευση στη Φωτονική 

γ} Ειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών 

Γενικά 

Τ ο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στπ Φυσικn λειτουργεί από το 1993 και οδπγεί στπν 

απόκτπσπ Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσπς (στπ Φυσικn (Βασικn κατεύθυνσπ) , στπ 

Φωτονικn και στπν Επιστnμπ των Υλικών) και Διδακτοpικού Διπλώματος. 

Δεκτοί προς φοίτπσπ γίνονται απόφοιτοι Τ μπμάτων Φυσικnς αλλά και άλλων Τ μπμάτων 

και Σχολών ΑΕΙ και ΠΙ τπς πμεδαπnς n κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων τπς 

αλλοδαπnς . 

Η επιλογn των υποψπφίων γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις σε μαθnματα που καθορί

ζονται και ανακοινώνονται έγκαιρα από τπ Συντονιστικn Επιτροπn Μεταπτυχ ιακών Σπουδών 

(ΣΕΜΣ) . Η ΣΕΜΣ έχει τπν ευχέρεια να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα υποψnφιους μεταπτυχιακούς 

φοιτπτές , διπλωματούχους άλλων Τ μπμάτων και Σχολών καθορίζοντας κατά περίπτωσπ τα 

μαθnματα στα οποία θα εξετάζονται . Οι υποψnφιοι εξετάζονται επιπλέον γραπτά στπ γνώσπ 

μιας ξένπς γλώσσας. Μετά από εισnγπσπ τπς ΣΕΜΣ είναι δυνατόν να επιλεγούν άνευ εξετά-

σεων: 
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• υποψnφιοι που έχουν Πδπ επ ιλεγεί ως υπότροφοι κατόπιν εξετάσεων σε Ερευνητικά Ιδρύματα 

τπς πμεδαπnς, 

• κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από ΑΕΙ τπς πμεδαπnς Π αναγνωρισμένου τίτλου 

μεταπτυχιακών σπουδών τπς αλλοδαπnς, 

• ομογενείς n αλλοδαποί υποψnφιοι οι οποίοι κατά το χρόνο υποΒολrlς τπς αίτπσπς ε ί ναι 

μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού . 

Για τπ λrlψn Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης απα ι τείται π παρακολούθπσπ, π επιτυ

χnς εξέταση στα μαθnματα του προγράμματος καθώς και η συγγραφn διατριΒΠς η οποία 

παρουσιάζεται δημόσια και αξιολογείται . Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, μετά 

από την επιτυχn περάτωση του κύκλου των μαθημάτων, ε ίνα ι απαρα ίτητη η διεξαγωγn πρωτό

τυπου ερευνητικού έργου το οποίο οδηγεί στη συγγραφn Διδακτορικnς ΔιατριΒnς . Η Διδακτορικn 

ΔιατριΒΠ παρουσιάζεται ενώπιον επταμελούς εξεταστικnς επιτροπnς και αξιολογείται. 

Όλα τα έξοδα για τη διεξαγωγn έρευνας από τους μεταπτυχ ιακούς φοιτητές Βαρύνουν το 

Τμnμα Φυσικnς . Οι μεταπτυχ ιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με υπο

τροφίες του Τ μnματος Φυσι κnς n άλλων Ιδρυμάτων n υποτροφίες ερευνητικών προγραμμά-

των . 

Πρόγραμμα Σπουδών κ.αι Διδάσκοντες 

• Βασική ΚατεύΒυνσπ 

Υποχpεωτικά: Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικriς , Λεοντάρης Γ . {χ} , Κλασικri Ηλεκτροδυναμικri, 

Κολάσης Χ . {χ} , ΚΒαντομηχανικri I, Βαγιονάκης Κ . {χ}, ΚΒαντομηχ ανικri 11, ΤαμΒάκης Κ . {ε} . 

Επιλεγόμε να": Υπολογιστικές Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικriς, Λεοντάρης Γ . {ε}, Ατομικri κα ι 

Μοριακri Φυσικri, Κοέν Σ ., Κοσμίδης Κ . {ε} , Φυσικri Πλάσματος, Παντriς Γ . {χ}, Αστροφυσικri, 

Ν ίντος Α {ε}, Πυρηνικri Φυσικri Πάκου Α {ε}, Στατιστικri Φυσικri, {ε}, Φυσικri Στερεάς Κατάστασης 

Φλούδας Γ. {ε}, Βαρύτητα και Κοσμολογ ία ΠεριΒολαρόπουλος Λ {ε}, Φυσικri Υψηλών Ενεργειών 

Κόκκας Π . {ε} , ΚΒαντικn Θεωρία Πεδίου Δέδες Α {ε} 

Η εκπόνηση της διπλωματικriς εργασίας αρχίζει μετά την επιτυχ ri περάτωση του προγράμμα

τος των μαθημάτων. 

"Ο φοιτnτιiς καλείται να επ ιλ έξει δύο anό τα nαp ακότω μσθιiμα τα, ιi και anό τα υnοχpεωτικό των όλλων 
ειδικεύσεων. 



Δ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

• Ειδίκευση στη Φωτονική 

Α ' Εξάμnvο : Θέματα Οπτικnς , Τ σέκερης Π ., Οπτικοί Κυματοδηγοί , Οικιάδπς Α, Lαsers , 

Τ σέκερης Π., Ημιαγωγοί , Τ σέκερπς Π ., Διαμόρφωση του CDωτός (CDαι νόμενα και Συσκευές), 

Τ σέκερπς Π ., CDίλης I. 

Β ' Εξάμnvο: Μπ Γ ραμμικn Οπτικn , Λύρας Α, Ημιαγωγ ι κές Οπτι κές Διατάξεις , Τ σέκερης Π . , 

Οπτικές Επι κοινωνίες , Τ σέκερης Π . , Οπτικές Τεχνικές Μέτρησης, Κοέν Σ . , Εργαστnριο 

CDωτονικnς , Οικιάδης Α 

Γ Εξάμn vο: Διπλωματικn Εργασία 

• Ειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών 

Α ' Εξάμnvο: CDυσικn Στερεάς Κατάστασης, Ευαγγελάκης Γ . , Επ ιστnμ η των Υλικών, CDλούδας 

Γ ., Χημεία των Υλικών, Καρακασίδης Μ. 

Για τα δύο πρώτα μαθnματα, είναι προαπαιτούμενα τα αντίστοι χα μαθnματα του προπτυχ ιακού 

προγράμματος σπουδών του Τ μnματος CDυσικnς . 

Β ' Εξάμnvο: Τεχνικές Χαρακτηρισμού των Υλικών, Μπάκας Θ . , l!Jπφιακά Ηλεκτρονικά 

Κωσταράκης Π. 

Κατ' επιλογnν ένα μάθημα εκ των: Μαγνπτικά και Ημιαγώγιμα Υλικά, Μπάκας Θ., Τεχνικές 

Προσομοίωσης κα ι Παρασκευnς των Υλικών, Ευαγγελάκης Γ . 

~. ,1::. 
[:i :. διπλωματικn εργασία αρχίζει μετά την επιτυχ n περάτωση του Α ' εξαμnνου . 
~.-~ • ·~ <' r ' , \.• • 
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2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες 
και το Περιβάλλον 

Γενικά 

Από το 1994 λειτουργεί ΠΜΣ που οδπγεί σε απόκτπσπ 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσπς στις Ατμοσφαιρικές 

Επιστnμες και το Περιβάλλον . Οι φοιτπτές μετά τπν από

κτπσπ του ΜΔΕ μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

για απόκτπσπ και Διδακτοpικού Διπλώματος. Για να εντα

χθούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα οι υποψnφιοι πρέ

πει να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθnματα: Ξένπ Γλώσσα, 

και Γ ενικn Φυσικn. Συνυπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου 

και τα συναφn με το ΠΜΣ μαθnματα που έχουν παρακο

λουθnσει κατά τπν διάρκεια των προπτυχιακών τους σπου

δών ενώ υπάρχει και προφορικn συνέντευξπ των υποψπ

φίων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτπτές είναι δυνατόν να ενι

σχυθούν οικονομικά με βάσπ ακαδπμαϊκά και κοινωνικά 

κρι τnρια εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. 



Δ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες 

Α ' Εξάμnνο: Μετεωρολογία, Κασσωμένος Π., Κλιματολογία, Χατζπαναστασίου Ν., Φυσικn του 

Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Κασσωμένος Π ., Δύο από τα παρακάτω μαθnματα επιλογnς. 

Μαθιiματα εnιλογιiς: Ωκεανογραφία, Πνευματικός 1., Μικρομετεωρολογία, Πνευματικός 1., 

Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον του , Κασσωμένος Π., Μάρκου Μ., Περιβαλλοντικn Χπμεία, 

Κασσωμένος Π ., Γ ενικn Φυσικn, Κρομμύδας Φ . 

Β ' Εξάμnνο: Φυσικn τπς Ατμόσφαιρας, Χατζπαναστασίου Ν. , Δυναμικn Μετεωρολογία, 

Μπαρτζώκας Α, Δύο από τα παρακάτω μαθnματα επιλογnς . 

Μαθιiματα εnιλογιiς : Εφαρμοσμένπ Στατιστικn , Μπαρτζώκας Α, Μέθοδοι Τπλεπισκόππσπς, 

Άνθπς Α, Συνοπτικn Μετεωρολογία, Μπαρτζώκας Α, Ανανεώσιμες Ππγές Ενέργειας, Πνευματικός 

1., Μελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων, Κασσωμένος Π. 

Όλα τα μαθιiματα είναι τpίωpα . 

Γ' Εξάμnνο : Πρακτικn άσκπσπ στο μετεωρολογικό σταθμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, τπν 

Εθ νικn Μετεωρολογικn Υππρεσία (ΕΜΥ) και τπ Γενικn Διεύθυνσπ Ελέγχου Ατμοσφαιρικnς 

Ρύπανσπς και Θορύβου (ΕΑΡΘ). Εκπόνπσπ Μεταπτυχιακnς Διατριβnς. 



ΤΜΗΜΑ ΦΥΣιΚΗΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 200 -2008 

3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σύγχρονες 
Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 

Γενικά 

Τ ο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογ ίες λειτουρ 

γεί στο Τ μnμα Φυσικnς από το 1996 και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τ μnμα Χπμε ίας 

και το Εργαστnριο Ιατρικnς Φυσικnς τπς Ιατρικnς Σχολιlς του Πανεπιστπμίου Ιωαννίνων. Σκοπός 

του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχιακούς φοιτπτές έτσι ώστε αυτο ί να μπορούν να 

συμβάλουν στπν προαγωγn των ερενπτικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στπν 

υποστnριξπ τπς παραγωγnς σε σύγχρονα τεχνολογικά θέματα αι χ μriς στους κλάδους των 

Ηλεκτρονικών και Τ πλεπικοινωνιών . Τ ο ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες του 

Τ μnματος Φυσικnς οδπγεί στπν απονομn Μετσπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσπς ri και 

Διδακτοpικού Διπλώματος στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογ ίες στπ Φυσικn, Σύγχρονες 

Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες . 

Δεκτοί προς φοίτπσπ γίνονται πτυχιούχοι Φυσικnς, Χπμείας, Ιατρικriς Φυσικnς, Πλπροφορικnς, 

Ηλεκτρονικών Μπχανικών, Ηλεκτρολόγων Μπχανικών, Μπχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

και άλλων συναφών ειδικοτnτων, απόφοιτοι Ελλπνικών ΑΕΙ n ΤΕΙ n κάτοχοι αναγνωρισμένων 

ισοτίμων διπλωμάτων τπς αλλοδαπnς . Η διαδικασία επιλογnς υποψπφ ίων περιλαμβάνει προ

φορικn συνέντευξπ, εξετάσεις στπ αγγλικn γλώσσα (συνεκτιμάται π γνώσπ κάθε άλλπς ευρω

παϊκnς γλώσσας) και αξιολόγπσπ του Βιογραφικού των υποψπφ ίων. Οι υποψnφιο ι μπορεί να 

υποβλπθούν και σε εξετάσεις γραπτές n προφορικές και σε ειδικές περιπτώσεις να υποχρε-
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ωθούν να παρακολουθnσουν επιτυχώς επιλεγμένα προπτυχιακά μαθnματα του Τμnματος 

Φυσικnς. 

Για τπ λιlψπ του διπλώματος απαιτείται π επιτυχnς παρακολούθπσπ μαθπμάτων και π διε

ξαγωγn ερευνπτικού έργου με στόχο τπ συγγραφn μεταπτυχ ι ακnς διπλωματικnς εργασίας n 

διδακτορικnς διατριΒnς π οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται . 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτπτές είναι δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με Βάσπ ακαδπμαϊκά 

και κοινωνικά κριτnρια και εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτnσεις του προγράμματος . 

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες 

Α ' Εξάμnvο : Ηλεκτρονικn Φυσικn (3) Παπανικολάου Ν ., l!Jπφιακά Ηλεκτρονικά (4) 

ΚαΒουσιανός Χ ., Αρχιτεκτονικn Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών - Γλώσσα Assembly -

Εργαστnριο Μικροελεγκτών (5) Ευαγγέλου 1., Μάνθος Ν ., Αναλογικά Ηλεκτρονικά (2) 

Τ σιατούχας Γ., Οργανολογία και Εφαρμογές στπν Ιατρικn (3) Καλέφ-Εζρά Τ ., Μικροπλεκτρονικn 

- Εργαστnρια (4) Μάνθος Ν., Τ σιατούχας Γ., Σχεδίασπ με VHDL (2) Παπαδόπουλος 1., Εφαρμογές 

Προγραμματισμού στα Ηλεκτρονικά (2) Κόκκας Π . , Ιωαννίδπς Κ . 

Β ' Εξάμnvο : Οργανολογία και Εφαρμογές στπ Φυσικn (3) Ιωαννίδπς Κ ., Οργανολογία και 

Εφαρμογές στπ Χπμεία (3) Σταλίκας Κ ., Δίκτυα Υπολογιστών (2) Μnτρου Ν., Εισαγωγn στις 

Τ πλεπικοινωνίες (3) ΙΒρισιμτζnς Λ, Ηλεκτρονικn Σχεδίασπ (Σχεδίασπ PCBs), Γραμμικά Κυκλώματα, 

Γραμμές Μεταφοράς, Φίλτρα (6) Μάνθος Ν, Φούλιας Σ ., Κατσάνος Δ., Ευαγγέλου Ε . 

Γ ' Εξάμnvο : Δππλωματικn Εργασία. 



4. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Νέες Τεχνολογίες και την 
Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής 

Γενικά 

Στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι π κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και π προαγωγή της Διδακτικής της Φυσικής . Δίδεται έμφα

ση στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την παραγωγή διδακτι

κού υλικού σε θέματα τόσο Κλασικής Φυσικής όσο και στις περιοχές αιχμής της σύγχρονης 

έρευνας . Τ ο Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα, συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες, μεθόδους 

τηλεμάθησης, σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές, ενσωματώνει την έρευνα στην κατάρτιση 

αυτών που πρόκειται να διδάξουν τη Φυσική και οδηγεί στην εμβάθυνση κατανόησης των 

Βασικών εννοιών της Φυσικής . 

Αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η παραγωγή αποφοίτων, πολλοί των οποίων ενδέ

χεται να υπηρετούν ήδη στη Μέση Παιδεία, οι οποίοι θα μπορούν να αναδειχθούν σε Καθηγητές

Στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη "Διδακτική της Φυσικής 

με Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μεθόδους". 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων θετικών Επιστημών (Φυσικής, Μαθηματικών, 

Χημείας, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικής κλπ . ) των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνω

ρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι των συναφών κλάδων των ΠΙ 

σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 5 του Ν . 2916/01 η οποί α προσετέθη στο άρθρο 

25 του Ν. 1404/87. 
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Η χρονικn διάρκεια για τπν απονομn του ΜΔΕ ορίζεται ως ακολούθως: Ο ελάχιστος 

χρόνος είναι ένα πμερολογιακό έτος, που περιλαμβάνει δύο (2) διδακτικά εξάμπνα, μέρος 

του οποίου θα διατεθεί για τπ συγγραφn τπς διπλωματικnς μεταπτυχιακnς εργασίας, και ο 

μέγιστος τέσσερα (4) διδακτικά εξάμπνα. 

Τ α μαθnματα, Π διδακτικn και ερευνΠΤΙΚrl απασχόλπσΠ, ΟΙ πρακτικές ασκnσεις και ΟΙ κάθε 

είδους εκπαιδευτικές και ερευνπτ ι κές δραστπριότπτες για τπν απονομn του ΜΔΕ καθορίζονται 

ως εξnς: 

Τ ο Πρόγραμμα που οδπγεί στπν απονομn ΜΔΕ περιλαμβάνει τπν επιτυχn παρακολούθπσπ 

ενός κύκλου μεταπτυχιακών μαθπμάτων υποχρεωτικών n και κατ' επιλογn διάρκειας τουλάχι

στον δύο (2) εξαμnνων και εκπόνπσπ μεταπτυχιακnς διπλωματικnς εργασίας ειδίκευσπς . 

Ο κύκλος των μεταπτυχιακών μαθπμάτων μπορεί να συμπλπρώνεται με τπν παρακολούθπσπ 

σεμιναρίων n θερινών σχολείων σχετικών με ΤΟ ΠΜΣ. 

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες 

Α · Εξάμnvο: Διδακτικn Μεθοδολογία τπς Φυσικnς I, Σκορδούλπς Κ., Τριανταφυλλόπουλος 

Η ., Θέματα Βασικnς Φυσικnς I, Κοσμάς Θ., Παιδαγωγικn LUυχολογία, Στασινός Δ., Σύγχρονες 

Τεχνολογίες στπν Υππρεσία τπς Παιδείας, Ρ ί ζος 1., Πειράματα Φυσικnς στπν Εκπαί

δευσπ I, Καμαρότος Μ. Κώτσπς Κ . , Μεθοδολογία Εκπαιδευτικnς Έρευνας, Εμβαλωτnς Α 

Β ' Εξ άμn vo: Διδακτικn Μεθοδολογία τπς Φυσικnς 11, Τ ριανταφυλλόπουλος Η., Θέματα Βασικnς 

Φυσικnς 11 , Μάνεσπς Ε ., Ανάπτυξπ Μεθόδων Εκμάθπσπς από Απόστασπ , Ρίζος 1., 

Τζιμογιάννπς Α, Πειράματα Φυσικnς στπν Εκπαίδευσπ 11, Καμαρότος Μ. , Κώτσπς Κ. 

Σnμε ί ωσn : 

Τ α μαθnματα διδάσκονται 3 ώρες/ εβδομάδα και οι φοιτπτές μπορεί να χωρίζονται σε ομάδες. 

Ε ί ναι δυνατόν μετά από απόφασπ τπς ΣΕΜΣ ο κατάλογος μαθπμάτων να συμπλπρωθεί και 

με κατ' επιλογn μαθnματα σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος . 

Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 5 του Ν. 2083/92, όλα τα θέματα λειτουργίας του παρόντος Προγράμματος θα ρυθ

μ ίζονται σύμφωνα με τον προσωρινό Κανονισμό ΜΣ και τπν ισχύουσα νομοθεσία . 
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5. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνιακές 
Εφαρμογές 

Γενικά 

Τ ο ΠΜΣ στις Τ πλεπικοινωνιακές Εφαρμογές λειτουργεί από το έτος 2004 και υλοποιείται σε 

συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου και οδπγεί στπν απονομn ΜΔΕ n και ΔΔ σε κατόχους πτυχίων 

Φυσικnς, Πλπροφορικnς, Τ πλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Μπχανικών, Ηλεκτρολόγων Μπχανικών, 

Μπχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων συναφών ειδικοτnτων, οι οποίοι είναι από

φοιτοι Ελλπνικών A.E.I. n ΤΕΙ, n κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων τπς αλλοδα

πnς . Σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει τους προαναφερόμενους πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί 

να μπορούν να συμβάλουν στπν προαγωγn των ερευνπτικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, 

καθώς και στπν υποστnριξπ τπς παραγωγnς σε σύγχρονα τεχνολογικά θέματα αιχμnς στους 

κλάδους των Τ πλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών. 

Η διαδικασία επιλογnς υποψπφίων περιλαμβάνε ι εξετάσεις στπν Αγγλικn γλώσσα {συνεκτιμάται 

π γνώσπ κάθε άλλπς Ευρωπαϊκnς γλώσσας), αξιολόγπσπ του Βιογραφικού των υποψπφίων 

καθώς και προφορικn συνέντευξπ. Οι υποψnφιοι, ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, 

μπορεί να υποΒλπθούν σε προφορικές n γραπτές εξετάσεις καθώς και στπν επιτυχn παρακολούθπσπ 

επιλεγμένων προπτυχιακών μαθπμάτων του Τ μnματος Φυσι κnς του Πανεπιστπμίου Ιωαννίνων. 

Για τπν λιlψπ του διπλώματος απαιτείται π επιτυχnς παρακολούθπσπ μαθπμάτων και π 

διεξαγωγn ερευνπτικού έργου με στόχο τπν συγγραφn μεταπτυχιακnς διπλωματικnς εργασίας 

n διδακτορικnς διατριΒnς π οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται . 
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτπτές είναι δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με βάσπ ακαδπμαϊκά 

και κοινωνικά κριτnρια και εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτnσεις του προγράμματος . 

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες 

Α ' Εξάμnvο: l!Jπφιακά Ηλεκτρονικά (3) Κωσταράκπς Π. , Θεωρία Θορύβου (2) Κωσταράκπς 

Π . , Αρχιτεκτονικn Μικροεπεξεργαστών (2) Κωσταράκπς Π., Γλώσσα Assembly (Motorolα + 

ΑτΜΕL) (2) Κωσταράκπς Π., Αναλογικές Τ πλεπικοινωνίες (2) Δαγκάκπς Κ., Αλεξανδρ ίδπς Α, 

Τ πλεπικοινωνιακά Δίκτυα (2) Μnτρου Ν., Δίκτυα Υπολογιστών (2) Αγγέλπς Κ., Θεωρία Αναλογικών 

- l!Jπφιακών Φίλτρων (2) Αγγέλnς Κ., Εργαστnρια Μικοεπεξεργαστών (2) Κωσταράκπς Π., 

Σnματα και Συστnματα (2) Λύρας Α, Φούλιας Σ., Εργαστnριο l!Jπφ ιακών Ηλεκτρονικών και 

Εφαρμογές (2) Κωσταράκπς Π., l!Jπφιακές Τπλεπικοινωνίες και Εργαστnρια (2) Ιβρισιμτζnς Λ 

Β ' Εξάμnvο: Αναλογικά Ηλεκτρονικά (3) Κωσταράκπς Π., Οπτικές Επικοινωνίες (2) Κωσταράκnς 

Π., Σχεδίασπ l!Jπφιακών Κυκλωμάτων με CPLD (2) Κωσταράκπς Π., Κυψελωτές Επικοινωνίες 

(2) Δαγκάκπς Κ ., Αλεξανδρίδης Α, Εργαστnριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών και Εφαρμογές (2) 

Κωσταράκπς Π., Διαχείρπσπ και Ασφάλεια Δικτύων (2) Μnτρου Ν., Μπάσιος Χ., Εργαστnρια 

CPLD (2) Κωσταράκnς Π. , Επεξεργασία Σnματος (Θεωρία) (2) Αντωνιάδπς Ν., Γραμμές 

Μεταφοράς Σnματος (2) Κατσάνος Δ., Σχεδίασπ Υψίσυχνων Κυκλωμάτων - RF (2) Ιβρισιμτζnς 

Λ., Κερα ίες (2) Ιβρισιμτζnς Λ. 

Γ Εξάμnvο: Εργαστnρια l!Jπφιακnς Επεξεργασίας Σnματος (2) Ιβρισιμτζnς Λ, Μικροκύματα 

(2) Ιβρισιμτζnς Λ 



6. Μεταπτυχιακοί Φοιτnτές που εκπονούν Διδακτορική Διατριβή 

·ον ο μα 
Μεταπτυχιακ6 Επιβλέπων 

Πρ6γραμμα Καθηγητής 

Αμοιρόπουλος Κωνσταντίνος 1 Οικιάδnς Α. 

Ανδρουλιδάκπς Ιωσήφ 3 Κωσταράκπς Π. 

Βλαχογιάννπ Αρετn 2 Κασσωμένος Π . 

Βότπς Κωνσταντίνος 5 Κωσταράκπς Π . 

Γίτσας Αντώνιος 1 Φλούδας Γ. 

Γκίκας Αντώνιος 2 Χατζnαναστασίου Ν. 

Elmahdy Mahdy 1 Φλούδας Γ . 

Ευθυμίου Ορέστπς 1 Ταμβάκπς Κ . 

Ευσταθίου Γεώργιος 2 Κασσωμένος Π . 

Καββαδίας Κοσμάς 2 Μπαρτζώκας Α. 

Καραδήμος Δπμnτριος 1 Ιωαννίδnς Κ . 

Καραθάνου Γεωργία 1 Τσικούδπ Β . 

Καρράς Γ αβριnλ 1 Κοσμίδnς Κ. 

Κασκαούτπς Δημήτριος 2 Κασσωμένος Π. 

Κλεφτόγιαννnς Ιωάννπς 1 Ευαγγέλου Σ . 

Κολιοπάνος Χρήστος 1 Ευαγγέλου Ε. 

Κουμάσnς Αθανάσιος 3 Κωσταράκnς Π . 

Κωλέτσnς Ιωάννnς 2 Μπαρτζώκας Α. 

Μπαλάσn Κωνσταντίνα 1 Κοσμάς Θ. 

Μπογδάνος Χαράλαμπος 1 Ταμβάκπς Κ. 

Μπολανάκnς Δnμοσθένnς 3 Κόκκας Π . 

Νέσσερnς Σάββας 1 Περιβολαρόπουλος Λ 

Παπαδnμας Χρήστος 2 Χατζnαναστασ ίου Ν . 

Παππάς Νικόλαος 1 Κοντή Π. 

Πατήρnς Διονύσιος 1 Ιωαννίδnς Κ . 

Πάτρας Βάιος 3 Μάνθος Ν. 



Δ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

bνομσ 
Μετσπτuχισκ6 Επιβλέπων 

Πρ6γρσμμσ Καθηγητής 

Περδίκnς Αριστείδnς 1 Φούλισς Σ . 

Ράnτnς Βασίλειος 5 Κωσταράκnς Π . 

Shαhinυr Rαhmαn 1 Ευαγγέλου Ε . 

Σιδnρόπουλος Γεώργ ιος 3 Μάνθος Ν. 

Σιντόσn Ουρανί α 2 Μπαρτζώκας Α 

Τ άτσnς Γεώργιος 5 Κωσταράκnς Π . 

Τ σακστάρα Βα'ί'τσα 1 Κοσμάς Θ. 

Χούσος Ηλίας 2 Μπαρτζώκας Α 

Χρονόπουλος Σπυρ ίδων 5 Κωσταράκnς Π . 

Από τnν εκnαιδευτικri εκδpαμri των φοιτnτών του Τμriμαrος στα λιγνιτοpυχεία Πτολεμαϊδος και τον ΑΗΣ Καρδιάς 
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Ονοματεπώνυμο Ιδιόmτο'2 Γραφείο Τηλέφωνο'• E-mall 
Αλυσσανδράκης Κωνσταντίνος κ Φ2 -407 

Αμοιρόπουλος Κωνσταντίνος Μ Φ3 -410 

Αμπατζίδπς Ελευθέρ ιος Σ 

Ανδρουλιδάκπς Ιωσήφ Μ Φ3-118 

Ασλάνογλου Ξενοφών Ε Φ3 -317 

Βαγιονάκπς Κωνσταντίνος κ Φ2-208 

Βλάχος Δημήτριος Λ Φ3-224 

Βότης Κωνσταντίνος Μ Φ3-009 

Γεωργίου Ιωάννης γ Μεταβατικό 

Γίτσας Αντώνιος Μ Φ3-208 

Γκ ίκας Αντώνιος Μ Φ2-406 

Γ κίνου Ελένη = Βιβλιοθήκη -
Γκορτζή Ουρανία Υ Μεταβατικό 

Δέδες Αθανάσιος Α Φ2-202 

Elmαhdy Mαhdy Μ Φ3-208 

Εμφιετζόγλου Δημήτριος Λ Ιατρική 

Ευαγγελάκης Γεώργιος Α Φ3-109 

Ευαγγέλου Ευάγγελος Ε Φ3-104 

Ευαγγέλου Ιωάννης Ε Φ3 -304 

Ευαγγέλου Σπυρίδων κ Φ2-108 

Ευθυμίου Ορέστης Μ Φ2 - 116 

Ευοταθίου Γεώργιος Μ Φ2-331 

Θεοδωρίδου-Καραδήμα Ειρήνη Λ Φ3-203 

Θρουμουλόπουλος Γεώργιος Ε Φ2- 105 

Ιβρισιμτζής Λεωνίδας Λ Φ3 - 103 

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Ε Φ3-311 

" Στnν στnλn auτn χpnσιμαπαιαύνται σι παpακάτω συνταμεύσεις 

Κ Κ aθnynτnς Σ Διδάσκων Π Δ. 407/ Απσσπ. Μ. Ε. 

Α Αναnλnpωτnς Kaθnynτnς Δ ΕΕΔΙΠ 

Ε Επίκαυpας Kaθnynτnς _ Δάσκαλος Ξένnς Γλώσσας 

Λ Λέκταpας 

13 τ α τnλέφωνα έχουν τα πρόθεμα 2651 ο -

98480 cαlissαπ@cc.υoi.gr 

98531 kαmoirop@cc.υoi.gr 

97167 me00614@cc.υoi.gr 

98546 xαslαηog@cc.υoi.gr 

98490 ceναyona@cc.υoi.gr 

98578 dνlαchos@cc.υoi.gr 

98635 kνotis@grαds.υoi .gr 

97193 

98561 meO 1296@cc.uoi.gr 

98478 αgkikαs@cc.υoi.gr 

95948 

97192 

98488 αdedes@cc.υoi.gr 

98561 meO 164 1 @cc.υoi.gr 

97741 demfietz@cc.uoi.gr 

98590 geναgel@cc.υoi.gr 

98494 eeναgel@υoi.gr 

98525 ieναggel@υoi.gr 

98543 sevαgel@cc.υoi.gr 

98451 meO 1445@cc.υoi.gr 

98639 

98560 etheodor@cc.υoi.gr 

98503 gthroυm@uoi.gr 

98542 I ίνrί sim@cc.υoi.gr 

98545 kioαnηid@cc.uoi.gr 

τ ετεπ 

Υ Διαικ. Υπάλ./Υπάλ. Aap. Xp. 
Μ Μεταnτυχιακός Σπαυδαστnς 



Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ονοματεπώνυμο Ιδιάmτα11 Γραφείο ΤηλέφωνΟ11 E-mail 

Ιωαννίδου-Φίλη Αθανασία Λ Φ3-405 98532 iphilis@cc.υoi.gr 

ΚαΒΒαδίας Κοσμάς Μ Φ2-327 98477 kkaνad@cc.υoi.gr 

Καλέφ-Εζρά Τζων Α Ιατρική 97597 jkalef@cc.υoi .gr 

Καμαρότος Ματθαίος Α Φ3 -218 98453 mkamarat@cc.υoi .gr 

Καντn Παναγιώτα Α Φ2-308 98486 pkaηti@cc.υoi .gr 

Καπέρδα-ΧρυσοΒιτσινού Ελένη τ Φ3-217 98569 ekaperda@cc.υoi.gr 

Καραδnμος Δημnτριος Μ Φ3-312 98558 me00850@cc.υoi.gr 

Καραθάνου Γεωργία Μ Φ2-117 98654 meO 1306@cc.υoi.gr 

Καρδαράς Ιωάννης Σ 

Καρράς ΓαΒριήλ Μ Φ3-411 98531 gkarras@cc.υoi.gr 

Κασκαούτης Δημnτριος Μ Φ2-329 98499 

Κασσωμένος Παύλος Ε Φ2-330 98470 pkassom@υoi.gr 

Κοτσάνας Δημnτριος Λ Φ3-111 98493 dkatsan@υoi.gr 

Κλεφτόγιαννης Ιωάννης Μ Φ2-103 98466 ikleftog@cc.υoi.gr 

Κοέν Σαμουήλ Ε Φ3-412 98540 scoheη@υoi.gr 

Κόκκας Παναγιώτης Ε Φ3-304 98520 pkokkas@υoi.gr 

Κολάσης Χαράλαμπος Ε Φ2-109 98501 chkolas@υoi.gr 

Κολιοπάνος Χρnστος Μ Φ3-004 98498 xkolio@grads.υoi.gr 

Κοσμάς Θεοχάρης Α Φ2-203 98489 hkosmas@cc.υoi.gr 

Κοσμίδης Κωνσταντίνος κ Φ3-411 98537 kkosmid@υoi.gr 

ΚοσσυΒάκπ Φωτεινή Α Π.Τ .Δ.Ε. 95694 phkossiv@cc .υoi .gr 

Κουμάσης Αθανάσιος Μ Φ3-124 98473 meO 1455@cc.υoi .gr 

Κρομμύδας Φίλιππος Λ Φ2-325 98479 fkrommyd@cc.υoi.gr 

Κωλέτσης Ιωάννης Μ Φ2-327 98477 

Κωσταράκπς Παναγιώτης κ Φ3-103 98491 pkost@υoi.gr 

Λαμπράκη Μαριάνθπ Δ Φ3-217 98549 mlamprak@cc.υoi.gr 

Λαμπρίδη Καλλιρρόη τ Αναγνωστnριο 98510 phydesk 1 @cc.υoi.gr 

Λεοντάρης Γεώργιος κ Φ2-305 98644 leoηta@υoi.gr 

Λύρας Ανδρέας Ε Φ3-411 98538 alyras@υoi.gr 

Μάνεσης Ευάγγελος κ Φ2-304 98506 emaπesis@υoi.gr 

Μάνθος Νικόλαος Α Φ3-304 98524 ηmaηthos@υoi.gr 

Μάρκου Μαρίνα Υ Φ2-328 98605 gtomeaί@cc.υoi.gr 
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Ονοματεπώνυμο Ιδιότnτα12 Γραφεία Τηλέφωνο ι ι E-mail 

Μερτζιμέκnς Θεόδωρος Σ Φ2 -223 98492 tmertzi@cc.υoi.gr 

Μουκαρίκα Αλίκη Α Φ2 -221 98511 aliki@υoi.gr 

Μπάκας Θωμάς Α Φ2-216 98512 tbakas@υoi.gr 

Μπακιρτζή Πολυξένη γ Μεταβατικό 97193 

Μnαλάσn Κωνσταντίνα Μ Φ2 - 117 98654 

Μnαλτούμας Γεώργιος τ Φ3-119 98464 gbaldoυm@cc.υoi.gr 

Μnαρτζώκας Αριστείδης Α Φ2-327 98477 abartzok@υoi.gr 

Μnατάκnς Νικόλαος κ Φ2-209 98505 ηbatakis@υoi.gr 

Μnλέτσας Δημήτριος-Ευστάθιος τ Φ3-302 98452 

Μπογδάνος Χαράλαμπος Μ Φ2-116 98451 meO 1783@cc.υoi.gr 

Μπολανάκnς Δημοσθένης Μ Φ3-302 98452 me00838@cc.υoi.gr 

Μπολοβίνος Αγησίλαος Α Φ3-406 98536 aboloνin@υoi.gr 

Μπότn Βασιλική γ Μεταβατικό 98491 

Νάκας Χρήστος τ Φ2 -319 98482 hnakas@cc.υoi.gr 

Νέσσερnς Σάββας Μ Φ2-117 98660 meO 1629@cc.υoi.gr 

Νικολής Νικόλαος Ε Φ3-312 98557 ηnicolis@cc.υoi.gr 

Νίντος Αλέξανδρος Ε Φ2-410 98496 aπindos@cc.υoi .gr 

Οικιάδnς Αριστείδης Ε Φ3-412 98609 ikiadis@cc.υoi.gr 

Οικονόμου Αθανάσιος Σ Δίκτυα 97169 aeconom@cc.υoi.gr 

Πάκου Αθηνά κ Φ3-312 98554 apakou@cc.υoi.gr 

Παντελιός Δημήτριος Μ Φ3-104 98498 me00307@cc.υoi.gr 

Παντή Μπριγκίτε = Βιβλιοθήκη 95945 bpaηtis@cc.υoi.gr -
Παντής Γεώργιος κ Φ2-207 98504 gpantis@υoi.gr 

Παπαδήμας Χρήστος Μ Φ2-324 98483 chrispap@cc.uoi.gr 

Παπαδόπουλος Ιωάννης Λ Φ3-303 98643 pyannis@υoi.gr 

Παπαδοπούλου Φωτεινή τ Φ3-303 98521 fpapadop@cc.υoi.gr 

Παπαϊωάννου Χρυσαυγή τ Φ3-406 98533 cpapαio@cc.υoi.gr 

Παπανικολάου Νικόλαος Α Φ3-210 98562 ηikpap@cc.uoi.gr 

Πάππος Κωνσταντίνος τ Φ3 -218 98581 kpappas@cc.υoi.gr 

Παππάς Ευάγγελος = Βιβλιοθήκη 95932 νagpapas@cc.uoi.gr -
Παππάς Νικόλαος Μ Φ2103 98466 



Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότnτα12 Γραφείο ΤnλέφωνΟ11 E-mail 

Πατriρnς Διονύσιος Μ Φ2-012 98637 me00987@cc.υoi .gr 

Πάτρας Βάιος Μ 98596 

Περδίκnς Αριστείδης Μ Φ3-219 98581 me00851 @cc.υoi .gr 

Περιβολαρόnουλος Λέανδρος Α Φ2-302 98632 lperiνol@υoi.gr 

Πλακατούρας Ιωάννnς Ε Χ3-304 98417 iplαkαtu@cc .υoi .gr 

Πνευματικός Ιωάννnς Λ Φ2-316 98599 gpneνma@cc.υoi.gr 

Ράnτnς Βασίλειος Μ Φ3 -009 98743 νraptis@grαds.υoi.gr 

Ρίζος Ιωάννnς Α Φ2-104 98614 irizos@υoi.gr 

Shαhinυr Rαhmαn Μ Φ3-105 98498 rshahin@cc.υoi .gr 

Σιαράβα Ελένn Υ Μεταβατικό 97490 

Σιδnρόnουλος Γεώργιος Μ Φ3-305 98542 me00569@cc.υoi .gr 

Σιντόσn Ουρανία Μ Φ2-327 98477 meOO 172@cc.υoi.gr 

Σκαλιστriς Γεώργιος τ Φ3-412 98475 gskαlist@cc.υoi.gr 

Τ αμβάκnς Κυριάκος κ Φ2-309 98487 tαmναkis@υoi.gr 

Τ άτσnς Γεώργιος Μ Φ3-009 98752 gtatsis@grσds.υoi .gr 

Τ άτσnς Νικόλαος τ Φ3-311 98556 

Τ ριανταφυλλόnουλος Ηλίας Λ Φ2-307 98509 etrianta@cc.υoi .gr 

Τ ριανταφύλλου Παναγιώτης τ Φ3-304 98597 ptriαnta@cc.υoi.gr 

Τ σακστάρα Βα"ίΎσα Μ 

Τ σέκερnς Περικλriς Α Φ3-406 98534 tsekeris@υoi.gr 

Τ σί nnς Αθανάσιος Λ Χnμικό 98333 attsipίs@cc.υoi .gr 

Τ σιχλιάς Χαράλαμπος Μαθηματικό 

Τ σουμάνnς Γεώργιος τ Φ3-203 98476 getsoυmα@cc.υoi.gr 

Φίλnς Ιωάννnς Α Φ3 -405 98530 iphili s@υoi .gr 

Φλούδας Γεώργιος κ Φ3-209 98564 gfloυdαs@cc.υoi.gr 

Φούζα-Οικονόμου Φωφώ τ Φ2-107 98610 ffoυza@cc.υoi.gr 

Φούλιας Στυλιανός Ε Φ3-223 98573 sfoυliαs@cc .υoi .gr 

Χατζnαναστασίου Νικόλαος Λ Φ2-321 98539 nhαtziαn@cc.υoi.gr 

Χούσος Ηλίας Μ Φ2-315 98735 me00279@cc.υoi .gr 

Χρονόnουλος Σπυρίδων Μ Φ3-118 98577 schrono@cc.υoi.gr 

Μέλn ΔΕΠ Τ μnματος Φuσικnς dep-physics@υoi.gr 
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1. Χρήσιμα Τηλέφωνα 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου 

Γραμματεία Τ μr\ματος Φυσικr\ς 97490,97491,97193 

Fax Γραμματείας Τ μr\ματος Φυσικr\ς 97008 

Αναγνωστr\ριο Τμr\ματος Φυσικr\ς 98510 

Κεντρικr\ Βιβλιοθr\κπ 95958 

Κέντρο Υπολογιστών 97150 

Κέντρο Διαχείρισπς Δικτύων 97777, 97157 

Θυρωρείο Τμr\ματος Φυσικr\ς (κτr\ριο Φ2) 98519 

Εφορία Φοιτπτικών Κατοικιών 95466,95467 

Φοιτπτικές Κατοικίες Α' Θυρωρείο 95478 

Φοιτπτικές Κατοικίες Β ' Θυρωρείο 96436 
Φοιτπτικr\ Εστία Λόφου Περιβλέπτου 42051,43804,42375 

Γ ραφείο Υγειονομικr\ς Υnnρεσίας - Ιατρείο 95646 
Γ ραφείο Φοιτπτικr\ς Τ αυτότπτας 97142 
Βιβλιοπωλείο 96490 
Τμr\μα Εκδόσεων- Τυπογραφείο 96543, 96544 

Γ ραφείο Διασύνδεσπς Σπουδών & Σταδιοδρομίας 98454 
Κέντρο Επαγγελματικr\ς Κατάρτισπς 691 3 1 ' 6914 1 
Γ ραφείο για Προγράμματα Ανέργων 97940 
Γραμματεία Φοιτπτικr\ς Μέριμνας 95466, 95467,95635 

Γ ραφείο Φοιτπτικr\ς Τ αυτότπτας 97142 
Συμβουλευτικό Κέντρο (Σ.ΚΕ . Π.Ι . ) 96600 

Κέντρο Διδασκαλίας Ελλπνικr\ς Γλώσσας και Πολιτισμού 69147, 69135 
Τεχνολογικό Πάρκο 97650 

Πανεπιστπμιακό Γ υμναστr\ριο 96440,96441,96442 

Φοιτπτικό Εστιατόριο 95385, 95386 

Εστιατόριο «ΦΗΓΟΣ» 95468, 95469 

Εστιατόριο Μονr\ς Δουρούτπς 98646 
Κυλικείο Σχολr\ς Θετικών Επιστπμών 98623 
Κυλικείο Μονr\ς Περιστεράς Δουρούτπς 98646 

ταχυδρομείο 95461,95462,95376 



ΣΤ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Σύλλογος μελών ΔΕΠ 97912 

Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων 97268 

Φωτογραφικός Σύλλογος Πανεπιστημίου (ΦΩ.Σ.Π.Ι.) 95476 

Σκακιστικός Σύλλογος 95480 

Θεατρική Συντροφιά (ΘΕ . Σ . Π . Ι . ) 95475 

Φοιτnτική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας (ΦΟΕΑ) 95474 

Νοσοκομεία 

Γ ενικό Κρατικό "Γ . Χατζπκώστα" (εφημερεύει τις ζυγές πμερομπνίες) 80111 

Περιφερειακό Πανεπιστημιακό (εφημερεύει τις μονές nμερομnνίες) 99111 

Μουσεία - Βιβλιοθήκες - Αρχαιολογικοί χώροι 

Δπμοτική Πινακοθήκη Κοραή 1 75131 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πλατεία 25nς Μαρτίου 6 83403 

Βυζαντινό Μουσείο Κάστρο Ιωαννίνων 25989, 39580 

Λαογραφικό Μουσείο "Κ. Φρόντζος" Μιχαήλ Αγγέλου 42 23566 

Δπμοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Τζαμί Ασλάν Πασά, Κάστρο 26356 

Ιερά Μονή Περιστεράς Δουρούτπς Πανεπιστημιούπολη 98567, 98568 

Μουσείο Τυn9γραφίας, Γραφής 
και τ εχνολογιας Πανεπιστπμιούπολn 95132 

Πινακοθήκη Εταιρείας 
Παρασκευοπούλου 4 25233, 25497 

Ηπειρωτικών Μελετών 

ΒιΒλιοθήκη Εταιρείας 
Παρασκευοπούλου 4 24190, 25233 

Ηπειρωτικών Μελετών 

Ζωσιμαία Δnμόσια ΒιΒλιοθήκη Μ. Μπότσαρn - Ελ. Βενιζέλου 72863 

Μουσείο Ελλnνικής 
Μπιζάνι 92128 

Ιστορίας Π . Βρέλλn 

Πινακοθήκη Ιδρύματος 
ΜέτσοΒο 26560-4121 ο 

Ευαγγέλου ΑΒέρωφ - Τοσίτσα 

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνnς Δωδώνn 82287 

Ελλπνικός Οργανισμός 
Δωδώνnς 39 46662 

Τουρισμού (Ε Ο τ) 
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Συν κοινωνίες 

ΚΤΕΛ 1421 
Γ ραφείο Πανεπιστημ ιούπολης - Τ πλ.: 2651 Ο 9 5472 

Λεωφορεία Αθηνών, Καστοριάς Ζωσιμάδων 4 26286 
Λεωφορεία Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, 
Τ ρ ι κάλων, Λαρίσης, Βόλου, Ηγουμενίτσας Ζωσιμάδων 4 27442 
Λεωφορεία Νομού Ιωαννίνων Ζωσιμάδων 4 26211 
Λεωφορεία Πατρών, .Άρτας, 
Αγρινίου, Πρεβέζης Μπιζανίου 28 25014 

ΚΤΕΛ ΕύΒοιας, Ηλείας, Ηρακλείου, 
Λαρίσης , Λασιθίου, Λευκάδος, Ρεθύμνου, Δομπόλη 35 41248 
Χανίων 

Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Θαρύπα 8 22239 

Ράδιο Ταξί 46777, 46778,46779 

Αεροδρόμιο Ιωαννίνων 83600 

Aegeαη Airliηes Αεροδρόμιο 64444,65200, 65201 
Κρατήσεις θέσεων 

Ολυμπιακή Αεροπορία Αεροδρόμιο 26218,39131 
Κρατήσεις θέσεων 8011144444 

Air Seα Liηes (Υδροπλάνα) Μιχαήλ Αγγέλου 15 28751 
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2. Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http:/ lwww.uoi.gr 

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής e-mail: gramphys@cc.uoi.gr 

Τμήμα Φυσικής http:l lwww.physics.uoi.gr 

Τομέας I http:/ lwww.physics.uoi.grl grl department_section l.html 

Εργαστήριο Μετεωρολογίας http:/ lwww.physics.uoi.grl secilmeteo l .html 

Πρόγνωση καιρού περιοχής Ιωαννίνων http:/ I www.physics.uoi.gr I secil weather.html 

Εργαστήριο Αστρονομίας http:/ lwww.physics.uoi.grl secil astronomy l .html 

Τομέας 11 http:/ I www.physics.uoi.gr I gr I department_ section2.html 

Τομέας 111 http:/ I www.physics.uoi.gr I gr I department_ section3.html 

Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής http:/ lwww.uoi.grlphysicsl npl 

Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών http:/ I alpha.physics.uoi.griHEP _gr.html 

Τομέας IV http:/ I www.physics.uoi.gr I gr I department_ section4.html 

Δηλώσεις Μαθημάτων Onliηe https:l I cronos.cc.uoi.gr 

Κεντρική βιβλιοθήκη http:/ lwww.lib.uoi.gr 

Εκδόσεις Πανεπιστημίου http:/ I epi.uoi.gr 

Υπηρεσία στέγασης http:/ I enoikiazetai.uoi .gr 

Γ ραφείο Διαμεσολάβησης http:/ lliaison.uoi.gr 

Δικτυακός Τόπος Ασύγχρονπς 
http:/ I ecourse.uoi.gr 

τ ηλεκπαίδευσης 

Τηλεφωνικός κατάλογος Πανεπιστημίου http:/ lwww.uoi.grl directory 

Υπηρεσία webmαil https:/ lwebmail.uoi.gr 

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων http:/ lnoc.uoi.gr, e-mail: helpdesk@noc.uoi.gr 

Υπηρεσία προσωπικών ιστοσελίδων http:/ l users .uoi.gr 

Οδηγός ηόλης http:/ lioannina.uoi.gr 

Υπουργείο Παιδείας http:/ l www.ypepth .gr 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών http:/ I www .eef .gr 

Physics Web http:/ I physicsweb.org 

Physηet http:/ I physnet.uni-oldenburg.deiPhysNet 

ΔIΟΔΟΙ Ευρυζωνικό lηterηet για φοιτητές http:/ I diodos.edu.gr 
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Tou πτuχίοu τYjc; Σχολής Θετικών Έπιστημ.ών 
&ξιωθεic; (&ξιωθείσα) ' ορκον lψ.νuω προ τοu 

Πρuτάνεωc; - Κοσμ~τοροc; τής Σχολής 

θετικών καi πtστιν καθομολογώ 

τήνοε: 

εν εuθε~ τοtί 

ΟtΚαιΟν CΙ.R;Ιr.JOΙ~,tt. 

&νuψών 

σκέπην τYjc; 

Ταύτην τψ 

' ' ~t:Jt1l'':1'tWιVZ>λYΙt1ιω:rv και το 

τον {)ιον 

εt'Υ) μοι, σUν τη τών εμών καθ'Υ]Ύ'Υ)τών καi 

πεφιλημένων οιοασκάλων, ό θεοc; εν τψ 6ιφ 

{)ο'Υ]θά; ». 
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Θ. ΠΕΤΣλλΗ - ΔΙΟJ\ ΙΗΔΗ 

ΠΕΙΡ ΑΜΑΤ Α ΦiΣΙΚΗΣ 

ΣΤΑ ΓΙΑΝ!\ΕΝΑ TO'r ΑΛΗ 

• 
Ε ΚΕΙ:'\ Ο τον χαιρο ό Φαλλlοας είχε φέ-

ρει απο την 'Ιταλ ία κάτι <οργανα:» φυ
σιχfjς , τ:ειραματιχί'jς φυσιχί'jς χω3wς €λέ-

γανε τότε ' χι ' &ρχισε να χCινει πειράματα 

μτ:ροστα στους μαΊJητές του χα\ να τοuς 

οιΟάσχει πάνω σ ' αυcά. J\1α11εύτηχε τοuτο 

το πρ&γμα χι ' Ε:ξω &τ:ο τ~ Σχολη-τα 

τ:αιοια το είτ:ανε i!αυμάζοντας στο στ:ίτι 

τους-χι ' &τ:ο ολη την πολιτεία τρέχανε 

οί γιαννιωcες να οοuνε τα «f>αύματα» 

ποu εχανε ό Σχολάρχης στη Σχολη τοu 

Καπλάνη. 'Ακόμα χα\ ουο μπέηοες ήp

f!ανε μια μέρα χα\ χάiJησαν να οοuνε . Ό 

Φαλλίοας ;φΟf!υμος , λίγο κολακευμένος , 

λιγάκι σαν παιοί , περήφανος ποu τον 

κοιτάζανε ολοι , μεγάλοι χα\ μικροί , μΕ: 

f!αυμασμο χα\ απορία. 

Είταν Ι:να οωμάτιο οίπλα στο γραφεΊο 

τοu Σχολάρχη, Ε:να οωμάτιο άρχετα με

γάλο , μ ' ενα μεγάλο τραπέζι στη μέση , 

χι ' &πάνω στο τραπέζι κάτι σα σχαλω

σιi:ς ξύλινες , μΕ: ρόοες χα\ τροχαλίες , μι

χi:ς η μεγάλες , μi: ελατήρια , με λουριά , 

μΕ: σύρματα, μΕ: κάτι οίσχους μετάλλινους. 

Ό Φαλλίοας στεκόταν μτ:pος στο τραπέζι 

χι' εχανε τα πειράματα, τα εξηγοuσε. 01 
π ιο τ:ολλοl οi:ν καταλάβαιναν χι ' (λεγαν 

«iJαuμα είναι;)> . Στριμώγνοταν γύρω του, 

πίσω του , μ προστά του , οίτ:λα του , χ ι ' 

&νοιγαν κάτι μεγάλα μάτια, τρομαγμένα 

χαμια φορά, γιατ\ οi:ν ε'ίταν ολοι τους σί

γουροι για το τ\ μποροuσε να συμβεΊ. Στο 

κάτω τί'jς γραφfίς , τοu «οιαόλου σύνεργα» 

μοιάζανε ολα αuτα τα καμώματα τοu χυρ

Φαλλίοα. 

Μια μέρα aνοίγει ή πόρτα, την ωρα των 

~ειραμάτων , χαl μ;τ:αίνει ό μτ:οuμπασίρης 

Ίσμαήλ , Ι:νας aρβανίτης &πο τ~ν uπηpεσία 

τοu Βεζύρη. :\1τ:ί'jχε άτ:ότομα χι ' ολοι γυpί

σανε χα\ κοίταξαν. Εί:τε μισο aρβανίτικα , 

μισο έλληνιχά : 
-«Σi: λίγο , aφέντη l\Ιlουχταp χι ' 

aφέντη ΒελΥj ερτουνε να οιοuνε. Τό:το! 

Τ ό::ο ! 'Α νο1χτε '» 

Ό Φαλλίοας στάiJηχε ψύχραιμος. 

'Έχανε μi: το χέρι στα σχολαρότ:αιοα 

χα\ στον άλλο κόσμο ποu στριμωγνόταν 

γύρω στο τρα::i:ζι των πειραμάτων , ν ' 

&νοίξει , να χάνει τόπο. J( ι ' ε'ίταν σ ' έχείνη 

την όμήγυρη παιοια οεχαπεντάχpονα χι ' 

είχοσάχpονα, χι ' aν:ρες μi: μαuρα :ταχεια 

μουστάκια χα\ γέροι σεβάσμιοι , ατ: 

αuτούς τοuς γέρους ποu εχουνε &χόμα 

μια περιέργεια για το χαf!ετ\ χι ' &φοu 

&στ:pίσουν τα μαλλιά τους. 

Ό Φαλλίοας σταμάτησε το πείραμα τ:οu 

είχε αρχίσει χι ' εβαλε μια τάξη πάνω στο 

τραπέζι μi: τα οργανα. Ό Γιάννης

ί:να παιο\ &r.o το Συρράχο-&ψηλόχορμος, 

στεκότανε πίσω του χα\ τον ;τερνοuσε ενα 

σωστο χεc;ιάλι. Κοίταξε πάνω &πο τον ί:Jμο 

τοu οασχάλου , οπου ακούγεται φασαρία 

στην αuλή , βήματα στη σκάλα, μϊ.αίνουνε 

όρμητιχα στο οωμάτιο ουο χαβάσηοες μi: 

το χέρι στο σελάχι , σϊ.ώχνουνε τον κό

σμο χι ' &μέσως χαταπίσω ό Μουχταp χι ' 

ό Βελί'jς , οί ουο γιο\ τοu Βεζύρη. "Ολοι 

σχύψανε χα\ πpοσχυνήσαν. Είτανε ο! ουο 
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οί ;τασάοες άντρες στα καλύτερά τους χρό- μΕ: τοuς l\lόσχοβους , οχ ι μόνο γιατl Υjξερε 

νια , ό l\ Ιουχταρ λίγο ;;άνω άr: ' τα τριάντα , τή γλωσσα. άλλα για τήν εξυr.νάοα χα\ τήν 

ό Βελ1jς λίγο κάτω. Φορουσαν τήν aρβα- εuστροφία του). Ό 'Υψηλότατος Βεζύpης 

νίτ ιχη φουστανέλλα μΕ: μεταξωτό πουχά- είναι γενναΊος χα\ στi:ς χορηγίες πο\, οί

μισο χι ' ε'ίτανε βουτηγμένοι στο ~ελουοο νει a:ro τον προσωr:ιχό του χαζινi: για τα 
χα\ στα γούνινα σειρίτια aπ. τήν χορι;ιή στα σχολεΊα μας. "Όλα έτ:η')υμεΊ να τα γνωρί

νύχια. Κι ' δμως aπο χοντα έ:βλεπες λε- σε ι. Δι ' ολα ερωτCί . :ΊΙα 1'!έλεις οια τον 

ρα τα μεταξωτα χαl τα ~ελούοα ar:o χρα- πληι~υσμοο της 'Αγγλίας χα\ του λ ονοί

σια χι , aπο άλλους λεχέοες χα\ στα χέ- νου , μα f!έλεις οια τον τpό;τον ναυr:ηγή

ρια του Ιουχταρ όμορφα μαχρουλα Οά- σεως μιCίς μεγάλης φρεγάοας , μα i!έλςις 

χτυλα , στολισμένα μΕ: χοντρα στολίοια , τα για τον πόλεμο ποu ί'χαμαν πρlν οέχα χρό

νuχια ε'ίταν βρώμικα χα\ κίτρινα a;το ταμ- νους οί aμεριχανο\ για να ελευuερωiJουν 

πάχο. "Ομορφοι άντρες, ciτ.οτρότ.αιοι. Ι< ι ' &πο τοuς tγγλέζους .. . Για εμε οi:ν γίνε

εϊχαν ftναν aέρα μεγαλουσιάνιχο , Ε:να μάτι ται αψηλώτερη τιμή a;το τήν εuνοια χα\ 

μαυρο πολu σχληρο χι ' ftνα μουστάκι λε- ιφοστασία του Βεζuρ-'λλΥj χα\ 'iJέλω να 

πτο χα\ μυτερο ποu aπο κάτω του χοχ- το &χούσετε ολοι. . . Τώρα στα στερ

χίν ιζαν του l\ Ιουχτcφ τα r.αχεια σαρχιχα νά, εμαι!ε ό Βεζύρ-'Αλijς για τα πειρά

χείλη, τοu Βελη το μικρο χα\ σαρχαστιχο ματα :rou συνη1Jίζω να χάνω ι:Χr:άνω σi: 

στόμα. Πίσω τους i'jρi!ε χα\ χάι!ησε ί:νας τουτο το τραr.έζι , με τlς πιο πρόσφα~ες 

άντρας μΕ: φουστανέλλα χα\ μΕ: ςιέσι χόχ- άναχαλύψεις τijς φυσιχης. :Ίli: ε~αλε χα\ 

χινο , !fνας ρουμελιώτης λε~ενταρ&ς , ολοι τον εξήγησα τα πάντα. "Ετσι φαντάζο

τον ξέρανε στα Γιάννενα , ό ~.\. ντρέας ό μαι δτι f!α σCίς εlπε χα\ ε σας , ε uγενέστα

Ισχος , ό Καραίσχος r.ou λένε , τσοχαντάρ- τοι άρχοντες. οια να ελi!ετε να 1οεtτε χα\ 

χης (σωματοι;ιύλαχας) του Άλij-τ.ασCί έοω μΕ: τα μάτια σας το «τl χάνει ΕκεΊνος ό 

χα\ οέχα χρόνια. Σφίχτηκαν ολοι γύρω Ψαλλίοας~ . Λ οιπόν σCίς χαιpετω εuγενέ

στο τpα;τέζ ι , ορf!ιοι , χι· ό Ψαλλίοας είπε : στατοι χα\ σας προτρέr.ω να χάμετε λίγο 

-Τιμή μου χα\ χαρά μου, εύγενέστα- r.έρα . για να μή πεταχ1'!εί χαμια σr.ίUα ή 

τοι ... Ό 'Υψηλότατος r.ατέρας σας μi: είχε τίr:οτες άλλο χα\ σCίς χάψει τlς ;ωλuτι

είπεί τi:ς προάλλες , οτι ήί)έλατε να μΕ: τι- μες φορεσιi:ς ij σCίς χάνει άλλο κανένα χα
μήσετε σ ' ενα &τ:ό τα μω'!ήματά μου. Ό χό . . . λύτο ΠΟU βλέr:ετε έοω (π1jρε στα χέ

' Υψηλότατος ;τατέρας σας r.άντοτε μ ' εν- ρια του χάτι ι:Χr.ο το τρα:τέζι) είναι ή Βολτα

ί)αρρύνει , r.άντοτε μΕ: r.pοτρέ r.ει . (Τότε ίχή λεγομένη στήλη ... Ό Βόλτα είναι ί'νας 
rφωτόμαiJε ό Γιαννης οτι ό κύριος Ψαλ- μεγάλος φυσιχος ι:Χr.ο τήν 'Ιταλία. μαiJη

λίοας ε·ίτανε ταχτιχος του Σαpαγιου, δτι τής χαl φίλος τοu άλλου μεγάλου tατpou 

ό Βεζύpης τον εχτιμοuσε χα\ τον ι:Χγα- χα\ φυσιχομαf!ηματιχοu, έξ 'Ιταλίας χα\ 

ποuσε , δτι τον είχε στείλει μάλιστα ουο εκείνου , τοu χαf!ηγητοu Γαλβάνη , α6τοu 

φορi:ς στα νησια ι:Χντίχpυ να νεγχοσιάpει , ποu aνεχάλυψε μια r.αράξενη δύναμη r.ou 
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βρίσκεται ;ταντου σχεδον γύρω μας χα\ 

ΠΟU την Ε:δωσαν το ονομα c:ήλεχτρισμός:» . 

;-;-α πaρ~ε τουτο το χεχριμτ:άρι ... λέγεται 
χα\ 1jλεχτρον. Ό ήλεχτρισμός .. 

Σιγη άπέραντη γύρω στον Ψαλλίδα , , ο

ταν διδάσκει. Οuδέ: πάλεμα χεριου , οu

οέ: ματόφυλλου παίξιμο. Μαγνήτης δ 

Οάσχαλος χα\ τοuς έτράβηξε ολους χα\ 

τοuς εχει δέσει μέ: την μαγεία των χε

ριων του. "Αξαφνα βρέ'()ηχε στα χέρια του 

Ε'να χομάτι ... ουο πόδια εΊναι, βάτραχος 

νά'ναι ; ... μισο βατράχι γδαρμένο , μαυρι

σμένη σάρχα, άνοιξε ενα συρτάρι χα\ το 

πijρε λΙέ: γρήγορη χίνηση το χρεμάει 

στο σύρμα ΠΟU εΊναι τεντωμένο &πάνω άπ ' 

το τρατ:έζι. Άπάνω στο τραπέζι ε1:ναι μια 

βάση ξύλινη , στρογγυλή , χι ' ό ενας πάνω 

άτ: ' τον iiλλον δίσχοι , λεπτοl δίσχοι. 

-Ό πρωτος εΊναι χάλχινος , έξηγε'i ό 

οάσχαλος , ό δεύτερος τσίγκινος , ψευδάρ

γυρο τον λέμε έμε'iς στην επιστήμη μας. 

Είχοσιτέσσερις δίσχοι. Κα\ σέ: δυο-δυο 

άνάμεσα , Εναν χάλκινο χι ~ Εναν τσίγκινο ) 

ε'ϊναι Ε:να χομάτι uφασμα ποτισμένο στό 

βιτριόλι ... ( c:1Jει'ίχόν όξύ» το λένε ετ:ί

σημα). 

Ό Ψαλλίοας πijρε !:να χομάτι σύρμα χα\ 

τό ' οεσε στον πρωτο δίσχο , τον άπάνω

άτ:άνω . Τlς άχριες ποu μείνανε λεύτερες 

τlς χρατουσε μαχρια τη μιαν άπο την άλλη. 

-Και τώρα χύριοι ... 
Έφερε μέ: ;φοσοχη χοντα τη μια στην 

&λλη τlς δυο &χριες τα σύρματα χι ' δλό

ξαφνα, τσάφ. τσάφ , τσάφ , μάχραινε χα\ 

πλησίαζε τα σύρματα ό Ψαλλίοας, τσάφ, 

τσάφ , &ναβε ή λάμψη. 

-Αuτο το φως ποu βλέπετε , αuτη ή 

φλόγα είναι δ ι)λεχτρισμός. Προσοχή 

τώρα ... 
!\Ιέ: το οεξl χέρι χρατάει τα ουο σύρματα 

χωριστα το ί:να άπ ' το άλλο , μέ: τ ' άpιστερο 

σέρνει το βάτραχο χα\ τόνε φέρνει χοντα 

στη στήλη. Άξαφνα ένώνει τα σύρματα , 

τσάφ, ή λάμψη, χα\ ό βάτραχος σάλεψε τα 

πόδια, ί:νας σπασμός, δεύτερος σπασμός, 

'()αρρε'iς χαι ξαναζωντανεύει. 

Πήρανε τη συνή'()εια οί γιο\ του Βεζύρη 

ν ' iiρχονται ταχτιχα στα πειράματα του 

Ψαλλίοα. "Αλλες φορές ό οάσχαλος άρα

Βιάζει μτ:ουχαλάχια πάνω στο τραπέζι μέ: 

διάφορα uγρά. Γεμίζει ί:να γυάλινο ποτήρι 

μ ' ε να uγρό άσπρο χα\ !Jστερα ρωτάει : 

-τι χρωμα -ι!έλετε να σας χάνω ; 
Του λένε γαλάζιο , χόχχινο, μαβί, βυσ

σινί , τ:ράσινο , χίτρινο , μπλCιβο. "Ολα 

τα χάνει , άναχατώνοντας τα uγρά, πότε 

τουτο, πότε έχε'ϊνο , πότε το άλλο , γρή

γορα, άνάλαφρα , μi: την ετ:ιτηδειότητα των 

ταχυθαχτυλουpγων. 

-Αuτα οέ:ν εΊναι μάγια , τοuς λέει στο 

τέλος. Εlναι έπιστήμη. Εrναι χημιχές ένώ

σεις . "Αμα ένώσεις τούτη την οuσία . .. 
Δίπλα του , πάνω στο τραπέζι , εΊναι 

πάντα ί:vα χοντρο βιβλlο . Έχει για τίτλο: 

De νiι·ibus electricitatis. Συγγραφέας του 
ό Pωfessore Luigi Galνani. 

c:"A ν πάω χαμια μέρα στη Μπολό

νια ... » στοχάστηχε τότε για πρώτη φορα 

!'να παιοl άπ ' το Συρpάχο. 

Φιλολ.οyική Πpωτσχροvιά, 1957 

--
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Το περιεχόμενο του Οδnγού Σπουδών επιμελrίθnκαν 

ο Αναπλnρωτrίς Καθnγnτrίς κ. Αριστείδnς Μπαρτζώκας 

ο Αναπλnρωτrίς Καθnγnτrίς κ. Ιωάννnς Ρίζος 

και ο Επίκουρος Καθnγnτrίς κ. Νικόλαος Χατζnαναστασίου 

σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμrίματος Φυσικrίς 

Καθnγnτrί κ. Κωνσταντίνο Κοσμίδn. 

Ο Οδnγός Σπουδών είναι διαθέσιμος και μέσω του Διαδικτύου στο δικτυακό τόπο : 

http ://www. p hys i cs. u ο i. g r 

Διανέμε ται Δωpεάν στους φοιτπτές 






