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ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΘΕΜΑ 1 (3.5 μ.) 

I. (1 μ.) α) Να βρείτε για τις μερικές παραγώγους (∂μ/∂P)T,N και (∂μ/∂S)V,N ισοδύναμες μερικές 

παραγώγους που δεν θα περιλαμβάνουν το χημικό δυναμικό μ.  

β) Να αποδείξετε τη σχέση –SdT+VdP-Ndμ=0 για θερμοδυναμικό σύστημα με Ν μόρια. 

 

ΙΙ. (1 μ.) Η ηλεκτρική επιδεκτικότητα συστήματος μοναδιαίου όγκου υπό σταθερή θερμοκρασία Τ 

δίνεται από τη σχέση χe=(∂P/∂E)T=[κ+(λ/Τ)]Ν+cNE
2
 όπου Ν ο αριθμός των μορίων του, P η 

πόλωσή του και Ε η ένταση του εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Η μεταβολή της Τ ως 

συνάρτηση του Ε υπό σταθερή P δίνεται από τη σχέση (∂T/∂E)P=[κΤ
2
+λΤ+cE

2
Τ

2
]/[λΕ-ξΤ

2
], όπου 

τα κ,λ,ξ, c=σταθερές, χαρακτηριστικές του συστήματος.  

Να υπολογίσετε τη P ως συνάρτηση των Ε και Τ. Δίνεται ότι για Ε=0 και Τ=Τ0, P=P0. 

 

ΙΙΙ. (1.5 μ.) Ν μόρια κλασικού μονοατομικού ιδανικού αερίου βρίσκονται εντός κλειστού δοχείου.  

α) Αρχικά, το αέριο βρίσκεται σε μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από όγκο V1, πίεση P1 και 

θερμοκρασία T1. Το αέριο εκτονώνεται αδιαβατικά προς μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

V2=2V1, P2 και Τ2. Να υπολογίσετε τα P2 και T2 ως συνάρτηση των P1 και T1, αντίστοιχα. 

β) Κατόπιν, το αέριο όγκου V2 έρχεται σε θερμική επαφή με μια δεξαμενή που περιέχει κλασικό 

διατομικό ιδανικό αέριο όγκου Vδ=10V1 το οποίο είναι αρχικά σε θερμοκρασία Τ1 υπό πίεση P1. 

Ροή θερμότητας μεταξύ των δύο αερίων έχει ως συνέπεια τα δύο αέρια να αποκτήσουν τελικά την 

ίδια θερμοκρασία Τ3, χωρίς μεταβολή των V2 και Vδ. Εάν η θερμοχωρητικότητα ιδανικού αερίου 

υπό σταθερό όγκο είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας, να βρείτε την Τ3 ως συνάρτηση της T1. 

γ) Στη συνέχεια, το μονοατομικό αέριο παύει να είναι σε επαφή με τη δεξαμενή και έρχεται σε 

επαφή με την ατμόσφαιρα αποκτώντας τελικά θερμοκρασία Τ1. Αν το αέριο συμπιεστεί ισόθερμα 

από τον όγκο V2 στον V1, να υπολογίσετε το έργο και τη θερμότητα ως συνάρτηση των Ν και Τ1. 

Να εξηγήσετε αν τότε παράγεται/καταναλώνεται έργο και απορροφάται/εκλύεται θερμότητα. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (2.5 μ.) 

Ι. (1.5 μ.) Τα Ν άτομα ενός στερεού προσομοιώνονται με κβαντικούς αρμονικούς ταλαντωτές που 

ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα. Τα ενεργειακά τους επίπεδα δίνονται από τη σχέση Εn=nε 

(ε=σταθ., n=0,1,…). Κάθε άτομο μπορεί να είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Η ενέργεια του στερεού 

είναι U=Με (Μ: αριθμός κβάντων ενέργειας ε που κατανέμεται στους ταλαντωτές).  

α) Από ποια σχέση δίνεται το πλήθος των μικροκαταστάσεων W, ως συνάρτηση των Ν και Μ;  

Αν Ν=3 και Μ=4, να βρείτε όλες τις μικροκαταστάσεις του συστήματος. 

β) Να βρείτε την εντροπία του S ως συνάρτηση των Ν και Μ, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ν, Μ>>.  

γ) Να υπολογίσετε την εσωτερική ενέργεια U και την θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο CV 

του στερεού ως συνάρτηση της θερμοκρασίας του Τ και του ε. 



ΙΙ. (1 μ.) Κλειστό σύστημα αποτελείται από Ν ανεξάρτητα, διακρίσιμα, άτομα. Τα άτομα μπορούν 

να καταλάβουν m διαφορετικές ενεργειακές καταστάσεις σπιν.  

Αν θεωρήσετε ότι κάθε κατάσταση i καταλαμβάνεται από ni άτομα έτσι ώστε Ν=Σni (i=1…m), να 

υπολογίσετε α) τον αριθμό μικροκαταστάσεων και β) την εντροπία του συστήματος, ως συνάρτηση 

των ni, Ν.  

γ) Να δείξετε ότι η σχέση για την εντροπία που υπολογίσατε στο ερώτημα β είναι ισοδύναμη με τον 

τύπο του Shannon, S=-KΒΣpilnpi, όπου pi η αντίστοιχη πιθανότητα για ni άτομα στην κατάσταση i.  

 

 

ΘΕΜΑ 3 (2.5 μ.) 
Ι. (1 μ.) Στο  μοντέλο του τυχαίου περιπάτου σε μία διάσταση, η πιθανότητα ενός παρατηρητή να 

κάνει ένα βήμα προς τα δεξιά είτε ένα βήμα προς τα αριστερά είναι 50%.  

α) Αν αρχικά βρίσκεται στη θέση 0 του άξονα x, να βρείτε την πιθανότητα μετά από Ν βήματα (το 

καθένα μοναδιαίου μήκους) και προς τις δύο κατευθύνσεις να βρίσκεται στη θέση x. β) Για Ν>>, 

να δείξετε ότι η πιθανότητα ακολουθεί κατανομή Gauss ως προς το x. Ποια είναι η μέση τιμή και η 

διασπορά της κατανομής; 

 

ΙI. (1.5 μ.) Σύστημα αποτελείται από 3 δίπολα μαγνητικής ροπής μέτρου μ το καθένα εντός 

σταθερού μαγνητικού πεδίου έντασης Β. Κάθε δίπολο μπορεί να προσανατολιστεί παράλληλα ή 

αντιπαράλληλα προς το πεδίο και να αλληλεπιδράσει και με τα άλλα δίπολα. Η Χαμιλτονιανή που 

δίνει την ενέργεια του συστήματος λόγω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διπόλων και με το 

πεδίο είναι: Η=-μΒ(s1+s2+s3)-D(s1s2+s2s3+s3s1), όπου D η σταθερά αλληλεπίδρασης και το si=±1 

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

είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και ισορροπεί θερμοδυναμικά.  

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

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

και δ) την ελεύθερη του ενέργεια Helmholtz F, ως συνάρτηση των B και Τ. 

 

 

ΘΕΜΑ 4 (1.5 μ.) 

Για ιδανικό κβαντικό αέριο Ν φερμιονίων (μάζας m και σπιν s το καθένα) που βρίσκονται 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, την εσωτερική ενέργεια U ως συνάρτηση των Ν, ΕF και τη μέση τιμή <v
2
> όπου v η 

ταχύτητα ενός φερμιονίου ως συνάρτηση της ΕF, για Τ=0. 

 

 

 

 

Δίνονται: H εσωτερική ενέργεια κλασικού ιδανικού αερίου U=fΝΚΒΤ/2 όπου f=3 και 5 για 

μονοατομικό και διατομικό αέριο, αντίστοιχα, η σχέση για την αδιαβατική μεταβολή ΤV
γ-1

=σταθ. 

όπου γ=CP/CV, η ταυτότητα (∂x/∂y)z(∂y/∂z)x(∂z/∂x)y=-1 για μια συνάρτηση z=z(x,y), η προσέγγιση 

Stirling lnN!≈NlnN-N (για Ν>>), το ανάπτυγμα Taylor ln(1+x)≈x-x
2
/2+… (για x<<) και η 

κατανομή Gauss μεταβλητής x: f(x)=[1/(2π)
1/2

σ]exp{-(x-<x>)
2
/2σ

2
} όπου <x> η μέση τιμή και σ η 

διασπορά της.  

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


