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Θεωρητική Μηχανική  

 Αρχι D’Alembert και εξιςώςεισ Lagrange. Αρχζσ Μεταβολών, αρχι Hamilton, επζκταςθ ςε 

μθ ολόνομα ςυςτιματα. Θεώρθμα Noether. Θεωριματα διατιρθςθσ και ςυμμετρίεσ. 

Κεντρικζσ δυνάμεισ. Πρόβλθμα των δφο ςωμάτων. Μικρζσ Ταλαντώςεισ. Κανονικοί τρόποι 

ταλάντωςθσ. Κανονικζσ ςυντεταγμζνεσ. Μθχανικι του ςτερεοφ ςώματοσ. Γωνίεσ Euler. 

Εξιςώςεισ κίνθςθσ του Euler. Στοιχεία Σχετικότθτασ ςτθν Κλαςικι Μθχανικι. Εξιςώςεισ 

Hamilton, μεταςχθματιςμοί Legendre, κυκλικζσ μεταβλθτζσ, παραγωγι από αρχι μεταβολών, 

αρχι ελάχιςτθσ δράςθσ.  

 

Ηλεκτρομαγνητισμός  

 Ηλεκτροςτατικι. Προβλιματα ςυνοριακών τιμών ςτθν Ηλεκτροςτατικι. Συναρτιςεισ  Green 

ςε μία και ςε τρείσ διαςτάςεισ, ολοκλθρωτικοί μεταςχθματιςμοί, ανάπτυξθ ςυναρτιςεων 

Green ςε προβλιματα με ςφαιρικι και κυλινδρικι ςυμμετρία. Πολφπολα, Ηλεκτροςτατικι ςε 

μακροςκοπικά υλικά, Διθλεκτρικά. Ηλεκτροςτατικι Ενζργεια.  Μαγνθτοςτατικι, Ημιςτατικά 

πεδία, Ενζργεια μαγνθτικοφ πεδίου, Μαγνθτοςτατικι ςε μακροςκοπικά υλικά. Προβλιματα 

ςυνοριακών τιμών ςτθ Μαγνθτοςτατικι. Χρονικά μεταβαλλόμενα πεδία, Εξιςώςεισ του 

Maxwell – λφςεισ, Νόμοι διατιρθςθσ.  

 

 

Κβαντική Μηχανική  

 Αρχζσ τθσ Κβαντομθχανικισ. Χρονικι εξζλιξθ και νόμοι διατιρθςθσ. Ελεφκερο ςωματίδιο-

διαδότθσ. Μονοδιάςτατα προβλιματα, δζςμιεσ καταςτάςεισ, ςκζδαςθ. Αρμονικόσ 

ταλαντωτισ. Ημικλαςικό όριο, τφποσ Bohr-Sommerfeld, εφαρμογζσ ςτθ ςκζδαςθ, φαινόμενο 

ςιραγγασ, διπλό πθγάδι. Σωματίδιο ςε τρεισ διαςτάςεισ.   

 Κεντρικά δυναμικά. Τροχιακι ςτροφορμι. Δυναμικό Coulomb. Προςεγγιςτικζσ μζκοδοι: α) 

μζκοδοσ μεταβολών β) διαταραχζσ ανεξάρτθτεσ από το χρόνο γ) διαταραχζσ εξαρτθμζνεσ από 

το χρόνο. Σπιν. Πρόςκεςθ ςτροφορμών. Σφηευξθ ςπίν-τροχιάσ. Σκζδαςθ ςε τρεισ διαςτάςεισ, 

ςυςτιματα πολλών Σωματιδίων,  ταυτοτικά ςωματίδια, ςχζςθ ςπίν – ςτατιςτικισ, ςφηευξθ LS 

και δομι πολλαπλοτιτων, Aλλθλεπιδράςεισ ςπιν-τροχιάσ, ςφηευξθ jj, Άτομα ςε μαγνθτικό 

πεδίο. Θεώρθμα Wigner-Eckart και εφαρμογζσ, Κανόνεσ επιλογισ. 



Στατιστική Μηχανική 

Βαζική Θεωπία : Μακποκαηάζηαζη, ζηαηιζηική ζςλλογή, πποζιηέρ μικποκαηαζηάζειρ. Μέζη 

ηιμή θςζικού μεγέθοςρ, ζηαηιζηική μήηπα, επγοδική ςπόθεζη. Θεώπημα Liouville, εξίζωζη 

μεηαθοπάρ και θεώπημα Η ηος Boltzmann, θεπμοδςναμική ιζοπποπία. Μικποκανονική ζςλλογή, 

ζηαηιζηική ανεξαπηηζία ςποζςζηημάηων, αλληλεπιδπάζειρ ζςζηημάηων, θεπμοδςναμικέρ 

διαδικαζίερ, βαζικοί νόμοι ηηρ θεπμοδςναμικήρ. Θεπμοδ/κέρ δεξαμενέρ και ανηίζηοισερ 

ζςλλογέρ-καηανομέρ  (κανονική, μεγαλοκανονική, Τ-P κλπ), ζςναπηήζειρ επιμεπιζμού, 

θεπμοδςναμικά δςναμικά και ζσέζειρ ηος Maxwell. 

Τέλεια Αέπια : Οπιζμόρ, ζηοισειώδειρ διεγέπζειρ κβανηικού ζςζηήμαηορ, κλαζικά αέπια 

(Boltzmann), κβανηικά αέπια (Fermi-Bose), ζςμπύκνωζη Bose-Einstein, θωηονικό αέπιο. 

Θεπμοδςναμικέρ Φάζειρ, ζςνύπαπξη θάζεων, μεηαπηώζειρ θάζεων 1ηρ και 2ηρ ηάξηρ, 

πλεγμαηικό αέπιο - ζςζηήμαηα ηύπος Ising, κπίζιμοι εκθέηερ. 

 


