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ΘΕΜΑ 1 

α) F=U-TS-VHM (με επιπλέον συνεισφορά –VHM, λόγω του μαγνητικού πεδίου Η) 

Με παραγώγιση της σχέσης της F, και με εφαρμογή της 1
ης

 αρχής της 

Θερμοδυναμικής (δQ=TdS=dU+δW) καθώς και χρήση της σχέσης δW=-VΗdΜ, 

προκύπτει ότι: dF=-SdT-VΜdΗ (1). 

 

β) Αρχικά, αναπτύσσουμε το dF σε άθροισμα 2 μερικών πρώτων παραγώγων του F 

ως προς Τ, Η και κατόπιν εξισώνουμε τους συντελεστές του αθροίσματος με τους 

συντελεστές της σχέσης (1). Στη συνέχεια, με πρώτη παραγώγιση των συντελεστών   

-S και -VΜ της σχέσης (1) ως προς Η και Τ, αντίστοιχα, προκύπτουν οι αντίστοιχες 

ίδιες δεύτερες “μερικές” παράγωγοι της F ως προς Τ,Η και επομένως: 

(∂
2
F/∂T∂Η)=(∂S/∂Η)T=V(∂Μ/∂T)Η (2). 

Με αντικατάσταση του Μ=χμΗ όπου χμ=C/T
2
 και ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους 

της σχέσης (2) ως προς H, προκύπτει ότι: S=S0(T) -[(VCH
2
)/4T

3
] (3) 

 

γ) Υπό σταθερή Τ, Q=TΔS=-VCH1
2
/4Τ

2
. 

 

δ) Υπό σταθερή S, dS=0. Με ανάπτυγμά του dS, χρησιμοποιώντας τη σχέση (3), σε 

άθροισμα μερικών πρώτων παραγώγων ως προς Τ,H, προκύπτει ότι:  

(∂T/∂H)S= [(HVC)/2T
2
]/{CV+[(3VCH

2
)/4T

3
]}, όπου CV=T[∂S(0,T)/∂T]V. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

α) Οι ενεργειακές στάθμες του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου έχουν 

εκφυλισμό d(n)=2n
2
, αν ληφθεί υπόψιν ότι για κάθε n το l (κβαντικός αριθμός 

τροχιακής στροφορμής) μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως n-1, ότι για κάθε l υπάρχουν 

2l+1 τιμές του ml (μαγνητικός κβαντικός αριθμός του l) και ότι το ms έχει δύο 

δυνατές τιμές (για spin ½). Αυτό προκύπτει και από τη σειρά 2Σ(2l+1) για όλες τις 

τιμές του l (ο παράγοντας 2 λόγω spin). 

Η συνάρτηση επιμερισμού Ζ δίνεται από την έκφραση: 

Z=Σd(n)exp[-Ε(n)/ΚΒΤ] (1) για όλες τις τιμές του n=1,2… (στα πλαίσια της 

κανονικής κατανομής) όπου E(n)=-13,6/n
2
 (eV) (2). Aν επιπλέον λάβουμε υπόψη ότι 

η θεμελιώδη στάθμη για n=1 αντιστοιχεί σε μηδενική ενέργεια (αντί για -13,6 eV), 

τότε η αντίστοιχη έκφραση για την E(n) προκύπτει απλώς προσθέτοντας το 13,6 eV 

στην σχέση (1). Επομένως Ε(n)
’
=13,6[1-(1/n

2
)] (eV) και μπορεί να αντικατασταθεί 

στη σχέση (1), αντί για την Ε(n). 

 

β) F=-KBTlnZ,  U=-∂lnZ/∂β, S=(U-F)/T και  CV=(∂U/∂T)V. 

 



γ) Για T=5800 K ή Ε=KBT=0.5 eV, και εφόσον το ηλεκτρόνιο μπορεί να βρεθεί μόνο 

στις τρεις χαμηλότερες στάθμες (n=1,2 και 3), υπολογίζουμε τη Ζ από την (1) ως 

άθροισμα μόνο των τριων πρώτων όρων της.  

Βρίσκουμε έτσι ότι: Ζ=2exp(-Ε1
’
/ΚΒΤ)+8exp(-Ε2

’
/ΚΒΤ)+18exp(-Ε3

’
/ΚΒΤ) ή 

Ζ=2+8exp(-10.2/0.5)+18exp(-12.1/0.5)≈2 αφού οι δύο τελευταίοι όροι είναι << (της 

τάξεως του 10
-9

).  

Αντικαθιστώντας την τιμή της Ζ στις σχέσεις του ερωτήματος β) υπολογίζουμε τις 

τιμές των αντίστοιχων θερμοδυναμικών μεγεθών. 

Αν δεν υπήρχε ο περιορισμός της κατάληψης μόνο των τριών χαμηλότερων σταθμών 

τότε η Ζ δε θα συνέκλινε σε κάποια πεπερασμένη τιμή αλλά θα έτεινε στο άπειρο (για 

n άπειρο). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3 

α) Για ένα μόριο του ιδανικού αερίου, ζ=ΣΣΣexp[-Ε(n1,n2,n3)/ΚΒΤ] (τριπλό άθροισμα 

πάνω σε όλους τους κβαντικούς αριθμούς n1,n2,n3=1,2,…). Τα αθροίσματα όμως 

είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα, επομένως: ζ={Σexp[-Ε(n)/ΚΒΤ]}
3
, όπου n=1,2… 

Εφόσον ικανοποιείται η συνθήκη KBT>>(ħ
2
π

2
/2mL

2
), το παραπάνω άθροισμα μπορεί 

να μετατραπεί στο αντίστοιχο ολοκλήρωμα ∫exp(-αn
2
)dn με όρια 1 έως άπειρο για τη 

μεταβλητή n (όπου α=ħ
2
π

2
/2mL

2
ΚΒΤ). Το αποτέλεσμα του ολοκληρώματος αυτού 

δίνεται για όρια μείον άπειρο έως άπειρο (το τμήμα από 0 έως 1 μπορεί να 

παραληφθεί εφόσον ισχύει η παραπάνω συνθήκη ενώ το αποτέλεσμα με όρια 0 και 

άπειρο θα είναι το ½ αυτού που δίνεται γιατί είναι άρτια η συνάρτηση exp(-αn
2
)). 

Επομένως, προκύπτει τελικά ότι: ζ=V(mΚΒΤ/2πħ
2
)
3/2

. 

u=-∂lnζ/∂β=3ΚΒΤ/2. 

Για την u, σ
2
=-∂u/∂β=3(ΚΒΤ)

2
/2 ενώ η σχετική τυπική απόκλισή της δίνεται από την 

έκφραση (σ
2
)
1/2

/u=(2/3)
1/2

. 

f=-KBTlnζ, s=(u-f)/T. 

Για όλα τα μόρια του (ιδανικού) αερίου, Ζ=ζ
ΝΑ

/ΝA! (ΝΑ ο αριθμός του Αvogardo ή ο 

αριθμός των μορίων σε 1 γραμμομόριο). 

Αντίστοιχα, U=NAu, Σ
2
=ΝΑσ

2
 και (Σ

2
)
1/2

/U=(2/3NA)
1/2

. 

Παρατηρούμε ότι για το αέριο η σχετική τυπική απόκλιση της μέσης ενέργειας των 

μορίων του είναι (NA)
1/2 

ή 10
12

 τάξεις μεγέθους μικρότερη από την αντίστοιχη ενός 

μορίου. 

F=-KBTlnZ=ΝAf και S=(U-F)/T=ΝΑs (ως εκτατικές μεταβλητές). 

 

β) Εφόσον σε Τ<< μπορεί να καταληφθεί μόνο η χαμηλότερη στάθμη, της οποίας η 

ενέργεια θα είναι Ε1=3ħ
2
π

2
/2mL

2
 (για n1,n2,n3=1), τότε η ζ θα υπολογιστεί ως μόνο  

ένας όρος: ζ=exp(-E1/KBT) και όλα τα υπόλοιπα μεγέθη (που αναφέρθηκαν στο 

ερώτημα α) θα υπολογιστούν με χρήση των σχέσεων του ερωτήματος α) για αυτήν 

όμως την τιμή της ζ. 

 

 



ΘΕΜΑ 4 

α) Εφόσον πλήθος n+ (n+<N με Ν>>) από τα σωματίδια προσανατολίζονται με τις 

μαγνητικές τους ροπές παράλληλα προς τη φορά του μαγνητικού πεδίου, το πλήθος 

των εφικτών μικροκαταστάσεων του συστήματος στην κατάσταση αυτή θα δίνεται 

από την έκφραση: 

W=N!/[n+!(N-n+)!], όπου (Ν-n+)=n- τα υπόλοιπα σωματίδια του κλειστού 

μακροσκοπικού συστήματος (Ν=σταθερό) που προσανατολίζονται αντιπαράλληλα 

προς το πεδίο.  

 

β)  S=KBlnW (1). Eπίσης, για το σύστημα, η μαγνήτιση είναι Μ=μ(n+-n-)=μ(2n+-N) 

και η μέση ενέργεια U=-ΜΒ=-μn+B+μn-B=μΒ(Ν-2n+) 

Λύνοντας ως προς n+ και n-, βρίσκουμε ότι:  

n+=N/2[1-(U/NμΒ)] και n-=N/2[1+(U/NμΒ)] (2) 

Κάνοντας χρήση της προσεγγιστικής σχέσης του Stirling στη σχέση (1) και της 

σχέσης 1/Τ==(∂S/∂U)N,V από όπου βρίσκουμε ότι: 

T=(2μΒ/ΚΒ){ln[N-(U/μΒ)]/[Ν+(U/μΒ)]}
-1

, μπορούμε αντικαθιστώντας στη σχέση (2) 

να βρούμε τελικά ότι: n+/n-=exp(2μΒ/ΚΒΤ). (ως συνάρτηση των Τ,Β).  
 

γ) Προφανώς, στην κατάσταση ισορροπίας n+=n-=N/2. Αν το σύστημα μεταβεί σε μια 

κατάσταση με περισσότερα πλέον σωματίδια προσανατολισμένα παράλληλα προς το 

πεδίο ώστε n+-n-=2λ>0, τότε S= KBlnW=ΚΒln{N!/[(N/2)+λ]![(Ν/2)-λ]!]}, αφού 

n+=(N/2)+λ και n-=(N/2)-λ (όπως προκύπτει από τις σχέσεις n+-n-=2λ και n++n-=Ν). 

Τελικά, S=S0+KB{Nln(N/2)-[(N/2)+λ]ln[(N/2)+λ]-[(N/2)-λ]ln[(N/2)-λ]} 

όπου S0 στην ισορροπία: S0=KBΝln2. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5 

S=(U-F)/T=(U-Φ-μ<Ν>)/Τ. Επιπλέον, Φ=-ΚΒΤlnZG. Επομένως, τελικά: 

S=(U-μ<Ν>+ΚΒΤlnZG)/Τ. 

Χρησιμοποιώντας τις γνωστές σχέσεις: 

U=Σ<ni>εi,    <Ν>=Σ<ni>,    <ni>=∂lnZG/∂[β(μ-εi)] (τα αθροίσματα είναι πάνω σε 

όλες τις καταστάσεις i), 

τις κατανομές Fermi-Dirac για φερμιόνια <ni>=1/{exp[β(εi-μ)]+1} 

και Βose Einstein για μποζόνια <ni>=1/{exp[β(εi-μ)]-1}, 

καθώς και τη σχέση ΖG=±Σln[1±exp(β(μ-εi)] (όπως προκύπτει από τον ορισμό της ΖG 

και την απλή εφαρμογή της για φερμιόνια με πρόσημο + και μποζόνια με πρόσημο -, 

αντίστοιχα), βρίσκουμε τελικά μετά από πράξεις ότι: 

S=-ΚΒΣ{<ni>ln<ni>±(1-<ni>)ln[-(±<ni>-1]} (ως συνάρτηση του <nι>). (η έκφραση 

με + πρόσημα είναι για για φερμιόνια ενώ με – είναι για μποζόνια). 

 

Για <ni><<1, οι δύο παραπάνω εκφράσεις συγκλίνουν στην αντίστοιχη στατιστική 

κατανομή του Boltzmann όπου S=-ΚΒΣ<ni>ln(<ni>/e) (πρακτικά άδειες καταστάσεις 

για <ni><<1). 


