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ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΘΕΜΑ 1 (2.5 μ.) 

Ι (1 μ.) Η μεταβολή του όγκου V ως προς τη θερμοκρασία T και πίεση P ενός γραμμομορίου 

κάποιου αερίου περιγράφεται από τις εξισώσεις (∂V/∂T)P=(R/P)+(c/T
2
) (όπου c, R=σταθ.) και 

(∂V/∂P)T=-Tf(P), αντίστοιχα. 

Να βρείτε α) την αναλυτική έκφραση της σχέσης f(P) και β) την καταστατική εξίσωση του αερίου.  

ΙΙ (1.5 μ.) Κλειστό σύστημα απομονωμένο από το περιβάλλον χωρίζεται σε δύο υποσυστήματα με 

όγκους V1 και V2. Κάθε υποσύστημα περιέχει το ίδιο κλασικό μονοατομικό ιδανικό αέριο με 

θερμοχωρητικότητα CP=5NkB/2 και αριθμό σωματίων Ν (το καθένα μάζας m) υπό πίεση P. Τα δύο 

υποσυστήματα βρίσκονται υπό θερμοκρασίες Τ1 και Τ2, αντίστοιχα. Να βρείτε τη μεταβολή της 

εντροπίας του συστήματος, αφού αποκατασταθεί θερμοδυναμική ισορροπία, μετά την ανάμιξη του 

περιεχομένου των δύο υποσυστημάτων ως συνάρτηση των Τ1 και Τ2. Τι θα συνέβαινε εάν Τ1=Τ2; 

Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 

 

ΘΕΜΑ 2 (2.75 μ.) 

Κλειστό σύστημα έχει 2 ενεργειακές στάθμες με ενέργειες ε και 2ε, αντίστοιχα. 5 μποζόνια το 

καθένα με spin 1 κατανέμονται στις ενεργειακές στάθμες του συστήματος. Λόγω του spin των 

μποζονίων, κάθε ενεργειακή στάθμη είναι τριπλά εκφυλισμένη. 

α) Πόσες είναι συνολικά οι μακροκαταστάσεις και ποιες είναι οι ενέργειες τους με βάση τον αριθμό 

μποζονίων που καταμένονται σε κάθε ενεργειακή στάθμη; 

β) Να βρείτε το πλήθος όλων των δυνατών μικροκαταστάσεων των μποζονίων και τον επιμέρους 

αριθμό μικροκαταστάσεων που αντιστοιχεί στην κάθε μακροκατάσταση, ως αποτέλεσμα των 

κατανομής των μποζονίων στις ενεργειακές στάθμες του συστήματος.  

 

ΘΕΜΑ 3 (2.25 μ.) 

Κλειστό σύστημα αποτελείται από 2 σωμάτια τα οποία μπορούν να καταλάβουν οποιαδήποτε από 

τις 3 δυνατές ενεργειακές στάθμες του με ενέργειες 0, 2ε και 4ε, αντίστοιχα. Το σύστημα βρίσκεται 

σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ.  

Να βρείτε την συνάρτηση επιμερισμού Ζ και την εντροπία S του συστήματος για τις περιπτώσεις 

που τα σωμάτια είναι α) διακρίσιμα, β) φερμιόνια και γ) μποζόνια. 

 

ΘΕΜΑ 4 (2.5 μ.) 
Mονοατομικό ιδανικό αέριο που αποτελείται από Ν σωμάτια μάζας m το καθένα καταλαμβάνει το 

εσωτερικό κύβου όγκου V=L
3
. Κάθε σωμάτιο έχει επιπλέον spin s και μαγνητική ροπή μέτρου μ. 

Το αέριο τοποθετείται εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β και βρίσκεται σε 

θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Κάθε σωμάτιο λόγω της 

αλληλεπίδρασης του με το πεδίο έχει επιπλέον ενέργεια ε=-σμΒ όπου –s≤σ≤s. 

α) Να βρείτε τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος Ζ, θεωρώντας ανεξάρτητες μεταξύ τους 

όλες τις επιμέρους δυνατές συνεισφορές βαθμών ελευθερίας σε αυτήν. 

β) Να υπολογίσετε την εσωτερική ενέργεια U, την θερμοχωρητικότητα (υπό σταθερό όγκο) CV και 

τη μαγνήτιση Μ του αερίου ως συνάρτηση των Τ και Β. 

 



Δίνονται:  

Οι σχέσεις για την εσωτερική ενέργεια U και την εντροπία κλασικού μονοατομικού ιδανικού 

αερίου S: U(Ν,Τ)=3NkBT/2 και S(N,U,V)=ΝkBln[(V/N)(4πmU/3h
2
N)

3/2
]+5NkB/2, η σωματιδιακή 

συνάρτηση επιμερισμού στο μονοατομικό ιδανικό αέριο ζ=(2πmKBT/h
2
)
3/2

V, η σχέση για τη 

μαγνήτιση M=-(∂F/∂B)T, η σειρά Σexp(αn)=sinh[(s+1/2)βμΒ]/sinh(βμB/2) με δείκτη του 

αθροίσματος το n με τιμές από -s έως s (α: σταθερά), το β=1/kBT (kB: η σταθερά Boltzmann) και η 

παράγωγος d(sinhx)/dx=coshx. 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


