
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

1. Ένα κιλό νερού σε θερμοκρασία 0°C έρχεται σε επαφή με μιά μεγάλη θερμική 
δεξαμενή  θερμοκρασίας  100°C.  Όταν  το  νερό  φτάσει  στη  θερμοκρασία  της 
δεξαμενής, ποια θα είναι η μεταβολή στην εντροπία του νερού και της δεξαμενής, 
αντίστοιχα; Πόση είναι η μεταβολή της εντροπίας του συνολικού συστήματος; Εάν το 
νερό θερμαινόταν από τους 0 στους 100°C φέρνοντάς το πρώτα σε επαφή με μια 
θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας 50°C και ύστερα με μια θερμοκρασίας 100°C, ποια 
θα ήταν η μεταβολή της εντροπίας του συνολικού συστήματος; Πως θα μπορούσε να 
θερμανθεί  το νερό από τους 0 στους 100°C, χωρίς να μεταβληθεί  η εντροπία του 
συνολικού συστήματος;

2. Ένα δοχείο διαχωρίζεται από ένα διάφραγμα σε δύο τμήματα με λόγο όγκων 4:1. 
Το μεγαλύτερο τμήμα περιέχει 1000 μόρια αερίου νέου και το μικρότερο 100 μόρια 
αερίου ηλίου. Στη συνέχεια ανοίγεται μια μικρή οπή στο διάφραγμα και σταδιακά 
επέρχεται  θερμοδυναμική  ισορροπία.  Να βρείτε  το μέσο αριθμό μορίων του κάθε 
τύπου στο κάθε τμήμα του δοχείου. Ποιά είναι η πιθανότητα να βρείτε 1000 μόρια 
νέου στο μεγαλύτερο τμήμα και 100 μόρια ηλίου στο μικρότερο τμήμα, αντίστοιχα 
(να βρεθεί δηλαδή ξανά το σύστημα στην αρχική του κατάσταση); 

3. Ένα δοχείο περιέχει 1000  gram νερού. Το σύστημα είναι θερμικά απομονωμένο 
και  βρίσκεται  σε  θερμοκρασία  20°C.  Τοποθετούμε  μέσα  στο  δοχείο  ένα  κομμάτι 
πάγου  400  gram με  θερμοκρασία  -10°C και  ξανααπομονώνουμε  το  σύστημα.  Η 
θερμοχωρητικότητα του πάγου είναι ~2.1 J/gram K και του νερού ~4.2 J/gram K. Για 
να λιώσει ένα γραμμάριο πάγου απαιτούνται 333 J. α) Θα λυώσει όλος ο πάγος; Εάν 
ναι, ποια θα είναι η τελική θερμοκρασία του συστήματος; Εάν όχι, πόσος πάγος θα 
παραμείνει  στο δοχείο; β) Να υπολογίσετε την ολική μεταβολή της εντροπίας του 
συστήματος;

4.  Ένα  θερμικά  απομονωμένο  χάλκινο  δοχείο  με  μάζα  1000  gram βρίσκεται  σε 
θερμοκρασία  0°C.  Προσθέτουμε  στο  δοχείο  10  gram υδρατμών  σε  θερμοκρασία 
100°C και  απομονώνουμε  το  σύστημα.  α)  Σε  ποιά  θερμοκρασία  θα  φτάσει  το 
σύστημα νερού-δοχείου; β) Να υπολογίσετε την ολική μεταβολή της εντροπίας του 
συστήματος; Η θερμοχωρητικότητα του χαλκού είναι ~0.42 J/gram K και του νερού 
~4.2 J/gram K. Για να υγροποιηθεί ένα γραμμάριο υδρατμών απαιτούνται 2259 J. 

5.   Να βρείτε,  στα πλαίσια της μικροκανονικής κατανομής, την εσωτερική (μέση) 
ενέργεια, την εντροπία και τη θερμοχωρητικότητα μακροσκοπικού συστήματος που 
αποτελείται  από  Ν  μη  διακρίσιμα  σωματίδια  και  βρίσκεται  σε  θερμοκρασία  Τ, 
θεωρώντας  ότι  κάθε  σωματίδιο  του  συστήματος  μπορεί  να  έχει  ενέργεια  ε1 ή  ε2 

(ε1>ε2). Πως απλοποιούνται οι παραπάνω εκφράσεις για ε1=+ε και ε2=-ε και τι τιμές 
παίρνουν οι αντίστοιχες μακροσκοπικές ποσότητες που υπολογίσατε στα όρια πολύ 
χαμηλών και πολύ υψηλών θερμοκρασιών;



6. Να  εκφράσετε  τη  μεγάλη  συνάρτηση  επιμερισμού  ZG ενός  κλασικού  ιδανικού 
αερίου  συναρτήσει  αυτής  ενός  μορίου  του.  Επιπλέον,  αφού  εκφράσετε  το 
γενικευμένο δυναμικό συναρτήσει του  ZG, στη συνέχεια να βρείτε την καταστατική 
του εξίσωση.

7.  α)  Να  δείξετε  ότι  το  lnZG (ZG:  μεγάλη  συνάρτηση  επιμερισμού  στην 
μεγαλοκανονική κατανομή) είναι εκτατική μεταβλητή β) Να δείξετε ότι στα πλαίσια 
της μεγαλοκανονικής κατανομής για ένα κλασσικό ιδανικό αέριο ισχύει η παρακάτω 
σχέση:  <(N-<N>)2>/<N>2=-KT/V2(∂V/∂P)Ν,Τ.  Επιπλέον,  να δείξετε  ότι  η  ποσότητα 
<Ν2>-<Ν>2/<Ν>2 τείνει στο 0 για πολύ μεγάλα Ν.

8. Να δείξετε ότι η πιθανότητα για ένα κλασσικό ιδανικό αέριο να έχει Ν σωματίδια 
(στα πλαίσια της  μεγαλοκανονικής  κατανομής)  έχει  τη  μορφή κατανομής  Poisson 
f(κ,n)=κne-κ/n!

9. Να βρείτε α) τη συνάρτηση επιμερισμού κλασικού ιδανικού μονοατομικού αερίου 
όγκου V και θερμοκρασίας Τ που αποτελείται από Ν σωματίδια β) τη μέση ενέργειά 
του  και  τη  μέση  ενέργεια  ανά  σωματίδιο  γ)  την  εντροπία  του  δ)  τη 
θερμοχωρητικότητά  του  και  ε)  την  ελεύθερή  του  ενέργεια  κατά  Helmholtz. 
(Υπόδειξη: τα σωματίδια του ιδανικού αερίου θεωρούνται μη διακρίσιμα).

10.  Έστω  ότι  η  συνάρτηση  επιμερισμού  ενός  αερίου  δίνεται  από  τη  σχέση 
Ζ(Τ,Ν,V)=[4πΝ/(3Ν)!][ΑV2Τ3/Ν1/2]2Ν, όπου Α είναι μια θετική σταθερά. Στα πλαίσια 
της  κανονικής  κατανομής,  να  δείξετε  ότι  ο  λόγος  των  θερμοχωρητικότητων  του 
CP/CV=5/3.

11. Εντός δοχείου όγκου V που χωρίζεται από τοίχωμα σε δύο τμήματα ίσων όγκων 
V1, V2 (=V/2) με θερμοκρασία T το καθένα βρίσκονται δύο ιδανικά αέρια ίσης μάζας 
και ίδιου αριθμού μορίων Ν1, Ν2 (=Ν/2) αλλά διαφορετικής σύστασης. Στη συνέχεια 
το τοίχωμα αφαιρείται και τα δύο αέρια αναμιγνύονται καταλαμβάνοντας πλέον όλον 
τον όγκο του δοχείου. O συνολικός αριθμός μορίων των δύο αερίων παραμένει Ν. α) 
Να βρείτε τη γενική έκφραση για την εντροπία ενός ιδανικού αερίου συναρτήσει των 
μεταβλητών  V,  N και  T. β) Να βρείτε τη μεταβολή της εντροπίας του συστήματος 
των δύο αερίων μεταξύ αρχικής και τελικής κατάστασης. Κατά πόσο μεταβλήθηκε ο 
αριθμός των μικροκαταστάσεων του συστήματος; Τι θα αλλάξει αν ο αριθμός μορίων 
και  ο  όγκος  των  δύο  αερίων  είναι  διαφορετικός;  γ)  Τι  θα  αλλάξει,  ως  προς  τη 
μεταβολή  της  εντροπίας,  αν  τα  μόρια  είναι  ίδιας  σύστασης;  Εξαρτάται  αυτή  η 
μεταβολή από τον αριθμό μορίων και τον όγκο κάθε αερίου;

12. Ιδανικό αέριο αποτελούμενο από Ν άτομα μάζας m καταλαμβάνει το εσωτερικό 
κατακόρυφου  κυλινδρικού  δοχείου  με  βάση  A και  άπειρο  ύψος.  Να  βρείτε  τη 
συνάρτηση  επιμερισμού,  την  εσωτερική  ενέργεια,  την  ελεύθερη  ενέργεια  κατά 
Helmholtz και  τη  θερμοχωρητικότητά  του  (Υπόθεση:  το  πεδίο  βαρύτητας  είναι 
ομογενές έως πολύ μεγάλα ύψη)



13. Μακροσκοπικό  σύστημα  αποτελείται  από  Ν  ανεξάρτητα  και  διακρίσιμα 
σωματίδια  (η  μεταξύ  τους  αλληλεπίδραση  θεωρείται  αμελητέα)  που  το  καθένα 
βρίσκεται μόνο σε μία από δύο καταστάσεις με ενέργειες ε1 και ε2 (ε1<ε2). Να βρείτε 
την ελεύθερη ενέργεια κατά Helmholtz, την εσωτερική (μέση) ενέργεια, την εντροπία 
και τη θερμοχωρητικότητα του συστήματος, συναρτήσει της θερμοκρασίας του Τ. Τι 
τιμές παίρνουν στα όρια των πολύ χαμηλών και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών; Σε 
ποιά τιμή της Τ παρουσιάζει μέγιστο η θερμοχωρητικότητα και πόση είναι αυτή;

14. Μακροσκοπικό  σύστημα  αποτελείται  από  Ν  ανεξάρτητα  και  διακρίσιμα 
σωματίδια  (η  μεταξύ  τους  αλληλεπίδραση  θεωρείται  αμελητέα)  που  το  καθένα 
βρίσκεται σε μία από τις τρεις καταστάσεις με ενέργειες –ε, 0, και ε (ε>0). Να βρείτε 
την  πιθανότητα  να  βρίσκεται  ένα  σωματίδιο  στη  κάθε  μία  από  τις  εφικτές  του 
καταστάσεις. Επιπλέον, να βρείτε τη συνάρτηση επιμερισμού του συστήματος. Στη 
συνέχεια,  να  βρείτε  τη  μέση  ενέργεια  του  συστήματος  καθώς  και  τη 
θερμοχωρητικότητά του καθώς και τις τιμές τους στα όρια των πολύ χαμηλών και 
πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα.

15. Ένα  σύστημα  N ανεξάρτητων  σωματιδίων,  το  οποίο  βρίσκεται  σε  επαφή  με 
θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας T, έχει έξι ενεργειακές στάθμες με ενέργειες εn=nε 
όπου  n=1,2,...,6, αντίστοιχα.  Οι αντίστοιχοι εκφυλισμοί  των ενεργειακών σταθμών 
είναι  gn με  n=1,2,...,6. Να βρείτε α) τη συνάρτηση επιμερισμού Ζ του συστήματος, 
συναρτήσει των ε και T. β) τη μέση ενέργεια του συστήματος. Τι τιμή παίρνει όταν Τ 
τείνει  στο 0,  στο άπειρο,  και  στην τιμή  ε/kBln2 (kB:  σταθερά  Boltzmann);  γ)  την 
κατανομή  1024  σωματιδίων  στις  έξι  ενεργειακές  στάθμες,  για  κάθε  μία  από  τις 
παραπάνω χαρακτηριστικές θερμοκρασίες.

16. Έστω  σύστημα  Ν  ανεξάρτητων,  διακρίσιμων,  σωματιδίων  με  spin ½  εντός 
μαγνητικού πεδίου B, το οποίο ισορροπεί με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Να 
υπολογιστούν η εσωτερική ενέργεια, η μαγνητική ροπή, η μαγνητική επιδεκτικότητα, 
η  θερμοχωρητικότητα  και  η  εντροπία  του.  Τι  τιμές  παίρνουν  τα  παραπάνω 
μακροσκοπικά  μεγέθη  στα  όρια  πολύ  χαμηλών  και  πολύ  υψηλών  θερμοκρασιών, 
αντίστοιχα;

17. Ένα σύστημα έχει τρεις ενεργειακές στάθμες που αντιστοιχούν στους  κβαντικούς 
αριθμούς  n=1,2,3  με  ενέργειες  Εn=nε  και  αντίστοιχους  εκφυλισμούς  gn=2n-1. 
Βρίσκεται σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ και αποτελείται από Ν 
σωματίδια  τα  οποία  είναι  ανεξάρτητα  (δεν  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους).  α) 
Υπολογίστε  τους  λόγους  Ν2/Ν1 και  Ν3/Ν1 του  πλήθους  των  σωματιδίων  που 
βρίσκονται  στις  διεγερμένες  στάθμες  Ε2 και  Ε3 αντίστοιχα,  προς  το  πλήθος  των 
σωματιδίων  στη  θεμελιώδη  στάθμη  Ε1.  β)  Να  βρείτε  τη  συνάρτηση  επιμερισμού 
συναρτήσει των Τ και ε. γ) Να βρείτε τη μέση ενέργεια και τη θερμοχωρητικότητα 
του συστήματος και τα όρια των τιμών αυτών σε πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες,  αντίστοιχα.  δ)  Να  βρείτε  το  συνολικό  πλήθος  καταστάσεων  στις 
οποίες μπορεί να βρεθεί το σύστημα των Ν (για Ν=45) σωματιδίων για πολύ χαμηλές 
και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αντίστοιχα (Υπόδειξη: θεωρείστε ένα σωμάτιο και 
σκεφτείτε τις εφικτές του καταστάσεις στις δύο οριακές περιπτώσεις)



18.  Ένα σύστημα N ανεξάρτητων σωματιδίων, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους και το οποίο βρίσκεται σε επαφή με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας  T, έχει 
τρεις  ενεργειακές  στάθμες  με  ενέργειες  εn=nε (ε>0)  όπου  n=1,2,4.  Οι  αντίστοιχοι 
εκφυλισμοί  των  ενεργειακών  σταθμών  είναι  gn με  n=1,3,5.  Να  βρείτε  α)  τη 
συνάρτηση επιμερισμού  Ζ του συστήματος,  συναρτήσει  των ε  και  T.  β)  τη μέση 
ενέργεια του συστήματος. Τι τιμή παίρνει όταν η Τ τείνει στο 0, στο άπειρο, και στην 
τιμή ε/kBln3 (kB: σταθερά Boltzmann); γ) την κατανομή 4096 σωματιδίων στις τρεις 
ενεργειακές  στάθμες,  για  κάθε  μία  από  τις  παραπάνω  οριακές/χαρακτηριστικές 
θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία Τ=ε/kBln3 είναι χαμηλή ή υψηλή;

19. Ο  αριθμός  μικροκαταστάσεων  ενός  ιδανικού  μονοατομικού  αερίου  όγκου  V, 
θερμοκρασίας Τ, που αποτελείται από Ν σωματίδια με ενέργεια  Ε  έως  Ε+δΕ  είναι 
Ω=[VΝπ3Ν/2(2mΕ)3Ν/23Ν/h3ΝΝ!(3Ν/2)!2E]δΕ. 
Στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής κατανομής, να βρείτε την εσωτερική ενέργεια, την 
εντροπία, την ελεύθερη ενέργεια κατά  Helmholtz και κατά  Gibbs, την ενθαλπία, το 
γενικευμένο  δυναμικό,  το  χημικό  δυναμικό,  τη  θερμοχωρητικότητα  υπό  σταθερό 
όγκο και πίεση και την καταστατική του εξίσωση, συναρτήσει  τριών κατάλληλων 
μακροσκοπικών παραμέτρων. 

20. Μακροσκοπικό  σύστημα  αποτελείται  από  δύο  υποσυστήματα:  ένα  με  ένα 
σωμάτιο με spin ½ και με μαγνητική ροπή -2μ0  και ένα δεύτερο με δύο σωμάτια με 
spin ½ και με μαγνητική ροπή μ0 το καθένα (συνολική μαγνητική ροπή 2μ0), τα οποία 
αρχικά δε βρίσκονται σε επαφή και τοποθετούνται εντός μαγνητικού πεδίου  B. α) 
Ποιες είναι οι εφικτές καταστάσεις του συνολικού συστήματος; Για κάθε μία από 
αυτές, να βρείτε την ολική μαγνήτιση και ενέργεια. β) Αφού τα δύο υποσυστήματα 
έρθουν σε επαφή ανταλλάσσουν ενέργεια και φτάνουν σε κατάσταση ισορροπίας (το 
συνολικό  σύστημα  είναι  απομονωμένο  από  το  περιβάλλον).  Να  βρείτε  τις 
πιθανότητες για να πάρουν οι ολικές μαγνητικές ροπές των δύο υποσυστημάτων μια 
από τις δυνατές τους τιμές (-2μ0 και 2μ0, αντίστοιχα). Επιπλέον, να βρείτε τη μέση 
τιμή  της  μαγνητικής  ροπής  των  δύο  υποσυστημάτων  καθώς  και  του  συνολικού 
συστήματος.

21. Μακροσκοπικό  σύστημα  αποτελείται  από  δύο  υποσυστήματα:  ένα  με  ένα 
σωματίδιο με  spin ½ και  με μαγνητική ροπή μ0  και  ένα δεύτερο με πολύ μεγάλο 
αριθμό σωματιδίων με spin ½ και με μαγνητική ροπή μ0 το καθένα, τα οποία αρχικά 
δε  βρίσκονται  σε  επαφή  και  τοποθετούνται  εντός  μαγνητικού  πεδίου  B.  Όταν  η 
μαγνητική ροπή του πρώτου είναι παράλληλη προς το Β, n από τις μαγνητικές ροπές 
του  δεύτερου  είναι  παράλληλες  και  οι  υπόλοιπες  n'=Ν-n αντιπαράλληλες  α)  Να 
βρείτε το πλήθος των εφικτών  καταστάσεων του συνολικού συστήματος όταν η ροπή 
του πρώτου είναι παράλληλη (υπόδειξη: είναι το πλήθος των δυνατών τρόπων κατά 
τους οποίους μπορούν να τακτοποιούνται τα  N spin του δεύτερου ώστε  n να είναι 
παράλληλα  και  n'  αντιπαράλληλα  β)  Υποθέτουμε  ότι  η  ροπή  του  πρώτου  είναι 
αντιπαράλληλη και ότι η ολική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή. Πόσες 
από τις ροπές του δεύτερου είναι αντιπαράλληλες και πόσες παράλληλες; Να βρείτε 
το πλήθος των εφικτών  καταστάσεων του συνολικού συστήματος γ) Να υπολογίσετε 
το λόγο P-/P+ όπου P- και P+ είναι αντίστοιχα οι πιθανότητες για να είναι η ροπή του 



πρώτου αντιπαράλληλη και παράλληλη, αντίστοιχα. Τι συμβαίνει για n>>1 και nʹ>>1; 
Αν n>n', ο παραπάνω λόγος πιθανοτήτων είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος του 1;

22. Παραμαγνητικό σύστημα που ισορροπεί με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ 
αποτελείται από Ν άτομα με μαγνητικές ροπές μ0. Αυτές μπορούν να έχουν τέσσερις 
δυνατούς  προσανατολισμούς  στο  ίδιο  επίπεδο  όταν  βρίσκονται  εντός  μαγνητικού 
πεδίου B (ένας παράλληλος, ένας αντιπαράλληλος και δύο κάθετοι έτσι ώστε ανά δύο 
να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών). α) Να βρείτε την ενέργεια ενός τέτοιου ατόμου για 
κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις. β) Να βρείτε τη συνάρτηση επιμερισμού 
του συνολικού συστήματος. γ) Να βρείτε τη μέση ενέργεια ανά άτομο καθώς και τη 
τιμή της στά όρια των πολύ χαμηλών και πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντίστοιχα. 
Για  Ν=150,  να  βρείτε  πόσα  άτομα  καταλαμβάνουν  κάθε  μία  από  τις  εφικτές 
καταστάσεις του συστήματος στα παραπάνω όρια.

23. Παραμαγνητικό σύστημα που ισορροπεί με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ 
αποτελείται  από Ν άτομα με μαγνητικές ροπές μ0.  Αυτές μπορούν να έχουν τρεις 
δυνατούς  προσανατολισμούς  στο  ίδιο  επίπεδο,  σχηματίζοντας  ανά δύο γωνία  120 
μοιρών, όταν βρίσκονται εντός μαγνητικού πεδίου B (θεωρείστε ότι η διεύθυνση του 
πεδίου και ο ένας προσανατολισμός είναι κατά τη φορά του άξονα y). Θεωρώντας τη 
μεταξύ τους αλληλεπίδραση αμελητέα, να βρείτε α) την ενέργεια ενός τέτοιου ατόμου 
για  κάθε  μία  από  τις  παραπάνω καταστάσεις.  β)  τη  συνάρτηση  επιμερισμού  του 
συνολικού  συστήματος.  γ)  τη  μέση μαγνήτιση  και  τη  μέση   ενέργεια  ανά  άτομο 
καθώς  και  τις  τιμές  τους  στά  όρια  των  πολύ  χαμηλών  και  πολύ  υψηλών 
θερμοκρασιών, αντίστοιχα. 

24. Εντός  μαγνητικού  πεδίου  Β  βρίσκεται  μακροσκοπικό  σύστημα  το  οποίο 
αποτελείται από δύο άτομα Α και Β με μαγνητικές ροπές μΑ και μΒ ίδιου μέτρου μ0 και 
το οποίο ισορροπεί με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ. Αυτές οι μαγνητικές ροπές 
μπορούν να έχουν δύο δυνατούς προσανατολισμούς, παράλληλα ή αντιπαράλληλα με 
το  μαγνητικό  πεδίο.  Τα  δύο  άτομα  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  με  ενέργεια 
αλληλεπίδρασης  -λμΑμΒ  (λ>0), αντίστοιχα. Να βρείτε την ενέργεια του συστήματος 
για κάθε μία από τις δυνατές καταστάσεις. Να βρείτε τη συνάρτηση επιμερισμού και 
τη μέση ενέργεια του συστήματος. Στη περίπτωση που υπάρχουν 500 ζεύγη που δεν 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους να περιγράψετε με ποιό τρόπο κατανέμονται  σε πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες όταν Β=0 ή Β=(1/2)λμ0. 

25. Μακροσκοπικό  σύστημα  αποτελείται  από  δύο  υποσυστήματα:  ένα  με  δύο 
σωματίδια με spin ½ και με μαγνητική ροπή μ0 το καθένα (συνολική μαγνητική ροπή 
-2μ0), και ένα δεύτερο με τρία σωματίδια με  spin ½ και με μαγνητική ροπή μ0 το 
καθένα (συνολική μαγνητική ροπή 3μ0), τα οποία αρχικά δε βρίσκονται σε επαφή και 
τοποθετούνται εντός μαγνητικού πεδίου B. α) Ποιες είναι οι εφικτές καταστάσεις του 
συνολικού συστήματος; Για κάθε μία από αυτές, να βρείτε την ολική μαγνήτιση και 
ενέργεια. β) Αφού τα δύο υποσυστήματα έρθουν σε επαφή ανταλλάσσουν ενέργεια 
και  φτάνουν σε κατάσταση ισορροπίας (το συνολικό σύστημα είναι  απομονωμένο 
από το περιβάλλον). Να βρείτε τις πιθανότητες για να πάρουν οι ολικές μαγνητικές 
ροπές  των  δύο  υποσυστημάτων  μια  από  τις  δυνατές  τους  τιμές  (-2μ0 και  3μ0, 



αντίστοιχα).  Επιπλέον,  να  βρείτε  τη  μέση  τιμή  της  μαγνητικής  ροπής  των  δύο 
υποσυστημάτων καθώς και του συνολικού συστήματος. γ) Να βρείτε τη πιθανότητα 
για  να πάρει  η  ολική  μαγνητική  ροπή του πρώτου υποσυστήματος  την τιμή  -2μ0 

καθώς  και  τη  μέση τιμή  της  μαγνητικής  του  ροπής  στην  περίπτωση που  τα  δύο 
υποσυστήματα χωρίζονται ξανά, ώστε να μην είναι  πια ελεύθερα να ανταλλάξουν 
ενέργεια μεταξύ τους.


