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ΘΕΜΑ 1  
Γενικά, η ζ=Σgle-βE

 όπου Ε=L2/2I=ħ2l(l+1)/2I (το άθροισμα είναι για όλες τις τιμές του 
κβαντικού  αριθμού  της  στροφορμής  l, όπου  l=0,1,...) και  το  gl=2l+1  είναι  ο 
εκφυλισμός της κάθε στάθμης σύμφωνα με τις δυνατές τιμές του μαγνητικού αριθμού 
της στροφορμής ml.

α)  Για  Τ<<,  μόνο  οι  δύο  χαμηλότερες  στάθμες  με  τιμές  l=0  και  1  μπορούν  να 
καταληφθούν από το μόριο και έτσι: ζ=1+3exp(-βħ2/I)≈1
β) <ε>=-(∂lnζ/∂β)=(3ħ2/I)[(exp(-βħ2/I)/(1+3exp(-βħ2/I))]≈0
γ) s=(<ε>-f)/T ή s=-(∂f/∂T)=kBβ2(∂f/∂β)≈0
δ) f=-kBTlnζ=-kBTln[1+3exp(-βħ2/I)]≈0
ε) cV=(∂<ε>/∂T)≈0 

Αντίστοιχα για Τ>>,  το l  είναι συνεχή μεταβλητή και το άθροισμα μετατρέπεται σε 
ολοκλήρωμα  με  κάτω  όριο  το  0  και  πάνω  το  άπειρο.  Άρα  οι  παραπάνω 
μακροσκοπικές ποσότητες τροποποιούνται ως εξής: 
α) ζ=2Ι/βħ2

β) <ε>=1/β
γ) s=kB[1+ln(2I/βħ2)]
δ) f=-kBTln(2Ι/βħ2)
ε) cV=kB

Τέλος για Ν μόρια που είναι ανεξάρτητα, Ζ=ζΝ, U=N<ε>, F=Nf, S=Ns και CV=NcV

ΘΕΜΑ 2 
α)  Για ένα σωμάτιο: ζ=Σgie-βεi (για όλα τις σωματιδιακές καταστάσεις  i), άρα ζ=e-

βε(1+2e-βε+3e-2βε+4e-3βε+5e-4βε+6e-5βε), όπου β=1/kBΤ.
Για ανεξάρτητα (διακρίσιμα) σωματίδια: 
Ζ=ζΝ=[e-βε(1+2e-βε+3e-2βε+4e-3βε+5e-4βε+6e-5βε)]Ν

β) <E>=N<ε>=-N(∂lnζ/∂β)V,N ή <E>=ΣεigiPi
 όπου η πιθανότητα Pi=e-βεi/ζ (για όλες τις 

i). 
Άρα:  <E>=Nε[e-βε+4e-2βε+9e-3βε+16e-4βε+25e-5βε+36e-6βε)/[e-βε+2e-2βε+3e-3βε+4e-4βε+5e-

5βε+6e-6βε).
γ) F=-kBΤlnZ=-NkBTln[e-βε(1+2e-βε+3e-2βε+4e-3βε+5e-4βε+6e-5βε)]
δ) S=(U-F)/T=(<E>-F)/T ή S=-(∂F/∂T)V,N

Για Τ<<, ζ=0 και <Ε>=min=Nε, S=0, F=Nε
ενώ για Τ=ε/kBln2, ζ=1/2[1+1+3/4+1/2+5/16+6/32],
<E>=Nε(1/2+1+9/8+1+25/32+36/64]/[1/2+1/2+3/8+1/4+5/32+3/32] και  από  τις 
παραπάνω σχέσεις προκύπτουν με αριθμητική αντικατάσταση και οι τιμές των S, F. 
Τέλος,  για  Τ>>,  ζ=21,  <Ε>=max=91Νε/21  και  με  απλή  αντικατάσταση  στις 
παραπάνω σχέσεις προκύπτουν οι οριακές τιμές των S, F.

ε) Και τα 512 σωματίδια σε Τ<< θα είναι στη θεμελιώδη στάθμη ενέργειας ε.



ΘΕΜΑ 3 
α) To σύνολο των μικροκαταστάσεων ενός τέτοιου μακροσκοπικού συστήματος είναι 
Ω=23=8  αφού  αποτελείται  από  3  ανεξάρτητα  σωματίδια  με  δύο  δυνατούς 
προσανατολισμούς spin, σε σχέση με τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου Β. 

β,  γ) Οι καταστάσεις του συστήματος που αντιστοιχούν όμως σε διαφορετική ολική 
μαγνήτιση είναι 4, ανάλογα με το προσανατολισμό των μαγνητικών ροπών, ως εξής: 
1) οι  ροπές των τριών σωματιδίων προσανατολίζονται  παράλληλα με το πεδίο με 
ολική μαγνήτιση M=3μ0  και ενέργεια Ε=-3μ0Β, 2)  οι ροπές τους προσανατολίζονται 
αντιπαράλληλα με το πεδίο με ολική μαγνήτιση M=-3μ0  και ενέργεια Ε=3μ0Β, 3) οι 
ροπές των δύο προσανατολίζονται παράλληλα και του τρίτου αντιπαράλληλα με το 
πεδίο με  ολική  μαγνήτιση  M=μ0 και  ενέργεια  Ε=-μ0Β,  και  4) οι  ροπές  των  δύο 
προσανατολίζονται αντιπαράλληλα και του τρίτου παράλληλα με το πεδίο με ολική 
μαγνήτιση M=-μ0 και ενέργεια Ε=μ0Β. 
Οι  δύο  τελευταίες  διευθετήσεις  προφανώς  αντιστοιχούν  σε  3  διαφορετικές 
μικροκαταστάσεις (αφού τα σωματίδια είναι διακρίσιμα).

δ) <M>=Σ<μi> για i=1,2,3.  Αφού όμως κάθε σωματίδιο μπορεί να προσανατολιστεί 
είτε  παράλληλα  είτε  αντιπαράλληλα  στο  πεδίο  με  ίσες  πιθανότητες,  <μi>=0,  άρα 
<M>=0. Αντίστοιχα, <M2>= Σ<μi

2>=3μο
2 (αφού είναι ανεξάρτητα τα spin) και 

σM
2=<M2>-<M>2=3μο

2

Ομοίως, <E>=<M>B=0, <E2>=<M2>B2=3μο
2B2 και σΕ

2=<Ε2>-<Ε>2=3μο
2B2.

 
ε) Αν Ν>> και n (n<N με n>>) το πλήθος ροπές προσανατολιστούν παράλληλα προς 
το πεδίο, οι υπόλοιπες (N-n) θα προσανατολιστούν αντιπαράλληλα επομένως:
U=n(-μ0Β)+(N-n)(μ0Β)=(N-2n)μ0B
M=nμ0-(N-n)μ0=(2n-N)μ0

Επιπλέον, Ω=Ν!/[n!(N-n)!] και με χρήση της σχέσης του Stirling προκύπτει ότι:
lnΩ=NlnN-nlnn-(N-n)ln(N-n),
ενώ από τη σχέση 1/kBT=(∂lnΩ/∂U)=(∂lnΩ/∂n)(∂n/∂U)=(1/2μ0B)ln(n/N-n) 
προκύπτει ότι: n=Nexp(μ0B/kΤ)/[exp(μ0B/ΚΤ)+exp(-μ0B/ΚΤ)]

Για Τ>>, n=N/2, Ε=0 και Μ=0.


