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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (3 μ) 

I (1.5 μ). Κλασικό ιδανικό αέριο βρίσκεται αρχικά σε μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 

πίεση P1, όγκο V1, θερμοκρασία T1 και εντροπία S1. 1 γραμμομόριο του αερίου υπόκειται σε 

κυκλική αντιστρεπτή διεργασία που αποτελείται από τρεις επιμέρους, διαδοχικές, διεργασίες: Μία 

ισόχωρη θέρμανση προς την κατάσταση που χαρακτηρίζεται από θερμοκρασία T2, πίεση P2 και 

εντροπία S2 (S2>S1), μία ισεντροπική διαστολή προς την κατάσταση που χαρακτηρίζεται από όγκο 

V3, πίεση P1 και θερμοκρασία Τ3 και μία ισοβαρή ψύξη προς την κατάσταση που ήταν αρχικά. 

α) Να σχεδιάσετε τον “κύκλο” λειτουργίας για το αέριο στα επίπεδα P-V και Τ-S, αντίστοιχα. 

β) Για κάθε μία διεργασία, να υπολογίσετε το έργο και τη θερμότητα ως συνάρτηση των P1, V1, V3, 

της σταθεράς γ του αερίου και της θερμοχωρητικότητας υπό σταθερό όγκο CV. Σε ποιες διεργασίες 

παράγεται/καταναλώνεται έργο και εκλύεται/απορροφάται θερμότητα, αντίστοιχα; 

 

ΙΙ (1.5 μ). Κβαντικό ιδανικό αέριο περιγράφεται σε μια περιοχή χαμηλών θερμοκρασιών από την 

καταστατική εξίσωση P=κΤ
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3/2

V+βT
2
V+γT

1/2
 

(α,β,γ: σταθερές, ανεξάρτητες των V,T). 

α) Nα εκφράσετε αναλυτικά το διαφορικό της εσωτερικής ενέργειας του αερίου dU ως συνάρτηση 

των dT και dV.  

β) Να βρείτε τις σχέσεις που συνδέουν μεταξύ τους τα α, κ και τα β, λ, αντίστοιχα, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η U είναι συνάρτηση που εξαρτάται μόνο από τη κατάσταση που βρίσκεται το αέριο. 

γ) Να βρείτε την U ως συνάρτηση των Τ, V. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (2.5 μ) 
Μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται από Ν (Ν>>) ανεξάρτητα και διακρίσιμα σωματίδια καθένα 

από τα οποία μπορεί να καταλάβει έξι κβαντικές ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες Εn=nε όπου 

n=-5/2, -3/2, -1/2, 1/2, 3/2, 5/2. (ε=σταθ., >0). Οι καταστάσεις με ενέργειες -3ε/2 και 3ε/2 είναι 

τριπλά εκφυλισμένες ενώ εκείνες με ενέργειες -ε/2 και ε/2 πενταπλά εκφυλισμένες. Το σύστημα 

βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ.  

Να υπολογίσετε α) τη σωματιδιακή συνάρτηση επιμερισμού και τη συνάρτηση επιμερισμού του 

συστήματος, β) την πιθανότητα η χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση να είναι κατηλειμμένη και 

την αντίστοιχη πιθανότητα για την κατάσταση ενέργειας ε/2, γ) την εσωτερική του ενέργεια, δ) την 

ελεύθερή του ενέργεια Helmholtz ε) την εντροπία του και στ) την θερμοχωρητικότητά του υπό 

σταθερό όγκο V. ζ) Τι τιμές παίρνουν τα παραπάνω μεγέθη στα όρια των πολύ χαμηλών (Τ→0) και 

πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα; Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 

 

 



ΘΕΜΑ 3 (2 μ) 

Η συνάρτηση επιμερισμού ιδανικού μονατομικού αερίου που αποτελείται από Ν μόρια (N>>) που 

καταλαμβάνουν όγκο V δίνεται από την έκφραση: Ζ(N,Τ,V)={[(2πmKBT/h
2
)
3N/2

]V
N
}/N!  

Το αέριο βρίσκεται σε θερμοχημική ισορροπία με θερμοχημική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και 

χημικού δυναμικού μ. 

Να υπολογίσετε α) τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού ΖG του αερίου, β) το γενικευμένο δυναμικό 

Φ,  γ) την εντροπία, δ) την πίεση, ε) τον αριθμό σωματιδίων και στ) την ελεύθερη ενέργεια Gibbs, 

ως συνάρτηση των Τ, V και μ. ζ) Να εξάγετε την καταστατική εξίσωση του ιδανικού αερίου και να 

εκφράσετε το χημικό δυναμικό ως συνάρτηση των Ν, Τ και V. 

 

 

ΘΕΜΑ 4 (2.5 μ) 

Ιδανικό αέριο Ν φερμιονίων καταλαμβάνει όγκο V και βρίσκεται εντός σταθερού εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου έντασης Β στο απόλυτο μηδέν. Κάθε φερμιόνιο εντός του πεδίου έχει ενέργεια 

ε=(p
2
/2m)±μΒ όπου m η μάζα, p η ορμή και μ η μαγνητική ροπή λόγω του spin του s=1/2 (το ± 

αντιστοιχεί σε προσανατολισμό της μαγνητικής ροπής κάθε φερμιονίου αντιπαράλληλα και 

παράλληλα, αντίστοιχα, στο πεδίο). 

Να βρείτε α) την πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων ως συνάρτηση της ενέργειας και β) το 

χημικό δυναμικό μ του ως συνάρτηση της συγκέντρωσης των φερμιονίων, στο όριο του Β→0. 

Εντός του πεδίου, να βρείτε γ) την ορμή Fermi και δ) τη μέση ενέργεια των φερμιονίων, των 

οποίων οι μαγνητικές ροπές προσανατολίζονται παράλληλα και αντιπαράλληλα στο πεδίο, 

αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια, να υπολογίσετε για πολύ ασθενές πεδίο (υπό τη συνθήκη μB<<μ(Τ=0)), ε) τη μέση 

ενέργεια ανά φερμιόνιο, στ) τη μαγνήτιση Μ και ζ) τη μαγνητική επιδεκτικότητα χμ του αερίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίνονται: H σχέση για την αδιαβατική μεταβολή P1V1
γ
= P2V2

γ
, η σχέση γ=CP/CV, η σχέση για τη 

μαγνητική επιδεκτικότητα χμ=(∂Μ/∂Β) (για πολύ ασθενές πεδίο Β) και η σχέση για το γενικευμένο 

δυναμικό Φ=F-μΝ. 

Eπίσης, το προσεγγιστικό ανάπτυγμα (1-x)
n
≈1-nx (για x<<1) και η σειρά e

x
=Σx

n
/n! (για n=0 ως 

άπειρο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


