
Τομέας Φυσικοχημείας Φυσικοχημεία ΙΙ—ΧΗΥ033 

Τμήμα Χημείας 3ο Εξάμηνο Σπουδών 

Σχολή Θετικών Επιστημών Χειμερινό Εξάμηνο 2022 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
 

 Ύλη και τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος 
 

Εγχειρίδια: 1) Εισαγωγή στην κβαντική χημεία.  Αρχές κβαντικής χημείας. Τόμος 1, του Κων. 

Τσίπη.   

 2) Κβαντομηχανική Ι, Θεμελιώδεις Αρχές-Απλά Συστήματα-Δομή της Ύλης, του Στεφ. 

Τραχανά.   

 3) Κβαντομηχανική ΙΙ.  Ένα προχωρημένο μάθημα για φυσικούς, μαθηματικούς και 

επιστήμονες πληροφορικής, του Στεφ. Τραχανά.   

 4) Ο χημικός δεσμός.  Μια εισαγωγή στην κβαντική χημεία, των J. N. Murrell, S. F. 

Kettle, J. M. Tedder και μετάφρασης του Σταύρου Φαράντου.   

 5) Μοριακή κβαντική μηχανική, του P. W. Atkins και μετάφρασης των Αρ. Μαυρίδη 

και Σ. Σπύρου.   

Αναφορικά με τη διδασκαλία της Χημικής Κινητικής θα σας δοθούν προσωπικές σημειώσεις 

Επιλέγετε με δήλωση σας, μέσω του portal «Εύδοξος», και λαμβάνετε δωρεάν ένα από τα 

ανωτέρω συγγράμματα!!!   
 

Κβαντομηχανική 

Κεφάλαιο 1: Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός του φωτός (~2 διαλέξεις) 

Κεφάλαιο 2: Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης (~2 διαλέξεις) 

1η σειρά ασκήσεων 

Κεφάλαια 3-4: Η εξίσωση Schrödinger και η στατιστική της ερμηνεία.  Η αρχή της αβεβαιότητας 

(~2 διαλέξεις) 

2η σειρά ασκήσεων 

Τετραγωνικά δυναμικά Ι: Διακριτό φάσμα (~2 διαλέξεις) 

3η σειρά ασκήσεων 

Τετραγωνικά δυναμικά ΙΙ: Συνεχές φάσμα (~2 διαλέξεις) 

4η σειρά ασκήσεων 

Ο αρμονικός ταλαντωτής (~2 διαλέξεις) 

5η σειρά ασκήσεων 

Το άτομο του υδρογόνου Ι: Σφαιρικά συμμετρικές λύσεις (~2 διαλέξεις) 

6η σειρά ασκήσεων 

Το άτομο του υδρογόνου ΙΙ: Λύσεις με γωνιακή εξάρτηση (στροφορμή) (~2 διαλέξεις) 

7η σειρά ασκήσεων 

Το άτομο σε ένα μαγνητικό πεδίο και η ανάδυση του σπιν (~2 διαλέξεις) 

8η σειρά ασκήσεων 
 

Άλλα χρήσιμα εγχειρίδια:  

1) Lectures on Physics του R. Feynman (το πλέον συνιστώμενο!!!),  

2) Quantum Chemistry του I. R. Levine και  

3) Molecular Quantum Mechanics των P. Atkins και R. Freidman.    

και άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες:  

1) http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/quantum-phenomena, αναπαράσταση 

φαινομένων κβαντομηχανικής,  

2) http://www.youtube.com/watch?v=vwYs8tTLZ24, ομιλία του Dirac για την κβαντομηχανική,  

3) http://www.youtube.com/watch?v=aAgcqgDc-YM 

4) http://www.youtube.com/watch?v=1SrHzSGn-I8, σχετικές ομιλίες του Feynman 

5) https://www.youtube.com/watch?v=iVpXrbZ4bnU&ab_channel=PhysicsVideosbyEugeneKhutor

yansky 



6) https://www.youtube.com/watch?v=UjaAxUO6-Uw&ab_channel=TED-Ed 

7) https://www.youtube.com/watch?v=TQKELOE9eY4&ab_channel=TED-Ed 

8) https://www.youtube.com/watch?v=JMdO5KyjwAw&ab_channel=TED-Ed.   

 

Χημική Κινητική 

Στοιχειώδεις αντιδράσεις 

Μεταβολές συγκεντρώσεων 

Έκταση της αντίδρασης 

Ταχύτητα της αντίδρασης 

Τάξη της αντίδρασης 

Σταθερές ταχύτητας 

Μέθοδος ολοκλήρωσης 

Διαφορική Μέθοδος (~2 διαλέξεις) 

Αντίθετες Αντιδράσεις 

Τεχνικές μελέτης γρήγορων αντιδράσεων (μέθοδοι Ροής και Παλμού) 

Επίδραση της θερμοκρασίας στις ταχύτητες των αντιδράσεων 

Καταλύτης  (~1 διάλεξη) 

Εξίσωση Arrhenius 

Ενέργεια ενεργοποίησης 

Επιφάνειες δυναμικής ενέργειας 

Θεωρία Μεταβατικού Σταδίου (~2 διαλέξεις) 

Αντιδράσεις σε διάλυμα (διηλεκτρική σταθερά, ιονική ισχύς, υδροστατική πίεση) 

Γραμμικές σχέσεις ενέργειας Gibbs  (~1 διάλεξη) 

Δυναμική αντιδράσεων (μοριακές δέσμες-διαθέσιμοι μηχανισμοί) (~1 διάλεξη) 

Χημειοφωταύγεια 

Δυναμικοί υπολογισμοί 

9η σειρά ασκήσεων 

Σύνθετες αντιδράσεις και τύποι αυτών (~1 διάλεξη) 

Εξισώσεις ταχυτήτων σύνθετων αντιδράσεων 

Συνεχόμενες αντιδράσεις 

Steady-state treatment (~1 διάλεξη) 

Κινητικά ισοτοπικά φαινόμενα 

Σταθερές ταχύτητας και σταθερές ισορροπίας 

Αντιδράσεις ελευθέρων ριζών 

Αλυσιδωτές αντιδράσεις 

Αντιδράσεις οργανικής διάσπασης 

Φωτοχημικές αντιδράσεις 

Flash photolysis 

Κατάλυση-Ενζυμική κατάλυση (~1 διάλεξη) 

10η σειρά ασκήσεων 

 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σας δίνεται συγκεκριμένος αριθμός σειρών ασκήσεων να φέρετε 

σε πέρας (~10), καθώς και δύο (2) εξετάσεις (~80 min η πρώτη στο αντικείμενο της 

Κβαντομηχανικής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και ~50 min η δεύτερη στο αντικείμενο της 

Κινητικής την ημερομηνία της τελικής εξέτασης του μαθήματος).  Εφόσον επιλέξετε η 

εξαγωγή του τελικού σας βαθμού να πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας των δύο 

εξετάσεων, τότε πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχετε σε όλες τις σειρές ασκήσεων και να 

φροντίσετε για την ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ (εντός του εκάστοτε καθοριζομένου χρονικού πλαισίου) 

παράδοσή τους!  Μπορείτε να παραλείψετε μία (1) από τις σειρές ασκήσεων για έκτακτους 

λόγους.  Συγκεκριμένες ασκήσεις θα επιλύονται στις παραδόσεις ή/και θα δίδεται ο τρόπος 

επίλυσής τους.  Οι παραδοτέες σειρές ασκήσεων δεν επιστρέφονται.  Οι εκφωνήσεις των σειρών 



ασκήσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα: 

http://users.uoi.gr/melissas/notes/lecture%20notes.htm 

 

Εξαγωγή τελικού βαθμού για όσους συμπληρώσουν τις σειρές των ασκήσεων και συμμετέχουν 

στις δύο εξετάσεις:  

 

Συνολικός βαθμός όλων των παραδοτέων σειρών ασκήσεων

Συνολικός αριθμός των σειρών ασκήσεων

βαθμός της πρώτης εξέτασης *0.50)

(βαθμός της δεύτερης εξέτασης *0.30)

Τελικός Βαθμός του μαθήματος

*0,20
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+
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Απαραίτητη προϋπόθεση εξαγωγής της βαθμολογίας σας με τον ανωτέρω τρόπο είναι η 

επίτευξη επιτυχούς βαθμολογίας [βαθμός πέντε (5) και άνω] και στις δύο ανωτέρω 

εξετάσεις!!!   

 

Διδάσκων: Βασίλης Μελισσάς,  

γραφείο Φ3–012α (στο ισόγειο του κτιρίου Φ3 του τμήματος Φυσικής),  

τηλέφωνο: 26–5100–8471,  

fax: 26–5100–8682,  

e-mail: melissas@uoi.gr   


