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ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΘΕΜΑ 1 (2.5 μ.) 

I (1.5 μ.) H εντροπία κβαντικού ιδανικού αερίου σε μια περιοχή χαμηλών θερμοκρασιών δίνεται 

από την έκφραση S=(5/2)cΤ
3/2

V ενώ ο συντελεστής ισόθερμης συμπιεστότητάς του kT δίνεται από 

την έκφραση kT=(1/2λ)V
2
 (c,λ: σταθερές).  

Στο όριο των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και του πολύ μεγάλου όγκου V, η πίεση του 

αερίου και η εσωτερική του ενέργεια (ανά μονάδα όγκου) τείνουν στο μηδέν.  

Να βρείτε α) την καταστατική εξίσωση του αερίου και β) την εσωτερική του ενέργεια, ως 

συνάρτηση των Τ και V. γ) Υπακούει το αέριο στον 3
0
 νόμο της θερμοδυναμικής; Να σχολιάσετε. 

 

ΙΙ (1 μ.) Για ένα μαγνητικό υλικό, κάθε μακροκατάσταση του περιγράφεται πλήρως από τη 

μαγνήτιση Μ, τη θερμοκρασία Τ και το μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Να εξάγετε τις τέσσερις 

θερμοδυναμικές σχέσεις Maxwell για αυτό το σύστημα, αφού πρώτα εκφράσετε τα ολικά 

διαφορικά της εσωτερικής ενέργειας, της ενθαλπίας, της ελεύθερης ενέργειας Helmholtz και της 

ελεύθερης ενέργειας Gibbs ως συνάρτηση των κατάλληλων ανεξάρτητων μεταβλητών. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (2.5 μ.) 
Κλειστό σύστημα συγκροτείται από δύο ανεξάρτητα παραμαγνητικά υλικά με Ν1 και Ν2 δίπολα, 

αντίστοιχα, εντός μαγνητικού πεδίου σταθερής έντασης Β. Κάθε δίπολο έχει μαγνητική ροπή 

μέτρου μ και μπορεί να βρίσκεται σε δύο ενεργειακές καταστάσεις, είτε παράλληλα είτε 

αντιπαράλληλα προς το πεδίο. Η εσωτερική ενέργεια του συστήματος U οφείλεται μόνο στην 

αλληλεπίδραση των διπόλων κάθε υλικού με το πεδίο. 

α) Να υπολογίσετε τον αριθμό μικροκαταστάσεων του συστήματος, όταν τα δύο υλικά έχουν 

μαγνήτιση Μ1 και Μ2, αντίστοιχα, ως συνάρτηση των Ν1, Ν2, Μ1, Μ2 και μ. 

β) Αν Ν1=2 και Ν2=3, να βρείτε τον αριθμό μικροκαταστάσεων του συστήματος για U=-μΒ καθώς 

και όλες τις δυνατές τιμές των Μ1, U1, Μ2 και U2. Σε κάθε δυνατή τιμή των Μ1 και Μ2, πόσες 

μικροκαταστάσεις αντιστοιχούν; 

γ) Αν τα Ν1, Ν2>>, να υπολογίσετε την εντροπία του συστήματος ως συνάρτηση των Ν1, Ν2, U1, 

U2, μ και Β. Για ποιες τιμές των U1 και U2 μεγιστοποιείται, όταν η U είναι δεδομένη;  

 

 

ΘΕΜΑ 3 (3 μ.) 

Ι (1.5 μ.) Μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται από Ν ανεξάρτητα, διακρίσιμα, σωματίδια καθένα 

από τα οποία μπορεί να βρεθεί σε τρεις δυνατές ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες Εn=nε 

(n=0,1,2, ε=σταθ.). Η ενεργειακή κατάσταση με ενέργεια Ε2=2ε είναι τριπλά εκφυλισμένη. Το 

σύστημα βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ.  



Να υπολογίσετε α) τον αριθμό των μικροκαταστάσεων του συστήματος β) τη σωματιδιακή 

συνάρτηση επιμερισμού και τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος, γ) την εσωτερική  

ενέργεια U, δ) την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz F ε) την εντροπία S και στ) την 

θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο CV.  

 

ΙΙ (1.5 μ.) Κλασσικό ιδανικό αέριο αποτελείται από Ν (Ν>>) σωματίδια, μάζας m το καθένα, σε 

όγκο V. Το αέριο είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ.  

α) Να υπολογίσετε τη συνάρτηση επιμερισμού του αερίου που αφορά μόνο τους μεταφορικούς 

βαθμούς ελευθερίας του ως συνάρτηση των m, V, N και Τ, θεωρώντας ότι ικανοποιείται η συνθήκη 

του πυκνού ενεργειακού φάσματος για το αέριο και ότι <d>>>h/p (<d>: μέση απόσταση, p: ορμή). 

β) Αν το αέριο βρεθεί εντός μαγνητικού πεδίου έντασης Β, κάθε σωμάτιο αποκτά λόγω 

αλληλεπίδρασης με το πεδίο επιπλέον ενέργεια ίση με ±μΒ όπου το μ είναι η μαγνητική ροπή κάθε 

σωματίου (μ=σταθ.) ενώ το πρόσημο “δηλώνει” τον προσανατολισμό της ροπής σε σχέση με τo 

πεδίο (+: αντιπαράλληλα στο πεδίο και -: παράλληλα στο πεδίο). Να υπολογίσετε τη συνάρτηση 

επιμερισμού του αερίου που αφορά μόνο την αλληλεπίδραση με το πεδίο ως συνάρτηση των μ, Ν, 

Τ και Β. γ) Να βρείτε την πίεση P και τη μαγνήτιση Μ του αερίου κάνοντας χρήση των 

αποτελεσμάτων των ερωτημάτων α και β, αντίστοιχα.  

 

 

ΘΕΜΑ 4 (2 μ.) 

Ι (1 μ.) Στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής συλλογής, να εξάγετε τις σχέσεις για το μέσο πλήθος 

σωματίων <Ν> και τη διασπορά σΝ
2
 ενός ανοικτού μακροσκοπικού συστήματος ως συνάρτηση της 

μεγάλης συνάρτησης επιμερισμού του ΖG και να αποδείξετε τη συνθήκη χημικής ευστάθειας του. 

 

ΙΙ (1 μ.) Σύστημα τριών όμοιων, ανεξάρτητων, σωματίων είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ. Τα σωμάτια μπορούν να καταλάβουν τρεις δυνατές ενεργειακές καταστάσεις του 

συστήματος με ενέργειες 0, 2ε και 4ε, αντίστοιχα. Το σύστημα με τη δεξαμενή βρίσκονται σε 

θερμοδυναμική ισορροπία.  

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

φερμιόνια και β) μποζόνια. γ) Να υπολογίσετε τη συνάρτηση επιμερισμού Ζ και το μέσο πλήθος 

κατάληψης κάθε ενεργειακής κατάστασης του συστήματος σε κάθε μία περίπτωση. 

 

 

 

 

 

 

Δίνονται: H σχέση kT=-(1/V)(∂V/∂P)T για το συντελεστή ισόθερμης συμπιεστότητας, η σχέση 

Maxwell (∂P/∂T)V=(∂S/∂V)T, οι σχέσεις P=-(∂F/∂V)T και Μ=-(∂F/∂Β)T, η προσέγγιση Stirling 

lnN!≈NlnN-N (για Ν>>) και το ολοκλήρωμα ∫exp(-x
2
)dx=π

1/2
/2 (με όρια 0 και άπειρο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


