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Κανονισµοί Μαθήµατος
Στο παρόν κείµενο περιγράφονται µερικές πρακτικές οδηγίες για το µάθηµα «Εργαστήρια
Φυσικής Ι – Μηχανική και Θερµοδυναµική». Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις
µπορείτε να απευθυνθείτε στον διδάσκοντα καθηγητή.

Σκοπός
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών στην διαδικασία της
επιστηµονικής µέτρησης και ανάλυσης των σφαλµάτων, τυχαίων και συστηµατικών, τα οποία
σχετίζονται µε την µέτρηση. Τα πειράµατα τα οποία εκτελούνται είναι απλά πειράµατα
φυσικής στα οποία ο φοιτητής γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσµα θεωρητικά. Αν και
είναι ιδιαίτερα επιθυµητό να εκτελεστούν τα πειράµατα µε όσο πιο µεγάλη ακρίβεια γίνεται
αυτό δεν είναι ο αυτοσκοπός του µαθήµατος. Το κύριο µέληµα πρέπει να είναι α) να
ανακαλύψει ο κάθε φοιτητής πώς µπορεί να µετρήσει µια ποσότητα µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, και β) να µάθει πώς µπορεί να αναλύσει ένα σύνολο, πιθανώς περιορισµένων,
µετρήσεων κάποιας αβεβαιότητας, ώστε να ερµηνεύσει ένα γνωστό φυσικό φαινόµενο.

Αξιολόγηση


Η παρουσία στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Η απουσία του φοιτητή από ένα
εργαστήριο πρέπει να αναπληρωθεί ύστερα από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα.
Αδικαιολόγητη απουσία από 2 εργαστηριακά πειράµατα συνεπάγεται: α) αδυναµία να
πάρει µέρος ο φοιτητής στις γραπτές εξετάσεις του εργαστηρίου τον Ιούνιο, β)
επανάληψη της παρακολούθησης όλων των εργαστηριακών ασκήσεων του µαθήµατος
την επόµενη χρονιά. Δεν υπάρχει δυνατότητα κατοχύρωσης βαθµού από µέρος των
εργαστηριακών αναφορών για το επόµενο έτος.



Η αξιολόγηση της πειραµατικής εργασίας γίνεται µε βάση την γραπτή εργαστηριακή
αναφορά που παραδίδει ο κάθε φοιτητής. Αν και οι φοιτητές εργάζονται ως οµάδες, η
γραπτή αναφορά είναι προσωπική εργασία του κάθε φοιτητή και παραδίδεται ατοµικά. Η
αναφορά πρέπει να παραδίδεται στην αρχή του επόµενου πειράµατος. Εκπρόθεσµες
αναφορές καθώς και αναφορές µε ενδείξεις αντιγραφής θα βαθµολογούνται µε 0 (µηδέν).



Οι εργαστηριακές αναφορές θα πρέπει να γράφονται σε κόλλες αναφοράς µεγέθους Α4,
και παραδίδονται συρραµµένες. Εργαστηριακές αναφορές οι οποίες είναι γραµµένες στον

υπολογιστή δεν γίνονται δεκτές για αξιολόγηση. Μόνο οι γραφικές παραστάσεις στα δύο
τελευταία πειράµατα καθώς και οι πίνακες µπορούν να γίνονται µε υπολογιστή.


Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος καθορίζεται κατά 60% από την απόδοση του φοιτητή
κατά την διάρκεια του εξαµήνου (50% από την αξιολόγηση των εργαστηριακών
αναφορών, κατά 10% από την εξέταση κατά την διάρκεια του εργαστηρίου) και κατά
40% από την τελική γραπτή εξέταση τον Ιούνιο. Για να περάσει το µάθηµα ένας φοιτητής
πρέπει να έχει βαθµό πάνω από 5 τόσο στη γραπτή τελική εξέταση όσο και στην
αξιολόγηση κατά την διάρκεια του εξαµήνου.

Διδασκαλία Εργαστηρίων


Η διάρκεια του κάθε εργαστηρίου είναι 3 ώρες. Οι φοιτητές πρέπει να έρχονται στο
εργαστήριο από την αρχή της ώρας (δεν ισχύει το ακαδηµαϊκό 15λεπτο στο εργαστήριο),
καθώς τότε γίνεται µια θεωρητική εισαγωγή και εξέταση για το νέο πείραµα την οποία και
πρέπει να παρακολουθούν. Αν οι φοιτητές τελειώσουν το πείραµα πριν το πέρας του
3ωρου θα ξεκινούν την εργασία της ανάλυσης των δεδοµένων τους στο εργαστήριο. Στο
τέλος κάθε εργαστηρίου οι φοιτητές επιδεικνύουν αντίγραφο των µετρήσεων τους στον
διδάσκοντα και τον υπεύθυνο βοηθό προς υπογραφή το οποίο και επισυνάπτουν στην
εργαστηριακή αναφορά που θα παραδώσουν στο επόµενο εργαστήριο.



Κατά την παρακολούθηση του µαθήµατος ο κάθε φοιτητής να έχει υποχρεωτικά µαζί του
το βιβλίο του εργαστηρίου, ένα τετράδιο εργαστηρίου στο οποίο θα κρατά τις σηµειώσεις
των µετρήσεων, και κόλλες Α4 για να αρχίσει την προετοιµασία της εργαστηριακής
αναφοράς. Η χρήση αριθµοµηχανής είναι πολλές φορές ιδιαίτερα χρήσιµη.



Οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να είναι προετοιµασµένοι για το εργαστήριο. Πρέπει να
γνωρίζουν το κεφάλαιο του πειράµατος που θα πρέπει να εκτελέσουν από το
εργαστηριακό βιβλίο (Χ. Χαλδούπης) καθώς και τα σχετικές παραγράφους θεωρίας από το
βιβλίο του µαθήµατος Φυσικής Ι (Serway). Αν ο φοιτητής δεν είναι προετοιµασµένος
κατάλληλα, ή εµφανίζεται καθυστερηµένος στο εργαστήριο, ο διδάσκων έχει το δικαίωµα
να τον αποβάλει από το εργαστήριο το οποίο ο φοιτητής και θα χάνει του
“αδικαιολόγητου”.



Κατά την εκτέλεση των πειραµάτων είναι παρόντες Βοηθοί οι οποίοι έχουν ως κύριο
µέληµα να προστατεύσουν τους φοιτητές από κινδύνους τραυµατισµού στο εργαστηρίου
και να τους εισάγουν στις βασικές λειτουργίες των µηχανηµάτων και πειραµατικών
διατάξεων. Οι βοηθοί δεν επιτρέπεται να εκτελούν µέρος του πειράµατος για τους
φοιτητές. Αντίθετα έχουν την υποχρέωση να αξιολογούν την προετοιµασία των φοιτητών
στο εκάστοτε πείραµα. Μετά την αξιολόγηση της κάθε εργαστηριακής αναφοράς τους ο
κάθε φοιτητής πρέπει να συζητά µε τον βοηθό και τον διδάσκοντα για να κατανοήσει τα
πιθανά αδύνατα σηµεία ή λάθη της αναφοράς ώστε να µην τα επαναλάβει στο µέλλον.



Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι κλειστά κατά την διάρκεια του εργαστηρίου. Μέσα
στον χώρο του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται το κάπνισµα καθώς και η µεταφορά
ροφηµάτων ή τροφής.
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