
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣEΩΝ 06-02-2013

ΘΕΜΑ 1
α) F=U-TS-VEP (με επιπλέον συνεισφορά –VEP, λόγω του ηλεκτρικού πεδίου Ε)
Με  παραγώγιση  της  σχέσης  της  F, και  με  εφαρμογή  της  1ης αρχής  της 
Θερμοδυναμικής και χρήση της σχέσης δW=-VEdP, προκύπτει ότι: dF=-SdT-VPdE 
(1).
β) Αρχικά, αναπτύσσουμε το dF σε άθροισμα 2 μερικών πρώτων παραγώγων του F 
ως προς Τ, Ε και κατόπιν εξισώνουμε τους συντελεστές του αθροίσματος με τους 
συντελεστές της σχέσης (1). Στη συνέχεια, με πρώτη παραγώγιση των συντελεστών 
-S και -VP της σχέσης (1) ως προς Ε και Τ,  αντίστοιχα, προκύπτουν οι αντίστοιχες 
ίδιες  δεύτερες  “μερικές” παράγωγοι  της  F  ως  προς  Τ,Ε  και  επομένως: 
(∂2F/∂T∂E)=(∂S/∂E)T=V(∂P/∂T)E (2).
Με αντικατάσταση του  P=χΕ όπου χ=c+λ/T  και ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους 
της σχέσης (2) ως προς Ε, προκύπτει ότι: S=S0-[(VλE2)/2T2] (3)
γ) Υπό σταθερή Τ, Q=TΔS=-VλEf

2/2Τ
δ) Υπό σταθερή S, dS=0. Με ανάπτυγμά του dS, χρησιμοποιώντας τη σχέση (3), σε 
άθροισμα μερικών πρώτων παραγώγων ως προς Τ,Ε, προκύπτει ότι: 
(∂T/∂E)S= [(EVλ)/T]/{CV+[(VλE2)/T2]}>0 (για Τ>0), αφού CV=T(∂S/∂T)V>0.

ΘΕΜΑ 2
α) Ζ={∑exp[-βħω(n+1/2)]}2/2! (β=1/kBΤ, kB η σταθερά του Boltzmann). 
Το άθροισμα ∑ είναι για  n=0,1,2…∞  και το 2! είναι η διόρθωση του αριθμού των 
μικροκαταστάσεων λόγω μη διακρισιμότητας των 2 σωματιδίων. Το αποτέλεσμα του 
αθροίσματος, ως συγκλίνουσα σειρά, είναι: exp(-βħω/2)/[1-exp(-βħω)],  όπου ο όρος 
στον αριθμητή [exp(-βħω/2) είναι ο σταθερός όρος (ανεξάρτητος του n) ενώ ο όρος
exp(-βħω) είναι ο λόγος δύο διαδοχικών όρων της σειράς..
Τελικά, Ζ={exp(-βħω)/2[1-exp(-βħω)]2}.
β) F=-kBTlnZ=-(1/β)ln{exp(-βħω)/2[1-exp(-βħω)]2}.
γ) U=-(∂lnZ/∂β)=ħω+[2ħωexp(-βħω)]/[1-exp(-βħω)].
δ) S=(U-F)/T=
βkB{{ħω+[2ħωexp(-βħω)]/[1-exp(-βħω)]}+(1/β)ln{exp(-βħω)/2[1-exp(-βħω)]2}}.
ε) CV=(∂U/∂T)V=(∂U/∂β)V(∂β/∂T)V=(∂U/∂β)V(-kBβ2)=
2(ħω)2kBβ2{exp(-βħω)/[1-exp(-βħω)]2}
Σε πολύ χαμηλές Τ, με απλούς συλλογισμούς προκύπτει ότι:
F=ħω, U=ħω, S=0, CV=0.

ΘΕΜΑ 3
Για σύστημα μποζονίων, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό τους n που μπορούν 
να καταλάβουν τη δεδομένη κατάσταση ενέργειας ε, επομένως:
α) ΖG(Τ,ε,μ)=∑exp[β(μ-ε)n] (άθροισμα των παραγόντων Gibbs για n=0,1,2…∞). 
Το αποτέλεσμα του αθροίσματος, ως συγκλίνουσα σειρά, είναι: 



ΖG=1/[1-exp(β(μ-ε))],  όπου ο αριθμητής 1 είναι ο πρώτος όρος της σειράς (για n=0) 
και ο όρος exp(β(μ-ε)) είναι ο λόγος δύο διαδοχικών όρων της σειράς. 
β) P(N1)=exp[β(μ-ε)N1]/ZG=[1-exp(β(μ-ε))]exp[β(μ-ε)N1]
γ) <Ν>=kBT(∂lnZG/∂μ)T,V=exp(βμ)/[exp(βε)-exp(βμ)]=1/[exp  (  β  (  ε  -  μ  ))-1]   
(ή αλλιώς η κατανομή Bose-Einstein που δίνει το μέσο πλήθος κατάληψης)

δ) Για σύστημα φερμιονίων, σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli, υπάρχει 
περιορισμός  στον  αριθμό  τους  n  που  μπορούν  να  καταλάβουν  τη  δεδομένη 
κατάσταση ενέργειας ε. Αυτός μπορεί να είναι είτε 0 ή 1.
ΖG(Τ,ε,μ)=∑exp[β(μ-ε)n]  (άθροισμα  των  παραγόντων  Gibbs  για  n=0,1).  Το 
αποτέλεσμα του αθροίσματος είναι ΖG=1+exp(β(μ-ε)).
P(N1)=exp[β(μ-ε)N1]/ZG=exp[β(μ-ε)N1]/[1+exp(β(μ-ε))].
<Ν>=kBT(∂lnZG/∂μ)T,V=exp(βμ)/[exp(βε)+exp(βμ)]=1/[exp  (  β  (  ε  -  μ  ))+1]   
(ή αλλιώς η κατανομή Fermi Dirac που δίνει αντίστοιχο το μέσο πλήθος κατάληψης)

ΘΕΜΑ 4
Στο  απόλυτο  μηδέν,  από  την  κατανομή  Fermi-Dirac:  <n(E)>=1  για  Ε<EF και 
<n(E)>=0 για Ε>EF (όπου ΕF=μ(Τ=0K)).
α) U=(4πmVEF

5/2)/5h2 και U(N,EF)=(3NEF
3/2)/5, αφού N=(4πmVEF

3/2)/3h2

β) n=N/V=(4πmEF
3/2)/3h2

γ) Το  ποσοστό  φερμιονίων  με  2ΕF/3<Ε<3EF/4 είναι:  [(3/4)3/2-(2/3)3/2]N≈10%  του 
συνολικού Ν
δ) H T0, όπου μ=0 στην κατανομή Fermi-Dirac, ως συνάρτηση της ΤF δίνεται από την 
έκφραση: T0=[(2/3)2/3TF]/A2/3 όπου  Α  είναι  το  (αριθμητικό)  αποτέλεσμα  του 
ολοκληρώματος ∫(u1/2du)/(1+eu) με u=E/kΒΤ0 και όρια (ενέργειας) 0, ∞.

ΘΕΜΑ 5
α) Για ένα άτομο όρθο-υδρογόνου, Z1=∑3(2l+1)exp(-βħ2l(l+1)/2I) όπου το άθροισμα 
είναι πάνω σε όλες τις θετικές ακέραιες περιττές τιμές του l, l=1,3,5… 
Ο παράγων 3 είναι λόγω της τριπλά εκφυλισμένης κατάστασής του, ενώ ο παράγων 
2l+1  εκφράζει τις δυνατές τιμές του μαγνητικού κβαντικού αριθμού της τροχιακής 
στροφορμής για κάθε l). 
Αντίστοιχα, για ένα άτομο πάρα-υδρογόνου, Z2=∑(2l+1)exp(-βħ2l(l+1)/2I) όπου το 
άθροισμα είναι πάνω σε όλες τις άρτιες τιμές του l, l=0,2,4…
Σημείωση  :   Αν θέλουμε να γράψουμε τα παραπάνω αθροίσματα πάνω σε όλες  τις 
ακέραιες  τιμές  μιας  μεταβλητής,  τότε  μπορούμε  να  θέσουμε  όπου  l=2u+1  για  το 
όρθο-υδρογόνο και  l=2u  για το πάρα-υδρογόνο. Τότε η καινούργια μεταβλητή θα 
παίρνει όλες τις εφικτές ακέραιες τιμές, u=0,1,2…και για τα δύο ισομερή.

β)  Για πολύ χαμηλές Τ, αφού μόνο οι 2 πρώτες ενεργειακές στάθμες μπορούν να 
καταληφθούν,  για  το  όρθο-υδρογόνο: l=1,3  και  για  το  πάρα-υδρογόνο: l=0,2 (ή 
αλλιώς: u=0,1 και για τα 2 ισομερή)
Επομένως, Ζ1=3[3exp(-βħ2/I)+7exp(-6βħ2/I)] και τείνει στο 0  (για πολύ χαμηλές Τ) 
και Ζ2=1+5exp(-3βħ2/I) και τείνει στο 1 (για πολύ χαμηλές Τ)
γ)  Για αέριο υδρογόνου αποτελούμενο από Ν όμοια μόρια, η συνολική συνάρτηση 
επιμερισμού Ζολ=(Z1+Z2)N/N! λόγω των περιστροφικών μόνο βαθμών ελευθερίας του.



(O παράγων Ν! είναι  για τη διόρθωση των μικροκαταστάσεων του αερίου καθώς 
θεωρούμε, για την καταμέτρησή τους, τα μόρια του ως μη διακρίσιμα).
Σημείωση  :   Το  παραπάνω  αποτέλεσμα  θα  δίνεται  και  από  το  άθροισμα  όρων 
δυωνυμικής κατανομής αν θεωρήσουμε ότι έστω Ν1 μόρια είναι σε μορφή ισομερών 
όρθο-υδρογόνου  και,  τα  υπόλοιπα,  Ν2=N-Ν1 είναι  σε  μορφή  ισομερών  πάρα 
υδρογόνου οπότε οι συνδυασμοί των Ν ανά Ν1 δίνονται από τη σχέση  N!/[N1!(N-
N1)!] (το άθροισμα θα είναι για όλες τις εφικτές τιμές του Ν1, δηλαδή από 0 έως ∞). 
Οι  δύο  όροι  “πιθανοτήτων” στη  δυωνυμική  κατανομή  θα  αντιστοιχούν  στις 
συναρτήσεις επιμερισμού Ζ1 και Ζ2 για όρθο και πάρα-υδρογόνο.

δ) U=-(∂lnZολ/∂β)=-N[∂ln(Z1+Z2)/∂β] και η τελική έκφραση (που είναι μη αριθμητικό 
αποτέλεσμα)  προκύπτει  με  παραγώγιση  αθροισμάτων  των  Ζ1, Ζ2 (κάθε  μία  με 
άπειρους όρους!) ως προς το β.
Για  πολύ  υψηλές  Τ  όμως,  κάθε  άθροισμα  απείρων  όρων  στις  Ζ1,  Ζ2 μπορεί  να 
μετατραπεί σε απλό ολοκλήρωμα μιάς εκθετικής συνάρτησης καθώς η διαφορά δύο 
διαδοχικών όρων του αθροίσματος εκθετικών συναρτήσεων είναι μικρή. 
Mε απλές πράξεις, προκύπτει ότι Ζολ=(1/N!)(I/βħ2)N[1+3exp(-βħ2/I)]N και 
U=NkBT+[(3Nħ2/I)exp(-βħ2/I)]/[1+3exp(-βħ2/I)] ή U≈NkBT (“κλασσικό” όριο).


