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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (3 μ) 

Ι. (1 μ) Αντιστρεπτή θερμική μηχανή λειτουργεί μεταξύ δύο δεξαμενών θερμότητας που 

βρίσκονται υπό θερμοκρασίες Τ1 και Τ2, αντίστοιχα (έστω Τ2>Τ1). Η δεξαμενή θερμοκρασίας Τ1 

διατηρεί συνεχώς τη θερμοκρασία της σταθερή. Η θερμοκρασία Τ2 της άλλης δεξαμενής με 1 μόριο 

ιδανικού αερίου σταθερής θερμοχωρητικότητας CV μειώνεται διαρκώς, καθώς λειτουργεί η 

μηχανή, ως ότου η θερμοκρασία της γίνει ίση με Τ1. Για τη διάρκεια λειτουργίας της μηχανής, να 

βρείτε α) την θερμότητα που εξάγεται από τη θερμότερη δεξαμενή, β) τη μεταβολή της εντροπίας 

της, γ) το παραγόμενο έργο της μηχανής και δ) την απόδοσή της, ως συνάρτηση των CV, Τ1 και Τ2. 

 

ΙΙ. (2 μ) α) Δύο δοχεία όγκου V το καθένα συνδέονται μέσω μιας βαλβίδας που αρχικά είναι 

κλειστή. Το ένα δοχείο περιέχει μονοατομικό κλασσικό ιδανικό αέριο Α με Ν1 μόρια και το άλλο 

διατομικό κλασσικό ιδανικό αέριο Β με Ν2 μόρια. Τα δύο αέρια βρίσκονται αρχικά υπό πίεση P1 

και P2 και σε θερμοκρασία Τ1 και Τ2, αντίστοιχα. Το σύστημα είναι απομονωμένο από το 

περιβάλλον. Με το άνοιγμα της βαλβίδας, τα δύο αέρια αναμιγνύονται. Να υπολογίσετε την τελική 

θερμοκρασία, τη μεταβολή της εντροπίας του κάθε αερίου και αυτή του συστήματος.  

β) Να υπολογίσετε τη μεταβολή της συνολικής εντροπίας, στην περίπτωση της ανάμιξης Ν μορίων 

ιδανικού αερίου με Ν μόρια του ίδιου αερίου αν καταλαμβάνουν αρχικά όγκους V1 και V2 στα δύο 

δοχεία υπό Τ1 και Τ2, αντίστοιχα, και υπό την ίδια πίεση. Ποια είναι η τελική θερμοκρασία του 

συστήματος σε αυτήν την περίπτωση;  

γ) Εάν είχαμε ανάμιξη Ν1 και Ν2 μορίων του ίδιου αερίου τα οποία καταλάμβαναν αρχικά όγκους 

V1 και V2, αντίστοιχα, υπό κοινή θερμοκρασία, πόση θα ήταν η μεταβολή της εντροπίας του 

συστήματος αν N1/V1=N2/V2=N/V (Ν1+Ν2=Ν, V1+V2=V); Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (3.5 μ) 

Ι. (1.5 μ) Ν μόρια κλασικού ιδανικού αερίου βρίσκονται εντός δοχείου όγκου V. Το δοχείο 

χωρίζεται σε δύο τμήματα όγκου V/2 το καθένα όπου μπορούν να βρεθούν τα μόρια του αερίου.  

Για Ν=10, να βρείτε το πλήθος των δυνατών τρόπων με τους οποίους μπορούν να κατανεμηθούν α) 

9 μόρια στο ένα τμήμα και το 1 που απομένει στο άλλο τμήμα του δοχείου και β) 4 μόρια στο ένα 

τμήμα και τα υπόλοιπα 6 στο άλλο τμήμα του δοχείου.  

γ) Για μια οποιαδήποτε τιμή του Ν (Ν>>), να υπολογίσετε το πλήθος των μικροκαταστάσεων αν 

θεωρήσετε ότι Ν1 μόρια θα βρεθούν στο ένα τμήμα του δοχείου. 



δ) Για δύο καταστάσεις με Ν1=(Ν/2)-1, Ν2=(Ν/2)+1 η μία και Ν1=Ν/3, Ν2=2Ν/3 η άλλη, να 

εξηγήσετε ποια έχει μεγαλύτερη πιθανότητα και να βρείτε το λόγο των πιθανοτήτων τους. 

ε) Αν στην αρχική κατάσταση όλα τα Ν μόρια του αερίου βρίσκονται στο ένα τμήμα και στην 

τελική κατάσταση βρεθούν τα μισά στο ένα τμήμα και τα άλλα μισά στο άλλο τμήμα, να βρείτε το 

πλήθος μικροκαταστάσεων του συστήματος καθώς και την εντροπία του στην τελική κατάσταση.  

 

ΙΙ. (2 μ) Σύστημα αποτελείται από 3 δίπολα μαγνητικής ροπής μέτρου μ το καθένα εντός σταθερού 

μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Κάθε δίπολο μπορεί να προσανατολιστεί παράλληλα ή 

αντιπαράλληλα προς το πεδίο και να αλληλεπιδράσει με τα άλλα δίπολα. Η Χαμιλτονιανή που δίνει 

τη συνολική ενέργεια λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διπόλων και με το πεδίο είναι:  

Η=-μΒ(s1+s2+s3)-D(s1s2+s2s3+s3s1), όπου D η σταθερά αλληλεπίδρασης και το si=±1 για 

παράλληλο/αντιπαράλληλο προσανατολισμό του διπόλου i (i=1,2,3) προς το πεδίο. Το σύστημα 

είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και ισορροπεί θερμοδυναμικά με αυτήν.  

α) Να καταγράψετε τις μικροκαταστάσεις του με τις ενέργειες και τις μαγνητικές τους ροπές.  

Να υπολογίσετε β) τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος Ζ, γ) την εσωτερική του ενέργεια, 

και δ) την ελεύθερη του ενέργεια Helmholtz, ως συνάρτηση των B και Τ. 

 

 

ΘΕΜΑ 3 (3.5 μ) 
Ν ανεξάρτητα άτομα ενός στερεού προσομοιώνονται με κβαντικούς αρμονικούς ταλαντωτές ίδιας 

συχνότητας. Τα ενεργειακά τους επίπεδα δίνονται από τη σχέση Εn=nε (ε=σταθ., n=0,1,2,…που 

μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε άτομο). Η ενέργεια του στερεού είναι U=Με (Μ ο αριθμός 

των κβάντων ενέργειας ε που κατανέμεται στους ταλαντωτές).  

α) Από ποια σχέση δίνεται το πλήθος των μικροκαταστάσεων, ως συνάρτηση των Ν και Μ;  

Για Ν=3 και Μ=4, να καταγράψετε όλες τις μικροκαταστάσεις του συστήματος. 

β) Για Ν και Μ>>, να βρείτε την εντροπία του στερεού ως συνάρτηση τους.  

γ) Να βρείτε τη θερμοκρασία του στερεού ως συνάρτηση της εσωτερικής του ενέργειας καθώς και 

τη θερμοχωρητικότητά του υπό σταθερό όγκο ως συνάρτηση της θερμοκρασίας του. 

δ) Τι τιμές παίρνουν η εντροπία, η εσωτερική ενέργεια και η θερμοχωρητικότητα στα όρια των 

πολύ υψηλών θερμοκρασιών (ΚΒΤ>>ε); Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 

ε) Αν φέρουμε σε επαφή δύο στερεά με 3 άτομα το καθένα και με συνολική ενέργεια U=6ε που 

μπορεί να μοιραστεί στο καθένα σε ακέραια πολλαπλάσια του ε (κε, κ=0,1,…,6), να βρείτε το 

πλήθος των μικροκαταστάσεων του κάθε στερεού και του συστήματος των δύο στερεών για κάθε 

μία από τις μακροκαταστάσεις του συστήματος. Ποια είναι η πιο πιθανή μακροκατάστασή του; 

 

 

 

 

Δίνονται: Η προσέγγιση του Stirling lnN!≈NlnN-N (Ν>>), η σχέση 1/Τ=(∂S/∂U)N,V, και οι σχέσεις 

για την εσωτερική ενέργεια κλασσικού ιδανικού αερίου U=(f/2)NKBT και για την εντροπία του 

S=NKBln(V/N)+(f/2)NKBlnT+f(N,m) όπου f=3 και 5 για μονοατομικό/διατομικό αέριο, αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


