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ΘΕΜΑΤΑ  
ΘΕΜΑ 1 (2 μ.) 

I. (1.25 μ.) Για ένα μαγνητικό υλικό, κάθε μακροκατάσταση του περιγράφεται πλήρως από τη 

μαγνήτιση Μ, τη θερμοκρασία Τ και το μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Να εξάγετε τις τέσσερις 

θερμοδυναμικές σχέσεις Maxwell για αυτό το σύστημα, αφού πρώτα εκφράσετε τα ολικά 

διαφορικά της εσωτερικής ενέργειας, της ενθαλπίας, της ελεύθερης ενέργειας Helmholtz και της 

ελεύθερης ενέργειας Gibbs ως συνάρτηση των κατάλληλων ανεξάρτητων μεταβλητών. 

 

IΙ. (0.75 μ.) Η δύναμη F που ασκείται σε ελαστική ράβδο μεταβάλλοντας το μήκος της κατά 

ΔL=L-L0 (L0: το αρχικό μήκος) και η εσωτερική της ενέργεια U δίνονται από τις σχέσεις : 

F(T,L)=λ+cT(L-L0) (λ, c: θετικές σταθερές, Τ: θερμοκρασία) και U(T,L)=mT
4
/4+λ(L-L0)

2
/2 (m: 

θετική σταθερά), αντίστοιχα. 

α) Να υπολογίσετε το έργο και τη θερμότητα για μεταβολή του μήκους της από L0 σε 2L0 όταν η 

ράβδος υπόκειται σε ισόθερμη διεργασία υπό θερμοκρασία Τ. 

β) Να βρείτε τη διαφορική εξίσωση dL/dT=f(L,T) για μία αδιαβατική διεργασία. Σε ποια τιμή του 

L αλλάζει πρόσημο το dL/dT; Να σχολιάσετε το αποτέλεσμα.  

 

ΘΕΜΑ 2 (2 μ.) 

Πολυμερική αλυσίδα αποτελείται από Ν (Ν>>) μόρια τα οποία συνδέονται το ένα με το άλλο σε 

μία διάσταση. Το μήκος κάθε σύνδεσης που συνδέει δύο οποιαδήποτε διαδοχικά μόρια είναι d ενώ 

η γωνία μεταξύ δύο διαδοχικών συνδέσεων είναι 0° ή 180° (με ίδια πιθανότητα).  

α) Αν θεωρήσετε ότι ένας αριθμός συνδέσεων της αλυσίδας n1 είναι υπό γωνία 0° και ότι το μήκος 

της αλυσίδας είναι τότε L=2λd (λ>0) με 2λ=n1-n2 (όπου n2 ο αντίστοιχος αριθμός συνδέσεων υπό 

γωνία 180°), να υπολογίσετε, κάνοντας χρήση της μικροκανονικής συλλογής, το πλήθος των 

μικροκαταστάσεων W για το παραπάνω μήκος ως συνάρτηση των Ν και λ. 

β) Πως απλοποιείται η έκφραση του W για λ<<N; Να βρείτε την εντροπία της αλυσίδας ως 

συνάρτηση των Ν και λ για L<<Νd.  

γ) Για L<<Νd, να βρείτε τη δύναμη F που απαιτείται να ασκηθεί στην αλυσίδα για να διατηρήσει 

το μήκος L ως συνάρτηση των Ν, d, L και της θερμοκρασίας Τ (Για L=0, F=0). 

 

ΘΕΜΑ 3 (3 μ.) 

I. (1 μ.) Μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα, διακρίσιμα, σωμάτια 

καθένα από το τα οποία μπορεί να βρεθεί σε τρεις ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες 0, ε και 

2ε, αντίστοιχα. Οι ενεργειακές καταστάσεις του συστήματος είναι εκφυλισμένες με βαθμό 

εκφυλισμού gn=n+1 όπου το n=0, 1, 2 για την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη κατάσταση του 

συστήματος, αντίστοιχα. Το σύστημα βρίσκεται σε θερμική επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ και αποκαθίσταται θερμοδυναμική ισορροπία. 

Να βρείτε α) τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος, β) την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz, γ) 

την εσωτερική ενέργεια, δ) την εντροπία και ε) την θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο V, ως 



συνάρτηση της Τ. στ) Να προσδιορίσετε τις τιμές των θερμοδυναμικών μεγεθών που υπολογίσατε 

στα όρια των πολύ χαμηλών (Τ→0) και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα. 

 

IΙ. (2 μ.) Οι ενεργειακές στάθμες δισδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή δίνονται από τη 

σχέση : Εn,m=(n+m)Ε0, όπου τα n,m=0,1,2,… και το Ε0 είναι θετική σταθερά. α) Να υπολογίσετε τη 

συνάρτηση επιμερισμού Ζ του ταλαντωτή. Να συγκρίνετε το αποτέλεσμα που προκύπτει με το 

αντίστοιχο της περίπτωσης του μονοδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή με ενεργειακές 

στάθμες Εv=vΕ0 όπου v=0,1,2,… αφού πρώτα το προσδιορίσετε. Τι παρατηρείτε; 

β) Αν ένα μακροσκοπικό σύστημα αποτελούνταν από τρεις δισδιάστατους κβαντικούς αρμονικούς 

ταλαντωτές με τις ενεργειακές καταστάσεις του δισδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή του 

προηγούμενου ερωτήματος, ποια θα ήταν η συνάρτηση επιμερισμού του; Σε αυτήν την περίπτωση, 

να υπολογίσετε τη μέση ενέργεια του συστήματος και τη διασπορά της. Πως συγκρίνονται τα 

αποτελέσματα σας σε σχέση με τα αντίστοιχα για ένα μονοδιάστατο ταλαντωτή; 

 

ΘΕΜΑ 4 (3 μ.) 

Ι. (1.5 μ.) Κλασικό ιδανικό αέριο θερμοκρασίας Τ και όγκου V είναι σε επαφή/ισορροπία με μια 

μαγνητική επιφάνεια που αποτελείται από Ν0 θέσεις. Σε κάθε μία από τις Ν0 θέσεις της επιφάνειας 

μπορεί να προσροφηθεί ένα σωμάτιο του αερίου. Αν μια θέση είναι κενή έχει μηδενική ενέργεια 

ενώ αν σε αυτήν προσροφηθεί ένα σωμάτιο μπορεί να έχει ενέργεια -Ε0-μ0Β ή -Ε0+μ0Β (όπου μ0B 

είναι η ενέργεια αλληλεπίδρασης κάθε σωματίου με το μαγνητικό πεδίο B της επιφάνειας). 

α) Στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής συλλογής, να υπολογίσετε τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού 

και το γενικευμένο δυναμικό του αερίου ως συνάρτηση των Τ, V και του χημικού δυναμικού μ. 

β) Αντίστοιχα, να υπολογίσετε τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού και το γενικευμένο δυναμικό της 

επιφάνειας ως συνάρτηση των Τ, B και Ν0. 

 

ΙΙ. (1.5 μ.) Ιδανικό αέριο Ν φερμιονίων καταλαμβάνει όγκο V σε 3 διαστάσεις και βρίσκεται εντός 

σταθερού εξωτερικού μαγνητικού πεδίου έντασης Β στο απόλυτο μηδέν. Κάθε φερμιόνιο εντός του 

πεδίου έχει ενέργεια ε=(p
2
/2m)±μΒ όπου m η μάζα, p η ορμή και μ η μαγνητική ροπή του (το ± 

αντιστοιχεί σε προσανατολισμό της μαγνητικής ροπής κάθε φερμιονίου αντιπαράλληλα και 

παράλληλα, αντίστοιχα, στο πεδίο). 

Να υπολογίσετε α) την πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων ως συνάρτηση της ενέργειας και β) 

το χημικό δυναμικό μ του ως συνάρτηση της συγκέντρωσης των φερμιονίων, στο όριο του Β→0. 

Εντός του πεδίου, να βρείτε γ) την ορμή Fermi (που αντιστοιχεί στην ενέργεια Fermi) και δ) τη 

μέση ενέργεια των φερμιονίων, των οποίων οι μαγνητικές ροπές προσανατολίζονται παράλληλα 

και αντιπαράλληλα στο πεδίο, αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

Δίνονται: H προσεγγιστική σχέση του Stirling lnN!≈NlnN-N για Ν>>, η σχέση 1/Τ=(∂S/∂E)N,V, η 

σωματιδιακή συνάρτηση επιμερισμού ζ=V(2πmΚΒΤ)
3/2

/h
3
 στο κλασικό ιδανικό αέριο, η σχέση για 

τη διασπορά της ενέργειας σΕ
2
=-(∂<E>/∂β)V (β=1/ΚΒΤ), oι σχέσεις coshx=(e

x
+e

-x
)/2 και 

tanhx=sinhx/coshx, η σειρά Σx
n
=1/(1-λ) (για n=0 ως άπειρο) όπου x=θετική σταθερά και λ ο λόγος 

της σειράς (|λ|<1), η σειρά e
x
=Σx

n
/n! (για n=0 ως άπειρο) και το προσεγγιστικό ανάπτυγμα tanhx≈x 

για x<<1. 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


