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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (1.75 μ.) 

I. (0.75 μ.) Η πίεση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (αέριο φωτονίων) στο εσωτερικό 

κοιλότητας όγκου V δίνεται από τη σχέση P=cT
4
/3 όπου Τ η θερμοκρασία και το c=σταθερά. 

α) Να σχεδιάσετε έναν αντιπροσωπευτικό “κύκλο” λειτουργίας στο επίπεδο V-Τ, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το σύστημα πηγαίνει από την αρχική κατάσταση (V1, T1) στην τελική κατάσταση (V2, 

T2) είτε με μια ισόχωρη που ακολουθείται από μια ισόθερμη διεργασία είτε απευθείας μέσω μιας 

διεργασίας στην οποία VT
3
=σταθερά. 

β) Να υπολογίσετε το έργο για τις επιμέρους διεργασίες. Τι παρατηρείτε; 

 

ΙΙ. (1 μ.) Η συνάρτηση επιμερισμού ενός αερίου που αποτελείται από ανεξάρτητα σωμάτια δίνεται 

από τη σχέση Ζ(Ν,Τ,V)=[4πΝ/(3Ν!)][cV
2
T

3
/N

1/2
]
2N

 όπου c=σταθερά. Να υπολογίσετε α) την 

ελεύθερη ενέργεια Helmholtz F, β) την εντροπία S, γ) την εσωτερική ενέργεια U και δ) τις 

θερμοχωρητικότητες υπό σταθερό όγκο CV και πίεση CP του αερίου, ως συνάρτηση των 

κατάλληλων ανεξάρτητων μεταβλητών. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (3.25 μ.) 

Ι. (1 μ.) Κλειστό σύστημα αποτελείται από Ν ανεξάρτητα σωμάτια 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 

συστήματος για την περίπτωση που είναι διακρίσιμα τα σωμάτια.   

γ) Να επαναλάβετε τους παραπάνω υπολογισμούς στην περίπτωση που τα σωμάτια είναι μποζόνια. 

 

ΙΙ. (2.25 μ.) Κλειστό σύστημα το οποίο αποτελείται από 2 άτομα με μαγνητική ροπή μέτρου μ το 

καθένα βρίσκεται εντός σταθερού μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Η μαγνητική ροπή κάθε ατόμου 

μπορεί να προσανατολιστεί παράλληλα ή αντιπαράλληλα στο πεδίο με ενέργειες –μΒ και +μΒ, 

αντίστοιχα. Επιπλέον, τα δύο άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η ενέργεια αλληλεπίδρασης τους 

είναι –Jμ
2 

όταν τα δύο άτομα έχουν τον ίδιο προσανατολισμό (σε σχέση με το πεδίο) και Jμ
2
 όταν 

έχουν αντίθετο προσανατολισμό, όπου το J είναι θετική σταθερά. Το σύστημα βρίσκεται σε επαφή 

με δεξαμενή θερμοκρασίας Τ με την οποία και ισορροπεί θερμοδυναμικά.  

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

β) Να βρείτε τη συνάρτηση επιμερισμού Ζ του συστήματος και γ) να υπολογίσετε την εσωτερική 

(μέση) του ενέργεια U απευθείας μέσω του Ζ καθώς και μέσω του ορισμού μέσης τιμής. 

δ) Πως κατανέμονται τα άτομα στις μικροκαταστάσεις και ποιες είναι οι πιθανότητες κατάληψης 

τους στα όρια του απολύτου μηδενός και του μηδενικού πεδίου;  

 



ΘΕΜΑ 3 (3.25 μ.) 

Κλασικό ιδανικό αέριο Ν διατομικών ετεροπυρηνικών μορίων βρίσκεται εντός κύβου πλευράς L 

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

α) Να γράψετε τη γενική σχέση για τη συνάρτηση επιμερισμού του ως συνάρτηση των επιμέρους 

συναρτήσεων επιμερισμού λόγω μεταφορικής κίνησης και περιστροφής των μορίων του.  

β) Αν το αέριο βρίσκεται σε θερμοκρασία Τ<<Τ0=ħ
2
/2ΙΚΒ (Ι: ροπή αδρανείας) και κάθε μόριο 

μπορεί να καταλαμβάνει τις τρεις χαμηλότερες στάθμες περιστροφής του, να βρείτε τη συνάρτηση 

επιμερισμού Ζ του αερίου λόγω περιστροφής γ) Να επαναλάβετε τον υπολογισμό της Ζ για Τ>>Τ0.  

δ) Αν ικανοποιείται η συνθήκη Τ>>Τε=ħ
2
π

2
/2mΚΒL

2
 για τη θερμοκρασία του αερίου, να βρείτε τη 

συνάρτηση επιμερισμού του λόγω μεταφορικής κίνησης και την ελεύθερη του ενέργεια Helmholtz 

F. Να σχολιάσετε το αποτέλεσμα που προκύπτει για την F, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της 

εκτατικότητας και εξηγώντας αν αυτή διασφαλίζεται ή, αν όχι, πως μπορεί να διασφαλιστεί. 

σ) Να βρείτε το χημικό δυναμικό μ του αερίου ως συνάρτηση των N, T και V, στα πλαίσια της 

κανονικής συλλογής, με τη βοήθεια της γενικής μορφής της θεμελιώδους ταυτότητας της 

θερμοδυναμικής και της τελικής σχέσης για την F του ερωτήματος δ. Σε ποια Τ μηδενίζεται το μ; 

 

 

ΘΕΜΑ 4 (1.75 μ.) 

Ι. (0.75 μ.) Στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής συλλογής, να δείξετε ότι η πιθανότητα κλασικό 

ιδανικό αέριο να έχει Ν σωμάτια δίνεται από τη σχέση P(N)=(λζ)
Ν
/Ν!e

λζ
 (κατανομή Poisson) όπου 

λ=e
βμ

 (β=1/ΚΒΤ) και ζ η σωματιδιακή συνάρτηση επιμερισμού. 

 

ΙΙ. (1 μ.) Για ιδανικό αέριο Ν φερμιονίων (μάζας m και σπιν s το καθένα) σε μονοδιάστατο σύρμα 

μήκους L, να βρείτε: α) την πυκνότητα ενεργειακών του καταστάσεων ως συνάρτηση της ενέργειας 

και β) την ενέργεια Fermi ΕF ως συνάρτηση της συγκέντρωσης Ν/L των φερμιονίων καθώς και την 

εσωτερική ενέργεια U ως συνάρτηση των Ν, ΕF, για Τ=0. 

 

 

 

 

 

 

 

Δίνονται: α) Οι ενεργειακές στάθμες περιστροφής Επ=ħ
2
J(J+1)/2I (J=0,1,2…) και οι ιδιοτιμές 

ενέργειας σε απειρόβαθο πηγάδι δυναμικού Eμ=n
2
π

2
ħ

2
/2mL

2
 (n=1,2…) για τα μόρια κλασικού 

ιδανικού αερίου, 

β) η σχέση coshx=(e
x
+e

-x
)/2 και το ολοκλήρωμα ∫exp(-αx

2
)dx=(π/α)

1/2
 με όρια –άπειρο, άπειρο και, 

γ) η σειρά Σexp(-αn)={exp[-α(Ν+1)]-1}/{exp(-α)-1} με δείκτη του αθροίσματος το n με τιμές από 

0 έως N (α: σταθερά) και η σειρά Σ(x
n
/n!)=e

x
 με δείκτη του αθροίσματος το n με τιμές από 0 έως 

άπειρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


