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ΘΕΜΑ 1 

 

Ι. α) Κύκλος λειτουργίας στο επίπεδο P-V. 

 

P             1                             1-2, 3-4: αδιαβατικές (εν γένει σχεδιάζονται ως καμπύλες γραμμές) 

                                  2          4-1, 2-3: ισόχωρες (ευθείες) υπό σταθερούς V1 και V2. 

           4            3                 

0          V1               V2                V 

β) Για το ιδανικό μονοατομικό αέριο ισχύει η καταστατική εξίσωση PV=nRT (όπου 

n=N/NA ο αριθμός γραμμομορίων). Αν εφαρμοστεί η καταστατική εξίσωση για τις 

δύο ισόχωρες διεργασίες, βρίσκουμε ότι Τ2>Τ3 και Τ1>Τ4 (αφού P2>P3 και P1>P4).  

Στον κύκλο λειτουργίας, ΔU=0 και επομένως, Q=W. Στις ισόχωρες διεργασίες το 

W=0 ενώ αντίστοιχα στις αδιαβατικές το Q=0. 

n=W/Qαπορρ=W/Q41   (1) 

Q23=ΔU23=3nR(T3-T2)/2 και Q41=ΔU41=3nR(T1-T4)/2 (αφού U=3nRT/2, για ιδανικό 

μονοατομικό αέριο). 

W=Q= Q23+Q41=3nR(T3-T2)/2+3nR(T1-T4)/2=3nR(T1+T3-T2-T4)/2 

Με αντικατάσταση στην (1), βρίσκουμε ότι:          n=1-(T2-T3)/(T1-T4)         (2) 

Με χρήση και της εξίσωσης ΤV
2/3

=σταθ. (που προκύπτει από την PV
2/3

=σταθ.) για τις 

δύο αδιαβατικές διεργασίες, προκύπτει ότι Τ1/Τ2=Τ4/Τ3=(V2/V1)
2/3

=σταθ.  

Με αντικατάσταση στην (2), βρίσκουμε τελικά ότι:          n=1-(V1/V2)
2/3

. 

 

  ΙΙ.  α)   Τ 

              Τ2        1                     2                                                  Θερμική Μηχανή 1 

              Τ1        3                                                Iσόθερμη 1-2  

                                                         2-3 λαμβάνει χώρα μεταξύ S2, T2 και S1, T1 

              0         S1      S2         S       Ισεντροπική 3-1 



          T  Θερμική Μηχανή 2 

          T2              1                                 1-2 λαμβάνει χώρα μεταξύ S1, T2 και S2, T1 

          T1              3                      2                          Iσόθερμη 2-3 

                                                          Ισεντροπική 3-1 

          0              S1      S2       S          

β)  Σε κάθε κύκλο λειτουργίας, ΔU=0. Επομένως, W=Q (=∫TdS) 

Γενικά, n=W/Qαπορρ. 

Στην θερμική μηχανή 1:    W=(Τ2-Τ1)(S2-S1)/2 (εμβαδόν τριγώνου) 

Qαπορρ=Q1-2>0 (στη 2-3, το Q<0 αφού μειώνεται η εντροπία) 

Q1-2=TΔS=T2(S2-S1) 

Επομένως, n1=W/Q1-2=(T2-T1)/2T2. 

 

Αντίστοιχα, στην θερμική μηχανή 2:    W=(Τ2-Τ1)(S2-S1)/2 (εμβαδόν τριγώνου) 

Qαπορρ=Q1-2>0 (στη 2-3, το Q<0 αφού μειώνεται η εντροπία) 

Όμως, Q1-2=(ΔU+W)1-2 ή Q1-2+Q2-3+Q3-1=W και αφού Q3-1=0 (ισεντροπική), 

προκύπτει άμεσα ότι:  Q1-2=W-Q2-3=W- T1ΔS ή Q1-2=W-T1(S1-S2)=(Τ2-Τ1)(S2-S1)/2-

T1(S1-S2)=(Τ2+Τ1)(S2-S1)/2. 

Επομένως, n2=W/Q1-2=(T2-T1)/(T2+Τ1).   Επιπλέον, n2>n1. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

α) Η κανονική κατανομή χρησιμοποιείται για κλειστά (Ν=σταθ.) μακροσκοπικά 

συστήματα που βρίσκονται σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή 

σταθερής θερμοκρασίας Τ. Αντίστοιχα, η μεγαλοκανονική κατανομή χρησιμοποιείται 

για ανοικτά (Ν=μεταβλ.) μακροσκοπικά συστήματα που βρίσκονται σε 

θερμοδυναμική (θερμοχημική) ισορροπία με θερμοχημική δεξαμενή σταθερής 

θερμοκρασίας Τ και χημικού δυναμικού μ. 

 

β) Στα πλαίσια της κανονικής κατανομής υπολογίζουμε τις παρακάτω μακροσκοπικές 

παραμέτρους ενός κλασικού ιδανικού αερίου για το οποίο μας δίνεται η Ζ και ισχύει 

η καταστατική εξίσωση PV=ΝΚΒT. 

F=-KBTlnZ 

U=-∂lnZ/∂β (όπου β=1/ΚΒΤ). Τελικά, U=3NKBT/2 

σU
2
=-∂U/∂β=3NKB

2
T

2
/2 



P=-(∂F/∂V)T,N=NKBT/V 

S=(U-F)/T (τελικά καταλήγουμε στον τύπο του Sackur). 

H=U+PV=5NKBT/2 

CP=(∂H/∂T)N,P=5NKB/2 

G=F+PV=H-TS 

Χημικό δυναμικό μ=G/N 

Γενικευμένο δυναμικό Φ=F-μΝ=-PV=-NKBT 

Επίσης, μπορούμε να εκφράσουμε το Φ ως συνάρτηση του μ αν λύσουμε την G ως 

προς την P και χρησιμοποιήσουμε τη σχέση μ=G/N. Έτσι όλες οι μακροσκοπικές 

παράμετροι μπορούν εύκολα να εκφραστούν συναρτήσει των κατάλληλων 

ανεξάρτητων μεταβλητών (πχ. Ν, V, T ή Ν, P, T). 

 

γ) Η μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής κατανομής 

δίνεται γενικά από την έκφραση: ΖG=Σexp[β(μΝ-Εr(N)] όπου το (διπλό) άθροισμα (για 

Ν και για τις ενέργειες) είναι πάνω στις μικροκαταστάσεις R={N, rN}του συστήματος 

(β=1/ΚΒΤ). 

Για το κλασικό ιδανικό αέριο, ZG= Σ[exp(βμΝ)Ζ(Ν)] (το άθροισμα είναι για όλες τις 

δυνατές τιμές του Ν από 0 έως άπειρο, για ανοιχτό σύστημα). Τελικά βρίσκουμε, με 

αντικατάσταση της Ζ, ότι: ZG=Σ[exp(βμ)V(2πmKBT)
3/2

/h
3
]

N
/N! ή 

ΖG=exp[exp(βμ)V(2πmKBT)
3/2

/h
3
]  (με χρήση της σχέσης exp(x)=Σx

n
/n! (για κάθε n 

με τιμές από 0 έως άπειρο). 

 

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε ξανά τις ζητούμενες μακροσκοπικές παραμέτρους του 

ιδανικού αερίου κάνοντας χρήση της ΖG και των παρακάτω σχέσεων: 

U=-(∂lnZG/∂β)V,βμ. Τελικά, U=3NKBT/2 

σU
2
=-∂U/∂β=3NKB

2
T

2
/2 

Φ=-KBTlnZG=-NKBT 

<N>=ΚΒΤ(∂lnZG/∂μ)Τ,V=exp(βμ)V(2πmKBT)
3/2

/h
3
  (Επίσης, <Ν>=lnZG!). 

P=-Φ/V=NKBT/V 

S=-(∂Φ/∂Τ)V,μ 

F=U-TS 

Η=U+PV=5NKBT/2 

CP=(∂H/∂T)N,P=5NKB/2 

G=F+PV 

μ=G/<N> 

 

Στο θερμοδυναμικό όριο (Ν, V τείνoυν στο άπειρο) τα αποτελέσματα των δύο 

κατανομών ταυτίζονται εκτός από τη σχετική τυπική απόκλιση της ενέργειας που 

διαφέρει λόγω της (επιπλέον) μεταβολής του Ν (σΝ≠0) σε ανοικτά συστήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, σU/U=(3N/2)
-1/2

 (κανονική κατανομή) ενώ σU/U==(5/3Ν)
1/2

  

(μεγαλοκανονική κατανομή). Επομένως η σχετική τυπική απόκλιση της ενέργειας 

είναι μεγαλύτερη στη μεγαλοκανονική κατανομή. 

 

 



ΘΕΜΑ 3 

α) Η συνάρτηση επιμερισμού στα πλαίσια της κανονικής κατανομής δίνεται από την 

έκφραση: Ζ=Σexp[-βεr] όπου το άθροισμα είναι πάνω στις ενεργειακές 

(μικρο)καταστάσεις r του συστήματος με ενέργειες εr. 

 

Ζ=ζ
Ν
 όπου ζ η σωματιδιακή συνάρτηση επιμερισμού (για όμοια, ανεξάρτητα και 

διακρίσιμα σωματίδια). Εφόσον τα άτομα μπορούν να προσανατολιστούν είτε 

παράλληλα είτε αντιπαράλληλα στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, οι δυνατές τιμές της 

ενέργειας για κάθε ένα από αυτά είναι είτε ε=-μ0Β (παράλληλος προσανατολισμός) 

είτε ε=μ0Β (αντιπαράλληλος προσανατολισμός). 

Επομένως, ζ=exp(βμ0Β)+exp(-βμ0Β) και Ζ=ζ
Ν
. 

 

Με χρήση της Ζ, βρίσκουμε στη συνέχεια τις ζητούμενες μακροσκοπικές 

παραμέτρους. 

U=-∂lnZ/∂β=-Νμ0Βtanh(βμ0Β) 

S=(U-F)/T=-ΝΚΒβμ0Βtanh(βμ0Β)+ΝΚΒln[2cosh(βμ0Β)]         (όπου F=-KBTlnZ) 

Μ=-(U/B)(1/V)=(Ν/V)μ0tanh(βμ0Β) 

χμ=M/B=(Ν/BV)μ0tanh(βμ0Β) ενώ για πολύ μικρό Β, χμ=(Ν/V)βμ0
2
 (με χρήση της 

tanhx≈x, για x<<) 

H U>0 για β (δηλαδή Τ) <0. Η φυσική ερμηνεία της “αρνητικής” απόλυτης T έχει 

δοθεί στο μάθημα (παραπομπή στο βιβλίο του Mandl, σελ. 80 ή στο βιβλίο του 

Bέργαδου, σελ. 270). 

 

β) Tο πλήθος των δυνατών μικροκαταστάσεων του συστήματος για δεδομένο n+ 

αριθμό διπόλων που προσανατολίζονται παράλληλα στο πεδίο μπορεί να βρεθεί στη 

μικροκανονική κατανομή από τη σχέση: W(n)=(N)!/[(n+)!(N-n+)!], όπου τα υπόλοιπα 

Ν-n+ (=n-) δίπολα προσανατολίζονται αντιπαράλληλα στο πεδίο. 

Κάνοντας χρήση της προσεγγιστικής σχέσης του Stirling προκύπτει τελικά ότι: 

lnW≈Nln(N)-n+lnn+-(N-n+)ln(N-n+), ως συνάρτηση του n+. 

 

Επιπλέον, U=-n+μ0Β+(Ν-n+)μ0Β=-(Ν-2n+)μ0Β από όπου προκύπτει άμεσα ότι: 

n+=(N/2)-[U/(2μ0Β)], και ότι N-n+=(N/2)+[U/(2μ0Β)]                (1) 

 

Επίσης, S=KBlnW=KB[Nln(N)-n+lnn+-(N-n+)ln(N-n+)].  (2) 

 

Από τη σχέση 1/Τ=(∂S/∂U)N,V, με παραγώγιση της S ως προς το n+ βρίσκουμε ότι: 

1/T=(∂S/∂n+)(∂n+/∂U)=-KB[ln(n+/(N-n+))][1/(2μ0Β)]                   (3) 

 

Με αντικατάσταση των (1) στη σχέση (3) προκύπτει άμεσα, λύνοντας ως προς U, ότι:  

U=-Νμ0Βtanh(βμ0Β)  

Αντικαθιστώντας την U στις (1) βρίσκουμε ότι: 

n+=Nexp(βμ0Β)/2cos(βμ0Β) 

N-n+=Nexp(-βμ0Β)/2cos(βμ0Β)                        (4) 

ή n+/(N-n+)=Nexp(2βμ0Β) 



 

Με αντικατάσταση των (4) στη σχέση (2) προκύπτει άμεσα ότι:  

S=-ΝΚΒβμ0Βtanh(βμ0Β)+ΝΚΒln[2cosh(βμ0Β)]          

 

Eπίσης, Μ=-(U/B)(1/V) ή Μ=μ0(n+-n-)/V. Τελικά, Μ=(Ν/V)μ0tanh(βμ0Β). 

 

χμ=M/B=(Ν/BV)μ0tanh(βμ0Β) ενώ για πολύ μικρό Β, χμ=(Ν/V)βμ0
2
 (με χρήση της 

tanhx≈x, για x<<) 

 

 

ΘΕΜΑ 4 

α) Αν n είναι ο αριθμός των ατελειών (πρώτου είδους), η συνολική ενέργεια των 

ατόμων στις πλεγματικές τους θέσεις και των ατελειών είναι Ε=nε1 

Στη μικροκανονική κατανομή, ο αριθμός των δυνατών μικροκαταστάσεων του 

πλέγματος με n ατέλειες εφόσον τα Ν άτομα μπορούν να βρεθούν συνολικά σε (Ν+ν) 

δυνατές πλεγματικές θέσεις θα είναι ο αριθμός των δυνατών τρόπων με τους οποίους 

μπορούμε να επιλέξουμε τις n ατέλειες από το σύνολο των πλεγματικών θέσεων και 

δίνεται από την έκφραση: 

W(n)=(N+n)!/(N!n!).  Για n<<N, W=N!/[n!(N-n)!] 

Κάνοντας χρήση της προσεγγιστικής σχέσης του Stirling προκύπτει τελικά ότι: 

lnW≈Nln(N)-nlnn-(N-n)ln(N-n), ως συνάρτηση του n. 

 

Επίσης, S=KBlnW και F=E-TS από όπου εκφράζουμε τα S, F ως συνάρτηση του n. 

Από τη σχέση 1/Τ=(∂S/∂E)N,V, με παραγώγιση της S ως προς το n βρίσκουμε ότι: 

1/T=(∂S/∂n)(∂n/∂E)=-KB[ln(n/(N-n))](1/ε1) 

Λύνοντας ως προς n, βρίσκουμε ότι η συγκέντρωση n/N=1/[exp(ε1/ΚΒΤ)+1]. 

Επιπλέον, η σχέση n=n(T) μπορεί να αντικατασταθεί στις εκφράσεις των S(n), F(n) 

για να γραφούν ως συνάρτηση της Τ. 

 

β) Αν n είναι ο αριθμός των ατελειών (δευτέρου είδους), η συνολική ενέργεια των 

ατόμων στις πλεγματικές τους θέσεις και των ατελειών είναι Ε=nε2 

Ο αριθμός των δυνατών μικροκαταστάσεων του πλέγματος με n ατέλειες εφόσον 

έχουμε Ν διαθέσιμες ενδόθετες θέσεις θα είναι το γινόμενο του αριθμού των δυνατών 

τρόπων με τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τις n ατέλειες (ή τις n κενές 

πλεγματικές θέσεις) από το σύνολο των πλεγματικών θέσεων με τον αριθμό των 

δυνατών τρόπων με τους οποίους μπορούμε να κατανείμουμε τις n ατέλειες στις Ν 

διαθέσιμες ενδόθετες θέσεις και θα δίνεται από την έκφραση: 

W={N!/[n!(N-n)!]}{N!/[n!(N-n)!]}={N!/[n!(N-n)!]}
2
 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις ζητούμενες μακροσκοπικές παραμέτρους S και F 

όπως στο ερώτημα α). 

Επίσης, όπως παραπάνω, βρίσκουμε τελικά ότι:  n/N=1/[exp(ε2/2ΚΒΤ)+1]. 

 

 

 


