
     Τίτλος Μαθήματος: Οργανολογίες στην Αρχαιομετρία 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 
Το μάθημα περιλαμβάνει εξοικείωση του φοιτητή σε θεωρητικό, και όπου υπάρχει η δυνατότητα, σε πρακτικό 

επίπεδο με: 

 Βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό και χημικά διαλύματα-Αντιδραστήρια 

 Επαφή με αρχαιοϋλικές συλλογές του εργαστηρίου, φυσικές ιδιότητες, κ.λ.π 

 Ακτίνες Χ φθορισμού (εξοικείωση με τη προετοιμασία του δείγματος, τη λήψη μετρήσεων και την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων) 

 Μετρητή Σωματιδίων Άλφα (σπινθηριστής ZnS). (Βασικές αρχές φυσικής ραδιενέργειας και χρονολόγηση 

με φωταύγεια) 

 Αρχαιογεωφυσικές Διασκοπήσεις. (Μαγνητόμετρο και Αντιστασιόμετρο). Μετρήσεις στο ύπαιθρο και 

στατιστικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων. 

 Αρχαιοαστρονομία (GPS, Μαγνητική πυξίδα, κλισιόμετρο, λογισμικό). Άσκηση προσανατολισμού 

αρχαίων και νέων Ναών.  

 ζυγό ακριβείας. μετρήσεις πυκνότητας διαφόρων υλικών 

 Πολωτικό οπτικό μικροσκόπιο. Παρατηρήσεις λεπτών τομών. 

 Γεωλογική αναγνώριση επί χάρτου. 
 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του υποχρεωτικού εργαστηριακού μαθήματος οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν: 

- εκτελούν συγκεκριμένες μετρήσεις με όργανα του εργαστηρίου και να εκθέτουν σε τετράδιο εργασιών 

ασκήσεις που διεκπεραιώνουν, που περιλαμβάνουν αξιολόγηση των μετρήσεων και των σφαλμάτων αυτών,  

απόρριψη ορισμένων από αυτών και για ποιο λόγο, σχήματα και πίνακες, ερμηνεία αποτελεσμάτων, 

- συζητούν τα αποτελέσματα μετρήσεων που λαμβάνουν στο εργαστήριο ή την ύπαιθρο (π.χ χαρακτηρισμός 

αρχαιοϋλικών, ανάλυση και χρονολόγηση αυτών, εντοπισμός θαμμένων μνημείων, αρχαιοαστρονομικός 

προσανατολισμός, αναγνώριση επιφανειακού ανάγλυφου και τοπογραφική και γεωλογική αναγνώριση του 

υπεδάφους, μετρήσεις βάρους, πυκνότητας διαφόρων υλικών, μετρήσεις ραδιενέργειας κ.α) 

- να υπολογίζουν την ηλικία με φωταύγεια, ενυδάτωση οψιανού και ραδιάνθρακα και να ερμηνεύουν 

σφάλματα που οφείλονται στον τρόπο μέτρησης, τη μεθοδολογία ή το όργανο, ή στον ανθρώπινο 

παράγοντα 
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- να διακρίνουν σε ένα πείραμα την αρμόζουσα μεθοδολογία εκτέλεσης μετρήσεων και να αντιλαμβάνονται, 

να αναγνωρίζουν, να αποδεικνύουν και να ερμηνεύουν το ορθό από το λάθος 

- να συνθέτουν ένα πείραμα για μια μέτρηση από την δειγματοληψία ως τον χειρισμό οργάνων και την 

επιλογή λογισμικού και τη λήψη μέτρησης 

- και να βαθμονομούν τα όργανα στα οποία θα εκπαιδευτούν και να αξιολογούν και την εφαρμογή 

κατάλληλης μεθόδου για την ανάλογη απάντηση σε ερωτήματα που αναφύονται στην αρχαιολογία. 

 
 

 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
Λυριτζής, Ι (2007) Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία. Τυπωθήτω- Γ.Δαρδανος, Αθήνα, 2η έκδοση. 

Λυριτζή, Ι. (2005), Αρχαιολογία και Περιβάλλον, Καρδαμίτσας, Αθήνα 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
Liritzis, I. and Vafiadou, A. (2012) Calibration aspects of thick source alpha counter ZnS system, Measurement, 

45, 1966–1980 

Liritzis, I., Sideris, C., Vafiadou, A., Mitsis, J. (2008),Mineralogical, petrological and radioactivity aspects of 

some building material from Egyptian Old Kingdom monuments, Journal of Cultural Heritage, 9, 1-13 
Liritzis.I and Vassiliou.H (2006) Does sunrise day correlate with eastern orientation of Byzantine Churches 

during significant solar dates and Saint’s day name? A preliminary study. Byzantinische Zeitscrift (K.G.Saur 

Munchen, Leipzig) 99, 2, 523-534. 

Tsokas G. and Liritzis Y. (1990) Resistivity prospecting in the centre of Athens for the detection of buried 

antiquities. Prospezioni Archaeologishe. Quaderni 1 133-143.  

Liritzis.I and Polychroniadou.E (2007) Optical and analytical techniques applied to the Amfissa Cathedral 

mural paintings made by the Greek artist Spyros Papaloukas (1892-1957). Revue d’ Archaeometrie 

(Archaeosciences), 31, 97-112 

Liritzis, I (2011) Surface dating by luminescence: An Overview Geochronometria, 38(3) 292-302 

 

 

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
Γραπτή εξέταση ή αξιολόγηση/βαθμολόγηση εργασίας/εργασιών 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
Ελληνική 
 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
Σεμιναριακού τύπου παραδόσεις θεματικών ενοτήτων με PowerPoint με τη συμμετοχή των φοιτητών 
μέσω της συγγραφής ή/και παρουσίασης εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 
                                                 
i
 Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα. 
 
ii
 Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της ύλης (επιγραμματικά). 

iii
 Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 

μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:   
      http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

