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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1  
I. Η καταστατική εξίσωση ενός συστήματος δίνεται από την έκφραση: P=cΤ

3
/V όπου P είναι η 

πίεση, Τ η θερμοκρασία, V ό όγκος ενώ c είναι μία θετική σταθερά.  

Η εσωτερική ενέργεια του συστήματος U δίνεται από την παρακάτω έκφραση: 

U=αΤ
m

ln(V/V0)+f(T) όπου τα α, m και V0 είναι σταθερές και η f(T) είναι μια συνάρτηση μόνο της 

θερμοκρασίας. Να βρείτε τις τιμές των α και m του συστήματος. 

II. Η επιφανειακή τάση σ και η θερμοχωρητικότητα (για επιφάνεια σταθερού εμβαδού) ενός υλικού 

επιφάνειας εμβαδού A που καλύπτεται από λεπτό υμένιο πολυμερικού υλικού που αποτελείται από 

Ν πλήθος μόρια δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

σ(A,T)=σ0-[ΝΚBΤ/(A-λN)]+mN
2
/A

2 

CA(T)=ΝΚB+ΝΚB(T/Tc)
2 

όπου ΚB είναι η σταθερά του Boltzmann ενώ τα λ, m, Tc και σ0 είναι θετικές σταθερές. 

Να βρείτε μια αναλυτική έκφραση για την εντροπία του υλικού S ως συνάρτηση των T και A και 

μιας προσθετικής σταθεράς που θα εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες για τα Τ, Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 2  

Αέριο το οποίο αποτελείται από Ν ανεξάρτητα μόρια (Ν=σταθ., Ν>>) καταλαμβάνει το εσωτερικό 

ενός δοχείου σταθερού όγκου. Αν χωρίσουμε το εσωτερικό του δοχείου σε κυψελίδες και 

θεωρήσουμε ότι κάθε μία τέτοια κυψελίδα μπορεί να καταλαμβάνεται από ένα μόνο μόριο, τότε 

ένας αριθμός Λ κυψελίδων (Λ>>) θα καταληφθεί από μόρια του αερίου. Επιπλέον, ένας αριθμός m 

μορίων (m>>) μπορεί να προσροφηθεί στην επιφάνεια των τοιχωμάτων του δοχείου όπου 

θεωρούμε ότι υπάρχουν Ν πλήθος κυψελίδες (κάθε μία τέτοια επιφανειακή κυψελίδα μπορεί επίσης 

να καταλαμβάνεται από ένα μόνο μόριο). Το κάθε μόριο έχει ενέργεια –ε (ε=σταθ., ε>0) όταν 

βρεθεί στην επιφάνεια των τοιχωμάτων του δοχείου ενώ έχει μηδενική ενέργεια όταν βρεθεί στο 

εσωτερικό του. 

Με χρήση της μικροκανονικής κατανομής, να υπολογίσετε α) τον αριθμό μικροκαταστάσεων και β) 

την εντροπία του συστήματος, ως συνάρτηση της μεταβλητής m.  

γ) Να εκφράσετε το m ως συνάρτηση της θερμοκρασίας Τ του συστήματος. δ) Να βρείτε τι τιμεές 

παίρνει το m/Ν στα όρια των πολύ χαμηλών (Τ→0) και πολύ υψηλών (T →∞) θερμοκρασιών, 

αντίστοιχα, και να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 

 



 

ΘΕΜΑ 3  

Ιδανικό μονοατομικό αέριο που αποτελείται από Ν ανεξάρτητα σωματίδια (Ν>>), μάζας m το 

καθένα, βρίσκεται εντός χώρου όγκου V. Το αέριο έχει θερμοκρασία Τ και εσωτερική ενέργεια U. 

α) Αν θεωρήσουμε ότι ο αριθμός μικροκαταστάσεων του δίνεται από την έκφραση: 

W(U,N,V)=V
N
[(4πmeU)/(3N)]

3N/2
, να βρείτε την εντροπία S του αερίου ως συνάρτηση των Ν, V, T 

και να δείξετε ότι η έκφραση που προκύπτει δεν ικανοποιεί το κριτήριο της εκτατικότητας.  

β) Θεωρούμε δύο ιδανικά μονοατομικά αέρια που καταλαμβάνουν ένα τμήμα (το κάθε αέριο) 

δοχείου όγκου V που έχει χωριστεί σε δύο τμήματα με όγκους V1 και V2 (V1=λV με 0≤λ≤1), 

αντίστοιχα, με τη βοήθεια (κινητού) τοιχώματος. Ν1 άτομα του ενός αερίου βρίσκονται στο τμήμα 

όγκου V1 ενώ Ν1 άτομα του άλλου αερίου βρίσκονται στο τμήμα όγκου V2. Να δείξετε ότι, αν η 

θερμοκρασία και η πίεση είναι η ίδια στα δύο τμήματα, θα πρέπει Ν1=αN (για Ν=Ν1+Ν2). Στη 

συνέχεια, να βρείτε τη μεταβολή της εντροπίας του κάθε αερίου καθώς και αυτή του συστήματος 

μετά την ανάμιξή τους. Να σχολιάσετε το αποτελέσματα. 

 

 

ΘΕΜΑ 4  
Κλειστό παραμαγνητικό σύστημα το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) άτομα τοποθετημένα κατά 

μήκος του άξονα z, με σπιν s=½ το καθένα, τοποθετείται εντός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 

έντασης Β (με φορά κατά τη διεύθυνση του άξονα z). Ταυτόχρονα, το σύστημα βρίσκεται σε 

θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Κάθε άτομο έχει μαγνητική ροπή 

μέτρου 2μs (μ=θετική σταθ.), κατά τη διεύθυνση του πεδίου. Τα άτομα υπόκεινται και σε 

αλληλεπιδράσεις των ροπών τους με τους κοντινότερους μόνο γείτονές τους και η Hamiltonian του 

συστήματος, λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις αλληλεπιδράσεις, δίνεται από την έκφραση: 

H=ΑS(1)S(2)+ΑS(2)S(3)+ΑS(3)S(4)-2μΒ[S(1)+S(2)+S(3)+S(4)] όπου το Α είναι θετική σταθερά 

και S(i)=±1/2 για το άτομο i (i=1,2,3,4) ανάλογα αν προσανατολίζεται η ροπή του παράλληλα ή 

αντιπαράλληλα στο εξωτερικό πεδίο.  

α) Να καταγράψετε όλες τις μικροκαταστάσεις του συστήματος με τις σχετικές τους ενέργειες 

καθώς και τον τυχόν εκφυλισμό τους. 

β) Να βρείτε τη συνάρτηση επιμερισμού και εκφράσεις για την εσωτερική ενέργεια, την ελεύθερη 

ενέργεια Helmholtz και τη μαγνήτιση του συστήματος. 

β) Για τις τρεις παρακάτω διαφορετικές συνθήκες, να βρείτε την εσωτερική ενέργεια, την ελεύθερη 

ενέργεια Helmholtz και τη μαγνήτιση του συστήματος. 

Τ=0 και Β=0,     ΚΒΤ>>Α και Β=0,         Τ=0 και Α/μ<<Β.  

 

 

 

 

 

 

 

Δίνονται: Η προσέγγιση του Stirling lnN!≈NlnN-N (για Ν>>) καθώς και η σχέση του Maxwell: 

(∂S/∂A)T = - (∂σ/∂Τ)Α 

 

 

 
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


