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ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ EΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ: 09-01-12 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       Α.Μ.:

ΘΕΜΑΤΑ     

ΘΕΜΑ 1 (10%): Να δείξετε ότι ένα μακροσκοπικό σύστημα Σ που βρίσκεται σε θερμική επαφή 
με μια θερμική δεξαμενή Θ θερμοκρασίας Τ τείνει, στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, 
να ελαχιστοποιήσει την ελεύθερή του ενέργεια κατά Helmholtz F. Τι συμβαίνει, αντίστοιχα, με την 
ολική εντροπία του συνολικού συστήματος (Σ+Θ); 

ΘΕΜΑ  2  (20%): α)  Η  συνάρτηση  επιμερισμού  ενός  ιδανικού  αερίου  δίνεται  από  τη  σχέση 
Ζ(Τ,Ν,V)=[1/(h3NΝ!)][VΝ(2πmKT)3N/2],  όπου  K η  σταθερά  του  Boltzmann.  Στα  πλαίσια  της 
κανονικής  κατανομής,  να  βρείτε  την  εσωτερική  ενέργεια,  την  εντροπία,  την  ενθαλπία,  την 
ελεύθερη ενέργεια κατά Helmholtz και κατά Gibbs, και τη θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο, 
συναρτήσει των μεταβλητών V, N και T. β) Εντός δοχείου όγκου V που χωρίζεται από τοίχωμα σε 
δύο τμήματα ίσων όγκων  V1,  V2 (=V/2) με θερμοκρασία  T το καθένα βρίσκονται δύο ιδανικά 
αέρια ίσης μάζας  m και ίδιου αριθμού μορίων Ν1, Ν2 (=Ν/2) αλλά διαφορετικής σύστασης. Στη 
συνέχεια το τοίχωμα αφαιρείται και τα δύο αέρια αναμιγνύονται καταλαμβάνοντας όλον τον όγκο 
του δοχείου.  O συνολικός αριθμός μορίων των δύο αερίων παραμένει Ν. Χρησιμοποιώντας την 
έκφραση  της  εντροπίας  που  βρήκατε  στο  προηγούμενο  ερώτημα,  να  βρείτε  τη  μεταβολή  της 
εντροπίας του συστήματος των δύο αερίων μεταξύ αρχικής και τελικής κατάστασης. Κατά πόσο 
μεταβλήθηκε ο αριθμός των μικροκαταστάσεων του συστήματος; 

ΘΕΜΑ  3  (30%):  Μακροσκοπικό  σύστημα  αποτελείται  από  Ν  μη  διακρίσιμα  σωματίδια  και 
βρίσκεται σε θερμοκρασία Τ. Κάθε σωματίδιο του συστήματος μπορεί να έχει ενέργεια ε1 ή ε2 

(ε1>ε2). Αν θεωρήσετε ότι n1 και n2 το πλήθος σωματίδια του συστήματος έχουν ενέργειες ε1 και ε2, 
αντίστοιχα,  να  βρείτε  στα  πλαίσια  της  μικροκανονικής  κατανομής  μέσω  του  πλήθους  των 
μικροκαταστάσεων Ω α) την εντροπία S ως συνάρτηση των Ν, Ε και ε1, ε2 καθώς και β) τα n1 και 
n2, γ) την εσωτερική ενέργεια Ε, και δ) τη θερμοχωρητικότητα C του παραπάνω συστήματος, ως 
συνάρτηση των Ν, ε1, ε2 και Τ. ε) Πως απλοποιούνται οι εκφράσεις των Ε και C για ε1=+ε και ε2=-ε 
και  τι  τιμές  παίρνουν  στα  όρια  πολύ  χαμηλών  και  πολύ  υψηλών  θερμοκρασιών,  αντίστοιχα; 
(Υπόδειξη: Να εκφράσετε αρχικά τα n1 και n2 ως συνάρτηση των Ν, Ε και ε1, ε2)



ΘΕΜΑ 4 (40%): Παραμαγνητικό σύστημα θερμοκρασίας Τ αποτελείται από Ν άτομα, το καθένα 
από  τα  οποία  έχει  μαγνητική  ροπή  μ,  με  δύο  δυνατούς  προσανατολισμούς:  παράλληλα  ή 
αντιπαράλληλα  προς  εξωτερικό  μαγνητικό  πεδίο  έντασης  Η.  Αν  θεωρήσετε  ότι  n το  πλήθος 
μαγνητικές ροπές είναι προσανατολισμένες παράλληλα προς το πεδίο, να εκφράσετε στα πλαίσια 
της μικροκανονικής κατανομής μέσω του πλήθους των μικροκαταστάσεων Ω α) την ενέργεια Ε 
και την ολική μαγνητική ροπή Μ του συστήματος ως συνάρτηση του n και του Η β) το n και τα Ε, 
Μ ως συνάρτηση των Ν, Τ και Η. Τι τιμές παίρνουν τα τρία αυτά μεγέθη στα όρια των πολύ 
χαμηλών  και  πολύ  υψηλών  θερμοκρασιών  και  έντασης  πεδίου,  αντίστοιχα;  γ)  να  βρείτε  την 
πιθανότητα  που  αντιστοιχεί  στον  κάθε  δυνατό  προσανατολισμό  μιας  μαγνητικής  ροπής  δ)  να 
βρείτε την εντροπία ως συνάρτηση των Ν, Τ και Η και να εξετάσετε υπό ποιές συνθήκες μπορεί το 
σύστημα  να  αποκτήσει  αρνητική  “μαγνητική”  θερμοκρασία.  Να  βρείτε  σε  ποιές  ενέργειες  η 
εντροπία αποκτά την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της, αντίστοιχα, και να υπολογίσετε τις τιμές 
αυτές ε) να βρείτε τη θερμοχωρητικότητα και τη μαγνητική επιδεκτικότητα του συστήματος. 

(Θεωρείστε γνωστή τη σχέση του Stirling: lnN!=NlnN-N για Ν>> και τη σχέση 1/ΚΤ=∂lnΩ/∂E)

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


