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ΘΕΜΑ 1 

Ι. α,β) Εφόσον η μηχανή είναι αντιστρεπτή, η μεταβολή της εντροπίας της μίας δεξαμενή 

θερμότητας (λόγω ανταλλαγή θερμότητας με την άλλη δεξαμενή θερμότητας) είναι ίδια αριθμητικά 

(ή αλλιώς είναι ίση και αντίθετη) με τη μεταβολή που υφίσταται ή αλλη. Επομένως, ΔS1=-ΔS2 

αφού ΔS1+ΔS2=0, όπου ΔS=δQ/T. Επομένως ΔS1=δQ1/T1 και ΔS2=∫dS2=∫δQ2/T=∫CVdT/T αφού το 

ιδανικό αέριο της δεξαμενής έχει σταθερή θερμοχωρητικότητα CV (ανεξάρτητη από τη 

θερμοκρασία του). Επομένως, ΔS2=∫CVdT/T, με όρια Τ2 και Τ1. Τελικά, ΔS2=CVlnT1/T2. 

Eπίσης, δQ2=CVdT ή δQ2=CV(Τ1-Τ2). 

γ,δ) Το έργο W θα βρεθεί από το πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής: δQ=dU+δW όπου dU=0 καθώς 

είναι σταθερή η U στη διάρκεια λειτουργίας της.  

Αντίστοιχα, η απόδοση n=W/δQ2=(δQ2-δQ1)/δQ2=1-(δQ1/δQ2)=1-T1/T. 

Επομένως, δW=δQ2(1-T1/T) ή W=∫(1-T1/T)CVdT (με όρια Τ2 και Τ1) 

Τελικά βρίσκουμε ότι το έργο είναι W= CV(Τ1-Τ2)-CVT1lnT1/T2 ενώ η n=1-T1/T όπου Τ η 

θερμοκρασία της δεξαμενής θερμότητας κάθε στιγμή, καθώς μειώνεται από την αρχική τιμή Τ2 έως 

την τελική τιμή Τ1. 

 

ΙΙ. α) H μεταβολή της εντροπίας των αερίων Α και Β δίνονται από τις σχέσεις: 

ΔSA=N1KBln2+(3/2)N1KBlnTτελ/Τ1 

ΔSB=N2KBln2+(5/2)N1KBlnTτελ/Τ2 

ενώ ΔSολ=ΔSΑ+ΔSΒ>0. 

Η τελική θερμοκρασία του συστήματος μπορεί να βρεθεί μέσω της σχέσης UA+UB=Uολ αφού η U 

του συστήματος είναι εκτατική ποσότητα και παραμένει σταθερή στη διεργασία της ανάμιξης των 

αερίων καθώς το σύστημα είναι απομονωμένο από το περιβάλλον. 

Επομένως (3/2)N1KBT1+(5/2)N2KBT2=(3/2)N1KBTτελ+(5/2)N2KBTτελ  

ή Ττελ={(3/2)N1T1+(5/2)N2T2}/{(3/2)N1+(5/2)N2}. 

β) Αντίστοιχα, στην ανάμιξη ίδιων αερίων: 

ΔSολ=2NKBln{(V2+V1)/2Ν}+(f/2)2NKBlnTτελ-NKBln(V1/Ν)-(f/2)NKBlnΤ1-NKBln(V2/Ν)-

(f/2)NKBlnΤ2 >0 και Ττελ=(T1+T2)/2. 

γ) Αντίστοιχα, όπως στο β, βρίσκουμε ότι:  

ΔSολ=(N1+Ν2)KBln{(V2+V1)/(Ν1+Ν2)}-N1KBln(V1/Ν1}-N2KBln(V2/Ν2)=0! 

και Ττελ=Τ (η κοινή θερμοκρασία του κάθε αερίου, πριν την ανάμιξη), 

αφού N1/V1=N2/V2=N/V (Ν1+Ν2=Ν, V1+V2=V). 

 

ΘΕΜΑ 2  

Ι. α, β) Για Ν=10, το πλήθος των δυνατών τρόπων με τους οποίους μπορούν να κατανεμηθούν 9 

μόρια στο ένα τμήμα και το 1 που απομένει στο άλλο τμήμα του δοχείου καθώς και 4 μόρια στο 

ένα τμήμα και τα υπόλοιπα 6 στο άλλο τμήμα του δοχείου θα είναι: 

W=10!/(9!1!)=10 

και W=10!/(4!6!)=210, αντίστοιχα.  

γ) Αν θεωρήσουμε ότι από τα συνολικά Ν μόρια τα Ν1 θα βρεθούν στο ένα τμήμα του δοχείου και 

τα υπόλοιπα Ν-Ν1 προφανώς στο άλλο τμήμα, τότε W=Ν!/{Ν1!(Ν-Ν1)!} (1) και για να 

υπολογίσουμε το lnW χρησιμοποιούμε την προσέγγιση Stirling lnN!≈NlnN-N (εφόσον το Ν>>). 

δ) Για τις δύο (μακρο)καταστάσεις με Ν1=(Ν/2)-1, Ν2=(Ν/2)+1 η μία και Ν1=Ν/3, Ν2=2Ν/3 η άλλη, 

προφανώς η πρώτη έχει μεγαλύτερη πιθανότητα αφού είναι πιο κοντά στην μακροκατάσταση 

ισορροπίας (ισοκατανομή των πληθυσμών στα δύο τμήματα του δοχείου) η οποία και υλοποιείται 

με τον μεγαλύτερο αριθμό μικροκατάστασεων. 



Κατά συνέπεια, ο λόγος των πιθανοτήτων των δύο μακροκαταστάσεων μπορεί να υπολογιστεί ως 

P1/P2=W1/W2=exp{(S1-S2)/KB}, αφού S=KBlnW και το W μπορεί να υπολογιστεί με χρήση της 

σχέσης (1) του ερωτήματος γ για τις δύο δεδομένες μακροκαταστάσεις με τα συγκεκριμένα Ν1, Ν2. 

ε) Εφόσον στην αρχική κατάσταση όλα τα Ν μόρια του αερίου βρίσκονται στο ένα τμήμα, S=0 

αφού το W=1. Στην τελική κατάσταση που τα μισά μόρια βρίσκονται στο ένα τμήμα και τα άλλα 

μισά στο άλλο τμήμα, το πλήθος μικροκαταστάσεων W του συστήματος θα είναι: 

W=N!/{(N/2)!(N/2)!}, 

ενώ η εντροπία του θα είναι: S=KBlnW. Αν το Ν>>, προκύπτει με χρήση της προσέγγισης Stirling 

ότι S=NKBln2>0. 

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητη η χρήση της (ημι)κλασσικής προσέγγισης και η διόρθωση στην 

καταμέτρηση των μικροκαταστάσεων των μορίων του κλασικού ιδανικού αερίου καθώς ο αριθμός 

μορίων Ν του αερίου είναι εν γένει (αρκετά) μικρότερος από τον αριθμό των καταστάσεων στο 

δοχείο όγκου V και δεν απαιτείται ο περιορισμός του εκφυλισμού λόγω διακρισιμότητας (και άρα 

και τα σωμάτια να κατανεμηθούν με λιγότερους δυνατούς τρόπους).  

 

ΙΙ. 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, οι δύο πρώτες δεν έχουν εκφυλισμό και 

αντιστοιχούν και σε μικροκαταστάσεις ενώ οι δύο τελευταίες είναι τριπλά εκφυλισμένες και η κάθε 

μία έχει 3 επιμέρους μικροκαταστάσεις ανάλογα με το ποιο δίπολο από τα 3 προσανατολίζεται 

παράλληλα ή αντιπαράλληλα προς το πεδίο. 

Οι μαγνητικές ροπές των 8 μικροκαταστάσεων όπως τις έχουμε καταγράψει πιο πάνω είναι 3μ, -3μ, 

μ και –μ, αντίστοιχα. Οι ενέργειες τους θα 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) U=-∂lnZ/∂β   

δ) F=-KBTlnZ 

 

ΘΕΜΑ 3  
α) Η ενέργεια του συστήματος των Ν ατόμων που ταλαντώνονται γύρω από τις θέσεις ισορροπίας 

τους είναι U=Με (Μ ο αριθμός των κβάντων ενέργειας ε που κατανέμεται στους ταλαντωτές). Tο 

πλήθος των μικροκαταστάσεων του συστήματος δίνεται, ως συνάρτηση των Ν και Μ, από τη 

γενική σχέση W(M,N)=(N+M-1)!/[(Μ)!(Ν-1)!] (1), αφού τα Μ κβάντα μπορούν να θεωρηθούν ως 

μη διακρίσιμα κβαντικά σωμάτια που κατανέμονται στους ταλαντωτές/άτομα (δηλαδή στα 

ενεργειακά τους επίπεδα που δίνονται από τη σχέση Εn=nε), χωρίς κανέναν περιορισμό στο πόσα 

μπορούν να βρεθούν σε κάθε επίπεδο (όπως, αντίστοιχα, ισχύει και για τα μποζόνια). 

Αν Ν=3 και Μ=4, τότε U=4ε και οι μικροκαταστάσεις του συστήματος είναι συνολικά 15. 

Αυτές μπορούν να καταγραφούν με βάση την ενέργεια του καθενός από τα τρία άτομα ώστε 

συνδυαζόμενες μεταξύ τους να δίνουν συνολική ενέργεια 4ε. Πιο συγκεκριμένα έχουν ως εξής: 

1) άτομο 1 με ενέργεια 4ε, άτομο 2 και άτομο 3 το καθένα με ενέργεια 0. 

2) άτομο 1 με ενέργεια 3ε, άτομο 2 με ενέργεια ε, άτομο 3 με ενέργεια 0. 

3) άτομο 1 με ενέργεια 3ε, άτομο 2 με ενέργεια 0, άτομο 3 με ενέργεια ε. 

4) άτομο 1 και άτομο 2 με ενέργεια το καθένα 2ε, άτομο 3 με ενέργεια 0. 

5) άτομο 1 με ενέργεια 2ε, άτομο 2 και άτομο 3 το καθένα με ενέργεια ε. 

6) άτομο 1 με ενέργεια 0, άτομο 2 με ενέργεια 4ε, άτομο 3 με ενέργεια 0. 



7) άτομο 1 με ενέργεια ε, άτομο 2 με ενέργεια 3ε, άτομο 3 με ενέργεια 0. 

8) άτομο 1 με ενέργεια 0, άτομο 2 με ενέργεια 3ε, άτομο 3 με ενέργεια ε. 

9) άτομο 1 και άτομο 3 το καθένα με ενέργεια 2ε, άτομο 2 με ενέργεια 0. 

10) άτομο 1 και άτομο 3 το καθένα με ενέργεια ε, άτομο 2 με ενέργεια 2ε. 

11) άτομο 1 και άτομο 2 το καθένα με ενέργεια 0, άτομο 3 με ενέργεια 4ε. 

12) άτομο 1 με ενέργεια ε, άτομο 2 με ενέργεια 0, άτομο 3 με ενέργεια 3ε. 

13) άτομο 1 με ενέργεια 0, άτομο 2 με ενέργεια ε, άτομο 3 με ενέργεια 3ε. 

14) άτομο 1 με ενέργεια 0, άτομο 2 και άτομο 3 το καθένα με ενέργεια 2ε. 

15) άτομο 1 και άτομο 2 το καθένα με ενέργεια ε, άτομο 3 με ενέργεια 2ε. 

 

β) Για Ν και Μ>>, κάνουμε χρήση της σχέσης S=KBlnW, της σχέσης (1) για το W και της 

προσέγγισης Stirling  για να βρούμε την εντροπία του στερεού ως συνάρτηση των N, M. 

γ) Για να βρούμε τη θερμοκρασία του στερεού Τ ως συνάρτηση της εσωτερικής του ενέργειας U, 

χρησιμοποιούμε τη σχέση 1/Τ=(∂S/∂U)N,V και τον κανόνα της αλυσίδας αφού ξέρουμε το S ως 

συνάρτηση του Μ από το ερώτημα β. Επομένως,  1/Τ=(∂S/∂U)=(∂S/∂Μ)(∂Μ/∂U).  

Τελικά βρίσκουμε ότι: T=ε/{ΚΒln[(U+Nε)/U]}. 

Για τη θερμοχωρητικότητά του υπό σταθερό όγκο CV ως συνάρτηση της θερμοκρασίας του, εξ 

ορισμού CV=(dU/dT)V. Για να κάνουμε την παραγώγιση, αρκεί απλώς να μετατρέψουμε τη σχέση 

Τ=T(U) που βρήκαμε στο ερώτημα γ στη μορφή U=U(T). 

Τελικά βρίσκουμε ότι: CV=-{Nε
2
exp(ε/ΚΒΤ)}/{ΚΒΤ

2
[1-exp(ε/ΚΒΤ)]

2
}. 

δ) Στα όρια των πολύ υψηλών θερμοκρασιών (ΚΒΤ>>ε), η U≈NKBT και η CV≈NKB ενώ η S θα 

παίρνει μέγιστη τιμή (της τάξεως του KBN). 

ε) Φέρνουμε σε επαφή δύο στερεά με 3 άτομα το καθένα και με συνολική ενέργεια U=6ε που 

μπορεί να μοιραστεί στο καθένα σε ακέραια πολλαπλάσια του ε (κε, κ=0,1,…,6). 

Οι μακροκαταστάσεις του συστήματος είναι 7 και καθορίζονται από το πώς μοιράζεται η ενέργεια 

6ε στα δύο στερεά σε ακέραια πολλαπλάσια του ε. Επομένως, αν συμβολίσουμε τις 

μακροκαταστάσεις ως (κ1ε, κ2ε) όπου το κ1 είναι για το στερεό 1 και το κ2 για το στερεό 2 αυτές θα 

είναι οι εξής: (0, 6ε), (ε, 5ε), (2ε, 4ε), (3ε, 3ε), (4ε, 2ε), (5ε, ε), (6ε, 0). 

Από τη σχέση (1), μπορεί άμεσα να βρεθεί για την κάθε μακροκατάσταση το πλήθος των 

μικροκαταστάσεων του κάθε στερεού W1 (στερεό 1) και W2 (στερεό 2) αντίστοιχα, ενώ για το 

σύστημα των δύο στερεών το W=W1W2 (για την κάθε μακροκατάσταση) ως εξής: 

Για την (0, 6ε): W1=2!/[(2!)(0!)]=1, W2=8!/[(6!)(2!)]=28 και W=28 

Για την (ε, 5ε): W1=3!/[(2!)(1!)]=3, W2=7!/[(5!)(2!)]=21 και W=63 

Για την (2ε, 4ε): W1=4!/[(2!)(2!)]=6, W2=6!/[(4!)(2!)]=15 και W=90 

Για την (3ε, 3ε): W1=5!/[(2!)(3!)]=10, W2=5!/[(2!)(3!)]=10 και W=100 

Για την (4ε, 2ε): W1=6!/[(4!)(2!)]=15, W2=4!/[(2!)(2!)]=6 και W=90 

Για την (5ε, ε): W1=7!/[(5!)(2!)]=21, W2=3!/[(2!)(1!)]=3 και W=63 

Για την (6ε, 0): W1=8!/[(6!)(2!)]=28, W2=2!/[(2!)(0!)]=1 και W=28 

Για το σύστημα των δύο στερεών, το W=462 με εφαρμογή της σχέσης (1). To νούμερο αυτό 

προκύπτει και αν αθροίσουμε τα επιμέρους πλήθη μικροκαταστάσεων του συστήματος για κάθε 

μία από τις 7 μακροκαταστάσεις του. 

Η πιο πιθανή μακροκατάστασή του είναι προφανώς η (3ε, 3ε), που αντιστοιχεί στην ισοκατανομή 

της ενέργειας στα δύο στερεά και υλοποιείται με τον μεγαλύτερο αριθμό μικροκατάστασεων. 

 


