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Μηχανική 1.
Θεωρήστε σύστηµα άµαζου ελατηρίου στο άκρο 1 του οποίου είναι στερεωµένο σωµάτιο µάζας m
(συντεταγµένη x1 ). Στο άκρο 2 δεν υπάρχει σωµάτιο αλλά αυτό το άκρο είναι αναγκασµένο να
κινείται έτσι που η ϑέση του συναρτήσει του χρόνου να είναι, x2 = x2 (t) = at2 /2. Η κίνηση γίνεται
κατά µήκος µιας ευθείας πάνω στην οποία ϐρίσκεται το ελατήριο και δεν ασκούνται άλλες δυνάµεις
στο σύστηµα. Το ϕυσικό µήκος του ελατηρίου είναι µηδέν.
(α) Βρείτε τη (διαφορική) εξίσωση κίνησης µε τη µέθοδο των εξισώσεων του Lagrange. Βρείτε τη γενική
λύση της εξίσωσης κίνησης, x1 = x1 (t).
(ϐ) Βρείτε τη γενικευµένη συνιστώσα δύναµης δεσµού (δύναµη δεσµού) στην οποία οφείλεται η κίνηση
x2 = x2 (t) = at2 /2 του σηµείου 2.
Υπόδειξη : Για τον υπολογισµό της δύναµης του δεσµού µπορείτε να ϑεωρήσετε ότι και στο άκρο 2
υπάρχει σωµάτιο µηδενικής µάζας και να εξετάσετε το σύστηµα : µάζα 1, ελατήριο, µάζα 2. Προσδιοϱίστε τη σχέση δεσµού f (x1 , x2 , t) = 0 και (αν την χρειάζεστε) τη διαφορική µορφή της.

Μηχανική 2.
΄Εστω L = L(q, q̇, t) είναι η λαγκραντζιανή συστήµατος µε n (γνήσιες) γενικευµένες συντεταγµένες
ϑέσης (για τις οποίες ισχύουν οι εξισώσεις Lagrange). ∆είξτε µε απευθείας αντικατάσταση ότι και η
λαγκραντζιανή

L0 (q, q̇, t) = L(q, q̇, t) +

dF (q, t)
dt

όπου F (q, t) είναι αυθαίρετη συνάρτηση διαφορίσιµη ως προς τα ορίσµατά της, οδηγεί στις ίδιες
(διαφορικές) εξισώσεις κίνησης.
Χρήσιµες σχέσεις για τα ϑέµατα Μηχανικής
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Κβαντοµηχανική 1.
Να ϐρεθούν οι τυχόν δέσµιες καταστάσεις σωµατιδίου µάζας m στο δυναµικό

V (x) = −α[δ(x + L) + δ(x − L)],

α και L πραγµατικές ϑετικές σταθερές.

(α) Εξετάστε τις καταστάσεις µε ϑετική οµοτιµία.
(ϐ)Υπάρχουν πάντα λύσεις, ή η ύπαρξή τους εξαρτάται από τις τιµές των παραµέτρων;
Κβαντοµηχανική 2.
Θεωρήστε ένα σύστηµα που οι ϕυσικές του καταστάσεις περιγράφονται από τις κυµατοσυναρτήσεις

ΨΦ2 = − sin θΨE1 + cos θΨE2 .

ΨΦ1 = cos θΨE1 + sin θΨE2 ,

Οι ΨE1 και ΨE2 είναι ιδιοσυναρτήσεις της ενέργειας : ĤΨE1 = E1 ΨE1 , ĤΨE2 = E2 ΨE2 . Η κυµατοσυνάρτηση του συστήµατος έχει τη γενική µορφή :

Ψ = c1 ΨΦ1 + c2 ΨΦ2 ,

|c1 |2 + |c2 |2 = 1.

΄Εστω ότι τη χρονική στιγµή t = 0 το σύστηµα ϐρίσκεται στην κατάσταση Φ1 .
(α) Ποιά είναι η πιθανότητα να παρατηρήσουµε την κατάσταση Φ1 τη χρονική στιγµή t = T ;
(ϐ) Ποιά είναι η πιθανότητα να παρατηρήσουµε την κατάσταση Φ2 τη χρονική στιγµή t = T ;
Κβαντοµηχανική 3.
Ηλεκτρόνιο ϐρίσκεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο B0 κατά τον άξονα των z µε το σπιν προς τα πάνω,
δηλαδή προς τα ϑετικά z. Τη χρονική στιγµή t = 0 εφαρµόζεται ένα επί πλέον µαγνητικό πεδίο της
µορφής B1 (cos ωtx̂ + sin ωtŷ) µε B0 > B1 > 0. Ποιά είναι η πιθανότητα να παρατηρήσουµε το σπιν
του ηλεκτρονίου να δείχνει προς τα αρνητικά z τη χρονική στιγµή t = T ;
Αγνοήστε τους χωρικούς ϐαθµούς ελευθερίας. Η Χαµιλτονιανή είναι

H=−

eh̄
σ·B
2m

Η εξέταση πραγµατοποιείται µε κλειστά ϐιβλία/σηµειώσεις.
Κάθε ϑέµα να απαντηθεί σε διαφορετική κόλλα χαρτί.
Τα ϑέµατα είναι ισοδύναµα.
Να απαντήσετε 1/2 ϑέµατα Μηχανικής & 2/3 ϑέµατα Κβαντοµηχανικής.
Καλή επιτυχία.
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ΗΜ 1.
Θεωρήστε κατανοµή ϕορτίου χώρου ρ = ρ(r), που καταλαµβάνει περιοχή του χώρου η οποία χαρακτηρίζεται από όγκο V 0 και επιφάνεια, S 0 , αντίστοιχα, και έχει συνολικό ϕορτίο µηδέν. Να δείξετε
ότι,
(α) σε αποστάσεις r, από
√ της κατανοµής, πολύ µεγαλύτερες από τις τυπικές διαστάσεις
√ την περιοχή
3
0
V 0 ), το δυναµικό που προκαλεί η παραπάνω κατανοµή έχει, σε
της κατανοµής, (r  S , ή r 
πρώτη προσέγγιση, τη µορφή

V (r) =

1 p·r
4πo r3

υπό την προϋπόθεση ότι το διανυσµατικό µέγεθος (διπολική ϱοπή)

Z
p=

ρ(r0 )r0 d3 r0 6= 0

(ϐ) Να δείξετε ότι η τιµή του p, για το συγκεκριµένο σύστηµα, που χαρακτηρίζεται από συνολικό
ϕορτίο µηδέν, είναι ανεξάρτητη από το σύστηµα αναφοράς, ως προς το οποίο υπολογίζεται.

ΗΜ 2.
Κυκλικός αγωγός ακτίνας R, ϐρίσκεται στο επίπεδο (x, y), µε το κέντρο του στο σηµείο (0, 0, 0) και
διαρρέεται από σταθερό ϱεύµα I .
(α) Να γραφούν οι αναλυτικές εκφράσεις, µε τη µορφή κατάλληλων ολοκληρωµάτων, που δίνουν τις τιµές των συνιστωσών του µαγνητικού πεδίου, Bx (x0 , y0 , z0 ; R, I), By (x0 , y0 , z0 ; R, I), Bz (x0 , y0 , z0 ; R, I)
σε τυχαίο σηµείο r0 = (x0 , 0, z0 ).
(ϐ) Να γραφούν οι αντίστοιχες εκφράσεις, στην περίπτωση που x0 = y0 = 0, και z0 = D 6= 0.
ΗΜ 3.
Ευθύγραµµο οµοαξονικό καλώδιο, µεγάλου µήκους, αποτελείται από εσωτερικό πυρήνα µε µορφή
κυλινδρικού συµπαγούς αγωγού ακτίνας r1 , και από εξωτερικό λεπτότοιχο αγώγιµο ϕλοιό αµελητέου
πάχους και ακτίνας r2 . Ανάµεσα στους δύο αγωγούς υπάρχει µονωτικό στρώµα από διηλεκτρικό
υλικό σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς r .
(α) Να υπολογίσετε την αυτεπαγωγή ανά µονάδα µήκους Lo του καλωδίου.
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(ϐ) Να υπολογίσετε την χωρητικότητα ανά µονάδα µήκους Co του καλωδίου.
(γ) Σε περίπτωση που το καλώδιο χρησιµοποιείται ως γραµµή µεταφοράς, αποδεικνύεται ότι η διαϕορική εξίσωση που διέπει την χωρο-χρονική µεταβολή της τάσης V και του ϱεύµατος I , κατά µήκος
του άξονα (z) του καλωδίου, έχει τη µορφή

∂ 2V
1 ∂ 2V
√
=
∂z 2
Lo Co ∂t2

(και αντίστοιχα για το ϱεύµα).

Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης σε αυτή τη γραµµή µεταφοράς.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Στατιστική Μηχανική 1.
΄Ενα σύστηµα αποτελείται από Ν σωµατίδια µε σπιν 1/2 και µαγνητική ϱοπή µo ϐρίσκεται µέσα σε
στατικό σταθερό µαγνητικό πεδίο. Τα σωµατίδια αλληλεπιδρούν µε το µαγνητικό πεδίο, αλλά όχι
µεταξύ τους. Για το σύστηµα των Ν σωµατιδίων, να ϐρείτε :
(α) τη συνάρτηση επιµερισµού.
(ϐ) τη µέση µαγνήτιση και τη µέση ενέργεια.
(γ) τη ϑερµοχωρητικότητα και
(δ) την εντροπία.

Στατιστική Μηχανική 2.
Ενα στερεό περιέχει Ν διακριτές παγίδες στην καθεµιά απο τις οποίες µπορεί να παγιδευθεί :
ή ένα ηλεκτρόνιο µε σπιν ↑ και ενέργεια E↑ = Eo
ή ένα ηλεκτρόνιο µε σπίν ↓ και ενέργεια E↓ = Eo
ή ένα Ϲεύγος από ηλεκτρόνια µε σπίν ↑↓ και ενέργεια E↑↓ = 2Eo + g όπου g είναι ϑετική σταθερά
και αναπαριστά την ενέργεια αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονίων του Ϲεύγους και Eo είναι µια αρνητική
σταθερά.
Προφανώς η τέταρτη δυνατή κατάσταση της παγίδας είναι να µήν παγιδεύσει κανένα ηλεκτρόνιο
οπότε έχει ενέργεια µηδέν.
Το σύνολο είναι σε επαφή µε ένα δοχείο ηλεκτρονίων χηµικού δυναµικού µ και ένα δοχείο ϑερµότητας ϑερµοκρασίας T .
(α) Ποιές είναι οι ϕυσικές ποσότητες για τις οποίες έχουµε στατιστική πληροφορία και ποιό είναι
το στατιστικό σύνολο µέσα στο οποίο ϑα εργαστούµε ; Υπολογίστε το µέσο αριθµό των παγιδευµένων
ηλεκτρονίων και τη µέση ενέργεια του συνόλου τους.
(ϐ) Παρουσία ενός µαγνητικού πεδίου B οι ενεργειακές καταστάσεις της κάθε παγίδας γίνονται :
E↑ = Eo − µB B , E↓ = Eo + µB B και E↑↓ = 2Eo + g . Να ϐρείτε την ολική µαγνητική ϱοπή Μ του
συστήµατος των N παγίδων.
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Στατιστική Μηχανική 3.
Θεωρήστε ένα ιδανικό κβαντικό αέριο ϕερµιονίων σε ισορροπία σε ϑερµοκρασία Τ. Για κάποια µονοσωµατιδιακή κατάσταση, η συνάρτηση επιµερισµού είναι

Z=

X

enβ(µ−ε)

n

.
(α) Να ϐρείτε τον µέσο αριθµό καταλήψεως < n > της µονοσωµατιδιακής κατάστασης.
(ϐ) Να ϐρείτε την πιθανότητα P (n) να υπάρχουν n ϕερµιόνια σε µία κατάσταση και να την εκφράσετε συναρτήσει του < n >.
(γ) Να ϐρείτε την < n2 > συναρτήσει του < n >.

Η εξέταση πραγµατοποιείται µε κλειστά ϐιβλία/σηµειώσεις.
Κάθε ϑέµα να απαντηθεί σε διαφορετική κόλλα χαρτί.
Τα ϑέµατα είναι ισοδύναµα.
Να απαντήσετε 1/3 ϑέµατα Στατιστικής & 2/3 ϑέµατα Ηλεκτροµαγνητισµού ή
2/3 ϑέµατα Στατιστικής & 1/3 ϑέµατα Ηλεκτροµαγνητισµού
Καλή επιτυχία.
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