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ΘΕΜΑ 1 

Αρχική και τελική κατάσταση Α υπό όγκο V1, θερμοκρασία Τ1 και πίεση P1.  

Eνδιάμεσες καταστάσεις Β και Γ 

Επιμέρους διεργασίες (στα πλαίσια της κυκλικής διεργασίας) : ισόχωρη θέρμανση μεταβαίνοντας 

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

όγκο V3 και ισοβαρή ψύξη επιστρέφοντας στην κατάσταση Α. 

Iσόχωρη θέρμανση A → B :  

Έργο WAB=∫P1dV=0 (αφού ο όγκος παραμένει σταθερός, ίσος με V1)  

Θερμότητα QAB=∫CVdT=CV(T2-T1) αφού CV=(δQ/dT)V (=σταθ.) 

Για να υπολογίσουμε τη QAB ως συνάρτηση των P1, V1, V3 (και CV ή CP), εκφράζουμε τις T1, T2 ως 

συνάρτηση αυτών με εφαρμογή της καταστατικής εξίσωσης PV=RT για ένα γραμμομόριο του 

κλασικού ιδανικού αερίου στις καταστάσεις Α και Β. Επομένως P1V1=RT1 για την κατάσταση A 

και P2V1=RT2 για την κατάσταση Β. 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε και τη σχέση PV
γ
=σταθ. για την αδιαβατική διεργασία Β → Γ στο 

κλασικό ιδανικό αέριο όπου ο λόγος γ=CP/CV. Πιο συγκεκριμένα, P2V1
γ
=P1V3

γ
. 

Τελικά, βρίσκουμε ότι : QAB = CV P1 V1 [(V3/V1)
γ
 -1] / R. 

Αδιαβατική εκτόνωση Β → Γ : 

QBΓ=∫TΔS=0 (αφού η διεργασία είναι ισεντροπική, ΔSBΓ=0, ως αδιαβατική) 

WBΓ = -ΔUΒΓ (= UΒ - UΓ) ως συνέπεια της 1
ης

 αρχής της ΘΔ (αφού QBΓ=0) ή WBΓ = ∫PdV (Β→Γ με 

όγκους V1 και V3, αντίστοιχα). 

Όμως, αφού ΔU=CVΔΤ (καθώς η U είναι συνάρτηση μόνο της κατάστασης και το ΔU εξαρτάται 

μόνο από την αρχική και την τελική κατάσταση και όχι από τη διαδρομή/διεργασία που 

ακολουθείται), και με χρήση των σχέσεων που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως (PV=RT, 

PV
γ
=σταθ. για τις καταστάσεις Β και Γ), τελικά βρίσκουμε ότι :  

WBΓ = CV(Τ2-Τ3) = CV P1 [(V3/V1)
γ
 V1 - V3] / R. 

Ισοβαρή ψύξη Γ → Α :  

WΓA=∫P1dV=P1(V1-V3) 

QΓA=ΔUΓA+WΓA ή QΓΑ=ΔΗΓΑ=CP(T1-T3)=γCV(T1-T3)=γCVP1(V1-V3)/R (εξ ορισμού της 

CP=(δQ/dT)P=(dH/dT)P=σταθ. όπου Η=U+PV η ενθαλπία).  

Η απόδοση της κυκλικής διεργασίας δίνεται, εξ’ ορισμού, από τη σχέση n=(WΒΓ+WΓΑ)/QAB. 

 

 

ΘΕΜΑ 2  

α) Αρχικά, από τη θεμελιώδη ταυτότητα της ΘΔ εκφράζουμε το διαφορικό της εντροπίας S για τη 

ράβδο που μεταβάλλεται το μήκος της κατά dL με την άσκηση δύναμης F :  

δQ=TdS=dU+δW=dU-FdL → dS=(dU/T)-(FdL/T)  (το πρόσημο στο έργο είναι – καθώς η δύναμη 

ασκείται στη ράβδο, αντί να την ασκεί η ράβδος όπως πχ. γίνεται με την πίεση P). 

Στη συνέχεια, εκφράζουμε και το dU ως συνάρτηση των δύο μεταβλητών Τ, L :  

dU=(∂U/∂Τ)LdT+(∂U/∂L)TdL  

Με αντικατάσταση του dU στη σχέση για το dS βρίσκουμε ότι :  

dS = {[(∂U/∂Τ)LdT+(∂U/∂L)TdL]/Τ} - (FdL/T) → dS = [(∂U/∂Τ)LdT]/T + [(∂U/∂L)T-F]dL/T. 

 

 



Γράφουμε επιπλέον το dS ως συνάρτηση των μερικών παραγώγων του ως προς L, T : 

dS=(∂S/∂Τ)LdT+(∂S/∂L)TdL. Από τις δύο σχέσεις για το dS, εξισώνοντας τους συντελεστές των 

διαφορικών dL και dT βρίσκουμε ότι :  

(∂S/∂Τ)L = [(∂U/∂Τ)L/T  και (∂S/∂L)T = [(∂U/∂L)T-F]/T. 

΄Όμως , F=-(∂U/∂L)T . Συνεπώς ,  (∂S/∂L)T = -2F/T = -2cT
2
(L-L0)/Τ = -2cT(L-L0) . 

Με ολοκλήρωση μεταξύ των T0,L0 και Τ,L και εφόσον είναι γνωστή η S0(T0,L0), βρίσκουμε ότι :  

S(T,L)=S0(T0,L0)+α(Τ-Τ0)-cT(L-L0)
2
   (αφού η CL = (∂U/∂T)L δίνεται ότι ισούται με αΤ για L=L0 ) 

β) Αφού η διεργασία από μία αρχική κατάσταση με Τ=Ταρχ , L=Lαρχ έως μια τελική κατάσταση με 

Τ=Ττελ , L=Lτελ πραγματοποιείται αδιαβατικά, η εντροπία της ράβδου δε θα μεταβληθεί.  

Συνεπώς, ΔS=0 μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων.  

Χρησιμοποιώντας τη σχέση για τη S(T,L) από το ερώτημα α και εφαρμόζοντας την για αυτές τις 

δύο καταστάσεις της ράβδου, βρίσκουμε ότι : Ττελ =[α-c(Lαρχ-L0)
2
Ταρχ]/[α-c(Lτελ-L0)

2
]. 

Παρατηρούμε ότι εφόσον η ράβδος εκτείνεται και το τελικό μήκος της Lτελ θα είναι μεγαλύτερο 

από το αρχικό μήκος της Lαρχ, από τη σχέση που βρήκαμε προκύπτει άμεσα ότι Ττελ > Ταρχ. 

γ) Για να βρούμε το CL υπό σταθερό L (διαφορετικό από το L0 όπου CL=L0=αΤ) ως συνάρτηση των 

Τ και L, χρησιμοποιούμε τη σχέση που είχαμε βρει στο ερώτημα α :  

dS = [(∂U/∂Τ)LdT]/T + [(∂U/∂L)T-F]dL/T → dS = CLdT/T - 2FdL/T  ( αφού F=-(∂U/∂L)T ).  

Όμως F=cT
2
(L-L0) . Συνεπώς, dS = CLdT/T – 2cT(L-L0)dL  →  CL = TdS/dT + 2cT

2
(L-L0)(dL/dT)   

→  CL=αΤ-cT(L-L0)
2 

 (αφού το dS/dT μπορεί απευθείας να υπολογιστεί από τη σχέση που βρήκαμε 

στο ερώτημα α: S(T,L)=S0(T0,L0)+α(Τ-Τ0)-cT(L-L0)
2 

→ dS/dT = α - c(L-L0)
2 

- 2cT(L-L0)(dL/dT) ). 

 

 

ΘΕΜΑ 3  

I. α) Eφόσον η ενέργεια των διακρίσιμων σωματίων του ΜΣ είναι U=Κε όπου Κ ο αριθμός 

σωματίων στην κατάσταση ενέργειας ε (συνεπώς, τα υπόλοιπα Ν-Κ σωμάτια θα είναι στην 

κατάσταση μηδενικής ενέργειας), ο αριθμός των μικροκαταστάσεων W θα δίνεται από τη σχέση : 

W=[g
K
Ν!]/[Κ!(Ν-Κ)!], καθώς η κατάσταση ενέργειας ε είναι εκφυλισμένη με βαθμό εκφυλισμού g. 

β) Η εντροπία S δίνεται από τη σχέση S=KBlnW. 

Εφόσον το Ν>>, θα χρησιμοποιηθεί και η προσέγγιση Stirling lnN!≈NlnN-N. 

Τελικά βρίσκουμε ότι, S = -NKBln{(K/N)ln(K/N)+(1-K/N)ln(1-K/N)-(K/N)lng}. 

γ) H θερμοκρασία μπορεί να βρεθεί από τη σχέση 1/Τ=(∂S/∂U)Ν,V, ως συνάρτηση των U, N. 

Παραγωγίζοντας την S ως προς U (όπου U=K/ε), βρίσκουμε τελικά ότι, 

T=ε/{ΚΒ[ln(N/K-1]+lng} 

δ) Το ΜΣ μπορεί να αποκτήσει αρνητική απόλυτη θερμοκρασία όταν [ln(N/K-1]+lng}<0 →  

[(N/K)-1]g<1 →  Κ/Ν>g/g+1 καθώς έχει άνω όριο στην ενέργεια του. 

Εάν τώρα το ΜΣ με αρνητική απόλυτη θερμοκρασία Τ έρθει σε θερμική επαφή με ΘΔΞ θετικής 

θερμοκρασίας ΤΘΔ, τότε θα υπάρχει ροή θερμότητας από το ΜΣ προς τη ΘΔΞ καθώς είναι ‘πιο 

ζεστό’ το ΜΣ από τη ΘΔΞ με συνέπεια τη μείωση της ενέργειας του και την αύξηση της εντροπίας 

του αφού 1/Τ=(∂S/∂U)Ν,V < 0 (έως ότου αποκατασταθεί ΘΔΙ με κοινή θερμοκρασία ΜΣ και ΘΔΞ). 

 

 

II. α) 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), ο αριθμός μικροκαταστάσεων της δεξαμενής όταν το 1 

υλικό του υποσυστήματος Α είναι στην κατάσταση ενέργειας 1 θα δίνεται από τη σχέση : 

W1 = 9!/(2!7!) ,  καθώς τα 9 υλικά της ΘΔΞ (υποσυστήματος B) θα έχουν ενέργεια ίση με 5 ώστε η 

συνολική ενέργεια να είναι Ε=6 με συνέπεια από τα 9 τα 2 να πρέπει να είναι στην κατάσταση 

ενέργειας -1 (και τα υπόλοιπα 7 στην κατάσταση ενέργειας 1). Επομένως, W=36. 

 



Αντίστοιχα, όταν το 1 υλικό του υποσυστήματος Α είναι στην κατάσταση ενέργειας -1, τα 9 υλικά 

της ΘΔΞ θα έχουν ενέργεια ίση με 7 ώστε η συνολική ενέργεια να είναι Ε=6 με συνέπεια από τα 9 

το 1 να πρέπει να είναι στην κατάσταση ενέργειας -1 (και τα υπόλοιπα 8 στην κατάσταση ενέργειας 

1). Συνεπώς, W-1 = 9!/(1!8!) = 9.   

Προφανώς, οι πιθανότητες να είναι σε αυτές τις δύο δεδομένες ενεργειακές καταστάσεις με 36 και 

9 μικροκαταστάσεις, αντίστοιχα, θα είναι P1 = 4/5 (=0.8) και P-1 = 1/5 (=0.2)    ( P1 = 4 P-1 )    

β) Η θερμοκρασία μπορεί να βρεθεί μέσω των παραπάνω πιθανοτήτων και της γενικής σχέσης που 

δίνει την πιθανότητα P=exp(-βΕ)/ζ ως εξής :  P1 = 0.8 = exp(-β)/ζ και P-1 = 0.2 = exp(β)/ζ  και αφού 

P1 = 4 P-1  →  exp(-β) = 4 exp(β)  →  β = -(ln4)/2  →  T = - 2/KBln4 (<0).   

Η μέση ενέργεια του υποσυστήματος του ενός υλικού που βρίσκεται σε αυτές τις δύο καταστάσεις 

μπορεί να υπολογιστεί, εξ’ ορισμού, από τη σχέση <Ε> = P1 + P-1 (-1) = 0.8 - 0.2 = 0.6  

 

 

ΘΕΜΑ 4  
α) Υπάρχουν συνολικά οκτώ (8) μικροκαταστάσεις που καθορίζονται από τον προσανατολισμό των 

ροπών των 3 διακρίσιμων διπόλων σε σχέση με τη φορά του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Αυτές 

προκύπτουν αν σκεφτούμε ότι τα 3 δίπολα μπορούν να είναι όλα παράλληλα, όλα αντιπαράλληλα, 

δύο παράλληλα και ένα αντιπαράλληλο, ή ένα παράλληλο και δύο αντιπαράλληλα προς το πεδίο. 

Από τις 4 αυτές μακροκαταστάσεις διαφορετικές ενέργειας, οι δύο πρώτες δεν παρουσιάζουν 

εκφυλισμό και αντιστοιχούν και σε μικροκαταστάσεις ενώ οι δύο τελευταίες είναι τριπλά 

εκφυλισμένες και η κάθε μία υλοποιείται με 3 διαφορετικές μικροκαταστάσεις καθορισμένης 

ενέργειας ανάλογα με το ποιο (διακρίσιμο) δίπολο από τα 3 προσανατολίζεται παράλληλα ή 

αντιπαράλληλα προς το πεδίο. 

Οι ενέργειες των 8 μικροκαταστάσεων όπως τις έχουμε καταγράψει πιο πάνω είναι -3μΒ-3D, 3μΒ-

3D, -μΒ+D, μΒ+D, αντίστοιχα. 

β) Το σύστημα είναι σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και ισορροπεί θερμοδυναμικά 

με αυτήν οπότε χρησιμοποιoύμε την κανονική συλλογή και υπολογίζουμε τη συνάρτηση 

επιμερισμού Ζ από τη σχέση: Ζ=Σgnexp(-Εn/ΚΒΤ) όπου Εn η ενέργεια της n μικροκατάστασης και 

gn o τυχόν παράγοντας εκφυλισμού της (η άθροιση γίνεται πάνω στις μικροκαταστάσεις που έχουν 

διαφορετική ενέργεια).  

γ) H ελεύθερη ενέργεια Helmholtz FH δίνεται από τη σχέση FH =-KBTlnZ (εξίσωση γέφυρας στην 

κανονική συλλογή μεταξύ ΘΔ και ΣΦ) 

δ) Η καταστατική εξίσωση του συστήματος με εξωτερική παράμετρο το μαγνητικό πεδίο B δίνει 

την μαγνήτιση του M (γενικευμένη δύναμη) ως συνάρτηση των B, T από τη σχέση Μ=-(∂FΗ/∂Β)T. 

Αντίστοιχα, για τον όγκο V, η καταστατική εξίσωση δίνει την πίεση P=-(∂FH/∂V)T (όπως προκύπτει 

από τον ορισμό της FH=U-TS, το διαφορκό dFH=dU-TdS-SdT και τη θεμελιώδη ταυτότητα της ΘΔ 

για κλειστά συστήματα TdS=dU+PdV)   

 

 

 

 

 


