ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τµήµα Φυσικής
Τ.Θ. 2208, Γραφείο (ΙΤΕ)
GR-71003, Ηράκλειο
Ελλάς

Ιωάννης Κοµίνης
Επίκουρος Καθηγητής
τηλ: 2810-391743
φαξ: 2810-391305
ikominis@iesl.forth.gr
www.quantum-technology.gr
6 Φεβρουαρίου 2010

Φ101: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι
Εαρινό εξάµηνο 2010

http://ph101.edu.physics.uoc.gr/

Κανονισµοί Μαθήµατος
Στο παρόν κείµενο περιγράφονται µερικές πρακτικές οδηγίες για το µάθηµα «Γενική Φυσική
Ι». Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορείτε να απευθυνθείτε στον
διδάσκοντα καθηγητή.

Σκοπός
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή και εκπαίδευση των φοιτητών σε βασικές έννοιες
κλασικής φυσικής (µηχανικής, κυµατικής και θερµοδυναµικής). Αν και οι περισσότερες
έννοιες είναι ήδη γνωστές από το Λύκειο στο συγκεκριµένο µάθηµα δίνεται έµφαση στη
διασαφήνιση των φυσικών νόµων, στη χρήση διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισµού στη
λύση των ασκήσεων, καθώς και στη σύνδεση της θεωρίας µε το πείραµα.

Διδασκαλία

Το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, προσφέρεται το εαρινό εξάµηνο 209-2010 µε τη µορφή
αυτοµελέτης. Γίνεται µία διάλεξη των 2 ωρών την εβδοµάδα κατά τη διάρκεια της οποίας
παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά η θεωρία και λύνονται αντιπροσωπευτικές ασκήσεις και
απαντώνται απορίες. Μια που το µάθηµα έχει ήδη διδαχθεί κανονικά κατά το χειµερινό
εξάµηνο, καλό είναι όσοι επιθυµούν να το παρακολουθήσουν να προετοιµάζονται πριν την
διάλεξη στην αντίστοιχη ύλη.
Αξιολόγηση
 Η παρουσία στο µάθηµα δεν είναι υποχρεωτική. Η εµπειρία όµως έχει δείξει
ότι η
παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση
στις εξετάσεις. Η ύλη του µαθήµατος θα καλυφθεί σε 13 εβδοµάδες.
 Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος καθορίζεται κατά 100% από την τελική εξέταση του
Ιουνίου 2010.

Σύγγραµµα
Το βιβλίο που θα χρησιµοποιηθεί στο µάθηµα είναι οι τόµοι Ι και ΙΙΙ του Serway - «Physics
for Scientists & Engineers», µεταφρασµένο από τον Λ. Ρεσβάνη. Αντίγραφα του βιβλίου (~60
τόµοι) βρίσκονται ήδη διαθέσιµα στην βιβλιοθήκη του Φυσικού (3ος όροφος) προς δανεισµό,
µέχρι να διανεµηθούν τα προσωπικά σας βιβλία.
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Πρόγραµµα Διαλέξεων – Γενική Φυσική Ι – Εαρ. 2010 - 02 - 06
Οι διαλέξεις γίνονται κάθε Τρίτη στις 13:00 – 15:00 στο Αµφιθέατρο Α
#

Ηµεροµηνία

Ύλη – (Κεφάλαια από το βιβλίο του Serway, Τόµοι Ι,
ΙΙΙ)

1

Τρι. - 09 Φεβ.

2
3
4

Τρι. – 16 Φεβ.
Τρι. - 23 Φεβ.
Τρι. - 02 Μαρ.

5
6
7

Τρι. – 09 Μαρ.
Τρι. – 16 Μαρ.
Τρι. - 23 Μαρ.

Εισαγωγή, Κλίµακες Κίνηση σε µία διάσταση
(Κεφ. 1, Κεφ. 2, σελ. 2-31 Κεφ. 3, σελ. 37-54)
Κίνηση σε δύο διαστάσεις (Κεφ. 4, σελ. 62-82)
Οι νόµοι της κίνησης (Κεφ. 5, σελ. 90-113)
Κυκλική κίνηση (Κεφ. 6, σελ. 123-137)
Έργο Ενέργεια (Κεφ. 7, σελ. 147-163)
Δυναµική Ενέργεια – Διατήρηση Ενέργειας (Κεφ. 8, σελ. 175-192)
Γραµµική Ορµή & Κρούσεις (Κεφ. 9, σελ. 205-226)
Περιστροφή στερεού σώµατος (Κεφ. 10, σελ. 238-257)
Κύλιση, στροφορµή & ροπή (Κεφ. 11, σελ. 266-282)

8

Τρι. - 13 Απρ.

9
10
11
12
13

Τρι. – 20 Απρ.
Τρι. - 27 Απρ.
Τρι. – 04 Μαι.
Τρι. – 11 Μαι.
Τρι. - 18 Μαϊ.

Διακοπές Πάσχα
Ταλαντώσεις (Κεφ. 13, σελ. 316-336)
Κυµατική κίνηση – Ηχητικά κύµατα (Κεφ. 16,17, σελ. 2-40)
Επαλληλία & Στάσιµα κύµατα (Κεφ. 18, σελ. 50-67)
Νόµος της παγκόσµιας έλξης (Κεφ. 14, σελ. 349-367)
Θερµότητα 1ος νόµος της Θερµοδυναµικής (Κεφ. 20, σελ. 99-124)
Θεωρία: Κινητική Θεωρία των αερίων (Κεφ. 21, σελ. 135-153)
Θεωρία: Εντροπία 2ος νόµος της Θερµοδυναµικής (Κεφ. 22, σελ.
163-186)
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