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ΘΕΜΑΤΑ  
ΘΕΜΑ 1 (1.5 μ.) 

Η ηλεκτρική επιδεκτικότητα συστήματος μοναδιαίου όγκου υπό σταθερή θερμοκρασία Τ δίνεται 

από τη σχέση χe=(∂P/∂E)T=[κ+(λ/Τ)]Ν+cNE
2
 όπου Ν ο αριθμός των μορίων του, P η πόλωση του 

και Ε η ένταση του εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Η μεταβολή της Τ ως συνάρτηση του Ε 

υπό σταθερή P δίνεται από τη σχέση (∂T/∂E)P=[κΤ
2
+λΤ+cE

2
Τ

2
]/[λΕ-ξΤ

2
], όπου τα κ,λ,ξ, 

c=σταθερές, χαρακτηριστικές του συστήματος.  

Να υπολογίσετε την P ως συνάρτηση των Ε και Τ. Δίνεται ότι για Ε=0 και Τ=Τ0, P=P0. 

 

ΘΕΜΑ 2 (5.5 μ.) 

I. (3 μ.) Κρυσταλλικό πλέγμα σχήματος κύβου περιλαμβάνει Ν (Ν>>) άτομα ενός στοιχείου. Κάθε 

άτομο μπορεί να βρίσκεται σε μία καθορισμένη πλεγματική θέση ή μπορεί να μετατοπιστεί από μια 

τέτοια θέση προς το κέντρο μιας από τις 8 θεμελιώδεις κυψελίδες που το περιβάλλουν η οποία 

μπορεί να καταληφθεί από ένα μόνο άτομο. Η συγκεκριμένη μετατόπιση έχει ως συνέπεια να 

αυξάνεται η ενέργεια του ατόμου κατά ε (ε=σταθ., >0), σε σχέση με τη μηδενική ενέργεια που έχει 

σε μια καθορισμένη πλεγματική θέση. Το σύστημα βρίσκεται σε θερμική επαφή με θερμική 

δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και αποκαθίσταται θερμοδυναμική ισορροπία. 

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

ενέργεια, δ) την εντροπία, ε) την θερμοχωρητικότητα (υπό σταθερό όγκο V) και στ) το πλήθος των 

ατόμων που μετατοπίζονται, ως συνάρτηση της Τ. ζ) Να προσδιορίσετε τις τιμές των 

θερμοδυναμικών μεγεθών που υπολογίσατε στα όρια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (Τ→0). 

 

ΙΙ (2.5 μ.) Μονοδιάστατη πολυμερική αλυσίδα αποτελείται από Ν (Ν>>) μόρια τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους. Το μήκος κάθε σύνδεσης που συνδέει δύο οποιαδήποτε διαδοχικά μόρια 

είναι d. Το ένα άκρο της αλυσίδας βρίσκεται σε μια σταθερή θέση και στο άλλο άκρο της 

τοποθετείται μάζα m εντός βαρυτικού πεδίου υπό την επίδραση της επιτάχυνσης της βαρύτητας g. 

Η γωνία μεταξύ δύο διαδοχικών συνδέσεων είναι 0° (προσανατολισμός τους προς την ίδια 

κατεύθυνση στον κατακόρυφο άξονα) ή 180° (προσανατολισμός τους προς αντίθετες κατευθύνσεις 

στον κατακόρυφο άξονα). Το σύστημα βρίσκεται σε θερμική επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ και αποκαθίσταται θερμοδυναμική ισορροπία.  

Λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια της m λόγω του βαρυτικού πεδίου, να προσδιορίσετε α) την 

εσωτερική ενέργεια, β) την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz και γ) την εντροπία στα όρια των πολύ 

χαμηλών (Τ→0) και πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα. δ) Να βρείτε τη συνάρτηση 

επιμερισμού και τα θερμοδυναμικά μεγέθη που υπολογίσατε στα ερωτήματα α, β και γ, ως 

συνάρτηση της Τ.  

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3 (3 μ.) 

Ι (1.5 μ.) Σύστημα δύο όμοιων, ανεξάρτητων, σωματίων είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ. Τα σωμάτια μπορούν να καταλάβουν δύο ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες 0 

και ε, αντίστοιχα. Το σύστημα με τη δεξαμενή βρίσκονται σε θερμοδυναμική ισορροπία.  

Να καταγράψετε όλες τις δυνατές μικροκαταστάσεις του συστήματος αν τα σωμάτια είναι α)  

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

κάθε μία περίπτωση. 

 

ΙΙ (1.5 μ.) Για ιδανικό κβαντικό αέριο Ν φερμιονίων (μάζας m και σπιν s το καθένα) που 

βρίσκονται σε μονοδιάστατο σύρμα μήκους L, να βρείτε: α) την πυκνότητα ενεργειακών του 

καταστάσεων ως συνάρτηση της ενέργειας και β) την ενέργεια Fermi ΕF ως συνάρτηση της 

συγκέντρωσης Ν/L των φερμιονίων καθώς και την εσωτερική ενέργεια U ως συνάρτηση των Ν, ΕF, 

για Τ=0. 

 

 

 

 

Δίνονται: H ταυτότητα (∂x/∂y)z(∂y/∂z)x(∂z/∂x)y=-1 για μια συνάρτηση z=z(x,y), η προσεγγιστική 

σχέση του Stirling lnN!≈NlnN-N για Ν>> και η σχέση coshx=(e
x
+e

-x
)/2. 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


