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ΘΕΜΑ 1  

Ι. α) 

   
Αρχική κατάσταση Α (P1, T1) - τελική κατάσταση Β (P2, T2), όπου Τ2<Τ1 και P2<P1.  

Η μετάβαση γίνεται με τρεις διαφορετικές διεργασίες:  

Διαδρομή (1): ισοβαρή (υπό P1) ακολουθούμενη από μια ισόθερμη (υπό Τ2)  

Διαδρομή (2): ισόθερμη (υπό Τ1) ακολουθούμενη από μια ισοβαρή (υπό P2) 

Διαδρομή (3): διεργασία στην οποία P=λΤ όπου λ=σταθ. εξαρτώμενη από (P1, T1) και (P2, T2) 

 

β) dV=VαpdT-VκTdP όπου V=V1 για όλες τις διεργασίες (V1 ο όγκος στην Α). 

Έργο W=∫PdV 

Διαδρομή (1): W1=Wισοβ+Wισοθ=V1αpP2[T2-T1]-V1κΤ(P2
2
-P1

2
)/2 

Διαδρομή (2): W2=Wισοθ+Wισοβ=-V1κΤ(P2
2
-P1

2
)/2+V1αpP1[T2-T1] 

Διαδρομή (3): W3=λV1αp(T2
2
-T1

2
)/2-V1κΤ(P2

2
-P1

2
)/2, αφού πρώτα θέσουμε P=λΤ (dP=λdT). 

Επειδή λ=(P1-P2)/(T1-T2), τελικά W3=[(P1-P2)/(T1+T2)]V1αp/2-V1κΤ(P2
2
-P1

2
)/2. 

 

Παρατηρούμε ότι τα έργα είναι διαφορετικά για κάθε διαδρομή (διεργασία) που οδηγεί το σύστημα 

από το Α στο Β. Επιπλέον, W2>W3>W1. 

 

 

ΙΙ. α) Η καταστατική εξίσωση του υλικού δίνεται από τη σχέση Μ=cΗ/(T-T0). 

Για να δείξουμε ότι η θερμοχωρητικότητά του υπό σταθερή μαγνήτιση CM (που εξαρτάται γενικά 

από τα Τ, Μ) για σταθερή Τ είναι ανεξάρτητη του Μ ή διαφορετικά ότι CM(T), αρκεί να δείξουμε 

ότι η σχετική μερική παράγωγός της ως προς το Μ είναι 0 για σταθερή Τ:  (∂CM/∂M)T=0. 

Εξ ορισμού:  CΜ=(δQ/∂T)M=T(∂S/∂T)M (από τη θεμελιώδη ταυτότητα της θερμοδυναμικής) 

Επομένως, (∂CM/∂M)T=Τ(∂
2
S/∂M∂T)=Τ∂/∂Τ[(∂S/∂M)Τ]Μ (1) (αφού η  S εξαρτάται από τα Μ, Τ). 

Όμως από τη σχέση Maxwell (∂S/∂M)T=-(∂H/∂T)M. (2) 

Επομένως με αντικατάσταση της (2) στην (1) και χρήση της καταστατική εξίσωσης (λύνοντας 

πρώτα ως προς Η) βρίσκουμε τελικά ότι: 

(∂CM/∂M)T=Τ∂/∂Τ(-Μ/c)Μ= 0   (αφού (∂H/∂T)M=Μ/c) 

β) Για να βρούμε τη U(Τ, Μ, CM(Τ)), γράφουμε πρώτα το ολικό διαφορικό της dU από τη 

θεμελιώδη ταυτότητα της θερμοδυναμικής λαμβάνοντας υπόψιν ότι το μαγνητικό έργο είναι ΗdM 

(με μοναδιαίο όγκο). Επομένως, dU=TdS+HdM. 

Όμως dS=(∂S/∂T)MdT+(∂S/∂M)TdM. 

Επομένως, dU=T{(∂S/∂T)MdT+(∂S/∂M)TdM}+HdM=T(∂S/∂T)MdT+[T(∂S/∂M)T+H]dM όπου 

(∂S/∂T)M=CM(T)/T (από τον ορισμό του CM) και T(∂S/∂M)T=-ΜΤ/c. Τελικά προκύπτει ότι: 



dU=CM(T)dT+(-MT/c+H)dM=CM(T)dT-(MT0/c)dM (με χρήση και της καταστατικής εξισώσεως). 

Mε απλή ολοκλήρωση καταλήγουμε στην τελική έκφραση για τη U:  

U(CM(T), T, M) =∫CM(T)dT-(M
2
T0)/2c+(σταθ.) (όπου η σταθερά καθορίζεται από τις αρχικές 

συνθήκες για τα Τ, Μ). 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

α) Ο ολικός αριθμός μικροκαταστάσεων του συστήματος είναι W=2
N
 ενώ ο αριθμός 

μακροκαταστάσεων του (καθορισμένης ενέργειας) θα είναι Ν+1 αφού το κάθε δίπολό του έχει δύο 

εφικτούς προσανατολισμούς.  

Η εντροπία του θα είναι S=KBlnW=NKBln2 (μέγιστη τιμή). Εφόσον το σύστημα είναι 

απομονωμένο, όλες οι μικροκαταστάσεις του είναι ισοπίθανες με πιθανότητα υλοποίησης 

P=1/W=1/2
Ν
 (αφού και το κάθε δίπολο έχει 50% πιθανότητα να προσανατολιστεί είτε προς την 

θετική είτε προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα z).  

Αν N1 από τα Ν δίπολα προσανατολιστούν προς την θετική κατεύθυνση του άξονα z, τότε η 

πιθανότητα P(Ν1)=(1/2
Ν
){N!/[Ν1!(N-Ν1)!]} αφού τότε οι {N!/[Ν1!(N-Ν1)!]} μικροκαταστάσεις 

υλοποιούνται όλες με την ίδια πιθανότητα (1/2)
N
. 

Η P(Ν1) ικανοποιεί τη συνθήκη κανονικοποίησης αφού ΣP(N1)=1 για όλα τα Ν1 από 0 έως Ν 

(σύμφωνα με το διωνυμικό ανάπτυγμα ισχύει ότι: ΣP(Ν1)=Σ(1/2
Ν
){N!/[Ν1!(N-Ν1)!]}=1 αφού 

Σ{N!/[Ν1!(N-Ν1)!]}=2
Ν
)  

β) Αν το σύστημα τοποθετηθεί εντός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Η στη διεύθυνση του άξονα z,  

τότε δεν είναι πλέον απομονωμένο ενώ η πιθανότητα ένα δίπολο να προσανατολιστεί προς τη 

θετική κατεύθυνση του άξονα z είναι p (p≠1/2) και προς την αρνητική είναι αντίστοιχα 1-p (αφού 

το άθροισμα των δύο αυτών πιθανοτήτων για το κάθε δίπολο πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη 

κανονικοποίησης). 

Επομένως, η πιθανότητα P(Ν1) να υλοποιηθεί μια μακροκατάσταση στην οποία N1 οποιαδήποτε 

δίπολα θα είναι προσανατολισμένα προς την θετική κατεύθυνση του άξονα z (και τα υπόλοιπα Ν-

Ν1 προς την αρνητική κατεύθυνση) θα είναι τώρα P(Ν1)=(p
Ν

1)(1-p)
N-N

1{N!/[Ν1!(N-Ν1)!]}. αφού οι 

αντίστοιχες {N!/[Ν1!(N-Ν1)!]} μικροκαταστάσεις υλοποιούνται με πιθανότητα p
Ν

1(1-p)
N-N

1 (που 

εξαρτάται από τα p και Ν1) και δεν είναι ισοπίθανες (παρά μόνο όσες αντιστοιχούν στο ίδιο Ν1). 

γ) Χρησιμοποιώντας την P(N1), η μέση μαγνητική ροπή του ως συνάρτηση του p θα δίνεται από τη 

σχέση Μ (ή <m>)=ΣP(N1)M(N1) (1) για όλες τις τιμές του Ν1 από 0 έως και Ν. 

Όμως M(N1)=μΝ1+(-μ)(Ν-Ν1) η μαγνητική ροπή που αντιστοιχεί σε Ν1 δίπολα προσανατολισμένα 

προς την θετική κατεύθυνση του άξονα z και στα υπόλοιπα Ν-Ν1 προς την αρνητική κατεύθυνση.  

Επομένως, Μ(Ν1)=μ(2Ν1-Ν). Με αντικατάστασή της στην (1), βρίσκουμε τελικά ότι Μ=Νμ(2p-1) 

αφού κάνουμε χρήση του διωνυμικού αναπτύγματος Σ{N!/[Ν1!(N-Ν1)!]}p
N

1(1-p)
N-N

1=1 και 

υπολογίσουμε και το άλλο ανάπτυγμα ΣΝ1{N!/[Ν1!(N-Ν1)!]}p
N

1(1-p)
N-N

1 που θα προκύψει στην (1) 

με παραγώγιση της γενικής μορφής του αναπτύγματος Σ{N!/[Ν1!(N-Ν1)!]}α
N

1β
N-N

1=(α+β)
Ν
 ως 

προς α (και θέτοντας στη συνέχεια όπου α=p και β=1-p). 

Για p>1/2 εντός του πεδίου Η, Μ>0 αφού θα είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα καθορισμένος αριθμός 

διπόλων να προσανατολιστούν προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα z (προφανώς για p=1/2 όταν 

το σύστημα είναι απομονωμένο, Μ=0)  

δ) Η μέση ενέργεια του συστήματος ως συνάρτηση του p δίνεται κατευθείαν από τη σχέση:  

<Ε>=-ΜΗ=ΝμΗ(1-2p) αφού γνωρίζουμε ότι αν το δίπολο προσανατολιστεί προς την θετική 

κατεύθυνση του άξονα z έχει ενέργεια ε=-μΗ ενώ προς την αρνητική κατεύθυνση ε=μΗ. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3  
Εφόσον το σύστημα ισορροπεί θερμοδυναμικά με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ, μελετάται με 

χρήση της κανονικής συλλογής. 

α) Αφού η σχετική “κίνηση” των τμημάτων της αλυσίδας προς τους δύο άξονες μπορεί να γίνει είτε 

προς τη θετική είτε προς την αρνητική τους κατεύθυνση με την “κίνηση” κατά μία θέση προς 

οποιαδήποτε από τις δύο κατευθύνσεις τον άξονα y να αντιστοιχεί σε μηδενική ενέργεια ενώ την 

αντίστοιχη προς οποιαδήποτε από τις δύο κατευθύνσεις του άξονα x να αντιστοιχεί σε ενέργεια ε 

(ε=σταθ., >0), το σύστημα παρουσιάζει διπλό εκφυλισμό και στις δύο “ενεργειακές του 

καταστάσεις”. 

Επομένως, Ζ=ζ
Ν
 όπου ζ η συνάρτηση επιμερισμού του κάθε τμήματος και ζ=Σexp(-βEr) με 

άθροισμα σε όλες τις ενεργειακές καταστάσεις r με ενέργειες Εr (ενώ β=1/ΚΒΤ). Το σύστημα έχει 

δύο “καταστάσεις” με ενέργειες 0 και ε και διπλό εκφυλισμό η κάθε μία.  

Επομένως τελικά, Ζ=(2+2e
-βε

)
Ν
. 

β) U=-∂lnZ/∂β=Νε/(1+e
βε

) 

γ) F=-KBTlnZ=-ΝKBTln(2+2e
-βε

) 

δ) S=(U-F)/T={Νε/(1+e
βε

)+ΝKBTln(2+2e
-βε

)}/Τ 

ε) Η θερμοχωρητικότητά της (προφανώς για σταθερό Ν) θα δίνεται από τη σχέση 

CN=(∂U/∂Τ)N=(∂U/∂β)N(∂β/∂Τ)N όπου (∂β/∂Τ)N=-(1/ΚΒΤ
2
)=-ΚΒβ

2
.  

Τελικά: CN=ΝΚΒβ
2
ε

2
e

βε
/(1+e

βε
)
2
 

στ) Στα όρια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (Τ→0): Z=2
N
, U=0, F=0, S=0, CN=0 αφού το 

σύστημα θα βρίσκεται στη χαμηλότερη δυνατή ενεργειακή κατάσταση με μηδενική 

θερμοχωρητικότητας ενώ θα πρέπει να ικανοποιείται ο 3
ος

 νόμος της Θερμοδυναμκής για την 

εντροπία στο όριο του απολύτου μηδενός. 

Αντίστοιχα, στα όρια των πολύ υψηλών θερμοκρασιών: U≈Nε/2, F≈-ΝKBTln4 , S≈ΝΚΒln4, CN≈0 

αφού έχουμε ισοκατανομή των τμημάτων στις δύο ενεργειακές καταστάσεις με μέγιστη εντροπία 

ισορροπίας και λάβω υπόψη μου και τον εκφυλισμό τους στον υπολογισμό της U. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4  

Ι. α) Για ιδανικό αέριο ηλεκτρονίων που περιορίζεται σε επιφάνεια δύο διαστάσεων εμβαδού S, η 

πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων του w(ε) θα υπολογιστεί από τον ορισμό της πυκνότητας 

καταστάσεων (αριθμός καταστάσεων που βρίσκονται μεταξύ ε και ε+dε ή k και k+dk). 

Πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη μας ότι στον χώρο των k (k το κυματάνυσμα) κάθε στοιχειώδη 

κυψελίδα εμβαδού kxky=(2π/Lx)(2π/Ly) (όπως προκύπτει από τις κατάλληλες συνοριακές συνθήκες) 

περιλαμβάνει μία κατάσταση (το εμβαδό S=LxLy αφορά παραλληλόγραμμο με διαστάσεις με Lx, Ly 

- Lx≠Ly, στη γενική περίπτωση). Επιπλέον, το εμβαδό επιφάνειας ακτίνας k είναι πk
2
. 

Επομένως, w(ε)=dΝ(ε)/dε=d{g(1/kxky)(πk
2
)}/dε, όπου dN(ε) ο αριθμός καταστάσεων και g ο 

παράγων 2s+1 (g=2 για s=1/2) λόγω του σπιν, ή w(ε)=d{[2S/(2π)
2
](πk

2
)}/dε. 

Επίσης, ε(k)=p
2
/2m=ħ

2
k

2
/2m. Eπομένως, w(ε)=d{(2πS)(2mε)}/[(2π)

2
ħ

2
]dε 

Με παραγώγιση ως προς ε βρίσκουμε τελικά ότι w(ε)=Sm/πħ
2
 (ανεξάρτητο του ε!) 

β) Ν=∫n(ε)w(ε)dε.  

Όμως, το μέσο πλήθος κατάληψης κατάστασης ενέργειας ε που δίνεται γενικά για φερμιόνια (όπως 

τα ηλεκτρόνια) από την κατανομή Fermi-Dirac <n(ε)>=1/{exp[(β)(ε-ΕF)]+1} στο απόλυτο μηδέν 

είναι ίσο με 1 (αφού όλες οι καταστάσεις μέχρι την ενέργεια Fermi είναι τότε πλήρως 

κατειλημμένες). Επομένως με ολοκλήρωση από 0 έως την ΕF προκύπτει ότι: N=(mS/πħ
2
)EF, ως 

συνάρτηση της ΕF. Αντίστοιχα, η συγκέντρωση Ν/S=mEF/πħ
2
, ως συνάρτηση της ΕF.  

γ) U=∫n(ε)εw(ε)dε=ΝΕF/2, ως συνάρτηση των Ν και ΕF (με αντίστοιχη ολοκλήρωση όπως στο β). 

 



ΙΙ. α) Εφόσον τα 2 φερμιόνια (που είναι μη διακρίσιμα κβαντικά σωματίδια και υπακούουν στην 

απαγορευτική αρχή του Pauli) μπορούν να καταλάβουν 3 δυνατές ενεργειακές στάθμες με 

ενέργειες Εn=nε (n=1, 2, 3 και ε=σταθ.), οι εφικτές μικροκαταστάσεις του συστήματος είναι 3 

συνολικά, με ενέργειες Εολ1=3ε (1 στην Ε0 και 1 στην Ε1), Εολ2=4ε (1 στην Ε0 και 1 στην Ε2) και 

Εολ3=5ε (1 στην Ε1 και 1 στην Ε2). 

 

β) Γενικά, Ζ=Σexp(-βEr) με άθροισμα για όλες τις μικροκαταστάσεις r, στα πλαίσια της κανονικής 

συλλογής για δεδομένη θερμοκρασία Τ (Για κάθε μικροκατάσταση, η αντίστοιχη ενέργειά της 

δίνεται από τη γενική έκφραση Εr=ΣniEi, όπου ni ο αριθμός σωματιδίων στην στάθμη ενέργειας Εi). 

Αντικαθιστώντας τις ενέργειες των μικροκαταστάσεων που υπολογίσαμε στο α) βρίσκουμε ότι:  

Z=exp(-3βε)+exp(-4βε)+exp(-5βε).  

 

γ) Γενικά, ZG=ΣΣexp[β(μN-Er] με διπλό άθροισμα για όλες τις μικροκαταστάσεις r με Ν σωματίδια 

και ενέργειες Εr, στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής συλλογής εφόσον το σύστημα βρίσκεται σε 

επαφή με θερμοχημική δεξαμενή δεδομένου χημικού δυναμικού μ. 

Πρώτα θα βρούμε τη μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού ζG,i της κάθε (μονο)σωματιδιακής 

ενεργειακής στάθμης i με τα φερμιόνια που μπορούν να βρίσκονται σε αυτήν και, στη συνέχεια, θα 

υπολογίσουμε τη ZG από το γινόμενο των ζG,i για όλες τις i: ZG=ΠζG,i (1) (όπου i=1, 2 και 3 αφού το 

σύστημα έχει τρεις μονοσωματιδιακές ενεργειακές στάθμες με ενέργειες Ε1=ε, Ε2=2ε και Ε3=3ε). 

Είναι προφανές από τον ορισμό της ΖG ότι ζG,i=Σexp(βμni)exp(-βniEi)=Σ{exp(βμ)exp(-βEi)}
n
i όπου 

το άθροισμα είναι για όλες τις τιμές του ni που είναι 0 και 1, σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή 

του Pauli. Επομένως, ζG,i=1+exp[β(μ-Εi)] για κάθε i (2). 

Με αντικατάσταση της (2) στην (1) για τις τρεις στάθμες, βρίσκουμε τελικά ότι: 

ZG={1+exp[β(μ-Ε1)]}{1+exp[β(μ-Ε2)]}{1+exp[β(μ-Ε3)]}=1+exp[β(μ-Ε1)]+exp[β(μ-Ε2)]+exp[β(μ-

Ε3)]+exp[β(μ-Ε1)]exp[β(μ-Ε2)]+exp[β(μ-Ε1)]exp[β(μ-Ε3)]+exp[β(μ-Ε2)]exp[β(μ-Ε3)]+exp[β(μ-

Ε1)]exp[β(μ-Ε2)]exp[β(μ-Ε3)]. 

 

 

 

 


