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2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007-2008
Το πρώτο εισαγωγικό µάθηµα στην Εργαστηριακή Φυσική Ι (Εισαγωγή στη
θεωρία σφαλµάτων) θα πραγµατοποιηθεί και για τα δύο τµήµατα την Πέµπτη 20
Μαρτίου 2008 ως εξής:
Τµήµα Α΄ (Α – Λ): 12:45 – 14:30, στην αίθουσα διδασκαλίας V
Τµήµα Β΄ (Μ – Ω): 12:45 – 14:30, στην αίθουσα διδασκαλίας VI
Την Πέµπτη 27 Μαρτίου 2008 θα πραγµατοποιηθεί το δεύτερο εισαγωγικό
µάθηµα και για τα δύο τµήµατα στις ίδιες ώρες και αίθουσες.
Στο τέλος του δεύτερου µαθήµατος θα διανεµηθεί ένα φύλλο ασκήσεων,
τις οποίες πρέπει να παραδώσετε λυµένες στον επιβλέποντα της πρώτης
εργαστηριακής άσκησης που θα πραγµατοποιήσετε. Ο βαθµός που θα πάρετε σε
αυτές τις ασκήσεις θα ληφθεί υπόψη στην εξαγωγή του εργαστηριακού βαθµού
του µαθήµατος.
Τα εργαστήρια θα γίνονται κάθε Τρίτη, 12:30-14:30 για το Α΄ Τµήµα και
κάθε Πέµπτη, 12:30-14:30 για το Β΄ Τµήµα στις αίθουσες εργαστηριακών
ασκήσεων του κτηρίου Φυσικής. Θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1 Απριλίου 2008 και την
Πέµπτη 3 Απριλίου 2008, αντίστοιχα, και θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την
κατανοµή που έχει αναρτηθεί.
Οι φοιτητές του 2ου εξαµήνου εγγράφονται αυτόµατα στο µάθηµα, αλλά
δεδοµένου του περιορισµένου αριθµού των θέσεων, παρακαλούνται όσοι δεν
σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια να ενηµερώσουν τους υπεύθυνους
του εργαστηρίου. Οι φοιτητές παλαιότερων ετών πρέπει να προσέλθουν στον
υπεύθυνο του αντίστοιχου τµήµατος για να εγγραφούν, όπου υπάρχουν κενές
θέσεις, πριν από την έναρξη των εργαστηρίων. Επειδή τα εργαστήρια θα γίνονται
σε οµάδες το πολύ 12 ατόµων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αλλαγές στην

κατανοµή των φοιτητών µπορούν να γίνουν µόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους
και πάντα µετά από συνεννόηση µε τους υπεύθυνους του εργαστηρίου.
Οι ηµεροµηνίες των ασκήσεων τηρούνται µε αυστηρότητα και κάθε φοιτητής
πρέπει να ασκηθεί σε τουλάχιστον έξι ασκήσεις (δηλαδή επιτρέπονται το πολύ δύο
απουσίες). Στο τέλος του εξαµήνου θα διεξαχθεί ένα συµπληρωµατικό εργαστήριο
για όσους χάσουν κάποια εργαστηριακή άσκηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο
(απεργίες, συνελεύσεις κ.λπ.) αναβληθεί κάποια άσκηση, το πρόγραµµα θα
συνεχιστεί κανονικά όπως έχει προγραµµατιστεί, και η άσκηση που χάθηκε θα γίνει
µετά από συνεννόηση µε τους υπεύθυνους του µαθήµατος. Μετά το τέλος των
εργαστηριακών ασκήσεων θα πραγµατοποιηθεί ένα τελευταίο θεωρητικό µάθηµα
για την επίλυση αποριών πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Παρακαλούµε να
ενηµερώνεστε από τον πίνακα ανακοινώσεων στο Ισόγειο του Κτηρίου Φυσικής, την
ιστοσελίδα του Τοµέα Φυσικής (http://physics.ntua.gr/gr/ergasthria.htm).
Θα πρέπει να προµηθευτείτε εγκαίρως τα βιβλία των εργαστηριακών
ασκήσεων φυσικής ώστε να προετοιµαστείτε για την πρώτη σας άσκηση. Τα βιβλία
θα διανέµονται τις προσεχείς ηµέρες ως εξής:
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόµος Ι από τις Εκδόσεις «Συµµετρία»
(Ιωάννου Θεολόγου 80, Ζωγράφου)
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόµος ΙI από το Κτήριο Φυσικής, γραφείο 202
(2ος όροφος), καθηµερινά 10:00-13:00.
Πριν από κάθε άσκηση θα πρέπει να έχετε διαβάσει πολύ καλά το περιεχόµενο
της άσκησης και τη σχετική θεωρία, έτσι ώστε να είστε σε θέση να απαντήσετε σε
ερωτήσεις του επιβλέποντα. Ο βαθµός κάθε άσκησης προκύπτει από την προφορική
εξέταση και την έκθεση µε την επεξεργασία των µετρήσεων που πρέπει να
παραδίδετε στον αντίστοιχο επιβλέποντα την αµέσως επόµενη εβδοµάδα. ∆εν
παραλαµβάνονται καθυστερηµένες εκθέσεις ασκήσεων µετά την προβλεπόµενη
ηµεροµηνία.

Σχετικά µε τον βαθµό του µαθήµατος της Εργαστηριακής Φυσικής Ι πρέπει
να γνωρίζετε τα ακόλουθα:
• Ο µέσος όρος (Μ.Ο.) του εργαστηριακού µέρους υπολογίζεται ως το άθροισµα
των βαθµών στις εργαστηριακές ασκήσεις διαιρεµένο µε τον αριθµό 9, δηλαδή
οκτώ εργαστηριακών ασκήσεων που πρέπει να πραγµατοποιήσετε συν τον βαθµό
των εισαγωγικών ασκήσεων.
• Ο βαθµός του εργαστηριακού µέρους θεωρείται προβιβάσιµος µόνο εάν ο Μ.Ο.
είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 4.5 ΚΑΙ έχουν πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον 6
ασκήσεις.
• Σε περίπτωση που ο Μ.Ο. του εργαστηριακού µέρους δεν είναι προβιβάσιµος, το
τελικό αποτέλεσµα που κατατίθεται στην γραµµατεία είναι 0.0, ενώ τυχόν
συµµετοχή στην γραπτή εξέταση θεωρείται άκυρη και αγνοείται.
• Σε περίπτωση που τόσο ο Μ.Ο. του εργαστηριακού µέρους όσο και ο βαθµός της
γραπτής εξέτασης είναι µεγαλύτεροι ή ίσοι του 4.5, το τελικό αποτέλεσµα
υπολογίζεται από το Μ.Ο. του εργαστηριακού µέρους επί 0,7 συν τον βαθµό της
γραπτής εξέτασης επί 0,3.
• Σε περίπτωση που ο Μ.Ο. του εργαστηριακού µέρους είναι προβιβάσιµος, αλλά ο
βαθµός της γραπτής εξέτασης όχι, το τελικό αποτέλεσµα που κατατίθεται στην
γραµµατεία είναι ο βαθµός της γραπτής εξέτασης. Σε αυτή την περίπτωση ο
βαθµός του εργαστηριακού µέρους παραµένει για πάντα στη µνήµη του
µαθήµατος και δεν χρειάζεται να επαναλάβετε τα εργαστήρια.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του
αντίστοιχου τµήµατος.

Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων
Ηλίας Καρκάνης (Α΄ Τµήµα)
Γραφείο 113, τηλ. 3015, e-mail: karkan@central.ntua.gr
Κασσιανή Μανωλάτου (Β΄ Τµήµα)
Γραφείο 102α, τηλ. 2988, e-mail: cmanol@mail.ntua.gr

