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MΑΘΗMΑ: ΘEΩΡΙΑ OMAΔΩN ΣΤΗ ΦYΣΙΚΗ
EΞΑMHNO: 6o 1zοl0) ΠEPΙoΔΟΣ ΣEΠTEMBΡ]OY
ΣΧoΛΗ EMΦE
ΔΙAPΚEΙA: 2 ΩPEΣ

ΘEMA 1 (3 μoν): oι μταο'μματιομοi Lorentz δiνoιται απ6 τtgo16οειg
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για δfo ο'υoτηματα Σ, Σ' πoυ κινoδιται με ταμiτητα u τo 6να ωg προζ τo α}'λo κατ& τη

διειiθυνoη x. Nα βρεθοfν ο γεvητoραζ τoυ παραπ&νω μετασχηματιoμori Lorentz.

ΘEλ/LΔ'2 (2.5 μoν): A) Δεiξτε 6τι τo oriνολο τωv πινd,κων
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απoτελεi oμd.δα ωζ πρoζ τον πολλαπλαοιαoμ6 πιvd,κωv.

B) "Εoτω η o16oη πoλλαπλαoιαo'μori διαιrυoμd,των τoυ R3

(x, y, z). (χ', !', z') = (x * χ', ! * !', z + z'+ ηl) .

Απoδεiξτε 6τι τo αιiνoλο Η των διαr,υομd,των του R3 εφoδιαoμεvo με την παpαπανω
πPαξΙl πο λJ,απ},αoιαο μοιi αποτελεi o μ&δα (o μ&δα Ηe i senberg).

Eο'τωταυποαιiνoλαΑ:t{",),,z)e Hly=0''=0} καιΚ:{(x,!,z)eΙΙ|z=0}.Ε)'εγξτε
αν τα A, K εirrαι υπoομ&δεg του Η.

ΘEMA 3 (2.5 μoν): "Eoτω G μiα κυκλικη oμ&δα τ&ξηg 16 με γεινητoρα τo oτoι1εio A
και Η η υποομ6δα αυτηq με γενvητο pα Αo. Nα βρεθοfν 6}'α τα αrrναιivoλα του F{ oτηv
G καθcbg και o πiνακαg πο)'i'απλαoιαoμοιi για την oμtrδα παραγ6ντωv πηλiκου G/Η.

ΘEMA 4 (2 μoν): 'Eoτω η α}"γεβρα τoυ απλof αρμoιικο6 ταλαντωτη με γεwητoρεg,
Ι, N, α, α* πoυ ικανoπoιoιiν

|α,αr1= 1, |N,αf=_α' |N'α11_ α1

fΙ,αJ=Γ.Ι,or]= [1,N] = O

Eivαι η 6ξεβρα ημιαπiη; Bρεiτε την πρoσαρτημθvη αναπαρd,oταση τηζ d}"γεβραg αυτηq.


