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ΘΕΜΑ 1  
I. α) Με χρήση της θεμελιώδους παραγώγου 1/Τ=(∂S/∂U)Ν,V, βρίσκουμε ότι:  

Τ=(3U
2/3

)/[c(NV)
1/3

]  (1), ως συνάρτηση των Ν, U και V. 

β) Η P μπορεί να υπολογιστεί πχ. μέσω του πρώτου νόμου της θερμοδυναμικής ΤdS=dU+PdV από 

τη σχέση P=-(∂U/∂V)Ν,S (για σταθερή S, dS=0). Τελικά, P=[(NV)
1/2

(cT/3)
3/2

]/V ως συνάρτηση των 

N, T και V. 

γ) CV=(δQ/dT)V,Ν=Τ(∂S/∂T)V,Ν. Τελικά, CV=1/2(c
3
NVT/3)

1/2
 ως συνάρτηση των N, T και V 

 (πρώτα πρέπει να αντικατασταθεί στην αρχική έκφραση της S η U ως συνάρτηση του Τ (από την 

(1) για να μπορεί να γίνει η παραγώγιση της S ως προς Τ. 

 

ΙΙ. α) Η Τ0,ελάχ αντιστοιχεί σε ΔSσυστ=0 δηλαδή σε αντιστρεπτή διεργασία. 

ΔSσυστ=ΔSA+ΔSB=0 όπου πχ. ΔSA=∫δQ/T=∫CVdT/T με όρια ΤΑ και Τ0 όπου το CV δίνεται από το 

ερώτημα γ) του I. Ομοίως, ΔSB=∫CVdT/T με όρια ΤΒ και Τ0 (T0 η αντίστοιχη ελάχιστή του τιμή) 

Τελικά, βρίσκουμε ότι Τ0,ελάχ=[(ΤΑ
1/2

+ΤΒ
1/2

)/2]
2
 

Η Τ0,μέγ αντιστοιχεί σε Wπαρ=0. Κατά συνέπεια, Qολ=0 (=QA+QB) όπου πχ. QA=∫CVdT με όρια ΤΑ 

και Τ0. Ομοίως, QB=∫CVdT με όρια ΤΒ και Τ0 (T0 η αντίστοιχη μέγιστή του τιμή) 

Τελικά, βρίσκουμε ότι Τ0,μέγ=[(ΤΑ
3/2

+ΤΒ
3/2

)/2]
2/3

 

β) To Wπαρ,μέγ αντιστοιχεί στην Τ0,ελάχ (δηλαδή σε αντιστρεπτή διεργασία με Wπαρ,μέγ =-Qολ, >0) 

Τελικά, Wπαρ,μέγ=1/3(c
3
NV/3)

1/2
{(ΤΑ

3/2
+ΤΒ

3/2
-2[(ΤΑ

1/2
+ΤΒ

1/2
)/2]

3
}. 

 

 

ΘΕΜΑ 2  

I. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η εντροπία του υλικού S είναι συνάρτηση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών Τ, Η γράφουμε το ολικό διαφορικό της ως dS=(∂S/∂T)HdT+(∂S/∂H)TdH. 

Εφόσον η διεργασία που λαμβάνει χώρα για την απομαγνήτισή του γίνεται υπό αδιαβατικές 

συνθήκες (καθώς η ένταση του πεδίου μειώνεται πολύ αργά στο 0) πρέπει dS=0 (S=σταθ.). 

Επομένως, dT/dH=-(∂S/∂H)T/(∂S/∂T)H, (1) όπου (∂S/∂H)T = (∂M/∂Τ)H από την σχέση Maxwell που 

δίδεται ενώ (∂S/∂T)H=CH/T (από τον αντίστοιχο ορισμό για την θερμοχωρητικότητα CH υπό 

μαγνητικό πεδίο σταθερής έντασης Η).  

Από τη σχέση για τη μαγνήτιση Μ=χμΗ και τη έκφραση της χμ μπορεί να υπολογιστεί η μερική 

παράγωγος (∂Μ/∂Τ)Η και κατά συνέπεια η (∂S/∂H)T.  

Αντίστοιχα από την έκφραση της CΗ μπορεί να υπολογιστεί η μερική παράγωγος (∂S/∂T)H. 

Τελικά, με αντικατάσταση των δύο μερικών παραγώγων που βρίσκουμε παραπάνω στην (1) και με 

απλή ολοκλήρωση για τα κατάλληλα όρια (Τ1, Ττελ για την θερμοκρασία και 0, Η για το πεδίο), 

καταλήγουμε στην τελική θερμοκρασία του υλικού Ττελ=[c/(c+αH
2
)]

c/2α
Τ1 (ως συνάρτηση των Τ1, Η 

και των σταθερών α, c). 

 

II. α) Για να δείξουμε ότι η έκφραση S(λ)=-ln∑pn
λ
 (άθροισμα είναι για όλες τις Ν καταστάσεις με 

δείκτη n=1…N) ικανοποιεί το κριτήριο της εκτατικότητας για το σύστημα (ανεξαρτήτως λ), αρκεί 

να χωρίσουμε το σύστημα σε δύο ανεξάρτητα υποσυστήματα πχ. Α, Β και να δείξουμε ότι 

Sολ=SA+SB. 

Στα Α, Β, οι πιθανότητες να βρίσκονται στις δυνατές καταστάσεις τους (έστω ότι τις συμβολίζουμε 

με το δείκτη i για το Α και είναι πλήθους ΝΑ και με το δείκτη j για το Β και είναι πλήθους ΝΒ) θα 

είναι pi και pj (για την κατάσταση i του Α και την j του Β, αντίστοιχα).  

Για το σύστημα, οι n καταστάσεις του θα δίνονται από τις (i, j) των Α, Β με πιθανότητες 

pn=p(i,j)=pipj (ανεξάρτητα μεταξύ τους τα ενδεχόμενα να βρεθεί το Α στην i και το Β στην j). 



Επομένως, Sολ=-ln∑pn
λ
=-ln∑(pipj)

λ
=-ln(∑pi

λ
∑pj

λ
) όπου τα αθροίσματα είναι ανεξάρτητα (το πρώτο 

με δείκτη i όπου i=1…NA και το δεύτερο με δείκτη j όπου j=1…NB). 

Τελικά, Sολ=-ln(∑pi
λ
∑pj

λ
)=-ln(∑pi

λ
)-ln(∑pj

λ
)=SA+SB. 

 

β) Επειδή η S είναι (νεπέριος) λογάριθμος του ∑pn
λ
 και είναι μια αύξουσα συνάρτηση για όλα τα 

pn, αρκεί το ∑pn
λ
 να παρουσιάζει αντίστοιχο ακρότατο.  

Επίσης επειδή η Ε είναι δεδομένη, μόνο οι καταστάσεις με αυτήν την ενέργεια θα έχουν μη 

μηδενική πιθανότητα να βρεθεί το σύστημα ενώ θα ισχύει προφανώς η συνθήκη κανονικοποίησης 

των πιθανοτήτων ∑pn=1 για n=1…N(Ε) όπου Ν(Ε) είναι οι καταστάσεις με αυτήν την ενέργεια 

(αυτή είναι και η βοηθητική μας συνθήκη). 

Κάνουμε χρήση της μεθόδου των πολλαπλασιαστών Lagrange για να βρούμε τις pn που 

μεγιστοποιούν την S (με δεδομένη Ε). Επομένως, μ(∑pn-1)=0 όπου μ ο πολλαπλασιαστής Lagrange 

και (∂/∂pn)[(∑pn
λ
)-μ(1-∑pn)]=0 για τις pn όπου η ∑pn

λ
 παρουσιάζει ακρότατο. 

Τελικά, λpn
λ-1

+μ=0 ή pn=(-μ/λ)
1/λ-1 

Με αντικατάσταση του pn στην ∑pn=1, βρίσκουμε ότι pn=1/N(Ε) και ότι μ=-λ[1/Ν(Ε)]
λ-1 

Επομένως, οι πιθανότητες που μεγιστοποιούν την S εξαρτώνται μόνο από τον αριθμό καταστάσεων 

του συστήματος δεδομένης Ε. 

 

 

ΘΕΜΑ 3  

α) Οι λ “κινήσεις” αντίστοιχων τμημάτων της πολυμερικής “αλυσίδας” κατά μήκος του άξονα x 

(και προς τις δύο κατευθύνσεις του) αντιστοιχούν σε ενέργεια Ε=λε ενώ οι υπόλοιπες Ν-λ κινήσεις 

αντιστοιχούν σε μηδενική ενέργεια. 

Με χρήση της μικροκανονικής κατανομής, βρίσκω τον αριθμό μικροκαταστάσεων W ως τον 

αριθμό διευθετήσεων (τρόπων) για τις λ “κινήσεις” αντίστοιχων τμημάτων της “αλυσίδας” από το 

σύνολο των Ν με βάση το συνδυασμό των Ν ανά λ ενώ λαμβάνεται υπόψιν και ο εκφυλισμός για 

τις δύο κατευθύνσεις του άξονα των x αφού αντιστοιχούν σε διπλά εκφυλισμένη “κατάσταση” του 

συστήματος με την ίδια ενέργεια ε. Επομένως,  W=N!/[λ!(N-λ)!]*2
λ
 όπου λ=Ε/ε (0≤λ≤Ν, λ>>), 

β) S=KBlnW όπου αντικαθιστούμε όλα τα παραγοντικά κάνοντας χρήση της προσέγγισης του 

Stirling lnN!≈NlnN-N για Ν>>. Τελικά προκύπτει ότι: 

S=KBN{(E/Νε)ln2-(E/Νε)ln(E/Nε)-[1-(Ε/Νε]ln[1-(E/Nε)]} 

γ) 1/Τ=(∂S/∂E)N=(KB/ε){ln2-ln(E/Nε)+ln[1-(E/Nε)]} (1) 

δ) F=E-TS όπου από την (1) προκύπτει ότι Ε=2Νε/(2+e
ε/Κ

Β
Τ
) ενώ η S δίνεται από το ερώτημα β. 

ε) Η θερμοχωρητικότητά της (για σταθερό Ν ή μήκος) θα δίνεται από τη σχέση CN=(∂Ε/∂Τ)N.  

Τελικά, CN=[ΚΒΝ(ε/ΚΒΤ)
2
(2e

ε/Κ
Β

Τ
)]/(2+e

ε/Κ
Β

Τ
)
2 

 

 

ΘΕΜΑ 4  

Καθώς το σύστημα βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία με θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας Τ, 

χρησιμοποιούμε την κανονική συλλογή. 

α) Εξ΄ ορισμού Ζ=Σgnexp(-Εn/ΚΒΤ) όπου Εn η ενέργεια της n μικροκατάστασης και gn o τυχόν 

παράγοντας εκφυλισμού της (η άθροιση γίνεται πάνω στις μικροκαταστάσεις που έχουν 

διαφορετική ενέργεια).  

Επίσης, Ζ=(ζ)
Ν
 όπου ζ θα μπορούσε να οριστεί ως η συνάρτηση επιμερισμού κάθε τμήματος της 

χορδής που μπορεί να βρεθεί σε δύο δυνατές καταστάσεις (1, 2) με ενέργεια ε1 και ε2 και μήκος l1 

και l2, αντίστοιχα, ενώ βρίσκεται και υπό την επίδραση της δύναμης F (τα τμήματα θεωρούνται 

διακρίσιμα). 

Είναι προφανές ότι αν Ν1 τμήματα της χορδής βρίσκονται στην κατάσταση 1, τότε η χορδή έχει 

ενέργεια Ε=Ν1ε1+(N-N1)ε2 αφού τα υπόλοιπα Ν-Ν1 τμήματα βρίσκονται τότε στην κατάσταση 2.  

Αντίστοιχα, το μήκος της θα είναι L=Ν1l1+(N-N1)l2.  



Εφόσον όμως η εφαρμογή δύναμης F έχει ως συνέπεια να μειωθεί η ενέργεια της χορδής κατά FL 

(σε σχέση με την αρχική Ε), τότε Ε
΄
=Ε-FL=Ν1ε1+(N-N1)ε2-F[Ν1l1+(N-N1)l2] ή   

Ε΄= Ν1(ε1-Fl1)+(N-N1)(ε2-Fl2). Η έκφραση αυτή περιέχει δύο όρους που αντιστοιχούν σε δύο 

“ισοδύναμες” καταστάσεις με ενέργειες ε1-Fl1 και ε2-Fl2 (υπό την επίδραση της F) στις οποίες 

βρίσκονται Ν1 και Ν-Ν1 τμήματα, αντίστοιχα.. 

Επομένως ζ=exp[-(ε1-Fl1)/ΚΒΤ]+exp[-(ε2-Fl2)/ΚΒΤ] 

και, τελικά, Ζ={exp[-(ε1-Fl1)/ΚΒΤ]+exp[-(ε2-Fl2)/ΚΒΤ]}
Ν
 

 

Σημείωση: Εναλλακτικά, θα μπορούσε να υπολογιστεί απευθείας η Ζ ως άθροισμα πάνω σε μια 

μεταβλητή ni που να χαρακτηρίζει σε ποια από τις δύο καταστάσεις (1 ή 2) βρίσκεται το τμήμα i 

της χορδής (για όλα τα i=1…Ν) και με τις ενέργειες να είναι Ε-FL (όπου πχ. Ε=Σεni για όλα τα i) 

 

β) U=-(∂lnZ/∂β)N,F όπου β=1/ΚΒΤ. Τελικά βρίσκουμε ότι, 

U=N{(ε1-Fl1)exp[-(ε1-Fl1)/ΚΒΤ]+(ε2-Fl2)exp[-(ε2-Fl2)/ΚΒΤ]}/ 

{exp[-(ε1-Fl1)/ΚΒΤ]+exp[-(ε2-Fl2)/ΚΒΤ]}. 

γ) Η ελεύθερη ενέργεια Helmholtz δίνεται από τη σχέση FΗ=-KBTlnZ 

δ) S=(U-FΗ)/T 

ε) <L>=-(∂FH/∂F)N,T=KBT(∂lnZ/∂F)N,T όπου <L> είναι το μέσο μήκος υπό την επίδραση της F 

(Έχουμε δείξει στο μάθημα την αντίστοιχη σχέση για πίεση-όγκο καθώς και για το μαγνητικό 

πεδίο-μαγνήτιση/μέση μαγνητική ροπή).  

Eναλλακτικά, θα μπορούσε να βρεθεί από τον ορισμό της μέσης τιμής με τις αντίστοιχες 

πιθανότητες ως πηλίκα των παραγόντων Boltzmann προς τη ζ. 

Τελικά, <L>= N{l1exp[-(ε1-Fl1)/ΚΒΤ]+l2exp[-(ε2-Fl2)/ΚΒΤ]}/ 

{exp[-(ε1-Fl1)/ΚΒΤ]+exp[-(ε2-Fl2)/ΚΒΤ]}. 

στ) Για F=0 και ε1=ε2 (ενώ l1≠l2) βρίσκουμε ότι: 

U=Nε1, FH=-NKBTln[2exp(-ε1/ΚΒΤ)], S=N{ε1+KBTln[2exp(-ε1/ΚΒΤ)]}/Τ και <L>=Ν(l1+l2)/2. 

Παρατηρούμε ότι απουσία δύναμης και για δύο ενεργειακές καταστάσεις ίδιας ενέργειας, το μέσο 

μήκος της χορδής προκύπτει από τα μισά τμήματα της (Ν/2) να είναι στην κατάσταση 1 και τα 

άλλα μισά στην 2 ενώ η εντροπία της τότε μεγιστοποιείται.  


