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ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ EΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ: 22-1-2021 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:             Α.Μ.: 

 

ΘΕΜΑΤΑ  
ΘΕΜΑ 1 (2.25 μ.) 

Ένα γραμμομόριο κλασικού ιδανικού αερίου με θερμοχωρητικότητες CV και CP (υπό σταθερό όγκο 

και πίεση, αντίστοιχα) βρίσκεται σε μια κατάσταση Α υπό όγκο V1, θερμοκρασία Τ1 και πίεση P1. 

Στη συνέχεια, υπόκειται σε μια κυκλική διεργασία που αποτελείται από τρεις διαδοχικές διεργασίες 

με ενδιάμεσες καταστάσεις τις Β και Γ ως εξής: μια ισόχωρη θέρμανση μεταβαίνοντας στην 

κατάσταση Β με θερμοκρασία Τ2, μια αδιαβατική εκτόνωση μεταβαίνοντας στην κατάσταση Γ με 

όγκο V3 και μια ισοβαρή ψύξη επιστρέφοντας στην κατάσταση Α με θερμοκρασία Τ1.  

Για κάθε επιμέρους διεργασία, να υπολογίσετε το έργο W και τη θερμότητα Q ως συνάρτηση των 

P1, V1, V3 και CV ή CP, καθώς και να βρείτε την απόδοση της κυκλικής διεργασίας. 

 

ΘΕΜΑ 2 (2 μ.) 

Δύναμη F ασκείται σε ελαστική ράβδο μεταβάλλοντας το μήκος της κατά ΔL=L-L0 (L0 : το αρχικό 

μήκος) σύμφωνα με τη σχέση F=cT
2
(L-L0) (c=σταθ., Τ: θερμοκρασία). Η θερμοχωρητικότητα της 

υπό σταθερό L (L=L0) δίνεται από τη σχέση CL=αΤ (α=σταθ.). 

α) Να υπολογίσετε την εντροπία της S ως συνάρτηση των Τ και L αν είναι γνωστή η S0(T0,L0). 

β) Εάν η έκταση της (θερμικά μονωμένης) ράβδου πραγματοποιηθεί αδιαβατικά από μία αρχική 

κατάσταση με Τ=Ταρχ , L=Lαρχ έως μια τελική κατάσταση με Τ=Ττελ , L=Lτελ, να βρείτε το Ττελ ως 

συνάρτηση του Ταρχ. Να σχολιάσετε το αποτέλεσμα. 

γ) Να προσδιορίσετε το CL υπό σταθερό L ως συνάρτηση των Τ και L. 

 

ΘΕΜΑ 3 (4 μ.) 

I. Μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα, διακρίσιμα, σωμάτια καθένα 

από το τα οποία μπορεί να βρεθεί σε δύο ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες 0 και ε, αντίστοιχα. 

Η κατάσταση ενέργειας ε είναι εκφυλισμένη με βαθμό εκφυλισμού g. Αν η ενέργεια των σωματίων 

είναι U=Κε όπου Κ ο αριθμός σωματίων στην κατάσταση ενέργειας ε, να βρείτε α) τον αριθμό των 

μικροκαταστάσεων, β) την εντροπία και γ) τη θερμοκρασία, ως συνάρτηση των U, N.  

δ) Υπό ποια συνθήκη, το σύστημα μπορεί να αποκτήσει αρνητική απόλυτη θερμοκρασία ; Να 

εξηγήσετε συνοπτικά τι θα συμβεί αν το σύστημα με αρνητική απόλυτη θερμοκρασία έρθει σε 

θερμική επαφή με θερμική δεξαμενή θετικής θερμοκρασίας ΤΘΔ.  

II. Κλειστό σύστημα αποτελείται από 10 παραμαγνητικά υλικά καθένα από τα οποία έχει δύο 

ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες 1 και -1, αντίστοιχα. Το σύστημα έχει καθορισμένη ενέργεια 

Ε=6. Αν θεωρήσουμε ότι 1 υλικό είναι ένα υποσύστημα Α το οποίο βρίσκεται σε θερμική επαφή με 

τα υπόλοιπα 9 υλικά που αποτελούν το άλλο υποσύστημα Β (θερμική δεξαμενή), να βρείτε, α) τον 

αριθμό μικροκαταστάσεων της δεξαμενής όταν το 1 υλικό του υποσυστήματος Α είναι στην 

κατάσταση ενέργειας 1 και -1, αντίστοιχα, καθώς και τις πιθανότητες να είναι σε αυτές τις δύο 

καταστάσεις και β) τη θερμοκρασία και τη μέση ενέργεια του υποσυστήματος του ενός υλικού.  

 

 



 

ΘΕΜΑ 4 (1.75 μ.) 
Σύστημα που αποτελείται από 3 δίπολα μαγνητικής ροπής μέτρου μ το καθένα βρίσκεται εντός 

σταθερού μαγνητικού πεδίου έντασης Β και είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ.  

Κάθε δίπολο μπορεί να προσανατολιστεί παράλληλα ή αντιπαράλληλα προς το πεδίο και να 

αλληλεπιδράσει με τα άλλα δίπολα. Η Χαμιλτονιανή που δίνει την ενέργεια του συστήματος είναι: 

Η=-μΒ(s1+s2+s3)-D(s1s2+s2s3+s3s1), όπου D η σταθερά αλληλεπίδρασης μεταξύ των διπόλων και το 

si=±1 για παράλληλο/αντιπαράλληλο προσανατολισμό του διπόλου i (i=1,2,3) προς το πεδίο.  

α) Να βρείτε τις μικροκαταστάσεις του συστήματος με τις ενέργειες τους.  

Να υπολογίσετε β) τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος Ζ, γ) την ελεύθερη ενέργεια 

Helmholtz και δ) την καταστατική εξίσωση, ως συνάρτηση των B, Τ. 

 

 

 

Δίνονται: H σχέση PV
γ
=σταθ. για μια αδιαβατική διεργασία στο κλασικό ιδανικό αέριο, ο λόγος 

γ=CP/CV, οι σχέσεις 1/Τ=(∂S/∂U)Ν,V και F=-(∂U/∂L)T (F: ασκούμενη δύναμη), η προσέγγιση 

Stirling lnN!≈NlnN-N (για Ν>>), η σχέση για τη μαγνήτιση M=-(∂FH/∂Β)Τ (FH: η ελεύθερη  

ενέργεια Helmholtz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


