
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 31001 ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητική Μηχανική
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

ΕΒΔΟΜΑΔΙ
ΑΙΕΣ
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ
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ΠΙΣΤΩΤΙ
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ΜΟΝΑΔΕ
Σ

Διαλέξεις   4 6
Ασκήσεις 2

Συνολικά 6
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

Υποβάθρου / Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Όχι
(προτεινόμενα: Ανάλυση Ι, Ανάλυση ΙΙ, Διαφορικές
Εξισώσεις)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι (Προαιρετικά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-
31001/

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 επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση

να:

 διατυπώνει τις εξισώσεις κίνησης σωμάτων.

 περιγράφει τις εξισώσεις κίνησης των σωμάτων σε διάφορα συστήματα 

συντεταγμένων.

 επιλύει τις εξισώσεις αυτές και να προσδιορίζει την κίνηση των σωμάτων

ως συνάρτηση του χρόνου.



 περιγράφει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα.

 εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση βασικών και σύνθετων 

προβλημάτων κίνησης .

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

 Λήψη αποφάσεων 
 Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 Διαχείριση χρόνου
 Αυτόνομη Εργασία
 Ομαδική Εργασία
 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 Προαγωγή της ελέυθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση 

των απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Κινηματική υλικού σημείου.
 Αδρανειακά συστήματα. Νόμοι του Νεύτωνα. Θεωρήματα διατήρησης.

Δυνάμεις που       προέρχονται από δυναμικό. Ολοκληρώματα κίνησης.
 Ωστικές δυνάμεις. Κρούσεις. Κινούμενα συστήματα αναφοράς (κίνηση σε

μη αδρανειακό σύστημα και εφαρμογές).
 Συστήματα  με  ένα  βαθμό  ελευθερίας  (όρια  κίνησης,  μελέτη  σημείων

ισορροπίας  με  τη  μέθοδο  των  διαταραχών  και  διαγράμματα  φάσεων,
αρμονικός ταλαντωτής).

 Κεντρικές δυνάμεις (όρια, ολοκληρώματα κίνησης, κυκλικές τροχιές και
ευστάθειά  τους,  δυνάμεις αντιστρόφως ανάλογες του τετραγώνου της
απόστασης, νόμοι του Kepler).

 Σκεδασμός. Συστήματα πολλών σωματίων και κίνησή τους. Πρόβλημα δύο
σωμάτων. Κίνηση σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα.

 Βαρυτικό πεδίο, βαρύτητα από εκτεταμένα σώματα, παλιρροϊκές δυνάμεις.
 Λαγκρανζιανή  μηχανική.  Λογισμός  μεταβολών,  εξισώσεις  Lagrange,

εφαρμογές.
 Χαμιλτονιανή μηχανική. Εξισώσεις Hamilton, αρχή του Hamilton. 

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

Ναι.
Ηλεκτρονική επικοινωνία με φοιτητές με χρήση
ΤΠΕ. Υποστήριξη διδασκαλίας με χρήση Η/Υκαι
βιντεοπροβολέα. Πλατφόρμα eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας



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

Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις  που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών 

26

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26

Αυτοτελής Μελέτη 46
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα)

150

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,
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.

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση 
(100%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Σημείωση : κατά την διάρκεια του μαθήματος 
διεξάγονται πρόοδοι για να διαπιστώνεται 
κατά πόσον οι φοιτητές / φοιτήτριες 
προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 Θεωρητική Μηχανική Τόμος Α΄, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Εκδόσεις 
Γιαχούδη (2000).

 Θεωρητική Μηχανική, Καραχάλιος Γεώργιος , Λουκόπουλος Βασίλειος, 

Liberal Books (2014).

 Εισαγωγή στη θεωρητική μηχανική, Τσίγκανος Κανάρης, Εκδόσεις 

Σταμούλη (2017). 

 Κλασική Μηχανική, Τ. Kibble & F. Berkshire, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης (2012). 

 Θεωρητική Μηχανική Τόμος B΄, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Εκδόσεις 

Γιαχούδη (2000).

 A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians, Patrick Hamill, 

Cambridge University Press (2014).

 Classical Mechanics 3rd Edition, H. Goldstein, C. Poole & J. Safko, Addison-



Wesley (2002).


