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ΘΕΜΑ 1
α) Από τη συνάρτηση επιμερισμού του ιδανικού αερίου Ζ, υπολογίζουμε την 
ελεύθερη ενέργεια κατά Helmholtz F=-KTlnZ (Κ η σταθερά του Boltzmann) 
και, στη συνέχεια, από τη σχέση F=U-TS με χρήση της U=3NKT/2 υπολογίζουμε 
την εντροπία S=(U-F)/T=KN[ln(V/N)+(3/2)lnT+1/2+(3/2)ln(2πmK)-3lnh] 
όπου ο όρος 1/2+(3/2)ln(2πmK)-3lnh είναι σταθερά (ανεξάρτητη των N,V,T).

β) Το παραγόμενο έργο θα είναι μέγιστο για το δοχείο σε θερμοδυναμική ισορροπία 
όταν η εντροπία δε μεταβληθεί μεταξύ αρχικής και τελικής κατάστασης (ΔS=0). 
Τότε, Wμεγ=-ΔU (με εφαρμογή του 1ο θερμοδυναμικού νόμου) = 
(3NKT0/2){1-[(4V1V2)/(V1+V2)2]1/3} 
ενώ Ττελ=T0[(4V1V2)/(V1+V2)2]1/3 όπως προκύπτει από την παραπάνω συνθήκη 
Sαρχ= Sτελ (στην αρχική κατάσταση προσθέτουμε τις εντροπίες των δύο τμημάτων ενώ 
στη τελική κατάσταση υπάρχει ένας μόνο όρος, η εντροπία του δοχείου)

ΘΕΜΑ 2
α)  Οι  καταστάσεις  του  συστήματος  είναι  συνολικά  5  με  ενέργεια  Εi για  την 
κατάσταση i: 
Ε1=-4ε (4 σωματίδια στην στάθμη με ενέργεια –ε), 
Ε2=-2ε (3  σωματίδια στη στάθμη με ενέργεια  –ε και 1 στη στάθμη με ενέργεια ε), 
Ε3=0 (2 σωματίδια στη στάθμη με ενέργεια –ε και 2 στη στάθμη με ενέργεια ε), Ε4=2ε 
(1 σωματίδιο στη στάθμη με ενέργεια –ε και 3 στη στάθμη με ενέργεια ε), 
και Ε5=4ε (4 σωματίδια στην στάθμη με ενέργεια ε) 
[τα σωματίδια δεν υπόκεινται στην απαγορευτική αρχή του Pauli  αφού ακολουθούν 
τη στατιστική ΒΕ]. 

β) ζ=Σe-βEi (για όλες τις καταστάσεις i) άρα ζ=1+e4βε+e2βε+e-2βε+e-4βε  (β=1/KT)
Pi=e-βEi/ζ (η πιθανότητα κατάληψης για την κατάσταση i) άρα:
P1=e4βε/ζ, P2=e2βε/ζ, P3=1/ζ, P4=e-2βε/ζ, και P5=e-4βε/ζ.

γ) E=-(∂lnζ/∂β)=-2ε[2e4βε-2e-4βε+e2βε-e-2βε]/[1+e4βε+e-4βε+e2βε+e-2βε]

Για Τ<<, β>> άρα ζ τείνει στο άπειρο ενώ P1=1, P2=P3=P4=P5=0 και E=-4ε.
T>>, β<< άρα ζ=5 ενώ P1=P2=P3=P4=P5=1/5 και E=0.

ΘΕΜΑ 3
α) Ω=2N

β) P(ε=ε0)=e-βεo/ζ και P(ε=ε1)=e-βε1/ζ όπου ζ=e-βεo+e-βε1. 
γ) Aφού τα σωματίδια είναι ανεξάρτητα (και διακρίσιμα), Ζ=ζΝ. 
δ) <E>=U=N<ε>=N[P(ε=ε0)ε0+ P(ε=ε1)ε1]
ε) F=-KTlnZ=-KTNln(e-βεo+e-βε1)



ζ) S=(U-F)/T=KNln(e-βεo+e-βε1)+N/T{e-βεoε0/ζ+e-βε1ε1/ζ}. 
S=μέγιστο για Τ>> με τιμή KNln2.

ΘΕΜΑ 4
α) 2N αφού κάθε σωματίδιο έχει μόνο δύο δυνατούς προσανατολισμούς
β)  Αν  (N-m)/2 σπιν  έχουν  προσανατολισμό  προς  τα  πάνω,  (N+m)/2 σπιν (τα 
υπόλοιπα από τα Ν) θα έχουν προσανατολισμό προς τα κάτω. Άρα ο αριθμός αυτών 
των καταστάσεων θα είναι Ν(E=mμΗ)=N!/[(N-m/2)!(N+m/2]!

γ) S=KlnΝ(E).  Με αντικατάσταση  από  το  παραπάνω ερώτημα  και  με  χρήση της 
προσεγγιστικής σχέσης του Stirling προκύπτει ότι: 
S(E,H,N)=-KN{(1/2-E/2μΗΝ)ln(1/2-E/2μΗΝ)+(1/2+E/2μΗΝ)ln(1/2+E/2μΗΝ)}

δ) 1/T=(∂S/∂E)H,N=-(K/2μΗ)ln[(1+E/μΗΝ)/(1-E/μΗΝ)]
Λύνοντας ως προς E προκύπτει ότι: E=-(μΗΝ)tanh(μΗ/KT)

ε) M=-E/H==(μΝ)tanh(μΗ/KT)

ΘΕΜΑ 5
α) Για γωνία θ=0° μεταξύ του πεδίου και της ροπής ενός ατόμου, E=-μ0Β 
Για γωνία θ=120° μεταξύ του πεδίου και της ροπής ενός ατόμου, E=μ0Β/2
Για γωνία θ=240° μεταξύ του πεδίου και της ροπής ενός ατόμου, E=μ0Β/2

β) Z=ζΝ=(eβμοΒ+2e-βμοΒ/2)N

γ) E=-(∂lnZ/∂β)=-Nμ0B(1-e-3βμοΒ/2)/(1+2e-3βμοΒ/2)
και M=-E/B.
Για Τ<<, M=Nμ0 και Ε=-Nμ0Β ενώ για T>>, M=0 και Ε=0.


