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ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 

 

 

1. 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. 

 

 

2. Κάνοντας χρήση των κατάλληλων θερμοδυναμικών σχέσεων του Maxwell και 

θεμελιωδών σχέσεων που συνδέουν μερικές παραγώγους μακροσκοπικών 

μεταβλητών, να εκφράσετε τη διαφορά μεταξύ των θερμοχωρητικοτήτων υπό 

σταθερή πίεση CP και υπό σταθερό όγκο CV ενός θερμοδυναμικού συστήματος 

(ανεξαρτήτου διεργασίας στην οποία υπόκειται) ως συνάρτηση των V, T καθώς και 

των συντελεστών ισοβαρούς διαστολής και ισόθερμης συμπιεστότητας, αντίστοιχα. 

 

 

3. α) Μακροσκοπικό σύστημα όγκου V και αρχικής θερμοκρασίας Τ0 έρχεται σε 

θερμική επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Να υπολογίσετε τη μεταβολή 

της συνολικής εντροπίας του συστήματος και της θερμικής δεξαμενής, λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι η θερμοχωρητικότητα του συστήματος (υπό σταθερό όγκο) είναι σταθερή,  

ανεξάρτητη της θερμοκρασίας. 

β) Αν το παραπάνω μακροσκοπικό σύστημα έρθει σε θερμική επαφή διαδοχικά με Ν 

θερμικές δεξαμενές που βρίσκονται σε θερμοκρασίες Τ0+ΔΤ, Τ0+2ΔΤ,…, Τ-ΔΤ, Τ 

όπου ΝΔΤ=Τ-Τ0, να βρείτε τη μεταβολή της συνολικής εντροπίας του συστήματος 

και της θερμικής δεξαμενής στο θερμοδυναμικό όριο για ΔΤ→0 (ΝΔΤ=σταθ.).  

γ) Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψιν το δεύτερο νόμο της 

θερμοδυναμικής. 

 

 

4. Ι. Βασικές θερμοδυναμικές παράμετροι ενός μακροσκοπικού συστήματος όπως ο 

αριθμός σωματιδίων του Ν, ο όγκος του V, η εσωτερική του ενέργεια U και η 

εντροπία του S συνδέονται με τη σχέση: S=c (NUV)
1/3

, όπου το c είναι θετική 

σταθερά. Να βρείτε α) τη θερμοκρασία Τ ως συνάρτηση των N, U και V, β) την πίεση 

P ως συνάρτηση των N, T, και V και γ) τη θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο ως 

συνάρτηση των N, T, και V. 

ΙΙ. Θεωρούμε δύο ίδια συστήματα (με ίδια Ν και V) για τα οποία η καταστατική 

εξίσωση είναι αυτή που έχει βρεθεί στο Ι. Αρχικά, το ένα σύστημα βρίσκεται σε 

θερμοκρασία ΤΑ ενώ το δεύτερο σε θερμοκρασία ΤΒ. Με κάποιο τρόπο (μέσω 

μεταφοράς θερμότητας και παραγωγής έργου), τα δύο συστήματα φέρονται σε μια 

τελική κατάσταση όπου έχουν πλέον την ίδια θερμοκρασία Τ0.  

Να βρείτε α) την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή της Τ0 ως συνάρτηση των ΤΑ και ΤΒ 

και β) να υπολογίσετε το μέγιστο παραγόμενο έργο καθώς και να εξηγήσετε σε ποια 

τιμή της Τ0 παράγεται αυτό το έργο. 

 

 



5.  Επί θερμοδυναμικού συστήματος (σχήματος κυλίνδρου) ασκείται “δύναμη” F που 

δίνεται από την καταστατική εξίσωση: 

F=cT[(d/d0(T))-(d0
2
(T)/d

2
)], όπου το c είναι θετική σταθερά, d0 είναι το ύψος του 

κυλίνδρου υπό μηδενική “δύναμη” ενώ η γενική συνάρτηση d(T) εξαρτάται μόνο από 

τη θερμοκρασία Τ. 

α) Eάν το σύστημα υπό την παραπάνω δύναμη “τεντωθεί” ισόθερμα (και 

αντιστρεπτά) μεταβάλλοντας το ύψος του από d0 σε 2d0, να βρείτε τη θερμότητα που 

θα μεταφερθεί ως συνάρτηση των c, T, d0 και α0 όπου α0 είναι ο συντελεστής 

θερμικής διαστολής υπό μηδενική “δύναμη” [α0=(1/d0(T))(∂d0(T)/∂T)], αφού πρώτα 

βρείτε τις εκφράσεις για την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz F και την εντροπία S. 

β) Eάν, υπό την ίδια δύναμη, το σύστημα “τεντωθεί” αδιαβατικά, μεταβάλλεται η 

θερμοκρασία του. Να βρείτε τότε το συντελεστή (∂T/∂L)S ως συνάρτηση των c, T, d0, 

d, α0 και Cd (Cd η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή δύναμη). 

 

 

6. Κλειστό μακροσκοπικό σύστημα Ν (Ν>>) διακρίσιμων σωματιδίων με δύο μόνο 

ενεργειακά επίπεδα ε1 και ε2 (έστω ε2>ε1) στα οποία μπορούν να βρεθούν τα 

σωματίδια του βρίσκεται σε θερμική επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. 

Μεταβολή του πλήθους του αριθμού σωματιδίων στο κάθε ενεργειακό επίπεδο κατά 

ένα (1) 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 μακροσκοπικού 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 του 

συστήματος και της δεξαμενής καθώς και το λόγο του πλήθους σωματιδίων που 

βρίσκονται στα δύο επίπεδα. 

 

 

7. Κάνοντας χρήση της κανονικής συλλογής και της σχετικής συνάρτησης 

επιμερισμού Ζ, να εκφράσετε τη θερμοχωρητικότητα ενός μακροσκοπικού 

συστήματος υπό σταθερό όγκο CV ως συνάρτηση της θερμοκρασίας του και της 

διασποράς της ενέργειάς του. 

 

 

8. 1 γραμμομόριο αραιού ετεροατομικού διατομικού αερίου έχει ροπή αδρανείας Ι 

γύρω από άξονα που περνάει από το κέντρο μάζας του και βρίσκεται σε 

θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Να υπολογίσετε α) 

για ΚΒΤ>>ħ
2
/Ι και β) για ΚΒΤ<<ħ

2
/Ι τη συνεισφορά μόνο των ενεργειακών σταθμών 

περιστροφής στην αντίστοιχη συνάρτηση επιμερισμού του αερίου, στη μέση του 

ενέργεια, στην εντροπία του και στη θερμοχωρητικότητά του υπό σταθερό όγκο CV. 

Όταν ικανοποιείται η συνθήκη του ερωτήματος β, κάθε μόριο μπορεί να καταλάβει 

μόνο τις δύο (2) χαμηλότερες ενεργειακά στάθμες περιστροφής του. 

 

 

9. Κλειστό μακροσκοπικό σύστημα Ν (Ν>>) διακρίσιμων σωματιδίων με τέσσερα 

μόνο ενεργειακά επίπεδα με ενέργειες Ε=nε (n=0,1,2,3) στα οποία μπορούν να 

βρεθούν τα σωματίδια του βρίσκεται σε θερμική επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ. Τα ενεργειακά επίπεδα παρουσιάζουν εκφυλισμό gn=n
2
.  



Να υπολογίσετε α) τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος β) την ελεύθερη 

ενέργεια Helmholtz γ) τη μέση ενέργεια δ) την εντροπία και ε) τη 

θερμοχωρητικότητα του συστήματος υπό σταθερό όγκο, ως συνάρτηση της Τ. Τι 

τιμές παίρνουν οι παραπάνω θερμοδυναμικές παράμετροι στα όρια του απολύτου 

μηδενός και των πολύ μεγάλων θερμοκρασιών (Τ→∞); Να σχολιάσετε τα 

αποτελέσματα. Τέλος, να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των παραπάνω 

μεγεθών ως συνάρτηση της θερμοκρασίας. 

 

 

10. Κλειστό σύστημα το οποίο αποτελείται από τρία (3) άτομα 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) ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε 

θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Κάθε άτομο έχει 

μαγνητική ροπή κατά τη διεύθυνση του σπιν με μέτρο 2μs. Τα άτομα υπόκεινται σε 

αλληλεπιδράσεις των σπιν τους μόνο με τους κοντινότερους γείτονές τους (με βάση 

το μοντέλο του Ising) και η αντίστοιχη Hamiltonian του συστήματος, λαμβάνοντας 

υπόψιν και τις παραπάνω αλληλεπιδράσεις, δίνεται από την έκφραση: 

H=ΑS(1)S(2)+ΑS(2)S(3)-2μΒ[S(1)+S(2)+S(3)] όπου τα Α, μ είναι θετικές σταθερές 

και S(i)=±1/2 για το άτομο i (i=1,2,3) ανάλογα αν προσανατολίζεται 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, την εσωτερική ενέργεια, την εντροπία και 

τη μαγνήτιση του συστήματος. 

β) Για τις παρακάτω συνθήκες, να βρείτε την εσωτερική ενέργεια, την εντροπία και 

τη μαγνήτιση του συστήματος. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


