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ΘΕΜΑ 1  

I. α) Στο παρόν θερμοδυναμικό σύστημα, F είναι η δύναμη που του ασκείται σε θερμοκρασία Τ με 

μήκος L ενώ L0 είναι το μήκος του σε θερμοκρασία Τ0 απουσία δύναμης. 

Mε χρήση της σχέσης (∂x/∂y)z(∂y/∂z)x(∂z/∂x)y=-1 για μια συνάρτηση z=f(x,y), μπορούμε να 

βρούμε για τη συνάρτηση F=F(T,L) τη μερική παράγωγο (∂L/∂Τ)F αφού δίνονται οι 

(∂F/∂L)T=(cT/L0)[1+2(L0/L)
3
] και (∂F/∂Τ)L=(cL/L0)[1-(L0/L)

3
]. 

Επομένως: (∂L/∂Τ)F=-[(∂F/∂Τ)L]/[(∂F/∂L)T]=-(L/T){1-(L0/L)
3
}/{1+2(L0/L)

3
}. 

β) H καταστατική εξίσωση του συστήματος F(T,L) μπορεί να βρεθεί από το dF με απλή 

ολοκλήρωση ως προς τα L και Τ (μεταξύ των L0, Τ0 και L, T) 

Eφόσον dF=(∂F/∂Τ)LdT+(∂F/∂L)TdL, προκύπτει άμεσα ότι: F(L,T)=cT(L/L0-L0
2
/L

2
). (1) 

Το dF είναι ολικό διαφορικό καθώς η μεταβολή της F μεταξύ δύο καταστάσεων εξαρτάται μόνο 

από την αρχική και την τελική κατάσταση του συστήματος (ανεξάρτητα από τη διαδρομή που 

ακολούθησε) ενώ αποδεικνύεται άμεσα ότι (∂/∂Τ)(∂F/∂L)T=(∂/∂L)(∂F/∂T)L=∂
2
F/∂L∂T=∂

2
F/∂T∂L. 

γ) Tο σύστημα εκτείνεται αντιστρεπτά, αδιαβατικά, υπό την F. Επομένως δQ=0 και dS=0.  

Άρα dU=-δW=FdL όπου dU=CLdT αφού CL=(δQ/dT)L=(dU/dΤ)L=(∂U/∂Τ)L=σταθ. [η U δεν 

εξαρτάται από το L, υπό σταθερό T όπως αποδεικνύεται και με χρήση της σχέσης: 

(∂x/∂ξ)z=(∂x/∂ξ)y+(∂x/∂y)ξ(∂y/∂ξ)z]. 

Αφού dU=FdL=CLdT, με αντικατάσταση της F από την (1) και με ολοκλήρωση μεταξύ L0, Τ0 και 

L, T, βρίσκουμε ότι: T=T0exp{(c/CL)(L
2
/2L0+L0

2
/L-3L0/2).}, ως συνάρτηση των CL, Τ0, L και L0.  

Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ΔU=CLΔT=CL(T-Τ0) και το παραγόμενο έργο W=-ΔU.  

 

ΙΙ. Aκολουθώντας την υπόδειξη, μπορούμε να βρούμε το dG (G η ενέργεια Gibbs, G=F+PV) ως 

συνάρτηση των Η και Τ υπό σταθερό P (και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος του μαγνητικού 

υλικού είναι μοναδιαίος και σταθερός). 

dG=dF=-SdT-MdH (αφού F-U-TS-MH και δQ=TdS=dU-HdΜ). 

Επομένως G ή F είναι συνάρτηση των T, H και ισχύει προφανώς η σχέση:  

(∂S/∂H)T=(∂M/∂T)H=∂
2
F/∂T∂H.  

Εφόσον όμως η θερμοκρασία του υλικού είναι σταθερή και το ασθενές μαγνητικό πεδίο εντός του 

οποίου βρίσκεται αν μεταβληθεί από Η σε Η+ΔH (ΔΗ<<Η) τότε η εντροπία του μεταβάλλεται 

κατά ΔS=-cHΔΗ/Τ
2
, βρίσκουμε άμεσα ότι: ∂M/∂T)H=(∂S/∂H)T=-cH/T

2
.  

Mε ολοκλήρωση, προκύπτει άμεσα η καταστατική εξίσωση του συστήματος που δίνει τη 

μαγνήτισή του ως συνάρτηση των Η, Τ. Τελικά βρίσκουμε ότι M(H,T)=cH/T. 

 

 

ΘΕΜΑ 2  

Ι. α) Δίνεται ότι η πιθανότητα ενός παρατηρητή που ξεκινάει από το σημείο x=0 να κάνει ένα βήμα 

μοναδιαίου μήκους προς τα δεξιά είναι p ενώ ένα βήμα μοναδιαίου μήκους προς τα αριστερά 1-p.  

Η μέση θέση του παρατηρητή μετά από Ν βήματα προς τις δύο κατευθύνσεις του άξονα x, <xΝ>,   

μπορεί να βρεθεί κάνοντας χρήση ή της μέσης τιμής από τη δυωνυμική κατανομή (για τα δύο 

παραπάνω ενδεχόμενα με τις αντίστοιχες πιθανότητες) ή απλά μέσω του ορισμού της <xΝ>=<Σxi> 

(δείκτης i για το βήμα με τιμή 1 έως N)=Σ<xi>=Ν<xi>=Ν[p+(1-p)(-1)]=Ν(2p-1) (μέσω του ορισμού 

της μέσης τιμής για το xi). 

Αντίστοιχα, η διασπορά της σxN
2
 μπορεί να βρεθεί εξ ορισμού από τη σχέση:  

σxN
2
=<xΝ

2
>-<xΝ>

2
=Ν{<xi

2
>-<xi>

2
}. Tο <xι> έχει βρεθεί παραπάνω ενώ το <xi

2
> μπορεί να βρεθεί 

με παρόμοια βήματα όπως στον υπολογισμό του <xi> και αφού φυσικά ληφθεί υπόψη ότι 

<xixj>=<xi><xj> (αφού τα xi, xj ανεξάρτητα μεταξύ τους). 



Τελικά, <xi
2
>=1 και σxN

2
=4Νp(1-p) 

β) Η πιθανότητα να είναι ξανά στην θέση x=0 μετά από Ν βήματα, PN(x=0), μπορεί να βρεθεί από 

τη σχέση που δίνει την πιθανότητα της δυωνυμικής κατανομής PN(x=0) εφόσον ληφθεί υπόψη ότι 

για να γυρίσει στην αρχική θέση από όπου ξεκίνησε πρέπει να κάνει τον ίδιο αριθμό βημάτων 

μοναδιαίου μήκους και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση (δηλαδή Ν/2 με το Ν άρτιο 

αριθμό). Επομένως, PN(x=0)={Ν!/[(Ν/2)!(Ν/2)!]}p
N/2

(1-p)
N/2

 όπου {Ν!/[(Ν/2)!(Ν/2)!} το πλήθος 

των συνδυασμών των Ν βημάτων ανά Ν/2 (ή των μικροκαταστάσεων του συστήματος για Ν/2 

βήματα προς κάθε μία από τις δύο κατευθύνσεις με πιθανότητα της κάθε μικροκατάστασης ίση με 

p
N/2

(1-p)
N/2

). 

 

ΙΙ. α) Αν καθορισμένος αριθμός διπόλων του παραμαγνητικού συστήματος (έστω Ν1) 

προσανατολίζονται παράλληλα στο μαγνητικό πεδίο (τα υπόλοιπα, N-N1, προφανώς 

προσανατολίζονται αντιπαράλληλα) και καθώς τα δίπολα θεωρούνται διακρίσιμα, το πλήθος 

μικροκαταστάσεων W μπορεί να βρεθεί από την παρακάτω σχέση: 

W=Ν!/{Ν1!(Ν-Ν1)!} και για να υπολογίσουμε το lnW χρησιμοποιούμε την προσέγγιση Stirling 

lnN!≈NlnN-N (εφόσον το Ν>>). 

H ολική μαγνητική ροπή M δίνεται από τη σχέση M=μ(2Ν1-N).  

Τα U, M συνδέονται μεταξύ τους με τη γνωστή σχέση U=-MB ενώ U=μΒ(Ν-2Ν1).  

β) Η εντροπία S ως συνάρτηση των U, Β μπορεί να βρεθεί από τη γνωστή σχέση S=KBlnW.  
Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις για το W, το lnΝ! και το U, βρίσκουμε τελικά ότι  

S=KB{Nln2-[(N/2)[1-(U/NμΒ)]]ln[1-(U/NμΒ)]-(Ν/2)[1+(U/NμΒ)]]ln[1+(U/NμΒ)]}. 

Η γραφική της παράσταση ως συνάρτηση του U είναι ένα ημικύκλιο με μέγιστη τιμή το S=NKBln2 

για την μακροκατάσταση ισορροπίας (όπου Ν1=Ν/2, ισοκατανομή των διπόλων στις δύο 

ενεργειακές καταστάσεις) και ελάχιστη μηδενική τιμή για Ν1=0 ή Ν (κατανομή όλων των διπόλων 

στην μία ή στην άλλη ενεργειακή κατάσταση). 

γ) Η θερμοκρασία Τ ως συνάρτηση των U, Β θα βρεθεί από τη γνωστή σχέση 1/Τ=(∂S/∂U)Ν,V.  

Τελικά προκύπτει ότι T=(2μΒ/KB){ln[(N-(U/μΒ)]/[(Ν+(U/μΒ)]}
-1

. 

δ) Αν χρησιμοποιήσουμε την παραπάνω σχέση για το Τ και τη σχέση για το U από όπου προκύπτει 

ότι N1=(N/2)[1-(U/NμΒ)] και προφανώς ότι N-N1==(N/2)[1+(U/NμΒ)], τότε μπορούμε να βρούμε 

άμεσα το λόγο του αριθμού διπόλων που προσανατολίζονται παράλληλα και αντιπαράλληλα στο 

πεδίο Ν1/(Ν-Ν1) ως συνάρτηση του λόγου Β/Τ.  

Tελικά, Ν1/(Ν-Ν1)=exp(2μΒ/ΚΒΤ) που έχει τη μορφή της εκθετικής κατανομής Boltzmann (δηλαδή 

όσο το T μεγαλώνει, για θετικές του τιμές, (ή/και το B μικραίνει) όλο και περισσότερα δίπολα 

προσανατολίζονται παράλληλα στο πεδίο ενώ αρχικά στην περιοχή του απολύτου μηδενός, από τις 

θετικές του τιμές, όλα τα δίπολα είναι προσανατολισμένα παράλληλα στο πεδίο καθώς βρίσκονται 

στην χαμηλότερη δυνατή ενεργειακή κατάσταση του συστήματος –μΒ). 

ε) U=-NμΒtanh(μΒ/ΚΒΤ) (με βάση τις σχέσεις στα ερωτήματα γ ή δ και α) 

Η γραφική παράσταση της U ως συνάρτηση του Β/Τ έχει τη μορφή της -tanhx ως συνάρτηση του x 

όπου x=μΒ/ΚΒΤ αλλά πρέπει να σχεδιαστεί και για θετικές και για αρνητικές τιμές του B/T (καθώς 

το Τ μπορεί να είναι <0).  

Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της είναι ΝμΒ και –ΝμΒ για tanhx=-1 και 1, αντίστοιχα. 

Στα όρια των πολύ μεγάλων (θετικών) και πολύ μικρών (αρνητικών) τιμών του Β/Τ, U≈-ΝμΒ και 

ΝμΒ, αντίστοιχα. Εάν το Β/Τ τείνει στο 0, τότε η U≈0.  

Όσον αφορά τη μαγνήτιση, Μ=-U/B. 

Επομένως, Μ=Nμtanh(μΒ/ΚΒΤ) και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή/και πολύ ασθενή πεδία έτσι 

ώστε Β/Τ<<, Μ=Νμ
2
Β/ΚΒΤ (αφού tanhx≈x για x<<1).  

Αυτός είναι ο νόμος του Curie (η μαγνήτιση είναι αντιστρόφως ανάλογη της Τ). 

ε) Η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό Β, CΒ, μπορεί να βρεθεί, με βάση τον ορισμό της 

CB=(∂U/∂T)N,B, ως συνάρτηση του λόγου Β/Τ. Τελικά, CB=ΝΚB(μΒ/ΚΒΤ)
2
/cosh

2
(μΒ/ΚΒΤ). 



Στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (προσεγγίζοντας το απόλυτο μηδέν από τις θετικές τιμές), το CB 

προσεγγίζει το 0. Αν προσεγγίσουμε το απόλυτο μηδέν από τις αρνητικές τιμές, τότε το CB 

προφανώς πάλι τείνει στο 0.  

Στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες επίσης το CB προσεγγίζει το 0. 

Ενδιάμεσα, το σύστημα παρουσιάζει μέγιστο στο CB (ανωμαλία Shottky, χαρακτηριστική για 

συστήματα με περιορισμένο αριθμό καταστάσεων όπως στο παράδειγμά μας του παραμαγνητικού 

συστήματος με τις δύο ενεργειακές καταστάσεις) 

 

 

ΘΕΜΑ 3  
Ι. α) Αν τα σωμάτια είναι φερμιόνια και, κατά συνέπεια, υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του 

Pauli, τότε W=(Λ)!/[(Ν)!(Λ-N)!]=4. 

Αυτές προκύπτουν αν τα φερμιόνια κατανεμηθούν ως εξής: 

Από ένα στις στάθμες ενέργειας 0, ε και 2ε, από ένα στις στάθμες ενέργειας 0, 2ε και 3ε, από ένα 

στις στάθμες ενέργειας ε, 2ε και 3ε και, τέλος, από ένα στις στάθμες ενέργειας 0, ε και 3ε (δεν 

αριθμούμε τα φερμιόνια καθώς είναι κβαντικά, μη διακρίσιμα, σωμάτια και επομένως δε μας 

ενδιαφέρει ποιο σωμάτιο συγκεκριμένα πάει σε κάθε στάθμη αλλά μόνο το πόσα).  

Οι ενέργειες των συγκεκριμένων μικροκαταστάσεων είναι 3ε, 5ε, 6ε και 4ε, αντίστοιχα. 

β) Αν τα σωμάτια είναι μποζόνια, τότε W=(N+Λ-1)!/[(Ν)!(Λ-1)!]=20. 

Αυτές προκύπτουν αν τα μποζόνια κατανεμηθούν ως εξής: 

Και τα τρία στη στάθμη ενέργειας 0, και τα τρία στη στάθμη ενέργειας ε, και τα τρία στη στάθμη 

ενέργειας 2ε, και τα τρία στη στάθμη ενέργειας 3ε, τα δύο στη στάθμη ενέργειας 3ε και το ένα στη 

στάθμη ενέργειας 2ε, τα δύο στη στάθμη ενέργειας 3ε και το ένα στη στάθμη ενέργειας ε, τα δύο 

στη στάθμη ενέργειας 3ε και το ένα στη στάθμη ενέργειας 0, τα δύο στη στάθμη ενέργειας 2ε και 

το ένα στη στάθμη ενέργειας ε, τα δύο στη στάθμη ενέργειας 2ε και το ένα στη στάθμη ενέργειας 0, 

τα δύο στη στάθμη ενέργειας 2ε και το ένα στη στάθμη ενέργειας 3ε, τα δύο στη στάθμη ενέργειας 

ε και το ένα στη στάθμη ενέργειας 0, τα δύο στη στάθμη ενέργειας ε και το ένα στη στάθμη 

ενέργειας 2ε, τα δύο στη στάθμη ενέργειας ε και το ένα στη στάθμη ενέργειας 3ε, τα δύο στη 

στάθμη ενέργειας 0 και το ένα στη στάθμη ενέργειας ε, τα δύο στη στάθμη ενέργειας 0 και το ένα 

στη στάθμη ενέργειας 2ε, τα δύο στη στάθμη ενέργειας 0 και το ένα στη στάθμη ενέργειας 3ε, από 

ένα στις στάθμες ενέργειας ε, 2ε, 3ε, από ένα στις στάθμες ενέργειας 0, ε, 3ε, από ένα στις στάθμες 

ενέργειας 0, ε, 2ε και, τέλος, από ένα στις στάθμες ενέργειας 0, 2ε και 3ε (επίσης, δεν αριθμούμε τα 

μποζόνια καθώς είναι κβαντικά, μη διακρίσιμα, σωμάτια και επομένως δε μας ενδιαφέρει ποιο 

σωμάτιο συγκεκριμένα πάει σε κάθε στάθμη αλλά μόνο το πόσα). 

Οι ενέργειες των συγκεκριμένων μικροκαταστάσεων είναι 9ε, 6ε, 3ε, 0, 8ε, 7ε, 6ε, 5ε, 4ε, 7ε, 2ε, 4ε, 5ε, 

ε, 2ε, 3ε, 6ε, 4ε, 3ε και 5ε, αντίστοιχα. Ορισμένες παρουσιάζουν εκφυλισμό (πιο συγκεκριμένα, η 7ε 

διπλό εκφυλισμό, η 6ε τριπλό εκφυλισμό, η 5ε τριπλό εκφυλισμό, η 4ε τριπλό εκφυλισμό, η 3ε 

τριπλό εκφυλισμό και η 2ε διπλό εκφυλισμό). 

γ) Για τη Ζ χρησιμοποιώ το γενικό ορισμό Ζ=Σexp(-βΕr) όπου το άθροισμα Σ είναι πάνω στις 

μικροκαταστάσεις του συστήματος που απεικονίζονται με το δείκτη r. 

Για τα φερμιόνια, Z=exp(-3βε)+exp(-5βε)+exp[-6βε]+exp[-4βε]. 

Αντίστοιχα, για τα μποζόνια, Ζ=1+exp(-βε)+2exp[-2βε]+3exp[-3βε]+3exp(-4βε)+3exp(-

5βε)+3exp[-6βε]+2exp[-7βε]+exp(-8βε)+exp(-9βε). 

 

 

ΙΙ. α) Στην κανονική συλλογή (αφού οι Ν ταλαντωτές βρίσκονται σε επαφή με θερμική δεξαμενή 

θερμοκρασίας Τ και ισορροπούν θερμοδυναμικά), η συνάρτηση επιμερισμού τους Ζ μπορεί να 

βρεθεί μέσω αυτής του ενός ζ η οποία δίνεται από τη σχέση ζ=Σgnexp(-βΕn) όπου En=(n+1/2)ħω 

(n=0,1,2,..) και η άθροιση γίνεται πάνω σε όλα τα ενεργειακά του επίπεδα που καθορίζονται από το 



δείκτη n και των οποίων το πλήθος είναι απεριόριστο. Κάθε επίπεδο παρουσιάζει εκφυλισμό 

βαθμού gn=n+1. 

Επομένως, ζ=Σ(n+1)exp[-β(n+1/2)ħω] για n=0,1,2 έως και το άπειρο. 

Αν οι κατάλληλοι σταθεροί όροι βγούν εκτός της σειράς, προκύπτει ότι:  

ζ=exp(βħω/2)Σ(n+1)exp[-β(n+1)ħω] (έτσι ώστε να εμφανιστεί και στον εκθέτη του exp ο όρος 

(n+1) που υπάρχει ήδη στη σειρά λόγω του εκφυλισμού).  

Όμως η σειρά Σ(n+1)exp[-β(n+1)ħω] που υπάρχει στη ζ και την οποία πρέπει να υπολογίσουμε 

είναι ίση με την παράγωγο της σειράς Σexp[-β(n+1)ħω] ως προς (-βħω).  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σειρά Σexp[-α(n+1)]=exp(-α)/{1-exp(-α)} με δείκτη του αθροίσματος το 

n που παίρνει τιμές από 0 έως άπειρο (α: σταθερά), βρίσκουμε τελικά μετά και από την 

παραγώγιση ότι: 

ζ=exp(βħω/2)exp(βħω)/[exp(βħω)-1]
2
. 

Για Ν κβαντικούς αρμονικούς ταλαντωτές εφόσον είναι και διακρίσιμοι, Ζ=ζ
Ν
. 

β) U=-∂lnZ/∂β 

γ) F=-KBTlnZ 

δ) CV=(∂U/∂Τ)V 

 

 

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) Γενικά, η μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού ΖG δίνεται από τη σχέση ΖG=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. 

Αθροίζοντας πρώτα πάνω σε όλες τις μικροκαταστάσεις με καθορισμένο N και μετά πάνω σε όλες 

τις δυνατές τιμές του Ν (από 0 έως άπειρο), μπορούμε να βρούμε τη ΖG ως εξής: 

ZG=Σexp(βμN)Σexp(-βΕr) όπου το πρώτο άθροισμα είναι για το δείκτη Ν και το δεύτερο για το 

δείκτη r(N) για καθορισμένο Ν. Όμως Σexp(-βΕr)=Z(Ν,T,V), η συνάρτηση επιμερισμού του 

κλασικού ιδανικού αερίου που δίνεται από την έκφραση: Ζ(N,T,V)={[(2πmKBT/h
2
)
3N/2

]V
N
}/N!. 

Επομένως, ZG=Σexp(βμN)Ζ(Ν,Τ,V)=Σ{[exp(βμ)](2πmKBT/h
2
)
3/2

V}
N
/N! με δείκτη το Ν που 

παίρνει τιμές από 0 έως άπειρο.  

Η σειρά αυτή απείρων όρων είναι η συνάρτηση e
x
 όπου x= exp(βμ)(2πmKBT/h

2
)
3/2

V. 



Eπομένως, ZG=e
x
. 

β) Φ=-KBTlnZG 

γ, δ) Γνωρίζουμε ότι Φ=F-μΝ. Χρησιμοποιώντας τη γενική μορφή της θεμελιώδους ταυτότητας της 

θερμοδυναμικής ΤdS=dU+PdV-μdN και τη σχέση για το F=U-TS, βρίσκουμε άμεσα τη σχέση για 

το ολικό διαφορικό dΦ. Πιο συγκεκριμένα, dΦ=-PdV-SdT-Ndμ. 

Αν γράψουμε το dΦ και ως άθροισμα των μερικών παραγώγων του ως προς τις μεταβλητές V, T 

και μ και εξισώσουμε τους συντελεστές των δύο σχέσεων για το dΦ, προκύπτουν οι S και P ως 

εξής: S=-(∂Φ/∂Τ)V,μ και P=-(∂Φ/∂V)T,μ. Επομένως, αν παραγωγίσουμε το Φ που έχει βρεθεί στο  

ερώτημα β ως προς Τ και V, αντίστοιχα, βρίσκουμε τα S και P ως συνάρτηση των Τ, V και μ.  

Το P θα μπορούσε εναλλακτικά να βρεθεί και απευθείας από τη ΖG αν χρησιμοποιήσουμε τη σχέση 

PV=KBTlnZG (ή μέσω του Φ από τη σχέση Φ=-PV). Προφανώς, P=NKBT/V (καταστατική εξίσωση 

κλασικού ιδανικού αερίου). 

 

 

 

 


