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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (2 μ.) 

I. (1 μ.) Η καταστατική εξίσωση θερμοδυναμικού συστήματος μπορεί να βρεθεί από τη σχέση 

V(P,T)=V0exp[(T/T0)-(P/P0)], όπου τα V0, T0 και P0 είναι σταθερές. Η θερμοχωρητικότητά του υπό 

σταθερό όγκο δίνεται από τη σχέση CV=αΤ
3
 (όπου α=σταθ.). 

Αν θεωρήσετε ως ανεξάρτητες μεταβλητές τις Τ και V, να βρείτε, ως συνάρτηση αυτών, α) την 

εντροπία S του συστήματος, β) την θερμοχωρητικότητά του υπό σταθερή πίεση CP και γ) μια σχέση 

για το ολικό διαφορικό της ελεύθερης ενέργειας Helmholtz F. 

 

ΙΙ. (1 μ.) Αντιστρεπτή μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ δύο δεξαμενών θερμότητας που 

βρίσκονται υπό αρχικές θερμοκρασίες Τ1 και Τ2, αντίστοιχα (έστω Τ1<Τ2). Η θερμοχωρητικότητα 

της θερμότερης δεξαμενής C (υπό σταθερό όγκο) είναι σταθερή ενώ η θερμοκρασία της, τελικά, 

μειώνεται στην τιμή της Τ1. Αντίστοιχα, καθόλη τη διεργασία του κύκλου Carnot, η θερμοκρασία 

της ψυχρότερης δεξαμενής παραμένει σταθερή (ίση με Τ1). Στην διάρκεια ενός κύκλου Carnot, να 

υπολογίσετε α) την αλλαγή στην εντροπία τόσο της θερμότερης όσο και της ψυχρότερης δεξαμενής 

και β) το παραγόμενο έργο, θεωρώντας γνωστή την απόδοσή της ως συνάρτηση των Τ1 και Τ2. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (2.5 μ.) 

Ι. (1.5 μ.) Κράμα δύο στοιχείων Α και Β αποτελείται από Ν άτομα του στοιχείου Α και Ν άτομα 

του στοιχείου Β (Ν>>) που καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις στο επίπεδο πλέγμα του. Σε κάθε 

θέση υπάρχει ένα άτομο του στοιχείου Α ή Β. Υπό δεδομένη θερμοκρασία Τ, ένας αριθμός n 

ατόμων (n<N) του στοιχείου Α μετακινούνται σε θέσεις του στοιχείου Β με συνέπεια ένας ίδιος 

αριθμός ατόμων του στοιχείου Β να μετακινηθεί στις κενές θέσεις, που άφησε η μετακίνηση των n 

ατόμων, του στοιχείου Α. H εσωτερική του ενέργεια του κράματος είναι τότε U=nε (ε=σταθ.). 

Να βρείτε α) τον αριθμό μικροκαταστάσεων του συστήματος όταν n θέσεις του στοιχείου Α 

καταλαμβάνονται από n άτομα του Β και n θέσεις του στοιχείου Β καταλαμβάνονται από n άτομα 

του Α και β) την εντροπία του, ως συνάρτηση των n, Ν καθώς και γ) την εσωτερική του ενέργεια, 

ως συνάρτηση των Τ, Ν.  

 

ΙΙ. (1 μ.) Κλειστό παραμαγνητικό σύστημα αποτελείται από Ν ανεξάρτητα μαγνητικά δίπολα 

μαγνητικής ροπής μέτρου μ το καθένα εντός σταθερού μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Τα δίπολα 

μπορούν να βρεθούν σε 3 δυνατές ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες –μΒ, 0 και +μΒ ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής τους με το πεδίο. Η μεσαία κατάσταση είναι διπλά εκφυλισμένη. 

Το σύστημα είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ με την οποία ισορροπεί 

θερμοδυναμικά. Να βρείτε α) τη συνάρτηση επιμερισμού για ένα δίπολο καθώς και για τα Ν 

δίπολα, β) την εσωτερική ενέργεια του συστήματος και γ) τη συνολική του μαγνήτιση, ως 

συνάρτηση των Ν, μ και Β. 



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

θερμοκρασίας Τ. Τα σωματίδια μπορούν να καταλάβουν 3 δυνατές ενεργειακές καταστάσεις με 

ενέργειες 0, ε1 και ε2, αντίστοιχα. Το σύστημα των σωματιδίων και η δεξαμενή βρίσκονται σε 

θερμοδυναμική ισορροπία.  

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

φερμιόνια και β) μποζόνια.  

γ) Να υπολογίσετε τη συνάρτηση επιμερισμού Ζ του συστήματος και δ) την εσωτερική του 

ενέργεια, για κάθε ένα είδος σωματιδίων. Τι τιμές παίρνει η U στα όρια των πολύ χαμηλών (Τ→0) 

και πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα; Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 

 

ΙΙ. (1.5 μ.) Κλειστό μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) μποζόνια τα οποία μπορούν 

να καταλάβουν 2 δυνατές ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες 0 και ε, αντίστοιχα. Το σύστημα 

βρίσκεται σε επαφή με δεξαμενή θερμοκρασίας Τ με την οποία και ισορροπεί θερμοδυναμικά.  

Να υπολογίσετε α) τον αριθμό μικροκαταστάσεων και β) τη συνάρτηση επιμερισμού Ζ του.  

Να βρείτε γ) την πιθανότητα n μποζόνια να βρίσκονται στην κατάσταση ενέργειας ε και δ) το μέσο 

πλήθος κατάληψης αυτής της κατάστασης. 

ε) Να επαναλάβετε τους υπολογισμούς στα ερωτήματα α και β για διακρίσιμα σωματίδια. 

 

 

ΘΕΜΑ 4 (3 μ.) 

Ι. (1.5 μ.) Για ιδανικό αέριο Ν φερμιονίων (μάζας m και σπιν s το καθένα) εντός κύβου όγκου 

V=L
3
, να βρείτε: α) την πυκνότητα ενεργειακών του καταστάσεων ως συνάρτηση της ενέργειας, β) 

την ενέργεια Fermi ΕF ως συνάρτηση της συγκέντρωσης Ν/V των φερμιονίων και γ) την εσωτερική 

ενέργεια U ως συνάρτηση των Ν, ΕF και την πίεση P ως συνάρτηση των V, U για Τ=0.  

δ) Kλειστό δοχείο χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα κάθε ένα από τα οποία περιέχει ένα ιδανικό 

αέριο φερμιονίων. Στο ένα τμήμα βρίσκονται φερμιόνια με σπιν ½ και μάζα m ενώ στο άλλο 

φερμιόνια με σπιν 3/2 και μάζα m, αντίστοιχα. Nα υπολογίσετε το λόγο των συγκεντρώσεων των 

φερμιονίων των δύο αερίων σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας για Τ=0. 

 

ΙΙ. (1.5 μ.) Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε επαφή με μια επιφάνεια που αποτελείται από Ν θέσεις. Κάθε 

θέση μπορεί να προσροφήσει ένα μόριο του αερίου. Σε αυτήν την περίπτωση, το κάθε μόριο έχει 

ενέργεια –ε (ε=σταθ.). Το σύστημα αέριο/επιφάνεια είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία με 

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

Να υπολογίσετε α) τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού ΖG και β) το μέσο αριθμό μορίων του 

αερίου, που προσροφώνται συνολικά στην επιφάνεια. 

 

 

Δίνονται: Η προσέγγιση του Stirling lnN!≈NlnN-N (για Ν>>), η σχέση Maxwell 

(∂S/∂V)T=(∂P/∂T)V, η σχέση  (∂S/∂Τ)P=(∂S/∂T)V+(∂S/∂V)T(∂V/∂T)P (με χρήση της γνωστής 

ταυτότητας για την παραγώγιση μιας συνάρτησης με αλλαγή μεταβλητής ή/και σταθεράς), η σειρά  

Σexp(-αn)={exp[-α(Ν+1)]-1}/{exp(-α)-1} με δείκτη του αθροίσματος το n το οποίο παίρνει τιμές 

από 0 έως N (α: σταθερά) και το δυωνυμικό ανάπτυγμα (α+1)
Ν
=Σ{Ν!/[n!(Ν-n)!]}α

n
 με δείκτη του 

αθροίσματος το n το οποίο επίσης παίρνει τιμές από 0 έως Ν. 

Επίσης, οι σχέσεις: <Ν>=ΚΒΤ(∂lnZG/∂μ)β, PV=KBTlnZG και η μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού 

μονοσωματιδιακής κατάστασης συστήματος φερμιονίων ως συνάρτηση της ενέργειας: 

ξ(ε)=1+exp(βμ)exp(-βε). 
 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


