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ΘΕΜΑ 1  

I. Kάθε μακροκατάσταση του μαγνητικού υλικού περιγράφεται πλήρως από τη μαγνήτιση Μ, τη 

θερμοκρασία Τ και το μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Θεωρώντας τον όγκο του V σταθερό και 

μοναδιαίο*, μπορούμε να εξάγουμε τις τέσσερις θερμοδυναμικές σχέσεις Maxwell αφού πρώτα 

εκφράσουμε τα ολικά διαφορικά της εσωτερικής ενέργειας U, της ενθαλπίας H, της ελεύθερης 

ενέργειας Helmholtz F και της ελεύθερης ενέργειας Gibbs G ως συνάρτηση των κατάλληλων 

ανεξάρτητων μεταβλητών.  

Πιο συγκεκριμένα, από τη θεμελιώδη ταυτότητα της Θερμοδυναμικής, ΤdS=dU+δW=dU-BdM 

(δW=-BdM το μαγνητικό έργο). Λαμβάνουμε υπόψη μόνο το μαγνητικό έργο αφού το μηχανικό 

έργο PdV=0. Συνεπώς, dU=TdS+BdM   (1) και η U είναι συνάρτηση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών S και M. To ολικό διαφορικό της U είναι και ακριβές διαφορικό αφού 

dU=(∂U/∂S)MdS+(∂U/∂M)SdM    (2) και  

(∂/∂Μ)[(∂U/∂S)M]S=(∂/∂S)[(∂U/∂M)S]M=(∂
2
U/∂S∂M)=(∂

2
U/∂M∂S)      (3). 

Συνεπώς, από τη σχέση 3 και τις σχέσεις 1, 2 (με εξίσωση των συντελεστών του dS) βρίσκουμε 

άμεσα ότι : (∂T/∂Μ)S=(∂B/∂S)M   (1
η
 σχέση Μaxwell). 

Αντίστοιχα, από τους ορισμούς των H=U-BM, F=U-TS και G=H-TS (αφού στο μαγνητικό υλικό το 

ζεύγος συζυγών μεταβλητών είναι το (B,M) αντί για το (P,V)) και τα διαφορικά dH=dU-ΒdM-

MdΒ=TdS-MdΒ, dF=dU-TdS-SdT=ΒdM-SdT και dG=dH-TdS-SdT=-ΜdB-SdT με την ίδια 

μεθοδολογία καταλήγουμε στις υπόλοιπες τρεις σχέσεις Maxwell. 

Πιο συγκεκριμένα,  από το dH βρίσκουμε ότι (∂T/∂B)S=-(∂Μ/∂S)B   (2
η
 σχέση Μaxwell), από το dF 

βρίσκουμε ότι (∂S/∂M)T=-(∂Β/∂T)M   (3
η
 σχέση Μaxwell) και από το dG βρίσκουμε ότι 

(∂M/∂T)B=(∂S/∂B)T   (4
η
 σχέση Μaxwell). 

* 
Πρακτικά, η μεταβολή του όγκου μαγνητικού υλικού μέσα σε μαγνητικό πεδίο dV είναι 

αμελητέα. Αν λαμβάναμε υπόψη ότι ο V δεν είναι μοναδιαίος, τότε η θεμελιώδη ταυτότητα της 

Θερμοδυναμικής θα  έπαιρνε τη μορφή ΤdS=dU-VBdM και θα τροποποιούνταν αντίστοιχα οι 

σχέσεις Maxwell. 

 

IΙ. Η δύναμη F που ασκείται σε ελαστική ράβδο μεταβάλλοντας το μήκος της κατά ΔL=L-L0 (L0: 

το αρχικό μήκος) και η εσωτερική της ενέργεια U δίνονται από τις σχέσεις : F(T,L)=λ+cT(L-L0) (λ, 

c: θετικές σταθερές, Τ: θερμοκρασία) και U(T,L)=mT
4
/4+λ(L-L0)

2
/2 (m: θετική σταθερά), 

αντίστοιχα. 

α) Για μεταβολή του μήκους της ράβδου από την αρχική της τιμή L0 σε 2L0 καθώς υπόκειται σε 

ισόθερμη διεργασία υπό σταθερή θερμοκρασία Τ, το έργο W θα βρεθεί από τη σχέση δW=-FdL. 

Με ολοκλήρωση μεταξύ L0 και 2L0, βρίσκουμε ότι : W=-λL0-λcTL0
2
/2 (<0, αφού ασκείται στη 

ράβδο δύναμη). 

Αντίστοιχα, η θερμότητα Q=ΔU+W όπου ΔU=U(T,2L0)-U(T,L0)=λL0
2
/2.  

Συνεπώς, Q=(λL0
2
/2)-λL0-(λcTL0

2
/2). 

β) Στην αδιαβατική διεργασία, δQ=0. H διαφορική εξίσωση dL/dT=f(L,T) θα βρεθεί με χρήση της 

θεμελιώδους ταυτότητας της Θερμοδυναμικής για τη ράβδο δQ=ΤdS=dU-FdL=0 αφού 

αναπτύξουμε το dU ως συνάρτηση των ανεξάρτητων μεταβλητών T, L.  

Πιο συγκεκριμένα, dU=(∂U/∂T)LdT+(∂U/∂L)TdL. Επομένως, (∂U/∂T)LdT+(∂U/∂L)TdL-FdL=0 ή  

(∂U/∂T)LdT+[(∂U/∂L)T-F]dL=0   (1)  . Οι δύο μερικές παράγωγοι της U ως προς T, L θα βρεθούν 

από τη σχέση που δίνει τη U(T,L)=mT
4
/4+λ(L-L0)

2
/2. 



Πιο συγκεκριμένα, (∂U/∂T)L=mT
3
 και (∂U/∂L)T=λ(L-L0). 

Συνεπώς, από τη σχέση 1 βρίσκουμε άμεσα ότι mT
3
dT+[λ(L-L0)-λ-cT(L-L0)]dL=0. Τελικά, 

dL/dT=mT
3
/[λ(L-L0)-λ-cT(L-L0)]=mT

3
/[λ(L-L0-1)-cT(L-L0)].  

To dL/dT αλλάζει πρόσημο στην τιμή του μήκους L που ο όρος λ(L-L0-1)-cT(L-L0)] αλλάζει 

πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, dL/dT>0 για L-L0>λ/(λ-cT) (αντίστοιχα, dL/dT<0 για L-L0<λ/(λ-cT)) 

ή L>L0+λ/(λ-cT). Συνεπώς, αυτή η τιμή του L είναι μετατοπισμένη σε σχέση με το αρχικό μήκος L0 

κατά τον όρο λ/(λ-cT) εμφανίζοντας εξάρτηση από το Τ. Αν πχ. το λ=0, τότε η αλλαγή του 

προσήμου θα γινόταν στο L0. 

 

 

ΘΕΜΑ 2  

Το σύστημα είναι ισοδύναμο με ένα σύστημα δύο καταστάσεων. 

α) Αν θεωρήσετε ότι ένας αριθμός (διαδοχικών) συνδέσεων της αλυσίδας n1 είναι υπό γωνία 0° και 

ότι το μήκος της αλυσίδας είναι τότε L=2λd (λ>0) με 2λ=n1-n2 (όπου n2=N-n1 ο αντίστοιχος 

αριθμός συνδέσεων υπό γωνία 180°), υπολογίζουμε στα πλαίσια της μικροκανονικής συλλογής το 

πλήθος των μικροκαταστάσεων W για το παραπάνω μήκος ως συνάρτηση των Ν και λ. 

Πιο συγκεκριμένα, W=N!/[n1!(N-n1)!] (ο αριθμός των συνδυασμών των Ν ανά n1 αφού έχουμε 

διακρίσιμες συνδέσεις στην αλυσίδα και τα μόρια θεωρούμε ότι συνδέονται μεταξύ τους από το ένα 

άκρο στο άλλο άκρο της αλυσίδας). 

Όμως 2λ=n1-n2 και Ν=n1+n2. Συνεπώς, n1=(Ν/2)+λ και n2=(Ν/2)-λ. 

Επομένως, W=N!/{[(Ν/2)+λ]![(N/2)-λ]!}. 

Προφανώς, το συγκεκριμένο μήκος L με καθορισμένο αριθμό συνδέσεων υπό γωνία 0° μπορεί 

αντίστοιχα να επιτευχθεί και με τον ίδιο αριθμό συνδέσεων υπό γωνία 180°.  

β) Εφόσον Ν>>, χρησιμοποιούμε την προσεγγιστική σχέση του Stirling lnN!≈NlnN-N. Επίσης, για 

λ<<N, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το προσεγγιστικό ανάπτυγμα ln(1+x)≈x-x
2
/2 για 

x(=λ/2Ν)<<1 (ως όρους δευτέρας τάξεως). Από τη σχέση για το lnW, βρίσκουμε τελικά μετά από 

πράξεις με τη βοήθεια των παραπάνω σχέσεων ότι W(N,λ)≈W(Ν,0)exp(-2λ
2
/Ν).  

Συνεπώς, η εξάρτηση του W από το λ περιγράφεται με την κατανομή Gauss.  

Η εντροπία της αλυσίδας δίνεται από τη σχέση S=KBlnW. 

Επομένως, S≈KBlnW(N,0)-(2KBλ
2
/Ν).  

Αφού L=2λd<<Νd (ή 2λ<<Ν), βρίσκουμε άμεσα ότι S(Ν,λ)≈KBlnW(N,0)-(2KBL
2
/4Νd

2
).  

γ) Υπό αυτήν τη συνθήκη για το L, η δύναμη F που απαιτείται να ασκηθεί στην αλυσίδα για να 

διατηρήσει το L μπορεί να βρεθεί ως συνάρτηση των Ν, d, L και της θερμοκρασίας Τ μέσω της 

θεμελιώδους ταυτότητας της Θερμοδυναμικής για την αλυσίδα ΤdS=dU-FdL και του διαφορικού 

της  ελεύθερης ενέργειας Helmholtz dU-TdS-SdT=FdL-SdT και της κατάλληλης σχέσης Maxwell  

-(∂S/∂L)T=(∂F/∂T)L. 

Από τη σχέση που έχουμε ήδη βρει για την εντροπία βρίσκουμε άμεσα ότι  (∂S/∂L)T=-KBL/Νd
2
. 

Επομένως, -(∂S/∂L)T=KBL/Νd
2
=(∂F/∂T)L. Με ολοκλήρωση βρίσκουμε ότι F(T,L)=KBLT/Νd

2
+c 

όπου το c=0 αφού δίνεται η αρχική συνθήκη ότι για L=0, F=0. Τελικά, F(T,L)=KBLT/Νd
2
. 

 

 

ΘΕΜΑ 3  

I. Εφόσον το σύστημα ισορροπεί θερμοδυναμικά με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ, μελετάται 

με χρήση της κανονικής συλλογής. 

α) Η συνάρτηση επιμερισμού Ζ του συστήματος δίνεται από τη σχέση Ζ=Σgsexp(-Εs/ΚΒΤ) όπου Εs 

η ενέργεια της μικροκατάστασης s και gs o τυχόν παράγοντας εκφυλισμού της (η άθροιση γίνεται 

πάνω στις μικροκαταστάσεις που έχουν διαφορετική ενέργεια). 

Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι Ζ=ζ
Ν
 για Ν ανεξάρτητα, διακρίσιμα, σωμάτια όπου ζ η σωματιδιακή 

συνάρτηση επιμερισμού η οποία δίνεται από τη σχέση ζ=Σexp(-βEr) με άθροισμα σε όλες τις 

ενεργειακές καταστάσεις r με ενέργειες Εr (β=1/ΚΒΤ). Το σύστημα μπορεί να βρεθεί σε τρεις 



εκφυλισμένες ενεργειακές καταστάσεις με ενέργειες 0, ε και 2ε και βαθμό εκφυλισμού gn=n+1 

όπου το n=0, 1, 2 για την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη κατάσταση, αντίστοιχα.  

Επομένως g0=1, g1=2 και g2=3. 

Τελικά, βρίσκουμε ότι Ζ=(1+2e
-βε

+3e
-βε

)
Ν
. 

β) Ελεύθερη ενέργεια Helmholtz F=-KBTlnZ=-NKBTln(1+2e
-βε

+3e
-βε

). 

γ) Εσωτερική ενέργεια U=-∂lnZ/∂β=2Νε(e
-βε

+3e
-2βε

)/(1+2e
-βε

+3e
-βε

) 

δ) Εντροπία S=(U-F)/T=2Νε/(e
-βε

+3e
-2βε

)/(1+2e
-βε

+3e
-βε

)+NKBTln(1+2e
-βε

+3e
-βε

)/Τ 

ε) Θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό V, CV=(∂U/∂Τ)V=(∂U/∂β)V(∂β/∂Τ)V  

όπου (∂β/∂Τ)V=-(1/ΚΒΤ
2
)=-ΚΒβ

2
.  

Τελικά: CV=2ΝΚΒβ
2
ε

2
[(e

-βε
+6e

-2βε
)(1+2e

-βε
+3e

-βε
)+2(e

-βε
+3e

-2βε
)
2
]/(1+2e

-βε
+3e

-βε
)
2
. 

στ) Στα όρια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (Τ→0, β→∞, e
-βε

→0):  

Z≈1, U≈0, F≈0, S≈0, CV≈0 (το σύστημα θα βρίσκεται στη χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση 

μηδενικής ενέργειας και προφανώς ικανοποιείται ο 3
ος

 νόμος της Θερμοδυναμκής για την S). 

Αντίστοιχα, στα όρια των πολύ υψηλών θερμοκρασιών (Τ→∞, β→0, e
-βε

→1):  

Z≈6
Ν
, U≈4Nε/3, F≈-ΝKBTln6, S≈ΝΚΒln6, CV≈0 (αφού W=6

N
 και έχουμε ισοκατανομή των 

σωματίων στις εκφυλισμένες ενεργειακές καταστάσεις). 

Το σύστημα στα παραπάνω όρια για τη Τ συμπεριφέρεται όπως ένα ανάλογο σύστημα με 

πεπερασμένο αριθμό ενεργειακών καταστάσεων (με ύπαρξη πάνω ορίου στην ενέργεια του). 

 

IΙ. α) Οι ενεργειακές στάθμες δισδιάστατου κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή δίνονται από τη 

σχέση: Εn,m=(n+m)Ε0, όπου τα n,m=0,1,2,… και το Ε0 είναι θετική σταθερά. Tα n, m είναι 

ανεξάρτητοι μεταξύ τους δείκτες (ανεξάρτητες ταλαντώσεις σε κάθε μία διάσταση).  

Η συνάρτηση επιμερισμού Ζ του ταλαντωτή δίνεται από τη σχέση Ζ=Σexp(-Εn,m/ΚΒΤ). 

H άθροιση γίνεται πάνω σε όλες τις στάθμες που καθορίζονται από τους δείκτες n, m και των 

οποίων το πλήθος είναι απεριόριστο.  

Επομένως, Ζ=Σexp[-β(n+m)E0] για n, m=0,1,2 ως και το άπειρο ή  

Ζ=Σexp(-β(nE0)Σexp(-βmE0) (αφού το αρχικό άθροισμα μπορεί να υπολογιστεί ως το γινόμενο δύο 

αθροισμάτων για τους δύο ανεξάρτητους δείκτες n, m) 

Τα δύο αθροίσματα όμως είναι ίδια. Συνεπώς, Ζ=[Σexp(-β(nE0)]
2 

Γνωρίζουμε όμως τη σειρά Σx
n
=1/(1-λ) (για n=0 ως άπειρο) όπου x=θετική σταθερά και λ ο λόγος 

της σειράς (|λ|<1). Επομένως, βρίσκουμε τελικά για λ=exp(-βΕ0) ότι: 

Ζ=1/[1-exp(-βΕ0)]
2
 (=Z2D) 

Αντίστοιχα, για την περίπτωση του μονοδιάστατου ταλαντωτή με ενεργειακές στάθμες Εv=vΕ0 

όπου v=0,1,2,… η Ζ=Σexp(-Εv/ΚΒΤ).  

H άθροιση γίνεται πάνω σε όλες τις στάθμες που καθορίζονται από το δείκτη ν που παίρνει όλες τις 

δυνατές τιμές από 0 έως άπειρο.  

Επομένως, Ζ=Σexp[-βvE0] για ν=0,1,2 ως και το άπειρο. Συνεπώς, Ζ=1/[1-exp(-βΕ0)] (=Z1D) 

Παρατηρούμε ότι Z2D = Z1D
2 

! όπως ήταν και το αναμενόμενο γενικό αποτέλεσμα αφού η lnZ είναι 

εκτατικό μέγεθος και η lnZ2D του ταλαντωτή στις δύο διαστάσεις θα είναι διπλάσια από την lnZ1D 

του ταλαντωτή στη μία διάσταση. 

β) Το αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει άμεσα ως συνέπεια της γενίκευσης του αποτελέσματος του 

α ερωτήματος (από ένα σε πολλούς ταλαντωτές καθώς και διαστάσεις πχ. ένας ταλαντωτής σε τρεις 

διαστάσεις είναι ισοδύναμος με τρείς μονοδιάστατους ταλαντωτές όπως και είναι ισοδύναμος με 

ένα μονοδιάστατο ταλαντωτή και με ένα ταλαντωτή σε δύο διαστάσεις).  

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις δισδιάστατοι κβαντικοί αρμονικοί ταλαντωτές του ερωτήματος είναι 

ισοδύναμοι με ένα ταλαντωτή σε 6 διαστάσεις. 

Επομένως, για το μακροσκοπικό σύστημα με τρεις δισδιάστατους ταλαντωτές με τις ενεργειακές 

καταστάσεις του δισδιάστατου ταλαντωτή του ερωτήματος α, η συνάρτηση επιμερισμού του θα 

δίνεται από τη σχέση : 

Z6D = Z1D 
6
= 1/[1-exp(-βΕ0)]

6
 και lnZ6D = 6lnZ1D. 



Η μέση (εσωτερική) ενέργεια U του συστήματος και τη διασπορά της σΕ
2
 υπολογίζονται από τις 

σχέσεις  U=-∂lnZ/∂β και σΕ
2
=-(∂U/∂β) ή σΕ

2
=∂

2
lnZ/∂β

2
. 

Προφανώς, αφού και τα δύο είναι εκτατικά μεγέθη, U6D = 6U1D και σΕ6D
2
=6σΕ1D

2
 (εξαπλάσια από 

τα αντίστοιχα για ένα μονοδιάστατο ταλαντωτή). 

 

 

ΘΕΜΑ 4  

Ι. α) Στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής συλλογής, η μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού δίνεται γενικά 

από τη σχέση ΖG=Σexp[β(μΝ-Εr(N)] όπου το (διπλό) άθροισμα (για Ν και για τις ενέργειες) είναι 

πάνω στις μικροκαταστάσεις R={N, rN}του συστήματος. 

Για το κλασικό ιδανικό αέριο, ZG,αερ= Σ[exp(βμΝ)Ζ(Ν)] (το άθροισμα είναι για όλες τις δυνατές 

τιμές του Ν από 0 έως άπειρο, για ανοιχτό σύστημα, ενώ η Ζ(Ν είναι η συνάρτηση επιμερισμού του 

αερίου με Ν σωμάτια). Τελικά βρίσκουμε με αντικατάσταση της Ζ=ζ
Ν
/Ν!, όπου ζ η σωματιδιακή 

συνάρτηση επιμερισμού ζ=V(2πmΚΒΤ)
3/2

/h
3
 στο κλασικό ιδανικό αέριο (η διόρθωση με το Ν! 

γίνεται για την ορθή καταμέτρηση του αριθμού των μικροκαταστάσεων για τα μη διακρίσιμα 

σωμάτια του αερίου), ότι ZG,αερ=Σ[exp(βμ)V(2πmKBT)
3/2

/h
3
]

N
/N!  

ή ΖG,αερ=exp[exp(βμ)V(2πmKBT)
3/2

/h
3
]  (ως συνάρτηση των Τ, V και μ) 

(με χρήση της σχέσης e
x
=Σx

n
/n! (για κάθε n με τιμές από 0 έως άπειρο). 

Tο γενικευμένο δυναμικό του αερίου Φ ως συνάρτηση των Τ, V και μ θα βρεθεί από τη σχέση 

Φαερ=-KBTlnZG,αερ. 

β) Αντίστοιχα, η μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού της επιφάνειας που αποτελείται από Ν0 θέσεις 

στην οποία μπορούν να προσροφηθούν σωμάτια (ένα ανά θέση) του αερίου ως συνάρτηση των Τ, 

B και Ν0 θα βρεθεί όπως προηγουμένως από τη σχέση ΖG.επιφ=Σexp[β(μΝ-Εr(N)] 

Επειδή αν μια θέση της επιφάνειας είναι κενή έχει μηδενική ενέργεια ενώ αν σε αυτήν 

προσροφηθεί ένα σωμάτιο μπορεί να έχει ενέργεια -Ε0-μ0Β ή -Ε0+μ0Β, βρίσκουμε άμεσα για τις Ν0 

θέσεις ότι : 

ΖG.επιφ={1 + exp[β(μ+Ε0+μ0Β)] + exp[β(μ+Ε0-μ0Β)]}
N0

, υπολογίζοντας τη μεγάλη συνάρτηση 

επιμερισμού για κάθε μία θέση {1 + exp[β(μ+Ε0+μ0Β)] + exp[β(μ+Ε0-μ0Β)]} και γενικεύοντας για 

Ν0 (διακρίσιμες) θέσεις. 

Όπως και προηγουμένως, το γενικευμένο δυναμικό της επιφάνειας ως συνάρτηση των Τ, B και Ν0 

θα βρεθεί από τη σχέση  Φεπιφ=-KBTlnZG,επιφ. 

 

ΙΙ. α) Στο όριο του Β→0, η πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων ως συνάρτηση της ενέργειας g(ε) 

για ιδανικό αέριο Ν φερμιονίων εντός  όγκου V σε 3 διαστάσεις μπορεί να υπολογιστεί άμεσα εξ’ 

ορισμού από τον αριθμό καταστάσεων που βρίσκονται μεταξύ ε και ε+dε ή k και k+dk στον χώρο 

των k. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το σχετικό υπολογισμό στην 35
η
 διάλεξη. 

Πιο συγκεκριμένα, η σχέση που δίνει το g(ε) είναι g(ε) = Vm
3/2

ε
1/2

/(2
1/2

π
2
ħ

3
) 

Αν τυχόν λάβουμε υπόψη και το spin των φερμιονίων (έστω ότι είναι s ανά φερμιόνιο), τότε η 

πυκνότητα καταστάσεων θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί και με τον παράγοντα gs=2s+1. 

β) Αντίστοιχα, το χημικό δυναμικό μ του αερίου στο απόλυτο μηδέν (η ενέργεια Fermi EF) ως 

συνάρτηση της συγκέντρωσης των φερμιονίων μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση που δίνει το Ν. 

Πιο συγκεκριμένα, Ν=∫<n(ε)>g(ε)dε όπου <n(ε)> το μέσο πλήθος κατάληψης κατάστασης 

ενέργειας ε που δίνεται γενικά για φερμιόνια από τη στατιστική κατανομή Fermi-Dirac :  

<n(ε)>=1/{exp[β(ε-ΕF)]+1} η οποία στο απόλυτο μηδέν ισούται με 1 (αφού όλες οι καταστάσεις ως 

και την ενέργεια Fermi είναι τότε πλήρως κατειλημμένες).  

Επομένως με ολοκλήρωση από 0 έως την ΕF προκύπτει ότι N/V=(2
1/2

m
3/2

EF
3/2

)/(3π
2
ħ

3
) ως 

συνάρτηση της ΕF. Λύνοντας ως προς την ΕF, βρίσκουμε τελικά ότι ΕF=(ħ
2
/2m)(6Nπ

2
/V)

2/3
.  



γ) Εντός του μαγνητικού πεδίου έντασης Β, κάθε φερμιόνιο έχει ενέργεια ε=(p
2
/2m)±μΒ όπου m η 

μάζα, p η ορμή και μ η μαγνητική ροπή του (το ± αντιστοιχεί σε προσανατολισμό της μαγνητικής 

ροπής κάθε φερμιονίου αντιπαράλληλα και παράλληλα, αντίστοιχα, στο πεδίο). 

Γενικά, η ορμή Fermi pF που αντιστοιχεί στην ενέργεια Fermi EF δίνεται από τη σχέση 

ΕF=(pF
2
/2m). Εντός του πεδίου, ΕF=(pF

2
/2m)±μΒ.  

Επομένως, pF,+=[2m(EF-μΒ)]
1/2

 και  pF,-=[2m(EF+μΒ)]
1/2

 οι δύο τιμές της ορμής Fermi για 

προσανατολισμό της κάθε μαγνητικής διπολικής ροπής (λόγω spin) αντιπαράλληλα και παράλληλα 

στο πεδίο, αντίστοιχα. 

δ) Η μέση ενέργεια U των φερμιονίων των οποίων οι μαγνητικές ροπές προσανατολίζονται 

παράλληλα και αντιπαράλληλα στο πεδίο, αντίστοιχα, θα υπολογιστεί από τη σχέση 

U=∫<n(ε)>εg(ε)dε, με ολοκλήρωση από 0 έως ΕF-μΒ και ΕF+μΒ, αντίστοιχα (όπου <n(E)>=1 καθώς 

Τ=0). Τελικά, βρίσκουμε ότι : U+=4πV[(pF,+
5
/10m)+(pF,+

3
μΒ/3)]/h

3 
και  

U-=4πV[(pF,-
5
/10m)-(pF,-

3
μΒ/3)]/h

3
 για προσανατολισμό της μαγνητικής ροπής κάθε φερμιονίου 

αντιπαράλληλα και παράλληλα στο πεδίο, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 


