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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       Α.Μ.:

ΘΕΜΑΤΑ     

ΘΕΜΑ 1 (10%): Να δείξετε ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, ένα ανοιχτό μακροσκοπικό σύστημα 
που βρίσκεται σε επαφή με μια θερμοχημική δεξαμενή χημικού δυναμικού μ τείνει, σε συνθήκες 
θερμοδυναμικής ισορροπίας, να μεγιστοποιήσει την εντροπία του. Υπό ποιές συνθήκες συμβαίνει 
αυτό; Τι συμβαίνει, αντίστοιχα, με τo γενικευμένο του δυναμικό και υπό ποιές συνθήκες; 

ΘΕΜΑ 2 (15%): Ι)  Μακροσκοπικό  σύστημα αποτελείται από Ν άτομα καθένα από τα οποία 
μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις τρεις καταστάσεις spin s=-1, 0, +1. Αν θεωρήσετε ότι n-1, n0 και 
n1  είναι ο αριθμός ατόμων του συστήματος που βρίσκονται σε κάθε μία από τις τρεις παραπάνω 
καταστάσεις  spin  και  ότι  όλα  έχουν  την  ίδια  ενέργεια  να  βρείτε  (μέσω  του  πλήθους  των 
μικροκαταστάσεων) στα πλαίσια της μικροκανονικής κατανομής α) την συνολική εντροπία του 
συστήματος ως συνάρτηση των n-1,  n0 και  n1.  β) σε ποια διευθέτηση των  spin  μεγιστοποιείται η 
εντροπία,  τη  μέγιστη  τιμή  της  εντροπίας  και  τον  αντίστοιχο  αριθμό  μικροκαταστάσεων  του 
συστήματος.

ΘΕΜΑ  3 (30%): Ένα μακροσκοπικό  σύστημα έχει  τέσσερις  δυνατές  ενεργειακές  στάθμες  με 
ενέργειες Εn=nε (ε>0) που αντιστοιχούν στους  κβαντικούς αριθμούς n=1,2,3 και 4. Οι αντίστοιχοι 
βαθμοί εκφυλισμού των παραπάνω ενεργειακών σταθμών είναι g=2,4,1 και 3. Το σύστημα είναι σε 
επαφή με  θερμική  δεξαμενή  θερμοκρασίας  Τ  και  αποτελείται  από  Ν σωματίδια τα  οποία  δεν 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Να βρείτε
α)  τους  λόγους  Ν2/Ν1,  Ν3/Ν1 και  Ν4/Ν1 του  πλήθους  των  σωματιδίων  που  βρίσκονται  στις 
διεγερμένες στάθμες Ε2,  Ε3  και Ε4 αντίστοιχα,  προς  το πλήθος των σωματιδίων στη θεμελιώδη 
στάθμη Ε1. 

β) τη συνάρτηση επιμερισμού ενός σωματίου και του συστήματος συναρτήσει των Τ και ε 
γ) τη μέση ενέργεια ενός σωματίου και του συστήματος συναρτήσει των Τ και ε 
δ) τη θερμοχωρητικότητα του συστήματος  και
ε)  τις  τιμές  της  ενέργειας  του  συστήματος  σε  πολύ  χαμηλές  και  πολύ  υψηλές  θερμοκρασίες, 
αντίστοιχα. 



ΘΕΜΑ 4 (25%):  Η επιφάνεια ενός δισδιάστατου κρυσταλλικού στερεού πλέγματος αποτελείται 
από Μ συγκεκριμένες, διακριτές, θέσεις κάθε μία από τις οποίες μπορεί να είναι είτε άδεια είτε να 
καταλαμβάνεται από ένα άτομο  ενέργειας -ε.  Θεωρώντας αμελητέα την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των γειτονικών ατόμων να βρείτε, στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής κατανομής, 
α) τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού ΖG των ατόμων που καταλαμβάνουν θέσεις στο πλέγμα ως 
συνάρτηση της θερμοκρασίας, του Μ και του χημικού δυναμικού [Υπόδειξη: Να θεωρήσετε ως n 
μια μεταβλητή με τιμές 1 και 0 που περιγράφει για κάθε θέση του πλέγματος αν καταλαμβάνεται, 
αντίστοιχα, από ένα άτομο ή όχι]
β) το γενικευμένο δυναμικό Φ των ατόμων που καταλαμβάνουν θέσεις στο πλέγμα ως συνάρτηση 
της θερμοκρασίας, του Μ και του χημικού δυναμικού
γ)  το  μέσο  πλήθος  ατόμων  <Ν>  που  καταλαμβάνουν  θέσεις  στο  πλέγμα  ως  συνάρτηση  της 
θερμοκρασίας, του Μ και του χημικού δυναμικού
δ) Η επιφάνεια του πλέγματος εκτίθεται σε ιδανικό αέριο ατόμων πίεσης  P και θερμοκρασίας Τ 
(ίσης με αυτή της επιφάνειας). Ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιείται για να υπάρχει κατάσταση 
θερμοχημικής  (θερμοδυναμικής)  ισορροπίας μεταξύ  των  ατόμων  του  αερίου  και  αυτών  που 
καταλαμβάνουν  θέσεις  στο  πλέγμα; Να  βρείτε  το  ποσοστό  <Ν>/Μ  των  ατόμων  που 
καταλαμβάνουν θέσεις στο πλέγμα ως συνάρτηση των P, T σε αυτήν την κατάσταση. 
[Υπόδειξη: Με χρήση της συνάρτησης επιμερισμού του ιδανικού αερίου                                     
Ζ(Τ,Ν,V)=[1/(h3NΝ!)][VΝ(2πmKT)3N/2], να βρείτε πρώτα την ελεύθερή του ενέργεια F].

ΘΕΜΑ 5 (20%): Υποθετικό ιδανικό αέριο Fermi όγκου V αποτελείται από N φερμιόνια μάζας m. 
Η ενεργειακή πυκνότητα σωματιδιακών καταστάσεων του αερίου είναι  D(E)=(2πmV/h2)Ε3/5.  Να 
βρείτε, μέσα στα πλαίσια της κατανομής Fermi-Dirac, στο απόλυτο μηδέν
α) την εσωτερική ενέργεια του αερίου ως συνάρτηση της ενέργειας Fermi ΕF

β) τη πυκνότητα n των φερμιονίων ως συνάρτηση της ΕF

γ) το ποσοστό φερμιονίων με ενέργειες μεταξύ ΕF/3 και 3ΕF/4
και  δ)  τη  θερμοκρασία  Τ,  ως  συνάρτηση  της  θερμοκρασίας  Fermi  TF,  στην  οποία  το  χημικό 
δυναμικό του αερίου μ=0.

Δίνονται  :   H προσεγγιστική σχέση του Stirling: lnN!≈NlnN-N για Ν>>, η καταστατική εξίσωση του 
ιδανικού  αερίου  PV=NKT  και  οι  σχέσεις   Φ=F-μ<Ν>,  1/Τ=(∂S/∂E)N,V ,  <Ν>=-(∂Φ/∂μ)Τ,V , 
μ=(∂F/∂<Ν>)Τ,V.

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


