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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (2 μ.) 

I. (1.5 μ.) Για ένα θερμοδυναμικό σύστημα, δίνονται οι σχέσεις: (∂F/∂L)T=(cT/L0)[1+2(L0/L)
3
] και 

(∂F/∂Τ)L=(cL/L0)[1-(L0/L)
3
] όπου F είναι η δύναμη που του ασκείται σε θερμοκρασία Τ με μήκος 

L, L0 το μήκος του σε θερμοκρασία Τ0 απουσία δύναμης και c=σταθ. 

Να βρείτε α) τη μερική παράγωγο (∂L/∂Τ)F και β) την καταστατική εξίσωση του συστήματος F ως 

συνάρτηση των L, T, αφού πρώτα δείξετε ότι το dF είναι ολικό διαφορικό. 

γ) Αν η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό μήκος CL=σταθ., να βρείτε την θερμοκρασία Τ ως 

συνάρτηση των CL, Τ0, L και L0, την μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας και το παραγόμενο 

έργο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα εκτείνεται αντιστρεπτά, αδιαβατικά, υπό την F. 

 

ΙΙ. (0.5 μ.) Για ένα μαγνητικό υλικό σταθερού μοναδιαίου όγκου, εφόσον η θερμοκρασία του είναι 

σταθερή και το ασθενές μαγνητικό πεδίο εντός του οποίου βρίσκεται μεταβληθεί από Η σε Η+ΔH 

(ΔΗ<<Η), η εντροπία του μεταβάλλεται κατά ΔS=-cHΔΗ/Τ
2
 όπου το c=σταθ. Να βρείτε την 

καταστατική εξίσωση του συστήματος που δίνει τη μαγνήτιση του ως συνάρτηση των Η, Τ. 

(Υπόδειξη: Να βρείτε το dG όπου G η ενέργεια Gibbs ως συνάρτηση των Η, Τ, υπό σταθερό P) 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (3 μ.) 

Ι. (1 μ.) Σε μια εκδοχή του μοντέλου του μονοδιάστατου τυχαίου περιπάτου, η πιθανότητα ενός 

παρατηρητή που ξεκινάει από το σημείο x=0 να κάνει ένα βήμα μοναδιαίου μήκους προς τα δεξιά 

είναι p ενώ ένα βήμα μοναδιαίου μήκους προς τα αριστερά 1-p.  

Να βρείτε, μετά από Ν βήματα προς τις δύο κατευθύνσεις του άξονα x, α) τη μέση θέση του 

παρατηρητή καθώς και τη διασπορά της και β) την πιθανότητα να βρεθεί ξανά στην θέση x=0.  

 

ΙΙ. (2 μ.) Κλειστό παραμαγνητικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα δίπολα 

μαγνητικής ροπής μέτρου μ το καθένα εντός σταθερού μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Κάθε δίπολο 

μπορεί να βρεθεί σε 2 ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες –μΒ και +μΒ, αντίστοιχα. Για το 

σύστημα, να υπολογίσετε α) το πλήθος μικροκαταστάσεων καθώς και την ολική μαγνητική του 

ροπή που αντιστοιχούν σε καθορισμένο αριθμό διπόλων Ν1 που προσανατολίζονται παράλληλα 

στο πεδίο, β) την εντροπία του ως συνάρτηση της εσωτερικής του ενέργειας U και των Ν, Β και, 

αφού την παραστήσετε γραφικά, να τη σχολιάσετε, γ) τη θερμοκρασία του ως συνάρτηση των U, 

N, Β και δ) το λόγο του αριθμού διπόλων που προσανατολίζονται παράλληλα και αντιπαράλληλα 

στο πεδίο και να σχολιάσετε την εξάρτησή του από το Β/Τ. ε) Να παραστήσετε γραφικά τη U ως 

συνάρτηση του Β/Τ και να τη σχολιάσετε. Τι τιμές παίρνει στα όρια των πολύ μικρών και πολύ 

μεγάλων τιμών του Β/Τ; Tι τιμές παίρνει η μαγνήτιση του για Β/Τ<<; στ) Πως μεταβάλλεται η 

θερμοχωρητικότητα του (υπό σταθερό Β) ως συνάρτηση του Τ; Να σχολιάσετε. 

 



ΘΕΜΑ 3 (2.5 μ.) 
Ι. (1 μ.) Σύστημα τριών όμοιων, ανεξάρτητων, σωματίων είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ. Τα σωμάτια μπορούν να καταλάβουν 4 δυνατές καταστάσεις με ενέργειες 0, ε, 2ε 

και 3ε, αντίστοιχα. Το σύστημα με τη δεξαμενή βρίσκονται σε θερμοδυναμική ισορροπία.  

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

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

δύο περιπτώσεις. 

 

ΙΙ. (1.5 μ.) Κλειστό μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται από Ν κβαντικούς αρμονικούς 

ταλαντωτές με ενεργειακά επίπεδα En=(n+1/2)ħω όπου n=0,1,2,.. Τα επίπεδα παρουσιάζουν 

εκφυλισμό gn=n+1. Το σύστημα βρίσκεται σε επαφή με δεξαμενή θερμοκρασίας Τ με την οποία και 

ισορροπεί θερμοδυναμικά.  

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

ελεύθερη του ενέργεια Helmholtz F και δ) τη θερμοχωρητικότητά του (υπό σταθερό όγκο) CV.  

 

 

ΘΕΜΑ 4 (2.5 μ.) 

Ι. (1.25 μ.) Για ιδανικό αέριο Ν φερμιονίων (μάζας m και σπιν s το καθένα) σε τετραγωνική 

επιφάνεια εμβαδού S=L
2
, να βρείτε: α) την πυκνότητα ενεργειακών του καταστάσεων ως 

συνάρτηση της ενέργειας, β) την ενέργεια Fermi ΕF ως συνάρτηση της συγκέντρωσης Ν/S των 

φερμιονίων και γ) την εσωτερική ενέργεια U ως συνάρτηση των Ν, ΕF για Τ=0.  

 

ΙΙ. (1.25 μ.) Αν η συνάρτηση επιμερισμού κλασικού ιδανικού αερίου δίνεται από την έκφραση: 

Ζ(N,Τ,V)={[(2πmKBT/h
2
)
3N/2

]V
N
}/N! και το αέριο βρίσκεται σε θερμοχημική ισορροπία με 

θερμοχημική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και χημικού δυναμικού μ με την οποία είναι σε επαφή, να 

υπολογίσετε α) τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού ΖG του αερίου, β) το γενικευμένο δυναμικό του 

Φ, γ) την εντροπία, και δ) την πίεση ως συνάρτηση των Τ, V και μ. 

 

 

 

 

 

 

 

Δίνονται: Η σχέση (∂x/∂y)z(∂y/∂z)x(∂z/∂x)y=-1 για μια συνάρτηση z=f(x,y), η προσέγγιση Stirling 

lnN!≈NlnN-N (για Ν>>), η σειρά Σexp[-α(n+1)]=exp(-α)/{1-exp(-α)} με δείκτη του αθροίσματος 

το n που παίρνει τιμές από 0 έως άπειρο (α: σταθερά), οι σχέσεις PV=KBTlnZG και Φ=F-μΝ και η 

προσεγγιστική σχέση tanhx≈x για x<<1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


