
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.1.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4  6 
Εργαστηριακές ασκήσεις 1 

  
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (αγγλικά) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.eee.uniwa.gr/el/spoudes/pps/ps  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Γνώση και κριτική κατανόηση της θεωρίας και των αρχών της μηχανικής. 
2. Γνώση και βασική κατανόηση εισαγωγικών εννοιών της κυματικής. 
3. Γνώση και κατανόηση των μονάδων μέτρησης που συνοδεύουν τα φυσικά μεγέθη 

της μηχανικής και της κυματικής. 
4. Γνώση της μεθοδολογίας και δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων. 
5. Ικανότητα εφαρμογής των μαθηματικών εννοιών που διδάσκονται παράλληλα σε 

προβλήματα μηχανικής και κυματικής.  
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

1. Να περιγράψουν και να αναλύσουν προβλήματα σχετιζόμενα με την κινηματική 



και τη δυναμική των σωμάτων καθώς και με εισαγωγικές έννοιες της κυματικής. 
2. Να αναλύσουν τα φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με συγκεκριμένο πρόβλημα. 
3. Να εφαρμόσουν τις κατάλληλες αρχές διατήρησης σε κάθε πρόβλημα. 
4. Να επιλύουν προβλήματα με διαφορετικές ισοδύναμες μεθόδους. 
5. Να εφαρμόσουν τις γνώσεις σε μαθήματα ειδικότητας που σχετίζονται με 

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

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

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών και ειδικά: μελέτη και ανάλυση προβλημάτων μηχανικής και 
κυματικής.  
Αυτόνομη εργασία: επίλυση ενδιάμεσων ασκήσεων στο τέλος κάθε ενότητας. 
Ομαδική εργασία: εκπόνηση σε ομάδα 3-4 ατόμων εργαστηριακής άσκησης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το θεωρητικό μέρος  του μαθήματος εισάγει στους φοιτητές  δύο γνωστικές περιοχές 
της Κλασσικής Φυσικής, (Μηχανική και Κυματική), οι οποίες αναπτύσσονται σε πέντε 
ενότητες : 
Πρώτη  ενότητα: Εισαγωγικές έννοιες (1 εβδομάδα) : 
Φυσικά μεγέθη, μαθηματική ανασκόπηση, διαστατική ανάλυση  
Δεύτερη ενότητα: Κινηματική και Δυναμική του υλικού σημείου, Διατήρηση Ενέργειας 
(4 εβδομάδες):  

 Κίνηση σε μια διάσταση, κίνηση στο χώρο, κυκλική κίνηση 
 Θεμελιώδεις δυνάμεις, νόμοι του Νεύτωνα 
 Ορμή, έργο, ισχύς, κινητική ενέργεια 
 Δυναμική ενέργεια, συντηρητικές δυνάμεις, διατήρηση μηχανικής ενέργειας 

Τρίτη ενότητα: Κινηματική και Δυναμική του στερεού σώματος (2 εβδομάδες)  
 Κέντρο μάζας, Ροπή δύναμης, ροπή αδράνειας, περιστροφική κίνηση γύρω από 

σταθερό άξονα 
 Στροφορμή, κίνηση κύλισης, δυναμική στερεού σώματος 

Τέταρτη ενότητα : Εισαγωγή στην Κυματική ( 3 εβδομάδες) 
 Ταλαντώσεις, εξισώσεις κίνησης  
 Αρμονικά εγκάρσια κύματα, κυματική εξίσωση, ταχύτητα, ενέργεια, επαλληλία, 

συμβολή, στάσιμο κύμα, κανονικοί τρόποι ταλάντωσης 
  Ηχητικά κύματα, ένταση, επαλληλία, συμβολή, στάσιμο κύμα, κανονικοί 

τρόποι ταλάντωσης, διακροτήματα, φαινόμενο Doppler  



Πέμπτη ενότητα: Εμβάθυνση στο γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος (3 εβδομάδες) 
 Ανάλυση-επίλυση ασκήσεων 
 Εφαρμογές σε μαθήματα ειδικότητας που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές 

εφαρμογές και φαινόμενα διάδοσης κύματος 
 Προετοιμασία τελικής εξέτασης 

 
Το αντίστοιχο περιεχόμενο του εργαστηριακού μαθήματος κατανέμεται σε 13 
εργαστηριακές ασκήσεις ως εξής: 
1η Άσκηση: Μετρήσεις, ανάλυση μετρήσεων, θεωρία σφαλμάτων  
2η Άσκηση: Γραφικές παραστάσεις, γραμμικοποίηση σχέσεων 
3η Άσκηση: Αναλυτική παρουσίαση των εργαστηριακών ασκήσεων 
4η Άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης 
5η Άσκηση: Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητα με απλό εκκρεμές 
6η Άσκηση: Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου 
7η Άσκηση: Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα 
8η Άσκηση: Αναλογία μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων 
9η Άσκηση: Αναλογία ηλεκτρικής αντίστασης με το συντελεστή ιξώδους ρευστών 
10η Άσκηση: Το μηχανικό ανάλογο του κυκλώματος εκφόρτισης πυκνωτή μέσω 
αντίστασης  
11η Άσκηση: Το μηχανικό ανάλογο του κυκλώματος RLC σε σειρά 
12η Άσκηση: Επαναληπτικό μάθημα 
13η Άσκηση: Τελική εξέταση εργαστηρίου 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση με χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία 
και Υποβολή Ασκήσεων και Εργαστηριακών Ασκήσεων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 
Μελέτη υλικού 
διαλέξεων 

52 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 13 
Συγγραφή αναφοράς για 
τις εργαστηριακές 
ασκήσεις 

39 

Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

24 

Σύνολο Μαθήματος  180 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Γραπτή Εξέταση: 60%  
Εργαστηριακή Άσκηση: 40%  
 
Προαιρετικά: επίλυση ασκήσεων για προετοιμασία 
στην τελική εξέταση.  
 



Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1) Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς: μηχανική, ταλαντώσεις και μηχανικά κύματα, 
θερμοδυναμική, σχετικότητα, Raymond A. Serway, John W. Jewett, 
2) Πανεπιστημιακή Φυσική με σύγχρονη φυσική, Τόμος Α, Young H., Freedman R., 
3) Φυσική, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Τόμος Α, 
4) Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος Α, Giancoli 
5) Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων 
 
 


