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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (2 μ.) 

Σε μονοδιάστατο θερμοδυναμικό σύστημα που βρίσκεται σε θερμοκρασία Τ ασκείται δύναμη F η 

οποία δίνεται από τη σχέση F=cT
2
(L-L0) ως συνάρτηση του μήκους του L (L0 είναι το σταθερό 

μήκος του απουσία δύναμης και c=σταθ.). Για L=L0, η θερμοχωρητικότητα του συστήματος υπό 

σταθερό μήκος δίνεται από τη σχέση CL0=αΤ (α=σταθ.). 

Να υπολογίσετε α) τη μερική παράγωγο (∂S/∂L)T (όπου S(Τ,L) η εντροπία του) ως συνάρτηση των 

T, L και L0 αφού πρώτα εκφράσετε γενικά την εσωτερική ενέργεια U ως συνάρτηση των Τ, L και 

β) την S ως συνάρτηση των T, L, T0 και L0, θεωρώντας γνωστή την S(T0, L0).  

γ) Εάν το σύστημα βρεθεί σε αρχική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από θερμοκρασία T1 και 

μήκος L1, είναι θερμικά απομονωμένο από το περιβάλλον και υπό “στατική” διεργασία μεταβεί σε 

τελική κατάσταση με μήκος L2, να βρείτε την θερμοκρασία Τ2 της τελικής κατάστασης ως 

συνάρτηση των L0, T1, L1 και L2. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (3 μ.) 

Ι. (1.25 μ.) Παραμαγνητικό υλικό που αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα δίπολα βρίσκεται 

εντός μαγνητικού πεδίου σταθερής έντασης Β. Κάθε ένα από τα δίπολα έχει μαγνητική ροπή 

μέτρου μ και μπορεί να βρεθεί σε δύο καταστάσεις με ενέργειες ±μΒ καθώς προσανατολίζεται 

παράλληλα ή αντιπαράλληλα προς το πεδίο (το πρόσημο “δηλώνει” τον προσανατολισμό της ροπής 

σε σχέση με τo πεδίο, +: αντιπαράλληλα στο πεδίο και -: παράλληλα στο πεδίο). 

Να υπολογίσετε α) τον αριθμό μικροκαταστάσεων του συστήματος στην περίπτωση που Ν1 δίπολα 

προσανατολιστούν παράλληλα στο πεδίο ως συνάρτηση της ενέργειας του και των Ν, μ, Β,  

β) την ενέργεια του ως συνάρτηση της θερμοκρασίας του Τ και των Ν, μ, Β, αφού βρείτε τη 

συνθήκη υπό την οποία το σύστημα μπορεί να έχει αρνητική θερμοκρασία, 

και γ) την ολική μαγνητική ροπή του Μ ως συνάρτηση των Ν, μ, Β και Τ. 

 

ΙΙ. (1.75 μ.) Κλειστό σύστημα συγκροτείται από δύο ανεξάρτητα παραμαγνητικά υλικά με Ν1 και 

Ν2 δίπολα, αντίστοιχα, εντός μαγνητικού πεδίου σταθερής έντασης Β. Το σύστημα είναι 

απομονωμένο από το εξωτερικό περιβάλλον. Κάθε ένα από τα Ν1 και Ν2 δίπολα έχει μαγνητική 

ροπή μέτρου μ1 και μ2, αντίστοιχα, και μπορεί να βρεθεί σε δύο ενεργειακές καταστάσεις καθώς 

προσανατολίζεται παράλληλα ή αντιπαράλληλα προς το πεδίο. Αρχικά, τα δύο υλικά είναι 

απομονωμένα το ένα από το άλλο και έχουν καθορισμένες ενέργειες Ε1=c1Ν1μ1Β και Ε2=c2Ν2μ2Β, 

αντίστοιχα (c1, c2=σταθ.). Στη συνέχεια, έρχονται σε θερμική επαφή μεταξύ τους και το σύστημα 

μεταβαίνει στην τελική κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας.  

Εάν ο αριθμός μικροκαταστάσεων κάθε υλικού σε μια περιοχή ενεργειών μεταξύ Ε και Ε+δΕ 

(δΕ<<) δίνεται από τη γενική σχέση W(E)={exp(-E
2
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}δΕ, να βρείτε: 

 



α) τη σχέση που συνδέει τις ενέργειες των δύο υλικών ως συνάρτηση των Ν1, Ν2, μ1 και μ2, 

β) την ενέργεια του υλικού που αποτελείται από Ν1 δίπολα ως συνάρτηση των Ν1, Ν2, μ1, μ2, Β, 

και γ) τη θερμότητα που απορροφάται από αυτό το υλικό καθώς μεταβαίνει από την αρχική στην 

τελική κατάσταση. 

 

 

ΘΕΜΑ 3 (2 μ.) 
Κλασικό ιδανικό αέριο αποτελείται από Ν (Ν>>) σωματίδια, μάζας m το καθένα, σε όγκο V. Το 

αέριο είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ.  

Να υπολογίσετε α) τη συνάρτηση επιμερισμού του αερίου που αφορά μόνο τους μεταφορικούς 

βαθμούς ελευθερίας του ως συνάρτηση των m, V, N και Τ, θεωρώντας ότι ικανοποιείται η συνθήκη 

του πυκνού ενεργειακού φάσματος για το αέριο και ότι <d>>>h/p (<d>: μέση απόσταση, p: ορμή), 

β) την εσωτερική του ενέργεια U, γ) την ελεύθερη του ενέργεια Helmholtz F, δ) τη 

θερμοχωρητικότητά του υπό σταθερό όγκο CV και ε) να εξάγετε την καταστατική του εξίσωση.  

 

 

ΘΕΜΑ 4 (3 μ.) 

Ι. (1.75 μ.) Σύστημα δύο ανεξάρτητων σωματίων είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ. Τα σωμάτια μπορούν να καταλάβουν 3 δυνατές καταστάσεις με ενέργειες ε, 2ε 

και 3ε, αντίστοιχα (ε=σταθ.). Το σύστημα και η δεξαμενή είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία.  

Να καταγράψετε όλες 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) Να βρείτε χωρίς αναλυτικούς υπολογισμούς τις 

τιμές της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος στα όρια των πολύ χαμηλών και των πολύ υψηλών 

θερμοκρασιών, αντίστοιχα.  

 

ΙΙ. (1.25 μ.) Αν η συνάρτηση επιμερισμού κλασικού ιδανικού αερίου δίνεται από τη σχέση 

Ζ(N,Τ,V)={[(2πmKBT/h
2
)
3N/2

]V
N
}/N! και το αέριο βρίσκεται σε θερμοχημική ισορροπία με 

θερμοχημική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και χημικού δυναμικού μ με την οποία είναι σε επαφή, να 

υπολογίσετε α) τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού του ZG , β) το γενικευμένο δυναμικό του Φ και 

γ) την πίεση P, ως συνάρτηση των Τ, V και μ καθώς και δ) να εκφράσετε το μ ως συνάρτηση των P 

και T. 

 

 

 

 

 

 

Δίνονται: Η σχέση για τη δύναμη F που ασκείται σε ένα θερμοδυναμικό σύστημα F=-(∂U/∂L)T, η 

μερική παράγωγος (∂S/∂U)Ν,V=1/T, η σχέση για την πίεση P=-(∂F/∂V)T (F: η ελεύθερη ενέργεια 

Helmholtz), η προσέγγιση Stirling lnN!≈NlnN-N (για Ν>>), οι σχέσεις PV=KBTlnZG και Φ=F-μΝ, 

η σειρά e
x
=Σ(x

n
/n!) με δείκτη του αθροίσματος το n το οποίο παίρνει τιμές από 0 έως άπειρο και το 

ολοκλήρωμα ∫exp(-x
2
)dx=π

1/2
/2 με όρια το 0 και το άπειρο. 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


