ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2007-2008
Τα εργαστήρια φυσικής θα γίνονται κάθε Πέµπτη, 12:30-14:30, στις
Αίθουσες Εργαστηριακών Ασκήσεων 01 (Ισόγειο) και 101 (Α΄ όροφος) και στο
Εργαστήριο Οπτικής (Υπόγειο) του Κτηρίου Φυσικής, σύµφωνα µε την κατανοµή
που έχει αναρτηθεί παραπλεύρως. Θα ξεκινήσουν την Πέµπτη 22/11/2007 για το
Α΄ Τµήµα (Α-ΜΗ) και την Πέµπτη 29/11/2007 για το Β΄ Τµήµα (ΜΙ-Ω).
Οι ασκήσεις 8, 11, 13, 14, 15 περιλαµβάνονται στο βιβλίο Εργαστηριακές
Ασκήσεις Φυσικής, Τόµος 1 (Εκδόσεις Συµµετρία), το οποίο έχετε πάρει από το
προηγούµενο εξάµηνο. Η άσκηση 22 θα διανεµηθεί σε ξεχωριστό φυλλάδιο που
θα παραλάβετε κατά τη διάρκεια του µαθήµατος από τη διδάσκουσα ή από
τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.
Οι φοιτητές που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο που ακολουθεί, θα
έρθουν να ασκηθούν στα τµήµατα και τις οµάδες που αντιστοιχούν αλφαβητικά
στα ονόµατά τους (δηλώνοντας το όνοµά τους στον υπεύθυνο της άσκησης), και
πρέπει να είναι προετοιµασµένοι για τις αντίστοιχες ασκήσεις.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο αναβληθεί κάποια άσκηση, το πρόγραµµα
συνεχίζεται κανονικά στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες και ώρες, ενώ η άσκηση
που χάθηκε θα αναπληρωθεί µετά από συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του
εργαστηρίου. Επίσης, εάν κάποιος/α φοιτητής/ήτρια χάσει µία εργαστηριακή
άσκηση, θα την αναπληρώσει στο επαναληπτικό εργαστήριο που έχει
προγραµµατιστεί για την Πέµπτη 31/1/2008, 12:30-14:30.
Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου
Καρκάνης Ηλίας
Γραφείο Β04 ΝΠ (Ισόγειο)
Τηλ. 210-772-3015
Email: karkan@central.ntua.gr
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ΑΣΚΗΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ

8

Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού
από τη θερµοκρασία

101
Α΄ όροφος

ΠΙΤΛΙΓΓΕΡ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Γραφείο 110, θυρίδα Α΄ όροφος,
τηλ. 210-772-2922

11

Μέτρηση του µαγνητικού πεδίου
ενός σωληνοειδούς

101
Α΄ όροφος

ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Γραφείο 102α, θυρίδα Α΄ όροφος,
τηλ. 210-772-2982

13

Ανάκλαση, διάθλαση και πόλωση
του φωτός

Εργ. Οπτικής
Υπόγειο

ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Γραφείο Β04 ΝΠ, θυρίδα ισόγειο
τηλ. 210-772-3015

14

Μέτρηση του λόγου e/m του
ηλεκτρονίου

01
Ισόγειο

ΒΑΡΤΖΕΛΗ-ΝΙΚΑΚΗ ΠΟΠΗ
Γραφείο 207, θυρίδα Β΄ όροφος
τηλ. 210-772-3004

15

Παλµογράφος

01
Ισόγειο

ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ
Γραφείο 114, θυρίδα ισόγειο,
τηλ. 210-772-2981

22

Συµβολή και περίθλαση του φωτός

Εργ. Οπτικής
Υπόγειο

ΠΑΡΙΣΙΑ∆ΗΣ ΠΑΡΗΣ
Γραφείο 07β, θυρίδα ισόγειο,
τηλ. 210-772-2950

Το επαναληπτικό εργαστήριο για όσους, για οποιονδήποτε λόγο, χάσουν
µία άσκηση θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 31/1/2008, 12:30-14:30.
Η κατανοµή υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τοµέα Φυσικής:
http://physics.ntua.gr/gr/ergasthria.htm

