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Μηχανική 1.

Λεπτή ϱάβδος αρχικά ακίνητη έχει µήκος l, οµοιόµορφη πυκνότητα και µάζα m. Σε απόσταση x
από το ένα της άκρο σφηνώνεται ακαριαία (κρουστικό ϕαινόµενο) ϐλήµα αµελητέας µάζας το οποίο
κινείται αρχικά κάθετα προς τη ϱάβδο και έχει αρχική ορµή p0.
Να ϐρεθεί η γωνιακή ταχύτητα της ϱάβδου µετά την κρούση και η ταχύτητα του κέντρου µάζας της.
∆εν υπάρχει πεδίο ϐαρύτητας και η κίνηση είναι επίπεδη. Πόσο πρέπει να είναι το x ώστε το σηµείο A
από όπου µετριέται το x, αµέσως µετά την κρούση να έχει (διανυσµατική) ταχύτητα vA = 0; Ζητείται
πρώτα να ϐρείτε τη ϱοπή αδράνειας ως προς το κέντρο µάζας της ϱάβδου.

Υπόδειξη: ¨Εργαστείτε¨ ως προς το κέντρο µάζας.

Μηχανική 2.

Θεωρήστε σύστηµα τροχαλίας µε δυο µάζες m1, m2 (m1 > m2) οι οποίες είναι δεµένες στα άκρα
σχοινιού που περιβάλει την τροχαλία. Ο άξονας της τροχαλίας είναι σταθερός και οριζόντιος, το σύστη-
µα ϐρίσκεται µέσα στο πεδίο ϐαρύτητας. Η µάζα της τροχαλίας m είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη
και η ακτίνα της είναι R. Το σχοινί είναι εύκαµπτο, σταθερού µήκους και άµαζο. Τη χρονική στιγµή
t = 0 η τροχαλία έχει γωνιακή ταχύτητα !0 µε ϕορά τέτοια που η µάζα m2 να ανέρχεται. Η κίνηση
περιγράφεται ως προς τον κατακόρυφο άξονα z που έχει αρχή το κέντρο της τροχαλίας.
Βρείτε την κίνηση του συστήµατος στη µορφή z = z(t), όπου z είναι η ϑέση της µάζας m2. Η
κατακόρυφη αρχική ϑέση της m2 είναι z0.
Το πρόβληµα να λυθεί µε τη µέθοδο των εξισώσεων του Lagrange. Ζητείται να ϐρείτε πρώτα τη ϱοπή
αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονά της.

Στερεά Κατάσταση 1.

∆ίνεται το επίπεδο (312) στο εδροκεντρωµένο κυβικό πλέγµα (fcc).
(α) Ποιοι είναι οι δείκτες Miller αυτού του επιπέδου ως προς ένα απλό κυβικό πλέγµα (sc) και ως προς
ένα χωροκεντρωµένο κυβικό πλέγµα (bcc);
(ϐ) Να σχεδιάσετε ένα τέτοιο επίπεδο.
(γ) Να ϐρείτε τις αποστάσεις µεταξύ διαδοχικών επιπέδων όταν το πλέγµα είναι sc, fcc και bcc και να
σχεδιάσετε τα διαδοχικά επίπεδα.
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(δ) Να ϐρείτε την πυκνότητα των πλεγµατικών σηµείων στο επίπεδο αυτό για τις περιπτώσεις sc, fcc
και bcc.

Θεµελιώδη διανύσµατα του αντιστρόφου πλέγµατος :

sc b1 =
2�

a
x̂ b2 =

2�

a
ŷ b3 =

2�

a
ẑ

bcc : b1 =
2�

a
(x̂+ ŷ) b2 =

2�

a
(ŷ + ẑ) b3 =

2�

a
(ẑ+ x̂)

fcc : b1 =
2�

a
(x̂+ ŷ − ẑ) b2 =

2�

a
(−x̂+ ŷ + ẑ) b3 =

2�

a
(x̂− ŷ + ẑ)

Στερεά Κατάσταση 2.
΄Ενας διδιάστατος κρύσταλλος έχει τετράγωνο πλέγµα µε ένα άτοµο µε µάζαm ανά µοναδιαία κυψελί-

δα. Η απόσταση µεταξύ πλησιέστερων γειτόνων είναι a. Θεωρούµε, στην αρµονική προσέγγιση, ότι
αλληλεπιδρούν οι πλησιέστεροι γείτονες στην κατεύθυνση x µε σταθερά ελατηρίου k1 και οι πλησιέσ-
τεροι γείτονες στην κατεύθυνση y µε σταθερά ελατηρίου k2.
(α) Με δεδοµένο ότι τα άτοµα κινούνται στο επίπεδο του πλέγµατος, να ϐρείτε τη σχέση διασποράς
!(q).
(ϐ) Να εκφράσετε το !(q) κατά µήκος του άξονα x (q = qyŷ) από το q = 0 έως το άκρο της Ϲώνης
Brillouin.
(γ) Να ϐρείτε τον τρόπο που ταλαντώνεται το σύστηµα όταν το q = 0 και όταν ϐρίσκεται στην γωνία
της Ϲώνης Brillouin από το ερώτηµα (ϐ). Αιτιολογήστε ποιοτικά την απάντησή σας.

Κβαντοµηχανική 1.

Ηλεκτρόνιο ϐρίσκεται σε ισχυρό µαγνητικό πεδίο B0 κατά τον (ϑετικό) άξονα των z µε το σπιν επίσης
κατά τον (ϑετικό) άξονα των z. Τη χρονική στιγµή t = 0 αρχίζει να δρα πρόσθετο µαγνητικό πεδίο
B1 = x̂B1 cos(!t) + ŷB1 sin(!t). Να υπολογίσετε την πιθανότητα το σπιν του ηλεκτρονίου να δείξει
κατά τον αρνητικό άξονα των z τη χρονική στιγµή t > 0.
Υποδείξεις : Αγνοήστε οποιαδήποτε χωρική εξάρτηση. Η Χαµιλτονιανή αλληλεπίδρασης δίνεται από
τη σχέση:

H = −B ⋅ �.

Οι πίνακες του Pauli είναι :

�x =

(
0 1
1 0

)
, �y =

(
0 −i
i 0

)
, �z =

(
1 0
0 -1

)
.

Κβαντοµηχανική 2.

Θεωρήστε τους ϕερµιονικούς τελεστές a+, a−.
(1) Αν ορίσουµε νέους τελεστές

b+ = ua+ − va†−, b− = ua− + va†+,

να ϐρεθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τα b+, b− είναι επίσης ϕερµιονικοί τελεστές. Μπορείτε να
ϑεωρήσετε ότι τα u και v είναι πραγµατικοί αριθµοί.
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(2) Να εκφράσετε το κενό ∣0b > (ορισµός : b+∣0b >= b−∣0b >= 0), συναρτήσει του κενού ∣0a >
(ορισµός : a+∣0a >= a−∣0a >= 0), των u, v και των τελεστών a†+, a

†
−.

Υπόδειξη : γράψτε το ∣0b > ως σειρά δυνάµεων των τελεστών a†+, a
†
− που δρουν πάνω στο ∣0a > και

προσδιορίστε τους συντελεστές κάθε όρου.

Κβαντοµηχανική 3.

Να προσδιορίσετε τις δέσµιες καταστάσεις γιά ένα δυναµικό της µορφής

V (x) = −g�(x− L)− g�(x+ L), g > 0, L > 0.

Ειδικότερα, δείξτε ότι, αν 2mgL
ℎ̄2 < 1, προκύπτει µόνο µία δέσµια κατάσταση, ενώ αν, αντίθετα, 2mgL

ℎ̄2 >
1, προκύπτουν δύο δέσµιες καταστάσεις.

Υποδείξεις : E < 0. Θεωρήστε χωριστά τις λύσεις άρτιας και περιττής οµοτιµίας.

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 ή 1/2 ϑέµατα Στερεάς Κατάστασης) &

2/3 ϑέµατα Κβαντοµηχανικής.

Καλή επιτυχία.
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ΗΜ 1.

Συµπαγές διηλεκτρικό υλικό έχει σχήµα σφαίρας ακτίναςR, και χαρακτηρίζεται από σταθερή πυκνότη-
τα διπολικής ϱοπής, (P(r) = dp/d3r = Po=σταθ., δηλ., οµοιόµορφη πόλωση). Υπολογίστε, συναρτή-
σει των Po και R, τα παρακάτω µεγέθη:
(α) Το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο στο εξωτερικό του πολωµένου διηλεκτρικού υλικού, E��.
(ϐ) Το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του πολωµένου διηλεκτρικού υλικού, E��.
(γ) Τη συνολική πυκνότητα ϕορτίου χώρου του πολωµένου διηλεκτρικού υλικού, � = �(r).
(δ) Την επιφανειακή πυκνότητα ϕορτίου στην σφαιρική επιφάνεια, � = �(R, �), ως συνάρτηση της
γωνίας �, ως προς την κατεύθυνση της πόλωσης Po.
(ε) Προσδιορίστε τις γωνίες όπου παρατηρείται µέγιστη (�1) και ελάχιστη (�2) ασυνέχεια του ηλεκτρικού
πεδίου, ΔE = E�� − E��, στα όρια της σφαίρας, (r = R), και συσχετίστε τα µε την τοπική τιµή της
επιφανειακής πυκνότητας ϕορτίου, �1 = �(R, �1) και �2 = �(R, �2), αντίστοιχα.
(στ) Να σχεδιάσετε τη µορφή των δυναµικών γραµµών των E�� και E��.

[ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αν σας διευκολύνει, υποθέστε ότι το ίδιο υλικό, όταν δεν είναι πολωµένο, µπορεί να
ϑεωρηθεί ως υπέρθεση δύο πυκνοτήτων ϕορτίου χώρου, �+(r) = −�−(r) = �o =σταθ.]

ΗΜ 2.

Κυλινδρικός πυκνωτής µήκουςL αποτελείται από δύο οµοαξονικούς αγώγιµους κυλινδρικούς ϕλοιούς
ακτίνων R1 και R2. Ισχύει, L≫ R2−R1 και, εποµένως, µπορούµε να ϑεωρούµε αµελητέα τα ϕαινό-
µενα των άκρων.
(α) Υπολογίστε την χωρητικότητα, C = ∣Q∣ / ∣ΔV ∣ , του πυκνωτή, συναρτήσει των γεωµετρικών του
χαρακτηριστικών και παγκόσµιων σταθερών.
(ϐ) ∆είξτε ότι, στο όριο που R1 → ∞ , αλλά R2 − R1 = D=σταθ., η χωρητικότητα του συστήµατος
τείνει στο όριο του κατάλληλου (αντίστοιχου) επίπεδου πυκνωτή.
(γ) Αν η εξωτερική ακτίνα του πυκνωτή είναι σταθερή, R2 = a, να υπολογιστεί η τιµή της εσωτερικής
ακτίνας R1, συναρτήσει του a, έτσι ώστε ο πυκνωτής να αποθηκεύει τη µέγιστη ηλεκτροστατική
ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του δεν ϑα υπερβαίνει τη µέγιστη
τιµή ∣Emax∣ = Eo.

[ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Προσδιορίστε την τιµή της ακτίνας r στην οποία παρατηρείται το µέγιστο ηλεκτροστατικό
πεδίο στο εσωτερικό του πυκνωτή, για δεδοµένη ηλεκτροστατική κατάσταση].
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ΗΜ 3.

΄Ενα συρµάτινο τετραγωνικό πλαίσιο πλευράς a, µάζας M , και συνολικής αντίστασης R, ϐρίσκεται τη
χρονική στιγµή t = 0 στη ϑέση x = 0 και κινείται µε ταχύτητα vox̂. Το πλαίσιο ϐρίσκεται στο επίπεδο
x− y, ενώ στο χώρο υπάρχει µαγνητικό πεδίο B = Bo(x/xo)ẑ, όπου xo Bo είναι σταθερές.
(α) Υπολογίστε την απόσταση που ϑα διανύσει το πλαίσιο µέχρι να σταµατήσει, υποθέτοντας ότι η
πλευρά a είναι τόσο µικρή ώστε η µεταβολή του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του πλαισίου να
ϑεωρείται αµελητέα.
(ϐ) Υπολογίστε ακριβώς την ϱοή του µαγνητικού πεδίου που διέρχεται από το πλαίσιο, όταν το κέντρο
του ϐρίσκεται στη ϑέση x, χωρίς την προσέγγιση του ερωτήµατος (α).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

∇r

(
1

∣r− ro∣

)
= − r− ro

∣r− ro∣3
,

∫
dz

(z2 + a2)3/2
=

z

a2(z2 + a2)1/2
, (1+�)a ≈ 1+a� όταν �≪ 1

Bm(r) =
�o
4�

[
3(m ⋅ r)r

r3
− m

r3

]
, Ep(r) =

1

4��o

[
3(p ⋅ r)r

r3
− p

r3

]
, ln(1 + x) ≈ x, −1 < x ≤ 1

Στατιστική Μηχανική 1.

Οι τρεις χαµηλότερες ενεργειακές στάθµες κάποιου µορίου είναι E1 = 0, E2 = �, E3 = 10�. Θεω-
ϱούµε έναν πολύ µεγάλο αριθµό, N , τέτοιων µορίων, τα οποία έχουν αµελητέα αλληλεπίδραση, σε
ισορροπία σε ϑερµοκρασία T .
(α) Να ϐρείτε τη µέση ενέργεια ανά µόριο και την ειδική ϑερµότητα ανά µόριο.
(ϐ) ΄Εστω N = 1010 µόρια. Να δείξετε ότι κάτω από κάποια ϑερµοκρασία, µόνο οι ενεργειακές στάθµες
E1 και E2 είναι κατειληµµένες. Ποια είναι (κατά προσέγγιση) η ϑερµοκρασία αυτή ;

Στατιστική Μηχανική 2.

΄Ενα σύστηµα αποτελείται από n µη αλληλεπιδρώντα σωµατίδια και ϐρίσκεται σε ασθενές µαγνητικό
πεδίο B, σε ισορροπία σε ϑερµοκρασία T . Η µαγνητική ϱοπή του κάθε σωµατιδίου µπορεί να έχει
τιµή m� κατά µήκος του µαγνητικού πεδίου, όπου m = −J,−J + 1,−J + 2, . . . , J − 2, J − 1, J ,
(όπου J είναι ακέραιος).
(α) Να ϐρείτε τη συνάρτηση επιµερισµού του συστήµατος.
(ϐ) Να ϐρείτε τη µέση µαγνήτιση, < M >, του συστήµατος.
(γ) Να υπολογίσετε την τιµή της µέσης µαγνήτισης για πολύ υψηλές τιµές της ϑερµοκρασίας.
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Στατιστική Μηχανική 3.

΄Ενα σύστηµα αποτελείται από τρία σωµατίδια κατά µήκος µίας γραµµής. Το κάθε σωµατίδιο, που
έχει σπιν S = 1/2 είναι συζευγµένο µε αλληλεπιδράσεις πρώτων γειτόνων.

S(1)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−S(2)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−S(3)

Το κάθε σωµατίδιο έχει µαγνητική ϱοπή στην ίδια κατεύθυνση µε το σπιν, �i = 2mS(i). Το σύστηµα
τοποθετείται σε εξωτερικό µαγνητικό πεδίο B στην κατεύθυνση z και ϐρίσκεται σε ϑερµική ισορροπία
σε ϑερµοκρασία T . Η Χαµιλτονιανή του συστήµατος δίνεται προσεγγιστικά από το µοντέλο Ising:

H = J [Sz(1)Sz(2) + Sz(2)Sz(3)]− 2�B [Sz(1) + Sz(2) + Sz(3)] , (J > 0, � > 0)

(α) Να ϐρείτε όλες τις µικροκαταστάσεις του συστήµατος και την ενέργεια της κάθε µίας από αυτές.
(ϐ) Να ϐρείτε τη συνάρτηση επιµερισµού του συστήµατος.
(γ) Να ϐρείτε τη µέση ενέργεια και τη µέση µαγνήτιση του συστήµατος.
(δ) Ποια είναι η ϐασική κατάσταση του συστήµατος για τις περιπτώσεις (i) �B = J/2 και (ii) �B = 6J ;
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας µε ϕυσικά επιχειρήµατα.

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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