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ΘΕΜΑΤΑ     

ΘΕΜΑ 1 (2.5 μ.): 
Η εντροπία του κλασικού ιδανικού αερίου, ως συνάρτηση της εσωτερικής ενέργειας U, του όγκου 
V και του αριθμού σωματιδίων του Ν, δίνεται από την παρακάτω έκφραση:
S=(N/Ni)Si+NKBln[(V/Vi)(U/Ui)3/2(Ni/N)5/2] (όπου Si, Vi, Ui, Ni είναι θετικές σταθερές).
Να βρείτε α) την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz F και την ενθαλπία Η ως συνάρτηση των Ν, V και 
Τ  (T  η θερμοκρασία) β) την ελεύθερη ενέργεια  Gibbs G,  ως συνάρτηση των Ν, P  και Τ γ) το 
χημικό  δυναμικό  μ,  ως  συνάρτηση  των  Ν, V  και  Τ  και  δ) το  γενικευμένο  δυναμικό  Φ  ως 
συνάρτηση των Τ, V και μ. Να σχολιάσετε τι εκφράζει το χημικό δυναμικό και πως σχετίζεται με 
την ενέργεια Gibbs.

ΘΕΜΑ 2 (3 μ.): 
Κλειστό μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται απο Ν μη αλληλεπιδρώντα, διακρίσιμα, σωματίδια 
καθένα από τα οποία μπορεί να βρίσκεται σε μία μόνο από δύο ενεργειακές στάθμες με ενέργειες 0 
και ε, αντίστοιχα (ε>0). 
α) Να εξηγήσετε υπό ποιές συνθήκες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μικροκανονική και την 
κανονική  κατανομή,  αντίστοιχα,  για  τη  μελέτη  της  στατιστικής  συμπεριφοράς  του  παραπάνω 
συστήματος.
β)  Κάνοντας  τις  κατάλληλες  παραδοχές,  να  υπολογίσετε,  στα  πλαίσια  της  μικροκανονικής 
κατανομής,  την εντροπία του συστήματος  ως συνάρτηση της εσωτερικής του ενέργειας και να 
βρείτε πότε είναι μέγιστη και ελάχιστη, αντίστοιχα.  
γ) Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία του συστήματος ως συνάρτηση της εσωτερικής του ενέργειας 
και να εξηγήσετε, υπό ποιες συνθήκες, μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές. 
δ) Να υπολογίσετε τη θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο CV και να δείξετε ότι παίρνει πάντα 
θετικές τιμές, ανεξαρτήτου θερμοκρασίας.
ε) Στα πλαίσια της κανονικής κατανομής, να βρείτε τη συνάρτηση επιμερισμού και, στη συνέχεια, 
την  ελεύθερη  ενέργεια  Helmholtz,  την  εσωτερική  ενέργεια,  την  εντροπία  και  τη 
θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο CV, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας του Τ. 

ΘΕΜΑ 3 (2μ.): Μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται από Ν το πλήθος, διακρίσιμους, κβαντικούς 
ταλαντωτές  με  ίδια  κυκλική  ιδιοσυχνότητα  ταλάντωσης  ω.  Οι  διακριτές  ενεργειακές  στάθμες 
καθενός  από  τους  ταλαντωτές  δίνονται  από  την  έκφραση:  En=(n+1/2)ħω  όπου  n=0,1,...∞,  o 
κβαντικός αριθμός που περιγράφει την αντίστοιχη στάθμη. Επιπλέον,  οι στάθμες παρουσιάζουν 
εκφυλισμό με βαθμό εκφυλισμού n+1 (για κάθε στάθμη δεδομένου n). 



Να υπολογίσετε,  στα πλαίσια της  κανονικής  κατανομής,  α)  τη  συνάρτηση επιμερισμού  Ζ του 
συστήματος  β)  την  ελεύθερη  ενέργεια  Helmholtz F  γ)  την  εσωτερική  του  ενέργεια  U  και  τη 
διασπορά της σE (ΔE) δ) την εντροπία του S και ε) τη θερμοχωρητικότητά του υπό σταθερό όγκο, 
ως συνάρτηση της θερμοκρασίας του Τ. 

ΘΕΜΑ 4 (2.5 μ.): 
Κβαντικό σύστημα μπορεί να βρίσκεται μόνο σε μια ενεργειακή κατάσταση ενέργειας  –ε  (ε>0). 
Αυτή  η  κατάσταση  μπορεί  να  είναι  άδεια,  να  καταλαμβάνεται  από  ένα  ηλεκτρόνιο  (με  δύο 
δυνατούς προσανατολισμούς του  spin, πάνω ή κάτω) ή να καταλαμβάνεται από δύο ηλεκτρόνια 
(και τα δύο  με  spin  πάνω ή με  spin  κάτω).  Εαν καταλαμβάνεται  από δύο  ηλεκτρόνια,  τότε  η 
απωστική ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση μεταξύ τους συνεισφέρει επιπλέον κατά μια ενέργεια W 
(>0) στη συνολική ενέργεια των ηλεκτρονίων που δίνεται τότε από την έκφραση: 
E=-ε(n1+n2)+Wn1n2 (n1 και  n2 είναι  μεταβλητές  που  εκφράζουν  τους  αριθμούς  κατάληψης  της 
παραπάνω κατάστασης και παίρνουν τιμές 0 ή 1, αντίστοιχα, αν είναι άδεια η κατηλειμμένη με ένα 
ηλεκτρόνιο).Το  σύστημα  βρίσκεται  σε  επαφή  με  θερμοχημική  δεξαμενή  σταθερού  χημικού 
δυναμικού μ. 
Στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής κατανομής, να βρείτε α) τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού ΖG 

του συστήματος, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας Τ, του μ και του ε.
β) το γενικευμένο δυναμικό Φ, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας Τ, του μ και του ε.
γ) το μέσο πλήθος ηλεκτρονίων, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας Τ, του μ και του ε.

Δίνονται  :   H προσεγγιστική  σχέση  του  Stirling:  lnN!≈NlnN-N για  Ν>>  και  οι  σχέσεις 
1/Τ=(∂S/∂U)N,V , P=-(∂F/∂V)N,T , μ=(∂F/∂N)T,V και Φ=F-μ<N>.

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


