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ΘΕΜΑ 1  

Ι. α) G=-KBTlnZ όπου Ζ(Τ,Ν,P)=[{(2πm)
3/2

(KBT)
5/2

}/(Ph
3
)]

N
. 

β,γ,δ) Λαμβάνοντας υπόψη τη γενική μορφή της θεμελιώδους ταυτότητας της θερμοδυναμικής 

δQ=ΤdS=dU+PdV-μdN και χρησιμοποιώντας τον ορισμό για το G=F+PV=U-TS+PV μπορούμε 

άμεσα να βρούμε το ολικό διαφορικό του G, dG=-SdT+VdP+μdN. Εφόσον το G είναι συνάρτηση 

των T,N,P μπορούμε να το γράψουμε ως εξής: dG=(∂G/∂T)N,PdT+(∂G/∂P)N,TdP+(∂G/∂N)T,PdN.      

Αν εξισώσουμε τις δύο παραπάνω σχέσεις για το ολικό διαφορικό της G, βρίσκουμε άμεσα τις 

ζητούμενες θερμοδυναμικές ποσότητες του αερίου μ, S και V ως εξής: 

μ(Τ,P)=(∂G/∂N)T,P=-KBTln{(2πmKBT/h
2
)
3/2

KBT}+KBTlnP 

S(T,N,P)=-(∂G/∂T)N,P=NKBln{(2πmKBT/h
2
)
3/2(

V/N)e
5/2

} 

V(T,N,P)=(∂G/∂P)N,T=ΝΚBΤ/P 

 

 

ΙΙ. α) H μεταβολή της εντροπίας του συστήματος μπορεί να βρεθεί από τη σχέση ΔS=Sτ-Sα όπου Sτ 

και Sα η τελική και αρχική εντροπία του συστήματος, αντίστοιχα. Για την εντροπία κλασικού 

ιδανικού αερίου, δίνεται η σχέση S(Ν,U,V)=NKBln[(V/N)(4πmU/3h
2
N)

3/2
]+5NKΒ/2. Καθώς η 

εντροπία είναι εκτατική ποσότητα, οι εντροπίες του συστήματος στην αρχική και τελική 

κατάσταση μπορούν να βρεθούν από τις παρακάτω σχέσεις (SA, SB είναι οι εντροπίες του αερίου 

στα δύο δοχεία, έστω Α,Β, ενώ ο δείκτης τ,α υποδηλώνει την κατάσταση του συστήματος): 

Sτ=(SA+SB)τ=2NKBln[{(V1+V2)/2N}(cTτ)
3/2

]+5NKΒ 

Sα=(SA+SB)α=NKBln[(V1/N)(cT1)
3/2

]+5NKΒ+NKBln[(V2/N)(cT2)
3/2

]+5NKΒ 

Στις παραπάνω σχέσεις, το U έχει αντικατασταθεί από το 3NKBT/2 το οποίο μπορεί άμεσα να 

βρεθεί από τη σχέση 1/Τ=(∂S/∂U)Ν,V. Επίσης, c=σταθερά=(2πmΚΒ/h
2
)
3/2

 και Ττ η τελική 

θερμοκρασία του συστήματος. 

Η Ττ μπορεί να βρεθεί μέσω της σχέσης UA+UB=Uολ=σταθ. καθώς η U του συστήματος είναι 

εκτατική ποσότητα και παραμένει σταθερή και μετά την ανάμιξη αφού το σύστημα είναι 

απομονωμένο από το περιβάλλον. 

Επομένως (3/2)NKBT1+(3/2)NKBT2=(3/2)2NKBTτελ  

ή Ττελ=(T1+T2)/2 

Τελικά, ΔS=5/2ln{(T1+T2)
2
/4T1T2}>0 

β) ΔS=0 και Ττ=Tκ (όπως και αναμέναμε, αν λάβουμε υπόψη το παράδοξο του Gibbs). 
 

 

ΘΕΜΑ 2  

Ι. α) Αν καθορισμένος αριθμός διπόλων του παραμαγνητικού συστήματος (έστω Ν1) 

προσανατολίζονται παράλληλα στο μαγνητικό πεδίο (τα υπόλοιπα, N-N1, προφανώς 

προσανατολίζονται αντιπαράλληλα) και καθώς τα δίπολα θεωρούνται διακρίσιμα, το πλήθος 

μικροκαταστάσεων W μπορεί να βρεθεί από την παρακάτω σχέση: 

W=Ν!/{Ν1!(Ν-Ν1)!} και για να υπολογίσουμε το lnW χρησιμοποιούμε την προσέγγιση Stirling 

lnN!≈NlnN-N (εφόσον το Ν>>). 

U=μΒ(Ν-2Ν1)  

H ολική μαγνητική ροπή (μαγνήτιση) M δίνεται από τη σχέση M=μ(2Ν1-N).  

Τα U, M συνδέονται μεταξύ τους με τη γνωστή σχέση U=-MB. 

β) Η εντροπία S ως συνάρτηση των U, Β μπορεί να βρεθεί από τη γνωστή σχέση S=KBlnW.  
Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις για το W, το lnΝ! και το U, βρίσκουμε τελικά ότι  

S=KB{Nln2-[(N/2)[1-(U/NμΒ)]]ln[1-(U/NμΒ)]-(Ν/2)[1+(U/NμΒ)]]ln[1+(U/NμΒ)]}. 



Η γραφική της παράσταση ως συνάρτηση του U είναι ένα ημικύκλιο με μέγιστη τιμή το S=NKBln2 

για την μακροκατάσταση ισορροπίας (όπου Ν1=Ν/2, ισοκατανομή των διπόλων στις δύο 

ενεργειακές καταστάσεις) και ελάχιστη μηδενική τιμή για Ν1=0 ή Ν (κατανομή όλων των διπόλων 

στην μία ή στην άλλη ενεργειακή κατάσταση). 

γ) Η θερμοκρασία Τ ως συνάρτηση των U, Β θα βρεθεί από τη γνωστή σχέση 1/Τ=(∂S/∂U)Ν,V.  

Τελικά προκύπτει ότι T=(2μΒ/KB){ln[(N-(U/μΒ)]/[(Ν+(U/μΒ)]}
-1

. 

H Τ είναι θετική στην αριστερή και αρνητική στη δεξιά πλευρά του ημικυκλίου S(U). 

δ) Αν χρησιμοποιήσουμε την παραπάνω σχέση για το Τ και τη σχέση για το U από όπου προκύπτει 

ότι N1=(N/2)[1-(U/NμΒ)] και προφανώς ότι N-N1==(N/2)[1+(U/NμΒ)], τότε μπορούμε να βρούμε 

άμεσα το λόγο του αριθμού διπόλων που προσανατολίζονται παράλληλα και αντιπαράλληλα στο 

πεδίο Ν1/(Ν-Ν1) ως συνάρτηση του λόγου Β/Τ.  

Tελικά, Ν1/(Ν-Ν1)=exp(2μΒ/ΚΒΤ) που έχει τη μορφή της εκθετικής κατανομής Boltzmann (δηλαδή 

όσο το T μεγαλώνει, για θετικές του τιμές, (ή/και το B μικραίνει) όλο και περισσότερα δίπολα 

προσανατολίζονται παράλληλα στο πεδίο ενώ αρχικά στην περιοχή του απολύτου μηδενός, από τις 

θετικές του τιμές, όλα τα δίπολα είναι προσανατολισμένα παράλληλα στο πεδίο καθώς βρίσκονται 

στην χαμηλότερη δυνατή ενεργειακή κατάσταση του συστήματος –μΒ). 

ε) Η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό Β, CΒ, μπορεί να βρεθεί, με βάση τον ορισμό της 

CB=(∂U/∂T)N,B, ως συνάρτηση του λόγου Β/Τ. Τελικά, CB=ΝΚB(μΒ/ΚΒΤ)
2
/cosh

2
(μΒ/ΚΒΤ). 

στ) Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ερωτημάτων δ και ε στα όρια των πολύ χαμηλών/υψηλών 

θερμοκρασιών, έχουμε τα εξής:  

Στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (προσεγγίζοντας το απόλυτο μηδέν από τις θετικές τιμές), το CB 

προσεγγίζει το 0 ενώ το (Ν-Ν1)/Ν1 τείνει στο 0 (Ν1≈Ν, όλα τα δίπολα παράλληλα). Αν 

προσεγγίσουμε το απόλυτο μηδέν από τις αρνητικές τιμές, τότε το CB πάλι τείνει στο 0 ενώ το Ν1 

προσεγγίζει το 0 (όλα τα δίπολα αντιπαράλληλα). 

Αντίστοιχα, στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες το CB προσεγγίζει ξανά το 0 και το Ν1/(Ν-Ν1) τείνει 

στο 1 (ισοκατανομή, Ν1=Ν/2). 

Για να εξάγουμε το νόμο Curie για πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε παραμαγνητικά συστήματα, 

αρκεί να βρούμε το Μ ως συνάρτηση του Τ σε αυτό το όριο.  

Μ=-U/B όπου U=-NμΒtanh(μΒ/ΚΒΤ) (με βάση τις σχέσεις στα ερωτήματα γ ή δ και α) 

Επομένως, Μ=Nμtanh(μΒ/ΚΒΤ) και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες Μ=Νμ
2
Β/ΚΒΤ (αφού tanhx≈x 

για x<<1). Αυτός είναι ο νόμος του Curie (η μαγνήτιση είναι αντιστρόφως ανάλογη της Τ). 

 

 

ΙΙ. α) Η συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος Ζ στην κανονική συλλογή μπορεί να υπολογιστεί 

με βάση το γενικό ορισμό Ζ=Σexp(-βΕr), όπου το άθροισμα Σ είναι πάνω στις μικροκαταστάσεις 

του συστήματος που απεικονίζονται με το δείκτη r (β=1/ΚΒΤ). Επειδή το κλειστό παραμαγνητικό 

σύστημα αποτελείται από Ν ανεξάρτητα, διακρίσιμα, δίπολα και το κάθε δίπολο μπορεί να βρεθεί 

σε τρεις δυνατές ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες –μΒ, 0 και +μΒ, αντίστοιχα, η Ζ μπορεί 

απευθείας να βρεθεί από τη σχέση Ζ=ζ
Ν
 όπου ζ η συνάρτηση επιμερισμού του κάθε ενός διπόλου. 

Η ζ υπολογίζεται με βάση τη γενική σχέση με την άθροιση να γίνεται πάνω στις ενεργειακές 

καταστάσεις του κάθε ενός διπόλου. 

Επομένως, Ζ=[exp(βμΒ)+1+exp(-βμΒ)]
Ν
 ή αλλιώς Ζ=[1+2cosh(βμΒ)]

Ν
 (αφού coshx=(e

x
+e

-x
)/2). 

β) U=-(∂lnZ/∂β)Ν,Β=-2ΝμΒsinh(βμΒ)/[1+2cosh(βμΒ)] 

γ) F=-KBTlnZ=-ΝΚΒΤln[1+2cosh(βμΒ)] 

δ) Μ=-(∂F/∂Β)Ν,Τ=ΚΒΤ(∂lnZ/∂Β)Ν,Τ (καταστατική εξίσωση του συστήματος) 

Τελικά, Μ=2μΝsinh(βμΒ)/[1+2cosh(βμΒ)] 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3  
Ι. α) Στην κανονική συλλογή (αφού ο ταλαντωτής βρίσκεται σε επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ με την οποία και ισορροπεί θερμοδυναμικά), η συνάρτηση επιμερισμού του ζ 

μπορεί να βρεθεί από τη σχέση ζ=Σexp(-βΕn) όπου En=(n+1/2)ħω (n=0,1,2,..) και η άθροιση γίνεται 

πάνω σε όλα τα ενεργειακά του επίπεδα που καθορίζονται από το δείκτη n και των οποίων το 

πλήθος είναι απεριόριστο. 

Επομένως, ζ=Σexp[-β(n+1/2)ħω] για n=0,1,2 έως και το άπειρο. 

Κάνοντας χρήση της σειράς Σexp(-αn)=1/(1-λ] με δείκτη του αθροίσματος το n που παίρνει τιμές 

από 0 έως άπειρο (α: σταθερά) και λ το λόγο δύο διαδοχικών όρων της σειράς, βρίσκουμε ότι: 

ζ=exp(-βħω/2)/[1-exp(-βħω)]=1/2sinh(βħω/2) (χρησιμοποιώντας και τη σχέση sinhx=(e
x
-e

-x
)/2). 

β) U=-(∂lnZ/∂β) (υπολογισμός μέσω της Ζ) 

Τελικά, U=(ħω/2)coth(βħω/2)  (χρησιμοποιώντας την παράγωγο d/dx(sinhx)=coshx και τη σχέση 

cothx=coshx/sinhx) 

U=ΣPnEn (υπολογισμός μέσω του ορισμού για τη μέση τιμή της ενέργειας αφού U=<E>) όπου 

Pn=exp(-βΕn)/ζ. Με αντικατάσταση των Pn, Εn και παραγώγιση της σειράς Σexp[-βnħω] (την οποία 

γνωρίζουμε από το ερώτημα α) ως προς το βħω ώστε να προκύψει το n που εμφανίζεται στο αρχικό 

άθροισμα (λόγω του όρου Εn της σειράς), βρίσκουμε τελικά ότι U=(ħω/2)coth(βħω/2).  

Τα αποτελέσματα με τους δύο τρόπους υπολογισμού προφανώς ταυτίζονται. 

γ) σU
2
=-(∂U/∂β)V=(ħω/2)

2
/sinh

2
(βħω/2)  και σU=+(σU

2
)
1/2

. 

δ) F=-KBTlnZ 

S=(U-F)/T 

ε) CV=(∂U/∂T)V=KB(βħω/2)
2
/sinh

2
(βħω/2)   

Στα όρια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, U≈ħω/2, σU≈0 και CV≈0 (ο ταλαντωτής βρίσκεται 

στην χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση και, κατά συνέπεια, και η διασπορά της ενέργειας του 

είναι μηδενική ενώ η θερμοχωρητικότητά του προσεγγίζει το 0) 

Στα όρια των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, U≈ΚΒΤ, σU≈ΚΒΤ και CV≈ΚΒ (ο ταλαντωτής έχει 

ενέργεια ανάλογη της θερμοκρασίας του και διασπορά ενέργειας ίση με την ενέργεια του!  

Η θερμοχωρητικότητά του τείνει προφανώς στη σταθερή, κλασσική, τιμή ΚΒ). 

 

 

ΙI. α) Αν τα όμοια σωμάτια είναι διακρίσιμα, οι εφικτές μικροκαταστάσεις του συστήματος είναι 

συνολικά 8 (όπως προκύπτει από τη γενική σχέση W=(Λ)
N
 όπου Λ ο αριθμός ενεργειακών 

καταστάσεων και Ν ο αριθμός σωματίων, στο παράδειγμα μας 2
3
).  

Αυτές προκύπτουν αν τα διακρίσιμα σωμάτια κατανεμηθούν ως εξής: 

Και τα τρία σωμάτια στη στάθμη ενέργειας ε1, και τα τρία σωμάτια στη στάθμη ενέργειας ε2, τα 

σωμάτια 1 και 2 (πρέπει να τα αριθμήσουμε καθώς είναι διακρίσιμα και μας ενδιαφέρει ποιο 

σωμάτιο πάει σε κάθε στάθμη) στη στάθμη ενέργειας ε1 και το σωμάτιο 3 στη στάθμη ενέργειας ε2, 

τα σωμάτια 1 και 3 στη στάθμη ενέργειας ε1 και το σωμάτιο 2 στη στάθμη ενέργειας ε2, τα σωμάτια 

2 και 3 στη στάθμη ενέργειας ε1 και το σωμάτιο 1 στη στάθμη ενέργειας ε2, το σωμάτιο 1 στη 

στάθμη ενέργειας ε1 και τα σωμάτια 2 και 3 στη στάθμη ενέργειας ε2, το σωμάτιο 2 στη στάθμη 

ενέργειας ε1 και τα σωμάτια 1 και 3 στη στάθμη ενέργειας ε2 και, τέλος, το σωμάτιο 3 στη στάθμη 

ενέργειας ε1 και τα σωμάτια 1 και 2 στη στάθμη ενέργειας ε2. 

Οι ενέργειες των συγκεκριμένων μικροκαταστάσεων είναι 3ε1, 3ε2, 2ε1+ε2, 2ε1+ε2, 2ε1+ε2, ε1+2ε2, 

ε1+2ε2 και ε1+2ε2, αντίστοιχα. Τρείς από τις μικροκαταστάσεις έχουν την ίδια ενέργεια 2ε1+ε2 και 

άλλες τρείς έχουν την ίδια ενέργεια ε1+2ε2 (κατά συνέπεια, είναι τριπλά εκφυλισμένες). 

β) Αν τα σωμάτια είναι φερμιόνια, τότε δεν υπάρχουν εφικτές μικροκαταστάσεις που μπορεί να 

βρεθεί το σύστημα καθώς ο αριθμός φερμιονίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των 

ενεργειακών καταστάσεων και τα φερμιόνια υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli. 

γ) Αν τα σωμάτια είναι μποζόνια, τότε W=(N+Λ-1)!/[(Ν)!(Λ-1)!]=4. 

Αυτές προκύπτουν αν τα μποζόνια κατανεμηθούν ως εξής: 



Και τα τρία μποζόνια στη στάθμη ενέργειας ε1, και τα τρία μποζόνια στη στάθμη ενέργειας ε2, τα  

δύο μποζόνια στη στάθμη ενέργειας ε1 και το ένα μποζόνιο στη στάθμη ενέργειας ε2  και, τέλος, το 

ένα μποζόνιο στη στάθμη ενέργειας ε1 και τα άλλα δύο μποζόνια στη στάθμη ενέργειας ε2 (δεν έχει 

νόημα να τα αριθμήσουμε καθώς είναι μη διακρίσιμα σωμάτια και δε μας ενδιαφέρει ποιο σωμάτιο 

συγκεκριμένα πάει σε κάθε στάθμη αλλά μόνο το πόσα). 

Οι ενέργειες των συγκεκριμένων μικροκαταστάσεων είναι 3ε1, 3ε2, 2ε1+ε2 και ε1+2ε2, αντίστοιχα. 

δ) Για τη Ζ χρησιμοποιώ το γενικό ορισμό Ζ=Σexp(-βΕr) όπου το άθροισμα Σ είναι πάνω στις 

μικροκαταστάσεις του συστήματος που απεικονίζονται με το δείκτη r. 

Για διακρίσιμα σωμάτια, Z=exp(-3βε1)+exp(-3βε2)+3exp[-β(2ε1+ε2)]+3exp[-β(ε1+2ε2)]. 

Για τα φερμιόνια δεν ορίζεται Ζ. 

Για τα μποζόνια, Ζ=exp(-3βε1)+exp(-3βε2)+exp[-β(2ε1+ε2)]+exp[-β(ε1+2ε2)]. 

ε) Ως προς την κατανομή των σωματίων στις δύο ενεργειακές στάθμες στα όρια των πολύ χαμηλών 

και πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έχουμε τα εξής: 

Αν τα σωμάτια είναι διακρίσιμα, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όλα θα βρεθούν στη χαμηλότερη 

στάθμη (έστω αυτή με ενέργεια ε1). 

Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά μέσο όρο, 3/2 σωμάτια βρίσκονται σε κάθε μία από τις δύο 

στάθμες (ισοκατανομή). 

Αν τα σωμάτια είναι μποζόνια, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όλα θα βρεθούν στη χαμηλότερη 

στάθμη. 

Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά μέσο όρο, 3/2 μποζόνια βρίσκονται σε κάθε μία από τις δύο 

στάθμες (ισοκατανομή, συμπεριφέρονται όπως τα διακρίσιμα σωμάτια). 

 

 

 

 


