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AΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
Tο παρόν κείµενο περιγράφει τον οδηγό προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η δοµή και βασικές αρχές του οδηγού αυτού ο 
οποίος ήταν αποτέλεσµα πολύµηηνης µελέτης της Επιτροπής Σπουδών του Τµήµατος, 
υπερψηφίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος που έλαβε χώρα στις 3 
Νοεµβρίου 2008.  Ο νέος οδηγός σπουδών είναι απλός και σύντοµος και ισχύει για 
όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το Τµήµα Φυσικής 
πιστεύει ότι η νέα αυτή δοµή αποτελεί µια σαφή βελτίωση του προγενέστερου 
προγράµµατος, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, και ότι θα 
βοηθήσει στην  περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης την οποία προσφέρει 
το Τµήµα στους φοιτητές του. 

 
 

Ηράκλειο, 1 Σεπτεµβρίου 2012  
 
 

Νίκος Παπανικολάου, Καθηγητής 
Πρόεδρος Επιτροπής Σπουδών 

 
Ξενοφών Ζώτος, Καθηγητής 
Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής 

 
 
 

  



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Τµήµα Φυσικής  Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 

  

 
- 3 - 

ΠΠΕΡΙΛΗΨΗΕΡΙΛΗΨΗ   
 
Στο παρόν κείµενο περιγράφονται οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου από το Τµήµα 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και δίνονται γενικές οδηγίες προς τους φοιτητές 
του Τµήµατος ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους µε επιτυχία. Συνοπτικά  για 
να αποκτήσει το Πτυχίο Φυσικής ένας φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει: 
 
 Να φοιτήσει στο Τµήµα για τουλάχιστον 8 εξάµηνα, κατά την διάρκεια των οποίων  
να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς µια σειρά από µαθήµατα από τα οποία να 
συλλέξει συνολικά τουλάχιστον 240 ECTS (=European Credit Transfer System).  

 Από τα 240 ECTS τα οποία θα αποκτήσει ο φοιτητής, 144 πρέπει να προέρχονται 
από τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήµατα του Τµήµατος (Κατηγορία Α), τουλάχιστον 40 
από Μαθήµατα της Κατηγορίας Β, και το υπόλοιπο – αν υπάρχει - από µαθήµατα 
της Κατηγορίας Γ.  

 
 

1. Κ1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 
Το Τµήµα Φυσικής προσφέρει στους φοιτητές του µια σειρά από µαθήµατα τα οποία 
κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
 Μαθήµατα Κατηγορίας Α - «Υποχρεωτικά» 
Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα είναι 22, είναι τα βασικότερα µαθήµατα του Τµήµατος 
και παρουσιάζονται στον Πίνακα A. Τα µαθήµατα αυτά προσφέρονται από το 
Τµήµα κάθε ακαδηµαϊκό έτος, στο Xειµερινό ή στο Eαρινό, ή και στα δύο εξάµηνα. 
Όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα 
µαθήµατα αυτά, τα οποία αντιστοιχούν σε 144 ECTS. 
 

 Μαθήµατα Κατηγορίας Β – «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής» 
Τα µαθήµατα της Kατηγορίας B προσφέρονται από το Τµήµα και παρουσιάζονται 
στον Πίνακα Β. Τα µαθήµατα είναι προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού επιπέδου και 
προσφέρουν γνώσεις σε κύριες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Oι φοιτητές 
του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς µαθήµατα της Κατηγορίας Β 
τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 40 ECTS.  
 

 Μαθήµατα Κατηγορίας Γ – «Ειδικά Θέµατα Φυσικής» 
Τα µαθήµατα της Kατηγορίας Γ περιλαµβάνουν όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα που 
προσφέρει το Τµήµατος Φυσικής, καθώς και µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από 
άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Στην αρχή κάθε εξαµήνου µε βάση τον 
διαθέσιµο αριθµό διδασκόντων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες 
το Τµήµα καταρτίζει τη λίστα των  µαθηµάτων που θα προσφέρει στην Κατηγορία 
Γ. Αποφασίζει επίσης ποια  από τα µαθήµατα τα οποία προσφέρουν άλλα Τµήµατα 
συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή. 
 

 
Το Τµήµα Φυσικής διατηρεί το δικαίωµα να µην προσφέρει κάποιο µάθηµα το οποίο 
ανήκει στην Κατηγορία Β ή Γ αν ο αριθµός των φοιτητών που εγγραφούν σε αυτό 
είναι µικρότερος του πέντε (5). 
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2. Κ2. ΚΥΡΙΟΙ ΥΡΙΟΙ ΚΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΟΝΕΣ ΦΦΟΙΤΗΣΗΣΟΙΤΗΣΗΣ  
 
Οι ακόλουθοι πέντε κανόνες καθορίζουν τον τρόπο επιλογής µαθηµάτων στο Τµήµα 
Φυσικής. 
 
 Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων τα οποία ένας φοιτητής µπορεί να δηλώσει προς 
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ενός εξαµήνου είναι οκτώ (8). 

 Κάθε εξάµηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει µέχρι το πολύ οκτώ 
(8) µαθήµατα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:  
1. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α προηγουµένων εξαµήνων τα 
οποία δεν έχει περάσει, µε τη σειρά που εµφανίζονται στον Πίνακα Α. 

2. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α του εξαµήνου φοίτησης στο 
οποίο είναι εγγεγραµµένος µε τη σειρά που εµφανίζονται στον Πίνακα Α. 

3. Όποια µαθήµατα από την Κατηγορία Β ή Γ επιθυµεί. 
 Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς (=«περάσει») 
ένα µάθηµα πρέπει α) να το έχει συµπεριλάβει στην δήλωση των µαθηµάτων του 
εξαµήνου και β) να έχει αξιολογηθεί είτε κατά το ίδιο εξάµηνο είτε κατά την 
εξεταστική του Σεπτεµβρίου µε προβιβάσιµο βαθµό, δηλαδή µε βαθµό ανώτερο ή 
ίσο του πέντε (5). Ο ελάχιστος βαθµός αξιολόγησης είναι το µηδέν (0), ο µέγιστος 
το δέκα (10), και η ελάχιστη υποδιαίρεση βαθµού το µισό (0.5). 

 Αν ένας φοιτητής δεν έχει προβιβάσιµο βαθµό (=«περάσει») σε ένα προπτυχιακό 
µάθηµα το οποίο δήλωσε στο Χειµερινό ή στο Εαρινό εξάµηνο ενός ακαδηµαϊκού 
έτους µπορεί να εξεταστεί σε αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σεπτεµβρίου 
του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους. Αν αποτύχει και στην περίοδο του Σεπτεµβρίου 
πρέπει να το συµπεριλάβει σε δήλωση µαθηµάτων εποµένου εξαµήνου φοίτησης 
για να µπορέσει να εξεταστεί σε αυτό. 

 Αν ένας φοιτητής έχει αποκτήσει προβιβάσιµο βαθµό σε ένα µάθηµα κατά την 
εξεταστική περίοδο του Χειµερινού ή του Εαρινού εξαµήνου µπορεί αν το  επιθυµεί 
να εξεταστεί και πάλι σε αυτό κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου του ίδιου 
ακαδηµαϊκού έτους για να βελτιώσει την βαθµολογία του. Για να το κάνει αυτό  
πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τη Γραµµατεία το αργότερο 15 µέρες πριν την 
έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου ότι επιθυµεί να προσέλθει στις 
εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο µεγαλύτερος από τους δύο βαθµούς. 

 
Ο βαθµός Πτυχίου υπολογίζεται αθροίζοντας το γινόµενο του βαθµού (από 5 έως 10) 
σε κάθε µάθηµα το οποίο έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής επί τα αντίστοιχα 
ECTS του µαθήµατος, και διαιρώντας το µε το άθροισµα όλων των ECTS των 
µαθηµάτων αυτών. Το αποτέλεσµα δίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που 
ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 240 µονάδες ECTS αφαιρούνται από 
τον υπολογισµό του µέσου όρου τα επιπλέον µαθήµατα της Κατηγορίας Β και Γ µε τη 
µικρότερη βαθµολογία, διατηρώντας πάντοτε συνολικό άθροισµα µεγαλύτερο ή ίσο 
των 240 ECTS. 
 
Με την απόκτηση του Πτυχίου τους οι απόφοιτοι λαµβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους 
και βεβαίωση γνώσεως χειρισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
 
Σύµφωνα µε το νόµο 4009/2011, η ανώτατη διάρκεια σπουδών στο Προπτυχιακό 
Πρόγραµµα του Τµήµατος Φυσικής για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν το 
ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 και αργότερα, είναι έξι (6) έτη. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε τη σελίδα 7 του παρόντος, ή απευθυνθείτε στη Γραµµατεία 
Προπτυχιακών Σπουδών. 
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3. Π3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΟΤΥΠΟ ΠΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΣΠΟΥΔΩΝΠΟΥΔΩΝ  
 
 Το Τµήµα Φυσικής προτείνει το ακόλουθο πρόγραµµα µαθηµάτων το οποίο 
µπορεί να ακολουθήσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει της σπουδές του µέσα σε 8 
εξάµηνα φοίτησης. Το κάθε µάθηµα αναφέρεται µε το συνοπτικό του όνοµα καθώς και 
µε τον κωδικό του, µέσα σε παρένθεση, όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α. 
Μαθήµατα επιλογής (της Κατηγορίας Β ή Γ) δηλώνονται µε το γενικό όνοµα «Μάθηµα 
Επιλογής». 
 

Εξάµηνο Φοίτησης 
1ο  2ο  3ο  4ο  
Φυσική I (Φ101) Φυσική ΙΙ (Φ102)  Συγ. Φυσική Ι (Φ201) Συγ. Φυσική ΙΙ (Φ202) 
Μαθηµατικά Ι (Φ111) Μαθηµατικά ΙΙ (Φ112) Διαφορικές Ι (Φ211) Διαφορικές ΙΙ (Φ212) 
Μαθ. για Φυσ. Ι (Φ113) Εργαστήριο ΦΙ (Φ108) Εργαστήριο ΦΙΙ (Φ207) Κλασική Μηχ. Ι (Φ204) 
Αγγλικά Ι (Φ011) Αγγλικά ΙΙ (Φ012) Μάθηµα Επιλογής Εργαστήριο ΦΙΙΙ (Φ208) 
Εισαγωγή  Η/Υ (Φ150) Προγραµ. Η/Υ (Φ151) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής 

 
 

Εξάµηνο Φοίτησης 
5ο  6ο  7ο  8ο  
Κβαντοµηχανική Ι (Φ303) Ηλεκτροµαγνητισµός Ι (Φ301) Quarks (Φ403) Μάθηµα Επιλογής 
ΘερµοΣτατιστική (Φ405) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής 
Προχ. Εργαστήριο (Φ307) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής 
Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής 

 
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα αυτό είναι ενδεικτικό, και ένας φοιτητής είναι 
ελεύθερος να το αναµορφώσει όπως αυτός επιθυµεί, το Τµήµα Φυσικής θεωρεί ότι δεν 
είναι συνετό να υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές σε αυτό. Η διδακτέα ύλη που 
καλύπτεται από τα µαθήµατα προχωρηµένων εξαµήνων αλλά και ο τρόπος 
διδασκαλίας τους γίνεται µε την υπόθεση ότι ο φοιτητής έχει κατανοήσει το 
περιεχόµενο όλων των προηγούµενων µαθηµάτων.  
 
Με εξαίρεση τα τέσσερα Εργαστήρια Φυσικής κανένα µάθηµα δεν έχει αυστηρά 
προαπαιτούµενα. Αν όµως ένας φοιτητής επιθυµεί να δηλώσει ένα προχωρηµένο 
µάθηµα ενώ δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε βασικά µαθήµατα προηγουµένων 
εξαµήνων συνιστάται  να ζητήσει τη συµβουλή του διδάσκοντα ή του Συµβούλου 
Καθηγητή του. 

 
 

4. Υ4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΦΥΣΙΚΗΣΥΣΙΚΗΣ  
 

Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους οι κανόνες που διέπουν την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των τεσσάρων υποχρεωτικών εργαστηριακών µαθηµάτων φυσικής (Φ-
108, Φ207, Φ208, Φ307) είναι διαφορετικοί. Αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα Β, και συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 
 Ένας φοιτητής µπορεί να δηλώνει µόνο ένα από τα παραπάνω τέσσερα 
Εργαστηριακά µαθήµατα σε ένα εξάµηνο.  

 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµοδυναµική)” (Φ-108) έχει 
ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα  “Γενική Φυσική Ι’’ 
(Φ-101) ή στα “Εννοιοτριβεία Φυσικής’’ (Φ-107). 

 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός)” (Φ-207) έχει ώς 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα “Γενική Φυσική ΙΙ’’ 
(Φ-102) και “Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα)’’ (Φ-108). 
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 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική)” (Φ-208) έχει ως προαπαιτούµενο 
την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός)’’ 
(Φ-207). 

 Το µάθηµα “Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής” (Φ-307) έχει  ως 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα “Εισαγωγή στην 
Σύγχρονη Φυσική Ι’’ (Φ-201) και “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική)’’ (Φ-208). 

 
 

5. Ξ5. ΞΕΝΕΣ ΕΝΕΣ ΓΓΛΩΣΣΕΣΛΩΣΣΕΣ  
 
Όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος που έχουν εισαχθεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2008-
2009 και πιο πρόσφατα έχουν µεταξύ των 22 υποχρεωτικών µαθηµάτων τους για την 
απόκτηση Πτυχίου τα µαθήµατα της Αγγλικής γλώσσας "ΦΥΣ-011: Αγγλικά Ι" και 
"ΦΥΣ-012: Αγγλικά II". 
 
Φοιτητές οι οποίοι έχουν πτυχίο αγγλικών Proficiency µπορούν, εάν το επιθυµούν, να 
απαλλαχθούν από την εξέταση στο υποχρεωτικό µάθηµα "ΦΥΣ-011: Αγγλικά Ι" µε 
βαθµό επτά (7).  Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συµπεριλάβει το συγκριµένο µάθηµα 
στη δήλωση µαθηµάτων τους, και στη συνέχεια να καταθέσουν σχετική αίτηση στη 
Γραµµατεία επισυνάπτοντας επικυρωµένο αντίγραφο του Proficiency. Ένας φοιτητής 
που επιθυµεί να να βελτιώσει τον παραπάνω βαθµό µπορεί να εξεταστεί στο µάθηµα 
"ΦΥΣ-011: Αγγλικά Ι" στις εξεταστικές περιόδους του ακαδηµαϊκού έτους κατά το 
οποίο το µάθηµα έχει συµπεριληφθεί στη δήλωσή του. 
 
 

6. Π6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΑΣΚΗΣΗΣΚΗΣΗ   
 
Ο κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής µπορεί να κάνει οργανωµένες Εργαστηριακές 
Ασκήσεις και Πτυχιακή Εργασία στα Εργαστήρια Μικροηλεκτρονικής και Laser του ΙΤΕ 
µε σκοπό την απόκτηση εµπειρίας στη σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης, στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Σπουδών γίνεται προσπάθεια οργάνωσης σειράς διαλέξεων από 
εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, στελέχη 
της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους άλλων παραγωγικών 
φορέων.  
 
Μετά το τέλος του τρίτου (Γ’) εξαµήνου ο φοιτητής µπορεί να εργαστεί για ορισµένη 
περίοδο και σε άλλους ελληνικούς και διεθνείς οργανισµούς και εταιρείες του 
δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα (πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ, επιχειρήσεις), µε στόχο την πρακτική 
του εξάσκηση και εξειδίκευσή του σε θέµατα σύγχρονης Φυσικής, υπολογιστικής 
επιστήµης, µικροηλεκτρονικής, laser, οπτοηλεκτρονικής και τεχνολογικών εφαρµογών 
τους. Προς τούτο ο φοιτητής, ύστερα από επικοινωνία µε τον υπεύθυνο του 
προγράµµατος καθηγητή κ. Περάκη, υποβάλει σε συνεργασία µε τον φορέα όπου θα 
εργαστεί προς έγκριση από την Επιτροπή Σπουδών και το Τµήµα, λεπτοµερή 
περιγραφή του προγράµµατος εκπαίδευσης και απασχόλησής του, καθώς και τη 
χρονική διάρκεια. Έτσι καθορίζεται από την Επιτροπή Σπουδών η βαρύτητα του 
προγράµµατος σε ECTS. Μετά το πέρας της άσκησης υποβάλλεται από τον φοιτητή 
έκθεση πεπραγµένων, η οποία αξιολογείται από την Επιτροπή Σπουδών και 
αποφασίζεται η κατοχύρωση ή όχι των ECTS που είχαν αποφασισθεί κατά τη φάση 
έγκρισης του προγράµµατος. Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής µπορεί να εξασφαλίσει 
συνολικά µέχρι έξι (6) ECTS για την κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράµµατος 
Σπουδών (240 ECTS) και συνεπώς την αποφοίτησή του, αλλά δεν παίρνει βαθµό σε 
αυτές.  
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7. Π7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Δ«ΔΙΑ ΙΑ ΒΒΙΟΥ ΙΟΥ ΜΜΑΘΗΣΗΑΘΗΣΗ» ERASMUS» ERASMUS  
 
Το Τµήµα Φυσικής συµµετέχει ενεργά στα προγράµµατα φοιτητικής κινητικότητας 
«Δια Βίου Μάθηση» Εrasmus (http://www.uoc.gr/erasmus) µε υπεύθυνο και 
συντονιστή ECTS τον κ. Ν. Φλυτζάνη, καθηγητή του Τµήµατος. Φοιτητές έχουν το 
δικαίωµα και ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν µαθήµατα σε Πανεπιστήµια της 
Ευρώπης και να κατοχυρώσουν τους βαθµούς και ECTS τα οποία απέκτησαν εκεί. 
 
 

8. Μ8. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΓΙΣΤΗ ΔΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΣΠΟΥΔΩΝΠΟΥΔΩΝ  
 
Σύµφωνα µε το νόµο 4009/2011, η ανώτατη διάρκεια σπουδών στο Προπτυχιακό 
Πρόγραµµα του Τµήµατος Φυσικής για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν το 
ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 και αργότερα, είναι έξι (6) έτη. 
  
Φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04 και νωρίτερα χάνουν τη 
φοιτητική τους ιδιότητα στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2013-14. 
  
Φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-05, 2005-06, και 2006-07 
χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2014-15. 
 
Φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδηµαϊκά έτη 2007-08 έως και 2010-11 χάνουν 
τη φοιτητική τους ιδιότητα όταν συµπληρώσουν οκτώ (8) έτη σπουδών. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών. 

  
9. Μ9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΣΠΟΥΔΩΝΠΟΥΔΩΝ  
 
Το παρόν πρόγραµµα σπουδών ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009 για όλους του 
φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα Φυσικής από το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 και 
µετέπειτα.  
 
Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα σε προγενέστερα έτη πρέπει να συµπληρώσουν 
και αυτοί 144 ECTS από τα Μαθήµατα της Κατηγορίας Α.  Ο διαχωρισµός όµως των 
µαθηµάτων επιλογής σε Κατηγορίες Β και Γ δεν ισχύει και αρκεί να έχουν 
συµπληρώσει τουλάχιστον 96 ECTS από οποιαδήποτε µαθήµατα επιλογής έχουν 
παρακολουθήσει επιτυχώς. 
 
Η αντιστοίχηση µονάδων ECTS σε µαθήµατα που έχουν δοθεί στο παρελθόν θα γίνει 
από την Επιτροπή Σπουδών και πάντως κατ΄αναλογία µε τα ισχύοντα σε τρέχοντα 
µαθήµατα. 
 
Φοιτητές µε έτος εισαγωγής πριν από το 2008-2009 οι οποίοι είχαν επιλέξει ως ξένη 
γλώσσα µία διαφορετική των Αγγλικών, µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
της ξένης γλώσσας αν έχουν περάσει τα αντίστοιχα δύο πρώτα µαθήµατα της άλλης 
γλώσσας. Για τους φοιτητές αυτούς µαθήµατα γλώσσας επιπλέον των ανωτέρω 
µπορούν να προσµετρηθούν στο πτυχίο τους ως µαθήµατα επιλογής Κατηγορίας Γ µε 
τα αντίστοιχα ECTS τους, όπως αυτά αναγράφονται στον παρόντα οδηγό 
προπτυχιακών σπουδών. 
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10. Π10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   
  
10.1 Π10.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΑ   
 
Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζουµε τους τρεις Πίνακες οι οποίοι περιέχουν την 
κατανοµή µαθηµάτων ανά Κατηγορία  και τα ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε 
µάθηµα. 
 

Πίνακας Α – Μαθήµατα Κατηγορίας Α – «Υποχρεωτικά» 
A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 

1 Φ-101 Γενική Φυσική Ι 7 
2 Φ-111 Γενικά Μαθηµατικά Ι 7 
3 Φ-113 Μαθηµατικά για Φυσικούς Ι 7 
4 Φ-150 Χρήσεις του Υπολογιστή (HY 0) 4 
5 Φ-011 Αγγλικά Ι 4 
6 Φ-102 Γενική Φυσική ΙΙ 7 
7 Φ-112 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ 7 
8 Φ-108 Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική και Θερµοδυναµική 7 
9 Φ-151 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό (FORTRAN ή C) (ΗΥ Ι) 6 
10 Φ-012 Αγγλικά ΙΙ 4 
11 Φ-201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι 7 
12 Φ-211 Διαφορικές Εξισώσεις Ι: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 7 
13 Φ-207 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισµός 7 
14 Φ-202 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 7 
15 Φ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7 
16 Φ-204 Κλασική Μηχανική Ι 7 
17 Φ-208 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ: Οπτική 7 
18 Φ-303 Κβαντοµηχανική Ι 7 
19 Φ-405 Θερµοδυναµική και Στατιστική 7 
20 Φ-307 Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής 7 
21 Φ-301 Ηλεκτροµαγνητισµός Ι 7 
22 Φ-403 Από τα Quarks µέχρι το Σύµπαν 7 

  Σύνολο 144 
 
Παρατηρήσεις Πίνακα Α: Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος 
να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα µαθήµατα του Πίνακα Α. Σε περίπτωση 
αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα από αυτά κατά τις εξετάσεις ενός ακαδηµαϊκού έτους, 
ο φοιτητής υποχρεούται να τα δηλώσει και πάλι στο αµέσως επόµενο εξάµηνο 
σπουδών κατά το οποίο προσφέρονται. Η σειρά δήλωσης πρέπει να γίνεται µε τον 
αύξοντα αριθµό τους (Α/Α) όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α,  δηλαδή πρώτα 
τα µαθήµατα µε µικρό αριθµό (χαµηλότερων ετών) και στη συνέχεια αυτά 
µεγαλύτερων ετών. Εάν µετά την ολοκλήρωση µίας εξεταστικής περιόδου 
(Ιανουαρίου, Ιουνίου, ή Σεπτεµβρίου) αποµένει σε έναν φοιτητή  ως µοναδικό µάθηµα 
για την απόκτηση πτυχίου ένα µάθηµα της κατηγορίας Α το οποίο δεν εξετάστηκε 
στην περίοδο αυτή, µπορεί ο φοιτητής να ζητήσει µία κατ’εξαίρεση εξέταση στο 
µάθηµα αυτό από τον διδάσκοντα. Η εξέταση αυτή γίνεται αµέσως µετά τη λήξη της 
εξεταστικής περιόδου σε συνεννόηση µε τον διδάσκοντα. Σε περίπτωση εκ νέου 
αποτυχίας του φοιτητή,  η επόµενη εξέτασή του στο µάθηµα θα γίνει κατά την 
περίοδο που εξετάζονται κανονικά σε αυτό όλοι οι φοιτητές. 
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Πίνακας Β – Μαθήµατα Κατηγορίας Β – «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής» 

A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 
1 Φ-311 Μαθηµατικά για Φυσικούς ΙΙ 6 
2  Φ-152 Αριθµητική Ανάλυση (ΗΥ ΙΙ) 6 
3 Φ-406 Μηχανική Συνεχών Μέσων 6 
    
4 Φ-271 Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωµάτων 6 
5 Φ-374 Στοιχεία Ηλεκτρονικών 7 
6 Φ-461 Εργαστήρια Laser & Μοντέρνας Οπτικής  7 
    
7 Φ-302 Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ (Κυµατική) 6 
8 Φ-304 Κβαντοµηχανική ΙΙ (Δοµή της Ύλης) 6 
    
9 Φ-230 Αστροφυσική Ι 6 
10 Φ-331 Αστροφυσική ΙΙ 6 
11 Φ-333 Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον 6 
    

12 Φ-361 Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική 6 
13 Φ-467 Ατοµική, Μοριακή, και Οπτική Φυσική 6 
    

14 Φ-273 Εισαγωγή στις Ηµιαγωγικές Διατάξεις   6 
15 Φ-441 Εισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 6 
    

16 Φ-351 Υπολογιστική Φυσική Ι 6 
17 Φ-442 Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 6 
    

18 Φ-324 Βαρύτητα και Κοσµολογία 6 
19 Φ-422 Στοιχειώδη Σωµάτια και Δυνάµεις 6 
20 Φ-429 Ειδικά Θέµατα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών 6 
    
-  Μεταπτυχιακά Μαθήµατα των Προγραµµάτων 

Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης 
«Προχωρηµένης Φυσικής» και «Μικροηλεκτρονικής -  
Οπτοηλεκτρονικής» του Τµήµατος Φυσικής. 

5 ή 6 

    
 
Παρατηρήσεις Πίνακα Β: Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος 
κατά την διάρκεια των σπουδών του να παρακολουθήσει επιτυχώς µαθήµατα της 
Κατηγορίας Β, τα οποία παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα, που αντιστοιχούν σε 
τουλάχιστον 40 ECTS. Ο Πίνακας περιλαµβάνει προπτυχιακά µαθήµατα στα οποία 
προσθέτονται και όλα τα Μεταπτυχιακά µαθήµατα των 5 ή 6 ECTS τα οποία 
προσφέρονται από το Τµήµα Φυσικής στα πλαίσια των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος Ειδίκευσης «Προχωρηµένης Φυσικής» και «Μικροηλεκτρονικής -  
Οπτοηλεκτρονικής».  
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Πίνακας Γ – Μαθήµατα Κατηγορίας Γ – «Ειδικά Θέµατα Φυσικής» 

A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 
1 Φ-491 Διπλωµατική Εργασία 12 
 Φ-103 Θέµατα Σύγχρονης Φυσικής  3 
 Φ-107 Εννοιοτριβεία της Φυσικής 6 
 Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική 6 
 Φ-277 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 6 
 Φ-334 Εισαγωγή στην Ατµοσφαιρική Φυσική 6 
 Φ-407 Φυσική του Εσωτερικού της Γης 6 
 Φ-428 Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 6 
 Φ-457 Μαθηµατικά  Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Ι 6 
 Φ-466 Τεχνικές Φασµατοσκοπίας Laser 6 
 Φ-473 Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγικών Διατάξεων 7 
 Φ-485 Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισµένων Αερίων 6 
 Φ-547 Εφαρµοσµένη Γεωφυσική 6 
 ... ... ... 
 Φ-015 Σύγχρονη Φυσική µε Αγγλικά 5 
   ... 
 ... Διδακτική Εργαστηρίων Φυσικής Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 3 
 ... ... ... 
 ... Διδακτική Εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι,ΙΙ 3 
 … … … 
 … Αγγλικά ΙΙΙ & ΙV,  Γαλλικά / Γερµανικά / Ισπανικά / 

Ρώσικα I,ΙΙ,ΙΙI,ΙV 
4 

 … … … 
    
- - Επιλεγµένα µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα 

Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
- 

-  -  Μαθήµατα του Προγράµµατος Erasmus - 
    

 
Παρατηρήσεις Πίνακα Γ: Τα µαθήµατα Κατηγορίας Γ τα οποία περιλαµβάνονται στον 
παραπάνω Πίνακα είναι ενδεικτικά µια που το αν προσφέρονται ή όχι από το Τµήµα 
Φυσικής εξαρτάται από το ενδιαφέρον των φοιτητών και τη διαθεσιµότητα διδακτικού 
προσωπικού µε εµπειρία στην συγκεκριµένη κατεύθυνση. Η Κατηγορία Γ περιλαµβάνει 
επίσης και επιλεγµένα µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τµήµατα του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ο συνολικός κατάλογος των µαθηµάτων Κατηγορίας Γ θα 
ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε εξαµήνου. Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής 
είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια των σπουδών του να παρακολουθήσει 
επιτυχώς όσα µαθήµατα της Κατηγορίας Γ απαιτούνται ώστε να συµπληρώσει τα 240 
ECTS που είναι το ελάχιστο για την απόκτηση του  πτυχίου Φυσικής. 
 
Στο µάθηµα «Διπλωµατική Εργασία» ο φοιτητής µπορεί να ασχοληθεί µε ερευνητική 
εργασία υπό την καθοδήγηση καθηγητή-συµβούλου που προέρχεται από το Τµήµα 
Φυσικής. Η κατοχύρωση της διπλωµατικής εργασίας γίνεται µε δηµόσια παρουσίαση 
την οποία ακολουθεί προφορική εξέταση από τριµελή επιτροπή, τα µέλη  της οποίας 
ορίζονται από την Επιτροπή Σπουδών. 
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10.2 Π10.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΒ   
 
Στο Παράρτηµα Β, παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι κανονισµοί λειτουργίας και 
αξιολόγησης των υποχρεωτικών Εργαστηριακών µαθηµάτων Φυσικής (Φ-108, Φ-207, 
Φ-208, Φ-307).  
 
 

10.2.1 Κ10.2.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΜΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 
 Τα εργαστήρια Φ-108, Φ-207, Φ-208, και Φ-307, προσφέρονται και τα δύο 
εξάµηνα του έτους.  

 
 Ένας φοιτητής µπορεί να δηλώνει µόνο ένα από τα παραπάνω τέσσερα 
Εργαστηριακά µαθήµατα το εξάµηνο ώστε να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις τους.  

 
 Οι δηλώσεις των εργαστηριών γίνονται το αργότερο µία εβδοµάδα πριν την έναρξη 
των µαθηµάτων του εξαµήνου στον διδάσκοντα ή στον υπεύθυνο Εργαστηρίου. 
Μια που ο αριθµός των τµηµάτων και διθέσιων εργαστηριακών θέσεων είναι 
περιορισµένος ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση αδυναµίας 
εγγραφής ο φοιτητής αποκτά προτεραιότητα εγγραφής για το επόµενο εξάµηνο.  

 
 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµοδυναµική)” (Φ-108) έχει ως 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα  Γενική Φυσική Ι (Φ-
101) ή στα Εννοιοτριβεία Φυσικής (Φ-107) 

 
 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός)” (Φ-207) έχει ως 
προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα: Γενική Φυσική ΙΙ (Φ-
102) και Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα) (Φ-108) 

 
 Το µάθηµα “Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική)” (Φ-208) έχει ως προαπαιτούµενο 
την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα: Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) 
(Φ-207) 

 
 Το µάθηµα “Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής” (Φ-307) έχει ως προαπαιτούµενο 
την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα: Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική Ι 
(Φ3) (Φ-201) και Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208) 

 
 Σε όλα τα Εργαστήρια µπορεί ο φοιτητής να χάσει µόνο ένα εργαστηριακό µάθηµα 

(πείραµα) κατά την διάρκεια των προγραµµατισµένων ωρών το οποίο και θα 
αναπληρώνει σε άλλο χρόνο µόνο ύστερα από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα. 
Αδυναµία παρακολούθησης δύο (2) ή περισσότερων εργαστηριακών µαθηµάτων 
συνεπάγεται ότι ο φοιτητής δεν περνά το µάθηµα και πρέπει να επαναλάβει εκ 
νέου το Εργαστήριο και θα κάνει όλα τα πειράµατα και εργαστηριακές αναφορές 
σε επόµενο εξάµηνο 
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10.2.2 Κ10.2.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΜΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 
Ο εκάστοτε διδάσκων διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το τρόπο αξιολόγησης 
του µαθήµατός του. Παρά το γεγονός αυτό λόγω της ιδιαιτερότητας των εργαστηρίων 
προτείνεται η παρακάτω µορφή αξιολόγησης για να διατηρηθεί µία οµοιοµορφία στις 
απαιτήσεις που έχει το Τµήµα από το τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται οι φοιτητές στα εργαστηριακά µαθήµατα.   
 
Στο Φ-108 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 

 50% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές (Α1). Ο µέσος βαθµός των 
αναφορών υπολογίζεται από όλες πλην µίας (της χειρότερης). 

 10% του βαθµού προέρχεται από την προφορική εξέταση κάθε εβδοµάδα κατά 
την διάρκεια του εξαµήνου. (Α2) 

 40% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου 
(Β1) 

 
Στο Φ-207 και Φ-208 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 

 50% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές και προφορική εξέταση κατά τη 
διάρκεια του εξαµήνου όπως καθορίζει ο διδάσκων (Α). Ο µέσος βαθµός από 
όλες τις αναφορές υπολογίζεται από όλες πλην µίας (της χειρότερης). 

 25% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. 
(Β1) 

 25% του βαθµού προέρχεται από εξέταση στο τέλος του εξαµήνου σε µία 
πειραµατική άσκηση µέσα στο εργαστήριο από αυτές που έχει διδαχθεί. (Β2) 

 
 

Στο Φ-307 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 

 25% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές (Α1) ή/και εκπόνηση µιας 
µικρής εργασίας (τεχνική ανάλυση ενός οργάνου υψηλής τεχνολογίας που 
σχετίζεται κάπως µε τη φυσική που διδάσκεται στα διάφορα πειράµατα των 
εργαστηρίων) 

 25 % προφορική εξέταση στο πείραµα και διατάξεις κάθε εβδοµάδα κατά του 
εξαµήνου. (Α2) 

 25% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή θεωρητική εξέταση στο τέλος 
του εξαµήνου. (Β1) 

 25% του βαθµού προέρχεται από εξέταση στο τέλος του εξαµήνου σε µία 
πειραµατική άσκηση µέσα στο εργαστήριο από αυτές που έχει διδαχθεί. (Β2) 

 
Για όλα τα υποχρεωτικά εργαστήρια θα ισχύουν τα εξής: 

 
 Αν ένας φοιτητής έχει βαθµό  Α (=Α1+Α2)<5 δεν µπορεί να λάβει µέρος στις 
γραπτές εξετάσεις. Πρέπει να δηλώσει εκ νέου το µάθηµα σε µελλοντικό 
εξάµηνο, και να το επαναλάβει εξ’ολοκλήρου εκτελώντας και πάλι όλα τα 
πειράµατα. 

 
 Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα από τα 
εργαστηριακά µαθήµατα πρέπει να έχει αξιολογηθεί µε βαθµό ανώτερο του 5 
σε κάθε επιµέρους κοµµάτι, δηλαδή Α (=Α1+Α2)>5,  Β1>5 και Β2>5. Αυτό 
αντιστοιχεί σε προβιβάσιµο βαθµό στην αξιολόγηση εργασιών και 
προετοιµασίας κατά τη διάρκεια του εξαµήνου (Α), τελική θεωρητική γραπτή 
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εξέταση (Β1) και στην πειραµατική τελική εξέταση για τα Φ-207, Φ-208, & Φ-
307 (Β2). Όπως προαναφέρθηκε το µάθηµα Φ-108 δεν έχει βαθµό Β2.  

 
 Ο διδάσκων παραδίνει κατάσταση βαθµολογίας στην Γραµµατεία στην οποία 
φαίνονται µαζί µε τον τελικό βαθµό και οι τρεις επιµέρους βαθµοί Α, Β1 και Β2.  

 
 Αν ένας φοιτητής έχει Α>=5 αλλά Β1<5 ή Β2<5 οφείλει να δηλώσει το 

µάθηµα  εκ νέου σε µελλοντικό εξάµηνο (εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου ή 
Ιουνίου) οπότε και θα εξεταστεί µόνο στο τελικό µέρος διατηρώντας τον βαθµό 
(Α) που είχε από την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και τους 
αντίστοιχους βαθµούς Β1 η Β2 (>5).  

 
 
 

10.2.3 Μ10.2.3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΜΜΑΘΗΜΑΑΘΗΜΑΤΩΝΤΩΝ  
 
Φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν πριν από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006  για τους 
οποίους ίσχυαν άλλα προαπαιτούµενα ή δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων 
του ενός υποχρεωτικών Εργαστηρίων το εξάµηνο, θα ισχύουν µεν οι παλαιοί 
κανονισµοί δήλωσης Εργαστηρίων, αλλά θα ακολουθούνται οι νέες διατάξεις 
αξιολόγησής τους (τρόποι βαθµολογίας, αριθµός αναφορών κ.τ.λ.) . 
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10.3 Π10.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΓ   
 
Στο Παράρτηµα Γ παρουσιάζουµε τον κατάλογο των µαθηµάτων, καθώς και την 
διδακτέα ύλη, προτεινόµενα συγγράµµατα και παρατηρήσεις όλων των µαθηµάτων τα 
οποία προσφέρονται από το Τµήµα Φυσικής, µε αύξοντα αριθµό κωδικού του 
µαθήµατος. 
 
 

10.3.1 Κ10.3.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΘΗΜΑΤΩΝ  
  
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουµε τον κατάλογο των µαθηµάτων τα οποία 
προσφέρονται τα τελευταία έτη από το Τµήµα Φυσικής. Δίνεται ο κωδικός και τίτλος 
του µαθήµατος, η κατηγορία στην οποία ανήκει (Α,Β,Γ) καθώς και τα ECTS Μαθήµατα  
τα οποία είναι µεταπτυχιακού επιπέδου, ανήκουν στην κατηγορία Β και εµφανίζονται 
σκιασµένα.  
 
 
Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Κατ. ECTS 
Φ-011 Αγγλικά Ι Α 4 
Φ-012 Αγγλικά ΙΙ Α 4 
Φ-013 Αγγλικά ΙΙΙ Γ 4 
Φ-014 Αγγλικά ΙV Γ 4 
Φ-015 Σύγχρονη Φυσική µε Αγγλικά Ι Γ 5 
Φ-016 Σύγχρονη Φυσική µε Αγγλικά ΙΙ Γ 5 
Φ-021 Γαλλικά Ι Γ 4 
Φ-022 Γαλλικά ΙΙ Γ 4 
Φ-023 Γαλλικά ΙΙΙ Γ 4 
Φ-024 Γαλλικά ΙV Γ 4 
Φ-031 Γερµανικά Ι Γ 4 
Φ-032 Γερµανικά ΙΙ Γ 4 
Φ-033 Γερµανικά ΙΙΙ Γ 4 
Φ-034 Γερµανικά ΙV Γ 4 
Φ-041 Ρωσικά Ι Γ 4 
Φ-042 Ρωσικά ΙΙ Γ 4 
Φ-043 Ρωσικά ΙΙΙ Γ 4 
Φ-044 Ρωσικά ΙV Γ 4 
Φ-061 Ισπανικά Ι Γ 4 
Φ-062 Ισπανικά ΙΙ Γ 4 
Φ-063 Ισπανικά ΙΙΙ Γ 4 
Φ-064 Ισπανικά ΙV Γ 4 
Φ-101 Γενική Φυσική Ι  Α 7 
Φ-102 Γενική Φυσική ΙΙ  Α 7 
Φ-103 Θέµατα Σύγχρονης Φυσικής Ι Γ 3 
Φ-107 Εννοιοτριβεία Φυσικής I  Γ 6 
Φ-108 Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερµοδυναµική Α 7 
Φ-111 Γενικά Μαθηµατικά Ι  Α 7 
Φ-112 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ  Α 7 
Φ-113 Μαθηµατικά για Φυσικούς Ι  Α 7 
Φ-150 Χρήσεις του Υπολογιστή Α 4 
Φ-151 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό – Fortran 77  Α 6 
Φ-152 Αριθµητική Ανάλυση Β 6 
Φ-201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι  Α 7 
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Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Κατ. ECTS 
Φ-202 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ  Α 7 
Φ-204 Κλασική Μηχανική Ι  Α 7 
Φ-207 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ – Ηλεκτρισµός Α 7 
Φ-208 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ – Οπτική Α 7 
Φ-211 Διαφορικές Εξισώσεις Ι Α 7 
Φ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ Α 7 
Φ-230 Αστροφυσική Ι Β 6 
Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική Γ 6 
Φ-234 Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονοµικών Παρατηρήσεων Γ 6 
Φ-252 Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού C++ και Java Γ 6 
Φ-262 Αρχές Ιατρικής Φυσικής Γ 6 
Φ-271 Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωµάτων Β 6 
Φ-273 Εισαγωγή στις Ηµιαγωγικές Διατάξεις Β 6 
Φ-277 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Γ 6 
Φ-291 Διδακτική Εργαστηρίου Χρήσης Η/Υ Γ 3 
Φ-292 Διδακτική Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Η/Υ Γ 3 
Φ-293 Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής Ι – Μηχανική Γ 3 
Φ-294 Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙ – Ηλεκτρισµός Γ 3 
Φ-295 Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ – Οπτική Γ 3 
Φ-301 Ηλεκτροµαγνητισµός Ι  Α 7 
Φ-302 Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ – Κυµατική B 7 
Φ-303 Κβαντοµηχανική Ι Α 7 
Φ-304 Κβαντοµηχανική ΙΙ - Δοµή της Ύλης Β 6 
Φ-307 Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής Α 7 
Φ-308 Ελεύθερη Πειραµατική ή Θεωρητική Εργασία Γ 4 
Φ-311 Μαθηµατικά για Φυσικούς ΙΙ Β 6 
Φ-324 Βαρύτητα και Κοσµολογία Β 6 
Φ-331 Αστροφυσική ΙΙ  Β 6 
Φ-333 Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον Β 6 
Φ-334 Εισαγωγή στην Ατµοσφαιρική Φυσική Γ 6 
Φ-336 Παρατηρησιακή Κοσµολογία Γ 6 
Φ-338 Αρχές και Εφαρµογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης Γ 6 
Φ-351 Υπολογιστική Φυσική Ι Β 6 
Φ-361 Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική – Φωτονική Β 6 
Φ-374 Στοιχεία Ηλεκτρονικών Β 7 
Φ-381 Εισαγωγή στη Φυσική των Επιταχυντών Γ 6 
Φ-392 Διδακτική της Φυσικής Ι Γ 6 
Φ-394 Διδακτική της Φυσικής ΙΙ Γ 6 
Φ-403 Από τα Quarks µέχρι το Σύµπαν Α 7 
Φ-405 Θερµοδυναµική και Στατιστική Φυσική Α 7 
Φ-406 Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών Μέσων  Β 6 
Φ-407 Φυσική του Εσωτερικού της Γης Γ 6 
Φ-408 Δυναµικά Συστήµατα Γ 6 
Φ-422 Στοιχειώδη Σωµάτια και Δυνάµεις Β 6 
Φ-428 Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Γ 6 
Φ-429 Ειδικά Θέµατα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Β 6 
Φ-441 Εισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης Β 6 
Φ-442 Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης  Β 6 
Φ-447 Παγκόσµιες Κλιµατικές Αλλαγές Γ 6 
Φ-457 Μαθηµατικά Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Ι Γ 6 
Φ-461 Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής Ι Β 7 
Φ-466 Τεχνικές Φασµατοσκοπίας Laser Γ 6 
Φ-467 Ατοµική, Μοριακή, και Οπτική Φυσική Β 6 
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Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Κατ. ECTS 
Φ-473 Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγικών Διατάξεων Γ 7 
Φ-478 Στοιχεία Επιστήµης Υλικών  Γ 6 
Φ-491 Διπλωµατική Εργασία Γ 12 
Φ-493 Εξέλιξη Πλανητικών Ατµοσφαιρών Γ 6 
Φ-501 Κλασική Μηχανική ΙΙ Β 6 
Φ-503 Προχωρηµένη Κβαντοµηχανική Β 6 
Φ-505 Στατιστική Φυσική Β 6 
Φ-509 Κλασική Ηλεκτροδυναµική Β 6 
Φ-511 Μαθηµατικές Μέθοδοι Φυσικής Β 6 
Φ-523 Κβαντικά Συστήµατα Πολλών Σωµατιδίων Β 5 
Φ-528 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Β 5 
Φ-532 Παραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας Β 5 
Φ-533 Θεωρία Βαρύτητας Β 5 
Φ-534 Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών Β 5 
Φ-536 Αστρική εξέλιξη και Πυρηνοσύνθεση Β 5 
Φ-537 Δυναµική Αερίων Β 5 
Φ-547 Εφαρµοσµένη Γεωφυσική Γ 6 
Φ-561 Κβαντική Οπτική Ι Β 5 
Φ-563 Λέιζερ Υψηλής Ισχύος Στενών Παλµών Β 5 
Φ-570 Μέθοδοι Ανάλυσης Υλικών Ηλεκτρονικής Β 5 
Φ-571 Αναλογικά Ηλεκτρονικά Β 5 
Φ-572 Φυσική Ηµιαγωγικών Διατάξεων Β 6 
Φ-573 Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγών Β 5 
Φ-574 Φυσική Ηµιαγωγών Β 5 
Φ-604 Κβαντική Θεωρία Πεδίων Β 5 
Φ-606 Προχωρηµένη Κβαντική Θεωρία Πεδίων Β 5 
Φ-631 Αστροφυσική ΙΙΙ Β 5 
Φ-654 Ανάπτυξη & Σχεδιασµός Αντικειµενόστρεφων Λογισµικών Γ 4 
Φ-660 Συµµετρίες και Θεωρία Οµάδων Β 5 
Φ-661 Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής ΙΙ Β 5 
Φ-664 Τεχνικές Φασµατοσκοπίας Λέιζερ Β 5 
Φ-665 Κβαντική Ηλεκτρονική Ι Β 6 
Φ-667 Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ – Μη Γραµµική Οπτική Β 5 
Φ-675 Ηµιαγώγιµες Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις Β 5 
Φ-676 Προχωρηµένο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Β 5 
Φ-677 Επιστήµη Λεπτών Υµενίων Ηλεκτρονικής Β 5 
Φ-703 Εφαρµοσµένη Κβαντική Φυσική Β 6 
Φ-733 Φυσική Γαλαξιών Β 5 
Φ-772 Μαγνητικά Υλικά και Νανοηλεκτρονική Β 5 
Φ-793 Πρακτική Άσκηση Διδακτικής Φυσικής Γ 6 
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10.3.2. Π10.3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜΑΘΗΜΑΑΘΗΜΑΤΩΝΤΩΝ  
 
Ο πίνακας παρουσίασης του κάθε µαθήµατος περιλαµβάνει µια σειρά από πληροφορίες 
οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο τµήµατα. Το πρώτο περιλαµβάνει το όνοµα και κωδικό 
του µαθήµατος (ο οποίος αποτελείται από το γράµµα «Φ», ακολουθούµενο από 3 
ψηφία) καθώς και την  ένδειξη Α, Β, Γ που προσδιορίζει την κατηγορία στην οποία 
ανήκει το µάθηµα. Περιέχει επίσης τον αριθµό των ECTS (που υποδηλώνει το φόρτο 
εργασίας τον οποίο πρέπει να αφιερώσει ο φοιτητής για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του µαθήµατος), τις ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος ανά εβδοµάδα 
(δίνονται ως άθροισµα των ωρών διαλέξεων/θεωρίας και των ωρών ασκήσεων) καθώς 
και την ιστοσελίδα του µαθήµατος όπου ο φοιτητής µπορεί να βρει περισσότερες 
πληροφορίες. Το δεύτερο τµήµα του πίνακα περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή του 
διδακτικού σκοπού στον οποίο ανταποκρίνεται το µάθηµα, τη διδακτέα ύλη (syllabus) 
καθώς και τα προτεινόµενα συγγράµµατα. 
 
 
ΦΦ--011011  ΑγγλικάΑγγλικά  Ι  Ι   AA  
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Revision of main grammatical structures. Familiarization with authentic, subject specific 
texts and vocabulary. Development of reading skills and techniques. The focus of the course 
is on consolidation of grammar. 
 
Διδακτέα Ύλη:  
Verb tenses, Irregular Verbs, Modal Auxiliaries, The Passive, Conditionals, Adjectives and 
Adverbs, Prepositions, Nouns and Articles. Linking words/phrases. The reading texts will be 
taken from existing course books and popular scientific magazines. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:  
 Azar, B. Schramfer. (1989) “Understanding and using English Grammar”. Prentice Hall, 

New Jersey. 
 C St J Yates (1988) “Earth Sciences. English for Academic Purposes Series”, Cassell, 

London. 
 

 
 
ΦΦ--012012  ΑγγλικάΑγγλικά  ΙI  ΙI   AA  
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Teaching of language, study and communication skills in written and spoken form with 
emphasis on teamwork, participation, peer group teaching and confidence building. The 
language, study and presentation skills acquired in English II form the foundation for the 
cources “Φ-151” and “Φ-152”. The course requires the beginnings of project writing and 
presentation skills to be covered. The first Project Assignment – term paper - given in this 
course is subject specific and requires a mandatory short presentation in front of fellow 
students. Teamwork is recommended. 
 
Διδακτέα Ύλη:  
Reading and analyzing authentic texts. Text organization. Extension of reading and writing 
skills: skimming, scanning, summarizing. Identification of reputable scientific sources. 
Hands-on Snowball Search, Preliminary Article bibliography, Bibliography APA style 
(magazine articles only). Project format/outlay. Basic presentation skills to be covered. 
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Grammar: Extension of grammatical aspects taught in English I (Φ-011). 
 
In addition the students need to prepare a report on topic of modern phyiscs Student’s 
choice. The choice of topic and choice of article is based on the student’s ability. Students 
are given a list of reputable popular scientific magazines from which to choose their main 
article for this semester. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:  
 C St J Yates (1988). Earth Sciences. English for Academic Purposes Series, Cassell, 

London. 
 Vardava, A. (2009). Lecture Notes, Department of Physics, UOC. 

 
 

 
 
ΦΦ--013013  ΑγγλικάΑγγλικά  ΙΙΙ  ΙΙΙ   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
The course is designed to familiarize second year students with texts and terminology 
pertaining to various fields of Physics. It aims to practice all four skills (reading, speaking, 
listening, writing) as it is an intergrated-skills course. The selected texts are taken from 
coursebooks of Physics but mainly from articles of scientific journals. In addition, the course 
attempts to engage students into reading articles from scientific journals and do a written 
assignment.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Areas of study include Newton’s laws of motion, Gravity and Quantum Mechanics, 
Astrophysics, Cosmology, Transfer of Heat, Heat Conductivity, Nuclear energy, The 
Anthropic Cosmological Principle, Climate – The Greenhouse Effect, Global Warming, Natural 
and Synthesis gas. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:  
 Hobson, “PHYSICS, Concepts and connections”, Prentice Hall (2003) 
 Χρήση άρθρων από αγγλόφωνα περιοδικά Φυσικής ( Scientific American - Physics World 

- Physics Today - American Journal of Physics - Science magazine) 
 

 
 
ΦΦ--014014  ΑγΑγγλικάγλικά  ΙV  ΙV   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
The course is designed to extent students’ knowledge of terminology and texts on several 
fields of Physics. It aims to practice all four skills (reading, speaking, listening, writing). The 
selected texts are taken from coursebooks of Physics but mainly from articles of scientific 
journals. In addition, the course aims to make students’ aware of presentation skills and 
requires a short oral presentation of an article from the indicative list provided by the 
instructor. The course also provides knowledge of writing skills in areas such as reports, 
summaries, application letters, CVs.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Areas of study include Optics & Lasers, Particle Physics, Einstein’s mistakes, Metals and 
their properties, Particle accelerators, The Big Bang, Physics in Biology, Quantum 
Computers, S.Hawking, R. Feynman, The string theory landscape.  
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Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Hobson, “Physics, Concepts and connections”, Prentice Hall (2003) 
 R.P.Feynman, “ The pleasure of finding things out”, Perseus Publishing (2000) 
 Χρήση άρθρων από αγγλόφωνα περιοδικά Φυσικής ( Scientific American - Physics World 

- Physics Today - American Journal of Physics - Science magazine) 
 

 
 
ΦΦ--015015  Σύγχρονη Φυσική µε ΑγγλικάΣύγχρονη Φυσική µε Αγγλικά  Ι  Ι   ΓΓ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Teaching of communication and presentation skills of scientific work with emphasis 
teamwork, participation, peer group teaching and confidence building. The course prepares 
the students to communicate in English but the techniques are applicable to any language.  
As English II, Modern Physics in English I and Modern Physics in English II have been fully 
pipe-lined and each is structured, students need to follow the courses from the start, as it 
involves progressive development of skills. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Continuation of work started in English II. Analysis of popular scientific articles on student’s 
topic from scientific magazines. Advanced Library Research Skills Seminar: Identification of 
research papers/conference proceedings, Evaluation of sources: Magazines, journals, books, 
and Internet sources. Writing of a full bibliography based on the above.  PhD/Master’s 
Thesis/Diplomatiki analysis for format and style. Outlining, standard numbering 
system/decimal system, Subordination, main subordinate ideas. Identification of the latter 
in texts, Note-taking, Summary writing. Note-taking/ listening module. Research Project: 
Continuation of the term paper started in English II (Φ-012).  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Wallace, M. J. (1987). Study Skills in English, Cambridge University Press, Cambridge. 
 Tarubian, K. L. (1987). A Manual for Writers, University of Chicago Press, Chicago. 
 

 
 
 
ΦΦ--016016  Σύγχρονη ΦΣύγχρονη Φυσική µε Αγγλικάυσική µε Αγγλικά  ΙΙ  ΙΙ   ΓΓ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Teaching of communication and presentation skills of scientific work with emphasis 
teamwork, participation, peer group teaching and confidence building. The course prepares 
the students to communicate in English but the techniques are applicable to any language.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Continuation of Research Project started in ‘Φ-105’. Research Paper structure analysis and 
report writing on students, MP Topic. Presentation skills learning and presentation of team’s 
project report (ppt, 15 minutes) to fellow students and any interested faculty member. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Weissberg, R. and Buker, S. (1990). Writing Up Research: Experimental Research 

Report Writing for Students of English. Prentice Hall Regents, New Jersey. 
 Comfort, J. (1995).  Effective Presentations, Oxford Business English Skills, Oxford 

University Press, Oxford. 
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ΦΦ--021021  Γαλλικά ΙΓαλλικά Ι   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται στους φοιτητές όλων των τµηµάτων του Παν/µίου χωρίς 
προαπαιτούµενο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. O βασικός στόχος του µαθήµατος 
είναι η εκµάθηση της γαλλικής, ως επιστηµονικό εργαλείο για την διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην γαλλόφωνη βιβλιογραφία, κατά συνέπεια το µάθηµα εστιάζεται (i) στην 
διδασκαλία των γλωσσικών τύπων, λέξεων και γραµµατικο-συντακτικών φαινοµένων που 
καθιστούν ένα επιστηµονικό άρθρο προσβάσιµο τουλάχιστον ως προς το νόηµα και (ii) στην 
διερεύνηση, µέσω αυτών, άλλων εκφράσεων καθολικής χρησιµότητας. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή στις εκφράσεις ορολογίας, ποσότητας,  χρόνου και υπολογισµού καθώς και στις 
εκφράσεις εισαγωγής δευτερευουσών προτάσεων. 
 
Γραµµατικά Εργαλεία :  βασικοί ρηµατικοί χρόνοι, προθέσεις, επιρήµατα. 
 
Συντακτικό : εισαγωγή στις δευτερεύουσες προτάσεις και στις σχέσεις εξάρτησης τους από τις 
Κύριες. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Jacqueline Tolas, Le français pour les sciences, PUG . 
 Simone Eurin Balmet / Martine Henao de Legge, Pratiques du français scientifique, 

Hachette. 
 Bescherelle, La conjugaison, Hatier. 
 

  
ΦΦ--022022  Γαλλικά ΙIΓαλλικά ΙI   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται στους φοιτητές όλων των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου χωρίς 
προαπαιτούµενο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. O βασικός στόχος του µαθήµατος 
είναι η εκµάθηση της γαλλικής, ως επιστηµονικό εργαλείο για την διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην γαλλόφωνη βιβλιογραφία, κατά συνέπεια το µάθηµα εστιάζεται (i) στην 
διδασκαλία των γλωσσικών τύπων, λέξεων και γραµµατικο-συντακτικών φαινοµένων που 
καθιστούν ένα επιστηµονικό άρθρο προσβάσιµο τουλάχιστον ως προς το νόηµα και (ii) στην 
διερεύνηση, µέσω αυτών, άλλων εκφράσεων καθολικής χρησιµότητας. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή στην ορολογία του γνωστικού αντικειµένου καθώς και στις εκφράσεις ποιότητας, 
σύγκρισης, µεγέθους, χρόνου και στις εκφράσεις εισαγωγής δευτερευουσών προτάσεων. 
 
Γραµµατικά Εργαλεία : οι βασικές καταλήξεις ουσιαστικών και επιθέτων, τα ανώµαλα επίθετα 
και επιρρήµατα, ο σχηµατισµός των βαθµών του επιθέτου οι προθέσεις και τα επιρρήµατα. 
 
Συντακτικό : εισαγωγή στις δευτερεύουσες προτάσεις και στην υποτακτική σύνεση καθώς και 
στην έκφραση του πρωτερόχρονου, σύγχρονου και υστερόχρονου. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Jacqueline Tolas, Le français pour les sciences, PUG . 
 Simone Eurin Balmet / Martine Henao de Legge, Pratiques du français scientifique, 

Hachette. 
 Bescherelle, La conjugaison, Hatier. 
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ΦΦ--023023  Γαλλικά ΙΙΙΓαλλικά ΙΙΙ   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται στους φοιτητές όλων των τµηµάτων του Παν/µίου χωρίς 
προαπαιτούµενο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. O βασικός στόχος του µαθήµατος 
είναι η εκµάθηση της γαλλικής, ως επιστηµονικό εργαλείο για την διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην γαλλόφωνη βιβλιογραφία, κατά συνέπεια το µάθηµα εστιάζεται (i) στην 
διδασκαλία των γλωσσικών τύπων, λέξεων και γραµµατικο-συντακτικών φαινοµένων που 
καθιστούν ένα επιστηµονικό άρθρο προσβάσιµο τουλάχιστον ως προς το νόηµα και (ii) στην 
διερεύνηση, µέσω αυτών, άλλων εκφράσεων καθολικής χρησιµότητας.   
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εξειδίκευση στην ορολογία και στις εκφράσεις υπολογισµού ποσότητας,  χρόνου και 
αριθµητικών συνόλων, και στις εκφράσεις υποτακτικής σύνδεσης των προτάσεων 
 
Γραµµατικά Εργαλεία :  οι ρηµατικοί χρόνοι στην Υποτακτική και Δυνητική  έγκλιση. 
 
Συντακτικό : Δευτερεύουσες προτάσεις και Συµφωνία ρηµατικών χρόνων. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Jacqueline Tolas, Le français pour les sciences, PUG  
 Simone Eurin Balmet / Martine Henao de Legge, Pratiques du français scientifique, 

Hachette 
 

 
 
ΦΦ--024024  Γαλλικά ΙVΓαλλικά ΙV  ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται στους φοιτητές όλων των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου χωρίς 
προαπαιτούµενο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. O βασικός στόχος του µαθήµατος 
είναι η εκµάθηση της γαλλικής, ως επιστηµονικό εργαλείο για την διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην γαλλόφωνη βιβλιογραφία, κατά συνέπεια το µάθηµα εστιάζεται (i) στην 
διδασκαλία των γλωσσικών τύπων, λέξεων και γραµµατικο-συντακτικών φαινοµένων που 
καθιστούν ένα επιστηµονικό άρθρο προσβάσιµο τουλάχιστον ως προς το νόηµα και (ii) στην 
διερεύνηση, µέσω αυτών, άλλων εκφράσεων καθολικής χρησιµότητας. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Τελειοποίηση και εξειδίκευση της ορολογίας και των εκφράσεων, και των εκφράσεων 
υποτακτικής σύνδεσης των προτάσεων. 
Γραµµατικά Εργαλεία : ολοκλήρωση των γραµµατικών φαινοµένων του ρήµατος και των 
χρόνων του στις εγκλίσεις. 
Συντακτικό : εµβάθυνση της συντακτικής δοµής της φράσης. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Jacqueline Tolas, Le français pour les sciences, PUG  
 Simone Eurin Balmet / Martine Henao de Legge, Pratiques du français scientifique, 

Hachette 
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ΦΦ--031031  Γερµανικά ΙΓερµανικά Ι   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση της δοµής της γλώσσας µέσα από την εκµάθηση 
βασικής γραµµατικής, συντακτικού και λεξιλογίου, σε επίπεδο Grundstufe. Απευθύνεται σε 
όλους τους φοιτητές χωρίς να είναι προϋπόθεση η γνώση της γερµανικής γλώσσας. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Aussagesatz- Wort- und Satzfrage- Konjugation Präsens- Artikel- Negation- Possesivartikel- 
Akkusativ- Verben mit Vokalwechsel- Modalverben- Trennbare Verben- Uhrzeit- 
Demonstrativpronomen- Indefinitpronomen- Ortsangaben- Possesivartikel- Imperativ- 
Perfekt- Richtungsangaben- Personalpronomen im Akkusativ- Wechselpräpositionen- Dativ- 
Komparativ und Superlativ- Demonstrativpronomen im Akkusativ- Genitiv 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Κουναλάκη Μ., Γραµµατική της Γερµανικής Γλώσσας, Τόµοι 1 και 2, Εκδόσεις Κουναλάκη  
 Κουκίδης Σπ., Γερµανική Γραµµατική και Συντακτικό, Εκδόσεις Praxis Αθήνα, 2004 
 Themen aktuell, Bd 1und 2, Max Hueber Verlag Ismaning, 2003 
 Themen aktuell, Bd 3, Max Hueber Verlag Ismaning, 2004 
 

  
  

ΦΦ--032032  Γερµανικά ΙΙΓερµανικά ΙΙ   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η ολοκλήρωση της γραµµατικής και του συντακτικού σε επίπεδο 
Grundstufe, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης απλών 
επιστηµονικών κειµένων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Artikel+ Adjektiv+ Nomen- Präteritum- Nebensätze- Datum- Reflexive Verben mit 
Präpositionalergänzung- Fragewörter und Pronomen- Konjuktiv II- Steigerung und 
Vergleich- Passiv- Infinitivsatz- Relativpronomen- Indirekter Fragesatz- Präpositionen- 
Reflexive Verben- Unbetonte Akkusativ- und Dativergänzungen- Reziprokpronomen 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Κουναλάκη Μ., Γραµµατική της Γερµανικής Γλώσσας, Τόµοι 1 και 2, Εκδόσεις Κουναλάκη  
 Κουκίδης Σπ., Γερµανική Γραµµατική και Συντακτικό, Εκδόσεις Praxis Αθήνα, 2004 
 Themen aktuell, Bd 1und 2, Max Hueber Verlag Ismaning, 2003 
 Themen aktuell, Bd 3, Max Hueber Verlag Ismaning, 2004Zettel, E., Janssen, J., 

Mueller, H.: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Hueber Verlag Muenchen, 
1999 

 
 
 
ΦΦ--033 033   Γερµανικά ΙΙΙΓερµανικά ΙΙΙ   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση απλών επιστηµονικών κειµένων µε θεµατολογία 
και ορολογία φυσικής. 
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Διδακτέα Ύλη: 
Naturwissenschaftliche Fachsprache- Texte aus Büchern und aktuellen wissenschaftlichen 
Zeitschriften 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Dorn F.- Bader F., Physik- Oberstufe, Schroedel Schulbuchverlag GmbH Hannover,1977  
 Metzler J.B, Metzler Physik für den kursorientierten Unterricht in der gymnasialen 

Oberstufe, J.B Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH 
Stuttgart, 1986 

 Duden, Das grosse Lexikon der Allgemeinbildung/ Erde, Naturwissenschaft und Technik, 
Dudenverlag Mannheim, 2003 

 Γερµανόφωνα περιοδικά φυσικής: “Physik Journal”, “Physik in unserer Zeit” 
 
 
 
ΦΦ--034034  Γερµανικά Γερµανικά IVIV  ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση κειµένων προχωρηµένου επιπέδου µε θεµατολογία 
και ορολογία φυσικής. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Naturwissenschaftliche Fachsprache- Texte aus Büchern und aktuellen wissenschaftlichen 
Zeitschriften 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Dorn F.- Bader F., Physik- Oberstufe, Schroedel Schulbuchverlag GmbH Hannover,1977  
 Metzler J.B, Metzler Physik für den kursorientierten Unterricht in der gymnasialen 

Oberstufe, J.B Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH 
Stuttgart, 1986 

 Duden, Das grosse Lexikon der Allgemeinbildung/ Erde, Naturwissenschaft und Technik, 
Dudenverlag Mannheim, 2003 

 Γερµανόφωνα περιοδικά φυσικής: “Physik Journal”, “Physik in unserer Zeit” 
 
 
 
ΦΦ--041041  Ρωσικά Ι Ρωσικά Ι   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3  web:  
  
Σκοπός: 
 Το µάθηµα απευθύνεται σε αρχάριους φοιτητές µε σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
κατανόησης της γραµµατικής δοµής και τη δυνατότητα της χρήσης των κανόνων αυτών στην 
πράξη.    Ο τελικός στόχος είναι να µπορούν οι φοιτητές µε τη συµπλήρωση των 4 εξαµήνων 
να διαβάζουν και να κατανοούν απλά επιστηµονικά κείµενα µε χρήση λεξικού. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εκµάθηση του φθογγολογικού συστήµατος και των γραµµάτων της ρωσικής γλώσσας.  
Εκµάθηση των βασικών κανόνων της προφοράς, σύνταξης και τονισµού της Ρωσικής 
Γλώσσας.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Σύγχρονο Ρωσοελληνικό Λεξικό», Εκδοτικός Οργανισµός Διαγόρας  
 Σηµειώσεις του διδάσκοντα 
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ΦΦ--042042  Ρωσικά ΙΙΡωσικά ΙΙ   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
 Το µάθηµα απευθύνεται σε αρχάριους φοιτητές µε σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
κατανόησης της γραµµατικής δοµής και τη δυνατότητα της χρήσης των κανόνων αυτών στην 
πράξη. Ο τελικός στόχος είναι να µπορούν οι φοιτητές µε τη συµπλήρωση των 4 εξαµήνων 
να διαβάζουν και να κατανοούν απλά επιστηµονικά κείµενα µε χρήση λεξικού. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Συνέχεια της ύλης των Ρωσικών Ι.  Εκµάθηση πιο σύνθετων δοµών της γραµµατικής και 
σύνταξης της ρωσικής γλώσσας.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις του Διδάσκοντα 
 

 
ΦΦ--040433  Ρωσικά ΙΙΡωσικά ΙΙ II   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3  web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε αρχάριους φοιτητές µε σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
κατανόησης της γραµµατικής δοµής και τη δυνατότητα της χρήσης των κανόνων αυτών στην 
πράξη.    Ο τελικός στόχος είναι να µπορούν οι φοιτητές µε τη συµπλήρωση των 4 εξαµήνων 
να διαβάζουν και να κατανοούν απλά επιστηµονικά κείµενα µε χρήση λεξικού. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Συνέχεια της ύλης των Ρωσικών ΙΙ. Εισαγωγή στην κατανόηση απλών επιστηµονικών 
κειµένων.  Μετάφραση µε λεξικό. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις του Διδάσκοντα 
 

 
ΦΦ--040444  Ρωσικά ΙVΡωσικά ΙV  ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3  web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε αρχάριους φοιτητές µε σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
κατανόησης της γραµµατικής δοµής και τη δυνατότητα της χρήσης των κανόνων αυτών στην 
πράξη.    Ο τελικός στόχος είναι να µπορούν οι φοιτητές µε τη συµπλήρωση των 4 εξαµήνων 
να διαβάζουν και να κατανοούν απλά επιστηµονικά κείµενα µε χρήση λεξικού. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Συνέχεια της ύλης των Ρωσικών ΙΙΙ. Εισαγωγή στην κατανόηση απλών επιστηµονικών 
κειµένων.  Μετάφραση µε λεξικό. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις του Διδάσκοντα 
 

 
 
ΦΦ--061061  ΙσπανΙσπαν ικάικά  Ι  Ι   ΓΓ   
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ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε αρχάριους µαθητές και αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 της Ισπανικής 
Γλώσσας όπως αυτό προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ξένων Γλωσσών. Ο σπουδαστής 
µαθαίνει να εκφράζεται µε απλό και ευσύνοπτο τρόπο για τις προτιµήσεις και τις ασχολίες 
του, να ρωτά και να απαντά σε καθηµερινές καταστάσεις, καθώς και να περιγράφει πρόσωπα 
και πράγµατα του περιβάλλοντός του. Επίσης εξασκείται στην κατανόηση και στην ερµηνεία, 
τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου, µέσα από κείµενα που του παρέχονται. 
 
Διδακτέα Ύλη:  
-Το γένος και ο αριθµός των ουσιαστικών και των επιθέτων - Το απαρέµφατο - Δεικτικές και 
κτητικές αντωνυµίες και επίθετα - Επιρρήµατα - Οµαλά ρήµατα στον Ενεστώτα - Αυτοπαθή 
αντωνυµία - Αριθµητικά. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:  
 Σηµειώσεις της Διδάσκουσας. 
 

 
 
ΦΦ--062062  ΙσπανικάΙσπανικά  ΙΙ  ΙΙ   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1+Α2 της Ισπανικής Γλώσσας. Ο σπουδαστής εξασκείται 
στην καθηµερινή επικοινωνία όπως αυτή διαµορφώνεται στο ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον. Δευτερεύων αλλά ουσιαστικός στόχος του µαθήµατος είναι και η πολιτιστική 
προσέγγιση των ισπανόφωνων περιοχών γενικά και της Ισπανίας ειδικότερα. 
 
Διδακτέα Ύλη:  
-Οριστική έγκλιση - Ανώµαλα ρήµατα - Παροντικοί και παρελθοντικοί χρόνοι- Περιφραστικός 
Μέλλοντας - Αόριστα επίθετα και αντωνυµίες - Σύγκριση επιθέτων και ουσιαστικών - Χρήση 
του γερουνδίου - Προθέσεις 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:  
 Σηµειώσεις της Διδάσκουσας. 
 

 
ΦΦ--063063  ΙσπανικάΙσπανικά  ΙIΙ  ΙIΙ   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2+Β1 της ισπανικής γλώσσας. Η εκµάθηση της γλώσσας, 
τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, επιτυγχάνεται µέσα από κείµενα και 
συζητήσεις που αφορούν στο κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο των ισπανόφωνων περιοχών. 
Επίσης γίνεται µια πρώτη προσέγγιση στην επιστηµονική ορολογία. 
 
Διδακτέα Ύλη:  
-Υποτακτική Ενεστώτα - Προστακτική - Έµµεσο και άµεσο αντικείµενο. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:  
 Σηµειώσεις της Διδάσκουσας. 
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ΦΦ--101101  Γενική Φυσική IΓενική Φυσική I   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph101.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εντατική επανάληψη της ύλης 
της µηχανικής, κυµατικής, και θερµοδυναµικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε 
ανώτερο επίπεδο µαθηµατικών. Eισάγονται και χρησιµοποιούνται ο απειροστικός λογισµός και 
απλές διαφορικές εξισώσεις στη διατύπωση των νόµων της φυσικής και στη λύση των 
προβληµάτων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μηχανική: Εισαγωγή, Κλίµακες – Κίνηση σε 1 διάσταση – Κίνηση σε 2 διαστάσεις – Νόµοι του 
Newton -  Κυκλική κίνηση – Έργο, Δυναµική & Κινητική Ενέργεια, Διατήρηση Ενέργειας – 
Γραµµική Ορµή & Κρούσεις – Περιστροφή στερεού σώµατος – Κύλιση, στροφορµή & ροπή – 
Νόµος της Παγκόσµιας Έλξης  
 
Κυµατική: Ταλαντώσεις – Κυµατική κίνηση – Ηχητικά κύµατα, Ακουστική, Φαινόµενο Doppler 
– Επαλληλία & Στάσιµα κύµατα – Συντονισµός 
 
Θερµοδυναµική: Θερµοκρασία & ιδανικά αέρια – Κινητική θεωρία αερίων - Θερµότητα 1ος 
νόµος της Θερµοδυναµικής – Εντροπία 2ος νόµος της Θερµοδυναµικής 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Physics for Scientists & Engineers» – R. Serway (Τόµοι Ι & ΙΙΙ) – Μετάφραση Λ. 

Ρεσβάνης 
 «Πανεπιστηµιακή Φυσική» - H. Young – Τόµος Ι 
 

 
 
 
 
ΦΦ--101022  Γενική Φυσική IΓενική Φυσική I II   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph102.edu.physics.uoc.gr 
  
Σκοπός: 
Μάθηµα Γενικής Φυσικής Ηλεκτροµαγνητισµού και Οπτικής για πρωτοετείς φοιτητές. 
Εισάγονται µε απλό τρόπο οι θεµελιακοί νόµοι Gauss, Ampere-Maxwell και Faraday. Δίνεται 
έµφαση στην σωστή χρήση διανυσµατικών συναρτήσεων σε τρεις διαστάσεις, στην χρήση 
ολοκληρωµάτων µιας µεταβλητής για τον υπολογισµό πεδίου και δυναµικού κατανοµών 
φορτίου ή Μαγνητικού Πεδίου από κινούµενα φορτία η ρεύµατα σε αγωγούς απλής 
γεωµετρίας. Εξετάζονται συνοπτικά απλά κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος. Τα θέµατα οπτικής, 
που καλύπτουν τις απαραίτητες γνώσεις για το εργαστήριο Οπτικής, περιλαµβάνουν µία απλή 
περιγραφή της κυµατικής φύσης του φωτός καθώς και Γεωµετρική και Κυµατική Οπτική.     
 
Διδακτέα Ύλη: 
Ηλεκτρικό πεδίο και δυναµικό: Νόµος Coulomb, Ροή Ηλεκτρικού πεδίου και Νόµος Gauss, 
Κατανοµές Φορτίου, Δυναµικό, Αγωγοί σε Ηλεκτροστατική ισορροπία, Πυκνωτές, Ενέργεια 
αποθηκευµένη σε Ηλεκτρικό πεδίο 
 
Ρεύµα, Αντίσταση και κυκλώµατα συνεχούς Κίνηση φορτίου σε αγωγούς. Απλό µοντέλο για 
την ηλεκτρική αντίσταση. Κανόνες Kirchoff. Φόρτιση πυκνωτή    
 
Ιδιότητες µαγνητικού πεδίου και κίνηση φορτίου σ’ αυτό: Ιδιότητες του Μαγνητικού Πεδίου. 
Δύναµη Laplace. 
 
Πηγές µαγνητικού πεδίου. Σχέση Biot-Savart. Νόµος του Ampere, ρεύµα µετατόπισης 
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Επαγωγή Νόµος Faraday η έννοια της ΗΕΔ. Κινητική ΗΕΔ  
 
Φύση του φωτός και ο δείκτης διάθλασης Διάθλαση, Διασπορά, Νόµος του Snell.  
 
Γεωµετρική Οπτική Κάτοπτρα, Λεπτοί φακοί και εφαρµογές 
 
Συµβολή και Περίθλαση Αρχή του Huygens, πείραµα διπλής σχισµής του Young, Στρεφόµενα 
ανύσµατα. Οπτικό φράγµα.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Physics for Scientists & Engineers» – R. Serway (Τόµοι ΙΙ & ΙΙΙ) – Μετάφραση Λ. 

Ρεσβάνης 
 «Πανεπιστηµιακή Φυσική» - H. Young – Ηλεκτροµαγνητισµός, Οπτική,  Σύγχρονη Φυσική 
 

 
 
 
 
ΦΦ--101033  Θέµατα Σύγχρονης Φυσικής ΙΘέµατα Σύγχρονης Φυσικής Ι   ΓΓ   
   
ECTS: 3 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web: http://ph103.edu.physics.uoc.gr/  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα αποτελείται από σειρά διαλέξεων ενηµερωτικού χαρακτήρα σε θέµατα σύγχρονης 
φυσικής. Σκοπός, πέρα από την ενηµέρωση των φοιτητών για τα σύγχρονα, ενδιαφέροντα 
για την επιστηµονική κοινότητα, ερευνητικά θέµατα, είναι και η γνωριµία των 
νεοεισαχθέντων φοιτητών µε την ερευνητική δραστηριότητα του Τµήµατος Φυσικής. Κατά 
συνέπεια το µάθηµα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Ενδεικτικοί τίτλοι διαλέξεων: 
- Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, Σύντοµη επισκόπηση της Φυσικής- Οι δέκα κλίµακες της ύλης 
- Τρία αινίγµατα και η λύση τους: Αρχή απροσδιοριστίας - Ο κόσµος ο Μικρός και ο Μέγας: 
Στοιχειώδη σωµάτια και κοσµολογία – Υπεραγωγιµότητα - Πυρηνική Φυσική - Laser cooling 
και Συµπύκνωση Bose-Einstein - Μικροηλεκτρονική και Νανοηλεκτρονική - Σύγχρονη 
Αστροφυσική - Κβαντική Οπτική - Lasers ακτίνων-Χ 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Ε.Ν. Οικονόµου, “Η φυσική σήµερα”, Τόµοι Α και Β, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

Ηράκλειο, 2003 
 Ποιοτικά, εκλαϊκευτικά επιστηµονικά περιοδικά : Scientific American, Science, La 

Recherche, Physics Today κ.τ.λ.  
 

 
 

 
ΦΦ--101077  Εννοιοτριβεία Φυσικής ΙΕννοιοτριβεία Φυσικής Ι   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: http://ph107.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Τα «Εννοιοτριβεία της Φυσικής Ι» είναι ένα κατ’ επιλογή µάθηµα του τµήµατος Φυσικής και 
απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς φοιτητές. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε όσους αργότερα θα 
ασχοληθούν µε τη Φυσική ως δάσκαλοι στην εκπαίδευση αλλά και στην ανάπτυξη ενός 
κριτικού τρόπου σκέψης.   Στο µάθηµα αυτό ο φοιτητής θα  βρεθεί µέσα σε ένα περιβάλλον -
«τριβείο» θεµελιωδών εννοιών της Φυσικής µε τις οποίες έχει ήδη έρθει σε επαφή από το 
Λύκειο και το Γυµνάσιο. Οι έννοιες αυτές εµπεριέχονται σε µια σειρά από «τριβεία» (εννοιο-
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τριβεία) που θα δίνονται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Οι έννοιες µε τις οποίες µελετώνται στο µάθηµα αφορούν τη µηχανική και πιο συγκεκριµένα, 
τα ακόλουθα θέµατα: κινηµατική, νόµους του Νεύτωνα, δυνάµεις, τριβή, ενέργεια, ορµή, 
κρούσεις, περιστροφική και µεταφορική κίνηση στερεών, ρευστά, πίεση, άνωση. Ο τρόπος µε 
τον οποίο προσεγγίζονται αυτές οι έννοιες θα είναι περισσότερο ποιοτικός παρά ποσοτικός-
µαθηµατικός. Μια τέτοια προσέγγιση δε σηµαίνει ότι δεν θα χρησιµοποιηθούν µαθηµατικά ή 
ότι οι απαντήσεις και εξηγήσεις σας θα στερούνται ακρίβειας και επιστηµονικής 
αυστηρότητας. Αντίθετα, στο µάθηµα οι φοιτητές θα κληθούν να πάνε ένα βήµα πιο πέρα από 
τα αποτελέσµατα που θα δώσουν οι µαθηµατικοί υπολογισµοί: να κατανοήσουν τη σηµασία 
των πράξεων και µπορούν να την εξηγήσουν µε απλά λόγια σε έναν τρίτο ώστε να τις 
καταλάβει. Οι διαλέξεις βασίζονται στην ελεύθερη αλληλεπίδραση µεταξύ των φοιτητών και ο 
ρόλος του διδάσκοντα είναι περισσότερο διαδικαστικός. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Οι έννοιες της Φυσικής»  - P.G. Hewitt , Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 
 «Physics for Scientists & Engineers» – R. Serway Τόµος Ι – Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης 
 

 
 
 
ΦΦ--108108  Εργαστήριο Φυσικής Ι (ΜηχανικήΕργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική --Θερµοδυναµ ική)Θερµοδυναµ ική)   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web: http://ph108.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές που έχουν ήδη ένα υπόβαθρο στη Γενική 
Φυσική. Αποτελεί µία εισαγωγή στη διαδικασία των πειραµατικών µετρήσεων και τις βασικές 
µεθόδους ανάλυσης πειραµατικών δεδοµένων. Μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων δίνεται η 
ευκαιρία στους φοιτητές να  επαληθεύσουν φυσικούς νόµους που έχουν διδαχθεί στα πλαίσια 
της Γενικής Φυσικής και να κάνουν µετρήσεις βασικών φυσικών µεγεθών. Η παρακολούθηση 
στο µάθηµα είναι υποχρεωτική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μέρος Α.  Εισαγωγή στη Θεωρία Σφαλµάτων και στην Ανάλυση Δεδοµένων 
 Φυσικές µετρήσεις και σφάλµατα – Σηµαντικά ψηφία – Βασικές έννοιες Στατιστικής (µέση 
τιµή, τυπική απόκλιση µέσης τιµής, Κανονική κατανοµή) - Μέθοδοι υπολογισµού σφαλµάτων  
– Γραφικές παραστάσεις – Εισαγωγή στη µέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων.  
 
Μέρος Β. Εργαστηριακές ασκήσεις: 

1. Απλές µετρήσεις και σφάλµατα. 
2. Απλή αρµονική κίνηση (απλό εκκρεµές). 
3. Μελέτη Ελευθερης πτώσης – µέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 
4. Μελέτη απλής κυκλικής κίνησης – κεντροµόλος δύναµη. 
5. Μελέτη περιστροφής στερεών σωµάτων – ροπή αδράνειας. 
6. Μελέτη του 1ου και 2ου νόµου του Newton στον αερόδροµο. 
7. Μελέτη αρµονικής κίνησης και ταλαντώσεων στον αερόδροµο. 
8. Ηλεκτρικό και µηχανικό ισοδύναµο θερµότητας. 
9. Θερµιδοµετρία. Μετρήσεις ειδικής θερµότητας στερεών – λανθάνουσα θερµότητα 

τήξεως – βαθµονόµηση θερµοστοιχείου. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής: Μηχανική  - Θερµότητα, Χ. Χαλδούπης, Πανεπιστήµιο 

Κρήτης,  Ηράκλειο (1996)  
 «Physics for Scientists & Engineers», R. Serway (Τόµοι Ι & ΙΙΙ), Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης 
 «Physics» D. Halliday & R. Resnick (Τόµος Αʹ′), Μετάφραση Γ. Πνευµατικός & Γ. 

Πεπονίδης 
 Data reduction and error analysis for the physical sciences, P. R. Bevington & D. K. 
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Robinson (McGraw Hill, 1992; 2000) 
 Πιθανότητες και Στατιστική (Schaum’s Outline Series), M. R. Spiegel, Μετάφραση Σ. 

Περσίδης 
 

 
 
 
 
ΦΦ--111111  Γενικά Μαθηµατικά IΓενικά Μαθηµατικά I   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph111.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εντατική επανάληψη της ύλης  
Μαθηµατικών του Λυκείου, πάνω σε συναρτήσεις, συνέχεια, όρια, παραγώγους και 
ολοκληρώµατα. Εστιάζεται επίσης σε καινούργιες εφαρµογές στην φυσική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Προκαταρκτικά: Ευθείες, Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις, εκθετικές συναρτήσεις, 
αντίστροφες συναρτήσεις και λογάριθµοι, τριγωνοµετρικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές 
τους, παραµετρικές εξισώσεις. (0.5 εβδοµάδα) 
‘Ορια και συνέχεια:  Ρυθµοί µεταβολής και όρια, εύρεση ορίων και πλευρικών ορίων, άπειρα 
όρια, συνέχεια, εφαπτόµενες ευθείες. (1.5 εβδοµάδες) 
Παράγωγοι: Η παράγωγος ώς συνάρτηση, η παράγωγος ως ρυθµός µεταβολής, παράγωγοι 
γινοµένου πηλίκου και αρνητικής δύναµης, παράγωγοι τριγωνοµετρικών συναρτήσεων, 
κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης, παραγώγιση πεπλεγµένης συνάρτησης. (1 εβδοµάδες) 
Εφαρµογές Παραγώγων: Ακρότατα συναρτήσεων, θεώρηµα µέσης τιµής, σχήµα γραφικής 
παράστασης, κατασκευή µοντέλων και βελτιστοποίηση, γραµικοποίηση, διαφορικά, µέθοδος 
του Newton, εισαγωγή του τύπου του Taylor. (2 εβδοµάδες) 
Ολοκλήρωση: Αόριστα ολοκληρώµατα, κανόνες ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση µε 
αντικατάσταση, εκτίµηση ποσοτήτων µε χρήση πεπερασµένων αθροισµάτων, αθροίσµατα 
Riemann και ορισµένα ολοκληρώµατα, θεώρηµα µέσης τιµής και θεµελιώδες θεώρηµα 
ολοκλήρωσης, υπολογισµός ορισµένων ολοκληρωµάτων µε αντικατάσταση, αριθµητική 
ολοκλήρωση, κύριοι τύποι ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, µερικά κλάσµατα, 
τριγωνοµετρικές αντικαταστάσεις, τύποι ολοκληρωµάτων, συστήµατα υπολογιστικής 
άλγεβρας, ολοκλήρωση Monte Carlo, γενικευµένα ολοκληρώµατα. (3 εβδοµάδες) 
Εφαρµογές Ολοκληρωµάτων: Υπολογισµός όγκων µε διατµήσεις και περιστροφή γύρω από 
τον άξονα, µοντέλα όγκων µε χρήση κυλινδρικών φλοιών, µήκη καµπυλών στο επίπεδο, 
ελατήρια αντλίες και ανελκυστήρες, δυνάµεις ρευστών, ροπές και κέντρα µάζας. (2 
εβδοµάδες) 
Υπερβατικές συναρτήσεις: Λογάριθµοι, εκθετικές συναρτήσεις, παράγωγοι αντιστρόφων 
τριγωνοµετρικών συναρτήσεων , ολοκληρώµατα, υπερβολικές συναρτήσεις. (1 εβδοµάδα) 
Άπειρες Σειρές: Όρια ακολουθιών, υποακολουθίες, φραγµένες ακολουθίες, µεθοδος Picard, 
άπειρες σειρές, σειρές µε µή αρνητικούς όρους, εναλασσόµενες σειρές, απόλυτη σύγκλιση, 
υπό συνθήκες σύγκλιση, δυναµοσειρές, σειρές Taylor και  MacLaurin, εφαρµογές 
δυναµοσειρών, σειρές Fourier, σειρές Fourier ηµιτόνων και συνηµιτόνων. (2 εβδοµάδες).  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «THOMAS, Απειροστικός Λογισµός» –R. L. Finney, M.D. Weir, F.R. Giordano,  (Τόµοι Ι & 

ΙΙ) – Μετάφραση Μ. Αντωνογιαννάκης 
 «Ανώτερα Μαθηµατικά», M.R. Spiegel. 
 «Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός» - M. Spivak. 

 
 
 
 
ΦΦ--112112  Γενικά Μαθηµατικά Γενικά Μαθηµατικά   ΙIΙI   AA  
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ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα Γενικά 
Μαθηµατικά Ι. Παρουσιάζονται οι έννοιες του Διανυσµατικού χώρου, των διανυσµάτων, των 
διανυσµατικών πεδίων, των συναρτήσεων πολλών µεταβλητών και της πολλαπλής 
ολοκλήρωσης µε εφαρµογές στην Φυσική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Διανυσµατικός Λογισµός:Ορισµός διανυσµάτων, διανυσµατικοί χώροι, εσωτερικό, εξωτερικό 
και µικτό γινόµενο. Ευθείες και επίπεδα στον τρισδιάστατο Ευκλείδειο χώρο. Διανυσµατικά 
πεδία. 
Καµπύλες: Παραµετρική αναπαράσταση καµπυλών, στις δύο και στις τρεις διαστάσεις, 
ταχύτητα και επιτάχυνση, κινούµενο  τρίεδρο, καµπυλότητα, στρέψη. 
Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών:Ορισµός συναρτήσεων δύο και περισσοτέρων µεταβλητών, 
όρια, συνέχεια, ισοσταθµικές επιφάνειες. Μερικές παράγωγοι, διαφορικό, διαφορισιµότητα 
.Ανάπτυγµα Taylor ,ακρότατα, ακρότατα υπό δεσµούς .Αλλαγές συντεταγµένων, 
µετασχηµατισµοί µερικών παραγώγων , εφαρµογές στην Ειδική Θεωρία Σχετικότητας. 
Παραµετρική αναπαράσταση επιφανειών, καµπυλόγραµµες συντεταγµένες. 
Πολλαπλή ολοκλήρωση: Διπλά ολοκληρώµατα, τριπλά ολοκληρώµατα, επικαµπύλια 
ολοκληρώµατα, επιφανειακά ολοκληρώµατα ,θεωρήµατα Green, Stokes ,Gauss.Εφαρµογές 
στην Φυσική. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Απειροστικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός» τόµος ΙΙ, Finney, Weir, Giordano, ΠΕΚ 
 «Απειροστικός και Ολοκληρωτικός Λογισµός» τόµος ΙΙ, Τοµ Άποστολ, εκδόσεις Ατλαντίς 
 «Ανώτερα Μαθηµατικά»  Spiegel, εκδόσεις ΕΣΠΙ (Shaum) 
 

 
 
ΦΦ--111313   Μαθηµατικά για Φυσικούς Ι   Μαθηµατικά για Φυσικούς Ι    AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph113.edu.physics.uoc.gr 
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές και αποτελεί µια εισαγωγή στους 
µιγαδικούς αριθµούς και τη Γραµµική Άλγεβρα, δηλ. σε έννοιες και µεθόδους των 
Μαθηµατικών τις οποίες χρησιµοποιεί η σύγχρονη Φυσική. Δίνεται έµφαση στη µελέτη των 
διανυσµατικών χώρων Rn και Cn, τη χρήση αλλά και τη βαθύτερη κατανόηση των πινάκων, 
των οριζουσών, των ιδιοτιµών και των ιδιοδιανυσµάτων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μιγαδικοί αριθµοί: Ορισµός. Αλγεβρικές ιδιότητες. Η γεωµετρική παράσταση, το µέτρο, και o 
συζυγής ενός µιγαδικού αριθµού. Η τριγωνική ανισότητα. Η πολική µορφή: όρισµα και 
πρωτεύουσα τιµή του ορίσµατος ενός µιγαδικού αριθµού. Η εκθετική µορφή: τύπος του 
Euler. Δυνάµεις και ρίζες: τύπος του de Moivre. 
 
Πίνακες και απαλοιφή Gauss. Η γεωµετρία των γραµµικών εξισώσεων. Παράδειγµα 
απαλοιφής Gauss. Συµβολισµός πινάκων και πολλαπλασιασµός πινάκων. Τριγωνικοί 
παράγοντες και εναλλαγές γραµµών: παραγοντοποίηση LU. Αντίστροφοι πίνακες και 
ανάστροφοι πίνακες. 
 
Διανυσµατικοί χώροι και γραµµικές εξισώσεις. Διανυσµατικοί χώροι και υπόχωροι. Απαλοιφή 
σε γραµµικό σύστηµα m εξισώσεων µε n αγνώστους: οι λύσεις της Ax=0 και οι λύσεις της 
Ax=b. Γραµµική ανεξαρτησία, βάση, και διάσταση. Οι τέσσερις θεµελιώδεις υπόχωροι. 
Πίνακες και γραµµικές απεικονίσεις (γραµµικοί µετασχηµατισµοί). 
 
Ορθογωνιότητα. Ορθογώνια διανύσµατα και ορθογώνιοι υπόχωροι. Εσωτερικά γινόµενα και 
προβολές σε ευθείες. Προβολές και οι βέλτιστες λύσεις ελαχίστων τετραγώνων της Ax=b. 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Τµήµα Φυσικής  Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 

  

 
- 31 - 

Ορθογώνιες βάσεις, ορθογώνιοι πίνακες, και η ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt. 
 
Ορίζουσες. Ιδιότητες της ορίζουσας. Τύποι για την ορίζουσα. Εφαρµογές των οριζουσών: 
υπολογισµός του αντιστρόφου πίνακα, κανόνας του Cramer, όγκος ενός n-διάστατου 
παραλληλεπιπέδου. 
 
Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα. Οι λύσεις της Ax=λx. Διαγωνιοποίηση ενός πίνακα. Μιγαδικοί 
πίνακες: συµµετρικοί έναντι Ερµιτιανών, και ορθογώνιοι έναντι µοναδιαίων. Μετασχηµατισµοί 
οµοιότητας.   
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 

 G. Strang, Γραµµική Άλγεβρα και Εφαρµογές, (Παν. Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2008) 
 R. V. Churchill και J. W. Brown, ``Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρµογές'' 

(Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2001). Κεφάλαιο 1. 
  Χ. Κουρουνιώτης, Σηµειώσεις µαθήµατος "Γραµµική Άλγεβρα", βασισµένες στο βιβλίο 

του G. Strang (Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο 2010)  
 A. O. Morris, Μια εισαγωγή στη Γραµµική Άλγεβρα (Εκδόσεις Γ.Α. Πνευµατικού, Αθήνα, 

1980). 
 Spiegel, Μιγαδικές Μεταβλητές   (Σειρά Shaum, Εκδόσεις ΕΣΠΙ Αθήνα 1980) 

 
 
 
ΦΦ--150150   Χρήσεις του ΥπολογιστήΧρήσεις του Υπολογιστή     AA   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 2+3 web: http://ph150.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές. Σκοπός του είναι οι εξοικείωση των 
φοιτητών µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για πλοήγηση στο διαδίκτυο και 
αναζήτηση πληροφοριών, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, χρήση εφαρµογών γραφείου 
καθώς επίσης και εξοικείωση µε το λειτουργικό σύστηµα linux. Η παρακολούθηση στο µάθηµα 
είναι υποχρεωτική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή στους υπολογιστές 
Συνοπτική εισαγωγή στους Υπολογιστές. Δοµή υπολογιστών, περιφερειακά, λειτουργικά 
Συστήµατα. Βασικά Χαρακτηριστικά. Επεξήγηση βασικών εννοιών. Προγράµµατα περιήγησης 
(web browsers) και Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (Email). Γνωριµία µε το γραφικό περιβάλλον 
του Linux. Login, logout 
Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστηµα UNIX & GNU/Linux 
Λειτουργικά συστήµατα. Συστήµατα Αρχείων. Διαχείριση αρχείων. Βασικές εντολές και 
εφαρµογές τους. Κειµενογράφοι. Άδειες Χρήσης. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων και 
φακέλων. Ασφαλής σύνδεση µε αποµακρυσµένο υπολογιστή. Πρωτόκολλο FTP. 
Εφαρµογές γραφείου για επεξεργασία κειµένου 
Δηµιουργία και Επεξεργασία κειµένων. Συγγραφή Εργασιών. Εισαγωγή Μαθηµατικών 
Συναρτήσεων. Δηµιουργία Πινάκων. Δηµιουργία Πίνακα Περιεχοµένων. Εισαγωγή 
Φωτογραφιών και Έτοιµων σχηµάτων. Διάταξη φωτογραφιών στο κείµενο. 
Εφαρµογές γραφείου για επεξεργασία δεδοµένων 
Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων. Συναρτήσεις. Υπολογισµός Διασποράς, µέσης τιµής, 
τυπικής απόκλισης. Δηµιουργία Γραφηµάτων.  
Εφαρµογές γραφείου για δηµιουργία παρουσιάσεων 
Δηµιουργία Παρουσιάσεων. 
Αρχές Προγραµµατισµού 
Συστήµατα αρίθµησης. Μετατροπές. Η σηµασία του δυαδικού. Αρχιτεκτονική υπολογιστών. 
Εισαγωγικές Έννοιες προγραµµατισµού. Μεταγλώττιση. Συναρτήσεις. Βιβλιοθήκες. Ροές 
Ελέγχου.  
Συµβολικά Μαθηµατικά 
Εξοικείωση στη χρήση διαφόρων πακέτων των συµβολικών µαθηµατικών (Mathematica). 
Ολοκληρώµατα, παραγώγοι, όρια, γραφικά, τρισδιάστατα γραφικά. 
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Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Εισαγωγή στους Υπολογιστές» – Σηµειώσεις από το Υπολογιστικό Κέντρο της Σ.Θ.Τ.Ε. 
 

 
 
 
 
ΦΦ--115511  Εισαγωγή στον ΠΕισαγωγή στον Προγραµµατισµό ρογραµµατισµό ––  FortranFortran   ΑΑ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 2+3 web: http://ph151.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό – Fortran 77 εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες 
του προγραµµατισµού µε την χρήση της έκδοσης της GNU FORTRAN 90/95 σε λειτουργικό 
περιβάλλον linux (gfortran). Όµως, οι βασικές εντολές που διδάσκονται είναι οι εντολές της 
FORTRAN 77. Το συγκεκριµένο µάθηµα είναι εργαστηριακό µάθηµα µε 3ωρα εργαστήρια και 
µία δίωρη διάλεξη ανά εβδοµάδα. Το µάθηµα εξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 
(συνήθως κάθε δύο εβδοµάδες) µε 5 εργαστηριακές εξετάσεις υπό µορφή ερωτήσεων 
πολλαπλών επιλογών που πρέπει να απαντηθούν εντός περιορισµένου χρόνου (γύρω στα 40 
λεπτά). Η εκάστοτε ύλη των εξετάσεων αυτών βασίζεται στην ήδη διδαχθείσα ύλη των 
αµέσως προηγουµένων διαλέξεων. Οι εγγραφές στα εργαστήρια γίνονται από την ιστοσελίδα 
του µαθήµατος την πρώτη εβδοµάδα διδασκαλίας. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
11 Διαλέξεις 
1. Εισαγωγικές έννοιες, κανόνες της FORTRAN, αλγεβρικές πράξεις, οι πρώτες βασικές 
εντολές: PROGRAM, STOP, END, PRINT*, READ* 
2. Συµπληρωµατικές εντολές και δυνατότητες, IMPLICIT, PARAMETER, DATA, READ(*,*), 
WRITE(*,*), ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
3. Λογικές εκφράσεις, Λογικοί τελεστές, Υποθετικές προτάσεις, IF (L1) ..., IF (L1) THEN 
...ELSEIF (L2) THEN...ELSE...ENDIF, .EQ., .NE., .GE., .GT., .LE., .LT., .AND., .OR., .NOT., 
.EQV., .NEQV., CONTINUE, GOTO nn  
4. Βρόχοι επαναλήψεων, DO...ENDDO, DO nn....nn CONTINUE, DOWHILE...ENDDO 
5. Υποπρογράµµατα SUBROUTINE, FUNCTION, CALL, RETURN 
6. Πίνακες, µεταβλητές µε δείκτες, DIMENSION Χ(10), DIMENSION X(0:9), DIMENSION X(-
5:4),  REAL X(10), REAL X(-5:4), INTEGER IX(11), INTEGER IX(-5:5), DATA 
7. OPEN, CLOSE, REWIND(unit=iu), READ(unit=iu, fmt=nnn, end=nn1, err=nn2, iostat=is),  
WRITE(unit=iu, fmt=nnn, err=nn2, iostat=is) 
8. nnn FORMAT, rAw, rIw, rFw.d, rEw.d, rGw.d, rX, /  
9. DIMENSION A(n,m), DATA, I/O, Έµµεσο DO µε PRINT, READ, WRITE, IMPLICIT, 
Συναρτήσεις εντολής 
10. DOUBLE PRECISION, nP format, EXTERNAL, INTRINSIC 
11. Σύνοψη εντολών FORTRAN77 (επανάληψη), Σειρά των εντολών 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Το πρώτο βιβλίο της Fortran 77» (John Shelley, ελληνική µετάφραση, εκδόσεις Μ. 

Γκιούρδα, Αθήνα 1991) - Το επίσηµο βιβλίο του µαθήµατος. Μικρό και συνοπτικό. 
 «Προγραµµατισµός FORTRAN 90/95 για επιστήµονες & µηχανικούς» (Δ. Ματαράς &, Φ. 

Κουτελιέρης, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσ/νίκη 2001) - Ένα πιο µοντέρνο βιβλίο της FORTRAN 
ιδίως για τις νέες δυνατότητες της FORTRAN 90/95. Σχετικά πλήρες και πολυσέλιδο - για 
αυτόν που θα χρησιµοποιήσει την FORTRAN ενεργά στην δουλειά του.  

 Σηµειώσεις διαλέξεων από την ιστοσελίδα του µαθήµατος 
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ΦΦ--152152   Αριθµητική ΑνάλυσηΑριθµητική Ανάλυση   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3+3 web:http://www.edu.physics.uoc.gr/~tety213/ 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εισαγωγή στην αριθµητική 
ανάλυση µε την ανάπτυξη αριθµητικών τεχνικών και αλγορίθµων για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων που απαντώνται στη φυσική.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Αναπαράσταση αριθµών στον υπολογιστή. Αριθµητικά σφάλµατα. Σταθερά µηχανής. 

Πειραµατικά σφάλµατα δεδοµένων. Σφάλµατα αποκοπής, στρογγύλευσης και 
αλγορίθµου. Υπο- και υπέρ-εκχύλιση. Διάδοση σφαλµάτων στους υπολογισµούς. 
Ορισµός ευστάθειας αλγορίθµων. 

 Αριθµητική επίλυση µη γραµµικών εξισώσεων. Mέθοδος διχοτόµησης. Μέθοδος σταθερού 
σηµείου. Mέθοδος Newton-Raphson και µέθοδος τέµνουσας. Αλγόριθµοι και προβλήµατα 
σύγκλισης στις παραπάνω µεθόδους.  

 Σύστηµα γραµµικών εξισώσεων. Απαλοιφή Gauss. Τριγωνοποίηση και οπισθοδρόµηση. 
Ευστάθεια. Μερική και ολική οδήγηση. Yπολογισµός ορίζουσας µε τη µέθοδο απαλοιφής 
Gauss. Υπολογισµός αντίστροφου πίνακα µε τη µέθοδο Gauss-Jordan.  Επαναληπτικές 
µέθοδοι επίλυσης συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων. 

 Αριθµητική παρεµβολή. Mέθοδος παρεµβολής κατά Lagrange για µη ισαπέχοντα σηµεία. 
Μέγιστο σφάλµα παρεµβολής. Η µέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων για προσέγγιση µε 
πολυώνυµα 1ου βαθµού.  Προσαρµογή πολυωνυµικής, λογαριθµικής και εκθετικής 
καµπύλης. Γενίκευση της µεθόδου για προσέγγιση µε πολυώνυµα n- βαθµού. 

 Αριθµητική ολοκλήρωση. Kανόνες Tραπεζίου και Simpson. Αλγόριθµοι, επιλογή βήµατος, 
ακρίβεια µεθόδων και σφάλµατα. 

 Αριθµητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Mέθοδοι 
Euler, Runge-Kutta 2ης και 4ης τάξης. Αλγόριθµοι, συγκρίσεις, σφάλµατα. Συστήµατα 
διαφορικών εξισώσεων α' βαθµού. Κανονικοποίηση διαφορικών εξισώσεων ανώτερου 
βαθµού.  

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Forsythe G.E., Malcom M.A., Moler C.B.-Αριθµητικές µέθοδοι και προγράµµατα για 

µαθηµατικούς υπολογισµούς [ΠΕΚ] 
 Ακρίβης Γ.Δ., Δουγαλής Β.- Εισαγωγή στην Αριθµητική Ανάλυση [ΠΕΚ] 
 

 
 

ΦΦ--201201  Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική I Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική I   ΑΑ   
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Σκοπός του είναι να εισάγει του φοιτητές 
στις πρώτες έννοιες και εφαρµογές της Κβαντικής Φυσικής. Δίνεται έµφαση στην σύγχρονη 
περιγραφή της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και της ύλης και της αλληλεπίδρασής τους, 
η οποία βασίζεται στις θεµελιώδεις έννοιες της κβάντωσης και της αβεβαιότητας βασικών 
φυσικών µεγεθών.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Η κβαντική θεώρηση του φωτός Η ακτινοβολία του µέλανος σώµατος, Η εξήγηση του  
Planck,  Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο,  Το φαινόµενο Compton,  Φως και βαρύτητα 

 
Η κβαντική θεώρηση της ύλης Το πλανητικό µοντέλο του ατόµου,  Η θεωρία του Bohr,  Τα 
υλοκύµατα de Broglie 
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Η θεµελίωση της κβαντικής φυσικής Η κυµατοσυνάρτηση και η εξίσωση του Schroedinger, 
Σωµατίδιο  σε κουτί,  Η στατιστική σηµασία της κυµατοσυνάρτησης και τα παρατηρήσιµα 
κβαντοµηχανικά µεγέθη, Η αρχή της αβεβαιότητας 

 
Πρώτες απλές εφαρµογές Ο αρµονικός ταλαντωτής, Το σκαλοπάτι δυναµικού – ανάκλαση,  
Το φράγµα δυναµικού - φαινόµενο σήραγγας και εφαρµογές  

 
Κβαντοµηχανική σε τρεις διαστάσεις Το άτοµο του Υδρογόνου, Το φαινόµενο Zeeman, Το 
πείραµα Stern – Gerlac,Το spin και η απαγορευτική αρχή του Pauli, Ατοµική δοµή της ύλης 

  
Στατιστική Φυσική Η κατανοµή Maxwell-Boltzmann, Κβαντική στατιστική, Bose-Einstein και 
το αέριο φωτονίων, Fermi-Dirac και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των µετάλλων. 

 
Λέιζερ Απορρόφηση, αυθόρµητη και εξαναγκασµένη εκποµπή - Αναστροφή πληθυσµών και 
λειτουργία του λέιζερ - Εφαρµογές 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:  
 R. A. Serway, C. J. Moses and C. A. Moyer, «Σύγχρονη Φυσική», Π.Ε.Κ. 
 Σ. Τραχανάς, «Κβαντοµηχανική Ι», Π.Ε.Κ. 
 

 
 
 
ΦΦ--202202  Εισαγωγή στη Εισαγωγή στη ΣύγχρονηΣύγχρονη  Φυσική  Φυσική ΙIΙI   ΑΑ   
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph202.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται στους δευτεροετείς φοιτητές του Τµήµατος. Αποτελεί συνέχεια της 
Εισαγωγής στη Σύγχρονη Φυσική Ι και καλύπτει τέσσερις ενότητες: Ειδική Θεωρία της 
Σχετικότητας, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων και Κοσµολογία, για τη 
µελέτη των οποίων χρησιµοποιούνται βασικές γνώσεις ανάλυσης, κλασσικής φυσικής και 
κβαντοµηχανικής.   
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή στη Θεωρία της Σχετικότητας  Αδρανειακά συστήµατα αναφοράς, µετασχηµατισµοί 
Lorentz. Διαστολή του χρόνου, συστολή του µήκους. Σύνθεση ταχυτήτων. Ενέργεια, ορµή, 
ενέργεια ηρεµίας. Μετασχηµατισµοί ενέργειας, ορµής. Φαινόµενο Doppler. Κίνηση σώµατος 
υπό την επίδραση δύναµης. Διάσπαση σώµατος. Σκέδαση. Φαινόµενο Compton. Διαγράµµατα 
Minkowski.  
 
Πυρηνική Φυσική Συστατικά των πυρήνων. Το νετρόνιο. Μάζα και µέγεθος των πυρήνων. Η 
κοιλάδα των ευσταθών πυρήνων. Ενέργεια σύνδεσης πυρήνα. Πυρηνικά µοντέλα. Πυρηνική 
σχάση και σύντηξη. Ραδιενέργεια α, β και γ. Το νετρίνο. Ραδιοµετρική χρονολόγηση. 
Πυρηνικές αντιδράσεις. Σκέδαση, ενεργός διατοµή, µέση ελεύθερη διαδροµή σωµατιδίου. 
Διέλευση και απορρόφηση ακτινοβολίας από την ύλη.  
 
Στοιχειώδη Σωµάτια  Η «πρώτη οικογένεια σωµατιδίων ύλης». Αδρόνια, βαρυόνια, µεσόνια, 
λεπτόνια. Οι τέσσερις αλληλεπιδράσεις. Νόµοι διατήρησης. Τα Κ µεσόνια και η 
«παραδοξότητα». Συµµετρία και νόµοι διατήρησης. Ο «Οκταπλός δρόµος» και τα κουάρκς. 
Το «χρώµα». Το «Καθιερωµένο Πρότυπο» και η εντυπωσιακή επιτυχία του. Οι φορείς και οι 
βασικές ιδιότητες των δυνάµεων. Τα «γλοιόνια» και το σωµάτιο Higgs. Το CERN και ο 
επιταχυντής LHC. Αντιδράσεις σωµατιδίων.       
 
Κοσµολογία Αστέρες, γαλαξίες. Αποστάσεις και ταχύτητες. Νόµος του $Hubble$. Η 
«Κοσµολογική Αρχή». Η θεωρία του Νεύτωνα. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της 
ΓενικήςΘεωρίας της Σχετικότητας. Ανοικτό, κλειστό Σύµπαν. Η κρίσιµη πυκνότητα. Τα πρώτα 
τρία λεπτά της ζωής του Σύµπαντος. Η «Θερµοκρασία Υποβάθρου». Το «Πληθωριστικό 
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Σύµπαν». Η «Σκοτεινή Ενέργεια», η «Σκοτεινή ύλη» και το µέλλον του Σύµπαντος.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Σύγχρονη Φυσική» – R. Serway, C. Moses, C. Moyer. Π.Ε.Κ. 
 «Μοντέρνα Φυσική», A. Beiser. McGraw Hill, 1995.  
 «Κλασική και Σύγχρονη Φυσική, ΙΙΙ», K.Ford. Εκδόσεις Πνευµατικού, 1980. 
 «Τα Πρώτα Τρία Λεπτά», S. Weinberg. Εκδόσεις Ειρµός, 1991. 
 

 
 
 
 
 
ΦΦ--204204  Κλασσική Μηχανική I  Κλασσική Μηχανική I    AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph204.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές που είναι εξοικειωµένοι µε τις θεµελιώδεις 
έννοιες της µηχανικής, το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό και έχουν βασικές γνώσεις 
διαφορικών εξισώσεων. Στις διαλέξεις εξετάζονται προβλήµατα σχετικά µε τη µηχανική ενός 
σωµατίου, συστηµάτων σωµατίων και στερεών σωµάτων. Επίσης εισάγονται οι µέθοδοι 
Lagrange. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
1. Νόµοι του Νεύτωνα, µονοδιάστατη κίνηση (1 βδοµάδα). 

2. Κίνηση κοντά σε ισορροπία. Αρµονικός ταλαντωτής, αποσβυνόµενος ταλαντωτής, 
συντονισµός, ταλαντωτής µε περιοδική δύναµη (2 βδοµάδες). 

3. Τρισδιάστατα προβλήµατα. Ενέργεια, διατρητικές δυνάµεις, ροπή, στροφορµή, κεντρικές 
δυνάµεις, διατήρηση στροφορµής (1 βδοµάδα). 

4. Κεντρικές διατρητικές δυνάµεις. Ισότροπος αρµονικός ταλαντωτής, νόµοι διατήρησης,  
νόµος αντίστροφου τετραγώνου, τροχιές, σκέδαση σε κεντρικό πεδίο δυνάµεων (2 
βδοµάδες). 

5. Περιστρεφόµενα πλαίσια αναφοράς. Μη αδρανιακά συστήµατα αναφοράς, επιτάχυνση, 
φαινόµενη βαρύτητα, δύναµη Coriolis (1 βδοµάδα). 

6. Το πρόβληµα των δύο σωµάτων. Κέντρο µάζας, σχετικές συντεταγµένες, σύστηµα κέντρου 
µάζας, ελαστικές κρούσεις (1 βδοµάδα). 

7. Συστήµατα πολλών σωµάτων. Ολική ορµή, στροφορµή, κινητική ενέργεια. Εξισώσεις 
Lagrange (1 βδοµάδα). 

8. Στερεά σώµατα: περιστροφή γύρω από άξονα. Περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα, 
κύριοι άξονες αδράνειας, ροπές αδράνειας (1 βδοµάδα). 

9. Δυναµική στερεού σώµατος (1,5 βδοµάδες). 

10. Εξισώσεις Lagrange (1,5 βδοµάδες) 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Κλασσική Μηχανική», TWB Kibble, Μετάφραση: Λ. Σαρδελής, Π. Δίτσας, Επιµέλεια: Γ. Ι. 

Παπαδόπουλος, ΟΕΔΒ, 1985 
 «Εισαγωγή στη Θεωρητική Μηχανική», Κ. Χ. Τσίγκανος, Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης (2004)  
 «Θεωρητική Μηχανική», Schaum's Outline Series, M. R. Spiegel, Μετάφραση: Ι. Α. 

Χατζηαγαπίου, Επιµέλεια:  Γ. Ι. Παπαδόπουλος, ΕΣΠΙ, Αθήνα, 1985 
 

 
ΦΦ--207207  Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ –– Ηλεκτρισµός Ηλεκτρισµός   AA  
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ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε έννοιες ηλεκτρισµού και 
µαγνητισµού, µέσω µιας σειράς πειραµάτων. Απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση και 
κατανόηση των πειραµάτων είναι η σωστή και σε βάθος προετοιµασία των φοιτητών στο 
θεωρητικό υπόβαθρο κάθε πειραµατικής άσκησης. Tο εργαστήριο απευθύνεται σε 
δευτεροετείς φοιτητές. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εκτελούνται από όλους τους φοιτητές τα ακόλουθα πειράµατα. 
- Βασικές Μετρήσεις Συνεχούς Ρεύµατος -  Λειτουργία και χρήση παλµογράφου -  Κυκλώµατα 
RC - Κυκλώµατα RL - Κυκλώµατα RLC - Επίδραση ηλεκτρικού πεδίου στην κίνηση 
ηλεκτρονίων - Επίδραση µαγνητικού πεδίου στην κίνηση ηλεκτρονίων -Μέτρηση του e/m 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις Μαθήµατος: “Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής ΙΙ”, Επιµέλεια Ε. Δρακάκης, 

Ηράκλειο, 2002 
 “Electricity and Magnetism: Berkeley Physics Course v.2”, E.M.Purcell, McGraw-Hill, NY, 

1965 (Ελληνική έκδοση, ΕΜΠ) 
 

 
 
 
 
 
ΦΦ--208208  Εργαστήριο Φυσικής  ΙΙI Εργαστήριο Φυσικής  ΙΙI –– Οπτική Οπτική   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε έννοιες οπτικής, φυσικής και 
γεωµετρικής, µέσω µιας σειράς πειραµάτων. Καλύπτονται οι βασικότερες έννοιες της οπτικής 
(συµβολή, περίθλαση, πόλωση, φασµατοσκοπία) και χρησιµοποιούνται πειραµατικές διατάξεις 
τόσο µε σύµφωνες (laser) όσο και µε ασύµφωνες πηγές. Απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση 
και κατανόηση των πειραµάτων είναι η σωστή και σε βάθος προετοιµασία των φοιτητών στο 
θεωρητικό υπόβαθρο κάθε πειραµατικής άσκησης. Tο εργαστήριο απευθύνεται σε 
δευτεροετείς φοιτητές. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Γεωµετρική οπτική, λεπτοί φακοί – διάδοση στην ύλη, δείκτης διάθλασης – οπτικές 
κοιλότητες – πόλωση φωτός – οπτικά φράγµατα – περίθλαση Fraunhofer  – οπτική 
ενεργότητα – περίθλαση µικροκυµάτων – φασµατοσκοπία εκποµπής. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Hecht, Optics, Addison Wesley 
 Αναστασάκης Ε, Σύγχρονη Πειραµατική Οπτική, Εκδόσεις ΕΜΠ 
 Fowles G. R., Introduction to Modern Optics, Dover 
 

 
 
 
 
 
ΦΦ--212111  Διαφορικές Εξισώσεις Ι:  Συνήθεις διαφορικές εξισώσειςΔιαφορικές Εξισώσεις Ι:  Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις   AA  
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ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές και έχει ως κύριο στόχο του να τους 
εισάγει στις βασικές έννοιες και τεχνικές των συνήθων διαφορικών εξισώσεων και στις 
εφαρµογές τους στα βασικά προβλήµατα της Μηχανικής, του ηλεκτροµαγνητισµού αλλά και 
περιοχών εκτός Φυσικής.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
1.  Απλές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως: Εισαγωγικές έννοιες.  Το πρόβληµα των 
αρχικών τιµών.  Η έννοια της γενικής λύσης µιας ΔΕ.  Διαχωρίσιµες εξισώσεις, οµογενείς 
εξισώσεις, γραµµικές εξισώσεις πρώτης τάξεως.  (Εξισώσεις Bernoulli και  Ricatti).  Ακριβείς 
εξισώσεις και ολοκληρωτικοί παράγοντες.  Απλές εφαρµογές.  (2 εβδοµάδες)     
2.  Απλές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως:  Γραµµικές εξισώσεις µε σταθερούς 
συντελεστές.  Μη οµογενείς εξισώσεις µε απλά δεύτερα µέλη.  Η µέθοδος των 
απροσδιόριστων συντελεστών.  Εξισώσεις Euler.   
3.  H εξίσωση του Νεύτωνα: Εφαρµογές στα βασικά προβλήµατα της Μηχανικής.  Κίνηση µε 
διάφορους νόµους τριβής στο οµογενές πεδίο βαρύτητας.  Ελεύθερη αρµονική ταλάντωση µε 
ή χωρίς τριβή.  Εξαναγκασµένη αρµονική ταλάντωση µε ή χωρίς τριβή.  Κίνηση µε ή χωρίς 
τριβή σ’ ένα τυχόν µονοδιάστατο πεδίο δυνάµεων.  Κίνηση στο πεδίο βαρύτητας.  Οι τροχιές 
των πλανητών, Ηλεκτρικά ανάλογα των µηχανικών προβληµάτων.  (2 εβδοµάδες) 
4.  Γενική µελέτη των γραµµικών διαφορικών εξισώσεων:  Η αρχή της υπαλληλίας.  
Γραµµική ανεξαρτησία και εξάρτηση.  Η βρονσκιανή και οι χρήσεις της.  Ο τύπος της Abel.  
Υπολογισµός της δεύτερης λύσης όταν η µία είναι ήδη γνωστή.  Ελάττωση τάξης, Πλήρης 
λύσης της µη οµογενούς όταν οι λύσεις της οµογενούς είναι γνωστές.  (1 εβδοµάδα) 
5.  Συστήµατα γραµµικών διαφορικών εξισώσεων µε σταθερούς συντελεστές:  Η µέθοδος της 
απαλοιφής και η µέθοδος της εκθετικής αντικατάστασης.  Εφαρµογές σε προβλήµατα 
συζευγµένων ταλαντώσεων και ηλεκτρικών κυκλωµάτων.  (Μέθοδοι λύσης µε χρήση 
µητρών).  Η µέθοδος του τελεστή εξέλιξης).  (2 εβδοµάδες) 
6.  Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις µε µεταβλητούς συντελεστές:  Η µέθοδος των 
δυναµοσειρών.  Από την σειρά Taylor στη σειρά Frobenius.  Παραδείγµατα.  Συνήθη και 
οµοιόµορφα σηµεία.  Το θεώρηµα του Fuchs.  Εφαρµογή στις εξισώσεις Bessel, Legendre, 
Hermite, Υπεργεωµετρικές, κ.α.  (2 εβδοµάδες) 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Τραχανάς Σ., «Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις», Σ. Τραχανά, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο, 2008 
 Boyce W., DiPrima R., «Στοιχειώδεις Διαφορικές Εξισώσεις και Προβλήµατα Συνοριακών 

Τιµών» Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης ΕΜΠ, 1999 
 Δάσιος, Γ. «Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις»,1983.  
 Μπόζη Γ. «Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρµογές», 1982.  
 Bronson, R. «Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις» ΕΣΠΙ, 1978.  
 

 
 
 
 
ΦΦ--212212  Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙΔιαφορικές Εξισώσεις ΙΙ: : Μερικές Διαφορικές ΕξισώσειςΜερικές Διαφορικές Εξισώσεις   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές και αποτελεί συνέχεια και επέκταση του 
µαθήµατος των συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Πραγµατεύεται διαφορικές εξισώσεις µε 
µερικές παραγώγους όπως αυτές εµφανίζονται κυρίως σε κλασσικά προβλήµατα συνοριακών 
συνθηκών της Φυσικής. Εισάγονται και χρησιµοποιούνται οι έννοιες του προβλήµατος 
ιδιοτιµών, των σειρών και του µετασχηµατισµού Fourier, των ειδικών συναρτήσεων Legendre 
και Bessel, των συναρτήσεων Green.   
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Διδακτέα Ύλη: 
1. Μερικές διαφορικές εξισώσεις χωριζόµενων µεταβλητών. Μερικές διαφορικές εξισώσεις 
χωριζόµενων µεταβλητών. Οι εξισώσεις κύµατος, Laplace και θερµότητας. Αρχικές και 
συνοριακές συνθήκες που οδηγούν σε µοναδική λύση. Το παράδειγµα της ταλαντευόµενης 
χορδής. 
2. Θεωρία Sturm-Liouville, σειρές Fourier. Προβλήµατα συνοριακών τιµών για συνήθεις 
διαφορικές εξισώσεις: θεωρία Sturm-Liouville. Τα βασικά θεωρήµατα του προβλήµατος 
ιδιοτιµών. Θεµελίωση µέσω τελεστών. Ιδιόµορφα προβλήµατα ιδιοτιµών. Αναπτύγµατα σε 
πλήρη συστήµατα ιδιοσυναρτήσεων. Σειρές Fourier. 
3. Οι εξισώσεις κύµατος, Laplace και θερµότητας σε πεπερασµένα χωρία. Η µονοδιάστατη 
εξίσωση θερµότητας (ψύξη µεταλλικής πλάκας σε λουτρό µηδενικής θερµοκρασίας, 
αποκατάσταση θερµικής ισορροπίας σε αµφίπλευρα µονωµένο τοίχο).  Η διδιάστατη εξίσωση 
Laplace σε Καρτεσιανές, πολικές συντεταγµένες και η τρισδιάστατη εξίσωση Laplace σε 
σφαιρικές συντεταγµένες (το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό τετραγώνου, κυλινδρικού 
πυκνωτή, σφαιρικού πυκνωτή). Η διδιάστατη κυµατική εξίσωση σε Καρτεσιανές, πολικές 
συντεταγµένες (ταλαντώσεις τετραγωνικού, κυκλικού τυµπάνου). Προβλήµατα µε µη 
οµογενείς συνοριακές συνθήκες. 
4. Οι εξισώσεις κύµατος, Laplace και θερµότητας σε άπειρα χωρία. Επέκταση της βασικής 
θεωρίας σε προβλήµατα ιδιοτιµών µε συνεχές φάσµα. Ο µετασχηµατισµός Fourier. Η εξίσωση 
θερµότητας σε άπειρο ή ηµιάπειρο διάστηµα. Η συνάρτηση εξέλιξης του θερµοκρασιακού 
πεδίου. Η κυµατική εξίσωση στο άπειρο επίπεδο. 
5. Μη οµογενείς διαφορικές εξισώσεις: Συνάρτηση Green. Προβλήµατα συνοριακών τιµών για 
µη οµογενείς διαφορικές εξισώσεις. Ορισµός και κατασκευή της συνάρτησης Green για 
συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Η µέθοδος της συνάρτησης Green για µερικές διαφορικές 
εξισώσεις. Συναρτήσεις Green σε πεπερασµένα χωρία. 
6. Ειδικές συναρτήσεις της Μαθηµατικής Φυσικής. Η έννοια της γεννήτριας συνάρτησης και 
των αναδροµικών σχέσεων. Πολυώνυµα Legendre και συναρτήσεις Bessel: Βασικές ιδιότητες 
και υπολογιστικές τεχνικές.        
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σ. Τραχανάς, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης (2001). 
 Brown, J., Churchill, R., Fourier Series and Boundary Value Problems (5th ed.), McGraw-

Hill (1993). 
 Ι. Βέργαδος, Μαθηµατικές Μέθοδοι Φυσικής, ΟΕΔΒ (1986).  

 
 
 

ΦΦ--230230  Αστροφυσική IΑστροφυσική I   BB  
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εισαγωγή στην φυσική των 
άστρων, ξεκινώντας από την ιστορία της Αστρονοµίας ενώ στη συνέχεια επεξεργάζεται την 
φυσική του Ήλιου και των άλλων άστρων καθώς και την εξέλιξή τους. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή στην Αστρονοµία (Ιστορία της Αστρονοµίας-Το Ηλιακό σύστηµα), Αποστάσεις και 
Λαµπρότητα των ουράνιων αντικειµένων (Τηλεσκόπια-Διαστάσεις στο Σύµπαν), Ηλιακή 
ακτινοβολία και τα άστρα (Ηλιακή σταθερά - Ακτινοβολία µέλανος σώµατος), Στοιχεία για τη 
φυσική του Ήλιου (Πυρηνική καύση – Πυρηνοσύνθεση - Διάχυση φωτονίων -  Δινορεύµατα -
Φαινόµενα της ατµόσφαιρας του Ήλιου),  Αστρικά σµήνη και το διάγραµµα Hertzsprung – 
Russel, Δοµή και εξέλιξη των άστρων (Κύρια ακολουθία-Κλάδος γιγάντων-Έκρηξη 
υπερκαινοφανών), Αστρικός θάνατος (Λευκοί Νάνοι - Αστέρες Νετρονίων – Μαύρες 
Τρύπες),Διπλά άστρα (Συµπαγή άστρα σε διπλά συστήµατα-Δίσκος προσρόφησης-Πίδακες).  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Αστροφυσική: Δοµή και εξέλιξη του Σύµπαντος»- Frank Shu - Τόµος Ι  
 «Εισαγωγή στην Αστρονοµία» Χ. Βάρβογλη, Ι. Σειραδάκη 
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 «Stellar Astrophysics» - E. Boem-Vitense 
 

 
 

ΦΦ--232232  Παρατηρησιακή ΑστροφυσικήΠαρατηρησιακή Αστροφυσική   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Στο µάθηµα αυτό περιγράφονται τα όργανα, οι µέθοδοι και τα βασικά φαινόµενα που 
αφορούν τη σύγχρονη Παρατηρησιακή Αστροφυσική. Προϋποθέτει τη γνώση βασικών 
εννοιών Αστροφυσικής και Σύγχρονης Φυσικής όπως αυτές που διδάσκονται στα µαθήµατα 
Φ-230 και Φ-201 αντίστοιχα. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Σύντοµη εισαγωγή στην Αστροφυσική. 
 Οπτικά τηλεσκόπια. 
 Οπτικοί ανιχνευτές. 
 Φωτοµετρία. 
 Επίδραση της διαστρικής ύλης και της γήινης ατµόσφαιρας. 
 Φασµατοσκοπία. 
 Παρατηρήσεις σε άλλες περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος,(υπέρυθρη 

ακτινοβολία, ακτίνες-Χ ακτίνες-γ, νετρίνα). 
 Συµβολοµετρία. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 G. Rieke, “Detection of Light: From the Utraviolet to the Submillimeter”, Cambridge 

Univ. Press, (2003) 
 C. R. Kitchin, “Astrophysical Techniques”, Adam Hilger (1984). 
 T. Augusteijn, “An Introduction to Astronomical Photometry”, Erasmus-European 

InterUniversity Program (1992). 
 S. Mclean, “Electronic Imaging in Astronomy”, Wiley (1997) 
 D. Schroeder, “Astronomical Optics”, Academic Press (1987) 
 H. Bradt, “Astronomy Methods”, Cambridge University Press (2004) 
 

 
 

ΦΦ--234234  Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονοµ ικών  ΠαρατηρήσεωνΔιεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονοµ ικών  Παρατηρήσεων   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Στο µάθηµα αυτό δίνονται βασικά στοιχεία για την ανάλυση Αστρονοµικών δεδοµένων 
(κυρίως ψηφιακών εικόνων CCD από το τηλεσκόπιο 1.3 m του Αστεροσκοπείου του 
Σκίνακα). Αποτελείται από 6 εργαστηριακές ασκήσεις που αναφέρονται σε ύλη των 
µαθηµάτων Αστροφυσική Ι, Αστροφυσική ΙΙ και Παρατηρησιακή Αστροφυσική. Οι ασκήσεις 
πραγµατοποιούνται στην αίθουσα υπολογιστών του Τµήµατος, µε τη χρήση του κατάλληλου 
αστρονοµικού λογισµικού. Οι φοιτητές ασκούνται σε οµάδες των δύο ατόµων. Επίσης, την 
τελευταία βδοµάδα, οι φοιτητές προετοιµάζουν και πραγµατοποιούν παρατηρήσεις µε το 
τηλεσκόπιο 1.3 m στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μια σύντοµη περιγραφή των ασκήσεων είναι οι ακόλουθη: 
  
 Επεξεργασία CCD εικόνων: εξοικείωση µε τη χρήση του αστρονοµικού υπολογιστικού 

προγράµµατος IRAF. Εκµάθηση και εφαρµογή καθιερωµένων τεχνικών επεξεργασίας 
ψηφιακών εικόνων (BIAS & FLAT-FIELD) καθώς και καθορισµός διατοµής κατάλληλου 
ανοίγµατος για την µέτρηση του µεγέθους ενός αστεριού.  
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 Φωτοµετρία µε τη χρήση εικόνων CCD: καθορισµός του µεγέθους σηµειακών πηγών σε 
ψηφιακές εικόνες CCD.  Εκτενής συζήτηση και εφαρµογή των µεθόδων µετασχηµατισµού 
µεγεθών στο Καθιερωµένο Σύστηµα.  

 Χρώµα στην Αστρονοµία: συζήτηση για τα διαγράµµατα χρώµατος-µεγέθους και 
χρώµατος-χρώµατος. Χρήση τους για τον καθορισµό του φασµατικού τύπου αστέρα. Σ' 
αυτή την άσκηση οι φοιτητές θα µάθουν επίσης πως να φτιάχνουν έγχρωµες εικόνες 
αντικειµένων Messier.   

 Το διάγραµµα Hertzsprung-Russell: ανοικτά σµήνη αστέρων: κατασκευή διαγράµµατος  
Hertzsprung-Russell για ανοικτό σµήνος αστέρα και κατανόηση της χρησιµότητάς του.  

 Σφαιρωτά σµήνη Αστέρων: µέτρηση της πυκνότητας αστέρων ως συνάρτηση της ακτίνας 
από το κέντρο του σµήνους, προσαρµογή µοντέλων του King και εύρεση της δυναµικής 
ακτίνας και µάζας του Σµήνους.  

 Ταξινόµηση ελλειπτικών γαλαξιών: ταξινόµηση γαλαξιών κατά Hubble. Εύρεση της 
ακτινικής κατανοµής φωτός σε ελλειπτικούς γαλαξίες, ταξινόµηση τους και επαλήθευση 
του νόµου του de  Vaucouleurs. 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Αστροφυσική: Δοµή και εξέλιξη του Σύµπαντος»- Frank Shu - Τόµος Ι  
 

 
 

ΦΦ--251251  Εισαγωγή στις γλώσσες Προγραµµατισµού C και C++Εισαγωγή στις γλώσσες Προγραµµατισµού C και C++  ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα αποτελεί µια εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++. Παρουσιάζονται τα 
στοιχεία της γλώσσας σύµφωνα µε το ISO Standard του 1998 και οι σύγχρονες µέθοδοι 
προγραµµατισµού µε έµφαση σε ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη επιστηµονικών κωδίκων. Η 
διάρκεια του µαθήµατος δεν επιτρέπει µεν εµβάθυνση, είναι, όµως, επαρκής για την 
απόκτηση ενός καλού υποβάθρου για περαιτέρω ενασχόληση. Το µάθηµα απευθύνεται σε 
προπτυχιακούς φοιτητές θετικών επιστηµών µε εισαγωγικές γνώσεις χρήσης και 
προγραµµατισµού υπολογιστών αλλά και µε διάθεση να µάθουν περισσότερα. Είναι 
απαραίτητο να έχουν επιτύχει σε µάθηµα επιπέδου ΗΥ0 (ΕΤΥ113, Χρήση Υπολογιστών) και 
στο ΗΥ1 (ΕΤΥ114, Fortran). 
 
Διδακτέα Ύλη: 

1. Εισαγωγή, τύποι και τελεστές της C++. 
2. Συντακτικό της γλώσσας, δεσµευµένες λέξεις, κανόνες σχηµατισµού ονοµάτων. 

Θεµελειώδεις τύποι µεταβλητών: λογικός, χαρακτήρα, ακεραίων, πραγµατικών, 
µιγαδικών αριθµών. "Τύπος" void. Αριθµήσεις. Τρόποι δήλωσης και εµβέλεια 
µεταβλητών και σταθερών ποσοτήτων. Σύνθετοι τύποι. Αριθµητικοί τελεστές, 
προτεραιότητες. Αναφορές και Δείκτες. 

3. Εντολές ελέγχου, Βρόχοι. 
4. Εντολή if, τελεστής (?:), εντολή switch, εντολή goto, συνάρτηση assert. Δοµή while, 

do while, for. Εντολές continue, break. 
5. Συναρτήσεις. 
6. Ορισµός και κλήση συνάρτησης, συνάρτηση main. Overloading, συναρτήσεις 

template. Μαθηµατικές συναρτήσεις της C++. 
7. Standard Library. 
8. Συλλογές (containers): vector, deque, list, set, multiset, map, multimap. 

Αλγόριθµοι, Function objects. 
9. Προχωρηµένα Θέµατα.  
10. Κλάσεις, στοιχεία προγραµµατισµού object-based και object-oriented. Μεθοδολογία 

οργάνωσης προγραµµάτων. Διασύνδεση µε βιβλιοθήκες συναρτήσεων σε FORTRAN 
και C. 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του µαθήµατος 
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ΦΦ--252252  Ανάπτυξη Αντικειµενοστρεφών Λογισµ ικών µε JAVAΑνάπτυξη Αντικειµενοστρεφών Λογισµ ικών µε JAVA  ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web:  
  
Σκοπός: 
Σε διάστηµα λίγων χρόνων από την εµφάνιση της JAVA, έχει γραφτεί περισσότερος κώδικας 
σε JAVA από όλες τι άλλες γλώσσες συνολικά από καταβολής προγραµµατισµού. Υπάρχουν 
αρκετοί λόγοι γι'αυτό, µεταξύ των οποίων, η φορητότητα προγραµµάτων γραµµένων σε 
JAVA, αλλά ίσως ο κύριος λόγος είναι η σηµαντική απλούστευση υποστήριξης 
Αντικειµενόστρεφους προγραµµατισµού. 
Το µάθηµα τούτο µας δίνει την δυνατότητα να εξερευνήσουµε την ίδια την γλώσσα JAVA 
καθώς και τις θεµελιώδεις έννοιες του Αντικειµενόστρεφους Προγραµµατισµού. Ξεκινώντας 
από το “µηδέν” µε “Hello Java World”,  το µάθηµα καλύπτει όλο το συντακτικό και τι έννοιες 
της γλώσσας, την JAVA σαν περιβάλλον ανάπτυξης παντός είδους λογισµικών, αλλά 
παράλληλα αναπτύσσουµε και τις θεµελιώδεις έννοιες του Αντικειµενόστρεφους 
Προγραµµατισµού (Object Orientation). 
 
Διδακτέα Ύλη: 

1. Εισαγωγή στην JAVA  
2. Εισαγωγή στον Αντικειµενόστρεφη Προγραµµατισµό -  Abstraction, Classes, Objects - 

Attributes, Methods and Constructors – Encapsulation - Packets 
3. Keywords - Τύποι Δεδοµένων, Ονοµατοδοσία, User-defined Types  
4. Εκφράσεις και Εντολές Ελέγχου (Flow of Control)  
5. Πίνακες (Static Arrays)  
6. Σχεδιασµός Κλάσεων και Δηµιουργία Αντικειµένων - Κληρονοµικότητα (Inheritance) - 

Πολυµορφισµός (Polymorhism) - Virtual Method Invocation 
7. Advanced Class Features – Statics - Abstract Classes – Interfaces - Inner Classes 
8. Διαχείριση λαθών, Exceptions and Exception Handling  
9. Collections and the Generics Framework  
10. Input/Output Fundamentals  
11. Γραφικά(GUI), SWING  
12. Διαχείριση Γεγονότων (Event handling)  
13. Πολυνηµατικος Προγραµµατισµός (Multithreaded Programming)  
14. Δίκτυα και TCP/IP 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Bruce Eckel, “Thinking in JAVA”, 3rd Edition 
 Kathy Sierra, Bert Bates, “Head First JAVA” 
 

 
 
ΦΦ--262262  Αρχές ΙατρικήςΑρχές Ιατρικής  Φυσική Φυσικήςς   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα είναι εισαγωγικό στην  Ιατρική Φυσική και αποσκοπεί στην εξοικείωση του 
φοιτητή µε τις εφαρµογές της φυσικής στον τοµέα της υγείας.  Το µεγαλύτερο µέρος του 
µαθήµατος αφιερώνεται στην  µελέτη των αλληλεπιδράσεων των ιοντιζουσών και µη 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών  µε  την ύλη. Το παραπάνω αποτελεί προϋπόθεση στην κατανόηση  
των αρχών που διέπουν την λειτουργία των συγχρόνων διαγνωστικών τεχνικών, οι οποίες  
µελετώνται εισαγωγικά. Εποµένως συνιστάται στους φοιτητές 3ου ή 4ου έτους που έχουν 
παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα Φ-101, Φ-102 και Φ-201. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
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Ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
1. Δοµή της  ύλης  Το άτοµο, στερεά, υπεραγωγιµότητα, ο πυρήνας, πυρηνική σύντηξη 

και σχάση, πυρηνικό σπίν και µαγνητικές ροπές 
2. Ραδιενεργές διασπάσεις. Πυρηνική σταθερότητα και διάσπαση, διάσπαση α και β, 

ισοµερής µεταβάσεις, εξισώσεις διάσπασης και ηµίσεια ζωή. 
3. Αλληλεπιδράσεις  ιοντιζουσών ακτινοβολιών µε την ύλη. Χαρακτηριστικά των 

αλληλεπιδράσεων.  Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, Σκεδάσεις Compton, Rαyleigh, 
Δίδυµος γένεση.  Αλληλεπιδράσεις e, αλληλεπιδράσεις βαρέων  φορτισµένων 
σωµατιδίων, αλληλεπιδράσεις νετρονίων. Ακτινοβολία Χ και γ.  

4. Παραγωγή ακτινών Χ.  Συµβατικός σωλήνας ακτινών Χ., Φάσµατα εκποµπής και 
φιλτράρισµα.   

5. Ανιχνευτές ακτινοβολίας.  Θάλαµος ιονισµού, αναλογικοί µετρητές, Geiger-Muller, 
ανιχνευτές στερεού και υγρού σπινθηρισµού, ηµιαγώγιµοι  ανιχνευτές  

6. Ποιότητα και  Ποσότητα ακτινοβολίας. Παραδοσιακές µονάδες και διεθνή πρότυπα. 
Εκποµπή ραδιενέργειας. Μονάδες ακτινοβολούµενης δόσης , µέτρηση δόσεως 
ακτινοβολίας. 

7. Ακτινοδιάγνωση Ακτινοσκόπηση. Υπολογιστική τοµογραφία (CT) Αρχές λειτουργίας, 
µέθοδοι σάρωσης, δοσηµετρία, ποιοτικός έλεγχος. 

8. Όργανα για πυρηνική απεικόνιση.Tοµογραφία Εκποµπής Ποζιτρονίων (PET) 
 
Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

1. Κύµατα υπερήχων. Κυµατική κίνηση, διάδοση του ήχου. Χαρακτηριστικά ήχων, 
ένταση, ταχύτητα, σύνθετη αντίσταση, συντελεστές εξασθένισης και απορρόφησης.  
Ανάκλαση σκέδαση και απορρόφηση υπερήχων. Όργανα υπερήχων, Το φαινόµενο 
Doppler. 

2. Αρχές ιατρικού NMR και απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού  MRI. Αλληλεπίδραση 
του πυρήνα µε στατικά µαγνητικά πεδία. Περιστροφή και µετάπτωση.. 
Κβαντοµηχανική ερµηνεία, µεταπτώσεις Τ1 και Τ2. Χρόνοι Τ1 και Τ2 σε βιολογικά 
υλικά. Όργανα µαγνητικού συντονισµού. 

3. Οπτικές µέθοδοι ιατρικής απεικόνισης. Ανθρώπινη όραση. Αλληλεπίδραση φωτός µε 
ιστό, οπτικές ιδιότητες ιστού, φωτο-αποδόµηση, φωτοχήµικα, και φωτοακουστικά 
φαινόµενα. Optical Coherence Tommography (OCT), Μικροσκοπία. 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Ιατρική Φυσική» – Κ.Ψαρράκος (Τόµοι Ι & ΙΙ)  
 «The Physics of Medical Imaging» - S  Webb 
 «Τhe Physics of Radiology» – H.Ε. Johns and J.R Cunningham 
 «Introduction to radiobiological Physics and radiation Dosimetry»- F.H. Attix 
 

 
 
 
ΦΦ--271271  Εισαγωγή στΕισαγωγή στην Θεωρία Κυκλωµάτων ην Θεωρία Κυκλωµάτων   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται κυρίως σε δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία 
εντατική εισαγωγή στην θεωρία γραµµικών ηλεκτρικών κυκλωµάτων.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Απλά Κυκλώµατα: Ορισµοί στοιχείων κυκλωµάτων, Νόµοι Kirchoff, Γραµµικότητα και 

Υπέρθεση, Ορισµοί τοπολογικών στοιχείων κυκλωµάτων, Τελεστικοί Ενισχυτές. 
 Τεχνικές Ανάλυσης Ωµικών Κυκλωµάτων: Ανάλυση κόµβων, Ανάλυση βρόχων, Εισαγωγή 

στην Δυαδικότητα, Θεωρήµατα Thevenin και Norton. 
 Κυκλώµατα Μεταβατικής Κατάστασης: Αυτεπαγωγή και Χωρητικότητα, Βηµατική 

Συνάρτηση, Κυκλώµατα RC, RL και RLC. 
 Ηµιτονοειδής Ανάλυση: Μιγαδικές συναρτήσεις εξαναγκασµού, Φάσωρες, Εµπέδηση, 

Ανάλυση κόµβων και βρόχων για ηµιτονοειδή σήµατα, Θεωρήµατα Thevenin και Norton 
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στο χώρο φασώρων, Διαγράµµατα φασώρων, Απόκριση σαν συνάρτηση της συχνότητας, 
Μέση Ισχύς και τιµές RMS. 

 Μιγαδική Συχνότητα: Έννοια της Μιγαδικής Συχνότητας, Γενικευµένοι Φάσωρες, 
Ανάλυση κυκλωµάτων µε συναρτήσεις εξαναγκασµού µιγαδικής συχνότητας. 
Συναρτήσεις µεταφοράς. Πόλοι-Ρίζες. Διαγράµµατα Bode. 

 Ανάλυση Fourier: Περιοδικά σήµατα. Ανάλυση Fourier περιοδικών σηµάτων. 
Μετασχηµατισµοί Fourier. Μοναδιαία κρουστική συνάρτηση εξαναγκασµού.  Συνέλιξη και 
απόκριση κυκλωµάτων στο πεδίο των χρόνων. Απόκριση στο πεδίο συχνοτητας. 

 Μετασχηµατισµοί Laplace: Ορισµός και ιδιότητες µετασχηµατισµού Laplace. Συνέλιξη. 
Εφαρµογές µ/τα Laplace. Συνάρτηση µεταφοράς και µ/τα Laplace. 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 “Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων”, W.H.Hayt και J.E.Kemmerly, Εκδ. Τζιόλα, 

Θεσσαλονίκη, 2002 
 “Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων”, τόµοι Α και Β, Ν. Μάργαρης, Εκδ. Τζιόλα, 

Θεσσαλονίκη, 2000 
 “Μικροηλεκτρονικά Κυκλώµατα”, A.S.Sedra και K.C.Smith, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 

1994 
 “Ηλεκτρικά Κυκλώµατα”, J.Edminister, ΕΣΠΙ Εκδοτική ΕΠΕ, Αθήνα, 1980  
 “Electrical Network Theory”, N.A.Balabian και T.A.Bickart, J.Wiley and Sons, New York, 

1969 
 “Basic Circuit Theory” C.A.Desoer και E.S.Kuh, McGraw-Hill, New York, 1969 
 

 
 
 
ΦΦ--273273  Εισαγωγή στις Ηµ ιαγωγικές ΔιατάξειςΕισαγωγή στις Ηµ ιαγωγικές Διατάξεις   BB  
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 2+1 web:   
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Γίνεται εισαγωγή των βασικών εννοιών 
της φυσικής στερεάς κατάστασης, των ιδιοτήτων των ηµιαγωγών και των τεχνικών 
ανάπτυξης και επεξεργασίας τους και εξηγείται πως υλοποιούνται και λειτουργούν οι 
βασικότερες µικροηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές ηµιαγωγικές διατάξεις (δίοδος, 
τρανζίστορ, δίοδος λέιζερ, LED, φωτοδίοδος), στις οποίες βασίζονται τα σύγχρονα συστήµατα 
επικοινωνιών και πληροφορικής.   
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή στους Ηµιαγωγούς: Είδη στερεών υλικών, χηµικοί δεσµοί και ηλεκτρικές ιδιότητες, 
οικογένειες ηµιαγωγών και πεδία εφαρµογών, ενεργειακές ζώνες και ενεργειακό χάσµα, οι 
φορείς ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές, οι προσµίξεις εµπλουτισµού δότες και αποδέκτες, 
αγωγιµότητα τύπου-n και τύπου-p. 
Φυσική των φορέων: Κατανοµή Fermi-Dirac, στάθµη Fermi, ενεργές πυκνότητες 
καταστάσεων, κατανοµή και συγκεντρώσεις των φορέων σε ισορροπία,  εξάρτηση από την 
θερµοκρασία, εξάρτηση από τις συγκεντρώσεις δοτών και αποδεκτών, ρεύµατα ολίσθησης και 
διάχυσης, γένεση-επανασύνδεση, απορρόφηση και εκποµπή φωτονίων. 
Τεχνικές ανάπτυξης ηµιαγωγών και κατασκευής διατάξεων: Ανάπτυξη κρυστάλλων και 
επιταξιακή ανάπτυξη, µέθοδοι Czochralski για Si και GaAs, η επίταξη µε µοριακές δέσµες 
(ΜΒΕ), η επίταξη αερίου φάσης µεταλλοργανικών (MOVPE), διεργασίες κατασκευής 
διατάξεων, φωτολιθογραφία, είδη φωτορεζίστ, σχηµατισµός σχεδίων µετάλλων µε τις 
µεθόδους ανασηκώµατος  και χάραξης. 
Ηµιαγωγικές διατάξεις και ολοκληρωµένα κυκλώµατα: Διαγράµµατα ενεργειακών ζωνών στις 
διατάξεις, η επαφή pn, εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, ανορθωτική συµπεριφορά, λειτουργία 
LED, φωτοδιόδου και φωτοβολταϊκής κυψελίδας, κατασκευή και λειτουργία διόδου λέιζερ, τα 
τρανζίστορ FET, κατασκευή και λειτουργία MESFET GaAs, θέµατα διαστάσεων, ταχύτητας και 
κατασκευής των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
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 «Οπτοηλεκτρονική», Jasprit Singh, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΤΖΙΟΛΑ Ε., 1998  
 «Αρχές Ηλεκτρονικών Υλικών και Διατάξεων», S. O. Kasap, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παπασωτηρίου, 

2004 
 «Electronic Materials Science: For Integrated Circuits in Si and GaAs», J.W. Mayer & S. 

S. Lau, Macmillan, NY, 1988  
 «Semiconductor Fundamentals», 2nd Edition, Modular Series on Solid State Devices, 

Volume I, R. F. Pierret, Addison Wesley, MA, 1988 
 «Solid State electronic Devices», B.G. Streetman and S. Banerjee, 6th Edition, Prentice 

Hall 
 «Σηµειώσεις», Α. Γεωργακίλας 
 

 
 
ΦΦ--277277  Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Ηλεκτρονική Μικροσκοπία   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το Μάθηµα της Η/Μ αποσκοπεί στο να εισαγάγει του φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής και όχι 
µόνο, στις βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας ξεκινώντας µε θέµατα 
γεωµετρικής και φυσικής οπτικής και καλύπτοντας  θέµατα όπως δοµή και λειτουργία των 
µικροσκοπίων Σάρωσης, Διέλευσης και Ατοµικών Δυνάµεων, δηµιουργία κενού και βασικών 
αρχών σχηµατισµού ειδώλων. Περιλαµβάνει κεφάλαια ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, 
περίθλασης ηλεκτρονίων και µεθόδου ZAF. Αναπόσπαστο κοµµάτι του µαθήµατος είναι µια 
σειρά επισκέψεων στα εργαστήρια και ενεργή συµµετοχή των φοιτητών σε θέµατα 
παρασκευής και ανάλυσης δειγµάτων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Γενικές αρχές: Γεωµετρική και Φυσική Οπτική – Είδωλα – Φακοί – Απλό και σύνθετο 

µικροσκόπιο -  Διαφράγµατα– Δίσκοι Airy – Διακριτική Ικανότητα. 
 Η εξέλιξη του µικροσκοπίου: Η/Μ Ακτινοβολία – Κύµατα Ηλεκτρονίων – Μικροσκόπιο  

ακτίνων Χ  –   µαγνητικοί φακοί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Είδη ηλεκτρονικών µικροσκοπίων: ΤΕΜ. ΤΕΜ/R. STEM. SEM. EXMA. Φωταύγεια. 

Μικροσκόπια εκποµπής ηλεκτρονίων και ιόντων. 
 Ιδιότητες µαγνητικών φακών: Δοµή Υστέρηση – Εκτροπές φακών (Σφαιρική – Αλλοίωση 

– Περιστροφή – Αστιγµατισµός – Χρωµατισµός). Βάθος πεδίου και βάθος εστίασης. 
 Σχηµατισµός ειδώλου και αντίθεση: Προετοιµασία δείγµατος – Διαδικασία σχηµατισµού 

ειδώλου – Σκέδαση – Πυκνότητα µάζας – Απορρόφηση – Διαφράγµατα – Θόρυβος 
 Θεωρία κενού: Βασικές παραδοχές της κινητικής θεωρίας των αερίων – Εφαρµογή 

κινητικής θεωρίας – Λειτουργία αντλιών – Τεχνολογία κενού – Εξίσωση συνεχείας – 
Όργανα µέτρησης – Σχεδιασµός ενός συστήµατος κενού. 

 Σύγχρονο Η.Μ. διέλευσης: Εισαγωγικά – Φυσικά διαφράγµατα – Φακοί – Συστήµατα 
απεικόνισης  

 Δοµή κρυστάλλων: Μελέτη Δοµών – Συστήµατα κρυστάλλωσης Bravais. Δείκτες Miller. 
Αντίστροφα πλέγµατα –  Ατέλειες 

 Περίθλαση ηλεκτρονίων: Νόµος Bragg – Μέθοδοι απεικόνισης και ανάλυσης – 
Προσδιορισµός δοµών – Ατέλειες δοµών – Ενδοεπιφανειών και υπέρλεπτων υµενίων  

 Σύγχρονο Η.Μ. σάρωσης: Εισαγωγικά – Προετοιµασία δειγµάτων – Προετοιµασία 
δειγµάτων – Μέθοδοι ανάλυσης – Αντίθεση φάσης  – Μέθοδος ΕΒΙC – Εφαρµογές   

 Εισαγωγή στη µικροανάλυση ακτίνων-Χ: Αρχές – Παραγωγή ακτίνων – Χ Φάσµα  – 
Χαρακτηριστικές γραµµές  – Τοπογραφία – Ανίχνευση ακτίνων Χ (WDS, EDS) – 
Διαδικασία ανάλυσης και προβλήµατα. 

 Ποιοτική και ποσοτική µικροανάλυση (Μέθοδος ZAF): Ενεργειακά φάσµατα – Παράγοντες 
Κa, Κz, Kf Ποσοτική ανάλυση – Μέθοδος ΖΑF – Εφαρµογές   

 
Το µάθηµα συµπληρώνεται µε (2) δύο Εργαστήρια άσκησης και εφαρµογές σε τεχνικές 
προετοιµασίας δειγµάτων για την παρατήρηση µε SEM και TEM (Επικάλυψη, οπτική 
παρατήρηση κλπ). Η άσκηση αφορά τόσο την επαφή µε ένα Η/Μ SEM όσο και αντίστοιχο 
τύπου ΤΕΜ και AFM.  
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Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Practical Electron Microscopy» – V.E. Cosselt, Butterworths, London (1951) 
 «Introduction to Electron Microscopy» - C.E. Hall, McGraw – Hill, New York, (1966)  
 «A Beginner’s Handbook in Electron Microscopy» – B.S. Waekley, Churchill, Living – 

stone, Ediburgh, UK (1972) 
 «Prinnciples and Techniques of Electron Microscopy» – M.A. Hayat,  v.1. Van Nostrand-

Reinhold, New York and London, (1974) 
 «Practical Electron Microscopy» – G.A. Meck,  J. Willey & Sons, UK (1981) 
 

 
 
ΦΦ--291291  ΔιδακΔιδακτική Εργαστηρίουτική Εργαστηρίου  Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών   ΓΓ   
   
ECTS: 3 Ώρες Διδασκαλίας: 6 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν πολύ καλή κατανόηση των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εξάσκηση των φοιτητών στη 
διδασκαλία και επεξήγηση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίδειξη και 
διδασκαλία χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια της ύλης που διδάσκεται στο 
µάθηµα Φ-150. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Οι φοιτητές συµµετέχουν στην  διδασκαλία Unix/Linux καθώς και εφαρµογών γραφείου. 
Επιπλέον οι φοιτητές συζητούν µε το διδάσκοντα τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που 
παρουσιάζονται κατά την διδασκαλία του µαθήµατος. Η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει τα θέµατα 
που αναπτύσσονται στο µάθηµα Φ-150 «Χρήσεις Υπολογιστή» 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Εισαγωγή στους Υπολογιστές»: Σηµειώσεις από το Υπολογιστικό Κέντρο της Σ.Θ.Τ.Ε. 
 

 
 
ΦΦ--292292  Διδακτική ΕργαστηρίουΔιδακτική Εργαστηρίου  Προγραµµατισµού Ηλεκτρονικών  Προγραµµατισµού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών Υπολογιστών   
ΓΓ   

   
ECTS: 3 Ώρες Διδασκαλίας: 6 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν πολύ καλή κατανόηση 
προγραµµατισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εξάσκηση 
των φοιτητών στη διδασκαλία και επεξήγηση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την  
διδασκαλία του προγραµµατισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικότερα τις γλώσσας 
Fortran στα πλαίσια της ύλης που διδάσκεται στο µάθηµα Φ-151. Η παρακολούθηση στο 
µάθηµα είναι υποχρεωτική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Οι φοιτητές συµµετέχουν στην  διδασκαλία προγραµµατισµού Fortran. Επιπλέον οι φοιτητές 
συζητούν µε το διδάσκοντα τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την 
διδασκαλία του µαθήµατος. Εποµένως η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει περιλαµβάνει τα θέµατα 
που αναπτύσσονται στο µάθηµα Φ-151 «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό – Fortran» 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής: Μηχανική  - Θερµότητα, Χ. Χαλδούπης, Πανεπιστήµιο  
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ΦΦ--293293  Διδακτική ΕργαστηρίουΔιδακτική Εργαστηρίου  Φυσικής Ι (Μηχανική Φυσικής Ι (Μηχανική--     ΓΓ   
  Θερµοδυναµ ική)Θερµοδυναµ ική) 
   
ECTS: 3 Ώρες Διδασκαλίας: 6 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν πολύ καλή κατανόηση των µεθόδων που 
χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια Φυσικής-Ι (Φ108) καθώς και των σχετικών φυσικών 
φαινοµένων και νόµων. Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εξάσκηση των φοιτητών στη 
διδασκαλία και επεξήγηση των πειραµατικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίδειξη 
φυσικών φαινοµένων ή την εκτέλεση βασικών πειραµατικών µετρήσεων. Η παρακολούθηση 
στο µάθηµα είναι υποχρεωτική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Οι φοιτητές συµµετέχουν στην  επίδειξη των πειραµάτων  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
Εργαστηρίων Φυσικής Ι, και βοηθούν τους συµφοιτητές τους στην κατανοήση των 
πειραµατικών µεθόδων και των αντίστοιχων φυσικών φαινοµένων. Επιπλέον οι φοιτητές 
συζητούν µε το διδάσκοντα τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την 
διδασκαλία των εργαστηρίων. Εποµένως η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει τις πειραµατικές 
ασκήσεις των εργαστηρίων καθώς και την αντίστοιχη θεωρία Φυσικής και ανάλυσης 
πειραµατικών µετρήσεων.   
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής: Μηχανική  - Θερµότητα, Χ. Χαλδούπης, Πανεπιστήµιο 

Κρήτης,  Ηράκλειο (1996)  
 «Physics for Scientists & Engineers», R. Serway (Τόµοι Ι & ΙΙΙ), Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης 
 «Physics» D. Halliday & R. Resnick (Τόµος Αʹ′), Μετάφραση Γ. Πνευµατικός & Γ. 

Πεπονίδης 
 Data reduction and error analysis for the physical sciences, P. R. Bevington & D. K. 

Robinson (McGraw Hill, 1992; 2000) 
 Πιθανότητες και Στατιστική (Schaum’s Outline Series), M. R. Spiegel, Μετάφραση Σ. 

Περσίδες 
 

 
 

ΦΦ--229494  Διδακτική ΕργαστηρίουΔιδακτική Εργαστηρίου  Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός)   ΓΓ   
   
ECTS: 3 Ώρες Διδασκαλίας: 6 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν πολύ καλή κατανόηση των µεθόδων που 
χρησιµοποιούνται στα Εργαστήρια Φυσικής-ΙΙ (Φ-207) καθώς και των σχετικών φυσικών 
φαινοµένων και νόµων. Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εξάσκηση των φοιτητών στη 
διδασκαλία και επεξήγηση των πειραµατικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίδειξη 
φυσικών φαινοµένων ή την εκτέλεση βασικών πειραµατικών µετρήσεων. Η παρακολούθηση 
στο µάθηµα είναι υποχρεωτική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Οι φοιτητές συµµετέχουν στην  επίδειξη των πειραµάτων  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
Εργαστηρίων Φυσικής ΙΙ, και βοηθούν τους συµφοιτητές τους στην κατανόηση των 
πειραµατικών µεθόδων και των αντίστοιχων φυσικών φαινοµένων. Επιπλέον οι φοιτητές 
συζητούν µε το διδάσκοντα τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την 
διδασκαλία των εργαστηρίων. Εποµένως η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει τις πειραµατικές 
ασκήσεις των εργαστηρίων καθώς και την αντίστοιχη θεωρία Φυσικής και ανάλυσης 
πειραµατικών µετρήσεων.   
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Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις Μαθήµατος: “Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής ΙΙ”, Επιµέλεια Ε. Δρακάκης, 

Ηράκλειο, 2002 
 «Physics for Scientists & Engineers», R. Serway (Τόµος ΙΙ), Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης 
 “Electricity and Magnetism: Berkeley Physics Course v.2”, E.M.Purcell, McGraw-Hill, NY, 

1965 (Ελληνική έκδοση, ΕΜΠ) 
 

 
ΦΦ--295295  Διδακτική ΕργαστηρίουΔιδακτική Εργαστηρίου  Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική)   ΓΓ   
   
ECTS: 3 Ώρες Διδασκαλίας: 6 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν πολύ καλή κατανόηση των µεθόδων που 
χρησιµοποιούνται στα εργαστήρια Φυσικής-ΙΙΙ (Φ-208) καθώς και των σχετικών φυσικών 
φαινοµένων και νόµων. Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εξάσκηση των φοιτητών στη 
διδασκαλία και επεξήγηση των πειραµατικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίδειξη 
φυσικών φαινοµένων ή την εκτέλεση βασικών πειραµατικών µετρήσεων. Η παρακολούθηση 
στο µάθηµα είναι υποχρεωτική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Οι φοιτητές συµµετέχουν στην  επίδειξη των πειραµάτων  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
Εργαστηρίων Φυσικής ΙΙΙ, και βοηθούν τους συµφοιτητές τους στην κατανόηση των 
πειραµατικών µεθόδων και των αντίστοιχων φυσικών φαινοµένων. Επιπλέον οι φοιτητές 
συζητούν µε το διδάσκοντα τρόπους επίλυσης των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την 
διδασκαλία των εργαστηρίων. Εποµένως η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει τις πειραµατικές 
ασκήσεις των εργαστηρίων καθώς και την αντίστοιχη θεωρία Φυσικής και ανάλυσης 
πειραµατικών µετρήσεων.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Hecht, Optics, Addison Wesley 
 Αναστασάκης Ε, Σύγχρονη Πειραµατική Οπτική, Εκδόσεις ΕΜΠ 
 Fowles G. R., Introduction to Modern Optics, Dover 
 «Physics for Scientists & Engineers», R. Serway (Τόµος ΙΙ), Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης 
 

 
 
 
ΦΦ--301301  Ηλεκτροµαγνητισµός IΗλεκτροµαγνητισµός I   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph301.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Συστηµατοποίηση διαφόρων γνώσεων ηλεκτρισµού και µαγνητισµού σε µία τελική και 
εξαιρετικά αποτελεσµατική διατύπωση των νόµων του ηλεκτροµαγνητισµού µε τη µορφή των 
εξισώσεων Maxwell. Τα παρόν µάθηµα (Ηλεκτροµαγνητισµό Ι) είναι υποχρεωτικό, ενώ οι 
ενδιαφερόµενοι φοιτητές µπορούν να συµπληρώσουν τις γνώσεις τους µε µαθήµατα επιλογής 
όπως ο Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ και το µεταπτυχιακό µάθηµα Κλασική Ηλεκτροδυναµική. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Ηλεκτροστατικά Πεδία: Νόµοι  Coulomb και Gauss, βαθµωτό δυναµικό, εξισώσεις Poisson και  
Laplace, αγωγοί θωράκιση, συνοριακές συνθήκες και µοναδικότητα των λύσεων, χωρισµός 
µεταβλητών, µέθοδος των ειδώλων,  µονωτές, ηλεκτρική διπολική ροπή, πόλωση, ηλεκτρικό 
πεδίο E και ηλεκτρική µετατόπιση D, χαρακτηριστικά ηλεκτροστατικά προβλήµατα, 
συνοριακών συνθηκών, ηλεκτροστατικές εξισώσεις Maxwell. 
Μαγνητοστατικά Πεδία: Ηλεκτρικό ρεύµα, νόµος του Ampere, διανυσµατικό δυναµικό, 
µαγνητική διπολική ροπή, µαγνήτιση, µαγνητικό πεδίο H και µαγνητική επαγωγή Β, 
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παραµαγνητικά, διαµαγνητικά και σιδηροµαγνητικά υλικά, µαγνητικό βαθµωτό δυναµικό, 
χαρακτηριστικά µαγνητοστατικά προβλήµατα συνοριακών συνθηκών, µαγνητοστατικές 
εξισώσεις Maxwell. 
Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία: Νόµος Faraday, εξίσωση συνέχειας, πλήρεις εξισώσεις Maxwell, 
δύναµη Lorentz, συνοριακές συνθήκες, γραµµικά ισότροπα µέσα, ηλεκτροµαγνητική ενέργεια 
και ορµή, διάνυσµα Poynting, ηλεκτροµαγνητικά δυναµικά, κυµατικές εξισώσεις κα η 
απλούστερη λύση τους: επίπεδα µονοχρωµατικά κύµατα, ταχύτητα του φωτός, νόµοι 
διάθλασης. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναµική, D. J. Griffiths,  (Τόµοι Ι & ΙΙΙ), Παν. Εκδόσεις Κρήτης 

(2002) 
 Ηλεκτροµαγνητική Θεωρία, J. Edminister, ΕΣΠΙ Εκδοτική ΕΠΕ (1998) 
 

 
 
ΦΦ--330202  Ηλεκτροµαγνητισµός II  Ηλεκτροµαγνητισµός II  –– Κυµατική Κυµατική   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η παρουσίαση ρεαλιστικών εφαρµογών του 
ηλεκτροµαγνητισµού. Συγκεκριµένα θα γίνει εµβάθυνση σε θέµατα ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας και θα αναπτυχθούν οι φυσικές έννοιες και τα µαθηµατικά εργαλεία της 
κυµατικής διάδοσης που είναι απαραίτητα για την περιγραφή των ηλεκτροµαγνητικών 
συστηµάτων που θα µελετηθούν.  Κύρια έµφαση του µαθήµατος είναι η κατανόηση σε 
ρεαλιστικό επίπεδο που θα οδηγήσει σε άµεση αντίληψη της λειτουργίας αλλά και την 
ικανότητα σχεδίασης πραγµατικών συστηµάτων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Κεραίες 
 Διάδοση ραδιοκυµάτων - Ραδιοτηλεπικοινωνίες 
 Συστήµατα Radar 
 Κοιλότητες 
 Κυµατοδηγοί 
 Αλληλεπίδραση ΗΜ κυµάτων µε δέσµες φορτισµένων σωµατιδίων 
 Επιταχυντικές Κοιλότητες 
 Ακτινοβολία Synchrotron και Εφαρµογές 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 E. C. Jordan and K. G. Balmain, Electromagnetic waves and radiating systems 
 

 
 
 
ΦΦ--303303  Κβαντοµηχανική IΚβαντοµηχανική I   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2   
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές. Παρουσιάζει τις θεµελιώδεις αρχές   της 
κβαντοµηχανικής και τον µαθηµατικό φορµαλισµό που απαιτείται για την εξαγωγή των 
γενικών συνεπειών της θεωρίας.   
 
Διδακτέα Ύλη: 
Θεµελιώδεις Αρχές της Κβαντοµηχανικήs: 
Δυναµικές Μεταβλητές – Θεωρία Μέτρησης – Εξισώσεις Κίνησης,   
Μαθηµατικά Εργαλεία της Κβαντοµηχανικής: 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Τµήµα Φυσικής  Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 

  

 
- 49 - 

Συναρτησιακοί Χώροι – Tελεστές - Φορµαλισµός Dirac, 
Απλά Δυναµικά Συστήµατα: 
Ελεύθερο Σωµατίδιο - Μονοδιάστατα Δυναµικά - Αρµονικός Ταλαντωτής, 
Στροφορµή - Kεντρικά Δυναµικά: 
Τελεστές Στροφορµής – Λύσεις των Εξισώσεων Κίνησης, 
Spin - Ταυτόσηµα Σωµατίδια: 
‘Υπαρξη Spin – Περιγραφή Spin – Spin/Στατιστική, 
Άτοµο του Υδρογόνου: 
Λύσεις των Εξισώσεων Κίνησης – Διορθώσεις/Εφαρµογές, 
Εισαγωγή στην Θεωρία Διαταραχών: 
Είδη Διαταραχών & Γενική Μεθοδολογία – Απλές χρονο-ανεξάρτητες µη-εκφυλισµένες 
διαταραχές, 
Εισαγωγή στην Θεωρία Σκέδασης: 
Βασικές Μεταβλητές & Είδη Σκέδασης/Προσεγγίσεις – Προσέγγιση Born Yψηλών Ενεργειών, 
Εισαγωγή στην Θεωρία Μεταβάσεων: 
Βασικές Μεταβλητές – Είδη Μεταβάσεων/Προσεγγίσεις – Στοιχειώδεις Εφαρµογές. 
 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Κβαντοµηχανική ΙΙ» – Σ. Τραχανάς (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 

2008) 
 «Εισαγωγή στην Κβαντοµηχανική» - Κ. Ταµβάκης  (Leader Books, 2003) 
 

 
 
ΦΦ--304304  ΚβαΚβαντοµηχανική II (Δοµή της Ύλης)ντοµηχανική II (Δοµή της Ύλης)   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4   
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές και προϋποθέτει τη γνώση ενός εισαγωγικού 
µαθήµατος Κβαντοµηχανικής (Φ-303). Παρουσιάζει την πρακτική αλλά συγχρόνως λεπτοµερή 
εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών της κβαντοµηχανικής στην περιγραφή των φυσικών 
ιδιοτήτων της ύλης. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή στη Θεωρία διαταραχών και τη µέθοδο των µεταβολών: Θεωρία χρονοανεξάρτητων 
µη εκφυλισµένης στάθµης. Γενική λύση. Πρώτης και δεύτερης τάξεις διόρθωση στην ενέργεια. 
Πρώτης τάξη διόρθωση στ κυµµατοσυνάρτηση. Παράδειγµα διαταραχών στο απειρόβαθµο 
δυναµικό. Μέθοδος µεταβολών.  Παραδείγµατα µε µία και δύο παραµέτρους ελαχιστοποίησης. 
Εφαρµογές. 
 
Άτοµα: Η έννοια του ενεργού κεντρικού πεδίου. Άρση του υδρογονικού εκφυλισµού. Το 
περιοδικό σύστηµα των στοιχείων. Απλές εκτιµήσεις τάξεως µεγέθους. Προσεγγιστικός 
υπολογισµός της θεµελιώδους στάθµης στο άτοµο του Ηλίου. Το πραγµατικό άτοµο του 
Υδρογόνου. Λεπτή και υπέρλεπτη υφή. Οι καταστάσεις των πολυηλεκτρονικών ατόµων. 
Κανόνες του Hund. 
 
Μόρια: Εισαγωγή στη θεωρεία του χηµικού δεσµού. Το πρόβληµα του διπλού πηγαδιού. Δοµή 
και ιδιότητες µερικών απλών µορίων (H2, O2, H2O, NH3). Λεπτοµερέστερη µελέτη του µορίου 
της Αµµωνίας. Το maser της Αµµωνίας. Υβριδισµένοι χηµικοί δεσµοί και ενώσεις του άνθρακα. 
Απεντοπισµένοι χηµικοί δεσµοί. Το πρόβληµα των πολλών πηγαδιών σε γραµµική ή κυκλική 
διάταξη. Συζευγµένοι και αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες (Πολυακετυλένιο και βενζόλιο). Ένας 
ποσοτικός υπολογισµός από πρώτες αρχές: Το µοριακό ιόν υδρογόνου. 
 
Στερεά: Το µονοδιάστατο στερεό στην προσέγγιση της ισχυρής δέσµευσης. Ενεργειακές ζώνες 
και το πρόβληµα της ηλεκτρικής αγωγιµότητας. Αγωγοί, ηµιαγωγοί, µονωτές. Ενέργεια Fermi 
και πυκνότητα καταστάσεων. Υπέρπυκνη ύλη και το όριο Chandrasekhar. 
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Ύλη και φως: Μία σύντοµη περιγραφή στον κανόνα του Fermi. Ηλεκτροδιπολικές και 
µαγνητοδιπολικές µεταβάσεις. Κανόνες επιλογής. Ενεργός διατοµή µίας διαδικασίας και µέση 
ελεύθερη διαδροµή του φωτός µέσα στην ύλη. Αυθόρµητη, και εξαναγκασµένη εκποµπή. Το 
φως laser τεσσάρων επιπέδων. Η διαδικασία ιονισµού. Η αλληλεπίδραση ακτίων X µε την ύλη. 
Η διαδικασία σκέδασης κα ο νόµος του Rayleigh. Ατοµική πολωσιµότητα και δείκτης 
διάθλασης. Πολυφωτονικές διαδικασίες. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Κβαντοµηχανική Ι» – Σ. Τραχανάς (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2007) 
 «Κβαντοµηχανική ΙΙ» – Σ. Τραχανάς (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2008) 
 

 
 
 
 
ΦΦ--307307  Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής ΙΠροχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής Ι   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός:  
To µάθηµα αποτελεί το τελευταίο υποχρεωτικό εργαστήριο του Τµήµατος και αποτελείται από 
πειράµατα σύγχρονης φυσικής. Ο κάθε φοιτητής πρέπει να έρχεται προετοιµασµένος και 
ενηµερωµένος στα βασικά του πειράµατος από σηµειώσεις και την αντίστοιχη βιβλιογραφία, 
να γνωρίζει το περιεχόµενο και τις βασικές έννοιες της άσκησης µε την οποία θα ασχοληθεί. 
Μετά το πέρας του κάθε εργαστηρίου ο φοιτητής πρέπει να ετοιµάσει και να παραδώσει την 
πειραµατική αναφορά. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια 
του εργαστηρίου οι φοιτητές εξετάζονται από τον διδάσκοντα. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Τα πειράµατα τα οποία τελούνται ανά οµάδες των 2 ατόµων είναι: 
 
Τεχνικές κενού: Περιγραφή συστηµάτων κενού. Αρχή λειτουργίας µηχανικής αντλίας και αντ 
λίας διαχύσεως. Όργανα µέτρησης κενού (µετρητής Pirani και µετρητής Penning). Ταχύτητα 
άντλησης. Αγωγιµότητα σωληνώσεων (για ιξώδη και µοριακή ροή). Τελική ταχύτητα 
εκκένωσης. Διαρροές και αντιµετώπιση.  
 
Σιδηροµαγνητική υστέρηση: Μαγνητικό δίπολο και µαγνητική διπολική ροπή.  
Παραµαγνητισµός, διαµαγνητισµός, σιδηροµαγνητισµός και θερµοκρασία Curie. Νόµος του 
Ampere. Σχετική µαγνητική διαπερατότητα και µαγνητική διαπερατότητα του κενού. 
Επαγόµενο πεδίο και συνετικό πεδίο. 
  
Φαινόµενο Hall: Δύναµη Lorentz. Tάση Hall. Συντελεστής Hall σε αγωγούς και ηµιαγωγούς 
(µε ένα ή δύο είδη φορέων). Ευκινησία φορέων. Χρήση του φαινοµένου Hall για την µέτρηση 
χαρακτηριστικών µεγεθών ηµιαγωγών (είδος, πυκνότητα και ευκινησία φορέων). 
Μαγνητοαντίσταση. Κβαντικό φαινόµενο Hall.  
 
Πείραµα Frank - Hertz: Περιγραφή του ατόµου κατά Bohr.  – Γιατί η µεταφορά ενέργειας στα 
άτοµα γίνεται κατά διακεκριµένα, ασυνεχή ποσά. Περί κβαντωµένων ενεργειακών σταθµών. 
Κίνηση ελευθέρου ηλεκτρονίου µεταξύ δύο σηµείων µε σταθερή διαφορά δυναµικού. 
Δυναµικό ιονισµού. Από τι εξαρτάται η πίεση ατµών του Hg. Γιατί πρέπει πρώτα να 
θερµάνουµε την λυχνία Hg, πριν εφαρµόσουµε τάσεις στα πλέγµατα και νήµατα της λυχνίας.  
 
Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, σωµατιδιακή – κυµατική φύση του 
φωτός, σταθερά του Planck. Φάσµα εκποµπής ατόµων. Κατανόηση πειραµατικής διάταξης, 
φωτοδίοδος, φράγµα περίθλασης, φασµατοσκόπιο.  
 
Φαινόµενο Zeeman: Tι είναι και που οφείλεται το φαινόµενο Zeeman. Έννοιες spin και 
συνισταµένης µαγνητικής ροπής ατόµου. Κβαντικοί αριθµοί, παράγοντας Lande g, σύζευξη 
ατοµικών στροφορµών. Σηµασία του φαινοµένου Zeeman στην φασµατοσκοπία. Κατανόηση 
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της πειραµατικής διάταξης. Ανώµαλο φαινόµενο Zeeman και φαινόµενο Paschen-Bach.   
  
Μοριακή φασµατοσκία: Φάµα απορρόφησης Ι2:  Δοµή διατοµικών οµοπυρηνικών µορίων. 
Προσέγγιση Born – Oppenheimer. – Hλεκτρονικές, δονητικές, περιστροφικές καταστάσεις. 
Μεταβάσεις απορρόφησης, αρχή Franck– Condon. Κατανοµή πληθυσµών στα δονητικά 
επίπεδα της θεµελιώδους ηλεκτρονικής κατάστασης. Ένταση γραµµών φάσµατος 
απορρόφησης. Μονοχρωµάτορας, οπτικό φράγµα, φωτοπολλαπλασιαστής, καταγραφικό. 
  
Φασµατοσκοπία ακτίνων: Εκποµπή ακτίνων Χ από λυχνία µετάλλου. Απορρόφηση ακτίνων Χ 
από µέταλλα, συντελεστής απορρόφησης. Φωτοηλεκτρική απορρόφηση, σκέδαση Compton, 
δίδυµη γένεση. Σκέδασης Bragg. Σταθερά πλέµγατος. Φασµατογράφος ακτίνων Χ, 
ανιχνευτής Geiger – Muller. 
  
Ανιχνευτές ακτινοβολιών Ι: Ακτινοβολίες α, β, γ. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας µε την ύλη. 
Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, φαινόµενο Compton, δίδυµη γένεση. Αρχή λειτουργίας 
σπινθηριστή. Φασµατοσκοπία ακτινοβολίας γ. Ενεργειακό φάσµα διάσπασης 60Co,  22Νa, 
137Cs. – Φωτοπολλαπλασιαστής, πολυαναλύτης, ανάλυση ύψους παλµού. Διακριτική 
ικανότητα. Στατιστικός χαρακτήρας πυρηνικών διασπάσεων, κατανοµή Poisson, σφάλµα 
µέτρησης ρυθµού πυρηνικών διασπάσεων.  
 
Ανιχνευτές ακτινοβολιών ΙΙ: Αρχή λειτουργίας ανιχνευτή Geiger – Muller, απόδοση και 
νεκρός χρόνος του ανιχνευτή. Νόµος απορρόφησης ακτινοβολίας, συντελεστής 
απορρόφησης, συντελεστής απορρόφησης µάζας. Νόµος διάσπασης, µέσος χρόνος ζωής, 
χρόνος υποδιπλασιασµού ενεργότητας ραδιενεργού ισοτόπου. Στατιστικός χαρακτήρας 
πυρηνικών διασπάσεων, κατανοµή Poisson, σφάλµα µέτρησης ρυθµού πυρηνικών 
διασπάσεων.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Experiments in Modern Physics» – A. Melissinos, Academic Press (1966) 
 «Building Scientific Apparatus» - J.H. Moore, C.C. Davis, M.A. Coplan, Addisson – 

Wesley, London, (1983) 
 «Radiation Detection and Measurement» – Gleen F. Knoll, John Wiley & Sons, NY, 

(1979).  
 «Σύγχρονη Φυσική» – R. Serway, C. Moses, C. Moyer. Π.Ε.Κ. 
 

 
 
ΦΦ--308308  Ελεύθερη Πειραµατική ή Θεωρητική ΕργαστίαΕλεύθερη Πειραµατική ή Θεωρητική Εργαστία   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός:   
Το µάθηµα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές να εργαστούν σε ένα 
πειραµατικό ή θεωρητικό θέµα της φυσικής της επιλογής τους και να εκπονήσουν µία 
σύντοµη εργασία επ'αυτού. Η πειραµατική εργασία συνήθως σχετίζεται µε ανάπτυξη ή 
βελτείωση εργαστηριακών ασκήσεων των προπτυχιακών εργαστηρίων φυσικής του 
Τµήµατος.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Πληροφορίες από τον διδάσκοντα επιβλέπον καθηγητή. 
 
 Ο κάθε ενδιαφερόµενος φοιτητής θα πρέπει να συζητήσει µε τον εκάστοτε υπεύθυνο 
καθηγητή, ο οποίος και βαθµολογεί το µάθηµα,  για την εργασία που επιθυµεί να εκπονήσει 
σε συνεργασία µε κάποιο µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος. Αυτό θα πρέπει να γίνει πριν ο φοιτητής 
συµπεριλάβει το µάθηµα στη δήλωσή του. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Πληροφορίες από τον διδάσκοντα επιβλέπον καθηγητή 
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ΦΦ--311311  Μαθηµατικά για Φυσικούς ΙΙΜαθηµατικά για Φυσικούς ΙΙ   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός:   
Πρόκειται για µάθηµα το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές 3ου ή 4ου έτους που ενδιαφέρονται 
για βαθύτερη γνώση των µαθηµατικών εργαλείων τα οποία είναι απαραίτητα για την µελέτη 
σύγχρονων προβληµάτων θεωρητικής φυσικής. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μιγαδική Ανάλυση: Άλγεβρα των µιγαδικών αριθµών και το µιγαδικό επίπεδο. Μιγαδικέs 
συναρτήσειs. Σηµεία διακλάδωσης πλειότιµων µιγαδικών συναρτήσεων  µονοσηµαντοποίηση. 
Ορισµοί και ιδιότητες των βασικών στοιχειωδών µιγαδικών συναρτήσεων. Συνέχεια και 
παραγώγιση µιγαδικών συναρτήσεων, συνθήκες Cauchy-Riemann. Αναλυτικές και 
σύµµορφεs µιγ. συναρτήσειs και µερικές εφαρµογές. Ολοκληρώµατα µιγαδικών 
συναρτήσεων. Το θεώρηµα του Cauchy και ο οµώνυµος ολοκληρωτικός τύπος. Παράγωγοι 
αναλυτικών συναρτήσεων. Μερικές βασικές συνέπειες της αναλυτικότητας. Σειρές Taylor και 
σειρές Laurent. Ταξινόµηση ιδιόµορφων σηµείων. Λογισµός των υπολοίπων. Υπολογισµός 
ορισµένων ολοκληρωµάτων. Γενικευµένα ολοκληρώµατα . 
 
Συναρτησιακοί διανυσµατικοί χώροι: Γραµµικοί τελεστές, Σειρές Fourier, Μετασχηµατισµοί 
Fourier, Κατανοµές. Συνάρτηση δέλτα. 
 
Γραµµικοί διαφορικοί τελεστές: Άλγεβρα τελεστών, Συζυγία, Τελεστικό φάσµα, Εφαρµογές 
στις συναρτήσεις Green, Μη οµογενείς γραµµικές διαφορικές εξισώσεις, Προβλήµατα Sturm-
Liouville, Αναλυτικές ιδιότητες, resolvent.	  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 I.Bεργαδοs : Μαθηµατικεs Μεθοδοι Φυσικηs,Τοµοs I , (ΠΕΚ). 
 R.Churchill-J.Brown : Μιγαδικεs Συναρτησειs και Εφαρµογεs (ΠΕΚ)  
 M. Stone, “Methods of mathematical methods of physics I”, lecture notes, Pimander-

Casaubon 2001-2002. Chapters 2,4,5. 
 

 
 
 
ΦΦ--324324  Βαρύτητα καΒαρύτητα και Κοσµολογίαι Κοσµολογία   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές µε το κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός 
στόχος του µαθήµατος είναι (i) η παρουσίαση της Θεωρίας της Βαρύτητας µε βάση τη Γενική 
Θεωρία της Σχετικότητας και µε εφαρµογές στη κατανόηση βασικών βαρυτικών φαινοµένων, 
(ii) η παρουσίαση του Σύµπαντος και του Καθιερωµένου Κοσµολογικού Προτύπου για την 
περιγραφή του, και (iii) η παρουσίαση σύγχρονων ιδεών και προεκτάσεων των παραπάνω 
θεωριών. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή: Η Θεωρία της Βαρύτητας του Νεύτωνα, η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. 
 
Μαθηµατικά Εργαλεία: Τανυστικός Λογισµός, Στοιχεία Διαφορικής Γεωµετρίας. 
 
Γενική Θεωρία της Σχετικότητας: Αρχή της Ισοδυναµίας και εφαρµογές. Εξισώσεις του 
Einstein. Επαλήθευση της Θεωρίας, το Ηλιακό σύστηµα, Βαρυτικά Κύµατα, Βαρυτική 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Τµήµα Φυσικής  Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 

  

 
- 53 - 

Κατάρρευση, Μελανές Οπές και άλλες εφαρµογές. Βαρυτική Δράση, σύντοµη εισαγωγή στην 
ιδέα της Κβαντικής Βαρύτητας. Πιθανές προεκτάσεις της Θεωρίας. 
 
Κοσµολογία: Το οµογενές και ισοτροπικό Σύµπαν, η Κοσµολογική Αρχή. Κοσµογραφία. Οι 
Κοσµολογικές παράµετροι. Κοσµολογικοί Χωρόχρονοι, οι εξισώσεις Friedmann και το 
Καθιερωµένο Πρότυπο (ΚΠ) της Κοσµικής Εξέλιξης. Η Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. Οι 
ανεπάρκειες του ΚΠ, η Κοσµική Επιτάχυνση και το Πληθωριστικό Πρότυπο της Κοσµολογίας. 
Άλλες προεκτάσεις του Καθιερωµένου Προτύπου. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Γενική Σχετικότητα: Μια βασική εισαγωγή για φυσικούς» - J.L. Martin, Π.Ε.Κ. 2005 
 «Relativity, Gravitation and Cosmology: A basic introduction” - Ta-Pei Cheng, Oxford U. 

Press, 2005 
 “Gravity: An introduction to Einstein’s General Relativity” – J.B. Hartle, Addison-Wesley, 

2003 
 “Introduction to Cosmology” – B. Ryden, Addison-Wesley, 2003 
 “An introduction to the science of Cosmology” – D.J. Raine and E.G. Thomas, IOP, 

Bristol, 2001 
 “Cosmology: The science of the Universe” – E. Harrison, Cambridge U. Press, 2000 
 «Gravitation and Cosmology» - Steven Weinberg, John Wiley & Sons, 1972 
 «Physical Foundations of Cosmology» - V. Mukhanov, Cambridge U. Press, 2004 
 

 
 
ΦΦ--331331  Αστροφυσική IΙΑστροφυσική IΙ   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εισαγωγή στην φυσική της 
µεσοαστρικής ύλης, των γαλαξιών, και της σύγχρονης  κοσµολογία.  Συνιστάται οι φοιτητές  
να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το µάθηµα «Αστροφυσική Ι» (Φ-221) καθώς και 
«Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι» (Φ-201) πριν επιλέξουν το παρόν µάθηµα. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μεσοαστρική ύλη (Μεσοαστρική σκόνη - αέρια νεφελώµατα - κοσµικές ακτίνες), Ο Γαλαξίας 
(Σχήµα και µέγεθος του Γαλαξία - Αστρικοί πληθυσµοί - Διαφορική περιστροφή), Ήρεµοι και 
ενεργοί γαλαξίες (Ταξινόµηση γαλαξιών – Κατανοµή φωτός και µάζας - Ενεργοί γαλαξίες -
Μοντέλα ενεργών γαλαξιών), Σµήνη γαλαξιών και διαστολή του Σύµπαντος (Αλληλεπίδραση 
γαλαξιών - Συγχώνευση γαλαξιών - Σµήνη γαλαξιών - Διαστολή του Σύµπαντος), Βαρυτική 
έλξη και κοσµολογία (Νευτώνια κοσµολογία - Γενική θεωρία Σχετικότητας - Γεωµετρία 
χωρόχρονου), Μεγάλη έκρηξη και δηµιουργία του υλικού κόσµου (Θεωρία µεγάλης έκρηξης-
Πληθωρισµός-Δηµιουργία του υλικού κόσµου) 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Αστροφυσική: Δοµή και εξέλιξη του Σύµπαντος»- Frank Shu - Τόµος ΙΙ  
 «Τα τρία πρώτα λεπτά» - Steven Weinberg 
 

 
 
ΦΦ--333333  Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον   BB  
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές 3ου έτους. Αποτελεί µία εισαγωγή στο ισοζύγιο της 
ενέργειας της Γης που καθορίζει τελικά το κλίµα του πλανήτη. Βασικοί στόχοι είναι η φυσική 
του υδρατµού της κάτω ατµόσφαιρας, η οποία συνδέεται µε το κλίµα του πλανήτη, η 
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φωτοχηµεία της ατµόσφαιρας που καθορίζει τη σύσταση της ατµόσφαιρας, και τα φαινόµενα 
θερµοκηπίου και οπή του όζοντος. Οι φοιτητές δίνονται τέσσερις σειρές ασκήσεων, οι οποίες 
τους βοηθούν να κατανοήσουν τα πιο σηµαντικά στοιχεία του µαθήµατος.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Η Γη ως Πλανήτης 
Ο Ήλιος και η εξέλιξη του. Η Γη σε σύγκριση µε την Αφροδίτη και Άρη. Η τροχιά και 
περιστροφή της Γης και µεταβολές στην ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στη ατµόσφαιρα 
της Γης.  
Γενικά Στοιχεία της Ατµόσφαιρας 
Υδροστατική ισορροπία, θερµοδυναµική του υδρατµού και κάθετη δοµή της ατµόσφαιρας. Η 
θερµοβαθµίδα και η µεταβολές της. 
Το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου 
Ισορροπία ακτινοβολίας, µεταφορά της ηλιακής ακτινοβολίας και εκποµπή της γήινης 
ακτινοβολίας. Ο ρόλος των ιχνοστοιχείων στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Μοριακές 
µπάντες και υπέρυθρη ακτινοβολία. Ο ρόλος των νεφών και αερολυµάτων στην µεταφορά 
ηλιακής ακτινοβολίας. 
Η Οζονόσφαιρα 
Ο φωτοχηµικός µηχανισµός του Chapman για την παραγωγή στρατοσφαιρικού όζοντος. Η 
καταλυτικοί κύκλοι καταστροφής του όζοντος και οι ανθρωπογεννείς επιδράσεις. Πολικές 
οπές και στρατοσφαιρικά νέφη. Η σηµαντικότητα του όζοντος για την υπεριώδη ακτινοβολία 
και την ζωή στη Γη. 
Μεταβολή του Κλίµατος 
Οι διεργασίες θέρµανσης της Γης. Οι διεργασίες ψύξης της Γης. Μεταβολή κλίµατος σε 
διάφορους χρονικούς κλίµακες. Η γεωλογική χρονική µεταβολή κλίµατος της Γης. 
Αναδράσεις που καθορίζουν την κλιµατολογική µεταβολή. Η υπερθέρµανση του πλανήτη και 
οι επιπτώσεις της. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 “Radiation and Climate”, I.M. Vardavas,  and F.W. Taylor, International Series of 

Monographs on Physics Νο. 138, Oxford University Press, 2007. 
 “Ατµοσφαρικό Περιβάλον”, H.M. Βαρδαβάς, Σηµειώσεις, Παν. Κρήτης 
 

 
 
 
 
 
ΦΦ--334334  Εισαγωγή στην Ατµοσφαιρική Φυσική Εισαγωγή στην Ατµοσφαιρική Φυσική   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: http://ph334.edu.physics.uoc.gr 
  
Σκοπός:  
Προκειται για ένα εισαγωγικό µάθηµα Ατµοσφαιρικής Φυσικής το οποίο εστιάζεται σε βασικές 
έννοιες και αρχές που απαιτούνται για την κατανόηση βασικών ατµοσφαιρικών φαινοµένων, 
όπως αυτές εκφράζονται µέσα από τους νόµους της Φυσικής. Ως µάθηµα επιλογής,  
συστήνεται στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν µεταπτυχιακές σπουδές στην 
ατµοσφαιρική φυσική ή σε συναφείς περιβαλλοντικές επιστήµες. Επίσης είναι χρήσιµο και σε 
αυτούς που θα διδάξουν στο λύκειο καθόσον τους προσφέρει τη δυνατότητα να δώσουν 
απλές αλλά τεκµηριωµένες εξηγήσεις στο µαθητή σχετικά µε τα διάφορα φυσικά φαινόµενα 
που παρατηρούνται στην ατµόσφαιρα του πλανήτη µας. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Πέραν ενός εισαγωγικού κεφαλαίου που περιλαµβάνει γενικές αλλά απαραίτητες γνώσεις, η 
κύρια ύλη κατανέµεται σε έξι, αρκετά ανεξάρτητα µεταξύ τους, κεφάλαια τα οποία 
διαπραγµατεύονται βασικές φυσικές ιδιότητες και φαινόµενα της κατώτερης ατµόσφαιρας, 
δηλαδή της Μετεωρολογίας. Αυτά περιλαµβάνουν : 1) Επίδραση της βαρύτητας στην 
ατµόσφαιρα και εφαρµογές της υδροστατικής εξίσωσης. 2) Θέµατα ατµοσφαιρικής 
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θερµοδυναµικής και µετεωρολογικά θερµοδυναµικά συστήµατα. 3) Στοιχεία µικροφυσικής 
νεφών, 4) Βασικά θέµατα ατµοφαιρικού ηλεκτρισµού. 5) Στοιχεία δυναµικής µετεωρολογίας.  
6) Στοιχεία επί της ηλιακής και γήινου ακτινοβολίας στην ατµόσφαιρα. Επίσης, και εφόσον το  
επιτρέψει ο χρόνος, παρέχονται και βασικά στοιχεία ιονοσφαιρικής φυσικής.  

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Εισαγωγικά Στοιχεία Ατµοσφαιρικής Φυσικής», Χρ. Χαλδούπης, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

Τµήµα Φυσικής, Ηράκλειο 2000. 
 «Atmospheric Science: An Introductory Survey», Wallace and Hobbs, 2nd edition, 

Academic Press, 2006. 
 «Atmospheric Physics», Iribarne and Cho, D. Reidel Pub., 1980. 
 «An introduction to Atmospheric Physics», Fleagle and Businger, Academic Press, 1980.  
 

 
 
 
 
 
ΦΦ--336336  Παρατηρησιακή ΚοσµολογίαΠαρατηρησιακή Κοσµολογία   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός:  
Το µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές του 3ου και 4ου έτος που ενδιαφέρονται να εµβαθύνουν 
την γνώση τους σε θέµατα κοσµολογίας και σύγχρονης εξωγαλαξιακής αστροφυσικής. 
Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα µαθήµατα Αστροφυσική Ι 
και ΙΙ (Φ-230, Φ-331) καθώς και το µάθηµα Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ (Φ-202). 
 
Διδακτέα Ύλη: 

 Στοιχεία για το Σύµπαν: µάζα και ακτινοβολία στο Σύµπαν. Κοσµολογική αρχή, 
διαστολή του Σύµπαντος, µέθοδοι µέτρησης αποστάσεων γαλαξιών (1η εβδοµάδα). 

 Κοσµολογικά µοντέλα. Εξίσωση του Friedmann (2η εβδοµάδα).  
 Σχετικιστικό Σύµπαν. Παράµετρος πυκνότητας, Ω0, και επιβράδυνσης, q0. Λύση των 

εξισώσεων του Friedmann (3η εβδοµάδα).  
 Η παράµετρος του Hubble και ο προσδιορισµός της στην πράξη (4η και 5η εβδοµάδα).  
 Προσδιορισµός του q0 στην πράξη, µέσω πειραµατικών µετρήσεων, και συνέπειες της 

µέτρησης αυτής (6η και 7η εβδοµάδα).  
 Κοσµολογική Σταθερά, και λύση εξισώσεων του Friedmann µε Λ>0 (8η εβδοµάδα).  
 Καθορισµός των τιµών Ω0,  ΩΛ και  ΩΜ στην πράξη, µέσω των κατάλληλων µετρήσεων 

(9η εβδοµάδα). 
 Μικροκυµατική ακτινοβολία υποβάθρου και προέλευσης της (10η εβδοµάδα).  
 Ανισοτροπίες στην Κοσµική ακτινοβολία υποβάθρου. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

του WMAP (11η εβδοµάδα). 
 Πυρηνοσύνθεση: η δηµιουργία των ελαφρών στοιχείων (12η εβδοµάδα). 
 Το καθιερωµένο κοσµολογικό µοντέλο, και προβλήµατα που ζητάνε λύση (13η 

εβδοµάδα). 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Liddle, ”An Introduction to Modern Cosmology”, John Wiley & Sons (2003), 
 ”An Introduction to Galaxies and Cosmology”, edited by M. H. Jones & R. J. A. 

lambourne, Cambridge University Press (2004). 
 M. Rowan-Robinson, ”Cosmology”, Claredon Press (1996). 
 B. W. Carroll & D. Ostlie, ”An Introduction to Modern Astrophysics”, Addison Wesley 

(2006) 
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ΦΦ--338338  Αρχές και Εφαρµογές Δορυφορικής ΤηλεεπισκόπησηςΑρχές και Εφαρµογές Δορυφορικής Τηλεεπισκόπησης   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web: 
  
Σκοπός:  
Tο µάθηµαµα απευθύνεται σε φοιτητές 3ου έτους. Σκοπός του είναι η γνωριµία µε τη 
δορυφορική τηλεπισκόπηση και η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δυνατότητα εφαρµογής 
της σε έδαφος, ατµόσφαιρα και θάλασσα. Θα παρουσιαστεί το δυναµικό της δορυφορικής 
τηλεπισκόπησης να υποστηρίξει ένα µεγάλο εύρος επιστηµονικών πεδίων που εµπλέκονται 
στη µελέτη του περιβάλλοντος και θα αναδειχθούν τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν οι 
φοιτητές του Τµήµατος Φυσικής από το µάθηµα αυτό. Λόγω του µεγάλου εύρους των 
εφαρµογών της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στα παραπάνω πεδία, η παρουσίαση 
εφαρµογών δεν θα είναι εξαντλητική, αλλά στόχος είναι να αποτελέσει τη βάση για την 
περαιτέρω ενασχόληση. Για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί βασικές εφαρµογές της 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Θα διδαχθούν τεχνικές για την επεξεργασία των δορυφορικών 
εικόνων, ουσιαστικά δηλαδή µεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή 
συµπερασµάτων από τη συνδυαστική αξιοποίηση των διαφόρων φασµατικών περιοχών στις 
οποίες καταγράφουν οι ανιχνευτές παρατήρησης της γης. Για την πληρότητα της 
παρουσίασης των εφαρµογών, γίνεται επίσης σύντοµη αναφορά στη συνέργεια 
τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, καθώς και στο διεθνές 
περιβάλλον, τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Διαστήµατος και την Ελληνική πραγµατικότητα. 
 
Σχεδόν οι µισές από τις ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος είναι εργαστηριακής µορφής και 
αφορούν στην ανάλυση δορυφορικών δεδοµένων µε χρήση Η/Υ. Κατά συνέπεια η παρουσία 
στο µάθηµα είναι ιδιαιτέρως ενδεδειγµένη. 
 
Διδακτέα Ύλη: 

 Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στις γεωεπιστήµες για τη 
µελέτη της πλανητικής µεταβολής. 

 Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και δορυφορικά συστήµατα.  
 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης στη δορυφορική µέτρηση. 
 Δορυφορικοί αισθητήρες και φασµατικές περιοχές δορυφορικών καταγραφών.   
 Χαρακτηριστικά των δορυφόρων και των δορυφορικών δεδοµένων – σύγχρονες 

αποστολές παρατήρησης της γης. 
 Γεωµετρικές και ατµοσφαιρικές διορθώσεις δορυφορικών εικόνων.  
 Μέθοδοι επεξεργασίας και ερµηνείας δορυφορικών εικόνων. 
 Μέθοδοι εξαγωγής γεωφυσικών παραµέτρων από δορυφορικές καταγραφές. 
 Δορυφορική τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. 
 Εφαρµογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης: 
 Λήψη και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων σε πραγµατικό χρόνο: Ο δορυφορικός 

σταθµός του ΙΤΕ. 
 Τάσεις στη δορυφορική τηλεπισκόπηση: Το διεθνές περιβάλλον, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός Διαστήµατος και η Ελληνική πραγµατικότητα. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 

 “Αρχές και εφαρµογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης”, Κ. Καρτάλης και Χ. Φείδας. Β. 
Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα, 2007. 

 “Physical Principles of Remote Sensing”, W. G. Rees, ISBN 0521669480, 2001. 
 3. “Radiation and Climate”, I.M. Vardavas, and F.W. Taylor, International Series of 

Monographs on Physics Νο. 138, Oxford University Press, 2007. 
 

 
 
 
ΦΦ--351351  Υπολογιστική Φυσική ΙΥπολογιστική Φυσική Ι   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3+2 web: http://ph351.edu.physics.uoc.gr  
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Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές. Αποτελείται απο 4 ενότητες όπου οι φοιτητές 
αναπτύσσουν για την κάθε µία τον δικό τους κώδικα και παρουσιάζουν µία µελέτη 
προσοµείωσης ενός προβλήµατος φυσικής της επιλογής τους. Ανάπτυξη του θεωρητικού 
υπόβαθρου και υπολογιστικό “πείραµα” γίνονται σε αίθουσα υπολογιστών. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
1. µερικές διαφορικές εξισώσεις – ελλιπτικές (εξ. Poisson), παραβολικές (εξ. διάχυσης, εξ. 
Schrodinger), υπερβολικές (κυµατική εξ.); 
2. προβλήµατα ιδιοτιµών – τεχνικές διαγωνιοποίησης, ιδιοσυχνότητες αρµονικού πλέγµατος, 
κβαντικές ιδιοκαταστάσεις, ιδιοτιµές, κβαντική χρονική εξέλιξη; 
3. µοριακή δυναµική – αλγόριθµος Verlet, προσοµειώσεις σε διάφορες θερµοδυναµικές 
κατανοµές, µη γραµµικά δυναµικά συστήµατα; 
4. Monte – Carlo – στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων, αλγόριθµος Metropolis, µοντέλο Ising. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Computational Physics» – S. E. Koonin , D.C. Meredith 
 «Υπολογιστική Φυσική» - Α.Ν. Ανδριώτης  
 

 
 

 
 
ΦΦ--361361  Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική --  Φωτονική Φωτονική   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web: http://ph361.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 

Πρόκειται για εισαγωγικό µάθηµα που αποσκοπεί να δώσει µια πρώτη αίσθηση των 
πρόσφατων εξελίξεων στο τοµέα της Οπτοηλεκτρονικής - Φωτονικής (Optoelectronics-
Photonics). Η εισαγωγή αυτή καλύπτει σε εύρος θέµατα υλικών, διατάξεων, και σχετικών 
εφαρµογών µε έµφαση στις αρχές λειτουργίας, τη τεχνολογία και εφαρµογές των λέιζερ 
(π.χ. στη Βιολογία, Ιατρική, Τηλεπικοινωνίες, στη Περιβαλλοντική και Βιοµηχανική 
Έρευνα). Το µάθηµα είναι κατάλληλο για φοιτητές των Τµηµάτων Χηµείας και Επιστήµης 
και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) που βρίσκονται στο τρίτο ή τέταρτο έτος.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Φωτεινές Πηγές:  
Συµβατικές πηγές (Θερµικές, Πηγές πλάσµατος, LED) – Πηγές Laser Αρχές λειτουργίας -  
Οπτικές Κοιλότητες - Τεχνολογία και Τύποι λέιζερ (Λέιζερ Ηµιαγωγών, CO2, Nd:Yag, 
Excimer, Χρωστικών, Ti:Sap.) - Τεχνικές διαµόρφωσης ακτινοβολίας λέιζερ (Φασµατική, 
Χρονική και Χωρική Διαµόρφωση)   
Ανιχνευτές:  
Θερµικοί ανιχνευτές, Φωτοδίοδοι, Ανιχνευτές ηµιαγωγών, Φωτοπολλαπλασιαστές - Πλακίδια 
διαύλων, Συστοιχίες διόδων, CCD (Χωρική απεικόνιση) - Ειδικά συστήµατα απεικόνισης (π.χ. 
Συστήµατα νυχτερινής όρασης (Ι2))  
Οθόνες:  
Το φαινόµενο της φωταύγειας - Οθόνες πλάσµατος - Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD) - 
Οθόνες οργανικών LED (OLED)  
Οπτικές Διατάξεις: Οπτικά Συστήµατα (π.χ. Μονοχρωµάτορας Συµβολλόµετρα) - Οπτικοί 
Κυµατοδηγοί, Οπτικές ίνες, Αισθητήρες οπτικών ινών   
Ανιχνευτές:  
Φασµατοσκοπικές διαγνωστικές τεχνικές (π.χ. Ανίχνευση ρύπων) - Βιοµηχανικές εφαρµογές 
(π.χ. Κατεργασία υλικών, Βιοµηχανικός έλεγχος κ.α.) - Βιο-Ιατρικές εφαρµογές (Διάγνωση 
παθολογίας ιστών, θεραπευτικές τεχνικές, tissue engineering) - Τηλεπικοινωνίες 
(Διαµόρφωση και κωδικοποίηση οπτικών σηµάτων). 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
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 «Οπτοηλεκτρονική: µια εισαγωγή» – Μετάφραση: Α.Α. Σεραφετινίδης, Μ. Μακροπούλου 
– Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. 

 «Ακτίνες Laser-Οπτοηλεκτρονικής» - Στ. Κουρής – εκδ. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 
 

 
 
 
 
ΦΦ--374374  Στοιχεία ΗλεκτρονικώνΣτοιχεία Ηλεκτρονικών   ΒΒ   
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 3+3 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός είναι να δώσει την ευκαιρία στο φοιτητή να πάρει ένα εισαγωγικό µάθηµα και να 
µάθει τη χρήση βασικών ηλεκτρονικών στοιχείων (δίοδος, τελεστικός ενισχυτής, διπολικό 
τρανζίστορ, τρανζίστορ εγκαρσίου πεδίου) στη σχεδίαση απλών κυκλωµάτων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή: Αναλογικά και ψηφιακά σήµατα, ενισχυτές, κυκλωµατικά µοντέλα για ενισχυτές, 
θεωρήµατα δικτύων. 
Τελεστικοί Ενισχυτές: Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής, η αναστρέφουσα και µη 
αναστρέφουσα συνδεσµολογία, παραδείγµατα κυκλωµάτων µε τελεστικούς ενισχυτές, µη 
ιδανική συµπεριφορά. 
Δίοδοι: Η ιδανική δίοδος, χαρακτηριστικές των ακροδεκτών, ανάλυση κυκλωµάτων διόδων, 
µοντέλο ασθενούς σήµατος και εφαρµογές. Η επαφή p-n σε ανάστροφη πόλωση, η επαφή p-
n σε ορθή πόλωση. Δίοδοι Zener, εφαρµογές σε κυκλώµατα. 
Διπολικά Τρανζίστορ Ένωσης (BJT): Φυσική δοµή και περιοχές λειτουργίας, pnp και npn 
τρανζίστορ. Ανάλυση κυκλωµάτων µε τρανζίστορ σε λειτουργία DC. Το BJT ως ενισχυτής. 
Ισοδύναµα κυκλωµατικά µοντέλα ασθενούς σήµατος, πόλωση του διπολικού τρανζίστορ, 
συνδεσµολογία ενισχυτών ενός σταδίου, λειτουργία στην περιοχή χώρου και στην περιοχή 
αποκοπής, εφαρµογές σε κυκλώµατα. 
Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET): Δοµή και φυσική λειτουργία των MOSFET επαφής pn 
και απογύµνωσης. Το FET ένωσης (JFET), κυκλώµατα FET ως ενισχυτής, κυκλώµατα 
πόλωσης, συνδεσµολογίες ενισχυτών ενός σταδίου, ενισχυτές ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 
MOS. Εφαρµογές CMOS, MESFET αρσενικούχου γαλλίου. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 S. Sedra and K. C. Smith «Μικροηλεκτρονικά Κυκλώµατα», Τόµος Α’, Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου. 
 J. Millman and A. Grabel «Μικροηλεκτρονική», Τόµος Α’, Εκδόσεις Τζιόλα. 
 

 
 

ΦΦ--381381  Εισαγωγή στη Φυσική των ΕπιταχυντώνΕισαγωγή στη Φυσική των Επιταχυντών   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: http://ph381.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Στό µάθηµα αυτό γίνεται µιά εκτενής εισαγωγή στην φυσική γραµµικών και κυρίως κυκλικών 
επιταχυντών.  Αναπτύσσονται οι διάφοροι τύποι επιταχυντικών συστηµάτων, όπως το 
κύκλοτρο, το βήτατρο, κλπ και εξετάζεται λεπτοµερώς το σύγχροτρο, η διαδικασία 
επιτάχυνσης και  φασικής ευστάθειας. Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση της εγκάρσιας κίνησης 
της δέσµης (ταλαντώσεις βήτατρου), η ευστάθειά της καθώς και οι διάφοροι γραµµικοί και µη 
γραµµικοί συντονισµοί.  Aναπτύσσονται και πιο εξειδικευµένα θέµατα οπως φαινόµενα που 
εξαρτώνται από την ένταση της δέσµης, διάχυση σωµατίων στον φασικό χώρο, και άλλα 
συλλογικά φαινόµενα.  Τέλος γίνεται αναφορά σε νέες µεθόδους επιτάχυνσης µέσω laser και 
πλάσµατος.  Γίνεται επίσης εκτενής ανάλυση του “Large Hadron Collider (LHC)” του  CERN. 
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Tο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές  που έχουν βασικές γνώσεις κλασικής µηχανικής και 
ηλεκτροµαγνητισµού.  
 
Διδακτέα Ύλη: 

1. Εισαγωγή, ιστορία επιταχυντικών συστηµάτων, κύκλοτρο, βήτατρο, µίκτροτρο, 
σύγχροτρο. 

2. Επιτάχυνση και φασική ευστάθεια, διαµήκης κίνηση δέσµης. 
3. Εγκάρσια κίνηση, ταλαντώσεις βήτατρου, παράµετροι  Courant-Snyder, διασπορά 

δέσµης, χρωµατική εκτροπή. 
4. Συντονισµοί και µη γραµµική κίνηση, Χαµιλτονιανός φορµαλισµός. 
5. Φαινόµενα που εξαρτώνται από την ένταση της δέσµης, φορτίο χώρου, αστάθειες, 

συλλογικά φαινόµενα. 
6. Η φυσική του LHC 
7. Ακτινοβολία συγχρότρου. 
8. Επιτάχυνση µε laser και πλάσµα, “wake field acceleration” 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 An introduction to the physics of particle accelerators, D. A. Edwards and M. J. Syphers 
 Accelerator Physics,  S. Y. Lee, World  Scientific, (2004) 
 Accelerator Physics and Engineering, Alexander Wu Chao, Maury Tigner, World Scientific 

(1999). 
 An Introduction to the physics of particle accelerators, Μ. Conte and W. W. Mackay, 

World Scientific Publishing Co., London, (1991) 
 Particle accelerators, M. S. Stanley and J. P. Blewett, McGraw-Hill, NY, (1962). 
 Les accelerateurs de particules, D. Boussard,  PUF, (1984). 
 

 
 

ΦΦ--392392  Διδακτική της Φυσικής ΙΔιδακτική της Φυσικής Ι   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα περιγράφει την αποστολή του καθηγητή Φυσικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
αναλύει θέµατα επάνω στα οποία αυτός πρέπει να προβληµατιστεί και παρουσιάζει µεθόδους 
και εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να φέρει εις πέρας την αποστολή του.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Η ιστορική εξέλιξη του µαθήµατος της Φυσικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Ιστορία του µαθήµατος της Φυσικής στην Ελλάδα και στις σηµαντικότερες βιοµηχανικές 
χώρες. Τύποι και παραδείγµατα συγχρόνων αναλυτικών προγραµµάτων Φυσικής. 
Χαρακτηριστικά του ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος Φυσικής στην Ελλάδα.  
Στόχοι του µαθήµατος της Φυσικής. 
Η αλληλεπίδραση των στόχων του σχολείου µε τους στόχους του µαθήµατος της Φυσικής. 
Στόχοι του µαθήµατος της Φυσικής ανά σχολική βαθµίδα. Τρόποι µεθόδευσης της επίτευξης 
των  στόχων.  
Μαθητής και Φυσική.  
Δυνατότητες και δυσκολίες µαθητών διαφόρων ηλικιών στην κατανόηση της Φυσικής. 
Θεωρίες µάθησης. 
Χαρακτηριστικές διαδικασίες του µαθήµατος της Φυσικής. 
Πληροφόρηση, σχηµατισµός εννοιών, παρατήρηση, εξέταση, παραγωγική και επαγωγική 
µέθοδος, διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων, πείραµα, εκτέλεση µετρήσεων, αξιοποίηση 
γραφικών παραστάσεων, µαθηµατικές σχέσεις, µοντέλα, λύση προβληµάτων. 
Μέσα διδασκαλίας.  
Κείµενα, οπτικοακουστικά µέσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές  
Οργάνωση διδασκαλίας της Φυσικής. 
Ανάλυση του φαινοµένου της διδασκαλίας. Προγραµµατισµός, εκτέλεση και αξιολόγηση της 
διδασκαλίας και των αποτελεσµάτων της.  
 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Τµήµα Φυσικής  Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 

  

 
- 60 - 

Συστήνεται στους φοιτητές που σκοπεύουν να κάνουν πρακτική άσκηση διδασκαλίας Φυσικής 
σε σχολεία να παρακολουθήσουν το µάθηµα αυτό πριν από την πρακτική άσκηση. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Διδακτική της Φυσικής – Εµµ. Παπαµαστοράκης – Πανεπιστήµιο Κρήτης, Σχολή Θετικών 

Επιστηµών  
 Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών – Π. Κόκκοτας- Εκδόσεις Γρηγόρη 1988. 
 Θέµατα Διδακτικής Φυσικής και Χηµείας στη Μέση Εκπαίδευση- Γ. Τσαπαρλής- Εκδόσεις 

Γρηγόρη 1991 
 

 
 
ΦΦ--393944  Διδακτική της Φυσικής Διδακτική της Φυσικής IIII   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web: 
  
Σκοπός: 
Στο µάθηµα αυτό εξειδικεύονται τα θέµατα που αναπτύσσονται στο µάθηµα Διδακτική της 
Φυσικής Ι για τις διαφορετικές περιοχές της σχολικής Φυσικής. Επί πλέον παρουσιάζονται και 
αξιολογούνται τα γνωστότερα διδακτικά µοντέλα της κάθε περιοχής. Συστήνεται στους 
φοιτητές που σκοπεύουν να κάνουν πρακτική άσκηση διδασκαλίας Φυσικής σε σχολεία να 
έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το µάθηµα αυτό πριν από την πρακτική άσκηση. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Διδακτική της Μηχανικής 
 Διδακτική της Οπτικής 
 Διδακτική της Θερµότητας 
 Διδακτική του Ηλεκτροµαγνητισµού 
 Διδακτική της Αστρονοµίας 
 Διδακτική θεµάτων µοντέρνας Φυσικής 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Οδηγός Διδασκαλίας Φυσικής- A. Arons- Εκδόσεις τροχαλία 1992 
 Θέµατα Διδακτικής Φυσικής και Χηµείας στη Μέση Εκπαίδευση- Γ. Τσαπαρλής- Εκδόσεις 

Γρηγόρη 1991 
 Die Mechanik, historisch kritisch dargestellt - E. Mach-  Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft 1973 
 

 
 
ΦΦ--403403  Από τα  Quarks µέχρι το Σύµπαν  Από τα  Quarks µέχρι το Σύµπαν    AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: http://ph403.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία συνοπτική επανάληψη της 
ύλης που έχουν ήδη διδαχθεί (µε κάποιες συµπληρώσεις) αλλά σε επίπεδο µαθηµατικών που 
να µην ξεπερνά το επίπεδο Λυκείου και µε έµφαση στην φυσική κατανόηση. Τονίζεται η  
ισχύς της διαστατικής ανάλυσης στην εξαγωγή τύπων και η καίρια σηµασία των τριών νόµων 
της κβαντοµηχανικής Heisenberg, Pauli, Schrödinger) για την ερµηνεία του Κόσµου από το 
επίπεδο των πρωτονίων/νετρονίων µέχρι το Σύµπαν. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Τα στοιχειώδη σωµάτια και οι στοιχειώδεις αλληλεπιδράσεις - Οι βασικές δοµές της ύλης Οι 
υπερνόµοι διατήρησης και θερµοδυναµικής/Στατιστικής Φυσικής - Οι νόµοι των δυνάµεων 
(Βαρύτητα, Η/Μ/, Ασθενείς, Ισχυρές) - Οι νόµοι κίνησης (Νewton, Einstein. Schroedinger, 
Dirac) -  Σχόλια για την Κβαντοµηχανική (Οι τρεις βασικές της αρχές, που εξασφαλίζουν την 
ύπαρξη των δοµών της Υλης, την σταθερότητα τους, αλλά και την δυνατότητα αλλαγής) - 
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Ατοµικοί Πυρήνες (Ολική ενέργεια και συνέπειες) -  Άτοµα (µέγεθος, Έργο Ιονισµού, 
Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων) - Μόρια (LCAO, Υβριδισµοί sp1, sp2. sp3, παραδείγµατα) 
Στερεά (Διαστατική Ανάλυση, JM, LCAO και θεώρηµα Bloch) -  Πλανήτες - Ενεργά Άστρα - 
Αστρικά πτώµατα - Κοσµολογία (Νευτώνεια εξαγωγή των εξισώσεων, Πρόσφατες εξελίξεις) - 
Ύλη και Φως 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Τραχανά,  Κβαντοµηχανικη Ι (2005) 
 Οικονόµου, Εκτενείς Σηµειώσεις 
 

 
 
 
 
ΦΦ--405405  ΘερµοδυνΘερµοδυναµ ική & Στατιστική Φυσικήαµ ική & Στατιστική Φυσική   AA  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph405.edu.physics.uoc.gr 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εισαγωγή στην Θερµοδυναµική 
και Στατιστική Φυσική. Οι δύο κλάδοι αλληλοσυµπληρώνονται µε σκοπό την εισαγωγή των 
διαφόρων εννοιών µε τον πιο φυσιολογικό τρόπο. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Καταστατική εξίσωση -  1ος νόµος – 2ος νόµος Θερµοδυναµικής – µηχανές Carnot – 
θερµοδυναµικά δυναµικά – σχέσεις Maxwell – κανονική κατανοµή – παραµαγνήτης – σύστηµα 
2 ενεργειακών σταθµών – αρµονικός ταλαντωτής – κλασική στατιστική κατανοµή -  
µακροκανονική κατανοµή – στατιστική Fermi-Dirac – στατιστική Bose–Einstein – θεωρία  
διακυµάνσεων. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Θερµοδυναµική» – E. Fermi  – Π.Ε.Κ. 
 «Στατιστική Φυσική και Θερµοδυναµική”  Ε.Ν. Οικονόµου – Π.Ε.Κ. 
 

 
 
 
 
 

ΒΒ   ΦΦ--406406  Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών Μέσων Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών Μέσων   
(Μηχανική Ρευστών)(Μηχανική Ρευστών)     

   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: http://ph406.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές. Περιλαµβάνει στοιχεία 
υδροδυναµικής και εφαρµογές καθως και την διάδοση κυµατων. Χρησιµοποιόντας τους 
βασικούς νοµους διατήρησης της µηχανικής αλλα και της θερµοδυναµικης θα περιγραψουµε  
ενδιαφέροντα φαινόµενα. Για τον σκοπό αυτο θα χρειαστει να ορίσουµε την έννοια του 
συνεχούς µέσου και να εισάγουµε ενα νέο τρόπο περιγραφης της κινητικής (περιγραφή 
Euler, πεδίο ταχύτητας) καθως και την έννοια του υγρού "σωµατιδίου". Ιδιαίτερα στην µελέτη 
των υγρών µε ιξώδες  θα είναι απαραίτητο να εισάγουµε και ωα χρησιµοποιήσουµε  τα 
µαθηµατικα εργαλεία των τανυστών. Θα βασιστούµε στις γνώσεις σας σε διανυσµατική 
αναλυση (Grad, div, curl σε καρτεσιανές και καµπυλόγραµµες συντεταγµένες, επιφανειακά 
και ολοκληρώµατα όγκου, Θεώρηµα Gauss, Stokes  κτλ.). Δεν φιλοδοξούµε να καλύψουµε 
όλες τις πτυχες αλλα θα επικεντρωθουµε σε στοιχεία χρήσιµα σε πολλους τοµείς της Φυσικής, 
αλλά και φαινόµενα του υδάτινου περιβάλλοντος.  Εµφαση είναι στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
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για την λύση πρακτικών προβληµάτων και στη χρήση τανυστών. Εισαγωγή προσεγγίσεων 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Βασικά και κινητική:  Τι ειναι ρευστο και χαρακτηρισµός των φυσικών ιδιοτήτων τους. 
Δυνάµεις στην υδροδυναµική (Βαθµίδα πίεσης, Ιξωδικές, Επιφανειακής τάσης). Νευτωνικά  
ρευστά. Κινηµατική περιγραφή υγρών (Euler, υλική παράγωγος D/Dt, γραµµές ροής). Πεδίο 
ταχύτητας και στροβιλισµός. Επιτάχυνση. Εξίσωση συνέχειας µάζας.  Ασυµπίεστο υγρό.  
Αριθµός  Mach. 
 
Δυναµική Ιδανικού Ρευστού: Μεταβολή ορµής και ενεργειας, Εξίσωση Euler και Bernoulli, 
Υδροστατική ισσοροπία. Αριθµός  Froude  και συντελεστής πίεσης. Μακροσκοπικοί και τοπικοί 
νόµοι διατήρησης. Θεώρηµα Reynolds (Ογκος συστήµατος και όγκος ελέγχου).  Εφαρµογές. 
Αστρόβιλη Ροή.   Ροή δυναµικού ( Βασικές πηγές ροής, ροή γύρω από πηγές ή σώµατα. ) 
Θεώρηµα κυκλοφορίας Kelvin, εξίσωση Laplace, Γραµµές στροβιλισµού. Φαινόµενο  
ανύψωσης Magnus µε εφαρµογές και  µαγνητοστατικό ανάλογο. Υδροδυναµική µάζα. Ροή σε 
µή αδρανειακά συστήµατα, δύναµη Coriolis, ροή βαθµίδας.  
 
Ιξωδική Ροή:  Διατµητική τάση, τανυστές τάσης και ρυθµού παραµόρφωσης. Ιξωδικές 
δυνάµεις. Αριθµός Reynolds. Εξίσωση Navier-Stokes και εφαρµογές σε στρωτή ροή. Διάχυση 
στροβιλισµού. Ερπυστική ροή και εφαρµογές (ροή σε κύλινδρο, πλάκες κτλ.). Ροή  Stokes 
γύρω από σφαίρα . Θερµοδυναµική ιξώδους ροής.  
 
Ειδικά κεφάλαια: Διαστατική ανάλυση, αδιάστατοι αριθµοί, θεώρηµα  Buckingham και 
εφαρµογές. Στροβιλισµός  και διανυσµατικό δυναµικό ταχύτητας. Πηγές στροβιλισµού. 
Στρόβιλος  Rankine και  Burgers.  Απλό µοντέλλο ανεµοστρόβιλου.  Αλληλεπίδραση 
στροβίλων. Οριακά στρώµατα για στρωτή ροή και λύση Blausius. Διαχωρισµός ροής. Τύρβη. 
Πειραµατικές τεχνικές χαρακτηρισµού ροής. Αστάθεια και ρεύµατα µεταφοράς. Φαινόµενα 
Διάχυσης. Kύµατα επιφανείας (οριακές συνθήκες, διασπορά, κύµατα βαρύτητας, 
ενδοεπιφάνειες, µη γραµµικά κύµατα).  Κύµατα Τσουνάµι. Συµπιεζόµενο υγρό (Ισοθερµική 
και αδιαβατική ροή), Ενέργεια (Bernoulli)i.  Κύµατα σε 1-διάσταση, Κύµατα ήχου. 
 
Εφαρµογή: (6 ώρες) :  Σε ένα από τα παρακάτω: Ωκεανογραφία, Γεωφυσική ροή, 
Ατµοσφαιρική ροή , Τύρβη και χάος. Αιµοδυναµική. Υδροδυναµική φορτισµένων ρευστών. 
Διάχυση ρίπων. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Ν. Φλυτζάνη. Σηµειώσεις  Υδροδυναµικής  
 

 
 

 
ΦΦ--407407  Φυσική του Εσωτερικού της ΓηςΦυσική του Εσωτερικού της Γης   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην κατανόηση των φυσικών 
µηχανισµών που διέπουν τη δυναµική του εσωτερικού της Γης. Στόχος του µαθήµατος είναι η  
συνθετική και ολιστική προσέγγιση της γεωδυναµικής υπό την οπτική προσέγγιση της 
φυσικής. Μελετά τις φυσικές παραµέτρους και τις θεωρητικές τεχνικές που αναπτύσσονται 
ώστε µε την ερµηνεία µετρήσεων στη επιφάνεια της Γης να αντλούµαι πληροφορία για τις 
δυναµικές διεργασίες στο εσωτερικό της Γης. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Στοιχεία Δοµής και Σύστασης του Εσωτερικού της Γης 
Μεταβολή των σεισµικών ταχυτήτων µε το βάθος - Πυκνότητα, πίεση, και θερµοκρασία στο 
Εσωτερικό της Γης - Ελαστικές σταθερές στο Εσωτερικό της Γης - Σύσταση του Εσωτερικού 
της Γης  
Θερµότητα και Θερµοκρασία του Εσωτερικού της Γής 
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Θερµική ροή από το εσωτερικό της Γης - Πηγές θερµότητας στο εσωτερικό της Γης - 
Θερµοκρασία στο εσωτερικό της Γης - Στοιχεία Θερµοδυναµικήε του εσωτερικού της Γης  
Πεδίο Βαρύτητας και Μαγνητικό Πεδίο της Γής 
Ενταση & Δυναµικό του πεδίου Βαρύτητας της Γης - Μετρήσεις του πεδίου βαρύτητας- 
Τοπικές µεταβολές του ΠΒΓ – Ισοστασία, Μηχανισµός Βαρυτικής ισοστάθµισης - Στοιχεία του 
Μαγνητικού πεδίου της Γης - Το κύριο Μαγνητικό πεδίο της Γης- Διπολικό και µη-διπολικό 
πεδίο - Μεταβολές του Γεωµαγνητικού πεδίου 
Γεωηλεκτροµαµαγνητισµός  
Οι εξισώσεις του Maxwell Ηλεκτροµαγνητική Επαγωγή - Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή στο 
εσωτερικό της Γής - Ηλεκτροµαγνητική πηγή υπεράνω οµογενούς αγώγιµης Γης - Η 
Μαγνητοτελλουρική µέθοδος - Μέθοδοι διερεύνησης γεωηλεκτρικής δοµής 
Φυσικής της Σεισµικής Εστίας & Σεισµικά Κύµατα  
Παράµετροι της διαδικασίας γένεσης των σεισµών - Μέθοδοι καθορισµού του µηχανισµού 
γένεσης των σεισµών -  Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας και ελαστικών κυµάτων -  Όργανα 
αναγραφής των σεισµών. Σεισµικά κύµατα και διάδοση αυτών στο εσωτερικό της Γης -  
Σεισµοµετρία. Μέγεθος και ενέργεια σεισµών -  Σεισµική δράση της Γης και κατανοµή αυτής -  
Μηχανισµοί γένεσης των σεισµών και παράµετροι των σεισµικών εστιών στον ελληνικό χώρο 
και τις γύρω περιοχές. Τα αίτια γένεσης των σεισµών στον ελληνικό χώρο και τις γύρω 
περιοχές - Μη γραµµικά φαινόµενα στη λιθόσφαιρα - Η λιθόσφαιρα ως αυτόοργανωµένο 
σύστηµα (SOC) -  Πρόγνωση των σεισµών.  
 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Principles of Geophysics, N. Sleep & K. Fujita, 2000 
 Whole Earth Geophysics , R. Lillie, 1998 
 Geophysical Theory, W. Menke & D. Abbott, 1998 
 Fundamentals of Geophysics, W. Lowrie , 1999 
 The Solid Earth, C. M. R. Fowler, 1998 
 Introduction to the physics of the Earth's interior, J. P. Poirier 
 Geodynamics: Application of Continuum Physics to Geophysics, D. Turcotte & G. 

Schubert, 1982 
 Εισαγωγή στη Γεωφυσική . Κ. Παπαζάχος & Β. Παπαζάχος, 2008 
 

 
 

 
ΦΦ--408408  Δυναµ ικά ΣυστήµαταΔυναµ ικά Συστήµατα   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές οι οποίοι γνωρίζουν την ύλη των 
µαθηµάτων της Κλασσικής Μηχανικής (Φ-204) και Κβαντοµηχανικής (Φ-303). Αποτελεί µία 
στοιχειώδη εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Δυναµικών Συστηµάτων και του Χάους, και τις 
µεθόδους  ανάλυσης τους. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
1. Γενική εισαγωγή στις έννοιες του δυναµικού συστήµατος,της µη-γραµµικότητας και του 

χάους.  
2. Μη-γραµµικές διαφορικές εξισώσεις (φασικός χώρος, σηµεία ισορροπίας, ευστάθεια και 

διακλαδώσεις)   
3.  Ολοκλήρωση διαφορικών εξισώσεων (ολοκληρώσιµα και µη ολοκληρώσιµα συστήµατα, 

πρώτο ολοκλήρωµα, χρονοεξαρτηµένα ολοκληρώµατα, αριθµητική ολοκλήρωση)  
4.  Μέθοδοι διαταραχών (Poincare-Linstedt, πολλαπλών χρονικών κλιµάκων, µέθοδος για 

ιδιόµορφες διαταραχές)  
5.  Χάος σε Χαµιλτονιανά συστήµατα (απλά συστήµατα που εµφανίζουν χαοτική 

συµπεριφορά, απο τις διαφορικές εξισώσεις στις απεικονίσεις, απεικονίσεις που διατηρούν 
το εµβαδό, οµοκλινικές και ετεροκλινικές τροχιές)  

6.  Χάος σε µη-Χαµιλτονιανα συστήµατα (απεικονίσεις που δεν διατηρούν το εµβαδό, τρόποι 
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µετάβασης στο χάος, τυρβώδης ροή, παράξενοι ελκυστές).   
7.  Χαρακτηρισµός χαοτικών ελκυστών (διάσταση ελκυστή, εκθέτες Lyapunov και υπερχάος, 

τοπολογική εντροπία, φάσµατα Fourier χαοτικών συστηµάτων)   
8.  Κβαντικό χάος (Προσέγγιση WKB, Ενεργειακά φάσµατα χαοτικών συστηµάτων, 

ηµικλασσική κβάντωση, κβαντικές  απεικονίσεις)  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 "Introduction to nonlinear science", G. Nicolis, Cambridge University Press, Cambridge, 

1995. 
 "Chaotic Dynamics", T. T\'el and M. Gruiz, Cambridge University Press, New York, 2006. 
 "Nonlinear Ordinary Differential Equations", D. W. Jordan and P. Smith, 

Oxford University Press, New York, 1987. 
 "Chaos in Dynamical Systems", E. Ott, Cambridge University Press, New York, 2002. 
 "Chaos and integrability in nonlinear dynamics",  M. Tabor, John Willey, New York, 1989. 
 “Δυναµικά Συστήµατα και Χάος”, Τόµος Α', Α. Μπούντης, Ελδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα 

1995. 
 “Μη-Γραµµικές Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις”, Α. Μπούντης, Εκδ. Γ. Α. Πνευµατικού, 

Αθήνα 1997. 
 “Χαοτικές Χρονοσειρές: Θεωρία και Πράξη”, Γ. Π. Παπαϊωάνου, Εκδ. LEADER BOOKS  Α. 

Ε., Αθήνα 2000.   
 

 
 
 
ΦΦ--422422  Στοιχειώδη Σωµάτια και ΔυνάµειςΣτοιχειώδη Σωµάτια και Δυνάµεις     ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές, που κατά προτίµηση έχουν περάσει τα 
µαθήµατα Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι και ΙΙ (Φ-201, Φ-202), Κβαντοµηχανική Ι (Φ-
303) και έχουν καλή γνώση των Γενικών Μαθηµατικών Ι και ΙΙ (Φ-111, Φ-112). Αποτελεί 
συνέχεια του κεφαλαίου Στοιχειώδη Σωµάτια του µαθήµατος Φ-202 και στοχεύει να 
εξοικειώσει την φοιτήτρια / φοιτητή µε τον θαυµαστό κόσµο των έσχατων συστατικών της 
ύλης και των αλληλεπιδράσεών τους, χωρίς τον πλήρη φορµαλισµό της Κβαντικής Θεωρίας 
Πεδίου.     
 
Διδακτέα Ύλη: 
- Σύντοµη ιστορική εισαγωγή στα στοιχειώδη σωµάτια, τους φορείς των δυνάµεων και τη 
Σχετικιστική Κινηµατική.  
- Συµµετρίες, οµάδες, νόµοι διατήρησης, στροφορµή, σπίν, ισοτοπικό σπιν. Εσωτερικές 
συµµετρίες. Σύνθεση στροφορµών και αναπαραστάσεων οµάδων. Κανόνες επιλογής. - 
Οµοτιµία, συζυγία φορτίου, αντιστροφή του χρόνου.  
- Το µοντέλο των κουάρκς. Το ποζιτρόνιουµ, το κουαρκόνιουµ, τα µεσόνια και τα βαρυόνια 
σαν δέσµιες καταστάσεις από κουάρκς και αντικουάρκς. Μάζες και µαγνητικές ροπές των 
βαρυονίων. 
- Ο «Χρυσός Κανόνας του Fermi». Κανόνες Feynman για ενεργούς διατοµές και µέσους 
χρόνους ζωής. Η εξίσωση Dirac και οι λύσεις της. «Θεωρίες Βαθµίδας» και σύντοµη εισαγωγή 
στην Κβαντική Ηλεκτροδυναµική. Παραδείγµατα υπολογισµών αντιδράσεων σκέδασης. 
Εισαγωγή στην Κβαντική Χρωµοδυναµική και εφαρµογές. Το φαινόµενο της Ασυµπτωτικής 
Ελευθερίας.  
- Το µοντέλο του Fermi, και οι διασπάσεις του µιονίου και του νετρονίου.  
- Θεώρηµα Goldstone και µηχανισµός Higgs. Σύντοµη εισαγωγή στο “Καθιερωµένο 
Πρότυπο” των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων και εφαρµογές σε απλές διαδικασίες 
σκέδασης και διάσπασης. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 “Introduction to Elementary Particles”, David Griffiths (Wiley-VCH 2004) 
 “Introduction to High Energy Physics”, D.H. Perkins (Addison-Wesley, 1982) 
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 “Concepts of Particle Physics”, K. Gottfried and V.F. Weisskopf (Oxford Univ. Press, 
1984) 

 “Quarks and Leptons”, F. Halzen and A.D. Martin (Wiley, 1984) 
 “Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωµατίων”, Ι. Βέργαδος, Παν. Ιωαννίνων, 1985	  
 

 
 
ΦΦ--428428  Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά  Δίκτυα Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά  Δίκτυα   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εισαγωγή στις βασικές έννοιες 
των Βιολογικών Νευρωνικών Δικτύων και τις µεθόδους και αλγορίθµους των  Τεχνητών 
Νευρωνικών Δικτύων. Είναι επιπλέον µια εισαγωγή στο “Φ-528 Τεχνητά Νευρωνικά Δικτυα”, 
το οποίο προσφέρεται και στο διατµηµατικό µεταπτυχιακό “Εγκέφαλος και Νους”. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Στοιχεία της δοµής του κεντρικού νευρικού συστήµατος - Κατανεµηµένες καταστάσεις µνήµης 
- Στοχαστικά νευρώνια - Κυβερνητικά ΤΝΔ και Πολυεπίπεδα ΤΝΔ - Αρχιτεκτονική ΤΝΔ και 
Γενίκευση - Βιοµιµητικοί Αλγόριθµοι(PCA-ICA) - Συνδιαστική βελτιστοποίηση - Αλγόριθµοι 
αυτοεκµάθησης - Ύαλοι σπιν και στατιστική φυσική - Το ΤΝΔ του Hopfield - Ο φασικός χώρος 
αλληλεπιδράσεων των ΤΝΔ – Εφαρµογές 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Neural Networks An Introduction» – B. Muller & J. Reinhardt – Springer & Verlag 
 «An introduction to the modeling of Neural Networks» - P.Peretto – Cambridge 

University Press 
 «PDP Research group, Parallel Distributed Processing(Vol I-III)» - D.E. Rumelhardt & 

J.L.McClelland  – Cambridge University Press 
 «Introduction to the theory of Neural Computation» – J. Hertz & A. Krogh & R.G. Palmer 

- Addison-Wesley Publishing Company 
 «Spin Glass Theory and Beyond» – M. Mezard & G. Parisi & M.A. Virasoro - World 

Scientific 
 «Self Organization and Associative Memory» – T. Kohonen - Springer&Verlag 
 «Modeling Brain Function. The world of attractor neural networks» – D.J. Amit -

Cambridge University Press 
 

 
 
 

ΦΦ--442299  Ειδικά Θέµατα  Φυσικής Υψηλών ΕνεργειώνΕιδικά Θέµατα  Φυσικής Υψηλών Ενεργειών   BB  
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς ή τεταρτοετείς φοιτητές, που κατά προτίµηση έχουν 
περάσει τα µαθήµατα Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι (Φ-201) και ΙΙ (Φ-202), 
Κβαντοµηχανική Ι (Φ-303) και έχουν καλή γνώση των Γενικών Μαθηµατικών Ι και ΙΙ (Φ-111, 
Φ-112). Σκοπός του µαθήµατος είναι η παρουσίαση εξειδικευµένων τεχνικών της φυσικής και 
των µαθηµατικών, όπως εφαρµόζονται στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Το περιεχόµενο του µαθήµατος κάθε φορά θα καθορίζεται κύρια από την τρέχουσα 
ερευνητική επικαιρότητα και το επιστηµονικό ενδιαφέρον στη Φυσική των Σωµατιδίων και 
την Κοσµολογία, αλλά και από τους διαθέσιµους διδάσκοντες. Θα λαµβάνεται, τέλος, σοβαρά 
υπ’ όψιν και τυχόν ενδιαφέρον οµάδας φοιτητριών/φοιτητών για κάλυψη συγκεκριµµένης 
περιοχής γνώσης. 
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Παράδειγµα 1. Κλασική Θεωρία Πεδίων. 
 
Παράδειγµα 2. Συµµετρίες και Θεωρία Οµάδων στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών. 
 
Παράδειγµα 3. Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και Κοσµολογία.   
 
 
Προτεινόµενο Σύγγραµµα: 
 Εξαρτώνται από το θέµα που θα επιλεγεί κάθε φορά. Θα καθορίζονται µε την έναρξη των 

µαθηµάτων. 
 

 
 
 

 
 
ΦΦ--441441  Εισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης ΎληςΕισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3+2 web: http://ph441.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Εισαγωγικό προπτυχιακό µάθηµα Φυσικής της Συµπυκνωµένης Κατάστασης µε έµφαση στην 
ηλεκτρονική δοµή µετάλλων και ηµιαγωγών η οποία προσεγγίζεται µε αφετηρία το µοντέλο 
Jellium και εισαγωγή του ρόλου, περιοδικού στον χώρο, ασθενούς δυναµικού στις σχέσεις 
διασποράς και τις καταστάσεις ενός ηλεκτρονίου. Χρησιµοποιούνται βασικά αποτελέσµατα της 
κβαντικής µηχανικής και µονοδιάστατα ανάλογα. Ανάλογη πορεία ακολουθείται και για την 
µελέτη των ταλαντώσεων του ιοντικού υποστρώµατος και των βασικών ιδιοτήτων φωνονίων. 
Τέλος εξετάζονται η διηλεκτρική συνάρτηση σε διάφορες περιπτώσεις και τα βασικά 
φαινόµενα µεταφοράς φορτίου, κυρίως σε ηµιαγωγούς.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Το µοντέλο Jellium και οι θεµελιώδεις δυνάµεις που καθορίζουν την πυκνότητα στερεών 

σωµάτων. 
 Περιοδικές δοµές, πλέγµατα Bravais στον ευθύ και αντίστροφο χώρο. 
 Σκέδαση κυµάτων σε πλέγµατα.  
 Βασική θεωρία ζωνών. Κυµατοσυναρτήσεις Bloch. Σχέσεις διασποράς και πυκνότητα 

καταστάσεων. Μέταλλα, µονωτές, Ηµιαγωγοί. Ηµικλασική δυναµική ηλεκτρονίων και η 
έννοια της οπής  

 Στατιστική Fermi-Dirac και βασικές ιδιότητες του ηλεκτρονικού νέφους 
 Ηµιαγωγοί, προσµίξεις, συγκεντρώσεις φορέων στην ισορροπία και σε διαταραχές. 

Ολίσθηση και διάχυση φορέων.  
 Η διηλεκτρική συνάρτηση 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Φυσική Στερεάς Κατάστασης», Ε. Οικονόµου, τόµος Ι 
 «Εισαγωγή στην Φυσική Στερεάς Καταστάσεως, C. Kittel Μετάφραση Χ. 

Παπαγεωργόπουλου 
 

 
 
 
 
ΦΦ--442442  Φυσική Συµπυκνωµένης ΥληςΦυσική Συµπυκνωµένης Υλης   BB  
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3+2 web:  
  
Σκοπός: 
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Tο µάθηµα απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές. Παρουσιάζει την συµπυκνωµένη ύλη  µε 
βάση τις  σπασµένες συµµετρίες της και τις στοιχειώδεις διεγέρσεις που συνεπάγωνται είτε 
ενός σωµατίου (quasi-particle) η  συλλογικών διεγέρσεων. Η ανάπτυξη τών εννοιών γίνεται 
µε βάση απλά µοντέλα και σε συνδυασµό µε πειράµατα φασµατοσκοπίας (π.χ. σκέδαση 
νετρονίων). Συνιστάται σε φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το µάθηµα Φ-441 
«Εισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης» 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Περιγραφή περιοδικών κρυστάλων – πλέγµα Bravais – Wigner-Seitz – αντίστροφο πλέγµα -  
περιοδικές συνθήκες – ζώνη  Brillouin – ηλεκτρόνια σε ασθενές περιοδικό δυναµικό -  
µοντέλο ισχυρών δεσµών – πυκνότητα καταστάσεων - θερµοδυναµική ηλεκτρονικού αερίου -  
φωνόνια – ειδική θερµότητα – σκέδαση νετρονίων – θεώρηµα fluctuation-dissipation -  
πρόβληµα πολλών σωµατιδίων – µέθοδος Hartree – Fock – µοντέλο jellium -  φαινόµενο 
θωράκισης - µονωτής Mott – θεωρία αγωγιµότητας – παραµαγνητισµός – σιδηροµαγνητισµός 
- αντισιδηροµαγνητισµός – µαγνόνια – υπεραγωγιµότητα.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι,ΙΙ» – Ε.Ν. Οικονόµου Π.Ε.Κ. 
 «Solid State Physics» - N.W. Ashcroft, N.D. Mermin  
 

 
 
 
 
 
ΦΦ--447447  Παγκόσµ ιες Κλιµατικές ΑλλαγέςΠαγκόσµ ιες Κλιµατικές Αλλαγές   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: http://elearn.uoc.gr (κλειδί: 447phys) 
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητές στις σύγχρονες επιστηµονικές προσεγγίσεις (Global Change 
Science, Past and Present Climate, Time Series Analysis of Climate Datasets, Data-Based 
Models for Global Temperature Variations), στις προτεινόµενες πολιτικές αλλά και στις 
επιπτώσεις των προτεινόµενων πολιτικών αντιµετώπισης των φαινοµένων που συνδέονται µε 
τις παγκόσµιες κλιµατικές αλλαγές (Global Climate Change). 
Το µάθηµα διεξάγεται στο Εργαστήριο Υπολογιστών µε τη συµµετοχή έως 30 φοιτητών ώστε 
έκαστος/η να έχει πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόµενο και να κάνει χρήση λογισµικού για 
την ανάλυση κλιµατικών χρονοσειρών που θα επιλέξει, καθώς και για την ανάλυση των 
επιπτώσεων των πολιτικών για την µείωση των αέριων ρύπων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Θεωρία: Εισαγωγή στις βασικές επιστηµονικές έννοιες του φαινοµένου της παγκόσµιας 
θέρµανσης (global warming). Προτεινόµενες πολιτικές για την αντιµετώπιση του φαινοµένου 
της παγκόσµιας θέρµανσης και οικονοµικές/κοινωνικές επιπτώσεις αυτών. 
Υπολογιστικές ασκήσεις: Ανάλυση κλιµατικών χρονοσειρών (αναζήτηση δεδοµένων, έλεγχος 
“ακεραιότητας” δεδοµένων και διορθώσεις, ανάλυση χρονοσειρών και προσδιορισµός 
παραµέτρων µοντέλου -model specification-, χρονικές προβλέψεις). Προσοµοίωση της 
σχέσης εκποµών CO2 και οικονοµικής ανάπτυξης, σε υπολογιστικό περιβάλλον Excel. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις µαθήµατος (προσβάσιµες στην ηλεκτρονική περιοχή του µαθήµατος) που 

περιλαµβάνουν τα επιστηµονικά άρθρα: 
 «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

(An Introduction to Global Warming)», των John R. Barker και Marc Χ. Ross, American 
Journal of Physics 67 (12), σελ. 1216-1226, τεύχος Δεκεµβρίου 1999. [µεταφρασµένο 
στα Ελληνικά] 

 «Κλιµατικές Αλλαγές και Επιπτώσεις στην Οικονοµία» Εµµανουήλ Πετράκης και Γιώργος 
Νεοφώτιστος (Άρθρο στον τόµο: Πολιτικές Αλλαγής για την Ελλάδα του Αύριο, (επιµ.) Δ. 
Ξενάκης, Αθήνα 2009) 
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 «Tα Οικονοµικά της Κλιµατικής Αλλαγής», Έκθεση Stern Σύνοψη, Τίτλος Πρωτοτύπου: 
Nicholas Stern, The Economics of Climate Change. The Stern Review. Executive 
Summary. Μετάφραση και επιστηµονική επιµέλεια: Κάτια Λαζαρίδη, Αλεξάνδρα Τραγάκη 
και Αστέρης Χουλιάρας. Ελληνική Δηµοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών, 2008. 

 Την ανάλυση των Campbell, S. and Diebold, F.X. (2005), "Weather Forecasting for 
Weather Derivatives," Journal of the American Statistical Association, 100, 6-16. 

 
 

 
 
 
 
ΦΦ--457457  Μαθηµατικά Χρηµατοοικονοµ ικής Ανάλυσης ΙΜαθηµατικά Χρηµατοοικονοµ ικής Ανάλυσης Ι   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: http://mxa1.physics.uoc.gr & 

http://elearn.uoc.gr (κλειδί: mxa1-2008) 
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα εστιάζει στις µαθηµατικές µεθόδους αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών 
παράγωγων προϊόντων (financial derivatives) µε µαθηµατικές µεθόδους (όπως η διαφορική 
εξίσωση Black-Scholes) και στην στατιστική αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (µε τη 
µέθοδο Value-at-Risk). Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις θεωρητικές µεθόδους 
και τις σύγχρονες χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις, και να εφοδιάσει τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες µε τις σύγχρονες µαθηµατικές µεθόδους ανάλυσης που χρησιµοποιούνται στο 
πεδίο αυτό.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα (Financial Derivatives): 

• Εισαγωγή στα σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα προϊόντα: Προθεσµιακά 
Συµβόλαια (Forward Contracts), Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης [ΣΜΕ] 
(Futures), Δικαιώµατα (Options), Συµβόλαια Ανταλλαγής (Swaps) 

• Αγορές Δικαιωµάτων (Options Markets), ιδιότητες και χαρακτηριστικά των τιµών των 
δικαιωµάτων µετοχών. Αγορές Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures 
Markets). Αναχαίτηση Κινδύνου µε ΣΜΕ και Δικαιώµατα. 

• Στρατηγικές µε χρήση Δικαιωµάτων 
• Wiener process. Η έννοια της µεταβλητότητας (volatility) των τιµών 
• Η έννοια του χαρτοφυλακίου «χωρίς κίνδυνο» (risk-free portfolio).  
• Η µέθοδος των διωνυµικών δένδρων (binomial tree models) για την αποτίµηση 

Δικαιωµάτων 
• Ito Lemma. Η µέθοδος Black-Scholes για την αποτίµηση Δικαιωµάτων 
• Διαχείριση Κινδύνων Αγοράς - Στρατηγικές  

 
Μέτρηση και Διαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων (Risk Measurement and 
Management): 

• Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι. Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων µε τη 
µέθοδο Value at Risk 

• Εισαγωγή στο εποπτικό πλαίσιο του Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ 
• Το µοντέλο του Diebold για την αποτίµηση του κινδύνου ρευστότητας (liquidity risk) 

 
Υποχρεωτικές Ασκήσεις:  
1) σύσταση και παρακολούθηση χαρτοφυλακίου µετοχών (σε πραγµατικό χρόνο και 
πραγµατικά δεδοµένα), µε στόχο την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης µε ταυτόχρονη 
ικανοποίηση κριτηρίου ελάχιστου κινδύνου, 
2) προβλέψεις τιµών µετοχών (βάσει µοντέλου Wiener) και «πειραµατική» επιβεβαίωση (ή 
όχι) µε βάση πραγµατικά δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις µαθήµατος (βασισµένες στο σύγγραµµα Options, Futures, & Other 
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Derivatives, by John C. Hull, 6th edition, Prentice Hall International, 2008) 
  Φόρµες (Templates) για τις υποχρεωτικές εργασίες. 
 

 
 
 
ΦΦ--446161  Εργαστήρια  Εργαστήρια  LaserLaser και Μοντέρνας Οπτικής Ι  και Μοντέρνας Οπτικής Ι --  (ΕΛΜΟ Ι) (ΕΛΜΟ Ι)   ΒΒ   
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 2+5 (εργ.) web: http://ph461.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 

Το µάθηµα είναι εργαστηριακό και αποσκοπεί να δώσει µια πρώτη άµεση αίσθηση θεµάτων 
έρευνας που διεξάγονται στις επισυναπτόµενες τέσσερεις ενότητες σε φοιτητές των 
Τµηµάτων Φυσικής, Χηµείας και Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) που βρίσκονται 
στο τρίτο ή τέταρτο έτος, καθώς και φοιτητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος Φωτονικής 
- Νανοηλεκτρονικής. Οι φοιτητές (σε ζεύγη) αναµένεται να εκτελέσουν πέντε 
εργαστηριακές ασκήσεις που εµπίπτουν και τις τέσσερεις θεµατικές περιοχές και επιλέγονται 
από τον επισυναπτόµενο κατάλογο Ασκήσεων. Η διάρκεια που αφιερώνουν σε κάθε άσκηση 
είναι µαζί (µε τη σχετική ενηµέρωση) τυπικά 10-12 ώρες. Για κάθε άσκηση ετοιµάζεται 
αναφορά σε µορφή επιστηµονικής εργασίας. Μετά την συµπλήρωση των ασκήσεων, κάθε 
φοιτητής µεµονωµένα προετοιµάζει και κάνει δηµόσια προφορική παρουσίαση κάποιου 
επίκαιρου θέµατος στο τοµέα φωτονικής - λέιζερ που βαθµολογείται από τριµελή επιτροπή 
µελών ΔΕΠ/ερευνητών.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Διαγνωστικές Τεχνικές:  Φασµατοσκοπία Laser (Τεχνικές Πολυφασµατικής - Απεικόνισης 
Εφαρµογές Οπτικής Μετρολογίας - Τεχνική pump-probe ) 

Συστήµατα Laser:  Τεχνολογία Laser Αερίου (Excimer) - Laser Στενών Παλµών - Μέτρηση 
Διάρκειας Παλµού  

Μικρο / νανο Επεξεργασία Υλικών:  Μηχανισµοί Φωτοαποδόµησης Υλικών - Ανάπτυξη 
Λεπτών Φιλµ -  Επιφανειακές Επεξεργασίες - Μικροστερεολιθογραφία  
Εφαρµογές: Βιο-ιατρικές Εφαρµογές - Νανοδοµικά Υλικά - Τεχνικές Χαρακτηρισµού Υλικών 
(XRD, Προφιλοµετρία κ.α.) - Εφαρµογές στην Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Οπτική και Λέιζερ» – M. Young – Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. 
 «Μαθήµατα Οπτικής» - Γιώργος Ασηµέλλης – Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 

 
 
ΦΦ--446666  Τεχνικές Φασµατοσκοπίας LaserΤεχνικές Φασµατοσκοπίας Laser  ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 2+5 (εργ.) web: http://ph466.edu.physics.uoc.gr 
  
Σκοπός: 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή σε σύγχρονες τεχνικές οπτικής φασµατοσκοπίας 
και αντίστοιχες εφαρµογές που βασίζονται στη χρήση λέιζερ και τον τρόπο µε τον οποίο 
αυτές οδηγούν σε µια καλύτερη και σε βάθος κατανόηση φαινοµένων που αφορούν τη δοµή 
των ατόµων και των µορίων και τη συµπεριφορά τους κατά την αλληλεπίδραση µε 
ακτινοβολία. Οι τεχνικές αυτές εκµεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ακτινοβολίας λέιζερ (µονοχρωµατικότητα, ένταση, κατευθυντικότητα, συµφωνία) για 
εξαιρετικές σε επίπεδο ποιότητας και λεπτοµέρειας παρατηρήσεις. Τέτοιες παρατηρήσεις όχι 
µόνο εξηγούν µε πληρότητα γνωστά φαινόµενα αλλά µπορεί να οδηγήσουν και στη 
παρατήρηση και κατανόηση νέων κι «εξωτικών» φαινοµένων που ήταν άγνωστα ή αδύνατο 
να συµβούν µε τη χρήση συµβατικών φωτεινών πηγών. Από την άποψη αυτή η 
Φασµατοσκοπία Λέιζερ αποτελεί αιχµή στο µέτωπο της σύγχρονης φυσικής και των 
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διεπιστηµονικών διασυνδέσεων της µε τη Χηµεία και τη Βιολογία. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κατά τα τελευταία 15 χρόνια, πέντε (5) Βραβεία Νόµπελ δόθηκαν για θέµατα που εµπίπτουν 
στο ευρύτερο πεδίο της Φασµατοσκοπίας Λέιζερ. 

Το επίπεδο του µαθήµατος προϋποθέτει την ύπαρξη βασικών γνώσεων δοµής της ύλης. Η 
παρακολούθηση του είναι δυνατή (και σε συνέργεια) µε τη ταυτόχρονη παρακολούθηση 
των µαθηµάτων Κβαντοµηχανικής Ι και ΙΙ (Φ-303, Φ-304) 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Φασµατοσκοπία: Ένα παράθυρο στο µικρόκοσµο. 
 Ύλη και φως: Κβαντική δοµή της ύλης, Στοιχεία θεωρίας διαταραχών, Το πρόβληµα της 

σκέδασης, Αλληλεπίδραση ΗΜ ακτινοβολίας-ύλης. 
 Φασµατοσκοπικές τεχνικές και παρατηρήσεις: Φασµατοσκοπία Απορρόφησης, 

Φθορισµού, Ιονισµού, Φωτοηλεκτρονίων. 
 Λέιζερ: Ιδιότητες ακτινοβολίας λέιζερ, εκλεκτική διέγερση. 
 Φασµατοσκοπία µε Λέιζερ: Τεχνικές και διατάξεις. 
 Φασµατοσκοπική Ανάλυση κι Εφαρµογές: Ερµηνεία φασµατοσκοπικών παρατηρήσεων, 

Προσδιορισµός ατοµικών και µοριακών σταθερών, Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 
υλικών. 

 Φασµατοσκοπία Υψηλής Διακριτικής ικανότητας: Μοριακές δέσµες, φασµατοσκοπία 
κορεσµού. 

 Μη-γραµµική φασµατοσκοπία: Πολυφωτονικές διεγέρσεις, φασµατοσκοπία µάζας Λέιζερ 
 Λέιζερ Στενών Παλµών: Μέτρηση χρόνου ζωής διεγερµένων καταστάσεων, τεχνικές 

pump-probe 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Κβαντοµηχανική» – Δοµή της Ύλης, Σ. Τραχανά, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2005 
 «Laser Spectroscopy» - Basic concepts and Instrumentation, W. Demtröder, Springer 

1998 (Βιβλιοθήκη ΠΚ – κλειστή συλλογή) 
 «Light and Matter», Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers, Y. Band, Wiley, 

2006. 
 «Laser Photoionization Spectroscopy», V.S. Letokhov, Academic Press, 1987. 
 «Atomic and Molecular Spectroscopy» Basic Aspects and Practical Applications, S. 

Svanberg, Springer, 1990. 
 «Spectroscopy» Electronic, Fluorescence, Phosphorescence and Photoelectron 

Spectroscopy, Quantum Numbers, Dissociation Energies and Astrochemistry, B.P. 
Straughan and S. Walker, Chapman and Hal, (Βιβλιοθήκη Π.Κ. – κλειστή συλλογή). 

 «Ultrasensitive Laser Spectroscopy», D.S. Kliger, Academic Press, 1983. 
 www.vega.org.uk 
 «Atoms, Molecules and Photons: An introduction to Atomic – Molecular – and Quantum 

Physics», W. Demtröder, Springer 2006 (διαθέσιµο ηλεκτρονικά από βιβλιοθήκη Π.Κ.) 
 

 
 
ΦΦ--446767  Ατοµ ική, Μοριακή, και Οπτική ΦυσικήΑτοµ ική, Μοριακή, και Οπτική Φυσική   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:   
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές φυσικήςκαι τους εισάγει στις βασικές 
έννοιες της ατοµικής και µοριακής φυσικής καθώς και στην αλληλεπίδραση των δοµικών 
συστατικών της ύλης µε την ακτινοβολία. Σε συνδυασµό µε το µάθηµα Φ-304 
Κβαντοµηχανική ΙΙ (Δοµή της Ύλης) το µάθηµα καλύπτει σε µεγάλο βαθµό το επίπεδο 
γνώσεων που πρέπει να έχει αποκοµίσει ένας φοιτητής που επιθυµεί να ασχοληθεί σε 
θεωρητικό αλλά και σε πειραµατικό επίπεδο µε θέµατα φυσικής των υλικών. Συνιστάται η 
πρότερη γνώση που παρέχεται στα µαθήµατα Σύγχρονη Φυσική Ι (Φ-201) και 
Κβαντοµηχανική (Φ-301). 
 
Διδακτέα Ύλη: 
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 Σύντοµη επανάληψη της θεωρίας  δοµής του ατόµου του υδρογόνου χωρίς spin (επίπεδα 
ενέργειας, κυµατοσυναρτήσεις, κβαντικοί αριθµοί) 

 Θεωρία της στροφροµής, spin, αλληλεπίδραση τροχιακής στροφορµής και spin, λεπτή 
υφή 

 Συστηµατική ανάλυση φασµάτων πολυηλεκτρονιακών ατόµων, προσέγγιση κεντρικού 
δυναµικού, σύζευξη LS και JJ, θεωρία κβαντικού ελλείµατος  

 Γενικευµένη διατύπωση της θεωρίας της στροφορµής, πρόσθεση στροφορµών, 
τανυστικοί τελεστές, θεώρηµα Wigner-Eckart 

 Συστήµατα δύο ηλεκτρονίων, θεωρεία διαταραχών, πολυηλεκτρονικά συστήµατα 
 Υπέρλεπτη υφή και ισοτοπική µετατόπιση 
 Το άτοµο σε εξωτερικό στατικό ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο 
 Το άτοµο σε χρονικά µεταβαλλόµενα εξωτερικά πεδία, κανόνες επιλογής, διπολικές και 

πολυπολικές µετάβάσεις σε σύζευξη LS και JJ  
 Αλληλεπίδραση κβαντισµένων ηλεκτροµαγνητικών πεδίων µε άτοµα, πίνακες 

πυκνότητας, απορρόφηση, εκποµπή, σκέδαση, σύµφωνη διέγερση, µετατόπιση στάθµης, 
οπτική άντληση 

 Ατοµικές κρούσεις, διεύρυνση φασµατικών γραµµών, στένωση  Dicke, ανταλλαγή spin, 
ηλεκτροµαγνητικά προκαλούµενη διαφάνεια (EIT) 

 Ψυχρά άτοµα, ψήξη και παγίδευση µε laser, µαγνητοοπτικές παγίδες, συµπύκνωση Bose-
Einstein 

 Μόρια, προσέγγιση Born-Oppenheimer, µοριακά τροχιακά και αυτοσυνεπής µέθοδος 
πεδίου, ηλεκτρονικές καταστάσεις απλών µορίων, το µόριο του υδρογόνου, διατοµικά και 
γραµµικά µόρια, υβριδισµένα τροχιακά, µοριακά φάσµατα λόγω ταλαντώσεως και  
περιστροφής. 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:    
  
 

 
 

ΓΓ   ΦΦ--447373  Εργαστήριο Φυσικής Ηµ ιαγωγικών ΔιατάξεωνΕργαστήριο Φυσικής Ηµ ιαγωγικών Διατάξεων   

  
   
ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 2+3 web:   
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε τριτοετείς φοιτητές. Προϋποθέτει την ύπαρξη βασικών γνώσεων 
για την φυσική των ηµιαγωγών και στοχεύει στην εµβάθυνση και αφοµοίωση των γνώσεων 
σε βασικά θέµατα φυσικής ηµιαγωγών και ηµιαγωγικών διατάξεων, µέσω συνδυασµού 
διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Το περιεχόµενο των εργαστηριακών ασκήσεων θα ανανεώνεται, µε βασικά θέµατα 
θεωρητικής και εργαστηριακής µελέτης τα κάτωθι: 
Αγωγιµότητα και φαινόµενο Hall στους ηµιαγωγούς και η µέθοδος µετρήσεων van der Pauw. 
Ρεύµα ορθής και ανάστροφής πόλωσης και χωρητικότητα περιοχής απογύµνωσης στις επαφές 
pn και pin. 
Ανορθωτική λειτουργία και χωρητικότητα στην ανορθωτική επαφή Schottky µετάλλου-
ηµιαγωγού. 
Χαρακτηριστικά λειτουργίας των τρανζίστορ επίδρασης εγκάρσιου πεδίου (JFET, MESFET, 
MOSFET). 
Φυσική λειτουργία των διπολικών τρανζίστορ  (BJT). 
H εκποµπής φωτός από διατάξεις LED και διοδικών λέιζερ και η ανίχνευση φωτός από 
φωτοδιόδους. 
Χαρακτηριστικά λειτουργίας φωτοβολταϊκών κυψελίδων. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:    
 «Οπτοηλεκτρονική», Jasprit Singh, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΤΖΙΟΛΑ Ε., 1998  
 «Αρχές Ηλεκτρονικών Υλικών και Διατάξεων», S. O. Kasap, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παπασωτηρίου, 
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2004 
 «Device Electronics for Integrated Circuits», R.S. Muller & T.I. Kamins, 2nd Edition, John 

Wiley & Sons, NY, 1986 
 «Optoelectronic Semiconductor Devices», D. Wood, Prentice Hall, 1994 
 «Semiconductor Optoelectronic Devices», 2nd edition, P. Bhattacharya, Prentice Hall 
 «Physics of Semiconductor Devices», 3rd edition, S. M. Sze and K. K. Ng, John Wiley & 

Sons, NJ, 2007 
 

 
 
 
 
ΦΦ--478478  Στοιχεία Επιστήµης Υλικών Στοιχεία Επιστήµης Υλικών   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα αυτό εισάγει τους φοιτητές στα θέµατα της δοµής και των ιδιοτήτων των υλικών 
κυρίως όσον αφορά τη δοµή και ρόλο των ατελειών και προσµίξεων στα οπτικά, ηλεκτρικά, 
και µηχανικά χαρακτηριστικά τους. Απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές ποθ 
έχουν ήδη µια γνώση των αρχών της Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης (Φ-441) και 
ενδεχοµένως κάποιο µάθηµα ηλεκτρονικών (όπως το Φ-374).   
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή: Δοµή Κρυσταλλικών Στερών: Kρυσταλλικά πλέγµατα, κρυσταλλογραφικές 
διευθύνσεις και κρυσταλλογραφικά επίπεδα. Περίθλαση ακτίνων – Χ. Πολυκρυσταλλικά και 
µη-κρυσταλλικά στερεά.  
Ατέλειες στερεών και Πλεγµατικά Σφάλµατα: Σηµειακά σφάλµατα. Άλλες ατέλειες – 
Μικροσκοπική εξέταση.  
 Διάχυση: Μηχανισµοί διάχυσης – Διάχυση σε σταθερή κατάσταση – Χρονικώς 
µεταβαλλόµενη διάχυση – Παράγοντες που επιδρούν στους συντελεστές διάχυσης.  
Μηχανικές ιδιότητες: Σχέσεις τάσης – παραµόρφωσης – ελαστική παραµόρφωση 
παραµόρφωσης – πλαστική παραµόρφωση. 
 Μηχανισµοί ενίσχυσης: Ατέλειες και πλαστική παραµόρφωση – ενίσχυση µε µείωση µεγέθους 
κόκκων – ενίσχυση στερεού διαλύµατος.  
Καταστροφική αστοχία υλικών (Failure): Θραύση υλικών (fracture)  – κόπωση υλικών 
(fatigue) – έρπυση υλικών (creep).  
Διαγράµµατα φάσεων:  Βασικές έννοιες – Ισόµορφα συστήµατα δύο συστατικών – Ευτηκτικά 
συστήµατα – Ευτηκτοειδή και περιτηκτικές αντιδράσεις – σύστηµα σιδήρου – άνθρακος – 
δηµιουργία µικροδοµής σε συστήµατα σιδήρου – άνθρακος.  
Θερµοδυναµική επιφανειών: Επιφανειακή ενέργεια. Επιφανειακός εµπλουτισµός. 
Μετασχηµατισµοί φάσεων: Οµογενής και ετερογενής πυρηνοποίηση – Ανάπτυξη νέας φάσης 
– κινητική– ισόθερµα διαγράµµατα µετασχηµατισµού –  διαγράµµατα ΤΤΤ. Διαγράµµατα 
µετασχηµατισµού συνεχούς ψύξης διαγράµµατα –CCT.  
Διάβρωση: Διάβρωση µεταλλικών υλικών – επίδραση περιβάλλοντος. 
Ειδικά κεφάλαια: Δοµή και ιδιότητες κεραµικών –  σύνθετα υλικά – πολυµερή.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Επιστήµη και Τεχνολογία των Υλικών» – W.D. Callister, 5η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα 

2004. 
 «Physical Methods for Materials Characterization» - P.E.J. Flewitt, R.K. Wild, IOP Publ. 

London, (1994). 
 «H Δοµή και οι Ιδιότητες των Υλικών» – H.W.  Haydan, W.G. Moffat, J. Wulff, 

Μετάφραση Α.Α. Τζαβάρα, Τόµος Ι και ΙΙ, (1979). 
 «Αρχές Φυσικής Στερεάς Κατάστασης» – R.A. Levy, Μετάφραση Xρ. Παπαγεωργίου Κεφ. 

10.  
 «Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης» – J.C. Kittel,  (τα δύο τελευταία κεφάλαια) 
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ΦΦ--491491  Διπλωµατική Εργασία Διπλωµατική Εργασία   ΓΓ   
   
ECTS: 12 Ώρες Διδασκαλίας: 2 web:  
  
Σκοπός: 
Στο µάθηµα «Διπλωµατική Εργασία» ο φοιτητής µπορεί να ασχοληθεί µε ερευνητική εργασία 
υπό την καθοδήγηση καθηγητή-συµβούλου που προέρχεται από το Τµήµα Φυσικής. Ο 
καθηγητής πρέπει να οριστεί στην αρχή του εξαµήνου µαζί µε την δήλωση του µαθήµατος. Η 
κατοχύρωση της διπλωµατικής εργασίας γίνεται µε δηµόσια παρουσίαση την οποία ακολουθεί 
προφορική εξέταση από τριµελή επιτροπή, τα µέλη  της οποίας ορίζονται από την Επιτροπή 
Σπουδών. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Καθορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή σε συνεργασία µε την τριµελή επιτροπή. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Καθορίζονται από τον επιβλέποντα καθηγητή. 
 

 
 
ΦΦ--493493  Εξέλιξη Πλανητικών ΑτµοσφαιρώνΕξέλιξη Πλανητικών Ατµοσφαιρών   ΓΓ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε φοιτητές 7ου εξαµήνου. Αποτελεί µία εισαγωγή στην φυσική και 
φωτοχηµεία των πλανητικών ατµοσφαιρών.  Έµφασης δίνεται στις διεργασίες που 
καθορίζουν την προέλευση και απώλεια των ατµοσφαιρών. Βασικοί στόχοι είναι η 
θερµοδυναµική των ατµοσφαιρών, η φυσικό-χηµικές διεργασίες αλλαγής σύστασης και η 
µεταβολή σύστασης και θερµοκρασίας σε κλίµακα δισεκατοµµυρίων ετών, κάτω από την 
εξέλιξη του άστρου που τους θερµαίνει.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Το Σύστηµα του Πλανητικού Κλίµατος 
Ηλιακή ακτινοβολία, η ατµόσφαιρα της Γης, σύννεφα και αερολύµατα, ισορροπία 
ακτινοβολίας και radiative forcing, µεταβολή κλίµατος. 
Φυσική της Ατµόσφαιρας  
Ατµοσφαιρική σύσταση, υδροστατική ισορροπία, ιδανικά αέρια και αχνοί, τριπλά σηµεία 
µορίων και συµπύκνωση ατµόσφαιρας, κατακόρυφη δοµή θερµοκρασίας.  
Εξέλιξη Κεντρικού Άστρου Πλανητικού Συστήµατος 
Άστρα Κύριας Ακολουθίας (late-type) και ιδιότητες τους, ολική αστρική ακτινοβολία στην 
τροχιά του πλανήτη, ηλιακός κύκλος,  φασµατική ακτινοβολία, εξέλιξη εκποµπής υπεριώδους 
ακτινοβολίας και ακτινών Χ, εξέλιξη ιδιοπεριστροφής και λαµπρότητας. 
Ατµοσφαιρική Φωτοχηµεία 
Απορρόφηση αστρικής ακτινοβολίας µορίων, σκέδαση από νέφη και αερολύµατα, ιδιότητες 
αερολυµάτων, ανάκλαση εδάφους, φωτοχηµικές διεργασίες που καθορίζουν την 
ατµοσφαιρική σύσταση, εκποµπές, απόθεση, διάχυση, φωτόλυση, διαφυγή στο διάστηµα 
µορίων και ατόµων, αντιδράσεις των σηµαντικών µορίων. 
Πλανήτικες Συνθήκες του Ηλιακού Συστήµατος 
Απλά κλιµατολογικά µοντέλα, ιδιότητες των πλανητών, radiative-convective models 
κλίµατος.  
Εξέλιξη Πλανητικων Ατµοσφαιρών 
Προέλευση ηλιακού συστήµατος, χαρακτηριστικοί χρόνοι διαφυγής ατόµων στο διάστηµα,  
απότοµη απώλεια ατµόσφαιρας, εξέλιξη της ατµόσφαιρας της Γης και του Τιτάνα, εξέλιξη του 
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κλίµατος των πλανητών, εξοπλανήτες. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Radiation and Climate, I.M. Vardavas,  and F.W. Taylor, International Series of 

Monographs on Physics Νο. 138, Oxford University Press, 2007. 
 Planets and their Atmospheres: Origin and Evolution, J.S. Lewis and R.G. Prinn, 

Academic Press, New York, 1984. 
 

 
 
 
ΦΦ--501501  Κλασική Μηχανική ΙΙΚλασική Μηχανική ΙΙ   BB  
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3+2 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς και προχωρηµένους προπτυχιακούς φοιτητές και 
αποτελεί την επέκταση ενός εισαγωγικού µαθήµατος Νευτώνιας κλασικής µηχανικής. 
Πραγµατεύεται θέµατα που συνιστούν τον κύριο κορµό της µηχανικής, όπως οι εξισώσεις 
Lagrange, η αρχή του Hamilton, οι εξισώσεις  Hamilton, οι κανονικοί µετασχηµατισµοί, και η 
θεωρία Hamilton-Jacobi. Δίνεται έµφαση στις αναλυτικές τεχνικές αλλά και σε χρήσιµες  
εφαρµογές όπως η κινηµατική και δυναµική στερεού σώµατος. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Ανασκόπηση των στοιχειωδών αρχών: Μηχανική ενός σωµατιδίου. Μηχανική ενός 
συστήµατος σωµατιδίων. Δεσµοί. Οι αρχή του D' Alembert και οι εξισώσεις Lagrange. 
Δυναµικά εξαρτώµενα από την ταχύτητα και η συνάρτηση απόσβεσης. Απλές εφαρµογές του 
Λανγκρανζιανού φορµαλισµού. 
 
Μεταβολικές αρχές και οι εξισώσεις Lagrange: Λογισµός των µεταβολών, οι εξισώσεις Euler.  
Η αρχή του Hamilton. Εξαγωγή των εξισώσεων Lagrange από την αρχή του Hamilton. 
Επέκταση της αρχής του Hamilton σε συστήµατα µε δεσµούς. Θεωρήµατα διατήρησης και 
ιδιότητες συµµετρίας. Η συνάρτηση ενέργειας και το θεώρηµα διατήρησης της ενέργειας. 
 
Κινηµατική στερεού σώµατος: Οι ανεξάρτητες συντεταγµένες ενός στερεού σώµατος. 
Μεταφορές και στροφές. Άξονες χώρου και άξονες σώµατος. Ο πίνακας στροφής R και το 
διάνυσµα της γωνιακής ταχύτητας ω. Ρυθµός µεταβολής ενός διανύσµατος. Το θεώρηµα του 
Euler. Οι γωνίες του Euler (φ,θ,ψ). Έκφραση των R και ω συναρτήσει των γωνιών Euler.  
 
Δυναµική στερεού σώµατος: Κινητική ενέργεια και στροφορµή για την κίνηση γύρω από 
σταθερό σηµείο. Τανυστής αδράνειας. Κύριοι άξονες και ιδιοτιµές του τανυστή αδράνειας. Οι 
εξισώσεις κίνησης  του Euler, λύση προβληµάτων στερεού σώµατος. Ευστάθεια της 
περιστροφής γύρω από κύριο άξονα. Κίνηση του βαρύ συµµετρικού στρόβου: 
ιδιοπεριστροφή, µετάπτωση, κλόνηση. 
 
Οι εξισώσεις Hamilton : Μετασχηµατισµοί Legendre και οι εξισώσεις του Hamilton. 
Αγνοήσιµες συντεταγµένες και θεωρήµατα διατήρησης. Η µέθοδος του Routh. Εξαγωγή των 
εξισώσεων Hamilton από µια µεταβολική αρχή. Η αρχή της ελαχίστης δράσης.  
 
Κανονικοί µετασχηµατισµοί: Οι εξισώσεις του κανονικού µετασχηµατισµού. Παραδείγµατα 
κανονικών µετασχηµατισµών. Ο αρµονικός ταλαντωτής. Ο συµπλεκτικός φορµαλισµός για 
τους κανονικούς µετασχηµατισµούς. Αγκύλες Poisson και άλλα κανονικά αναλλοίωτα. 
Εξισώσεις κίνησης, απειροστοί κανονικοί µετσχηµατισµοί, και θεωρήµατα διατήρησης στον 
φορµαλισµό των αγκυλών Poisson. Σχέσεις αγκυλών Poisson για τη στροφορµή. Οµάδες 
συµµετρίας των µηχανικών συστηµάτων. Το θεώρηµα του Liouville. 
  
Θεωρία Hamilton-Jacobi και µεταβλητές δράσης-γωνίας: Η εξίσωση Hamilton-Jacobi για την 
κύρια συνάρτηση Hamilton. Εφαρµογή στον αρµονικό ταλαντωτή. Η εξίσωση Hamilton-
Jacobi για τη χαρακτηριστική συνάρτηση του Hamilton. Χωρισµός των µεταβλητών στην 
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εξίσωση Hamilton-Jacobi. Μεταβλητές δράσης-γωνίας σε συστήµατα ενός βαθµού 
ελευθερίας. Μεταβλητές δράσης-γωνίας σε πλήρως διαχωρίσιµα συστήµατα . 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Classical Mechanics» – H. Goldstein, C. Poole, and J. Safko (3rd edition, Addison 

Wesley, San Francisco, 2002). 
 «Analytical Mechanics» – L. N. Hand and J. D. Finch (Cambridge University Press, 

Cambridge, 1998). 
 «Classical Dynamics: A Contemporary Approach» – J. V. Jose and E. J. Saletan 

(Cambridge University Press, Cambridge, 1998). 
 «Θεωρητική Μηχανική, Τόµος Β» – Ι. Δ. Χατζηδηµητρίου (3η έκδοση,  Εκδόσεις 

Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 2000). 
 

 
 
 
ΦΦ--503503  Προχωρηµένη ΚβαντοµηχανικήΠροχωρηµένη Κβαντοµηχανική     ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3+2 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς µε το 
κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κάλυψη όλων των εννοιών 
της κβαντοµηχανικής σε προχωρηµένο επίπεδο οι οποίες είναι απαραίτητες για περαιτέρω 
µελέτη προβληµάτων σύγχρονης θεωρητικής φυσικής. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εισαγωγή: Επανάληψη Θεµελιωδών Αρχών Κβαντοµηχανικής. 
Διαταραχές: Χρονο-ανεξάρτητες Διαταραχές – Χρονο-εξαρτηµένες Διαταραχές – µέθοδος 
WΚΒ - µέθοδος των µεταβολών – αδιαβατικές & απότοµες διαταραχές. 
Στροφορµή: Εισαγωγή, τελεστές στροφορµής – σύζευξη στροφορµών – spin, ταυτόσηµα 
σωµατίδια. 
Σκέδαση: Εισαγωγή, διαφορική διατοµή, πλάτος σκέδασης – σκέδαση σε υψηλές ενέργειες -  
σκέδαση σε χαµηλές ενέργειες. 
Κβαντικές Μεταβάσεις: Γενική θεωρία – Πλάτος µετάβασης – κανόνες του Fermi – απλές 
µεταβάσεις & κανόνες επιλογής – ιοντισµός & απορρόφηση συντονισµού - εφαρµογές.  
Θεωρία Μέτρησης: Εισαγωγή - ανισότητες Bell – σύµπλεξη. 
Εισαγωγή στην Σχετικιστική Κβαντοµηχανική: Εξισώσεις Klein-Gordon, Dirac – Άτοµο του 
Υδρογόνου, Lamb shift. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Κβαντοµηχανική ΙΙ» - Στ. Τραχανάς, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Νοέµβριος 

2008 
 «The Quantum Theory of Fields, Volume I» - St. Weinberg, Cambridge University Press 
 

 
 
ΦΦ--505505  Στατιστική ΦυσικήΣτατιστική Φυσική     ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς και προχωρηµένους προπτυχιακούς φοιτητές. 
Μετά από µια σύντοµη ανασκόπηση της θερµοδυναµικής παρουσιάζονται οι θεµελιώδεις  
αρχές της στατιστικής φυσικής δίνοντας έµφαση στη θεωρία των συλλογών  --
µικροκανονική, κανονική, µεγαλοκανονική-- και στον κβαντοµηχανικό φορµαλισµό  του 
τελεστή πυκνότητας. Οι εφαρµογές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη µελέτη των ιδανικών 
κβαντικών αερίων Bose και Fermi. 
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Διδακτέα Ύλη: 
Η στατιστική βάση της θερµοδυναµικής: Μακροσκοπικές και µικροσκοπικές καταστάσεις. 
Σύνδεση µεταξύ στατιστικής και  θερµοδυναµικής: η φυσική σηµασία του αριθµού Ω(E,V,N). 
Μετασχηµατισµοί Legendre και τα θερµοδυναµικά δυναµικά. Εκτατικές και εντατικές 
συναρτήσεις. Το ιδανικό κλασικό αέριο. Η εντροπία της µίξης και το παράδοξο του Gibbs. Η 
σωστή καταµέτρηση  των µικροκαταστάσεων. 
 
Στοιχεία της θεωρίας των συλλογών: Ο φασικός χώρος ενός κλασικού συστήµατος.  Το 
θεώρηµα του Liouville και οι συνέπειές του. Η µικροκανονική συλλογή. Παραδείγµατα. 
Κβαντικές καταστάσεις και ο φασικός χώρος.  
 
Η κανονική συλλογή: Ισορροπία µεταξύ ενός συστήµατος και ενός λουτρού θερµότητας.  Ένα 
σύστηµα ως µέλος της κανονικής συλλογής. Συνάρτηση επιµερισµού. Διακυµάνσεις ενέργειας 
στην κανονική συλογή: αντιστοιχία µε τη µικροκανονική συλλογή. Το θεώρηµα 
“ισοκατανοµής” της ενέργειας και το θεώρηµα του “σφρίγους” (virial). Παραδείγµατα. 
 
Η µεγαλοκανονική συλλογή: Ισορροπία µεταξύ ενός συστήµατος και ενός λουτρού 
θερµότητας-σωµατιδίων. Ένα σύστηµα ως µέλος της µεγαλοκανονικής συλλογής. Μεγάλη 
συνάρτηση επιµερισµού. Παραδείγµατα. Διακυµάνσεις αριθµού σωµατιδίων και διακυµάνσεις 
ενέργειας στη µεγαλοκανονική συλλογή: αντιστοιχία µε άλλες συλλογές.  
 
Θεµελίωση της κβαντικής στατιστικής: Κβαντοµηχανική θεωρία των συλλογών: ο τελεστής 
πυκνότητας. Στατιστική των διαφόρων συλλογών: µικροκανονική, κανονική, και 
µεγαλοκανονική συλλογή. Παραδείγµατα. Συστήµατα µη διακρισίµων σωµατιδίων. Ο 
τελεστής πυκνότητας στην αναπαράσταση θέσης. 
 
Η θεωρία των απλών αερίων: Ένα ιδανικό αέριο στην κβαντοµηχανική µικροκανονική 
συλλογή. Ένα ιδανικό αέριο σε άλλες κβαντοµηχανικές συλλογές. Στατιστική των αριθµών 
κατάληψης.  
 
Ιδανικά συστήµατα Bose: Θερµοδυναµική συµπεριφορά ενός ιδανικού κβαντικού αερίου 
Bose. Θερµοδυναµική της ακτινοβολίας του µέλανος σώµατος. Το πεδίο των ηχητικών 
κυµάτων. Υγρό ήλιο ΙΙ. 
 
Ιδανικά συστήµατα Fermi: Θερµοδυναµική συµπεριφορά ενός ιδανικού κβαντικού αερίου 
Fermi. Μαγνητική συµπεριφορά ενός ιδανικού κβαντικού αερίου Fermi: παραµαγνητισµός 
Pauli, διαµαγνητισµός Landau. Το ηλεκτρονικό αέριο των µετάλλων. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Statistical Mechanics» – R. K. Pathria (Elsevier, Amsterdam, 1996). 
 

 
 
 
ΦΦ--509509  Κλασική Ηλεκτροδυναµ ικήΚλασική Ηλεκτροδυναµ ική   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς µε το 
κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κάλυψη όλων των εννοιών  
της ηλεκτροδυναµικής σε προχωρηµένο επίπεδο οι οποίες είναι απαραίτητες για περαιτέρω  
µελέτη προβληµάτων σύγχρονης θεωρητικής φυσικής. Συστηµατοποίηση διαφόρων γνώσεων 
ηλεκτρισµού και µαγνητισµού σε µία τελική και εξαιρετικά αποτελεσµατική διατύπωση των 
νόµων του ηλεκτροµαγνητισµού µε τη µορφή των εξισώσεων Maxwell. Τα παρόν µάθηµα 
απαιτεί καλό υπόβαθρο σε βασικές γνώσεις που προσφέρονται από τα µαθήµατα 
Ηλεκτροµαγνητισµού Ι και ΙΙ (Φ-301 και Φ-302) του Τµήµατος καθώς και µαθηµατικής 
φυσικής (Φ-311). 
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Διδακτέα Ύλη: 
Ανασκόπηση των εξισώσεων Maxwell:  Εξισώσεις Maxwell , δύναµη Lorentz, εξίσωση 
συνεχείας, συνοριακές συνθήκες, γραµµικά ισοτροπικά µέσα, ηλεκτροµαγνητική ενέργεια και 
ορµή, διάνυσµα Poynting, ηλεκτροµαγνητικά δυναµικά.  
 
Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα :Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα σε µη αγώγιµα µέσα, επίπεδα κύµατα, 
µονοχρωµατικά κύµατα, πόλωση, ενέργεια και ορµή, ανάκλαση και διάθλαση, νόµοι του 
Snell, σχέσεις Fresnel, ολική ανάκλαση, πίεση ακτινοβολίας, εξάρτηση της διηλεκτρικής 
σταθεράς από τη συχνότητα, συχνότητα πλάσµατος, διάδοση στην ιονόσφαιρα, αγωγιµότητα 
των µετάλλων, διάδοση σε αγώγιµα µέσα, ανάκλαση από µεταλλικές επιφάνειες. 
 
Κυµατοδηγοί: Κυµατοδηγοί µε ιδανικές µεταλλικές επιφάνειες, εγκάρσια κύµατα, κύµατα 
ηλεκτρικού και µαγνητικού τύπου, ορθογώνιοι κυµατοδηγοί, κυκλικοί κυµατοδηγοί, διάδοση 
ενέργειας, ταχύτητα οµάδας, απώλεια ενέργειας σε κυµατοδηγούς µε πραγµατικά µέταλλα, 
συντονιζόµενες κοιλότητες. 
 
Ακτινοβολία: Επίλυση της κυµατικής εξίσωσης, “καθυστερηµένα δυναµικά”, πεδία 
ακτινοβολίας, φασµατική ανάλυση, ακτινοβολία από κεραίες, διπολική προσέγγιση. Δυναµικά 
Lienerd-Wiechert, πεδία από επιταχυνόµενα σηµειακά φορτία, ακτινοβολία σε γραµµικούς 
επιταχυντές, ακτινοβολία συγχρότρου, υπέρυθρη ακτινοβολία στη διάρκεια σκεδάσεως ή 
διασπάσεως σωµατιδίων, ανάδραση λόγω ακτινοβολίας. 
 
Ειδική θεωρία της σχετικότητας: Μετασχηµατισµοί Lorentz, συναλοίωτη µορφή των 
εξισώσεων Maxwell, εφαρµογές (πεδία σηµειακού φορτίου σε οµαλή κίνηση, φαινόµενο 
Doppler, φαινόµενο Hall, ολική ισχύς ακτινοβολίας σε τυχούσα σχετικιστική κίνηση). 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, Willey, NY (1975) 
 L. D. Landau and E. M. Lifshitz, The Classical Theory of Fields, Pergamon Press, Oxford 

(1985) 
 L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Electrodynamics of Continuous Media, Pergamon Press, 

Oxford (1984) 
 Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναµική, D. J. Griffiths,  (Τόµος ΙΙ), Παν. Εκδόσεις Κρήτης 

(2002) 
 

 
 
 
ΦΦ--511511  MMαθηµατικές Μέθοδοι Φυσικήςαθηµατικές Μέθοδοι Φυσικής     ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3+2 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς µε το 
κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η συνοπτική παρουσίαση της 
θεωρίας µαθηµατικών θεµάτων που χρησιµοποιούνται στην φυσική και η εµπέδοση τους 
µέσω πολλών ασκήσεων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μιγαδική Ανάλυση - Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις – Σειρές – Ολοκληρώµατα - Μερικές 
Διαφορικές Εξισώσεις - Ειδικές Συναρτήσεις 
 
Προτεινόµενο Σύγγραµµα: 
 «Mathematical Methods of Physics» - J. Mathews and R. L. Walker, Addison-Wesley 
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ΦΦ--523523  Κβαντικά Συστήµατα Πολλών ΣωµατιδίωνΚβαντικά Συστήµατα Πολλών Σωµατιδίων     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς και προχωρηµένους προπτυχιακούς φοιτητές. 
Αναπτύσσεται η γλώσσα της δεύτερης κβάντωσης µε τη βοήθεια της οποίας εισάγονται  και 
αναλύονται µια σειρά από βασικά µοντέλα αλληλεπιδρώντων σωµατιδίων. Ακολουθεί  εκτενής 
παρουσίαση της θεωρίας των συναρτήσεων Green σε πεπερασµένες θερµοκρασίες.  Οι 
εφαρµογές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, βασικές πτυχές των φαινοµένων  της 
υπερρευστότητας, της υπεραγωγιµότητας, και του µαγνητισµού. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Σύντοµη ανασκόπηση της κβαντοµηχανικής. Αρµονικοί ταλαντωτές: Ο χώρος των 
καταστάσεων ενός-σωµατιδίου. Οι περιοδικές συνοριακές συνθήκες και το θερµοδυναµικό 
όριο. Παραδείγµατα τελεστών δηµιουργίας και καταστροφής: ο µονοδιάστατος αρµονικός 
ταλαντωτής, κβαντική θεωρία του αρµονικού κρυστάλλου, φωνόνια. 
 
Δεύτερη κβάντωση: Ταυτόσηµα σωµατίδια.  Ο χώρος των καταστάσεων n-σωµατιδίων και  ο 
χώρος του Fock. Τελεστές δηµουργίας και καταστροφής. Η βάση των αριθµών κατάληψης. 
Χαµιλτονιανή και άλλοι χρήσιµοι τελεστές στη δεύτερη κβάντωση. 
 
Στατιστική µηχανική: Σύνοψη βασικών ορισµών και σχέσεων. Το ιδανικό κβαντικό αέριο. 
Κατανοµή Bose-Einstein και Fermi-Dirac. Το θεώρηµα του Wick. 
 
Στοιχειώδεις εφαρµογές: Μη αλληλεπιδρώντα φερµιόνια. Η µέθοδος Hartree-Fock για  
αλληλεπιδρώντα φερµιόνια. Εφαρµογή στο οµογενές ηλεκτρονικό αέριο. 
 
Υπερρευστότητα : Μη αλληλεπιδρώντα µποζόνια. Ασθενώς αλληλεπιδρώντα µποζόνια και η 
µέθοδος του κανονικού µετασχηµατισµού του Bogoliubov. Κριτήριο του Landau για την 
υπερρευστότητα. Ερµηνεία του φαινοµένου της υπερρευστότητας στο  υγρό ήλιο. 
 
Υπεραγωγιµότητα : Φαινόµενο Meissner.  Η ενεργός αλληλεπίδραση ηλεκτρονίου-
ηλεκτρονίου µέσω των φωνονίων. Ζεύγη Cooper. Ενέργεια δέσµευσης. Η µικροσκοπική 
θεωρία των Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS): ενεργός Χαµιλτονιανή, κανονικός 
µετασχηµατισµός, επίλυση της εξίσωσης χάσµατος BCS. 
 
Μαγνητική τάξη και κύµατα σπιν: Η αλληλεπίδραση ανταλλαγής. Η Χαµιλτονιανή  Heisenberg 
για τον σιδηρο- και τον αντισιδηροµαγνήτη.  Αναπαραστάσεις των τελεστών  του σπιν µε 
µποζόνια: Schwinger και Holstein-Primakoff. Το ανάπτυγµα 1/S.  Κβαντικές διακυµάνσεις. 
Κύµατα σπιν. 
 
Συναρτήσεις Green: Συναρτήσεις Green σε πεπερασµένες θερµοκρασίες: retarded, 
advanced, causal, και θερµική (thermal). Αναλυτικές ιδιότητες. Συναρτήσεις συσχέτισης, 
συνάρτηση φασµατικού βάρους, αναπαράσταση Lehmann, φασµατικές ροπές, αθροιστικοί 
κανόνες. Σχέσεις διασποράς Kramers-Kronig. Το θεώρηµα διακύµανσης-απορρόφησης. Η 
ανισότητα του Bogoliubov. Η θεωρία της γραµµικής απόκρισης: ο τύπος του Kubo. 
Γενικευµένες επιδεκτικότητες: συµπιεστότητα, µαγνητική επιδεκτικότητα του σπιν, 
διηλεκτρική συνάρτηση, ηλεκτρική αγωγιµότητα. Η µέθοδος των εξισώσεων κίνησης. 
Ιδιοενέργεια και η εξίσωση Dyson. Διαταρακτικό ανάπτυγµα. Προσεγγίσεις αποσύζευξης. 
Εφαρµογές σε απλά µοντέλα.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Κβαντικά Συστήµατα Πολλών Σωµατιδίων» – Γ. Χ. Ψαλτάκης (Πανεπιστηµιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2008). 
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ΦΦ--528528  Τεχνητά Νευρωνικά  ΔίκτυαΤεχνητά Νευρωνικά  Δίκτυα   ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3+1 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές της σχολής Θετικών Επιστηµών και   του 
διατµηµατικού µεταπτυχιακού “Εγκέφαλος και Νούς”. Αποτελεί µία µελέτη σε µοντέλα των 
Βιολογικών Νευρωνικών Δικτύων και στις θεµελιώδεις έννοιες, τις µεθόδους και τους 
αλγορίθµους των  Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ). Είναι επιπλέον µια επιτοµή στο “Φ-
428 Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δικτυα”, το οποίο προσφέρεται σαν προπτυχιακό 
µάθηµα στο Τµήµα Φυσικής.           
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μαθηµατικά θεµέλια των ΤΝΔ-Θεώρηµα υπέρθεσης Kolmogorov-Προσεγγίσεις G.G.Lorentz-
Μοντέλα δοµής του κεντρικού νευρικού συστήµατος-IAF Δίκτυα Νευρωνίων-Συνδιαστική 
Βελτιστοποίηση-Αρχές Χωροχρονικής Αποσύζευξης και µοντέλα του οπτικού δρόµου-
Ανάπτυξη αναγνωριστών µε  Βιοµιµητικούς Αλγορίθµους αυτοεκµάθησης (PCA-ICA-RBF). 
Εφαρµογές-ανάπτυξη ανιχνευτών µε ΤΝΔ (Retina-HEP) 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Επιλεγµένες δηµοσιευµένες εργασίες διεθνώς αναγνωρισµένων ερευνητών αποτελούν την 

βάση των διαλέξεων  και των τελικών εργασιών-παραδοτέων (Ενδεικτικός κατάλογος 
προτεινοµένων συγγραφέων D.Horn, J.Atick, J.J.Hopfield, T.J.Sejnowski, W.Bialek, 
D.Ruderman, T.Zee, C.Bishop, G.G.Lorentz, M.Griebel, D.A.Sprecher) 

 «Neural Networks An Introduction» – B.Muller & J.Reinhardt - Springer & Verlag 
 «An introduction to the modeling of Neural Networks» - P.Peretto – Cambridge 

University Press 
 «Introduction to the theory of Neural Computation» – J.Hertz&A.Krogh&R.G.Palmer-

Addison-Wesley Publishing Company 
 «Spin Glass Theory and Beyond» – M.Mezard & G.Parisi & M.A.Virasoro - World Scientific 
 «Self Organization and Associative Memory» – T.Kohonen-Springer&Verlag 
 «Modeling Brain Function. The world of attractor neural networks» – D.J.Amit -

Cambridge University Press 
 

 
 
 
 

ΦΦ--532532  Παραγωγή και Διάδοση ΑκτινοβολίαςΠαραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και τελειόφοιτους προπτυχιακούς 
µε κατάδηλο υπόβαθρο. Αποτελεί µία εισαγωγή στην µεταφορά ακτινοβολίας σε αστρικές και 
πλανητικές ατµόσφαιρες. Η ακτινοβολία τελικά καθορίζει το κλίµα των πλανήτων και τη δοµή 
των αστρικών ατµοσφαιρών. Βασικοί στόχοι είναι η φυσική της παραγωγής και διάδοσης 
ακτινοβολίας µέσω απορρόφησης, σκέδασης και εκποµπής από άτοµα και µόρια. Οι φοιτητές 
δίνονται τέσσερις σειρές ασκήσεων, οι οποίες τους βοηθούν να κατανοήσουν τα πιο 
σηµαντικά στοιχεία του µαθήµατος.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Ορισµοί Ακτινοβολίας 
Ειδική ένταση, µεση ενταση, ροη, απορρόφηση, εκποµπή και σκέδαση (Rayleigh, Mie, 
ανακατανοµης, Thomson, Compton), συνάρτηση ανακατανοµής, συντελεστής εξασθένισης,  
συντελεστής εκποµπής.  
 
Μεταφορά Ακτινοβολίας 
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Εξίσωση µεταφοράς ακτινοβολίας, οπτικό βάθος, συνάρτηση πηγής, παραδείγµατα λύσεων, 
εξισώσεις Schwarzschild-Milne, προσεγγίσεις Eddington, two-stream, LTE-grey atmospheres, 
diffusivity aprroximation, diffusion approximation, ισορροπία ακτινοβολίας. 
 
Παραγωγή Ακτινοβολίας 
Θερµική ακτινοβολία, θερµική ακτινοβολία, συντελεστές Einstein και απορρόφησης, 
διαπλάτυνση φασµατικών γραµµών, δέσµιες-δέσµιες  µεταβάσεις, ιονισµός, ελεύθερες- 
ελεύθερες µεταβάσεις, γραµµές υδρογόνου. 
 
Αστροφυσικές Εφαρµογές 
Νεφελώµατα, µεσοαστρική ύλη, πήγες ακτινών Χ, βασικές διεργασίες παραγωγής ακτίνων Χ, 
εξέλιξη ηλιακής λαµπρότητας 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:    
 Radiation and Climate, I.M. Vardavas,  and F.W. Taylor, International Series of 

Monographs on Physics Νο. 138, Oxford University Press, 2007. 
 Παραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας,  Ηλίας Βαρδαβάς, Σηµειώσεις. 
 

 
 
ΦΦ--553333  Θεωρία ΒαρύτηταςΘεωρία Βαρύτητας   ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3+2 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς µε το 
κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση της γενικής 
θεωρίας της σχετικότητας µε εφαρµογές και πιθανές προεκτάσεις της θεωρίας. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Newtonian Βαρύτητα - Galilean Σχετικότητα - Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας - Αρχή της 
Ισοδυναµίας - Τανυστικός Λογισµός - Στοιχεία Διαφορικής Γεωµετρίας - Εξισώσεις του 
Einstein - Επαλήθευση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας - Βαρυτικά κύµατα -  Βαρυτική 
κατάρρευση, µελανές οπές - Βαρυτική δράση -  Κβαντική Βαρύτητα - Προεκτάσεις της 
γενικής θεωρίας της σχετικότητας 
 
Προτεινόµενο Σύγγραµµα: 
 «Gravitation and Cosmology» - Steven Weinberg, John Wiley & Sons 
 

 
 
ΦΦ--534534  Αστροφυσική Υψηλών ΕνεργειώνΑστροφυσική Υψηλών Ενεργειών   ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3+1 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε προπτυχιακούς φοιτητές 
µε ανάλογο επίπεδο σπουδών. Αποτελεί µία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Αστροφυσικής 
Υψηλών Ενεργειών και ακτινοβολίας. Απαιτείται καλή γνώση Ηλεκτροµαγνητισµού Ι και ΙΙ 
(Φ-301, Φ-302). 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Φυσικές διεργασίες παραγωγής φωτός: Ακτινοβολία επιταχυνόµενου, ηλεκτρικά 

φορτισµένου σωµατιδίου. Ακτινοβολία πέδησης. (1η εβδοµάδα) 
 Θερµική ακτινοβολία πέδησης. Απορρόφηση θερµικής ακτινοβολίας πέδησης. (2η 

εβδοµάδα) 
 Σκέδαση φωτονίων από στατικά ηλεκτρόνια: Σκέδαση Compton. Αντίστροφο φαινόµενο 

Compton. (3η εβδοµάδα)  
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 Μεταφορά ενέργειας στα φωτόνια από συνεχείς σκεδάσεις σε θερµό πλάσµα. Εξίσωση 
του Kompaneets. (4η εβδοµάδα) 

 Ακτινοβολία Σύγχροτρον: Εκποµπή ενός σωµατιδίου. Φάσµα ακτινοβολίας σύγχροτρον 
ενός ηλεκτρονίου. (5η εβδοµάδα) 

 Φάσµα ακτινοβολίας ηλεκτρονίων που ακολουθούν εκθετική κατανοµή ενέργειας. 
Σύγχροτρον αυτό-απορρόφηση. (6η εβδοµάδα) 

 Μηχανισµοί επιτάχυνσης σωµατιδίων: Μηχανισµός Fermi, επιτάχυνση σε ισχυρά shocks. 
(7η εβδοµάδα)  

 Μαύρες τρύπες: Τροχιές στην περίπτωση της µετρικής των Schwarzschild και Kerr.  
Βαρυτικά κύµατα. (8η εβδοµάδα) 

 Δίσκοι προσαύξησης:  Δοµή και φάσµα ακτινοβολίας λεπτών δίσκων. Ευστάθεια και 
µεταβολές στην εκποµπή ακτινοβολίας των δίσκων. Η περίπτωση των δίσκων 
προσαύξησης µε µεγάλο πάχος. (9η και 10η εβδοµάδα) 

 Μελέτη πιδάκων ύλης:  Παρατηρήσεις πιδάκων ύλης. Διάδοση και εστίαση πιδάκων. 
Υπερφωτεινές κινήσεις. Φάσµα ακτινοβολίας από τους πίδακες ύλης, και 
διαδικασίες/µηχανισµοί  σχηµατισµού τους.  (11η και 12η εβδοµάδα) 

 Ανακεφαλαίωση. (13η εβδοµάδα) 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 M.S.Longair, ”High Energy Astrophysics Vol I and II”, Cambridge University Press (1992) 
 J. Frank, A. King & D. Raine, ”Accretion Power in Astrophysics”, Cambridge University 

Press (1992) 
 G. B. Rybicki & A. P. Lightman, ”Radiative Processes in Astrophysics”, John Wiley & Sons 

(1979) 
 

 
 
 
ΦΦ--536536  Αστρική Εξέλιξη και  ΠυρηνοσύνθεσηΑστρική Εξέλιξη και  Πυρηνοσύνθεση     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς µε το 
κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η αναλυτική παρουσίαση της 
θεωρίας αστρικής εξέλιξης και σύνθεσης των στοιχείων στο εσωτερικό των αστέρων. 
Συνιστάται ως προηγούµενη γνώση η ύλη που καλύπτεται στα µαθήµατα Αστροφυσική Ι (Φ-
230) καθώς και γνώσεις Σύγχρονης Φυσικής (Φ-201) και Κβαντοµηχανικής (Φ-303) 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Εισαγωγή στην φυσική των αστέρων: Λαµπρότητα, Αστρικές θερµοκρασίες, Αστρική µάζα 

και ακτίνα, Διάγραµµα Hertzsprung-Russell,  Aστρικοί Πληθυσµοί, Αστρική εξέλιξη, 
Σύνθεση πυρήνων. (1 εβδοµάδα) 

 Θερµοδυναµική κατάσταση στο εσωτερικό των αστέρων: Πίεση τελείου αερίου, 
Ηµιστατικές αλλαγές κατάστασης, Πραγµατικό ιονισµένο αέριο, Πολυτροπικές καµπύλες. 
(3 εβδοµάδες) 

 Διάδοση ενέργειας στο εσωτερικό αστέρων: Ενεργειακή ισορροπία, Μεταφορά ενέργειας 
µε ακτινοβολία, Αδιαφάνεια αστρικής ύλης, Αγωγιµότητα, Ρεύµατα Μεταφοράς – 
Αστάθεια, Εκποµπή νετρίνων. (3 εβδοµάδες) 

 Ταχύτητες θερµοπυρηνικών αντιδράσεων: Κινηµατική, Ενεργός διατοµή και ταχύτητα 
αντίδρασης, Παράγοντες διείσδυσης. (2 εβδοµάδες) 

 Κυριότερα θερµοπυρηνικά στάδια στην αστρική εξέλιξη: Αντίδραση pp, Αλυσίδες PPI,  
PPII, PPIII, Κύκλος CNO, Σύντηξη He. Προχωρηµένα στάδια σύντηξης, φωτο-
αποδόµηση. (2 εβδοµάδες) 

 Υπολογισµός της αστρικής δοµής: Οριακές συνθήκες, Μεταβολές σύστασης, Αριθµητικές 
µέθοδοι, Συστολή προς την Kύρια ακολουθία, Κύρια ακολουθία, Στάδια ερυθρού γίγαντα 
και οριζόντιου κλάδου, Περιστροφή, Απώλεια µάζας, Παλµικές κινήσεις. (2 εβδοµάδες) 

 Δηµιουργία βαρέων στοιχείων (1 εβδοµάδα).  
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Προτεινόµενα Συγγράµµατα:    
 D.D. Clayton, “Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis”,  The University of 

Chicago Press, (1983). 
 V. Kourganoff,  “Introduction to advanced Astrophysics”, D. Reidel Publs, (1980). 
 S. Chandrasekhar, “An Introduction to the Study of Stellar Structure”, Dover, (1967). 
 B. Carroll and D. Ostlie “An introduction to modern astrophysics”, Pearson Education 

(2006) 
 Ν.Σπύρου, “Αρχές Αστρικής Εξέληξης”, Εκδόσεις Γαρταγάνη, 3η έκδοση (2003) 
 

 
ΦΦ--537537  Δυναµ ική ΑερίωνΔυναµ ική Αερίων     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς µε το 
κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών 
δυναµικής και θερµοδυναµικής αερίων καθώς και εφαρµογών τους στην αστροφυσική. 
Συνιστάται ως προηγούµενη γνώση η καλή κατανόηση της ύλης που καλύπτεται στα 
µαθήµατα Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ (Φ-202) και Διαφορικές Εξισώσεις Ι (Φ-211). 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Θερµοδυναµική των Αερίων 
 Ροή των Αερίων 
 Διάδοση Κυµάτων σε Υπερηχητική Ροή 
 Ροή µε Μεταβαλλόµενη Σύσταση 
 Ειδικές Εφαρµογές 

 Υπερηχητική Αστρικοί Άνεµοι 
 Προσοµοιωση Διάχυσης και Χηµικής Σύστασης σε Πλανητικές Ατµόσφαιρες 
 Προσοµοίωση Αντιδραστικής Ροής σε Κρουστικές Σήραγγες 
 Είσοδος Διαστηµοπλοίων σε Πλανητικές Ατµόσφαιρες 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 H.W.Liepmann and A. Roshko, “Elements of Gasdynamics”,  California Institute of  

Technology, John Wiley & Sons Inc., New York (2002). 
 W.G. Vincenti and C. H. Kruger Jr, “Introduction to Physical Gas Dynamics”, Stanford 

University, R. E. Krieger Pub. Co., New York (1986). 
 R. C. Binder, “Fluid Mechanics”,  University of Southern California, Constable & Co. LTD 

(1962) 
 V.L. Streeter and E. B. Wylie, “Fluid Mechanics”,  University of Michigan, McGraw-Hill, 

Tokyo (1975) 
 I.M. Vardavas, “Modelling Reactive Gas Flows within Shock Tunnels”,  Australian Journal 

of Physics, 37, 157-177 (1984). 
 

 
 
ΦΦ--547547  Εφαρµοσµένη ΓεωφυσικήΕφαρµοσµένη Γεωφυσική   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Σκοπός της εφαρµοσµένης γεωφυσικής είναι η µελέτη και «απεικόνιση» της δοµής των 
επιφανειακών στρωµάτων του γήινου φλοιού µε την εφαρµογή θεµελιωδών νόµων της 
φυσικής µε στόχο την επίλυση περιβαλλοντικών και τεχνικών προβληµάτων.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Σεισµικές µέθοδοι Γεωφυσικής διασκόπησης (βασικές αρχές διάδοσης ελαστικών κυµάτων, 
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τρόποι παραγωγής ελαστικών κυµάτων στη σεισµική διασκόπηση, όργανα αναγραφής 
ελαστικών κυµάτων, µέθοδος της σεισµικής ανάκλασης, µέθοδος της σεισµικής διάθλασης). 
Εφατµογές σε Γεωτεχνικά προβλήµατα 
 
Hλεκτρικές µέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης-Ηλεκτρική Τοµογραφία. Mέθοδοι της ειδικής 
αντίστασης των ισοδυναµικών γραµµών, της επαγόµενης πολικότητας του φυσικού 
δυναµικού και των τελλουρικών ρευµάτων. Hλεκτροµαγνητικές µέθοδοι Γεωφυσικής 
Διασκόπησης. Μαγνητοτελλουρικές µέθοδοι. Εφαρµογές σε γεωτεχνικά και Περιβαλλοντικά 
προβλήµατα 
 
Bαρυτοµετρικές µέθοδοι Γεωφυσικής διασκόπησης. Μαγνητικές µέθοδοι Γεωφυσικής 
διασκόπησης.   
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Parasnis S., D., Applied Geophysics, 1988 
 Dobrin, M., Introduction to Geophysical Prospecting, 1970 
 Telford et., al., Applied Geophysics. 1990 
 Βαλλιανάτος Φ., Οδηγός µελέτης Εφαρµοσµένης Γεωφυσικής , 2001 
 Παπαζάχος Β., Εισαγωγή στην Εφαρµοσµένη Γεωφυσική, 1986 
 Sharma S., Environmental Geophysics, 1999. 
 

 
 
ΦΦ--561561  Κβαντική Οπτική ΙΚβαντική Οπτική Ι   ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 2+2 web:  
  
Σκοπός: 
Το µεταπτυχιακό µάθηµα συγκεντρώνεται στα θέµατα της µη-γραµµικής οπτικής µε κύρια 
έµφαση σε εφαρµογές και φαινόµενα της αλληλεπίδρασης λέιζερ στενών παλµών µε 
συµπυκνωµένη ύλη.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Μη γραµµική αλληλεπίδραση λέιζερ – ύλης: Μη-αρµονικός ταλαντωτής, µονοχρωµατικά 
πεδία, κρυσταλλικές οµάδες και συµµετρίες, δείκτης διάθλασης (διασπορά, φαινόµενα 
διάδοσης στενών παλµών), Gaussian οπτική 
Φαινόµενα δεύτερης τάξης: Δεύτερη αρµονική, µίξη κυµάτων, παραµετρική ταλάντωση και 
ταλαντωτές, ακουστοοπτική και ηλεκτροπτική διαµόρφωση 
Φαινόµενα τρίτης τάξης:  Τρίτη αρµονική, Αυτοεστίαση και αυτοδιαµόρφωση δέσµης, 
φαινόµενα Raman και Kerr 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις Διδάσκοντα 
 P. N. Butcher and D. Cotter, The Elements of Nonlinear Optics (Cambridge University 

Press, New York, 1991) 
 

 
 
ΦΦ--563563  Laser Υψηλής Ισχύος Στενών ΠαλµώνLaser Υψηλής Ισχύος Στενών Παλµών     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µεταπτυχιακό αυτό µάθηµα αφορά την εισαγωγή στην θεωρεία και τεχνολογία 
δηµιουργίας, ενίσχυσης και χαρακτηρισµού ενεργητικών παλµών laser µικρής 
χρονοδιάρκειας.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
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 Περιγραφή παλµών φωτός  
Χρονο-φασµατική περιγραφή παλµών, Διάδοση-Φαινόµενα διασποράς, Χωρική 
περιγραφή παλµών, Μη γραµµική διάδοση 

 Έλεγχος διασποράς 
Περιγραφή φαινοµένων διασποράς, Διασπορά υλικών, Συµπιεστής πρισµάτων, Κάτοπτρα 
µε διασπορά, Η µέθοδος CPA, Διαπλατυντής οπτικών φραγµάτων περίθλασης, Για την 
ευθυγράµµιση συστηµάτων διαπλατυντή-ενισχυτή 

 Παραγωγή υπερβραχέων παλµών 
Οπτική κοιλότητα, Ενεργό υλικό, Κοιλότητα Laser, Παραγωγή υπερβραχέων παλµών 
ακτινοβολίας Laser, Ο ταλαντωτής KLM, Συνταγές ταλαντωτών 

 Ενίσχυση υπερβραχέων παλµών 
Ενίσχυση ‘µονοχρωµατικών’ παλµών φωτός, Ενίσχυση παλµών µε διασπορά, Διαταραχές 
ενισχυτών, Regenerative ενισχυτής, Ενισχυτής πολλαπλών διαλεύσεων, Συνταγές laser 
υψηλής ισχύος 

 Διαγνωστική παλµών φωτός 
Προς µέτρηση µεγέθη, Αυτοσυσχέτιση 1ης τάξης, Αυτοσυσχέτιση 2ης τάξης, 
Αυτοσυσχέτιση 3ης ταξης, FROG, Μέθοδοι µέτρησης στον χώρο των συχνοτήτων 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις διδάσκοντα 
 

 
 
 
ΦΦ--570570  Μέθοδοι Ανάλυσης Υλικών ΗλεκτρονικήςΜέθοδοι Ανάλυσης Υλικών Ηλεκτρονικής     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3+1 web:   
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές. Αποσκοπεί στην κατανόηση των 
σύγχρονων µεθόδων µελέτης και χαρακτηρισµού των δοµικών, ηλεκτρικών, οπτικών και 
χηµικών ιδιοτήτων των υλικών ηλεκτρονικής καθώς και των επιφανειών αυτών. Οι µέθοδοι 
που θα µελετηθούν περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα, από τις βασικές-απλούστερες µεθόδους 
που χρησιµοποιούνται ευρέως σε “καθηµερινό” χαρακτηρισµό ως προχωρηµένες µεθόδους 
µελέτης που απαιτούν εξειδικευµένο εξοπλισµό. Θα µελετηθούν οι φυσικές αρχές των 
διαφορετικών µεθόδων, η τεχνολογία εφαρµογής τους καθώς και οι δυνατότητες και οι 
περιορισµοί τους. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Δοµικός Χαρακτηρισµός µε Περίθλαση Ακτίνων-Χ: Αρχές περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD). 
Πραγµατικός και ανάστροφος χώρος. Κινηµατική και δυναµική θεωρία περίθλασης. Τεχνικές. 
Ανάλυση επιταξιακών στρωµάτων.  
Ηλεκτρικός Χαρακτηρισµός Ηµιαγωγών: Μετρήσεις αγωγιµότητας. Μετρήσεις φαινοµένου 
Hall. Μετρήσεις αντίστασης επαφής. Μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης (CV). Φασµατοσκοπία 
υπερύθρου. Χαρακτηρισµός βαθέων ενεργειακών καταστάσεων στους ηµιαγωγούς. 
Οπτικός Χαρακτηρισµός: Φυσική οπτικών διεργασιών και µεταβάσεων. Διηλεκτρική 
συνάρτηση. Φασµατοσκοπία διέλευσης-ανάκλασης. Φωτοφωταύγεια. Φασµατοσκοπική 
ελλειψοµετρία. Φασµατοσκοπία Raman. Τεχνικές φασµατοσκοπίας συντονισµού. Τεχνικές 
οπτικού χαρακτηρισµού χρονικής µεταβολής. 
Μικροσκοπία Ηλεκτρονίων: Αρχές µικροσκοπίας διέλευσης ηλεκτρονίων (ΤΕΜ). Μικροσκοπία 
διέλευσης ηλεκτρονίων υψηλής διακριτικής ικανότητας (HR-ΤΕΜ). Αρχές σχηµατισµού 
εικόνας. Mικροσκοπία σάρωσης ηλεκτρονίων (SEM). 
Τεχνικές Χαρακτηρισµού Επιφανειών: Περίθλαση ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας σε 
γεωµετρία ανάκλασης. Μικροσκοπία φαινοµένου σήραγγος. Μικροσκοπία ατοµικών 
δυνάµεων.  
Μέθοδοι Χηµικού Χαρακτηρισµού µε δέσµες ιόντων και ηλεκτρονίων: Φασµατοσκοπία 
οπισθοσκέδασης Rutherford (RBS). Φασµατοσκοπία µάζας δευτερογενών ιόντων (SIMS). 
Φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger (AES). Φασµατοσκοπία απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων 
(EELS). Φασµατοσκοπία ακτίνων-x (EDX).  
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Προτεινόµενα Συγγράµµατα:    
 “Semiconductor Material and Device Characterization”, D.K.Schroeder, Wiley-

Interscience 1998 
 “Growth and Characterization of Semiconductors”, R.A.Stralding and P.C.Klipstein, 

Adam Hilger, Bristol 1990 
 “High Resolution X-ray Diffractometry and Topography”, D.K.Bowen and B.K.Tanner, 

Taylor & Francis, London 2002 
 “X-ray Diffraction”, B.E.Warren, Dover, New York 1990 
 “Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications”,H. Fujiwara, Wiley-Interscience 

2007 
 “Semiconductor Optics”, C.F.Klingshirn, Springer-Verlag, Berlin 1997 
 ”Electron Microscopy: Principles and Fundamentals”, Ed.S.Amelinckx et al., VCH, 

Weinheim 1997 
 “Fundamentals of Semiconductors” P.Y.Yu and M.Cardonna, Springer-Verlag, Berlin 

1996 
 “Quantum Processes in Semiconductors”,B.K.Ridley, Oxford University Press, Oxford 

1999 
 

 
 
ΦΦ--571571  Αναλογικά ΗλεκτρονικάΑναλογικά Ηλεκτρονικά   BB  
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 1+3 web:  
  
Σκοπός: 
Το µεταπτυχιακό αυτό µάθηµα αφορά στην σχεδίαση και µελέτη αναλογικών ηλεκτρονικών 
κυκλωµάτων µε το καθιερωµένο πρόγραµµα προσοµοίωσης ηλεκτρονικών κυκλωµάτων 
SPICE. Γίνεται µε µία ώρα την εβδοµάδα εισαγωγή σε κάθε θέµα στον πίνακα και 3 ώρες σε 
αίθουσα υπολογιστών για «εργαστήριο» προσοµοίωσης και µελέτης κυκλωµάτων µε την 
καθοδήγηση του διδάσκοντα. Προϋποθέτει τις γνώσεις  που προσφέρονται στα προπτυχιακά 
µαθήµατα Φ-271 «Εισαγωγή στην θεωρία κυκλωµάτων» και Φ-374 «Στοιχεία Ηλεκτρονικών» 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Εκπαίδευση στην χρήση του SPICE. 
Επιλογή και καθορισµός του σηµείου DC λειτουργίας κυκλωµάτων µε τρανζίστορ.  
Ανάδραση. Ανάλυση DC. Γραµµικά µοντέλα µικρού σήµατος για τρανζίστορ.   
Ενίσχυση τάσης.  Ανάλυση TRANSIENT και Ανάλυση AC µικρού σήµατος. Διαγράµµατα Bode. 
Αποµονωτές (Buffers) και συνδεσµολογία ακόλουθου τάσης. Ενεργό φορτίο. Αντίσταση 
εισόδου και εξόδου και ισοδύναµα Thevenin.  
Διάφορες υλοποιήσεις πηγών ρεύµατος  και χρήσεις τους. Καθρέφτες ρεύµατος.   
Διαφορικό ζεύγος. Ενισχυτές διαγωγιµότητας, εικονική γη. Συνδεσµολογία κοινής βάσης.  
Αρχιτεκτονική Τελεστικών Eνισχυτών.   
Βαθµίδες εξόδου, Συνδεσµολογία push-pull και ρύθµισή της. 
Απόκριση συχνότητας, φαινόµενο Miller, συνδεσµολογία Cascode. Μιγαδική συχνότητα, 
συνάρτησης µεταφοράς H(s) και χρήση µετασχηµατισµού Laplace για τον καθορισµό της 
µεταβατικής απόκρισης κυκλώµατος.  
Ενεργά φίλτρα, συντονισµένοι ενισχυτές, ταλαντωτές.   
Διάφορα κυκλώµατα που χρησιµοποιούνται σε πειραµατική έρευνα.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Μικροηλεκτρονικά Κυκλώµατα» – A.S. Sedra and K.C. Smith (Τόµοι A & B) – 

Μετάφραση Γ. Παπαπάνου 
 

 
 

ΦΦ--572572  Φυσική Ηµ ιαγωγικών Διατάξεων Φυσική Ηµ ιαγωγικών Διατάξεων   BB  
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ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 3+1 web:   
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές. Αποσκοπεί στην, σε βάθος, κατανόηση 
της φυσικής λειτουργίας των θεµελιωδών ηµιαγωγικών διατάξεων, µέσω της αναλυτικής 
µαθηµατικής περιγραφής των παρατηρούµενων φυσικών διεργασιών και των 
χαρακτηριστικών λειτουργίας των διατάξεων. Οι αποκτώµενες γνώσεις αποτελούν το 
απαραίτητο επιστηµονικό υπόβαθρο για περαιτέρω ενασχόληση µε θέµατα µικρο-, νανο- και 
οπτο-ηλεκτρονικής. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Στοιχεία φυσικής ηµιαγωγών: Οικογένειες ηµιαγωγών, ενεργειακές ζώνες, ενεργός µάζα, 
ελεύθερο ηλεκτρόνιο και οπή, διάγραµµα ενεργειακών ζωνών, κατανοµή και συγκεντρώσεις 
φορέων σε ισορροπία, γένεση-επανασύνδεση, ρεύµατα ολίσθησης και διάχυσης, 
ψευδοστάθµες Fermi, εξισώσεις συνέχειας, εξισώσεις διάχυσης φορέων µειονότητας. 
Δίοδος επαφής pn: Απότοµη και γραµµική επαφή, ηλεκτροστατική περιγραφή, σχέσεις C-V, 
σχέση I-V ιδανικής διόδου, αποκλίσεις από την ιδανική περιγραφή. 
Διπολικό τρανζίστορ (BJT): Ορολογία, σύµβολα και τρόποι λειτουργίας, σχέσεις I-V ιδανικού 
τρανζίστορ, σχέσεις I-V για επανασυνδέσεις στη βάση, άλλες αποκλίσεις από ιδανικότητα, 
Εξισώσεις Ebers-Moll.  
Επαφή µετάλλου-ηµιαγωγού: Διάγραµµα ενεργειακών ζωνών ιδανικής επαφής, ανορθωτική 
επαφή (δίοδος Schottky), ηλεκτροστατική περιγραφή,  φαινόµενο Schottky, σχέση I-V, 
θεωρία θερµιονικής εκποµπής, θεωρία διάχυσης, ρεύµατα φαινοµένου σήραγγος, 
πειραµατικός προσδιορισµός ΦΒ και Vbi, επίδραση επιφανειακών καταστάσεων, ωµικές 
επαφές. 
Επαφή µετάλλου-µονωτή-ηµιαγωγού: Επαφή µετάλλου-οξειδίου-πυριτίου (MOS), πόλωση 
της MOS, διαφορετικές ηλεκτρικές καταστάσεις του ηµιαγωγού, χωρητικότητα, τάση «flat-
band»,τάση κατωφλίου και φορτίο στρώµατος αναστροφής, επίδραση φορτίων οξειδίου και 
διεπιφάνειας, διατάξεις CCD. 
Τρανζίστορ επίδρασης εγκάρσιου πεδίου (FET): Εξαγωγή σχέσεων I-V για τρανζίστορ FET 
πύλης επαφής pn (JFET), διόδου Schottky (MESFET) και επαφής MOS (MOSFET), 
προσδιορισµός παραµέτρων MOSFET. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:    
 «Οπτοηλεκτρονική», Jasprit Singh, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΤΖΙΟΛΑ Ε., 1998  
 «Αρχές Ηλεκτρονικών Υλικών και Διατάξεων», S. O. Kasap, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παπασωτηρίου, 

2004 
 «Device Electronics for Integrated Circuits», R.S. Muller & T.I. Kamins, 2nd Edition, John 

Wiley & Sons, NY, 1986 
 «Advanced Semiconductor Fundamentals», R. F. Pierret, Modular Series on Solid State 

Devices v.6, Addison-Wesley, 1989 
 «The PN Junction Diode», Second Edition, G. W. Neudeck, Modular Series on Solid State 

Devices v.2, Addison-Wesley, 1989 
 «The Bipolar junction Transistor», G. W. Neudeck, Modular Series on Solid State Devices 

v.3, Addison-Wesley, 1989 
 «Physics of Semiconductor Devices», 3rd edition, S. M. Sze and K. K. Ng, John Wiley & 

Sons, NJ, 2007 
 «Physics of Semiconductor Devices», M. Shur, Prentice Hall, NJ, 1990 
 «Solid State electronic Devices», B.G. Streetman and S. Banerjee, 6th Edition, Prentice 

Hall 
 

 
 
 
 
 
ΦΦ--573573  Εργαστήριο Φυσικής Ηµ ιαγωγών Εργαστήριο Φυσικής Ηµ ιαγωγών   ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:   
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Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε 
την έρευνα των ηµιαγωγών και ηµιαγωγικών διατάξεων. Απαιτεί επαρκείς γνώσεις φυσικής 
ηµιαγωγών και ηµιαγωγικών διατάξεων και περιλαµβάνει µία σειρά πειραµάτων µε σκοπό την 
καλύτερη αφοµοίωση των υπαρχόντων γνώσεων, την εκµάθηση ερευνητικών τεχνικών και 
την περαιτέρω εµβάθυνση στην φυσική των ηµιαγωγών και ηµιαγωγικών διατάξεων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Στο πλαίσιο της εργαστηριακής άσκησης αναµένεται σηµαντική εµβάθυνση και πρωτοβουλία 
των φοιτητών στο σχεδιασµό και υλοποίηση των πειραµάτων και στην επεξεργασία των 
πειραµατικών δεδοµένων. Τα πειράµατα θα πραγµατοποιούνται κυρίως στα ερευνητικά 
εργαστήρια µικροηλεκτρονικής και νανοτεδοµών. Η θεµατολογία των ασκήσεων θα 
επιλέγεται µε ευελιξία και ενδεικτικά θέµατα µελέτης είναι τα εξής : 
 
 Προσδιορισµός των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών νέων ηµιαγωγικών ετεροδοµών µε 

µετρήσεις Αγωγιµότητας και Φαινοµένου Hall σε δείγµατα γεωµετρίας van der Pauw. 
 Μελέτη των ηλεκτρονικών µεταβάσεων σε λεπτά υµένια ή κβαντικά πηγάδια ΙΙΙ-V 

ηµιαγωγών µε µετρήσεις Φασµατοσκοπίας Φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασίες από 20Κ 
έως 300Κ. 

 Μελέτη του ενεργειακού χάσµατος ηµιαγωγών µε µετρήσεις Οπτικής Διαπερατότητας. 
 Ανάπτυξη στρωµάτων III-V ηµιαγωγών µε την µέθοδο Επίταξης µε Μοριακές Δέσµες και 

έλεγχος της ανάπτυξης µε Περίθλαση Ανακλώµενων Ηλεκτρονίων Υψηλής Ενέργειας. 
 Προσδιορισµός της σύνθεσης ετεροδοµών από πολλαπλά στρώµατα ΙΙΙ-V ηµιαγωγών, 

πάχους νανοµέτρων, µε µετρήσεις Περίθλασης Ακτίνων-Χ Υψηλής Ευκρίνειας. 
 Μελέτη του τρόπου επιταξιακής ανάπτυξης µέσω της απεικόνισης της επιφάνειας 

ηµιαγωγών µε ακρίβεια ατοµικού επιπέδου µε Μικροσκοπία Ατοµικών Δυνάµεων (AFM). 
 Μελέτη την ύπαρξης βαθέων ενεργειακών καταστάσεων µέσα στο ενεργειακό χάσµα 

ηµιαγωγών µε την µέθοδο Φασµατοσκοπίας Απόκρισης Βαθέων Παγίδων.  
 Ανάλυση των µηχανισµών ρεύµατος σε διόδους επαφών pn ή Schottky σε νέα 

ηµιαγωγικά υλικά, µε µετρήσεις Ρεύµατος συναρτήσει Τάσης. 
 Προσδιορισµός της κατανοµής φορέων σε νέες ηµιαγωγικές ετεροδοµές µε µετρήσεις 

Χωρητικότητας συναρτήσει Τάσης. 
 Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών λειτουργίας Τρανζίστορ Υψηλής Ευκινησίας 

Ηλεκτρονίων από ετεροδοµές ΙΙΙ-V ηµιαγωγών.  
 Μέτρηση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών λειτουργίας Φωτοβολταϊκών 

Κυψελίδων. 
 Μελέτη της εκποµπής Διόδων Λέιζερ και της απόκρισης Φωτοανιχνευτών. 
  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:    
 «Οπτοηλεκτρονική», Jasprit Singh, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΤΖΙΟΛΑ Ε., 1998  
 «Device Electronics for Integrated Circuits», R.S. Muller & T.I. Kamins, 2nd Edition, John 

Wiley & Sons, NY, 1986 
 «Optoelectronic Semiconductor Devices», D. Wood, Prentice Hall, 1994 
 «Semiconductor Optoelectronic Devices», 2nd edition, P. Bhattacharya, Prentice Hall 
 «Physics of Semiconductor Devices», 3rd edition, S. M. Sze and K. K. Ng, John Wiley & 

Sons, NJ, 2007 
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ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 2+1 web:  
  
Σκοπός: 
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Μεταπτυχιακό µάθηµα Φυσικής Ηµιαγωγών µε έµφαση στις οπτικές τους ιδιότητες, όχι µόνο 
από την άποψη των εφαρµογών σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις αλλά και από την άποψη των 
πολλών τεχνικών οπτικής φασµατοσκοπίας που χρησιµοποιούνται για την πειραµατική µελέτη 
της ηλεκτρονικής δοµής τους και διαφόρων στοιχειωδών διεγέρσεων/ψευδο-σωµατίων 
(quasi-particles), όπως φωνόνια, πολαρόνια, εξιτόνια, πολαριτόνια. Το µάθηµα προϋποθέτει 
βασικές γνώσεις Φυσικής Ηµιαγωγών ή Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (π.χ. Φ-441) και  
αυτενέργεια των φοιτητών που αναλαµβάνουν ατοµικά, µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα, 
την επεξεργασία και παρουσίαση στους  υπόλοιπους φοιτητές του µαθήµατος ενός θέµατος, 
συχνά σχετικού µε την φυσική συγκεκριµένης πειραµατικής τεχνικής η µε ερευνητική 
δηµοσίευση κλειδί στο αντικείµενο του µαθήµατος.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Ηλεκτρονικές ιδιότητες ατελειών και επανασύνδεση φορέων. 
 Διηλεκτρική συνάρτηση, Άµεση και έµµεση απορρόφηση. 
 Εξιτόνια, Φωνόνια - Πολαριτόνια.  
 Οπτικές φασµατοσκοπίες διαµόρφωσης (modulation), σκέδασης (κυρίως Raman) και 

εκποµπής.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 “Fundamentals of Semiconductors: Physics and Materials properties”, P.Y. Yu and M. 

Cardona 
 “Optical Processes in Semiconductors”, J. Pankove 
 

 
 
 

 
ΦΦ--660404  Κβαντική Θεωρία ΠεδίωνΚβαντική Θεωρία Πεδίων     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς και προχωρηµένους προπτυχιακούς φοιτητές του 
Τµήµατος. Αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος Φ-422 «Στοιχειώδη Σωµάτια και Δυνάµεις» του 
προπτυχιακού προγράµµατος και έχει στόχο την εξοικείωση της φοιτήτριας / φοιτητή στη 
χρήση των τεχνικών της Κβαντικής Θεωρίας Πεδίου για τον υπολογισµό προχωρηµένων 
διεργασιών και τη βαθύτερη κατανόηση της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών.   
 
Διδακτέα Ύλη: 
Η αρχή της ελάχιστης δράσης. Εξισώσεις Lagrange. Κβάντωση θεωριών µε πεπερασµένο 
πλήθος βαθµών ελευθερίας. Οι εικόνες Schroedinger και Heisenberg. Θεώρηµα Noether. 
Μετασχηµατισµοί Lorentz. Αλγεβρα Poincare. Αναπαραστάσεις.    
Κβάντωση ελεύθερου πραγµατικού βαθµωτού πεδίου. Μιγαδικό βαθµωτό πεδίο. 
Διατηρούµενο φορτίο. Αντισωµάτια.  
Το πεδίο Dirac. Κβάντωση. Αντισωµάτια. Μή σχετικιστικό όριο. g=2.  
Η Gauge Principle. Θεωρία Maxwell. Τα φωτόνια. Spinor and scalar QED. 
Θεωρία διαταρραχών. Κανόνες Feynman για συναρτήσεις Green και πλάτη σκέδασης. 
Ενεργός διατοµή σκέδασης και µέσος χρόνος ζωής ασταθούς σωµατιδίου. Παραδείγµατα: 
Scalar QED και θεωρία Yukawa.     
Tree-level processes στην spinor και scalar QED καθώς και στη θεωρία Yukawa. 
Κβαντικές διορθώσεις ανώτερης τάξης. Απειρισµοί. Επανακανονικοποίηση κβαντικής θεωρίας 
πεδίου. Παραδείγµατα. One-loop renormalization of QED. g-2 του ηλεκτρονίου. Εισαγωγή 
στα ολοκληρώµατα δρόµων. Επανακανονικοποίηση και συµµετρία. Ταυτότητες Ward-
Takahashi.  
Renormalization group. Οι εξισώσεις Callan-Symanzik. Running couplings. Beta and gamma 
functions in QED.    
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 M. Peskin and D. Schroeder, “An Introduction to Quantum Field Theory”, Westview 
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Press, 1995. 
 S. Weinberg, “The Quantum Theory of Fields”, Volume I, Cambridge University Press, 

1995. 
 S. Coleman, “Aspects of Symmetry”, Cambridge University Press, 1988. 
 Zee, “Quantum Field Theory in a Νutshell”, Princeton University Press, 2003. 
 “Methods in Field Theory”, Les Houches Summer School, 1975. 
 C. Itzykson and B. Zuber, “Quantum Field Theory”, McGraw Hill, 1979. 
 

 
 
 

ΦΦ--660606  Προχωρηµένη Κβαντική Θεωρία ΠεδίωνΠροχωρηµένη Κβαντική Θεωρία Πεδίων     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος. Αποτελεί συνέχεια του 
µαθήµατος  Κβαντική Θεωρία Πεδίων και έχει στόχο την εξοικείωση της φοιτήτριας / φοιτητή 
στη χρήση των προχωρηµένων τεχνικών της Κβαντικής Θεωρίας Πεδίου, όπως εφαρµόζονται 
στη µελέτη της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών.   
 
Διδακτέα Ύλη: 
Ανάλογα µε τις ανάγκες του ακροατηρίου και µετά από συνεννόηση, θα καλυφθούν ειδικά 
κεφάλαια όπως: 
 Συστηµατική της επανακανονικοποίησης και οµάδα επανακανονικοποίησης κβαντικών 

θεωριών πεδίου. Dilatations. Εξισώσεις Callan-Symanzik.  
 Μη Αβελιανές κβαντικές θεωρίες πεδίου και η κβάντωσή τους. Ασυµπτωτική ελευθερία.  
 Διαταρακτικές και µή-διαταρακτικές ανωµαλίες κβαντικών θεωριών πεδίου. 
 Το Καθιερωµένο Πρότυπο της Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων.   
 Υπερσυµµετρία και υπερβαρύτητα. Εφαρµογές τους στη Φυσική Στοιχειωδών 

Σωµατιδίων. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 M. Peskin and D. Schroeder, “An Introduction to Quantum Field Theory”, Westview 

Press, 1995. 
 S. Weinberg, “The Quantum Theory of Fields”, Volume I, Cambridge University Press, 

1995. 
 V. Berestetskii, E. Lifshitz and L. Pitaevskii, “Relativistic Quantum Theory”, Pergamon 

Press, 1970. 
 S. Coleman, “Aspects of Symmetry”, Cambridge University Press, 1988. 
 Zee, “Quantum Field Theory in a Νutshell”, Princeton University Press, 2003. 
 “Methods in Field Theory”, Les Houches Summer School, 1975. 
 Itzykson and B. Zuber, “Quantum Field Theory”, McGraw Hill, 1979. 
 J. Bagger and J. Wess, “Supersymmetry and Supergravity”, Cambridge Univ., 1992 
 

 
 

ΦΦ--631631  Αστροφυσική ΙΙΙΑστροφυσική ΙΙΙ     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3+1 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς µε το 
κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η αναλυτική παρουσίαση 
εφαρµογών θεωρητικής αστροφυσικής σε θέµατα ακτινοβολίας. ν. Συνιστάται ως 
προηγούµενη γνώση η Αστροφυσική Ι και ΙΙ (Φ-230, Φ-331) , καθώς και γνώσεις Σύγχρονης 
Φυσικής (Φ-201), και Κβαντοµηχανικής (Φ-303) 
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Διδακτέα Ύλη: 
 Πεδίο ακτινοβολίας. Ένταση, µέση ένταση, πυκνότητα ενέργειας, ροή. 
 Διάδοση ακτινοβολίας. Ι: Αλληλεπίδραση ύλης µε ακτινοβολία, εξίσωση διάδοσης 

ακτινοβολίας, τυπική λύση της. 
 Διάδοση ακτινοβολίας. ΙΙ: Προσεγγιστικές λύσεις, προσέγγιση Eddington, προσέγγιση 

δύο ρευµάτων, προσέγγιση Rosseland. 
 Διάδοση ακτινοβολίας. ΙΙΙ: Αριθµητικές λύσεις, µέθοδος Monte Carlo. 
 Φασµατικές γραµµές. Παραγωγή και διάδοση φασµατικών γραµµών, εξισώσεις ρυθµών, 

maser. 
 Δοµή των αστεριών. Εξίσωση υδροστατικής ισορροπίας, θεώρηµα Virial, εξίσωση 

θερµικής ισορροπίας, διάδοση ενέργειας µε µεταφορά µάζας, εξισώσεις δοµής, µοντέλο 
δοµής Ήλιου. 

 Γαλαξίες. Ι: Μορφολογία, κατανοµή αστεριών, κατανοµή σκόνης, ενεργειακό ισοζύγιο, 
συνεχές φάσµα, µοντέλο σπειροειδούς γαλαξία. 

 Γαλαξίες. ΙΙ: Δυναµική γαλαξιών, καµπύλες περιστροφής σπειροειδών γαλαξιών, 
σκοτεινή ύλη, µοντέλο σπειροειδούς γαλαξία. 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 D. Mihalas, “Stellar Atmospheres”, W.H. Freeman and Company (1978). 
 D. Clayton, “Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis”, McGraw-Hill  (1968). 
 J. Binney & M. Merrifield, “Galactic Astronomy”, Princeton University Press  (1998). 
 J. Binney & S. Tremaine, “Galactic Dynamics”, Princeton University Press (1987).  
 

 
 
ΦΦ--654654  Ανάπτυξη και Σχεδιασµός Αντικειµενοστρεφών Λογισµ ικώνΑνάπτυξη και Σχεδιασµός Αντικειµενοστρεφών Λογισµ ικών   ΓΓ   
   
ECTS: 4 Ώρες Διδασκαλίας: 2+1 web:  
  
Σκοπός: 
Ενώ γλώσσες σαν την JAVA η C++, παρέχουν υποστήριξη για Αντικειµενοστρεφη Λογισµικά, 
η επίτευξη σωστών τέτοιων λογισµικών µε δυνατότητες επέκτασης προϋποθέτουν σοβαρή 
γνώση και οικειότητα µε τις θεµελιώδεις έννοιες του Αντικειµενοστρεφους Προγραµµατισµού 
(Object Orientation). 

Το µάθηµα αυτό κάνει ανασκόπηση του “Object Orientation” και του “Object Oriented 
Analysis and Design”, εισάγοντας τiς διαδικασίες ανάπτυξης Αντικειµενοστρεφων Λογισµικών 
που ακολουθούνται από σύγχρονες µεθόδους σαν την “Unified Process (UP)” η “Extreme 
Programming (XP)”. Ταυτόχρονα εισάγουµε και χρησιµοποιούµε την UML (“Unified Modeling 
Language”) για µοντελοποίηση λογισµικών. Τέλος εισάγουµε και εξετάζουµε την χρησιµότητα 
και χρήση των “Design Patterns”. 

 
Διδακτέα Ύλη: 

1. Εισαγωγή σε Object Oriented Development Processes: The Unified Process (UP) - Agile 
Processes and Extreme Programming (XP) 

2. Εισαγωγή στην UML (“Unified Modeling Language”) 
3. Θεµελιώδεις έννοιες Αντικοιµενοστρεφους Προγραµµατισµού: - Abstraction - 

Encapsulation 
4. Inheritance – Polymorphism - Abstract Classes and Interfaces 
5. Θεµελιώδεις Αρχές Αντικοιµενοστρεφους Προγραµµατισµού 
6. Open-Closed Principle: Dependency Inversion Principle - Composite Reuse Principle 
7. Ανάλυση και Σχεδιασµός (Object Oriented Analysis and Design) 
8. Εισαγωγή στα “Design Patterns”: Creational Patterns - Structural Patterns - Behavioral 

Patterns 
9. Eισαγωγή στην Αρχιτεκτονική µεγάλων Λογισµικών 
10. Eισαγωγή σε “Architectural Patterns” : Layers pattern, MVC 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Arlow and Neustadt, “UML and The Unified Process” 
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 Fowler, “UML Distilled” 
 E. Freeman, E. Freeman, B. Bates, K. Sierra, “Head First Design Patterns” 
 E. Gamma et al. “Design Patterns”, also known as the GOF book 

 
 
 
ΦΦ--666060  Συµµετρίες και Θεωρία  ΟµάδωνΣυµµετρίες και Θεωρία  Οµάδων     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
The course introduces the notion of symmetry in Particle Physics and the mathematical tool 
to explore it. 

 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Συµµετρίες στην Σωµατιδιακή Φυσική (3 διαλέξεις) - Lie groups και Lie algebas (6 
διαλέξεις) - Η Οµάδα SU(2) - Isospin (6 διαλέξεις) - H Οµάδα S(3) - Quark Model (6 
διαλέξεις) - Ρίζες, Βάρη, η βάση Chevalley και οι Κλασικές Απλές Οµάδες (9 διαλέξεις) - 
Θεωρίες Βαθµίδας (3 διαλέξεις) 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Πληροφορίες από το Διδάσκοντα 
 

 
 
ΦΦ--666161  Εργαστήρια  Εργαστήρια  LaserLaser και Μοντέρνας Οπτικής ΙI  και Μοντέρνας Οπτικής ΙI --  (ΕΛΜΟ ΙI) (ΕΛΜΟ ΙI)     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 2+5 (εργ.) web:  
  
Σκοπός: 
Το µεταπτυχιακό αυτό µάθηµα είναι εργαστηριακό και είναι συνέχεια του µαθήµατος Φ-461 
(ΕΛΜΟ Ι). Αποσκοπεί να δώσει µια  πιο προχωρηµένη αίσθηση θεµάτων έρευνας που 
διεξάγονται στις επισυναπτόµενες τέσσερεις ενότητες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του 
προγράµµατος Φωτονικής - Νανοηλεκτρονικής. Οι φοιτητές (σε ζεύγη) αναµένεται να 
εκτελέσουν πέντε εργαστηριακές ασκήσεις που εµπίπτουν και τις τέσσερεις θεµατικές 
περιοχές και επιλέγονται από τον επισυναπτόµενο κατάλογο Ασκήσεων. Η διάρκεια που 
αφιερώνουν σε κάθε άσκηση είναι µαζί (µε τη σχετική ενηµέρωση) τυπικά 10-12 ώρες. Για 
κάθε άσκηση ετοιµάζεται αναφορά σε µορφή επιστηµονικής εργασίας. Μετά την 
συµπλήρωση των ασκήσεων, κάθε φοιτητής µεµονωµένα προετοιµάζει και κάνει δηµόσια 
προφορική παρουσίαση κάποιου επίκαιρου θέµατος στο τοµέα φωτονικής - λέιζερ που 
βαθµολογείται από τριµελή επιτροπή µελών ΔΕΠ/ερευνητών.  
 
Διδακτέα Ύλη: 
Διαγνωστικές Τεχνικές:  Φασµατοσκοπία Laser (Τεχνικές Πολυφασµατικής - Απεικόνισης 
Εφαρµογές Οπτικής Μετρολογίας - Τεχνική pump-probe ) 
Συστήµατα Laser:  Τεχνολογία Laser Αερίου (Excimer) - Laser Στενών Παλµών - Μέτρηση 
Διάρκειας Παλµού  
Μικρο / νανο Επεξεργασία Υλικών:  Μηχανισµοί Φωτοαποδόµησης Υλικών - Ανάπτυξη 
Λεπτών Φιλµ -  Επιφανειακές Επεξεργασίες - Μικροστερεολιθογραφία  
Εφαρµογές: Βιο-ιατρικές Εφαρµογές - Νανοδοµικά Υλικά - Τεχνικές Χαρακτηρισµού Υλικών 
(XRD, Προφιλοµετρία κ.α.) - Εφαρµογές στην Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Οπτική και Λέιζερ» – M. Young – Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. 
 «Μαθήµατα Οπτικής» - Γιώργος Ασηµέλλης – Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
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ΦΦ--666464  Τεχνικές Φασµατοσκοπίας ΛέιζερΤεχνικές Φασµατοσκοπίας Λέιζερ     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 2+5 (εργ.) web: http://ph466.edu.physics.uoc.gr 
  
Σκοπός: 

Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή σε εφαρµογές σύγχρονων φασµατοσκοπικών τεχνικών λέιζερ 
µε στόχους 1) τη λεπτοµερή παρατήρηση και κατανοήση τςη δοµής της ύλης και σχετικών 
δυναµικών φαινοµένων (π.χ. τη δηµιουργία ή διάσπαση χηµικών δεσµών) και 2) την 
απόκτηση υποβάθρου για πρακτικές διαγνωστικές ή επεµβατικές εφαρµογές σε διάφορους 
επιστηµονικούς τοµείς.  

Το µάθηµα δίδεται σε συνδυασµό µε το Φ-466. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Φασµατοσκοπία: Η «εφαρµοσµένη» κβαντοµηχανική 
 Ύλη και φως: Ατοµική-µοριακή δοµή, προσεγγιστικές θεωρίες, αλληλεπίδραση 

ακτινοβολίας-ύλης. 
 Φασµατοσκοπική Ανάλυση: Ερµηνεία φασµάτων, προσδιορισµός ατοµικών και µοριακών 

σταθερών. 
 Φασµατοσκοπικές Τεχνικές και παρατηρήσεις: Απορρόφηση, φθορισµός, ιονισµός, 

φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων, χηµική ανάλυση ουσιών. 
 Φασµατοσκοπία Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας: Μοριακές Δέσµες, Κορεσµός, 

Απαλλαγή από διαπλάτυνση Doppler. 
 Μη-γραµµικά φαινόµενα: Πολυφωτονική διέγερση και ιονισµός, φασµατοσκοπία Raman, 

Φασµατοσκοπίας µάζας µε Λέιζερ, Αναλυτικές εφαρµογές. 
 Φασµατοσκοπία µε Λέιζερ στενών παλµών: Χρόνος ζωής διεγερµένων καταστάσεων, 

τεχνικές pump-probe. 
 Αλληλεπίδραση µε ισχυρά ΗΜ πεδία: Γένεση υψηλών αρµονικών, ιονισµός πάνω από το 

κατώφλι ιονισµού, άλλα φαινόµενα. 
 Ψύξη ατόµων µε Λέιζερ: Συµπύκνωση Bose-Einstein 
 Ατοµική οπτική 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Κβαντοµηχανική» – Δοµή της Ύλης, Σ. Τραχανά, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2005 
 «Laser Spectroscopy» - Basic concepts and Instrumentation, W. Demtröder, Springer 

1998 (Βιβλιοθήκη ΠΚ – κλειστή συλλογή) 
 «Light and Matter», Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers, Y. Band, Wiley, 

2006. 
 «Laser Photoionization Spectroscopy», V.S. Letokhov, Academic Press, 1987. 
 «Atomic and Molecular Spectroscopy» Basic Aspects and Practical Applications, S. 

Svanberg, Springer, 1990. 
 «Spectroscopy» Electronic, Fluorescence, Phosphorescence and Photoelectron 

Spectroscopy, Quantum Numbers, Dissociation Energies and Astrochemistry, B.P. 
Straughan and S. Walker, Chapman and Hal, (Βιβλιοθήκη Π.Κ. – κλειστή συλλογή). 

 «Ultrasensitive Laser Spectroscopy», D.S. Kliger, Academic Press, 1983. 
 www.vega.org.uk 
 «Atoms, Molecules and Photons: An introduction to Atomic – Molecular – and Quantum 

Physics», W. Demtröder, Springer 2006 (διαθέσιµο ηλεκτρονικά από βιβλιοθήκη Π.Κ.) 
 

 
 
 
ΦΦ--666565  Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΚβαντική Ηλεκτρονική Ι     ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
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Σκοπός: 
Το µάθηµα είναι υποχρεωτικό για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Φωτονικής και 
Νανοηλεκτρονικής και αυτό αφορά την εισαγωγή στην θεωρεία και τεχνολογία laser. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Εισαγωγή  

Εισαγωγικά περί του laser – Ύλη µαθήµατος, Το laser σαν πηγή φωτός 
 Στατιστική Οπτική 

Στατιστικά µεγέθη οπτικής, Θεωρία οπτικής συµφωνίας, Χρονική συµφωνία, (συνάρτηση 
χρονικής συµφωνίας, µιγαδικός βαθµός συµφωνίας, Θεώρηµα Wiener Khinchin), Χωρική 
συµφωνία, Συµβολοµετρία 

 Περί φωτονίων 
Το φωτόνιο, Οπτική φωτονίων, Στατιστική φωτονίων, Κβαντικές καταστάσεις φωτός 

 Γεωµετρική οπτική 
Πινάκας διάδοσης, Διάδοση σε οπτικές κοιλότητες, Γραµµική οπτική σε συνεχή µη 
οµογενή (διαθλαστικά) οπτικά µέσα 

 Δέσµες Gauss (κυµατική οπτική) 
Δέσµες Gauss σε κοιλότητες, ΤΕΜ00, Νόµος ABCD για δέσµες Gauss, Τρόποι ταλάντωσεις 
υψηλότερης τάξης ΤΕΜmn 

 Συντονισµός οπτικών κοιλοτήτων 
Συντονισµός, Εύρος συντονισµού: Παράγοντας Q, Finesse, χρόνος ζωής φωτονίου, 
Συντονισµός των Hermite-Gauss τρόπων ταλάντωσης , Κοιλότητα µε απολαβή 

 Αλληλεπίδραση Φωτός-Ύλης 
Το άτοµο του Einstein, Το άτοµο του Hertz, Το άτοµο του Schrödinger, Το άτοµο του 
Rabi, Μήτρα πυκνότητας, Διαπλατύνσεις φασµατικών γραµµών (οµογενής µη οµογενής) 

 Ενίσχυση και ταλάντωση laser 
Ενίσχυση-Απολαβή, Συνθήκη κατωφλίου, Ταλαντώσεις και ενίσχυση σε οµογενώς 
διαπλατυσµένες µεταβάσεις, Κορεσµός απολαβής σε οµογενώς διαπλατυσµένες 
µεταβάσεις, Ταλάντωση laser για µη οµογενή διαπλάτυνση, Ταλάντωση laser από την 
σκοπιά των φωτονίων 

 Τύποι Laser 
Laser ατοµικών-µοριακών αερίων, Laser ιόντων, Laser στερεού σώµατος, Excimer Laser, 
Ηµιαγωγικά Laser  

 Παλµικά Laser- Παραγωγή γιγαντοπαλµών και υπερβραχέων παλµών  
Q-switching, Mode-locking (παθητική-ενεργητική) 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Laser Electronics, J. T Verdeyen, Prentice Hall Series 
 Quantum Theory of Light, R. Loudon, Oxford Sc. Publ. 
 Physics of Atoms and Molecules, B.H. Bransden-C.J. Joachain, Longman Scientific & 

Technical 
 

 
 
ΦΦ--666767  Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ –– Μη Γραµµ ική Οπτική Μη Γραµµ ική Οπτική     ΦΦ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα είναι επιλογής για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Φωτονικής Νανοηλεκτρονικής 
και αυτό αφορά την συνέχεια του Φ-665 στην θεωρεία και τεχνολογία laser. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Πολωσιµότητα Υλικών 
 Ιδιότητες ανώτερης τάξης 
 Διηλεκτρικός τανυστής 
 Ηλεκτροοπτικό φαινόµενο 
 Ακουστοοπτικό φαινόµενο 
 Γένεση αρµονικών 
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 Παραµετρική ταλάντωση 
 Φαινόµενα τρίτης τάξης (αυτοεστίαση, µη-γραµµική σκέδαση, µίξη πεδίων) 
 Εφαρµογές και πρακτικά συστήµατα 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις διδάσκοντα 
 

 
 
 
ΦΦ--675675  Ηµ ιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές ΔιατάξειςΗµ ιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις   BB  
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:   
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές. Συνδιάζει µία γενική επισκόπηση του 
σύγχρονου κλάδου της Οπτοηλεκτρονικής, µε µία σε βάθος εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας 
της χαρακτηριστικότερης και συναρπαστικότερης διάταξης της Οπτοηλεκτρονικής που είναι 
το διοδικό λέιζερ. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αντιµετώπιση προβληµάτων πρακτικού 
ενδιαφέροντος που απαιτούν χρήση υπολογιστή και υπολογιστικών µεθόδων. Συνιστάται ως 
προηγούµενη γνώση αυτή του µαθήµατος Εισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης (Φ-
441). 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Σύντοµη επανάληψη στις οπτικές ιδιότητες ηµιαγωγών, κβαντικά πηγάδια και 

κυµατοδηγούς 
 Γενική παρουσίαση διόδων λέιζερ και άλλων οπτοηλεκτρονικών διατάξεων 
 Συνθήκες δράσης λέιζερ 
 Περιγραφή λειτουργίας διόδων λέιζερ 
 Κάτοπτρα και κοιλότητες για διόδους λέιζερ 
 Οπτικό κέρδος σε κβαντικά πηγάδια 
 Λέιζερ µεταβλητού µήκους κύµατος 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:    
 L. Coldren and S. Corzine, Diode lasers and photonic integrated circuits, Wiley Series in 

Microwave and Opitcal Engineering, John Wiley & Sons (1995) 
 G. P. Agrawal and N. K. Dutta, Semiconductor Lasers, 2nd Edition, International 

Thomson Publishing (1993) 
 J. Singh, Semiconductor Optoelectronics: Physics and Technology, McGraw-Hill (1995) 
 P. Yeh, Optical Waves in Layered Media, Wiley (1988) 
 

 
 

ΦΦ--676676  Προχωρηµένο Εργαστήριο ΗλεκτρονικήςΠροχωρηµένο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής   ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 3 web:   
  
Σκοπός: 
Μεταπτυχιακό εργαστηριακό µάθηµα µε αντικείµενο τα ηλεκτρονικά όργανα µετρήσεων και 
τις τεχνικές ελέγχου πειράµατος και συλλογής δεδοµένων µε υπολογιστή. Αφορά 
µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που εργάζονται ήδη η πρόκειται 
σύντοµα να εργαστούν σε ερευνητικά εργαστήρια και ειδικότερα αυτούς που καλούνται να 
συνθέσουν εξειδικευµένες πειραµατικές διατάξεις µε αυτοµατισµούς ελέγχου πειράµατος και 
συλλογής δεδοµένων. Ο αριθµός συµµετεχόντων είναι υποχρεωτικά περιορισµένος από τις 
διαθέσιµες θέσεις εργασίας (6 το ακαδηµαϊκό έτος 2009-10) 
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Διδακτέα Ύλη: 
Διδασκαλία σχετικά (α) µε τις αρχές και πρακτικές ηλεκτρικών µετρήσεων ακριβείας χωρίς 
παράσιτα µε ειδική προσοχή σε διατάξεις και γραµµές µεταφοράς χαµηλού θορύβου, 
προσαρµογή εµπέδησης, εύρος ζώνης συχνοτήτων κλπ και (β) Λογισµικό ελέγχου πειράµατος 
και συλλογής δεδοµένων και συγκεκριµένα το περιβάλλον Agilent Vee and LabView. Όλοι οι 
φοιτητές αναλαµβάνουν ατοµικά projects µε διάφορα αντικείµενα εξαρτώµενα από τα 
ενδιαφέροντά τους και τον διαθέσιµο εξοπλισµό 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα:    
 Σηµειώσεις από τον διδάσκοντα  
 

 
 
ΦΦ--677677  Επιστήµη Λεπτών Υµενίων ΗλεκτρονικήςΕπιστήµη Λεπτών Υµενίων Ηλεκτρονικής   ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web:  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές µε ενδιαφέρον στις τεχνολογίες λεπτών 
υµενίων και νανοϋλικών, για εφαρµογές ηλεκτρονικής και φωτονικής. Παρέχει το θεωρητικό 
υπόβαθρο για την κατανόηση σε ατοµικό επίπεδο της ανάπτυξης, επεξεργασίας και 
σταθερότητας των νανοδοµηµένων υλικών, που καθορίζουν τις ηλεκτρονικές και οπτικές 
τους ιδιότητες 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Κρυσταλλική δοµή και κρυσταλλικές ατέλειες: Κρυστταλλικά και µη-κρυσταλλικά υλικά, 
κρυσταλλικά συστήµατα, πλέγµατα Bravais, κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και επίπεδα, 
επιφανειακή δοµή και αναδοµήσεις, σηµαντικές κρυσταλλικές δοµές, κρυσταλλικές ατέλειες 
σηµειακές, γραµµικές και επίπεδες, είδη εξαρµώσεων, ενέργεια εξαρµώσεων 
 
Επιφανειακή ενέργεια: Διατοµική δυναµική ενέργεια και δεσµική ενέργεια, λανθάνουσα 
θερµότητα εξάχνωσης και επιφανειακή ενέργεια, επιφανειακή τάση, µέθοδοι µετρήσεων, 
τιµές επιφανειακής ενέργειας   
 
Διάχυση στα στερεά: Συχνότητα ατοµικών αλµάτων και ροή διάχυσης, χηµικό δυναµικό και 
δύναµη, 1ος και 2ος νόµος Fick, λύση διάχυσης σε µία διάσταση, εξαρτήσεις και τιµές 
συντελεστή διάχυσης, επιφανειακή διάχυση  
 
Μηχανική τάση παραµόρφωσης:  Σχέση τάσης και ελαστικής παραµόρφωσης, ενέργεια 
ελαστικής παραµόρφωσης, διαξονικές τάσεις σε λεπτά υµένια, χηµικό δυναµικό σε ελαστικά 
παραµορφωµένο στερεό, διάχυση ερπυσµού  
 
Διεργασίες κινητικής επιφάνειας και επιταξιακή ανάπτυξη:  Εξάχνωση και διάχυση, πίεση 
ατµών και ωρίµανση συσσωµατωµάτων, συνένωση συσσωµατωµάτων, πυρηνοποίηση 
δυδιάστατων συσσωµατωµάτων, οµοεπίταξη, τρόποι επιταξιακής ανάπτυξης, ανάπτυξη µε 
ροή βαθµίδων, µέθοδοι επιταξιακής ανάπτυξης, επίταξη µε µοριακές δέσµες GaAs και GaN 
 
Ετεροεπίταξη και ετεροδοµές-νανοδοµές: Πλεγµατικές σταθερές και ενεργειακά χάσµατα 
ηµιαγωγών, πλεγµατική διαφορά, ελαστική ενέργεια, χαλάρωση ελαστικής παραµόρφωσης µε 
τρισδιάστατα συσσωµατώµατα ή εξαρµώσεις, κρίσιµο πάχος και τρόποι εισαγωγής 
εξαρµώσεων, διεισδύουσες εξαρµώσεις, τετραγωνική παραµόρφωση, ετεροδοµές 
προηγµένων διατάξεων, κβαντικά πηγάδια και κόκκοι. 
 
Θέµατα σταθερότητας και αλλαγών φάσεων: Αµορφοποίηση και κρυσταλλοποίηση στη 
στερεά κατάσταση, επίταξη σε στερεά φάση, διεπιφανειακή διάχυση, αντιδράσεις λεπτών 
υµενίων, ηλεκτροµετανάστευση. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Electronic Thin Film Science: for electrical engineers and materials scientists», K.-N. 
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Tu, J. W. Mayer and L. C. Feldman, Macmillan Publishing Company, New York, 1992 
 «Electronic Materials Science», J.W. Mayers, S.S. Lau, Macmillan Publishing Company, 

New York, 1990 
 «Nitride Semiconductors, Handbook on Materials and Devices» (Wiley-VCH, Berlin, 

2003), edited by P. Ruterana, M. Albrecht and J. Neugebauer, Chapter 3: “Plasma 
Assisted Molecular Beam Epitaxy of GaN”, by A. Georgakilas, H.M. Ng and Ph. Komninou 

 
 
 
ΦΦ--703703  Εφαρµοσµένη Κβαντική ΦυσικήΕφαρµοσµένη Κβαντική Φυσική   ΒΒ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: http://ph703.edu.physics.uoc.gr  
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και τεταρτοετείς 
προπτυχιακούς. Αποτελεί µία εντατική επανάληψη της ύλης της  κβαντικής µηχανικής και 
εφαρµόζεται σε διάφορα προβλήµατα  µε έµφαση στην κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων 
και την επίλυση προβληµάτων. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Σωµατίδιο- Κύµα. Περίθλαση φωτός και ηλεκτρονίων. Σχέσεις de Broglie και  Planck-

Einstein. Εξίσωση Schroedinger και αβεβαιότητα. Αρχή Pauli. Αρχές της 
κβαντοµηχανικής.  Συµβολή. 

 Τελεστές και παρατηρήσιµα µεγέθη. Μεταθέτες και απροσδιοριστία Heisenberg. 
Συµφωνία και φαινόµενα συµβολής. Παραδείγµατα. Κυµατοπακέτα. 

 Πυκνότητα καταστάσεων ελεύθερων ηλεκτρονίων σε 1,2,3-διαστάσεις. Επέκταση σε 
σχεδόν µονο- και δι-διάστατα συστήµατα. Κβαντικά σύρµατα και κβαντικά πηγάδια.  
Αρχή Pauli. 

 Προσεγγιστική µέθοδος LCAO. Εφαρµογή σε συστήµατα δύο καταστάσεων. Εφαρµογή σε 
συζευγµένα πηγάδια (υπερπλέγµατα) η µονοδιάστατη ατοµική αλυσίδα. 

 Χωρική κβάντωση και µονοδιάστατα προβλήµατα. Εφαρµογή σε κβαντικά πηγάδια. 
Διέλευση και φαινόµενο σήραγγας.    Σκέδαση σε 1-διάσταση. Πίνακας σκέδασης. 
Μέθοδος πίνακα 

 διάδοσης. Εφαρµογή. 
 Περιοδικό δυναµικό και θεώρηµα Bloch. Ζώνες, ενεργός µάζα, οπές. Σύγκριση µε µέθοδο 

ισχυρής δέσµευσης σε 1-δ. Πυκνότητα καταστάσεων. 
 Αρµονικός ταλαντωτής. Φάσµα και ιδιοσυναρτήσεις. Τελεστές δηµιουργίας και 

καταστροφής. Εφαρµογή σε  1-διάσταση και κβάντωση Η.Μ. κύµατος. Σύστηµα 
συζευγµένων αρµονικών ταλαντωτών και φωνόνια. 

 Στροφορµή, σπίν και σύζευξη. Σφαιρικό δυναµικό και εφαρµογή σε 3-διάστατα 
προβλήµατα, π.χ. κβαντική τελεία.  Φάσµα ατόµου υδρογόνου και ιδιοσυναρτήσεις 
ηλεκτρονίων. 

 Περιοδικός πίνακας και µονοσωµατιδιακές καταστάσεις σε  πολυηλεκτρονικά άτοµα 
(θωράκιση, κανόνες Hund ). Μέση αλληλεπίδραση e-e (Hartree). 

 Μέθοδος WKB. Υπολογισµός πιθανότητας διέλευσης και δέσµιας κατάστασης. 
Χρονοανεξάρτητη θεωρία διαταραχών (µη εκφυλισµένη, εκφυλισµένη). Εφαρµογές 
θεωρίας διαταραχών στο άτοµο υδρογόνου, αλληλεπίδραση σπιν-τροχιάς. Αλλες 
εφαρµογές π.χ. µία από Stark φαινόµενο, Zeeman φαινόµενο, διαταραχή   k.p σε 
στερεά, κτλ.  Μέθοδος µεταβολών. Εφαρµογή στο άτοµο He, αλληλεπίδραση 
ανταλλαγής. 

 LCAO και µόρια. Υβριδισµός (Si). Ταλάντωση και περιστροφή µορίων. 
 Σκέδαση σε 3-διαστάσεις  και προσέγγιση Born. Εφαρµογή για σκέδαση από ατέλειες, 

περιοδικό πλέγµα κτλ. 
 Χρονοεξαρτηµένη διαταραχή.  Χρυσός κανόνας Fermi. Υπολογισµός ρυθµού µετάβασης. 

Αυθόρµητη ακτινοβολία. Σχέσεις  Einstein. 
 Συστήµατα σε ισσοροπία (ηλεκτρόνια φωτόνια, ...) και κατανοµές. 
 Ηλεκτρόνια σε στερεά (Bloch σε 3-δ). Ζώνες Brillouin. Μέθοδος  ισχυρής δέσµευσης.  

Εφαρµογές σε τετραεδρικούς ηµιαγωγούς. 
 Ηλεκτρόνιο σε ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Αλληλεπίδραση φωτός µε  στερεό. Οπτικές 
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ιδιότητες, συντελεστής απορόφησης, διηλεκτρική σταθερά, ταλαντωτική ισχύς(ένταση), 
κύριο βήµα απορρόφησης.  Εφαρµογές. Εξιτόνια. 

 Φαινόµενα µεταφοράς εκτός ισσοροπίας. Χρόνος αποκατάστασης και µέση ελεύθερη 
διαδροµή. Εξίσωση Boltzmann στην προσέγγιση χρόνου επαναφοράς. Φαινόµενα 
µεταφοράς, αγωγιµότητα, ευκινησία. 

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις Ν. Φλυτζάνη 
 A. F. Levi,  “Applied Quantum Mechanics”, Cambridge.  
 Yariv, "Theory and Applications of Quantum Mechanics". 
 K. F. Brennan, "The Physics of Semiconductors with Applications to Optoelectronic 

Devices".  
 

 
 
ΦΦ--733733  Φυσική ΓαλαξιώνΦυσική Γαλαξιών     ΒΒ   
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς µε το 
κατάλληλο υπόβαθρο. O βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η αναλυτική παρουσίαση της 
σύγχρονης φυσικής γαλαξιών. Συνιστάται ως προηγούµενη γνώση η Αστροφυσική Ι και ΙΙ 
(Φ-331) , καθώς και γνώσεις Σύγχρονης Φυσικής (Φ-201) και Κβαντοµηχανικής (Φ-303) 
 
Διδακτέα Ύλη: 
 Εισαγωγή: Φυσικά µεγέθη, αποστάσεις, βασική φωτοµετρία. 
 Ο Γαλαξίας µας: Ιστορική αναδροµή, ιδιότητες και δυναµική του Γαλαξία. Γαλαξιακή 

περιστροφή. Το κέντρο του Γαλαξία. 
 Η µορφολογία των γαλαξιών: Μορφολογία, ταξινόµηση του Hubble, σπειροειδείς, 

ελλειπτικοί και ανώµαλοι γαλαξίες. κατανοµή αστεριών αερίου και σκόνης. 
 Οι φυσικές διεργασίες στους γαλαξίες: Σχηµατισµός αστέρων, Θεώρηµα virial, Jeans’, 

σχηµατισµός και ευστάθεια των γαλαξιακών δίσκων, κριτήριο Toomre, σκοτεινή ύλη. 
 Επίδραση του περιβάλλοντος: Αλληλεπιδράσεις γαλαξιών, σχηµατισµός και εξέλιξη 

γαλαξιών, οµάδες και σµήνη γαλαξιών. 
 Ιδιότυποι γαλαξίες: AGN, starbursts, ραδιογαλαξίες, Ultraluminous Infrared Galaxies, 

quasars.   
 Εξέλιξη Γαλαξιών:  Ιδιότητες γαλαξιών για z>0, συναρτήσεις φωτεινότητας. 
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 L. Sparke and J. Gallagher, “Galaxies in the Universe: an Introduction”, 2nd Eds. 

Cambrdige University Press (2007) 
 Bowers & Deeming, “Astrophysics II”, Jones & Bartell  (1984). 
 J. Binney & M. Merrifield, “Galactic Astronomy”, Princeton University Press  (1998). 
 Caroll & Ostlie, “Modern Astrophysics”, Addison Wesley Longman (2006). 
 

 
ΦΦ--772772  Μαγνητικά Υλικά και ΝανοηλεκτρονικήΜαγνητικά Υλικά και Νανοηλεκτρονική   BB  
   
ECTS: 5 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός: 
Το µάθηµα εισαγάγει τις θεµελιώδεις αρχές του µαγνητισµού, τις βασικές θεωρίες των 
µαγνητικών µετασχηµατισµών φάσεων, συζητά την κρίσιµη συµπεριφορά σε νέα µαγνητικά 
υλικά και περιγράφει φαινόµενα χρήσιµα για την εφαρµογή τους σε µοντέρνες τεχνολογικές 
προκλήσεις. Καθ’ όλη την διάρκεια της διδασκαλίας, θα δίδεται έµφαση στην περιγραφή και 
επεξήγηση µοντέρνων πειραµατικών τεχνικών για τον χαρακτηρισµό σηµαντικών µαγνητικών 
υλικών. Η εκπόνηση επιλεγµένων ασκήσεων µαγνητικών µετρήσεων, µε βάση τις 
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εργαστηριακές υποδοµές του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ του Ι.Τ.Ε., θα 
προωθεί την κατανόηση των θεωρητικών εννοιών. Το επίπεδο του µαθήµατος χρήζει 
εξοικείωσης µε εισαγωγικές έννοιες της ατοµικής φυσικής και της κβαντοµηχανικής στερεού. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Ενότητα Ι: Εννοιολογικό πλαίσιο της ατοµικής φύσης του µαγνητισµού. 
  Ανακεφαλαίωση βασικών εννοιών µαγνητοστατικής (κλασσική προσέγγιση).  
  Μαγνήτιση και µαγνητικά υλικά. 
  Ατοµική προέλευση του µαγνητισµού (κβαντοµηχανική εικόνα). 
Ενότητα ΙΙ: Θεµελίωση της ατοµικής φύσης των µαγνητικών αλληλεπιδράσεων. 
  Διαµαγνητισµός. Παραµαγνητισµός. 
  Αλληλεπιδράσεις σε σιδηροµαγνητικά υλικά. Μαγνητικές περιοχές.  
  Αντισιδηροµαγνητισµός. Σιδηριµαγνητισµός. 
  Δεσµοί και µαγνητισµός. Μαγνητική ανταλλαγή σε µονωτές. 
  Ανισοτροπία. 
Ενότητα ΙΙΙ: Εφαρµογή βασικών αρχών στον σχεδιασµό λειτουργικών µαγνητικών υλικών µε 
τεχνολογική σηµασία. 
  Μαγνητική αποθήκευση δεδοµένων. Μαγνητισµός λεπτών υµενίων. 
  Μαγνητο-οπτικά υλικά και µαγνητο-οπτική εγγραφή. 
  Νανοδοµές µαγνητικών ηµιαγωγών.  
  Μαγνητικοί νανοκρύσταλλοι στην ιατρική διάγνωση και θεραπεία.  
 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 «Magnetic Materials: Fundamentals and Device Applications», N.A. Spaldin,  Cambridge 

University Press, 2003. 
 «Magnetism in Condensed Matter», S. Blundell, Oxford University Press, 2001. 
 

 
 
ΦΦ--793793  ΠρΠρακτική Άσκηση Διδακτικής Φυσικήςακτική Άσκηση Διδακτικής Φυσικής   ΓΓ   
   
ECTS: 6 Ώρες Διδασκαλίας: 4 web: 
  
Σκοπός: 
Tο µάθηµα απευθύνεται σε όσους φοιτητές ενδιαφέρονται µετά την αποφοίτηση τους να 
διδάξους ως καθηγητές/τριες σε στη Μέση Εκπαίδευση. Κύριος στόχος του µαθήµατος είναι 
να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τη διδακτική και τη διδασκαλία της φυσικής στην πράξη, 
καθώς και να  βοηθήσει στην αναπτύξη της νοοτροπίας δασκάλου-ερευνητή. Ειδικότερα, 
µέσα από αυτό το µάθηµα δίνεται η ευκαιρία να: παρακολουθήσει και να αξιολογήσει ο 
φοιτητής  διδασκαλίες της φυσικής στο γυµνάσιο και στο λύκειο, να αναζητήσει πηγές 
γνώσης πέρα από το σχολικό βιβλίο, να εξοικειωθεί µε την επιστηµονικη βιβλιογραφία στη 
διδακτική και τις συγχρονες µεθοδους και προτάσεις για τη διδασκαλια της Φυσικης και τέλος 
να σχεδιάσει και να πραγµατοποιήσει τη δική του διδασκαλία σε µια τάξη γυµνασίου ή 
λυκείου. 
 
Διδακτέα Ύλη: 
Λόγω της ιδιαιτερότητάς του η δοµή του µαθήµατος αποτελείται από τα ακόλουθα τρία 
στάδια: 
 10 κριτικές παρακολουθήσεις διδασκαλιών στο σχολείο. Πέρα απο την εξοικείωση µε τις 

συνθήκες διδασκαλίας στη Μέση Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων ο 
φοιτητής καλείται να αναγνωρίσει στην πράξη κάποια απο τις θεωρίες που διδαχτήκατε 
στα θεωρητικά µαθήµατα Διδακτικής που έχε παρακολουθήσει η έχετε διαβάσει σε κάποιο 
επιστηµονικό άρθρο δηµοσιευµένο σε έγκυρο περιοδιοκό η σε κάποιο βιβλίο πάνω στη 
Διδακτική.  

 2 διεξαγωγές µαθηµάτων στο σχολείο από τον φοιτητή. Πρίν τις διδασκαλίες αυτές θα 
πρέπει ο φοιτητής να γράψει και παραδώσει στον διδάσκονται καθηγητή λεπτοµερές 
πλάνο µαθήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα έχει λάβει, το οποίο πρέπει να εγκριθεί 
απο τον καθηγητή πρίν τη διδασκαλία. Το πλάνο διδασκαλίας θα πρέπει να το 
παρουσιάσει και υποστηρίξει ο φοιτητές και µέσα στην τάξη κατά τις εβδοµαδιαίες µας 
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συναντήσεις.    
 Επιλογή και µελέτη ενός άρθρου δηµοσιευµένου σε έγκυρο διεθνές επιστηµονικό 

περιοδικό µε κριτές διδακτικού περιεχοµένου, ένα µικρό κοµµάτι του οποίου θα 
χρησιµοποιηθεί και στη διδασκαλία γιά να αντιπετωπίσει κάποια συγκεκριµένη µαθησιακή 
δυσκολία των µαθητών που έχει εντοπίσει ο φοιτητής. Το πως ακριβώς θα αξιοποιήσει ο 
φοιτητής αυτά που έµαθε απο το άρθρο θα πρέπει να το συµπεριλάβει στο πλάνο 
διδασκαλίας που θα υποβάλλει στον καθηγητή.  

 
Για τη σωστή υλοποίηση των παραπάνω το µάθηµα περιλαµβάνει εβδοµαδιαίο υποστηρικτικό 
µάθηµα στην τάξη µε δοµή workshop καθώς και συναντήσεις και συζητήσεις φοιτητών και 
υπεύθυνου καθηγητή. Ένα ενδεικτικό πρόγραµµα είναι το ακόλουθο: 
 1η εβδοµάδα: Ενηµέρωση των φοιτητών για τους στόχους του µαθήµατος, γιατί ο 

δάσκαλος είναι και ερευνητής, καθορισµός προγράµµατος, τρόπος αξιολόγησης, 
προθεσµίες, συννενόηση µε τον καθηγητή του σχολείου.  

 2η εβδοµάδα: Βασικά θεωρητικά θέµατα: το πλάνο διδασκαλίας, τί είναι, γιατί υπάρχει, 
βοηθητικό υλικό για το πώς οι φοιτητές θα αντιµετωπίσουν τις διδασκαλίες που θα 
παρακολουθήσουν.  

 3η εβδοµαδα: Εβδοµάδα παρακολουθήσεων και αξιολόγησης διδασκαλιών στο σχολείο. 
Workshop: πώς ψάχνουµε για έγκυρες πηγές, η σηµασία της κριτικής σκέψης όταν 
διαβάζουµε και αξιολογούµε επιστηµονικά άρθρα. 

 4η εβδοµάδα: Εβδοµάδα παρακολουθήσεων και αξιολόγησης διδασκαλιών στο σχολείο. 
Συνάντηση µε τον υπεύθυνο καθηγητή για το πώς οι φοιτητές θα οργανώσουν την 
πρώτη τους διδασκαλία, τί τους ζητείται να κάνουν για να φτιάξουν το πλάνο τους.  

 5η εβδοµάδα: Reading week : οι φοιτητές δουλεύουν για το πλάνο της πρώτης 
διδασκαλίας. Στο τέλος της εβδοµάδας οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν µε e-mail το 
πλάνο του µαθήµατός τους στον υπεύθυνο καθηγητή. 

 6η εβδοµάδα: Παρουσίαση των πλάνων διαδασκαλίας στους συµφοιτητές, αξιολόγηση και 
συζήτηση. 

 7η και 8η εβδοµάδα: Διεξαγωγή πρώτης διδασκαλίας στο σχολείο. Επιλογή και µελέτη 
άρθρου απο επιστηµονικό περιοδικό. Στο τέλος της 8ης εβδοµάδας συνάντηση και 
συζήτηση για  τις εµπειρίες και το πως σκοπεύουν να ενσωµατώσουν το άρθρο στη 
δεύτερη διδασκαλία 

 9η εβδοµάδα: Reading week: οι φοιτητές δουλεύουν το πλάνο της δευτερης διδασκαλίας. 
Στο τέλος της εβδοµάδας οι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν µε e-mail πλάνο του 
µαθήµατός τους στον υπέυθυνο καθηγητή. 

 10η και 11η εβδοµάδα: Διεξαγωγή δεύτερης διδασκαλίας στο σχολείο, την οποία θα 
παρακολουθήσει και ο ΥΚ. Στο τέλος της 11ης εβδοµάδας συνάντηση µε τον ΥΚ και 
συζήτηση για την εργασία που θα πρέπει οι φοιτητές να παραδώσουν.  

 
Προτεινόµενα Συγγράµµατα: 
 Σηµειώσεις διδάσκοντα και ειδική βιβλιογραφία από επιστηµονικά άρθρα. 
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