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ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΘΕΜΑ 1 (3 μ.) 

Δύο θερμοδυναμικά συστήματα Α και Β με αρχικές θερμοκρασίες ΤΑ και ΤΒ (ΤΑ>ΤΒ), αντίστοιχα, 

και κοινή θερμοχωρητικότητα C (ανεξάρτητη της θερμοκρασίας τους) είναι απομονωμένα από το 

εξωτερικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, έρχονται σε θερμική επαφή μεταξύ τους με ανταλλαγή 

ενέργειας. Τα δύο συστήματα μεταβαίνουν στην τελική κατάσταση ισορροπίας όπου έχουν πλέον 

αποκτήσει κοινή θερμοκρασία Ττελ.  

α) Να προσδιορίσετε την Ττελ ως συνάρτηση των ΤΑ και ΤΒ. β) Να υπολογίσετε τη μεταβολή 

εντροπίας στη διεργασία ανταλλαγής ενέργειας και το παραγόμενο έργο.  

γ) Εάν τα συστήματα Α και Β με κοινή C υπό τις αρχικές ΤΑ και ΤΒ, αντίστοιχα, λειτουργούσαν ως 

θερμικές δεξαμενές για μια αντιστρεπτή θερμική μηχανή με παραγωγή μεγίστου έργου προς το 

περιβάλλον, να προσδιορίσετε την κοινή, τελική, θερμοκρασία των Α και Β, τη μεταβολή 

εντροπίας στη διεργασία ανταλλαγής ενέργειας (μεταξύ των Α και Β) και το παραγόμενο έργο, 

αφού πρώτα εξηγήσετε συνοπτικά τη λειτουργία της θερμικής μηχανής. 

 

ΘΕΜΑ 2 (4.5 μ.) 
Κλειστό παραμαγνητικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα σωμάτια το καθένα με 

spin ½ και καθορισμένη μαγνητική ροπή μέτρου μ εντός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου σταθερής 

έντασης Β. Το κάθε σωμάτιο μπορεί να βρεθεί σε δύο δυνατές ενεργειακές καταστάσεις, ανάλογα 

με τον προσανατολισμό της μαγνητικής του ροπής : παράλληλα ή αντιπαράλληλα προς το πεδίο. 

α) Αν θεωρήσετε ότι για έναν αριθμό σωματίων n (<N) οι μαγνητικές ροπές τους 

προσανατολίζονται παράλληλα στο πεδίο, να υπολογίσετε τον αριθμό μικροκαταστάσεων του 

συστήματος και να εξάγετε τη σχέση που συνδέει την εσωτερική ενέργεια U με τη μαγνήτιση Μ ως 

συνάρτηση της θερμοκρασίας Τ και του Β. 

β) Να βρείτε την εντροπία του S ως συνάρτηση της Τ και του Β να εξηγήσετε, με τη βοήθεια του 

διαγράμματος S=f(U), πότε μπορεί το σύστημα να αποκτήσει αρνητική απόλυτη θερμοκρασία  

γ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος Ζ ως συνάρτηση της Τ με δύο 

τρόπους : μέσω της σωματιδιακής συνάρτησης επιμερισμού ζ και μέσω του αριθμού 

μικροκαταστάσεων που βρήκατε στο ερώτημα α. Από ποια σχέση δίνεται η ελεύθερη ενέργεια 

Helmholtz F ως συνάρτηση της Τ και του Β; 

δ) Να βρείτε τη θερμοχωρητικότητα CB (υπό σταθερό πεδίο) και τη μαγνητική επιδεκτικότητα του 

συστήματος χμ ως συνάρτηση των Τ και Β. Τι τιμές παίρνουν όταν Β/Τ<< και Β/Τ>>, αντίστοιχα; 

Υπό ποια συνθήκη, ισχύει ο νόμος Curie; 

 

ΘΕΜΑ 3 (2.5 μ.) 

Αέριο ηλεκτρονίων αποτελείται από Ν (Ν=σταθ.) ανεξάρτητα ηλεκτρόνια μάζας m και spin ½ τα 

οποία περιορίζονται σε επίπεδο σχήματος τετραγώνου πλευράς L και επιφάνειας S. Τα ηλεκτρόνια 

βρίσκονται σε θερμική επαφή/ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. 

α) Να προσδιορίσετε την πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων των ηλεκτρονίων του συστήματος, 

λαμβάνοντας υπόψη και το spin τους.  

Στο όριο του απολύτου μηδενός, να βρείτε β) την ενέργεια Fermi ως συνάρτηση της πυκνότητας 

Ν/Α και γ) τη μέση (εσωτερική) ενέργεια των ηλεκτρονίων. 

 



 

Δίνονται:  

Η προσέγγιση Stirling lnN!≈NlnN-N (για Ν>>), η σχέση tanhx=(e
x
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), η παράγωγος 

d(tanhx)/dx=1/cosh
2
x, το δυωνυμικό ανάπτυγμα (1+x)

N
=Σ{Ν!/[n!(N-n)!]}x

n
 με δείκτη της σειράς 

το n (n=0 έως και Ν), η σχέση για τη μαγνητική επιδεκτικότητα χμ=(∂Μ/∂Β)Τ και οι προσεγγιστικές 

σχέσεις coshx≈1 για x<<1 και coshx≈e
x
/2 για x>>1. 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


