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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (3μ) 

I. Η πίεση λόγω ακτινοβολίας στο εσωτερικό κοιλότητας όγκου V δίνεται από τη σχέση P=cT
4
/3 

όπου Τ η θερμοκρασία και το c=σταθερά. 

α) Να σχεδιάσετε έναν αντιπροσωπευτικό “κύκλο” λειτουργίας στο επίπεδο V-Τ, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το σύστημα πηγαίνει από την αρχική κατάσταση (V1, T1) στην τελική κατάσταση (V2, 

T2) με τρεις διαδοχικές διεργασίες: μια ισόθερμη (υπό Τ1) μια ισόχωρη (υπό V2) και μια διεργασία 

στην οποία VT
3
=σταθ (έστω Τ1<Τ2, V1>V2). 

β) Να υπολογίσετε το έργο για μετάβαση από την κατάσταση (V1, T1) στη (V2, T2) ξεχωριστά για 

την ισόθερμη και την ισόχωρη διεργασία και, στη συνέχεια, για τη διεργασία όπου VT
3
=σταθ.  

 

ΙΙ. Σιδηρομαγνητικό υλικό εμφανίζει μέγιστη αυθόρμητη μαγνήτιση Μ0 για Τ=0 (απουσία πεδίου) 

ενώ Μ=0 σε θερμοκρασία Τc. Για Τ<Tc, η μαγνητική επιδεκτικότητα χμ και η θερμοκρασιακή 

εξάρτηση της Μ (υπό σταθερό μαγνητικό πεδίο Β) δίνονται από τις παρακάτω δύο εκφράσεις: 

χμ=(∂M/∂Β)T = {c/[1-(T/Tc)]} + 3λΒ
2
 

και (∂M/∂Τ)Β = f(B)/{Τc[1-(T/Tc)]
2
} – M0/{2Τc[1-(T/Tc)]

1/2
} 

όπου τα c, λ, Tc και Μ0 είναι σταθερές ενώ η f(B) είναι συνάρτηση μόνο του πεδίου (με f(B=0)=0). 

Να βρείτε α) τη συνάρτηση f(B), λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μ είναι συνάρτηση μόνο της 

κατάστασης, και β) την καταστατική εξίσωση του συστήματος Μ=Μ(Τ,B).  

 

 

ΘΕΜΑ 2 (2.5 μ) 

Μονοδιάστατη πολυμερική αλυσίδα αποτελείται από Ν (Ν>>) όμοια τμήματα μήκους d το καθένα 

τα οποία διαδοχικά συνδέονται μεταξύ τους (επί του άξονα z). Η γωνία μεταξύ δύο διαδοχικών 

τμημάτων είναι 0
°
 ή 180°. Σε κάθε ένα από τα δύο ενδεχόμενα αντιστοιχεί ίδια ενέργεια.  

α) Αν θεωρήσουμε ότι ένας αριθμός τμημάτων της αλυσίδας n1 είναι προσανατολισμένος προς τη 

μία κατεύθυνση του άξονα z (έστω την “θετική”) και ότι το μήκος της αλυσίδας είναι τότε L, να 

υπολογίσετε, κάνοντας χρήση της μικροκανονικής κατανομής, το πλήθος των μικροκαταστάσεων 

της αλυσίδας και την εντροπία της ως συνάρτηση των Ν και n1.  

β) Να βρείτε τη δύναμη F που μπορεί να ασκηθεί στην αλυσίδα (για αλλαγή του προσανατολισμού 

πχ. διαδοχικών τμημάτων του) ως συνάρτηση των Ν, d, n1 και της θερμοκρασίας Τ. 

γ) Να εκφράσετε ξεχωριστά το n1 και το L ως συνάρτηση των Ν, d, Τ και F. Τι τιμές παίρνει το 

n1/N στα όρια Τ→0 και Τ→∞; Σε ποια οριακή Τ η σχέση για το L οδηγεί στο νόμο του Hooke;  

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ 3 (2.5 μ) 
α) Ν ανεξάρτητα, διακρίσιμα, άτομα μπορούν να καταλάβουν συγκεκριμένες θέσεις στην επιφάνεια 

ενός στερεού. Συνολικά, υπάρχουν Μ διαθέσιμες θέσεις (Μ>>Ν). Οι θέσεις αυτές είναι τριών 

διαφορετικών ειδών (Α, Β και Γ) και έχουν διαφορετικές ενέργειες. 5% από τις Μ θέσεις είναι 

τύπου Α με μηδενική ενέργεια (όταν καταλαμβάνεται οποιαδήποτε από αυτές). 20% είναι τύπου Β 

έχοντας κάθε μία ενέργεια ε>0. Τέλος, 75% είναι τύπου Γ έχοντας κάθε μία ενέργεια 2ε. Το 

σύστημα βρίσκεται σε επαφή και ισορροπεί θερμοδυναμικά με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. 

Να υπολογίσετε:  

α) τη σωματιδιακή συνάρτηση επιμερισμού (ανά άτομο) και αυτήν του συστήματος, ως συνάρτηση 

των Μ και ε, 

β) την αναλογία ατόμων σε θέσεις τύπου Γ προς τύπου Α, 

γ) την εσωτερική ενέργεια, την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz, την εντροπία και τη 

θερμοχωρητικότητα των ατόμων στο όριο KBT<<ε (KB: σταθερά Boltzmann), λαμβάνοντας υπόψη 

ότι μόνο οι δύο χαμηλότερες ενεργειακά θέσεις μπορούν να καταληφθούν από άτομα, 

δ) την πιθανότητα ένα άτομο να βρεθεί σε θέση τύπου Γ στο όριο KBT>>ε 

και ε) την εντροπία όταν Τ→∞. 

 

 

ΘΕΜΑ 4 (2 μ) 

Ι. Να αποδείξετε ότι για ένα ιδανικό αέριο φερμιονίων όπου <ni> είναι το μέσο πλήθος μιας 

μονοσωματιδιακής κατάστασης i, ισχύει η σχέση: PV=-KBT∑ln[1-<ni>] (άθροισμα για όλα τα i).     

Τι συμβαίνει στο κλασικό όριο; 

 

ΙΙ. Σύστημα δύο ανεξάρτητων φερμιονίων βρίσκεται σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας 

Τ. Τα φερμιόνια μπορεί να καταλάβουν τις 3 δυνατές ενεργειακές στάθμες του συστήματος με 

ενέργειες Εn=nε (n=0, 1, 2 και ε=σταθ.). Το σύστημα των φερμιονίων και της δεξαμενής είναι σε 

θερμοδυναμική ισορροπία.  

α) Να καταγράψετε τις εφικτές μικροκαταστάσεις των φερμιονίων.  

Να υπολογίσετε β) τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος και γ) τα μέσα πλήθη κατάληψης 

των 3 σταθμών.  

δ) Να επαναλάβετε τους υπολογισμούς στα παραπάνω ερωτήματα για σύστημα δύο ανεξάρτητων 

μποζονίων. Τι συμβαίνει στα όρια Τ→0 και Τ→∞, αντίστοιχα, για κάθε είδος σωματιδίων; 

 

 

 

 

 

 

 

Δίνονται:  
H προσεγγιστική σχέση του Stirling lnN!≈NlnN-N για Ν>>, η σχέση 1/Τ=(∂S/∂E)N,V, το 

στοιχειώδες έργο δW=-FdL για μεταβολή μήκους dL λόγω ασκούμενης δύναμης F και οι σχέσεις 

για το γενικευμένο δυναμικό Φ=-PV και Φ=-ΚΒΤlnZG (ZG: η μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού). 

Επίσης, οι σχέσεις: tanhx=(e
x
-e

-x
)/(e

x
+e

-x
), tanhx≈x και ln(1+x)≈x (για x<<), (d/dx)x

n
=nx

n-1
 και        

∫x
n
dx=x

(n+1)
/(n+1)+σταθ. 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


