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ΘΕΜΑΤΑ     

ΘΕΜΑ 1 (30%):
Ετεροατομικό, διατομικό, μόριο εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από άξονα που διέρχεται από 
το κέντρο μάζας του με ροπή αδρανείας Ι, στροφορμή L και κινητική ενέργεια L2/2I. Να βρείτε α) 
τη συνάρτηση επιμερισμού, β) την εσωτερική ενέργεια, γ) την εντροπία, δ) την ελεύθερη  ενέργεια 
κατά  Helmholtz  και  ε)  τη  θερμοχωρητικότητά  του,  σε  πολύ  χαμηλές  και  σε  πολύ  υψηλές 
θερμοκρασίες. Τι τιμές παίρνουν οι παραπάνω μακροσκοπικές ποσότητες για Ν μόρια τα οποία 
δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους; 
(Υπόδειξη: Να θεωρήσετε ότι σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το μόριο μπορεί να βρεθεί μόνο στις 
δύο χαμηλότερες ενεργειακές του στάθμες.)

ΘΕΜΑ 2 (30%): 
Ένα σύστημα  N ανεξάρτητων σωματιδίων,  το οποίο  βρίσκεται σε επαφή με θερμική δεξαμενή 
σταθερής  θερμοκρασίας  T,  έχει  έξι  δυνατές  ενεργειακές  στάθμες  με  ενέργειες  εn=nε  όπου 
n=1,2,...,6,  αντίστοιχα.  Οι εκφυλισμοί  των  παραπάνω ενεργειακών  σταθμών  είναι  αντιστοίχως, 
gn=n=1,2,...,6. Να βρείτε α) τη συνάρτηση επιμερισμού Ζ του συστήματος β) τη μέση ενέργεια γ) 
την ελεύθερη  ενέργεια κατά Helmholtz και δ) την εντροπία του συστήματος. Τι τιμές παίρνουν τα 
παραπάνω μεγέθη στα όρια των πολύ χαμηλών και πολύ υψηλών θερμοκρασιών καθώς και σε 
θερμοκρασία Τ=ε/kBln2 (kB: σταθερά  Boltzmann); ε) Πως θα κατανεμηθούν 512 σωματίδια στις 
ενεργειακές στάθμες του συστήματος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες;



ΘΕΜΑ 3 (40%):
Κλειστό μακροσκοπικό σύστημα το οποίο αποτελείται από 3, ανεξάρτητα μεταξύ τους, σωματίδια 
spin ½ βρίσκεται εντός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου έντασης B. Το καθένα από τα σωματίδια 
έχει  μαγνητική  ροπή  μέτρου  μ0,  και  δύο  δυνατούς  προσανατολισμούς:  παράλληλα  ή 
αντιπαράλληλα προς το μαγνητικό πεδίο με ίσες, αντίστοιχα, πιθανότητες. Να βρείτε α) το σύνολο 
των μικροκαταστάσεων Ω και β)  τις δυνατές καταστάσεις του συστήματος  που αντιστοιχούν σε  
διαφορετική ολική μαγνήτιση (ανάλογα με το προσανατολισμό των μαγνητικών ροπών) και να τις 
απαριθμήσετε. γ)  Για κάθε μία τις παραπάνω καταστάσεις, να υπολογίσετε την ολική μαγνήτιση 
και ενέργεια του συστήματος. δ) Να βρείτε τη μέση τιμή της μαγνήτισης και της ενέργειας και τις 
αντίστοιχες διασπορές τους (σ2). 
ε) Αν το παραπάνω σύστημα αποτελούνταν από Ν άτομα (N>>) και θεωρήσετε ότι n (n<N, n>>) 
μαγνητικές ροπές είναι προσανατολισμένες παράλληλα προς το πεδίο, να βρείτε στα πλαίσια της 
μικροκανονικής  κατανομής  (μέσω  του  πλήθους  των  μικροκαταστάσεων) τόσο  την  εσωτερική 
ενέργεια και την ολική μαγνητική ροπή του συστήματος ως συνάρτηση των n, μ0, και Β όσο και το 
n ως συνάρτηση των μ0, Τ και Β. Τι τιμές παίρνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες;

(Θεωρείστε γνωστή τη σχέση του Stirling: lnN!=NlnN-N για Ν>> και τη σχέση 1/kBΤ=∂lnΩ/∂E).

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


