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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (2.5 μ.)  

Ι. Μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ τεσσάρων καταστάσεων: Α με συντεταγμένες Τ1, V1, Β με 

συντεταγμένες Τ1, V2, Γ με συντεταγμένες Τ2, V3, και Δ με συντεταγμένες Τ2, V4. Οι δύο θερμικές 

δεξαμενές που χρησιμοποιεί η μηχανή βρίσκονται σε θερμοκρασίες T1=4Τ0 και T2=Τ0, αντίστοιχα, 

ενώ V1=V0 και V3=64V0.  

α) Να σχεδιάσετε έναν αντιπροσωπευτικό κύκλος λειτουργίας της στο επίπεδο P-V. β) Αν 

λειτουργώντας με 1 γραμμομόριο μονοατομικού ή διατομικού (ιδανικού) αερίου η μηχανή παράγει 

έργο Wm και Wd, αντίστοιχα, να υπολογίσετε το λόγο τους Wd/Wm. 

ΙΙ. α) Να σχεδιάσετε τον κύκλο λειτουργίας θερμικής μηχανής που λειτουργεί με 1 γραμμομόριο 

ιδανικού αερίου στο επίπεδο Τ-S θεωρώντας ότι το αέριο υπόκειται σε τρεις διαδοχικές διεργασίες: 

αρχικά αδιαβατική εκτόνωση μεταξύ των καταστάσεων 1 με συντεταγμένες P1, V1 και 2 με 

συντεταγμένες P2, V2 (όπου P2<P1), στη συνέχεια ισοβαρής συμπίεση στην κατάσταση 3 με 

συντεταγμένες P2, V1, και τέλος ισόχωρη μεταβολή στην αρχική κατάσταση 1. β) Να υπολογίσετε 

την απόδοση της  μηχανής ως συνάρτηση των P1, P2, V1, V2 και της παραμέτρου γ του αερίου.  

 

 

ΘΕΜΑ 2 (3 μ.) 

α) Να υπολογίσετε τη συνάρτηση επιμερισμού μονοδιάστατου “κβαντικού” αρμονικού ταλαντωτή 

κυκλικής συχνότητας ω και μάζας m καθώς και τη μέση (εσωτερική) ενέργειά του όταν ισορροπεί 

θερμοδυναμικά με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. 

β) Αν μακροσκοπικό σύστημα αποτελείται από Ν ανεξάρτητους, διακρίσιμους, “κβαντικούς” 

αρμονικούς ταλαντωτές διαφορετικών κυκλικών συχνοτήτων ωi όπου το i είναι δείκτης που 

υποδηλώνει τον ταλαντωτή (i=1 έως Ν), να δείξετε ότι η εντροπία του συστήματος των 

ταλαντωτών δίνεται από την παρακάτω έκφραση: 

 S=KB∑{βħωi(1+<ni>)+ln<ni>} για όλες τις δυνατές τιμές του I (KB: η σταθερά του Boltzmann, 

β=1/ΚΒΤ, ħ=h/2π όπου h η σταθερά του Planck και ni ο κβαντικός αριθμός για τον ταλαντωτή i) 

γ) Πως απλοποιείται η παραπάνω έκφραση της εντροπίας όταν όλοι οι ταλαντωτές έχουν την ίδια 

συχνότητα και τι τιμές παίρνει, σε αυτήν την περίπτωση, η εντροπία του συστήματος σε πολύ 

χαμηλές και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αντίστοιχα; 

 

 

ΘΕΜΑ 3 (2.5 μ.)  

Κβαντικό παραμαγνητικό σύστημα που αποτελείται από Ν (N>>) ανεξάρτητα, όμοια, άτομα το 

καθένα με ολική στροφορμή J και μαγνητική ροπή μ0 βρίσκεται εντός εξωτερικού ομογενούς 

μαγνητικού πεδίου έντασης B. Το σύστημα βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική 

δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Λαμβάνοντας υπόψιν το μαγνητικό κβαντικό αριθμό της ολικής 

στροφορμής mJ, οι δυνατές ενεργειακές καταστάσεις του συστήματος δίνονται από την έκφραση:  

εJ=gJμ0ΒmJ (όπου gJ ο σχετικός παράγων Lande). 



Να υπολογίσετε α) τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος, β) την εσωτερική ενέργεια, γ) την 

ελεύθερη ενέργεια Helmholtz, δ) την εντροπία, ε) τη μαγνήτιση και στ) τον αριθμό των ατόμων του 

nJ που βρίσκονται στην ενεργειακή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τον κβαντικό αριθμό mJ ως 

συνάρτηση των Τ και Β. Ποια είναι η μέγιστη τιμή της εντροπίας του συστήματος;  

 

 

ΘΕΜΑ 4 (2 μ.) 

Μονοδιάστατη πολυμερική αλυσίδα αποτελείται από Ν (Ν>>) επιμέρους τμήματα τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους. Κάθε τμήμα μπορεί να βρίσκεται σε δύο μόνο δυνατές ενεργειακές 

καταστάσεις: παράλληλα και κάθετα στον άξονα της αλυσίδας. Το μήκος του κάθε τμήματος είναι 

d όταν είναι παράλληλο στην αλυσίδα και 0 όταν είναι κάθετο σε αυτήν. Η απόσταση ανάμεσα στα 

δύο άκρα (“μήκος”) της αλυσίδας είναι Νx (όπου x το μέσο μήκος κάθε τμήματος). 

α) Να υπολογίσετε το πλήθος των δυνατών διευθετήσεων (μικροκαταστάσεων) των τμημάτων της 

αλυσίδας που είναι παράλληλα σε αυτήν και την εντροπία της ως συνάρτηση των Ν, d και x.  

β) Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι συνδέσεις των τμημάτων της αλυσίδας μπορούν να περιστρέφονται 

γύρω από τον άξονά της και ότι F είναι η δύναμη που πρέπει να ασκηθεί για να διατηρηθεί σταθερό 

το “μήκος” της, να βρείτε τη σχέση που συνδέει τη δύναμη F με τη θερμοκρασία Τ της αλυσίδας. 

γ) Υπό ποιες συνθήκες μπορεί η παραπάνω σχέση να οδηγήσει στο νόμο του Hooke; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίνονται: H προσεγγιστική σχέση του Stirling lnN!≈NlnN-N για Ν>>, η σχέση 1/Τ=(∂S/∂U)N,V, 

και το στοιχειώδες έργο δW=-Fdl για τη μεταβολή μήκους dl λόγω ασκούμενης δύναμης F. 

Επιπλέον, δίνεται η φθίνουσα γεωμετρική πρόοδος ∑αn=α1/(1-λ) όπου το n παίρνει τιμές από 1 έως 

άπειρο, α1 είναι ο πρώτος όρος της και λ ο λόγος της (│λ│<1) καθώς επίσης και η γεωμετρική 

πρόοδος ∑αn=α1(λ
n+1

-1)/(λ-1) όπου το n παίρνει τιμές από 0 έως n, α1 είναι ο πρώτος όρος της και λ 

ο λόγος της. 

Τέλος, δίνονται οι μαθηματικές σχέσεις sinhx=(e
x
-e

-x
)/2, cothx=(e

x
+e

-x
)/(e

x
-e

-x
) καθώς και e

x
≈1+x 

για x<<1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


