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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (3 μ) 

Ιδανικό αέριο που αποτελείται από Ν μόρια μπορεί να μεταβεί από μία αρχική κατάσταση (P1, V1) 

σε μία τελική κατάσταση (P2, V2) ακολουθώντας τρεις διαφορετικές διαδρομές: μία διαδρομή που 

αποτελείται πρώτα από μία ισόχωρη και μετά από μία ισοβαρή διεργασία, μία διαδρομή που 

αποτελείται πρώτα από μία ισοβαρή και μετά από μία ισόχωρη διεργασία και, τέλος, μια διαδρομή 

που συνδέει απευθείας την αρχική κατάσταση με την τελική κατάσταση μέσω ενός ευθύγραμμου 

τμήματος. Στην αρχική κατάσταση η θερμοκρασία του αερίου είναι Τ1 ενώ στην τελική Τ2. Έστω 

ότι P2=2P1, V2=2V1 και ότι CV=5KBN/2 και (∂U/∂V)T=0 για το αέριο (KB: σταθερά Boltzmann). 

α) Να σχεδιάσετε ένα αντιπροσωπευτικό διάγραμμα στο επίπεδο P-V όλων των διεργασιών στις 

οποίες υπόκεινται το αέριο, με βάση τα παραπάνω δεδομένα. 

β) Να υπολογίσετε αναλυτικά το CP, τη μεταβολή στην εσωτερική ενέργεια ΔU μεταξύ αρχικής και 

τελικής κατάστασης και την απορροφούμενη θερμότητα, ως συνάρτηση των Ν και Τ1, ξεχωριστά 

για κάθε μία από τις τρεις διαδρομές. Τι συμπέρασμα βγάζετε για το αέριο; 

γ) Να υπολογίσετε τη θερμοχωρητικότητα του αερίου για την τελευταία διαδρομή που συνδέει 

απευθείας την αρχική κατάσταση με την τελική κατάσταση, όπως περιγράφεται παραπάνω. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (2 μ) 

Κλειστό σύστημα Ν (Ν>>) διακρίσιμων σωματιδίων με δύο ενεργειακά επίπεδα ε1 και ε2 (ε2>ε1) 

στα οποία μπορούν να βρεθούν τα σωματίδια βρίσκεται σε επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ. Μεταβολή του αριθμού σωματιδίων στο κάθε επίπεδο κατά ένα μπορεί να λάβει 

χώρα λόγω ενός γεγονότος “κβαντικής εκπομπής” (προς τη δεξαμενή) από ένα “διεγερμένο” 

σωματίδιο που βρίσκεται στο υψηλότερο ενεργειακά επίπεδο. Να υπολογίσετε: 

α) τη μεταβολή της εντροπίας του συστήματος (λόγω του παραπάνω γεγονότος) ως συνάρτηση του 

πλήθους σωματιδίων που βρίσκεται στο κάθε επίπεδο, β) τη μεταβολή της εντροπίας της δεξαμενής 

ως συνάρτηση των Τ, ε1 και ε2 και γ) τη συνολική μεταβολή της εντροπίας (συστήματος και 

δεξαμενής) καθώς και το λόγο του πλήθους σωματιδίων που βρίσκονται στα δύο επίπεδα. 

 

 

ΘΕΜΑ 3 (2.5 μ) 
Ν διακρίσιμα άτομα τα οποία λειτουργούν ως προσμίξεις καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις 

στο πλέγμα ενός κρυστάλλου. Κάθε ένα από τα άτομα αυτά, στην θέση που καταλαμβάνει, μπορεί 

να έχει ενέργεια 0 ή ε (ε>0). Η ενεργειακή “στάθμη” ε είναι διπλά εκφυλισμένη. Το σύστημα 

ισορροπεί θερμοδυναμικά με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Να υπολογίσετε:  

α) τη σωματιδιακή συνάρτηση επιμερισμού και αυτήν του συστήματος, ως συνάρτηση των Τ και ε, 

β) την εσωτερική ενέργεια U, την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz F, την εντροπία S και τη 

θερμοχωρητικότητα CV (υπό σταθερό όγκο) των ατόμων του συστήματος, 



γ) την εντροπία του συστήματος στο απόλυτο μηδέν και στο όριο KBT>>ε, μέσω του αντίστοιχου 

πλήθους μικροκαταστάσεων του συστήματος σε κάθε μία περίπτωση, 

δ) την πίεση P που ασκείται στον κρυσταλλικό πλέγμα καθώς αυτό συμπιέζεται από τα άτομα των 

προσμίξεων αν λάβετε υπόψη  ότι dε/dV=-cε/V (c=σταθ.). Πως εξαρτάται η P από τα U, V;  

ε) Να σχεδιάσετε αντιπροσωπευτικό διάγραμμα της CV ως συνάρτηση της Τ και να το σχολιάσετε 

ερμηνεύοντας τη συμπεριφορά της CV στο απόλυτο μηδέν και για Τ→∞ (ή KBT>>ε). 

 

 

ΘΕΜΑ 4 (2.5 μ) 

Η συνάρτηση επιμερισμού Ζ ιδανικού αερίου που αποτελείται από Ν μόρια (Ν>>) εντός όγκου V 

δίνεται από τη σχέση Z(N,V,T)=[V
N
(2πmΚΒΤ)

3N/2
]/[h

3N
N!]. Το αέριο ισορροπεί θερμοδυναμικά με 

θερμοχημική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και χημικού δυναμικού μ. Για το αέριο, να υπολογίσετε: 

α) τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού του ZG ως συνάρτηση των Τ, μ  

β) το γενικευμένο δυναμικό του Φ και την πίεση P ως συνάρτηση των Τ, μ 

γ) το χημικό δυναμικό του ως συνάρτηση των Τ, P 

δ) τη διασπορά του αριθμού σωματιδίων σΝ
2
 και τη σχετική τυπική απόκλιση. Τι παρατηρείτε;  

ε) Αν ένα τέτοιο αέριο καταλαμβάνει όγκο V πλέγματος που αποτελείται από Ν1 κυψελίδες (Ν1 >> 

<Ν>) κάθε μία από τις οποίες μπορεί είτε να είναι άδεια είτε να καταλαμβάνεται από ένα μόριο, να 

δείξετε ότι σΝ
2
=<Ν>. Είναι το αποτέλεσμα συμβατό με αυτό του ερωτήματος δ; Να σχολιάσετε 

(Υπόδειξη: Μπορείτε να ορίσετε μια μεταβλητή ni για το πλήθος κατάληψης της κυψελίδας i η 

οποία να παίρνει τιμές 1 και 0, ανάλογα με το αν καταλαμβάνεται από ένα μόριο ή είναι άδεια (με 

πιθανότητα p και 1-p, αντίστοιχα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίνονται:  
H προσέγγιση του Stirling lnN!≈NlnN-N για Ν>>, οι σχέσεις: 1/Τ=(∂S/∂U)N,V , P=-(∂F/∂V)N,T , 

<Ν
2
>=[(KBT)

2
/ΖG](∂

2
ZG/∂μ

2
)T,V και σΝ

2
=(KBT)

2
(∂

2
lnZG/∂μ

2
)T,V, οι σχέσεις: Φ=-PV και                

Φ=-ΚΒΤlnZG και η σχέση e
x
=Σ(x

n
/n!) (για όλα τα ακέραια n από 0 έως άπειρο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


