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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (2 μ.)  

Ισότροπο μαγνητικό υλικό σταθερού όγκου V βρίσκεται εντός ομοιογενούς μαγνητικού πεδίου 

εντάσεως Η. Η μαγνήτιση του υλικού, παρουσία του πεδίου, δίνεται από τη σχέση: M=χμH όπου χμ 

η μαγνητική του επιδεκτικότητα η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της 

θερμοκρασίας Τ. α) Να γράψετε την θερμοδυναμική ταυτότητα για το διαφορικό της ελεύθερης 

ενέργειας κατά Helmholtz ως συνάρτηση του μαγνητικού έργου. β) Να υπολογίσετε την εντροπία S 

ως συνάρτηση των Η,Τ, αν η τιμή της απουσία πεδίου είναι S0(T). γ) Να υπολογίσετε τη θερμότητα 

που πρέπει να δοθεί στο υλικό για να αυξηθεί ισόθερμα το πεδίο από Η=0 σε Η=Η1. δ) Να 

υπολογίσετε την παράγωγο (∂T/∂H) για σταθερή εντροπία, αν είναι γνωστή η θερμοχωρητικότητα 

του υλικού Cv απουσία πεδίου. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (2 μ.)  
Οι ενεργειακές στάθμες του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου δίνονται από τη σχέση:           

Ε(n)=-13.6/n
2
 (eV), όπου n είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός της αντίστοιχης ενεργειακής στάθμης. 

α) Στα πλαίσια της κανονικής κατανομής, λαμβάνοντας υπόψιν και τον εκφυλισμό των 

ενεργειακών σταθμών, να γράψετε την αναλυτική έκφραση της συνάρτησης επιμερισμού του 

ατόμου του υδρογόνου ως συνάρτηση της θερμοκρασίας  Τ (γι’αυτό το σκοπό, να θεωρήσετε ότι η 

θεμελιώδη στάθμη του ηλεκτρονίου αντιστοιχεί σε ενέργεια ίση με το μηδέν). β) Να γράψετε τις 

σχέσεις που δίνουν την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz, την εσωτερική ενέργεια, την εντροπία και 

την θερμοχωρητικότητά του υπό σταθερό όγκο. γ) Να υπολογίσετε την τιμή της συνάρτησης 

επιμερισμού και των παραπάνω θερμοδυναμικών μεγεθών σε θερμοκρασία 5800 Κ, θεωρώντας ότι 

σε αυτήν την θερμοκρασία μπορεί το ηλεκτρόνιο να βρεθεί μόνο στις τρεις χαμηλότερες 

ενεργειακές στάθμες. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός, τι τιμή θα έπαιρνε η συνάρτηση 

επιμερισμού; Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 

 

 

ΘΕΜΑ 3 (2.5 μ.)  

1 γραμμομόριο ιδανικού αερίου βρίσκεται εντός κουτιού σχήματος κύβου και όγκου V=L
3
. Το 

αέριο βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Οι 

ενεργειακές στάθμες των μορίων του αερίου δίνονται από την έκφραση: 

En1,n2,n3=(ħ
2
π

2
/2mL

2
)(n1

2
+n2

2
+n3

2
), όπου n1, n2, n3=1,2,… α) Εάν θεωρήσετε ότι ικανοποιείται η 

συνθήκη ΚΒΤ>>ħ
2
π

2
/2mL

2
, να υπολογίσετε τη συνάρτηση επιμερισμού τόσο ενός μορίου όσο και 

του αερίου καθώς και τη μέση (εσωτερική) ενέργεια και τη διασπορά της, την ελεύθερη ενέργεια 

Helmholtz και την εντροπία του. Να σχολιάσετε το αποτέλεσμα για τη σχετική τυπική απόκλιση 

της μέσης ενέργειας ενός μορίου σε σχέση με αυτήν του αερίου. β) Εάν θεωρήσετε ότι σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να καταλαμβάνεται μόνο η χαμηλότερη στάθμη, να επαναλάβετε 

τους υπολογισμούς του ερωτήματος α). 



 

 

ΘΕΜΑ 4 (2 μ.) 
Κλειστό μακροσκοπικό σύστημα που αποτελείται από Ν σωματίδια (Ν>>) το καθένα από τα οποία 

έχει spin ½ και μαγνητική ροπή μέτρου μ τοποθετείται εντός σταθερού μαγνητικού πεδίου έντασης 

B. Η μαγνητική ροπή του κάθε σωματιδίου μπορεί να προσανατολιστεί είτε παράλληλα είτε 

αντιπαράλληλα προς το πεδίο με πιθανότητες ½. Εάν n+ πλήθος μαγνητικών ροπών 

προσανατολίζονται παράλληλα, τότε να βρείτε α) τον αριθμό των δυνατών μικροκαταστάσεων του 

συστήματος στην κατάσταση αυτή και β) το λόγο n+/n- (n-: πλήθος μαγνητικών ροπών που 

προσανατολίζονται αντιπαράλληλα) ως συνάρτηση της θερμοκρασίας Τ και του Β. γ) Εάν το 

σύστημα μεταβεί από την κατάσταση ισορροπίας στην κατάσταση όπου n+-n-=2λ>0, να βρείτε μια 

γενική έκφραση για την εντροπία του ως συνάρτηση του λ. 

 

 

ΘΕΜΑ 5 (1.5μ.) 

Για τις κατανομές Fermi-Dirac και Bose-Einstein, να εκφράσετε την εντροπία ως συνάρτηση του 

μέσου πλήθους κατάληψης <ni> της μονοσωματιδιακής κατάστασης i, ενέργειας εi. Σε ποια σχέση 

θα συγκλίνουν οι εκφράσεις της εντροπίας των δύο κατανομών εφόσον <ni><<1; Να σχολιάσετε το 

αποτέλεσμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

προσεγγιστική σχέση ln(1±x)≈±x (x<<), το γενικευμένο δυναμικό Φ=F-μ<Ν>=-ΚΒΤlnZG (ZG: η 

μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού), το ολοκλήρωμα ∫exp(-αx
2
)dx=(π/α)

1/2
 (με όρια -∞ και +∞) και η 

σταθερά του Boltzmann KB≈8.617x10
-5

 eV/K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


