
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 61001  ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

6ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις,

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων
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Διαλέξεις   4 6
Ασκήσεις 2

Συνολικά 6
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,

Επιστημονικής Περιοχής,
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποχρεωτικό, Υποβάθρου / Επιστημονικής 
Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι (Προαιρετικά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.phys.uth.gr/mathimata/mathima-
61001/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα

με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές θα έχουν αποκομίσει από το μάθημα αυτό προχωρημένες γνώσεις 
κβαντομηχανικής και μαθηματικών τεχνικών για την επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων Φυσικής σε ατομική κλίμακα αλλά και σε μικρότερες κλίμακες. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής: 
 Θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον φορμαλισμό Dirac. 
 Θα είναι εξοικειωμένος με την έννοια των τελεστών καταστροφής και 
δημιουργίας και με τις εφαρμογές τους στον κβαντικό αρμονικό ταλαντωτή και 
στο φορτισμένο σωματίδιο μέσα σε  σταθερό μαγνητικό πεδίο. 
 θα γνωρίζει τίς μαθηματικές και φυσικές πτυχές της κβαντικής στροφορμής, 



και συγκεκριμένα την άλγεβρα της στροφορμής και των κβαντικών 
καταστάσεών της καθώς και εκείνων της τροχιακής στροφορμής και της 
Ιδιοστροφορμής (σπιν). 
• Θα μπορεί να αναλύει κεντρικά δυναμικά και θα γνωρίζει να επιλύσει την 
εξίσωση Schroedinger για υδρογονοειδή άτομα. 
• Θα έχει μελετήσει σημαντικά φυσικά φαινόμενα (Zeeman, Stark και την λεπτή 
και υπέρλεπτη υφή του ατόμου του υδρογόνου). 
• Θα έχει κατανοήσει τις σχέσεις σπιν και στατιστικής, την κβαντική ερμηνεία 
της αρχής του Pauli, αλλά και θα μπορεί να χειρίζεται ταυτοτικά σωματίδια. 
• Θα μπορεί να χρησιμοποιεί βασικές προσεγγιστικές μεθόδους: 
χρονοανεξάρτητη θεωρία διαταραχών, την μέθοδο των μεταβολών και την 
θεωρία διαταραχών παρουσία εκφυλισμού.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης

Ο φοιτητής μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του μαθήματος θα έχει αποκτήσει τις 
παρακάτω ικανότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών. 

2. Αυτόνομη εργασία. 
3. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
4. Αναλυτική και συνθετική σκέψη. 
5. Επίλυση προβλημάτων.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εξίσωση Schroedinger για Ν σωματίδια. Κίνηση σε τρεις διαστάσεις.
 Τροχιακή στροφορμή. Κεντρικά δυναμικά και άτομο Υδρογόνου. 
 Συμβολισμός Dirac. Επίλυση απλού αρμονικού ταλαντωτή με χρήση τελεστών

καταστροφής και δημιουργίας. Απεικονίσεις Schroedinger και Heisenberg . 
 Στροφορμή και σπιν. Πείραμα Stern-Gerlach. Ερμηνεία. Ανάγκη Εισαγωγής 

του spin. Φυσική ερμηνεία του Spin. Χρονική εξέλιξη. Πρόσθεση στροφορμών.
 Μετάπτωση Larmor. Στροφές του spin. Nuclear Magnetic Resonance (NMR).
 Όμοια σωμάτια και απαγορευτική αρχή Pauli. 
 Αλληλεπίδραση φορτισμένης ύλης με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Φαινόμενο 

Zeeman, φαινόμενο Stark.  Στοιχεία της χρονικά ανεξάρτητης θεωρίας 
διαταραχών. 

 Το πραγματικό άτομο του υδρογόνου
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην
Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση διαφανειών, παρουσιάσεων με powerpoint
και φροντιστηριακές ασκήσεις με υποδειγματική
επίλυση προβλημάτων σύνθεσης.

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης 
τηλε-εκπαίδευσης   e-class το οποίο 
χρησιμοποιείται  για  την προώθηση 
σημειώσεων, ασκήσεων, εργασιών και 
επικοινωνίας με τους φοιτητές.  

Προσφέρεται και η δυνατότητα της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (με σύγχρονη και 
ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) θεωρητικών 
θεμάτων και ανάλυσης και επεξήγησης 
προβλημάτων και εφαρμογών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος
και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή
Άσκηση,  Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &
ανάλυση  βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,
Καλλιτεχνικό  Εργαστήριο,
Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία,
κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του
φοιτητή  για  κάθε  μαθησιακή
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης  μελέτης  ώστε  ο
συνολικός  φόρτος  εργασίας  σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 52
Φροντιστηριακές 
Ασκήσεις  που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών 

26

Μελέτη και ανάλυση 
Ασκήσεων και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26

Αυτοτελής Μελέτη 46
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα)

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή  της  διαδικασίας
αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι
αξιολόγησης,  Διαμορφωτική   ή
Συμπερασματική,  Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις
Σύντομης  Απάντησης,  Ερωτήσεις
Ανάπτυξης  Δοκιμίων,  Επίλυση
Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική
Εξέταση,  Δημόσια  Παρουσίαση,
Εργαστηριακή  Εργασία,  Κλινική
Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται   ρητά  προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνική 

Μέθοδος Αξιολόγησης : Γραπτή τελική εξέταση 
(100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων 

Σημείωση: κατά την διάρκεια του μαθήματος 
διεξάγονται πρόοδοι για να διαπιστώνεται 
κατά πόσον οι φοιτητές / φοιτήτριες 
προοδεύουν στην κατανόηση του 
αντικειμένου 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 Κ. Ταμβάκης, “Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική”, Leader Books, (2003), 
ISBN: 9607901398

 Στέφανος Λ. Τραχανάς, "Κβαντομηχανική ΙΙ", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, (2016), ISBN: 978-960-524-267-1

 S. Gasiorowicz, “Κβαντική Φυσική”, 2015, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ,  
(2015), ISBN: 978-960-461-650-3

 Feynman Richard P.,Leighton Robert B,  Sands Matthew L,  “Οι  διαλέξεις
φυσικής του  Feynman”, Τόμος Γ,  EΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.,  2009,
ISBN: 978-960-418-182-7

 J. J. Sakurai, “Advanced Quantum Mechanics”, Pearson Education, 
Incorporated, 1967, ISBN-13: 978-0201067101

 E. Merzbacher, “Quantum Mechanics”,  John Wiley & Sons, Inc., 1998,
ISBN: 978-0-471-88702-7


