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Διαλέξεις	  

Ημερομηνία	  

Θέμα	   Διδάσκων	   Προτεινόμενα	  
Κεφάλαια	  
από	  τα	  
συγγράμματα	  

1	  (Τε	  10-‐02)	  
	  
2	  (Πα	  12-‐02)	  

Εισαγωγή : Μονάδες µετρήσεων, οι νόµοι των ιδανικών 

αερίων, τα πραγµατικά αέρια, η συµπύκνωση των 

αερίων. 

ΣΦ	   [RCh]	  Ch	  1,	  2	  

[At]	  Ch	  1	  

3	  (Τε	  17-‐02)	  

4	  (Πα	  19-‐02)	  

Θερµοδυναµική : Οι νόµοι της θερµοδυναµικής, 

ενθαλπία, εντροπία, ενέργεια κατά Gibbs και Helmholtz, 

θερµοχηµεία.  

ΣΦ	   [KvH]	  Ch	  2	  

5	  (Τε	  24-‐02)	  

	  

6	  (Πα	  26-‐02)	  

Μη ηλεκτρολυτικά και ηλεκτρολυτικά διαλύµατα : 

Γραµµοµοριακό κλάσµα, γραµµοµοριακότητα, 

γραµµοµοριακότητα κατά βάρος, µερικός 

γραµµοµοριακός όγκος,  βαθµός διάστασης 

ηλεκτρολύτη, ιοντική ενεργότητα, θεωρία των Debye-

Hückel, εναλάτωση, εξαλάτωση, διάχυση, νόµοι Fick, 

ώσµωση.  

ΣΦ	   [KvH]	  Ch	  13	  ?	  

[KvH]	  Ch	  5	  ?	  

[RCh]	  Ch	  7,	  8	  

	  

7	  (Τε	  02-‐03)	  

8	  (Πα	  04-‐03)	  

9	  (Τε	  09-‐03)	  

10	  (Πα	  11-‐03)	  

Ο χηµικός δεσµός και οι διαµοριακές 

αλληλεπιδράσεις : Η θεωρία δεσµού σθένους, οι 

σύµπλοκες ενώσεις, ο ιοντικός δεσµός, οι 

αλληλεπιδράσεις London, οι απωθητικές και οι 

συνολικές αλληλεπιδράσεις, ο δεσµός υδρογόνου, η 

δοµή και οι ιδιότητες του νερού και οι υδρόφοβες 

αλληλεπιδράσεις, ο πεπτιδικός δεσµός.   

ΔΑ	   [KvH]	  Ch	  3	  

[KvH]	  Ch	  8	  

[RCh]	  Ch	  15,	  

16	  

11	  (Τε	  16-‐03)	  

12	  (Πα	  18-‐03)	  

Χηµική ισορροπία : Αντιδράσεις στο διάλυµα, 

δέσµευση υποκαταστατών στα µακροµόρια.  
ΚΠ	   [KvH]	  Ch	  14	  

[RCh]	  Ch	  9	  

13	  (Τε	  23-‐03)	  

14	  (Τε	  29-‐03)	  

Οξέα και βάσεις, Ηλεκτροχηµεία : Ηλεκτροχηµικό 

στοιχείο, εξίσωση Nernst, προσδιορισµός του pH, 

διάσταση οξέων, βάσεων και αλάτων, ρυθµιστικά 

ΚΠ	   [RCh]	  Ch	  10	  



διαλύµατα, ισοηλεκτρικό σηµείο. 

15	  (Πα	  01-‐04)	  

16	  (Τε	  06-‐04)	  

Χηµική κινητική : Ταχύτητα, τάξη και µοριακότητα 

αντιδράσεων, σύνθετες αντιδράσεις, εξίσωση του 

Arrhenius, θεωρία σύγκρουσης, θεωρία µεταβατικής 

κατάστασης, γενικές αρχές κατάλυσης.  

ΒΠ	   [At]	  Ch	  20,	  21,	  

22,	  23	  !!!!	  

[RCh]	  Ch	  12	  

17	  (Πα	  08-‐04)	  

18	  (Τε	  13-‐04)	  

Κινητική ενζύµων : Εξισώσεις Michaelis-Menten και 

στάσιµης κατάστασης, συστήµατα πολλών 

υποστρωµάτων, αναστολή ένζυµων και αλλοστερικά 

φαινόµενα. 

ΚΠ	   [RCh]	  Ch	  13	  

19	  (Πα	  15-‐04)	  

20	  (Τε	  20-‐04)	  

21	  (Πα	  22-‐04)	  

	  

Φασµατοσκοπία : Νόµος των Beer-Lambert, 

φασµατοσκοπία µικροκυµάτων, υπέρυθρη 

φασµατοσκοπία, ηλεκτρονική φασµατοσκοπία (UV), 

πυρηνικός συντονισµός (NMR), συντονισµός 

ηλεκτρονικού σπιν (ESR), φθορισµός (υγρή 

σπινθηροµετρία), φωσφορισµός, λέιζερ και 

φασµατοσκοπία µετασχηµατισµού Fourier.  

ΔΑ	   [KvH]	  

Ch	  8,	  9,	  11,	  12	  

[RCh]	  Ch	  17	  

	   Διακοπές	  Πάσχα	   	   	  

22	  (Τε	  11-‐05)	   Μακροµόρια : Μέγεθος, σχήµα και προσδιορισµός της 

µοριακής µάζας των µακροµορίων, υπερφυγοκέντρηση, 

ιξώδες, επιφανειακή τάση, ηλεκτροφόρηση, δοµή και 

διαµόρφωση βιοµορίων, δοµή των πρωτεϊνών και του 

DNA, αποδιάταξη και δίπλωµα πρωτεϊνών.  

ΚΠ	   [KvH]	  Ch	  5	  ?	  

23	  (Πα	  13-‐05)	  

24	  (Τε	  18-‐04)	  

Μακροµοριακή συµµετρία, οπτική ενεργότητα, 

στερεά και υγρή κατάσταση : Συµµετρία των µορίων, 

οπτική ενεργότητα, πολωµένο φως, κυκλικός 

διχρωισµός, κρυσταλλικά συστήµατα, προσδιορισµός 

της δοµής µε περίθλαση ακτίνων Χ ή πρωτονίων. 

	  

ΚΠ	   [KvH]	  Ch	  10	  

[KvH]	  Ch	  6	  

[RCh]	  Ch	  18	  

25	  (Πα	  20-‐05)	   Επανάληψη	   	   	  

	  


