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ΘΕΜΑ 1 

α) δQ=TdS=dU+PdV-VHdM (Για V=σταθ, PdV=0). Ο όρος –VHdM αντιστοιχεί στο 

μαγνητικό έργο. 

 

β) Αφού U=f(T,M), dU=(∂U/∂T)MdT+(∂U/∂Μ)TdM. Επομένως, πρέπει να δείξουμε 

ότι (∂U/∂Μ)T=0 για να εξαρτάται το U μόνο από το Τ. Με χρήση των γνωστών 

ταυτοτήτων για μερικές παραγώγους μιας συναρτήσεως που εξαρτάται από 2 

ανεξάρτητες μεταβλητές ή μιας συναρτήσεως που εξαρτάται από 3 μεταβλητές  (εκ 

των οποίων οι 2 είναι ανεξάρτητες και η τρίτη είναι εξαρτημένη από τις άλλες δύο), 

βρίσκουμε για τα μεγέθη U,T,M,S που μας ενδιαφέρουν ότι:   

(∂U/∂Μ)Τ=(∂U/∂Μ)S+(∂U/∂S)M(∂S/∂Μ)T    (1) 

Όμως από το ερώτημα α: TdS=dU-VHdM. Με ανάπτυγμα σε άθροισμα μερικών 

παραγώγων προκύπτει ότι: dU=(∂U/∂S)MdS+(∂U/∂M)SdM και με εξίσωση των 

συντελεστών των 2 σχέσεων για το dU προκύπτει ότι:  

(∂U/∂S)Μ=Τ και (∂U/∂M)S=VΗ (ή Η αν ο V θεωρηθεί μοναδιαίος)  (2) 

Με αντικατάσταση των (2) στην (1), χρήση της σχέσης Maxwell (∂S/∂M)T=-

(∂H/∂T)M (για μοναδιαίο V, αλλιώς (∂S/∂M)T=-V(∂H/∂T)M) και της καταστατικής 

εξίσωσης Μ=ΝCH/TNA βρίσκουμε ότι: (∂U/∂Μ)T=V(H-TH/T)=0  

 

γ) 

 

Η                           1                           1-2 και 3-4: ισόθερμες (υπό σταθερές Τ1 και Τ2, αντίστοιχα) 

                                                           2-3 και 4-1: αδιαβατικές  

                 2                 Οι 1-2, 3-4 περνούν από την αρχή των αξόνων αφού   

              3                    4                    τα Μ, Η είναι ευθέως ανάλογα, σύμφωνα με την  

 Ο                                                      καταστατική εξίσωση του συστήματος. 

                                         Μ 

Προφανώς, για τις ισόθερμες καμπύλες ισχύει ότι: Η=ΜT/Cn (όπου n=N/NA ο αριθμός 

γραμμομορίων), σύμφωνα με την καταστατική εξίσωση. 

Αντίστοιχα, οι αδιαβατικές καμπύλες Η=f(M) μπορούν να βρεθούν από την θεμελιώδη 

ταυτότητα: δQ=dU-VHdΜ=0, όπου dU=λdΤ (αφού η U εξαρτάται μόνο από την Τ με 

λ μια σταθερά αναλογίας). Επομένως, με αντικατάσταση και του Η από την 

καταστατική εξίσωση Η=ΜT/Cn, προκύπτει άμεσα ότι: λdT/T=VMdM/Cn. Στη 

συνέχεια, με ολοκλήρωση πχ. στη διαδρομή 2-3 (μεταξύ Τ1 και Τ2) βρίσκουμε ότι:  



Τ2/Τ1=exp[V(Μ3
2
-Μ2

2
)/Cnλ] (3) και χρησιμοποιώντας την καταστατική εξίσωση για τις 

παραμέτρους των σημείων 2 και 3 της καμπύλης βρίσκουμε τελικά ότι:                                                     

H3/H2= (M3/M2)exp[V(Μ3
2
-Μ2

2
)/Cnλ] (4). 

δ) Στις ισόθερμες: ΔU=0 επομένως δQ=-VHdM και η θερμότητα θα υπολογιστεί με 

ολοκλήρωση στην αντίστοιχη διαδρομή αφού αντικατασταθεί το Η από την 

καταστατική εξίσωση. Πιο συγκεκριμένα, για την ισόθερμη 1-2:  

Q12=-(VT1/2nC)(M2
2
-M1

2
)>0 (απορρόφηση από τη μηχανή). Αυτό είναι και το 

αντίστοιχο μαγνητικό έργο σε αυτήν τη διαδρομή. 

Αντίστοιχα για την 3-4, Q34=-(VT2/2nC)(M4
2
-M3

2
)<0. 

Στις αδιαβατικές, δQ=0 ενώ δW=dU=VHdM όπου το Η=f(M) έχει υπολογιστεί στο 

ερώτημα γ) και με  απλή ολοκλήρωση υπολογίζεται το αντίστοιχο έργο, πού είναι και 

ίσο με λΔΤ. 

 

ε) Εξ’ορισμού, η απόδοση της μηχανής Carnot δίνεται από τη σχέση: 

n=παραγόμενο W/απορροφούμενη Q=(Q12+Q34)/Q12 (ΔU=0 στον κύκλο Carnot). 

Επομένως, n=1+Q34/Q12 και με αντικατάστασή τους από το ερώτημα δ) βρίσκουμε 

τελικά ότι: n=1-(T2/T1) (αφού χρησιμοποιήσουμε την σχέση (3) του ερωτήματος γ). 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

α) Εφόσον το δοχείο Α βρεθεί σε μια κατάσταση με n+(Ν/2) μόρια (n<<), το δοχείο 

Β θα βρεθεί αντίστοιχα σε μια κατάσταση με (N/2)-n μόρια αφού ο συνολικός 

αριθμός των μορίων του συστήματος που αποτελείται από τα δοχεία Α και Β είναι  

Ν=σταθερός (κλειστό μακροσκοπικό σύστημα). Επομένως, το πλήθος των εφικτών 

διευθετήσεων W για το σύνολο των Ν σωματιδίων θα είναι: 

W=N!/[n+(N/2)]![(N/2)-n]!    (1) 

(“ισοδύναμο με σύστημα 2 ενεργειακών καταστάσεων”) 

Λογαριθμίζοντας την (1) και εφαρμόζοντας την προσέγγιση του Stirling (lnN!≈NlnN-

N, N>>) βρίσκουμε ότι: 

lnW=NlnN-[(N/2)+n]ln[(N/2)+n]-[(N/2)-n]ln[(N/2)-n] 

Χρησιμοποιώντας την προσεγγιστική σχέση ln(1+x)≈x-x
2
/2+… (x<<) θέτοντας όπου 

x το n βρίσκουμε τελικά ότι: 

lnW≈Nln2-[(N/2)+n]ln[(2n/N)+1]-[(N/2)-n]ln[1-(2n/N)] και εφαρμόζοντας ξανά την 

ίδια προσεγγιστική σχέση καταλήγουμε στη σχέση: 

lnW≈ln2
N
-(2n

2
/N) που είναι ισοδύναμη με τη σχέση: W≈2

N
exp(-2n

2
/N)  

(κατανομή Gauss όπου το n συνδέεται με την τυπική απόκλιση της κατανομής) 

 

β) S=ΚBlnW όπου το W δίνεται από το ερώτημα α). 

Προφανώς η  S είναι μέγιστη για n=0 με τιμή S=KBΝln2 και, αντίστοιχα, W=2
N
. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3 

α) Εφόσον πλήθος n+ (n+<N με Ν>>) από τα σωματίδια του δευτέρου υποσυστήματος 

προσανατολίζονται με τις μαγνητικές τους ροπές παράλληλα προς τη φορά του 

μαγνητικού πεδίου και η ροπή του σωματιδίου του πρώτου υποσυστήματος έχει 

δεδομένο προσανατολισμό (παράλληλα προς το πεδίο), το πλήθος των εφικτών 

μικροκαταστάσεων του συστήματος θα δίνεται από την έκφραση: 

W+=N!/[n+!(N-n+)!], όπου Ν-n+ τα σωματίδια του δευτέρου που προσανατολίζονται 

αντιπαράλληλα προς το πεδίο.  

 

β) Εφόσον τα δύο υποσυστήματα έρθουν σε επαφή διατηρώντας σταθερή τη 

συνολική ενέργεια του συστήματος (για σωματίδιο μαγνητικής ροπής μέτρου μ0 εντός 

πεδίου έντασης Β, Ε=-μ0Βcosθ όπου θ γωνία μεταξύ του διανύσματος ροπής και του 

αντίστοιχου του πεδίου) και αντιστραφεί ο προσανατολισμός της ροπής του 

σωματιδίου του πρώτου υποσυστήματος, θα πρέπει ένα σωματίδιο από αυτά του 

δευτέρου υποσυστήματος να αντιστρέψει τον προσανατολισμό της μαγνητικής του 

ροπής. Επομένως, n++1 από τα Ν θα προσανατολιστούν παράλληλα και Ν-(n++1) 

αντιπαράλληλα. Άρα, W-=N!/[(n++1)!(N-n+-1)!]. 

 

γ) Λαμβάνοντας υπόψιν και τους δύο (ισοδύναμους) εφικτούς προσανατολισμούς της 

μαγνητικής ροπής του πρώτου υποσυστήματος (παράλληλα ή αντιπαράλληλα προς το 

πεδίο) προκύπτει άμεσα ότι: W=W++W-. 

Τελικά, W=(N+1)!/(n++1)!(N-n+)!. Επομένως, για σταθερή ενέργεια του συστήματος, 

πλήθος (οποιαδήποτε) n++1 από τα Ν+1 σωματίδιά του θα προσανατολιστούν 

παράλληλα προς το πεδίο και τα υπόλοιπα, Ν+1-(n++1)=N-n+,  αντιπαράλληλα. 

 

 

ΘΕΜΑ 4 

α) Αν n το πλήθος συνδέσεις είναι ανοικτές, τότε οι υπόλοιπες Ν-n θα είναι κλειστές. 

Επομένως η ενέργεια όλων των συνδέσεων του μορίου του DNA σε μια τέτοια κατάσταση θα 

είναι: Ε(n)=nε2+(Ν-n)ε1=Νε1+n(ε2-ε1)=Νε1+nε (1) ως συνάρτηση του n, όπου ε=ε2-ε1>0 

(σταθερά). Επομένως, Z=Σexp[-βΕ(n)] με άθροισμα για όλα τα n=0,1,2,...N (στην αρχική 

κατάσταση του μορίου του DNA όλες οι συνδέσεις είναι κλειστές και σταδιακά ανοίγουν 

διαδοχικά, ξεκινώντας από τη μία πλευρά του, μέχρι να ανοίξουν όλες στην τελική του 

κατάσταση). Άρα, αντικαθιστώντας την E(n) από τη σχέση (1) στη Ζ προκύπτει άμεσα ότι: 

Ζ=exp(-βΝε1)Σ[exp(-βnε)] με άθροισμα για όλα τα n.                                                          

Όμως το παραπάνω άθροισμα αποτελείται από όρους γεωμετρικής προόδου με λόγο λ 

μέτρου│λ│=exp(-βε)<1 και το αποτέλεσμά της είναι (1-λ
Ν+1

)/(1-λ) (επειδή ο πρώτος όρος 

της για n=0 παίρνει τιμή ίση με τη μονάδα). Επομένως, τελικά, βρίσκουμε ότι:                 

Z=exp(-βΝε1){{1-exp[-βε(N+1)]}/[1-exp(-βε)]}. 

β) <n>=-∂lnZ/∂(βε) ή <n>=ΣPnn, όπου Pn=exp(-βΕn)/Z. Αντικαθιστώντας τη Ζ από το 

ερώτημα α) και παραγωγίζοντάς την, βρίσκουμε ότι: 

<n>={exp(-βε)/[1-exp(-βε)]}-(N+1)exp[-βε(Ν+1)]{1-exp[-βε(Ν+1)]}. 

Για Τ<<, <n>≈0, ενώ για Τ>>, <n>≈N/2. 



ΘΕΜΑ 5 

α) Εφόσον τα 2 σωματίδια είναι φερμιόνια, κάθε ενεργειακή στάθμη μπορεί ή να 

καταληφθεί από 1 φερμιόνιο ή να είναι άδεια.  

Οι εφικτές μικροκαταστάσεις του συστήματος των 2 φερμιονίων όταν μπορούν να 

καταλάβουν 3 ενεργειακές στάθμες ενεργειών Ε0=0, Ε1=Ε και Ε2=2Ε, είναι συνολικά 

3 με ενέργειες Εολ1=Ε (1 φερμιόνιο στην Ε0 και 1 στην Ε1), Εολ2=2Ε (1 φερμιόνιο στην 

Ε0 και 1 στην Ε2) και Εολ3=3Ε (1 φερμιόνιο στην Ε1 και 1 στην Ε2). 

 

β) Z=Σexp(-βEr) με άθροισμα για όλες τις μικροκαταστάσεις r και β=1/ΚΒΤ (Για κάθε 

μικροκατάσταση, η αντίστοιχη ενέργειά της δίνεται από τη γενική έκφραση Εr=ΣniEi, όπου ni 

ο αριθμός φερμιονίων στην στάθμη ενέργειας Εi). Αντικαθιστώντας τις αντίστοιχες ενέργειες 

των μικροκατάστασεων βρίσκουμε ότι: Z=exp(-βΕ)+exp(-2βΕ)+ exp(-3βΕ).  

γ) Το μέσο πλήθος κατάληψης <ni> της ενεργειακής στάθμης i δίνεται από τη σχέση:                            

<ni>=(1/Z)Σniexp(-βEr) όπου το άθροισμα γίνεται πάνω σε όλα τα πλήθη κατάληψης της 

στάθμης i στις μικροκαταστάσεις r. Κάνοντας χρήση και των απαντήσεων στα ερωτήματα α) 

και β), βρίσκουμε ότι: <n1>=1/Z[exp(-βΕ)+exp(-2βΕ)], <n2>=1/Z[exp(-βΕ)+exp(-3βΕ)], 

<n3>=1/Z[exp(-2βΕ)+exp(-3βΕ)]. Για Τ<<, τα φερμιόνια θα τείνουν να καταλάβουν (ανά 1) 

τις δύο χαμηλότερες ενεργειακές στάθμες και άρα <n1>=<n2>=1, <n3>=0, ενώ για Τ>>, όλες 

οι στάθμες θα έχουν ίσα μέσα πλήθη κατάληψης <n1>=<n2>=<n3>=2/3 (“ισοκατανομή των 

φερμιονίων στις διαθέσιμες στάθμες”). Για κάθε Τ ισχύει ότι: <n1>+<n2>+<n3>=2. 

 

δ) Αν τα 2 σωματίδια είναι μποζόνια, τότε δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό που 

μπορούν να καταλάβουν μια ενεργειακή στάθμη. 

Οι εφικτές μικροκαταστάσεις του συστήματος των 2 μποζονίων όταν μπορούν να 

καταλάβουν 3 ενεργειακές στάθμες ενεργειών Ε0=0, Ε1=Ε και Ε2=2Ε, είναι συνολικά 

6 με ενέργειες Εολ1=0 (και τα 2 μποζόνια στην Ε0), Εολ2=Ε (1 μποζόνιο στην Ε0 και 1 

στην Ε1), Εολ3=2Ε (1 μποζόνιο στην Ε0 και 1 στην Ε2), Εολ4=2Ε (και τα 2 μποζόνια 

στην Ε1), Εολ5=3Ε (1 μποζόνιο στην Ε1 και 1 στην Ε2) και Εολ6=4Ε (και τα 2 μποζόνια 

στην Ε2). 

 

Z=1+exp(-βΕ)+2exp(-2βΕ)+exp(-3βΕ)+exp(-4βΕ). 

<n1>=1/Z[2+exp(-βΕ)+exp(-2βΕ)], <n2>=1/Z[exp(-βΕ)+2exp(-2βΕ)+exp(-3βE)],  

<n3>=1/Z[exp(-2βΕ)+exp(-3βΕ)+2exp(-4βΕ)]. 

Για Τ<<, τα μποζόνια θα τείνουν να καταλάβουν τη χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη 

και άρα <n1>=2, <n2>=<n3>=0, ενώ για Τ>>, όλες οι στάθμες θα έχουν ίσα μέσα 

πλήθη κατάληψης <n1>=<n2>=<n3>=2/3 (“ισοκατανομή των μποζονίων στις 

διαθέσιμες στάθμες”, άρα συμπεριφέρονται ως “κλασσικά” σωμάτια). Επίσης, για 

κάθε Τ, θα ισχύει ότι: <n1>+<n2>+<n3>=2. 


