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ΘΕΜΑΤΑ  
 

ΘΕΜΑ 1 (2.5 μ.)  

Η ελεύθερη ενέργεια Helmholtz ενός αερίου, ως συνάρτηση του όγκου του V, του αριθμού 

σωματιδίων του Ν και της θερμοκρασίας του Τ, δίνεται από την παρακάτω έκφραση: 

F=Nε0-ΝΚΒΤ-ΝΚΒΤln(V/N)-Nc0TlnT-Νc1T (ε0, c0, c1: θετικές σταθερές). 

Να βρείτε α) την εντροπία ως συνάρτηση των Ν, V και Τ β) την εσωτερική ενέργεια ως συνάρτηση 

των Ν, Τ γ) την καταστατική εξίσωση του αερίου δ) την ελεύθερη ενέργεια Gibbs ως συνάρτηση 

των Ν, P και Τ καθώς και την ενθαλπία του ως συνάρτηση των Ν, Τ.  

Στη συνέχεια, ε ) να δείξετε ότι η c0 είναι ίση με την θερμοχωρητικότητα ανά σωματίδιο (υπό 

σταθερό όγκο), στ) να εκφράσετε την εντροπία ως συνάρτηση των Ν, P, T και ζ) να βρείτε την 

θερμοχωρητικότητα ανά σωματίδιο υπό σταθερή πίεση καθώς και την εξίσωση που συνδέει τα Τ, P 

για αδιαβατική διεργασία. Τι συμπέρασμα βγάζετε για το αέριο; 

 

 

ΘΕΜΑ 2 (3 μ.) 

Ιδανικό αέριο που αποτελείται από Ν διατομικά (ετεροατομικά) μόρια βρίσκεται εντός κύβου 

πλευράς d. Έστω ότι Ι είναι η ροπή αδρανείας του και ότι το αέριο βρίσκεται σε θερμοδυναμική 

ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ.  

α) Να γράψετε τη γενική σχέση που δίνει τη συνάρτηση επιμερισμού του αερίου ως συνάρτηση 

των επιμέρους συναρτήσεων επιμερισμού λόγω μεταφορικής κίνησης και περιστροφής των μορίων 

του (λαμβάνοντας υπόψιν τη συνεισφορά μόνο των μεταφορικών και των περιστροφικών βαθμών 

ελευθερίας του καθώς και τον τυχόν εκφυλισμό των αντίστοιχων ενεργειακών σταθμών). 

β) Αν θεωρήσετε ότι το αέριο βρίσκεται σε θερμοκρασία Τ<<Τ0=ħ
2
/2ΙΚΒ (ΚΒ: σταθερά Boltzmann) 

και ότι το κάθε μόριο μπορεί να καταλαμβάνει μόνο τις τρεις χαμηλότερες ενεργειακές στάθμες 

περιστροφής του, να βρείτε τη συνάρτηση επιμερισμού του αερίου λόγω περιστροφής, την 

εσωτερική ενέργεια, την ελεύθερη ενέργεια Helmholtz, και την εντροπία του. γ) Να επαναλάβετε 

τους υπολογισμούς του ερωτήματος β για Τ>>Τ0.  

δ) Αν θεωρήσετε ότι ικανοποιείται η συνθήκη ΚΒΤ>>ħ
2
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2
, να βρείτε τη συνάρτηση 

επιμερισμού του αερίου λόγω μεταφορικής κίνησης, την εσωτερική ενέργεια, την ελεύθερη 

ενέργεια Helmholtz και την εντροπία του. ε) Αν θεωρήσετε ότι σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

μπορεί να καταλαμβάνεται μόνο η χαμηλότερη στάθμη (για τη μεταφορική κίνηση των μορίων 

του), να επαναλάβετε τους υπολογισμούς του ερωτήματος δ. Να σχολιάσετε τα αποτελέσματα. 

 

 

ΘΕΜΑ 3 (2 μ.)  

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

καθένα με spin ½ και μαγνητική ροπή μ0 βρίσκεται εντός εξωτερικού ομογενούς μαγνητικού πεδίου 

έντασης B. Τα άτομα μπορούν να προσανατολιστούν είτε παράλληλα είτε αντιπαράλληλα στο 

πεδίο. 



α) Στα πλαίσια της κανονικής κατανομής, να βρείτε πρώτα τη συνάρτηση επιμερισμού και, στη 

συνέχεια, να υπολογίσετε την εσωτερική ενέργεια U και την εντροπία S του ως συνάρτηση της 

θερμοκρασίας του Τ και του Β. Να σχεδιάσετε αντιπροσωπευτικό διάγραμμα που να απεικονίζει τη 

μεταβολή του S ως συνάρτηση του U και να το σχολιάσετε δίνοντας κατάλληλη φυσική ερμηνεία 

(για κάθε περιοχή του διαγράμματος).  

β)  Αν θεωρήσετε ότι n+ είναι ο αριθμός των ατόμων που προσανατολίζονται παράλληλα στο πεδίο, 

να επαναλάβετε τους υπολογισμούς των παραπάνω μεγεθών στα πλαίσια της μικροκανονικής 

κατανομής αφού βρείτε πρώτα τον αριθμό μικροκαταστάσεων του συστήματος για δεδομένο n+. 

Επιπλέον, να υπολογίσετε το λόγο n+/n- (όπου n- είναι ο αριθμός των ατόμων που 

προσανατολίζονται αντιπαράλληλα στο πεδίο) ως συνάρτηση των Τ, Β. Να σχεδιάσετε το 

διάγραμμα n+/n-=f(T) και να σχολιάσετε τη μορφή του. 

 

 

ΘΕΜΑ 4 (2.5 μ.) 

Σύστημα N όμοιων, ανεξάρτητων, σωματιδίων βρίσκεται σε επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ. Τα σωματίδια μπορούν να καταλάβουν 2 ενεργειακές στάθμες με ενέργειες Εn=nε 

(n=0,1 και ε=σταθερά>0). Το σύστημα των σωματιδίων και της θερμικής δεξαμενής βρίσκεται σε 

θερμοδυναμική ισορροπία.  

Να βρείτε α) το συνολικό αριθμό των εφικτών μικροκαταστάσεων του συστήματος, β) τη 

συνάρτηση επιμερισμού του και γ) τα μέσα πλήθη κατάληψης των 2 σταθμών, αν τα σωματίδια 

είναι διακρίσιμα. 

δ) Να επαναλάβετε τους υπολογισμούς στα παραπάνω ερωτήματα για φερμιόνια και για μποζόνια. 

ε) Τι τιμές παίρνουν τα μέσα πλήθη κατάληψης των 2 σταθμών στα όρια των πολύ χαμηλών και 

πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα, για κάθε είδος σωματιδίων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

και P=-(∂F/∂V)N,T, το ολοκλήρωμα ∫exp(-αx
2
)dx=(π/α)

1/2
 (με όρια -∞ και +∞), η σειρά Σexp(-

αx)=a1/(1-λ) για τιμές του x από 0 έως άπειρο (όπου a1 ο πρώτος όρος της, λ ο λόγος της (│λ│<1) 

και α: θετική σταθερά) και η σειρά Σ[exp(-α)]
x
=(λ

N+1
-1)/(λ-1) για τιμές του x από 0 έως Ν (όπου λ 

ο λόγος της (│λ│<1) και α: θετική σταθερά). 

 

 

 

 

 

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  


