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ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΘΕΜΑ 1 (3.5 μ.) 

I (2 μ.) Κλασικό διατομικό ιδανικό αέριο αποτελούμενο από Ν μόρια με εσωτερική ενέργεια 

U=5ΝΚΒΤ/2 βρίσκεται εντός κλειστού δοχείου.  

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

θερμοκρασία T1. Στη συνέχεια, το αέριο εκτονώνεται ισόθερμα προς μία κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από όγκο V2=4V1 και πίεση P2. Να υπολογίσετε το έργο W1 και τη θερμότητα Q1 

σε αυτήν τη διεργασία ως συνάρτηση των P1 και V1. 

β) Μετά, το αέριο εκτονώνεται αδιαβατικά έως ότου φτάσει σε μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται 

από θερμοκρασία Τ2 (T2<T1). Να υπολογίσετε σε αυτήν την κατάσταση τον όγκο V3 ως συνάρτηση 

των V1, Τ1, Τ2 και την πίεση P3 ως συνάρτηση των P1, Τ1, Τ2 καθώς και το σχετικό έργο W2 ως 

συνάρτηση των Τ1 και Τ2. 

γ) Τέλος, το αέριο συμπιέζεται ισόθερμα προς μια κατάσταση με όγκο V4=V3/4, πριν συμπιεστεί 

αδιαβατικά και επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Να υπολογίσετε το συνολικό έργο στην 

κυκλική διεργασία που αποτελείται από τις διεργασίες που περιγράφηκαν στα ερωτήματα α), β) και 

γ) ως συνάρτηση των Q1, Τ1, Τ2 καθώς και την απόδοσή της ως συνάρτηση των Τ1 και Τ2. Σε ποιες 

από τις διεργασίες παράγεται έργο και απορροφάται θερμότητα; 

 

ΙΙ (1.5 μ.) Η ελεύθερη ενέργεια Helmholtz κλασικού ιδανικού αερίου, ως συνάρτηση της 

θερμοκρασίας Τ, του όγκου V και του αριθμού σωματιδίων του Ν, δίνεται από τη σχέση 

F=[(3KB/2)-Si/Ni]NT-NKBTln{(V/Vi)(3NiKBT/2Ui)
3/2

(Ni/N)} (Si, Vi, Ui, Ni: θετικές σταθερές). 

Να βρείτε α) την ελεύθερη ενέργεια Gibbs G, ως συνάρτηση των Ν, P και Τ, β) το χημικό δυναμικό 

μ, ως συνάρτηση των Ν, V και Τ και γ) το γενικευμένο δυναμικό Φ ως συνάρτηση των Τ, V και μ. 

δ) Να αποδείξετε ότι: Cp=5NKB/2, kT=1/P και αp=1/T, όπου CP η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή 

πίεση, kT ο συντελεστής ισόθερμης συμπιεστότητας και αp ο συντελεστής ισοβαρούς διαστολής.  

ε) Να αποδείξετε τη σχέση –SdT+VdP-Ndμ=0. 

(Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε το ολικό διαφορικό της G ως συνάρτηση των Ν, P και Τ). 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (2.5 μ.) 
Ι (2 μ.) Μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα, διακρίσιμα, σωματίδια 

καθένα από τα οποία μπορεί να καταλάβει τέσσερις ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες Εn=nε 

όπου n=0,1,2,3 (ε=σταθ., >0). Οι καταστάσεις με n ≥1 είναι εκφυλισμένες με βαθμό εκφυλισμού 

gn=n. Το σύστημα βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ.  

Να υπολογίσετε α) τη σωματιδιακή συνάρτηση επιμερισμού και τη συνάρτηση επιμερισμού του 

συστήματος, β) τις πιθανότητες η χαμηλότερη και η υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση να είναι 

κατειλημμένη, γ) την εσωτερική του ενέργεια, δ) την ελεύθερή του ενέργεια Helmholtz ε) την 



εντροπία του και στ) την θερμοχωρητικότητά του (υπό σταθερό όγκο V). ζ) Τι τιμές παίρνουν τα 

παραπάνω μεγέθη για Τ→0 και στο όριο των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα; 

 

ΙΙ (0.5 μ.) Αν τα σωματίδια του μακροσκοπικού συστήματος του θέματος 2Ι μπορούσαν να 

καταλάβουν απεριόριστες εκφυλισμένες ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες Εn=nε όπου 

n=1,2,3,…(ε>0) και βαθμό εκφυλισμού gn=n, να υπολογίσετε τη συνάρτηση επιμερισμού του. 

 

 

ΘΕΜΑ 3 (1.5 μ.) 

Η συνάρτηση επιμερισμού κλασικού ιδανικού αερίου που αποτελείται από Ν μόρια (N>>) που 

καταλαμβάνουν όγκο V δίνεται από την έκφραση: Ζ(N,Τ,V)={[(2πmKBT/h
2
)
3N/2

]V
N
}/N!. 

Το αέριο βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμοχημική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και 

χημικού δυναμικού μ. 

Να υπολογίσετε α) τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού ΖG του αερίου, β) την εσωτερική του 

ενέργεια, γ) το γενικευμένο δυναμικό Φ,  δ) την εντροπία, ε) το μέσο αριθμό σωματιδίων του και 

στ) την ελεύθερη ενέργεια Gibbs, ως συνάρτηση των Τ, V και μ.  

 

 

ΘΕΜΑ 4 (2.5 μ.) 

Ι (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, β) την ενέργεια Fermi ΕF ως συνάρτηση της συγκέντρωσης Ν/V 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 και γ) την πίεση P του αερίου ως 

συνάρτηση των V και U.  

 

ΙΙ (1 μ.) Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε επαφή με μια επιφάνεια που αποτελείται από Ν0 θέσεις. Κάθε 

θέση μπορεί να προσροφήσει ένα μόριο του αερίου. Σε αυτήν την περίπτωση, το κάθε μόριο έχει 

ενέργεια –ε (ε=σταθ.). Το σύστημα αέριο/επιφάνεια είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία με 

θερμοχημική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και χημικού δυναμικού μ με την οποία είναι σε επαφή. 

Υπό τη δεδομένη Τ, ο αριθμός προσροφημένων μορίων του αερίου είναι Ν (≤ Ν0). 

Να υπολογίσετε α) τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού ΖG και β) το μέσο αριθμό μορίων του αερίου 

που προσροφώνται στην επιφάνεια. 

 

 

 

 

Δίνονται: H σχέση για την αδιαβατική μεταβολή Τ1V1
γ-1

= Τ2V2
γ-1

, η σχέση γ=CP/CV, η σχέση για 

το γενικευμένο δυναμικό Φ=F-μΝ, οι σχέσεις kT=-(1/V)(∂V/∂P)T για το συντελεστή ισόθερμης 

συμπιεστότητας και αp=(1/V)(∂V/∂T)P για το συντελεστή ισοβαρούς διαστολής, οι σχέσεις 

<Ν>=ΚΒΤ(∂lnZG/∂μ)Τ, U=-(∂lnZG/∂β)βμ, PV=KBTlnZG και η μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού 

μονοσωματιδιακής κατάστασης συστήματος φερμιονίων ως συνάρτηση της ενέργειας: 

ξ(ε)=1+exp(βμ)exp(-βε) όπου β=1/ΚΒΤ. 

Eπίσης, η σειρά e
x
=Σx

n
/n! (για n=0 ως άπειρο), η σειρά Σnexp(-αn)=e

α
/(e

α
-1)

2
 με δείκτη του 

αθροίσματος το n όπου n=0 έως άπειρο (α: σταθερά) και το δυωνυμικό ανάπτυγμα 

(α+1)
Ν
=Σ{Ν!/[n!(Ν-n)!]}α

n
 με δείκτη του αθροίσματος το n όπου n=0 έως Ν. 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


