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ΘΕΜΑΤΑ     

ΘΕΜΑ 1 (40%) 
Kλασικό ιδανικό αέριο που αποτελείται από Ν σωματίδια  (N>>)  μάζας  m το καθένα βρίσκεται 
εντός όγκου V και υπό θερμοκρασία Τ. Η συνάρτηση επιμερισμού του δίνεται από την έκφραση: 
Z=[VN(2πmKBT)3N/2]/[h3NN!] (KB: η σταθερά του Boltzmann, h η σταθερά του Planck). 
α) Να  σχολιάσετε  την  προέλευση  του  παράγοντα  Ν!  που  υπεισέρχεται  στη  συνάρτηση 
επιμερισμού.  
β) Στα  πλαίσια  της  κανονικής  κατανομής,  να  υπολογίσετε  ως  συνάρτηση  των  κατάλληλων 
ανεξάρτητων  μεταβλητών  την  ελεύθερη  ενέργεια  Helmholtz,  την  εσωτερική  ενέργεια,  την 
εντροπία, την ενθαλπία, καθώς και την ελεύθερη ενέργεια Gibbs.
γ) Δύο δοχεία όγκων V1 και V2 περιέχουν ιδανικά αέρια διαφορετικής σύστασης, ίσης μάζας m, και 
αριθμού  μορίων  Ν1 και  Ν2,  αντίστοιχα.  Τα δύο  αέρια βρίσκονται  υπό  πίεση  P1 και  P2 και  σε 
θερμοκρασία Τ1 και Τ2, αντίστοιχα. Τα δύο δοχεία συνδέονται μέσω μιας βαλβίδας η οποία αρχικά 
είναι  κλειστή.  Στη  συνέχεια,  με  το  άνοιγμα  της  βαλβίδας,  τα  δύο  αέρια  αναμιγνύονται 
καταλαμβάνοντας  τον  όγκο  των  δύο  δοχείων.  Να  υπολογίσετε  την  τελική  θερμοκρασία  του 
συστήματος  των  2  αερίων.  Χρησιμοποιώντας  την  έκφραση  της  εντροπίας  που  βρήκατε  στο 
προηγούμενο ερώτημα, να υπολογίσετε τη μεταβολή της εντροπίας του κάθε αερίου όπως και του 
συστήματος των 2 αερίων, μετά την ανάμιξη και την επίτευξη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Να 
σχολιάσετε το αποτέλεσμα. 
δ) Τι θα άλλαζε αν η θερμοκρασία των δύο δοχείων ήταν αρχικά η ίδια και τι αν Ν1=Ν2=N/2 (N ο 
συνολικός αριθμός μορίων και των 2 αερίων)  και  V1=V2=V/2 (V  ο συνολικός όγκος και των 2 
δοχείων).  Κατά πόσο  μεταβλήθηκε ο  αριθμός  των  μικροκαταστάσεων  του  συστήματος  των  2 
αερίων σε αυτήν την περίπτωση;



ΘΕΜΑ 2 (35%) 
Ένα σύστημα N ανεξάρτητων, διακρίσιμων σωματιδίων ορισμένου όγκου  V, το οποίο βρίσκεται 
σε  θερμική  ισορροπία  με  θερμική  δεξαμενή  ορισμένης  θερμοκρασίας  T,  έχει  τέσσερα δυνατά 
ενεργειακά επίπεδα με ενέργειες εn=nε όπου  n=0,1,2,3, αντίστοιχα. Το επίπεδο ενέργειας ε είναι 
διπλά εκφυλισμένο. Για ένα σωματίδιο, να βρείτε α) τη συνάρτηση επιμερισμού ζ. Στη συνέχεια, 
να  βρείτε  β)  τη  μέση ενέργεια  γ)  την  ελεύθερη  ενέργεια  Helmholtz και  δ)  την  εντροπία,  ανά 
σωματίδιο.  ε)  Στα  όρια  των  πολύ  υψηλών  θερμοκρασιών (kBΤ>>ε)  και  πολύ  χαμηλών 
θερμοκρασιών, αντίστοιχα, να βρείτε την πιθανότητα να είναι κατηλειμμένο το υψηλότερο και το 
χαμηλότερο  ενεργειακά  επίπεδο  καθώς  και τη  μέση  ενέργεια ανά  σωματίδιο.  στ) Σε  ποια 
θερμοκρασία, η πιθανότητα κατάληψης του χαμηλότερα ενεργειακά επιπέδου είναι 1.2 φορές την 
πιθανότητα  κατάληψης  του  υψηλότερα  ενεργειακά  επιπέδου;  ζ)  Να  υπολογίσετε  τη 
θερμοχωρητικότητα  CV του συστήματος και τις τιμές της στα όρια των πολύ χαμηλών και πολύ 
υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 3 (25%)
Κλειστό μακροσκοπικό σύστημα το οποίο αποτελείται από 4, 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 καταστάσεις του συστήματος που αντιστοιχούν σε διαφορετική 
ολική μαγνήτιση και να τις καταγράψετε, ανάλογα με τον προσανατολισμό των μαγνητικών ροπών. 
γ)  Για κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις,  να υπολογίσετε την ολική μαγνήτιση και την 
ενέργεια  του  συστήματος.  δ)  Να  βρείτε  τη  μέση  τιμή  της  μαγνήτισης  και  της  ενέργειας  του 
συστήματος καθώς και τις αντίστοιχες διασπορές τους (σ2). 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


