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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (3 μ) 

Ι. (1.5 μ) Κλασικό μονοατομικό ιδανικό αέριο Ν σωματίων περιγράφεται από μια ειδική 

συνάρτηση επιμερισμού Ζ που δίνεται από τη σχέση Ζ(Τ,Ν,P)=[{(2πm)
3/2

(KBT)
5/2

}/(Ph
3
)]

N
, υπό 

συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας Τ και πίεσης P. Η ελεύθερη ενέργεια Gibbs G του αερίου δίνεται 

από τη σχέση G=-KBTlnZ. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική μορφή της θεμελιώδους ταυτότητας της 

θερμοδυναμικής, να υπολογίσετε α) την G(T,N,P), β) το χημικό δυναμικό μ(Τ,P), γ) την εντροπία 

S(T,N,P) και δ) να εξάγετε την καταστατική εξίσωση V=V(T,N,P) του αερίου. 

 

ΙΙ. (1.5 μ) α) Δύο δοχεία όγκου V1 και V2, αντίστοιχα, συνδέονται μέσω μιας βαλβίδας που αρχικά 

είναι κλειστή. Στο κάθε δοχείο βρίσκονται Ν σωμάτια του ίδιου κλασικού ιδανικού αερίου, υπό 

ίδια πίεση P αλλά υπό διαφορετικές θερμοκρασίες Τ1 και Τ2, αντίστοιχα. Το σύστημα είναι 

απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον.  

α) Να βρείτε την τελική θερμοκρασία και τη μεταβολή εντροπίας του συστήματος ως συνάρτηση 

των Τ1, Τ2, μετά το άνοιγμα της βαλβίδας και την αποκατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας.  

β) Στην περίπτωση που τα δύο δοχεία είχαν αρχικά κοινή θερμοκρασία Τκ, ποια θα είναι τότε η 

τελική θερμοκρασία και η μεταβολή εντροπίας του συστήματος; Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα, 

έχοντας υπόψη το παράδοξο του Gibbs. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (3.5 μ) 

Ι. (2 μ) Κλειστό παραμαγνητικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα δίπολα μαγνητικής 

ροπής μέτρου μ το καθένα εντός σταθερού μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Κάθε δίπολο μπορεί να 

βρεθεί σε 2 δυνατές ενεργειακές καταστάσεις που αντιστοιχούν σε προσανατολισμό του 

παράλληλα ή αντιπαράλληλα στο πεδίο με ενέργειες –μΒ και +μΒ, αντίστοιχα.  

α) Να υπολογίσετε το πλήθος μικροκαταστάσεων, την ενέργεια U και την ολική μαγνητική ροπή 

(μαγνήτιση) του συστήματος όταν καθορισμένος αριθμός διπόλων του Ν1 προσανατολίζονται 

παράλληλα στο πεδίο. Στη συνέχεια, να βρείτε β) την εντροπία του ως συνάρτηση των U, Β και να 

την παραστήσετε γραφικά σχολιάζοντας την, γ) τη θερμοκρασία του Τ ως συνάρτηση των U, Β, δ) 

το λόγο του αριθμού διπόλων του που προσανατολίζονται παράλληλα και αντιπαράλληλα στο 

πεδίο ως συνάρτηση του λόγου Β/Τ και ε) την θερμοχωρητικότητα του υπό σταθερό Β, CΒ, ως 

συνάρτηση του Β/Τ. στ) Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα των ερωτημάτων δ και ε στα όρια των 

πολύ χαμηλών/υψηλών θερμοκρασιών και να εξάγετε τον νόμο Curie. 



ΙΙ. (1.5 μ) Κλειστό παραμαγνητικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα δίπολα 

μαγνητικής ροπής μέτρου μ το καθένα εντός σταθερού μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Κάθε δίπολο 

μπορεί να βρεθεί σε 3 δυνατές ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες –μΒ, 0 και +μΒ, αντίστοιχα. 

Το σύστημα είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ με την οποία ισορροπεί 

θερμοδυναμικά.  

Να υπολογίσετε α) τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος Ζ, β) την εσωτερική του ενέργεια 

U, γ) την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz F και δ) τη μαγνήτιση Μ, ως συνάρτηση του λόγου B/Τ. 

 

 

ΘΕΜΑ 3 (3.5 μ) 
Ι. (2 μ) Μονοδιάστατος κβαντικός αρμονικός ταλαντωτής με ενεργειακά επίπεδα En=(n+1/2)ħω 

όπου n=0,1,2,..βρίσκεται σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ με την οποία και 

ισορροπεί θερμοδυναμικά.  

Να υπολογίσετε α) τη συνάρτηση επιμερισμού Ζ του, β) την εσωτερική του (μέση) ενέργεια U 

μέσω του ορισμού για τη μέση τιμή καθώς και απευθείας μέσω της Ζ, γ) τη διασπορά της ενέργειας 

σU, δ) την ελεύθερη του ενέργεια Helmholtz F, την εντροπία του S και ε) την θερμοχωρητικότητά 

του υπό σταθερό όγκο CV. Τι τιμές παίρνουν τα U, σU και CV στα όρια των πολύ χαμηλών και πολύ 

υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα; Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα στα παραπάνω όρια. 

 

ΙI. (1.5 μ) Σύστημα τριών όμοιων, ανεξάρτητων, σωματίων βρίσκεται σε επαφή με θερμική 

δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Τα σωμάτια μπορούν να καταλάβουν 2 δυνατές καταστάσεις με 

ενέργειες ε1 και ε2 , αντίστοιχα (ε1, ε2=σταθ.). Το σύστημα και η δεξαμενή είναι σε θερμοδυναμική 

ισορροπία.  

Να καταγράψετε τις εφικτές μικροκαταστάσεις του συστήματος αν τα σωμάτια είναι α) διακρίσιμα, 

β) φερμιόνια και γ) μποζόνια. δ) Να υπολογίσετε τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος 

ξεχωριστά για κάθε είδος σωματίων. ε) Πως κατανέμονται τα σωμάτια στις δύο ενεργειακές 

στάθμες στα όρια των πολύ χαμηλών και πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα;  

 

 

 

 

 

 

Δίνονται: Η προσέγγιση του Stirling lnN!≈NlnN-N (για Ν>>), η σχέση που δίνει την εντροπία 

κλασικού ιδανικού αερίου S(Ν,U,V)=NKBln[(V/N)(4πmU/3h
2
N)

3/2
]+5NKΒ/2, οι σχέσεις 

1/Τ=(∂S/∂U)Ν,V και σU
2
=-(∂U/∂β)V (όπου β=1/ΚΒΤ), οι μαθηματικές σχέσεις sinhx=(e

x
-e

-x
)/2, 

coshx=(e
x
+e

-x
)/2, tanhx=sinhx/coshx, cothx=coshx/sinhx όπου tanhx≈x και cothx≈1/x για x<<1 ενώ 

cothx≈1 για x>>1, η παράγωγος d/dx(sinhx)=coshx καθώς και η σειρά Σexp(-αn)=1/(1-λ] με δείκτη 

του αθροίσματος το n που παίρνει τιμές από 0 έως άπειρο (α: σταθερά) και λ ο λόγος δύο 

διαδοχικών όρων της σειράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


