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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.  

α) Να σχεδιάσετε ένα αντιπροσωπευτικό διάγραμμα της κυκλικής διεργασίας στο επίπεδο P-V. 

β) 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 (3 μ.) 
Κλειστό παραμαγνητικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα σωμάτια το καθένα με 

spin ½ και μαγνητική ροπή μέτρου μ (μ=σταθ.) εντός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου σταθερής 

έντασης Β. Το κάθε σωμάτιο λόγω του spin του μπορεί να βρεθεί σε δύο καταστάσεις, είτε 

παράλληλα είτε αντιπαράλληλα προς το πεδίο, με καθορισμένες ενέργειες. 

α) Να βρείτε το συνολικό αριθμό μικροκαταστάσεων. Να υπολογίσετε τον αριθμό 

μικροκαταστάσεων για το σύστημα εάν η εσωτερική ενέργεια U είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 

μΒ πχ. U=nμΒ (n=θετ. ακέρ., σταθ.). Ποια είναι η εντροπία του S ως συνάρτηση των Ν, Β και U; 

β) Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία του Τ ως συνάρτηση των Ν, Β και U. 

γ) Να βρείτε τη μαγνήτιση Μ και τη μαγνητική επιδεκτικότητα χμ ως συνάρτηση των Ν, Β και Τ.  

δ) Τι τιμές παίρνουν τα U και Μ στα όρια Τ→0 και Τ→∞, αντίστοιχα; Yπό ποια συνθήκη το 

σύστημα μπορεί να έχει αρνητική απόλυτη θερμοκρασία; 

 

ΘΕΜΑ 3 (3 μ.) 

Κλασικό ιδανικό αέριο αποτελείται από Ν (Ν>>) διατομικά μόρια, μάζας m το καθένα, με όγκο V. 

Το αέριο βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Να 

υπολογίσετε τη συνάρτηση επιμερισμού του αερίου ξεχωριστά α) για τους περιστροφικούς βαθμούς 

ελευθερίας Ζπ και β) για τους ταλαντωτικούς βαθμούς ελευθερίας του Ζτ, ως συνάρτηση των Ν, V 

και Τ. γ) Να βρείτε την εσωτερική  ενέργεια U, την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz F, την εντροπία S 

και την θερμοχωρητικότητα (υπό σταθερό όγκο) CV του αερίου, μόνο για τους ταλαντωτικούς 

βαθμούς ελευθερίας του, ως συνάρτηση των V, N και Τ. Τι τιμή παίρνει η U στα όρια Τ→0 και 

Τ→∞, αντίστοιχα; δ) Από ποια σχέση δίνεται η συνάρτηση επιμερισμού του αερίου όταν 

συνεισφέρουν ταυτόχρονα οι περιστροφικοί και οι ταλαντωτικοί βαθμοί ελευθερίας του; 

 

ΘΕΜΑ 4 (1.75 μ.) 

α) Στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής συλλογής, να υπολογίσετε για ένα κλασικό ιδανικό 

μονοατομικό αέριο τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού του ΖG ως συνάρτηση των T, V και μ (όπου 

μ το χημικό δυναμικό του). β) Να προσδιορίσετε το γενικευμένο δυναμικό του Φ ως συνάρτηση 

των T, V και μ και να εξάγετε την καταστατική εξίσωση του αερίου.    

  

 



 

Δίνονται:  

H σχέση PV
γ
=σταθ. για μια αδιαβατική διεργασία στο κλασικό ιδανικό αέριο, ο λόγος γ=CP/CV, η 

προσέγγιση Stirling lnN!≈NlnN-N (για Ν>>), η σχέση tanhx=(e
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μαγνητική επιδεκτικότητα χμ=(∂Μ/∂Β)Τ και η παράγωγος d(tanhx)/dx=1/cosh
2
x. 

Επίσης, η σειρά Σe
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 =1/(1-λ) [με α=σταθ., δείκτη της σειράς το n με τιμές από 0 έως ∞ και λ το 

λόγο της σειράς], η σχέση sinhx=(e
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)/2, η σωματιδιακή συνάρτηση επιμερισμού στο κλασικό 

ιδανικό μονοατομικό αέριο ζ=(2πmKBT/h
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V, η σχέση e
x
=Σ(x

n
/n!) [με δείκτη της σειράς το n με 

τιμές από 0 έως ∞], η εξίσωση γέφυρας για το γενικευμένο δυναμικό Φ=-KBTlnZG (όπου ΖG η 

μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού) και η σχέση Φ=-PV. 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


