
 

Κανονική εξέηαζη ηος μαθήμαηορ  ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

7
ο
 εξάμηνο καηεύθςνζηρ Φςζικού Εθαπμογών .Ε.Μ.Φ.Ε. 

(εξ’ αποζηάζεωρ) 

ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ ΕΞΕΣΑΗ 

Θέμαηα ΟΜΑΔΑ Α 

Η ΟΜΑΔΑ Α ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΟΤΔΑΣΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΠΟΤ ΛΗΓΕΙ  

ΑΠΟ: 0  ΕΩ: 4 

Διδάζκονηερ:  Α. Κςπίηζηρ, Μ. Μποςποςζιάν 

Σα δύο θέμαηα είναι ιζοδύναμα      Διάπκεια εξέηαζηρ:  1 ώπα και 20 λεπηά        1/2/2021 
 

ΘΕΜΑ 1
o
   

1. Τν ξόδην (Rh) θξπζηαιιώλεηαη ζε θπβηθή δνκή κέγηζηεο ππθλόηεηαο κε παξάκεηξν πιέγκαηνο                  

a = 0.3803 nm. Πνηα είλαη ε επηθαλεηαθή ππθλόηεηα (άηνκα/m
2
) ηνπ κεηάιινπ ζηα θξπζηαιινγξαθηθά 

επίπεδα {110}; 

2. Σηεγαλόο θνύξλνο πνπ πεξηέρεη αδξαλή αηκόζθαηξα ειίνπ δηαζέηεη παξάζπξν από παιώδε ππξηηία 

πάρνπο 3 mm θαη δηαηνκήο 600 mm
2
. Να ππνινγηζζεί ε ξνή ειίνπ (ζε άηνκα/s) κέζσ ηνπ παξαζύξνπ, ζε 

κόληκε θαηάζηαζε, αλ ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζηελ επηθάλεηα πςειήο πίεζεο είλαη 6.0  10
23

 άηνκα/m
3
, ελώ 

ζηελ επηθάλεηα ρακειήο πίεζεο είλαη πξαθηηθά κεδεληθή. Σηελ επηθξαηνύζα ζεξκνθξαζία, ν ζπληειεζηήο 

δηάρπζεο ηνπ ειίνπ ζε παιώδε ππξηηία είλαη ίζνο κε 10
−10

 m
2
/s. 

3. Με βάζε ην δηάγξακκα θάζεσλ γηα ην ζύζηεκα αξγηιίνπ – ππξηηίνπ (Al – Si) (βι. ζρήκα), ζεσξήζηε     

2.0 kg θξάκαηνο ρύηεπζεο κε 10% θ.β. ππξίηην. (α) Σε πνηα ζεξκνθξαζία ζα εκθαληζηεί ν πξώηνο 

θξύζηαιινο ζηεξενύ, θαηά ηε ςύμε ηνπ ηήγκαηνο; Πνηα είλαη ε πξσηνγελήο ζηεξεά θάζε θαη πνηα είλαη ε 

ζύζηαζή ηεο; (β) Σε πνηα ζεξκνθξαζία ην θξάκα ζηεξενπνηείηαη πιήξσο θαη πνηα είλαη ε ζύζηαζή ηνπ;     

(γ) Πνηα είλαη ε πξνεπηεθηηθή θάζε θαη πνηα ε πνζόηεηά ηεο ζηελ κηθξνδνκή; (δ) Πξνζδηνξίζηε ηηο 

πνζόηεηεο ηνπ ππξηηίνπ ζηα ζπζηαηηθά ηεο κηθξνδνκήο ηνπ θξάκαηνο. 

 

 

ΘΕΜΑ 2
o
 

(α) Έλα πιηθό ζρεκαηίδεη ηόζν θξπζηαιιηθή όζν θαη άκνξθε θάζε. Σρεδηάζηε ζε έλα δηάγξακκα ηε 

κεηαβνιή ηνπ εηδηθνύ κνξηαθνύ όγθνπ σο ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο 

θξπζηαιιηθήο θαη ηεο άκνξθεο θάζεο, γηα δύν δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο ςύμεο. Πώο επεξεάδεη ν ξπζκόο 

ςύμεο ηνπ ηήγκαηνο ην βαζκό αηαμίαο ζηελ παιώδε θάζε πνπ δεκηνπξγείηαη; Πώο απνηππώλεηαη απηό ζην 

δηάγξακκα πνπ ζρεδηάζαηε;  

(β) Εμεγήζηε γηαηί, γεληθά, ηα πνιπκεξή έρνπλ κεγαιύηεξε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα από ηα κέηαιια. Τη 

ζπκβαίλεη ζηελ εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ησλ πνιπκεξώλ θαηά ηελ παιώδε κεηάβαζε; Εμεγήζηε. 

(γ) Σηελ πεξηνρή ηεο λαλνηερλνινγίαο πνηά νλνκάδνληαη φαινόμενα κλίμακας (size effects); Δώζηε έλα 

παξάδεηγκα θιαζζηθνύ θαη έλα παξάδεηγκα θβαληηθνύ θαηλνκέλνπ θιίκαθαο, κε ηελ εξκελεία ηνπο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κανονική εξέηαζη ηος μαθήμαηορ  ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

7
ο
 εξάμηνο καηεύθςνζηρ Φςζικού Δθαπμογών .Δ.Μ.Φ.Δ. 

(εξ’ αποζηάζεωρ) 

ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ ΔΞΔΣΑΗ  

Θέμαηα ΟΜΑΓΑ Β 

Η ΟΜΑΓΑ Β ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΔ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΠΟΤ ΛΗΓΔΙ  

ΑΠΟ: 5  ΔΩ: 9 

Γιδάζκονηερ:  Α. Κςπίηζηρ, Μ. Μποςποςζιάν 

Σα δύο θέμαηα είναι ιζοδύναμα      Γιάπκεια εξέηαζηρ:  1 ώπα και 20 λεπηά        1/2/2021 
 

ΘΔΜΑ 1
ν
  

1. Τν παιιάδην (Pd) θξπζηαιιώλεηαη ζε δνκή FCC κε παξάκεηξν πιέγκαηνο a = 0.3890 nm. Πνηα είλαη ε 

γξακκηθή ππθλόηεηα (αξηζκόο αηόκσλ αλά m) ηνπ κεηάιινπ θαηά κήθνο ηεο θξπζηαιινγξαθηθήο 

δηεύζπλζεο [100]; 

2. Σηηο δύν πιεπξέο ελόο ραιύβδηλνπ ηνηρώκαηνο θνύξλνπ, πάρνπο 3 mm, έρεη απνθαηαζηαζεί δηαθνξηθή 

πίεζε αδώηνπ δηαηεξώληαο ηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπ αεξίνπ ίζεο κε 2 kg/m
3
 ζηελ πιεπξά πςειήο πίεζεο θαη 

0.2 kg/m
3
 ζηελ επηθάλεηα ρακειήο πίεζεο. Να ππνινγηζζεί ε ππθλόηεηα ξνήο (κάδαο) αδώηνπ κέζσ ηνπ 

ηνηρώκαηνο, ζε κόληκε θαηάζηαζε, αλ ζηελ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θνύξλνπ ν ζπληειεζηήο δηάρπζεο 

ηνπ αδώηνπ ζηνλ ράιπβα είλαη ίζνο κε 10
−10

 m
2
/s. 

3. Με βάζε ην δηάγξακκα θάζεσλ γηα ην ζύζηεκα αξγηιίνπ – ππξηηίνπ (Al – Si) (βι. ζρήκα), ζεσξήζηε    

1.0 kg θξάκαηνο ρύηεπζεο κε 10% θ.β. ππξίηην. (α) Σε πνηα ζεξκνθξαζία ζα εκθαληζηεί ν πξώηνο 

θξύζηαιινο ζηεξενύ, θαηά ηε ςύμε ηνπ ηήγκαηνο; Πνηα είλαη ε πξσηνγελήο ζηεξεά θάζε θαη πνηα είλαη ε 

ζύζηαζή ηεο; (β) Σε πνηα ζεξκνθξαζία ην θξάκα ζηεξενπνηείηαη πιήξσο; (γ) Πνηα είλαη ε πξνεπηεθηηθή 

θάζε θαη πνηα ε πνζόηεηά ηεο ζηελ κηθξνδνκή; (δ) Πξνζδηνξίζηε ηηο πνζόηεηεο ηνπ ππξηηίνπ ζηα 

κηθξνζπζηαηηθά ηνπ θξάκαηνο. 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
  

 (α) Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε 

ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε ηεο 

ζεξκνρσξεηηθόηεηαο Cp, γηα έλα εκη-

θξπζηαιιηθό πνιπκεξέο, ζηελ πεξηνρή ηεο 

παιώδνπο κεηάβαζεο.  

(i) Σην ζρήκα θαίλεηαη ν ηξόπνο πνπ 

εθηηκνύκε πεηξακαηηθά ηε κεηαβνιή ΔCp 

ηεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο θαηά ηελ παιώδε 

κεηάβαζε. Τη ζπκβαίλεη ζηελ εηδηθή 

ζεξκνρσξεηηθόηεηα ησλ πνιπκεξώλ θαηά 

ηελ παιώδε κεηάβαζε; Εμεγήζηε.  

(ii) Οη θακπύιεο 1 θαη 2 έρνπλ θαηαγξαθεί κε δηαθνξεηηθό ξπζκό ςύμεο. Εμεγήζηε αλαιπηηθά πνηα θακπύιε 

αληηζηνηρεί ζηνλ γξήγνξν θαη ζηνλ αξγό ξπζκό, αληίζηνηρα. 

(β) Σε ηη (κπνξεί λα) δηαθέξεη έλα λαλνζύλζεην πιηθό πνιπκεξηθήο κήηξαο από ην αληίζηνηρν ζύλζεην 

πιηθό; Δώζηε έλα παξάδεηγκα όπνπ ην λαλνζύλζεην έρεη λέα ηδηόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πνιπκεξηθή κήηξα.  

(γ) Καηά ην ζρεκαηηζκό ζηεξεάο δνκήο από έλα ζύλνιν αηόκσλ, εμεγήζηε γηα πνηό είδνο δεζκνύ είλαη 

πηζαλό λα ζρεκαηηζηεί i. θξπζηαιιηθή δνκή θαη ii. άκνξθε δνκή. Πνηά δνκή έρεη ην ζηεξεό SiO2 (ππξηηία); 

Εμεγήζηε. 

 



 

 

 



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - Μέρος Β - QUIZ 
Quiz ερωτήσεων Δεύτερου Μέρους (Α. Κυρίτσης)

* Απαιτούνται

1

Παρακαλώ εισαγάγετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, Αριθμό Μητρώου) * 

 

2

Για τις κύριες κατηγορίες υλικών (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή) και σε σχέση με τη θερμοχωρητικότητα, Cp, το 
γραμμικό συντελεστή θερμικής διαστολής, α,  και τη θερμική αγωγιμότητα, κ, ποιά ή ποιες από τις παρακάτω 
προτάσεις είναι σωστές;
(5 βαθμοί)

Τα μέταλλα έχουν τις μεγαλύτερες τιμές κ και α

Τα κεραμικά έχουν μεγαλύτερες τιμές κ από τα πολυμερή

Τα πολυμερή έχουν τις μεγαλύτερες τιμές Cp και α

Τα κεραμικά έχουν μικρότερες τιμές Cp και α από τα μέταλλα

3

Έστω ένα σύνθετο υλικό που αποτελείται από δύο συστατικά-φάσεις, με το συστατικό Α να είναι σε πλεόνασμα  
και το συστατικό Β να κατέχει ένα μικρό κλάσμα όγκου  fb (λ.χ. fb = 0.15) του σύνθετου υλικού. Εάν το μέτρο 
ελαστικότητας του Α είναι Εa= 10 GPa και του Β είναι Εb= 80 GPa  ποιά ή ποιές από τις παρακάτω προτάσεις 
είναι σωστές για τo μέτρο ελαστικότητας του σύνθετου υλικού, Εc;
(7 βαθμοί)

Η μέγιστη τιμή του Εc μπορεί είναι 22 GPa

Η τιμή του Εc βρίσκεται ανάμεσα στις τιμές 13 και 20.5 GPa

Η μέγιστη τιμή του Εc μπορεί να είναι 20.5 GPa

Καμμία από τις παραπάνω προτάσεις

2/13/2021

Mirtat
Highlight

Mirtat
Highlight

Mirtat
Highlight



4

Έστω ένα νανοσύνθετο υλικό που αποτελείται από δύο συστατικά-φάσεις, με τη φάση Α να είναι σε πλεόνασμα 
ενώ η φάση Β (με fb = 0.15) είναι διασπαρμένη ως νανοφάση. Τι απαιτείται για τον υπολογισμό του μέτρου 
ελαστικότητας για το νέο υλικό, Εc;
(5 βαθμοί)

Η κατάλληλη εξίσωση ενεργού μέσου

Πληροφορίες για τη διασπορά και μορφολογία των φάσεων

Τα μέτρα ελαστικότητας των δύο φάσεων

Όλες οι παραπάνω προτάσεις

Καμμία από τις παραπάνω προτάσεις

5

Σχετικά με τον υπολογισμό της μεταβολής της εντροπίας.
(7 βαθμοί)

𝑂.09 𝐽/(𝑔 𝐶) ∘

𝑂.18 𝐽/(𝑔 𝐶) ∘

𝑂.11 𝐽/(𝑔 𝐶) ∘

𝑂.13 𝐽/(𝑔 𝐶) ∘

2/13/2021
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6

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η θερμοκρασιακή εξάρτηση (κατά τη ψύξη) της θερμοχωρητικότητας Cp, για ένα 
ημι-κρυσταλλικό πολυμερές, στην περιοχή της υαλώδους μετάβασης. Ποιά ή ποιές προτάσεις είναι σωστές;
(5 βαθμοί)

Οι καμπύλες 1 και 2 προκύπτουν με διαφορετικό ρυθμό ψύξης

Ο βαθμός κρυσταλλικότητας του πολυμερούς επηρεάζει τη μορφή των καμπυλών του σχήματος

Η καμπύλη 3 προκύπτει για τον πιο αργό ρυθμό ψύξης

Η θερμοκρασία Τg είναι μικρότερη για την καμπύλη 3

2/13/2021
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7

Για τη θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης των πολυμερών που βασίζονται στα μονομερή του πίνακα ποιά ή 
ποιές αντιστοιχίσεις είναι σωστές;
(5 βαθμοί)

𝐷 με Τ𝑔 = −123 𝐶 και 𝐶 μεΤ𝑔 = 10 𝐶 ∘  ∘

𝐷 με Τ𝑔 = 10 𝐶 και 𝐶 με Τ𝑔 = 150 𝐶 ∘  ∘

Α με Τ𝑔 = 10 𝐶 και 𝐵 με Τ𝑔 = 150 𝐶 ∘  ∘

Α με Τ𝑔 = −67 𝐶 και 𝐵 με Τ𝑔 = 10 𝐶  ∘  ∘

8

Νανοσωματίδια 1-D χαρακτηρίζονται εκείνα που έχουν μία διάσταση με μέγεθος μικρότερο από 100 nm.
(3 βαθμοί)

Σωστό

Λάθος

2/13/2021
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Αυτό το περιεχόμενο δεν δημιουργήθηκε και δεν προσυπογράφεται από τη Microsoft. Τα δεδομένα που υποβάλλετε θα αποσταλούν στον κάτοχο της φόρμας.

Microsoft Forms

9

Τα νανοσωματίδια ZnO προτιμώνται σε κρέμες αντιηλιακής προστασίας, σε σχέση με τα μικροσκοπικά 
σωματίδια ZnΟ, διότι
(5 βαθμοί)

Εχουν αντιβακτηριδιακή δράση

Ενισχύουν την ενυδάτωση του δέρματος

Παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στις υπεριώδεις ακτινοβολίες

Δεν σκεδάζουν το ορατό φως

10

Εαν παρασκευάσουμε ένα σύνθετο υλικό με 10% έγκλεισμα (σφαίρες με διάμετρο 1 μm) και ένα νανοσύνθετο 
πολυμερούς, PNC, με 10% έγκλεισμα (σφαίρες με διάμετρο 10 nm) φαινόμενα διεπειφανειών εμφανίζονται μόνο 
στα PNCs.
(3 βαθμοί)

Σωστό

Λάθος

11

Τα φαινόμενα κλίμακας μπορουν να χαρακτηριστούν ως «κλασσικά» ή ως «κβαντικά» φαινόμενα κλίμακας. Ποιά 
οι ποιές προτάσεις είναι σωστές;
(5 βαθμοί)

Η εξάρτηση της τήξης σωματιδίων από το μέγεθός τους ερμηνεύεται «κλασσικά»

Η εξάρτηση της υαλώδους μετάβασης λεπτού πολυμερικού υμενίου από το πάχος του ερμηνεύεται «κβαντικά»

Η εξάρτηση του χρώματος σωματιδίων από το μέγεθός τους ερμηνεύεται «κβαντικά»

Τα πλασμόνια είναι αντικείμενο «κλασσικών» θεωριών για τα μέταλλα

2/13/2021
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - Μέρος Β - QUIZ
Εξέταση πολλαπλής επιλογής 01-02-2021 (Μ. Μπουρουσιάν)

Παρακαλώ εισαγάγετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail και αριθμό μητρώου.1.

 

Το λίθιο με κυβική δομή (BCC) με παράμετρο πλέγματος α =0.3508 nm περιέχει ένα πλεγματικό κενό ανά 200 
μοναδιαίες κυψελίδες. Ο αριθμός των πλεγματικών κενών ανά κυβικό εκατοστό είναι:
(5 βαθμοί)

2.

1.158 × 10
20

8.634 × 10
21

6.022 × 10
23

Η διείθυνση μέγιστης πυκνότητας σε μια δομή μετάλλου FCC είναι:
(5 βαθμοί)

3.

[100]

[111]

[110]

Κατά τη θερμική κατεργασία του πυριτίου με σκοπό την ενσωμάτωση προσμίξεων, λαμβάνει χώρα τυπικά ένα 
στάδιο προεναπόθεσης, κατά το οποίο η διάχυση της πρόσμιξης μπορεί να περιγραφεί:
(5 βαθμοί)

4.

Με ένα μοντέλο μη-μόνιμης κατάστασης σε ημιάπειρο στερεό, σύμφωνα με το οποίο η συγκέντρωση της πρόσμιξης στην
επιφάνεια του ημιαγωγού διατηρείται σταθερή.

Με τον πρώτο νόμο του Fick για μόνιμη κατάσταση.

Με ένα μοντέλο μη-μόνιμης κατάστασης σε ημιάπειρο στερεό, σύμφωνα με το οποίο η συγκέντρωση της πρόσμιξης στην
επιφάνεια του ημιαγωγού μειώνεται σταδιακά.

Θεωρητικά, στις ενώσεις με δομή ορυκτού άλατος, ο λόγος των ακτίνων κατιόντος-ανιόντος:
(5 βαθμοί)

5.

Είναι ίσος με 0.414

Λαμβάνει τιμές στο διάστημα 0.414 έως 0.732

Είναι ίσος με 0.732

2/13/2021
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Η στοίβαξη ασυμπίεστων σφαιρών που οδηγεί στον σχηματισμό μιας εξαγωνικής δομής γίνεται σύμφωνα με τη 
διαδοχή στρωμάτων
(5 βαθμοί)

6.

...ΑΒΑΒΑΒ...

...ΑΒCABC...

...ABACABAC...

Μια αταξία Frenkel σε ένα ατομικό μέταλλο Μ είναι
(5 βαθμοί)

7.

Ένα άτομο πρόσμιξης σε θέση παρεμβολής.

Μια κενή θέση Μ και ένα άτομο Μ σε θέση παρεμβολής.

Μία κενή θέση Μ και μία κενή θέση παρεμβολής.

Σε έναν σύμφωνο μετασχηματισμό φάσης:
(5 βαθμοί)

8.

Επέρχεται μεταβολή της σύστασης σε μία τουλάχιστον από τις εμπλεκόμενες φάσεις.

Ένα ομοιογενές στερεό μετατρέπεται θερμαινόμενο σε ένα υγρό δια μέσου μιας περιοχής μερικής τήξης.

Η σύσταση των εμπλεκόμενων φάσεων παραμένει σταθερή.

Οι διαταραχές έλικα είναι:
(5 βαθμοί)

9.

Γραμμικές πλεγματικές παραμορφώσεις.

Διεπιφανειακές ατέλειες.

Διαχωριστικά όρια κόκκων με κατοπτρική συμμετρία.

Κατά την ψύξη ενός στερεού μέσω ενός ευτηκτοειδούς σημείου παράγονται:
(5 βαθμοί)

10.

Ένα στερεό διάλυμα δύο συστατικών.

Δύο διαφορετικές στερεές φάσεις.

Μια στερεά και μια υγρή φάση.

Όταν θερμαίνεται ένα στερεό μέσω ενός περιτηκτικού σημείου παράγεται:
(5 βαθμοί)

11.

Ένα στερεό με την ίδια σύσταση και ένα υγρό.

Ένα στερεό με διαφορετική σύσταση και ένα υγρό.

Ένα υγρό με διαφορετική σύσταση.
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