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ΘΕΜΑ 1 

 

Ι. α) Κύκλος λειτουργίας στο επίπεδο P-V. 

 

P             1                2            1-2 και 3-4: ισοβαρείς (υπό σταθερές P2 και P1, αντίστοιχα, P1<P2,) 

                                                2-3 και 4-1: αδιαβατικές  

P1             4             3                 

0                                                 V 

Για το ιδανικό αέριο ισχύει η καταστατική του εξίσωση PV=nRT (όπου n=N/NA ο αριθμός 

γραμμομορίων). Αν εφαρμοστεί η καταστατική εξίσωση για τις δύο ισοβαρείς 

διεργασίες, βρίσκουμε ότι Τ2>Τ1 και Τ3>Τ4 (αφού V2>V1 και V3>V4, αντίστοιχα). Με 

χρήση και της εξίσωσης ΤV
γ-1

=σταθ. (που προκύπτει από την PV
γ
=σταθ.) για τις δύο 

αδιαβατικές διεργασίες, βρίσκουμε άμεσα ότι στο σημείο 2 του κύκλου λειτουργίας 

έχουμε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία (Τ2) ενώ στο 4 τη χαμηλότερη (Τ4). 

β) n=W/Q12=(Q12-Q34)/Q12 όπου Q12=Cp(T2-T1) και Q34=Cp(T3-T4). Επομένως,                

n=1-(T3-T4)/(T2-T1).  

Εφαρμόζοντας την εξίσωση Τ
γ
/P

γ-1
=σταθ. (που προκύπτει από την PV

γ
=σταθ.) για τις 

αδιαβατικές διεργασίες, προκύπτει ότι Τ1
γ
/P2 

γ-1
=Τ4

γ
/P1

γ-1
=Τ2

γ
/P2

γ-1
=Τ3

γ
/P1

γ-1
=σταθ. 

Λύνοντας ως προς Τ3 και Τ4 βρίσκουμε: T3=(P1/P2)
γ-1/γ

Τ2 και Τ4=(P1/P2)
γ-1/γ

Τ1. 

Επομένως, n=1-(P1/P2)
γ-1/γ

 (ως συνάρτηση των P1 και P2). 

γ) n=1-(P1/P2)
γ-1/γ

=1-(T4/T1)<ncarnot=1-(T4/T2) (απόδοση μιας μηχανής Carnot που 

λειτουργεί μεταξύ της ίδιας υψηλότερης θερμοκρασίας T2 και χαμηλότερης 

θερμοκρασίας T4, όπως και η θερμική μηχανή). 

 

  ΙΙ.  α)          F 

         2F1                                     2          F=CdT (καταστατική εξίσωση). Τ=σταθ, F ανάλογο d.   

          F1              1                      3                          Η ισόθερμη 1-2 λαμβάνει χώρα μεταξύ F1, 2F1  

                                                          και d1, 2d1 ενώ οι άλλες δύο διεργασίες είναι 

         0              d1      2d1       d         υπό σταθερή δύναμη και μήκος, αντίστοιχα. 



β) n=W/Q1-2, όπου W=Q1-2+Q2-3+Q3-1 και το έργο είναι γενικά της μορφής Fdx.  

Με εφαρμογή της καταστατικής εξίσωσης, βρίσκουμε άμεσα ότι: T1=T2=F1/Cd1 και 

Τ3=F1/2Cd1=T2/2. 

Επίσης, Q2-3=mC(T3-T2)=-mCT2/2   και  Q3-1= mC(T1-T3)-mF1d1=mCT2/2-mF1d1, 

Ενώ Q1-2=mCT2∫dd(d) με όρια d1 και 2d1 (όπου d(d) το διαφορικό του μήκους d). 

Επομένως, Q1-2=3mCd1
2
T2/2=3mF1d1/2. 

Με αντικατάσταση στη σχέση του W βρίσκουμε ότι: W=mF1d1/2 και η απόδοση 

βρίσκουμε ότι n=1/3 (33.3%).  

Η τιμή αυτή για την απόδοση μπορεί να προκύψει βέβαια άμεσα και από το 

γεωμετρικό σχήμα του ερωτήματος α) (κύκλος σε μορφή τριγώνου με τις παραπάνω 

παραμέτρους F,d για τις δεδομένες διεργασίες του κύκλου λειτουργίας της μηχανής). 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

α) H συνεισφορά των μεταφορικών κινήσεων στην ενέργεια μορίου διατομικού 

αερίου δίνεται από την έκφραση: Εμετ(n1,n2,n3)=(n1
2
+n2

2
+n3

2
)ħ

2
π

2
/(2md

2
). 

(αθροίσματα επιμέρους συνεισφορών για τους ανεξάρτητους, μεταξύ τους, 

κβαντικούς αριθμούς n1,n2,n3=1,2,…στις 3 διαστάσεις, όπου ο κάθε κβαντικός 

αριθμός αντιστοιχεί σε κίνηση σε μία διάσταση).  

Αντίστοιχα, η συνεισφορά της περιστροφικής κίνησης δίνεται από την έκφραση: 

Επερ(L)=ħ
2
L(L+1)/2Ι. (όπου ο κβαντικός  αριθμός της τροχιακής στροφορμής 

L=0,1,…, και Ι η ροπή αδρανείας). 

Τέλος, η συνεισφορά της ταλαντωτικής κίνησης δίνεται από την έκφραση: 

Εταλ(ν)=ħω(v+1/2). (όπου ο κβαντικός  αριθμός ταλάντωσης v=0,1,…, και ω η 

ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης). 

 

Aφού όλες οι παραπάνω συνεισφορές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, η συνολική 

ενέργεια μορίου διατομικού αερίου θα δίνεται ως άθροισμα των επιμέρους 

συνεισφορών: 

Εολ=Εμετ(n1,n2,n3)+Επερ(L)+Εταλ(ν). 

 

Η συνάρτηση επιμερισμού στα πλαίσια της κανονικής κατανομής (αφού το αέριο 

ισορροπεί θερμοδυναμικά με θερμική δεξαμενή σταθερής θερμοκρασίας Τ) δίνεται 

από την έκφραση: Ζ=Σgrexp[-Εολ/ΚΒΤ] όπου το άθροισμα είναι πάνω στις 

ενεργειακές (μικρο)καταστάσεις r του συστήματος και gr ο τυχόν εκφυλισμός τους. 

Επομένως, Ζ=ΣΣΣgrexp[-(Εμετ+Επερ+Εταλ)/ΚΒΤ] (τριπλό άθροισμα ανεξάρτητων 

συνεισφορών) και μετατρέπεται σε 3 ανεξάρτητα αθροίσματα για όλες τις εφικτές 

τιμές των κβαντικών αριθμών n1, n2, n3, L και v. 



Άρα Z=Σexp[-Εμετ/ΚΒΤ]Σgr,περexp[-Επερ/ΚΒΤ]Σexp[-Εταλ/ΚΒΤ] ή Ζ=ΖμετΖπερΖταλ όπου 

gr,περ=2L+1 (εκφυλισμός της στάθμης περιστροφής που δίνεται από τις 2L+1 δυνατές 

τιμές του μαγνητικού κβαντικού αριθμού της στροφορμής για κάθε τιμή του L).  

 

β) U=<E>=-∂lnZ/∂β=Uμετ+Uπερ+Uταλ ενώ F=-KBTlnZ=Fμετ+Fπερ+Fταλ (όπου β=1/ΚΒΤ) 

 

γ) Εφόσον ικανοποιείται η συνθήκη T>>T0=ħ
2
/2IKB, η συνάρτηση επιμερισμού λόγω 

περιστροφής μπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά λόγω “συνέχειας” του αντίστοιχου 

ενεργειακού φάσματος περιστροφής και το σχετικό άθροισμα μετατρέπεται στο 

αντίστοιχο ολοκλήρωμα: Zπερ≈∫exp{-[ħ
2
L(L+1)]/(2ΙKBT)}dL με όρια 0 έως άπειρο. 

Με αλλαγή μεταβλητής θέτοντας u=L(L+1), du=(2L+1)dL, προκύπτει άμεσα ότι: 

Zπερ≈2IKBT/ħ
2
. 

Επιπλέον, Uπερ=-∂lnZπερ/∂β=ΚΒΤ.  

 

δ) Για T<<T0=ħ
2
/2IKB, εφόσον καταλαμβάνονται μόνον οι τρεις χαμηλότερες 

στάθμες περιστροφής, προκύπτει άμεσα ότι Zπερ=1+3exp(-ħ
2
/ΙKBT)+5exp(-3ħ

2
/ΙKBT). 

Επιπλέον, Uπερ=(1/Zπερ)[(3ħ
2
/Ι)exp(-ħ

2
/ΙKBT)+(15ħ

2
/Ι)exp(-3ħ

2
/ΙKBT)] και στο όριο 

του απολύτου μηδενός η ενέργεια περιστροφής είναι μηδέν. 

 

ε) Γενικά, Zταλ=Σexp[-Εταλ/ΚΒΤ]=Σexp{-ħω(v+1/2)/(ΚΒΤ)}= 

exp{-ħω/(2ΚΒΤ)}Σexp{-ħωv/(ΚΒΤ)}.  

Αφού το ν παίρνει τιμές 0,1,…έως άπειρο η σειρά είναι γνωστή γεωμετρική πρόοδος 

που δίνεται από τη σχέση α1/1-λ όπου α1=1 (ο πρώτος όρος της προόδου για ν=0) και 

λ ο λόγος της, │λ│<1, που είναι ίσος με exp{-ħω/(ΚΒΤ)}. 

Επομένως, Zταλ=exp{-ħω/(2ΚΒΤ)}/[1-exp{-ħω/(ΚΒΤ)}]. 

Uταλ=-∂lnZταλ/∂β=ħω/{exp(ħω/ΚΒΤ)-1}. 

Εφόσον ικανοποιείται η συνθήκη T>>T1=ħω/KB, προκύπτει άμεσα ότι: Uταλ≈KBT 

(αφού exp(ħω/KBT)≈1+ħω/KBT) ενώ για Τ<<T1, Uταλ≈ħωexp(-ħω/KBT)≈0 (στο όριο 

του απολύτου μηδενός). 

 

 

ΘΕΜΑ 3 

α) S=KBlnW όπου W το πλήθος των εφικτών μικροκαταστάσεων του συστήματος 

μπορεί να δοθεί από τη σχέση: 

W=(2N)!/[(Ν+r)!(N-r)!], όπου 2Ν το πλήθος των συνδέσεων, Ν+r το πλήθος με 

μεταβολή κατά r (πχ. “διπλώνοντας” από το μέσο της αλυσίδας προς τη μία 

κατεύθυνση) και 2Ν-(Ν+r)=N-r το πλήθος των υπόλοιπων.  

Κάνοντας χρήση της προσεγγιστικής σχέσης του Stirling προκύπτει τελικά ότι: 

W=KB[2Nln(2N)-(N+r)ln(N+r)-(N-r)ln(N-r)], ως συνάρτηση του r. 

 

β) Με εφαρμογή της 1
ης

 αρχής της Θερμοδυναμικής δQ=TdS=dU+δW (1) όπου το 

έργο είναι της μορφής –Fdl λόγω της ασκούμενης “δύναμης” F και της αντίστοιχης 

μεταβολής του μήκους της αλυσίδας κατά dl, μπορούμε να υπολογίσουμε τη δύναμη 



ως συνάρτηση του r. Πιο συγκεκριμένα, αναλύοντας την S=f(U,l) ως άθροισμα των 

μερικών της παραγώγων ως προς U,l βρίσκουμε ότι: 

dS=(∂S/∂U)ldU+(∂S/∂l)Udl (2) ενώ dS=dU/T-Fdl/T από τη σχέση (1). Εξισώνοντας τα 

δεύτερα μέλη των σχέσεων (1) και (2) βρίσκουμε ότι:   

1/Τ==(∂S/∂U)l και -F/Τ==(∂S/∂l)U. 

Επομένως, F=-Τ(∂S/∂l)U=-T(∂S/∂r)(∂r/∂l) όπου r=l/2d και dr/dl=1/2d. 

Mε αντικατάσταση της έκφρασης της S που έχει βρεθεί στο ερώτημα α) και 

παραγώγιση του S ως προς r προκύπτει άμεσα ότι:  

F=(KBT/2d)ln[(N+r)/(N-r)]=(KBT/2d)ln[(1+r/Ν)/(1-r/Ν)]≈(KBTr)/(dN),    

αν θεωρήσουμε και ότι r/N<<1 και αναπτύξουμε τους σχετικούς λογάριθμους κατά 

Taylor: ln(1± r/N)≈ ± r/N (οπότε τελικά η F είναι ανάλογη του r). 

 

 

ΘΕΜΑ 4 

α) Εφόσον τα φερμιόνια υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli δε μπορούν 

δύο ή περισσότερα να καταλάβουν την ίδια κβαντική ενεργειακή (μονοσωματιδιακή) 

κατάσταση (ή αλλιώς να έχουν ίδιους όλους τους κβαντικούς αριθμούς). Επομένως, 

εφόσον υπάρχουν μόνο δύο ενεργειακές στάθμες διαθέσιμες για 3 φερμιόνια, δεν 

είναι δυνατόν να οριστούν εφικτές μικροκαταστάσεις (κατά συνέπεια, ούτε 

συνάρτηση επιμερισμού ή μέσα πλήθη κατάληψης, ερωτήματα β και γ) για ένα τέτοιο 

κβαντικό σύστημα αφού καμία στάθμη του δε μπορεί να καταληφθεί με πάνω από 1 

φερμιόνιο. 

 

δ) Αν τα 3 σωματίδια είναι μποζόνια, τότε δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό που 

μπορούν να καταλάβουν μια ενεργειακή στάθμη. 

Οι εφικτές μικροκαταστάσεις του συστήματος των 3 μποζονίων όταν μπορούν να 

καταλάβουν 2 ενεργειακές στάθμες ενεργειών Ε0=0 και Ε1=ε, είναι συνολικά 4, αφού 

τα μποζόνια είναι μη διακρίσιμα κβαντικά σωματίδια, με ενέργειες Εολ1=0 (και τα 3 

μποζόνια στην Ε0), Εολ2=3ε (και τα 3 μποζόνια στην Ε1), Εολ3=2ε (1 μποζόνιο στην Ε0 

και 2 στην Ε1) και Εολ4=ε (2 μποζόνια στην Ε0 και 1 στην Ε1). 

 

Ζ=Σexp(-βEr) με άθροισμα για όλες τις μικροκαταστάσεις r και β=1/ΚΒΤ (Για κάθε 

μικροκατάσταση, η αντίστοιχη ενέργειά της δίνεται από τη γενική έκφραση Εr=ΣniEi, 

όπου ni ο αριθμός σωματιδίων στην στάθμη ενέργειας Εi). Αντικαθιστώντας τις 

ενέργειες των μικροκαταστάσεων που υπολογίσαμε βρίσκουμε ότι:  

Z=1+exp(-βε)+exp(-2βε)+ exp(-3βε).  

 

Το μέσο πλήθος κατάληψης <ni> της ενεργειακής στάθμης i δίνεται από τη σχέση:                            

<ni>=(1/Z)Σniexp(-βEr) όπου το άθροισμα γίνεται πάνω σε όλα τα πλήθη κατάληψης της 

στάθμης i στις μικροκαταστάσεις r. Κάνοντας χρήση των υπολογισμών στο ερώτημα δ), 

βρίσκουμε ότι: <n1>=(1/Z)[3+exp(-2βε)+2exp(-βΕ)] και <n2>=(1/Z)[3exp(-3βε)+2exp(-2βε)+ 

exp(-βε)]. Για Τ<<, Ζ=1 ενώ τα μποζόνια θα τείνουν να καταλάβουν τη χαμηλότερη 

ενεργειακή στάθμη και άρα <n1>=3, <n2>=0, ενώ για Τ>>, Ζ=4 ενώ όλες οι στάθμες θα έχουν 

ίσα μέσα πλήθη κατάληψης <n1>=<n2>=3/2 (“ισοκατανομή των μποζονίων στις διαθέσιμες 



στάθμες”, άρα συμπεριφέρονται ως “κλασσικά” σωμάτια). Επίσης, για κάθε Τ, θα ισχύει ότι: 

<n1>+<n2>=3. 

Για διακρίσιμα (κλασσικά) σωματίδια, οι εφικτές μικροκαταστάσεις είναι πλέον 8 

(W=2
3
, 3 σωματίδια μπορούν να βρεθούν σε 2 δυνατές ενεργειακές στάθμες 

ενεργειών Ε0=0 και Ε1=ε). 

Οι εφικτές μικροκαταστάσεις έχουν ενέργειες Εολ1=0 (και τα 3 σωματίδια στην Ε0), 

Εολ2=3ε (και τα 3 σωματίδια στην Ε1), Εολ3=2ε (1 σωματίδιο στην Ε0 και 2 στην Ε1) 

και Εολ4=ε (2 σωματίδια στην Ε0 και 1 στην Ε1). Όμως οι ενέργειες Εολ3=2ε και Εολ4=ε 

είναι οι ενέργειες 6 συνολικά μικροκαταστάσεων (3 για κάθε μία ενέργεια) όπου τα 

διακρίσιμα σωματίδια μετά από αμοιβαία ανταλλαγή κατανέμονται στις 2 στάθμες 

(δηλαδή αν τα σωματίδια τα διακρίνω ως Α, Β και Γ τότε σε κάθε μια από αυτές τις 2 

ενέργειες αντιστοιχούν 3 μικροκαταστάσεις: πχ. στην Εολ3=2ε, αντιστοιχούν μία με τα 

Α,Β στην στάθμη ενέργειας ε, μία με τα Α,Γ στην στάθμη ενέργειας ε και μία με τα 

Β,Γ στην στάθμη ενέργειας ε). Παρομοίως, 3 διαφορετικές μικροκαταστάσεις έχουν 

Εολ4=ε (μία με τα Α,Β στην στάθμη ενέργειας 0, μία με τα Α,Γ στην στάθμη ενέργειας 

0 και μία με τα Β,Γ στην στάθμη ενέργειας 0). Προφανώς, σε αυτές τις περιπτώσεις 

το τρίτο σωματίδιο καταλαμβάνει την άλλη διαθέσιμη στάθμη. 

 

Z=1+3exp(-βε)+3exp(-2βε)+exp(-3βε) [ή Ζ=ζ
3
={1+exp(-βε)}

3
]. 

<n1>=(1/Z)[3+6exp(-βε)+3exp(-2βε)], 

<n2>=(1/Z)[3exp(-3βε)+3exp(-βε)+6exp(-2βε)]. 

Για Τ<<, Ζ=1 ενώ τα διακρίσιμα σωματίδια θα τείνουν να καταλάβουν τη 

χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη και άρα <n1>=3, <n2>=0, ενώ για Τ>>, Ζ=8 και όλες 

οι στάθμες θα έχουν ίσα μέσα πλήθη κατάληψης <n1>=<n2>=3/2 (“ισοκατανομή τους 

στις διαθέσιμες στάθμες”, άρα συμπεριφέρονται ως “κλασσικά” σωμάτια). Επίσης, 

για κάθε Τ, θα ισχύει ότι: <n1>+<n2>=3. 

 


