ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4

9

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της κλασικής ηλεκτροδυναμικής ο
φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
•
•
•

•

Να έχει μια ευρεία και σε βάθος γνώση των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων.
Να μπορεί να επεξεργάζεται και να αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά τα
ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα.
Να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και με ευχέρεια σημαντικά
μαθηματικά εργαλεία όπως αυτά της διανυσματικής και τανυστικής ανάλυσης για
την επεξεργασία προβλημάτων της κλασικής ηλεκτροδυναμικής.
Έχοντας εξασκήσει την αναλυτική και επαγωγική του σκέψη μέσω της επίλυσης
απαιτητικών ασκήσεων της κλασικής ηλεκτροδυναμικής να δίνει εχέγγυα για την
έναρξη ενός ερευνητικού έργου το οποίο έχει συνάφεια με την κλασική
ηλεκτροδυναμική.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών .
Αυτόνομη εργασία.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι εξισώσεις του Maxwell. Επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια
και το θεώρημα Poynting. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (α) σε διηλεκτρικά μέσα,
(β) σε αγώγιμα μέσα. Φαινόμενο της διασποράς, (α) σε ένα αγώγιμο μέσο, (β) σε ένα
διηλεκτρικό μέσο. Ανάκλαση και διάθλαση στην επιφάνεια (α) ενός διηλεκτρικού μέσου,
(β) ενός αγώγιμου μέσου. Κυματοδηγοί. Βαθμωτό και διανυσματικό δυναμικό. Η συνθήκη
Lorentz και οι μετασχηματισμοί βαθμίδας. Επίλυση της ομογενούς κυματικής εξίσωσης.
Καθυστερημένα δυναμικά. Πολυπολικό ανάπτυγμα για αρμονικά ταλαντούμενες πηγές.
Ακτινοβολία ηλεκτρικού διπόλου, μαγνητικού διπόλου και ηλεκτρικού τετραπόλου.
Κεραίες. Ακτινοβολία από σημειακό φορτίο. Δυναμικά Lienard-Wiechert. Τύπος του
Larmor. Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Στοιχεία
τανυστικής άλγεβρας και ανάλυσης στον χωροχρόνο Minkowski. Ο ηλεκτρομαγνητικός
τανυστής. Συναλλοίωτη διατύπωση των εξισώσεων του Maxwell. Λαγκρανζιανή διατύπωση
της κλασικής ηλεκτροδυναμικής. Ο τανυστής ορμής-ενέργειας για το ηλεκτρομαγνητικό
πεδίο. Εξισώσεις διατήρησης.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Μελέτη βιβλιογραφίας
Μη καθοδηγούμενη
μελέτη
Επίλυση ασκήσεων
Εξετάσεις

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
52
60
50
60
3

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

225

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Παράδοση λυμένων ασκήσεων κατά την διάρκεια της
διδακτικής περιόδου. Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος της
διδακτικής περιόδου.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•
•
•
•
•

Classical Electrodynamics, 3rd edition, J. D. Jackson, Wiley (1998).
Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, D. Griffiths, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
(2004).
Electromagnetic fields, Roald K. Wangsness, Wiley (1986).
Εισαγωγή στην Κλασική Ηλεκτροδυναμική, Κ. Ταμβάκη, εκδόσεις Liberal Books
(2012).
Κλασσική Ηλεκτροδυναμική, Ι.Δ. Βέργαδος, εκδόσεις Συμεών (2002).

