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ΘΕΜΑ 1
Δίνεται η εντροπία του κλασικού ιδανικού αερίου, ως συνάρτηση των  U,  V και Ν, 
από την έκφραση: S=(N/Ni)Si+NKln[(V/Vi)(U/Ui)3/2(Ni/N)5/2] (1) (όπου Si,  Vi, Ui,  Ni: 
θετικές σταθερές και Κ η σταθερά του Boltzmann)
α) F=U-TS. Εφόσον ζητείται να υπολογιστεί ως συνάρτηση των Ν,V,Τ πρέπει να 
εκφράσουμε τα U, S ως συνάρτηση των ανεξάρτητων μεταβλητών N,V,T. 
Γνωρίζουμε ότι U=3NKT/2 για το κλασικό ιδανικό αέριο και αντικαθιστώντας το U 
στην (1) εκφράζουμε και το S συναρτήσει των Ν,V,T [Το U μπορεί να υπολογιστεί 
και από την 1/T=(∂S/∂U)N,V].
Τελικά, F(N,V,T)=(3K/2-Si/Ni)NT-NKTln[(V/Vi)(3NiKT/2Ui)3/2(Ni/N)].
Η ενθαλπία δίνεται από τη σχέση H=U+PV. Γνωρίζουμε ότι PV=NKT (από την 
καταστατική εξίσωση). Επίσης μπορεί να υπολογιστεί η P ως P=-(∂F/∂V)T,V. 
Επομένως, Η=(Ν,V,T)=5NKT/2.

β) G=F+PV. Αντικαθιστώντας το V=NKT/P βρίσκουμε τελικά ότι
G(N,P,T)=(5K/2-Si/Ni)NT-NKTln[(ΝiKTi/PVi)(3NiKT/2Ui)3/2].

γ) μ=(∂F/∂N)V,T. Επομένως, με παραγώγιση του F ως προς N, βρίσκουμε ότι 
μ(Ν,Τ,V)=(5K/2-Si/Ni)T-KTln[(V/Vi)(3NiKT/2Ui)3/2(Ni/N)].

δ) Φ=F-μΝ. Για να βρούμε το Φ ως συνάρτηση των T,V,μ εκφράζουμε αρχικά το Ν 
ως συνάρτηση του μ από τη σχέση του προηγούμενου ερωτήματος. 
Πιο συγκεκριμένα, Ν=(V/Vi)(3NiKT/2Ui)3/2Niexp[Si/KNi-5/2+μ/ΚΤ].
Επομένως, με αντικατάσταση του F και χρήση της παραπάνω σχέσης βρίσκουμε ότι: 
Φ(Τ,V,μ)=-ΝiKT(V/Vi)(3NiKT/2Ui)3/2exp[Si/KNi-5/2+μ/ΚΤ].
Το χημικό δυναμικό μ ουσιαστικά εκφράζει την ενέργεια που ελευθερώνεται ή 
απορροφάται σε οποιαδήποτε χημική αντίδραση και δίνεται από τη παράγωγο της F 
ως προς το Ν (υπό σταθερά Τ,V). Επιπλέον, ισούται με την γραμμομοριακή ελεύθερη 
ενέργεια Gibbs (υπό σταθερή P).

ΘΕΜΑ 2
α)  Η  μικροκανονική  κατανομή  μελετά  κλειστά  συστήματα  που  είναι  θερμικά 
απομονωμένα από το περιβάλλον, έχουν σταθερή (εσωτερική) ενέργεια και όλες οι 
επιτρεπτές μικροκαταστάσεις τους είναι ισοπίθανες. 
Η  κανονική  κατανομή  μελετά  κλειστά  συστήματα  που  βρίσκονται  σε  θερμική 
ισορροπία  με  θερμική  δεξαμενή  σταθερής  θερμοκρασίας,  έχουν  σταθερή  μέση 
ενέργεια  ενώ  οι  αντίστοιχες  πιθανότητες  δίνονται  από  τον  σχετικό  παράγοντα 
Boltzmann (της κβαντικής κατάστασης) προς τη συνάρτηση επιμερισμού.

β) Με χρήση της μικροκανονικής κατανομής και θεωρώντας ότι έστω Ν0 σωματίδια 
βρίσκονται στη στάθμη μηδενικής ενέργειας και τα υπόλοιπα Ν-Ν0=Ν1 είναι στην 
στάθμη ενέργειας ε (U=Ν1ε) βρίσκουμε τον εφικτό αριθμό μικροκαταστάσεων Ω ως 



το πλήθος των συνδυασμών (διευθετήσεων) των N ανά Ν0 (ή Ν1) ως Ω=Ν!/(Ν0!Ν1!). 
S(U)=ΚlnΩ=K[NlnN-(U/ε)ln(U/ε)-(Ν-(U/ε))ln(N-(U/ε)).
Προφανώς η  S είναι μέγιστη για Ν0=Ν1=Ν/2 με τιμή S=KΝln2.
Αντίστοιχα είναι ελάχιστη για Ν0=0 (Ν1=Ν) ή για Ν0=Ν (Ν1=0) με μηδενική τιμή.

γ) Η Τ υπολογίζεται από την 1/Τ=∂S/∂U=(∂S/∂N1)(∂N1/∂U).
Τελικά T=ε/{Kln[(Nε/U)-1]}. Η Τ<0 αν Ν0<Ν1.

δ) CV=(∂U/∂T)V=ε(∂Ν1/∂T)V=[ΚN0N1ln2(N0/N1)]/N>0 ανεξαρτήτου Τ. 

ε) Στην κανονική κατανομή βρίσκουμε αρχικά τη συνάρτηση επιμερισμού Ζ.
Ζ=(Σe-βEi)Ν (για όλες τις κβαντικές καταστάσεις i) (β=1/ΚΤ). 
Τελικά Ζ=[1+exp(-βε)]Ν.
F=-KTlnZ=-NKTln[1+exp(-βε)].
U=-∂lnZ/∂β=Νεexp(-βε)/[1+exp(-βε)]
S=(U-F)/T
CV=(∂U/∂T)V={Nε2exp(-ε/KT)}/{ΚΤ2[1+exp(-ε/ΚΤ)]2}

ΘΕΜΑ 3
)  α Z=[Σgnexp(-βεn)]N με άθροισμα για όλα τα  n=0,1,...∞, εn=(n+1/2)ħω και  βαθμό 

εκφυλισμού gn=n+1. Με αντικατάστασή τους έχουμε ότι: 
Ζ=exp(βħω/2){-∂/∂(βħω)Σ[exp(-βħω(n+1))]}. 
Το άθροισμα είναι μια πρόοδος με λόγο λ<1 και το αποτέλεσμά της δίνεται από το 
πρώτο όρο (για n=0) exp(-βħω) δια το (1-λ) όπου λ=exp(-βħω).
Τελικά Ζ={exp(3βħω/2)/[exp(βħω)-1]2}N.

β) F=-KTlnZ=(-3ħωΝ/2)+NKTln[exp(βħω)-1]2

γ) U=-∂lnZ/∂β=(-3ħωΝ/2)+2Nħωexp(βħω)/[exp(βħω)-1]
σU=∂2lnZ/∂β2=-∂U/∂β

δ) S=(U-F)/T

ε) CV=(∂U/∂T)V

ΘΕΜΑ 4
α) Η μεγάλη συνάρτηση επιμερισμού στα πλαίσια της μεγαλοκανονικής κατανομής 
δίνεται από τη γενική έκφραση: ΖG=Σexp[β(μΝ-εr(N))] με (διπλό) άθροισμα για τα N 
και τις (μικρο)καταστάσεις  r(N).  Eδώ εr(N)=-ε(n1+n2)+Wn1n2 (n1 και  n2:  μεταβλητές 
που  εκφράζουν  τους  αριθμούς  κατάληψης  της  μοναδικής  κβαντικής  στάθμης  του 
συστήματος και παίρνουν τιμές 0 ή 1, αντίστοιχα, αν είναι άδεια η κατηλειμμένη με 
ένα ηλεκτρόνιο).
Με βάση τα δεδομένα για  τα πλήθη κατάληψης της μοναδικής κβαντικής στάθμης 
του συστήματος, τους εφικτούς προσανατολισμούς του σπιν των ηλεκτρονίων καθώς 
και  την  επιπλέον απωστική  αλληλεπίδραση  W που υπάρχει  όταν καταλαμβάνεται 
αυτή η στάθμη από δύο ηλεκτρόνια βρίσκουμε άμεσα ότι:



ΖG=1+2exp[β(μ+ε)]+exp[β(2μ+2ε-W] ως συνάρτηση των μ,ε και Τ (β=1/ΚΤ).

β) Φ=-ΚΤlnZG ή Φ(T,μ,ε)=-ΚΤln{1+2exp[β(μ+ε)]+exp[β(2μ+2ε-W]}.

γ) <N>=∂lnZG/∂(βμ)Τ,V=ΚΤ∂lnZG/∂(μ)  ή <Ν>=-∂Φ/∂(μ)Τ,V. Επομένως τελικά,
<Ν>(T,μ,ε)=2{exp[β(μ+ε)]+exp[β(2μ+2ε-W]}/{1+2exp[β(μ+ε)]+exp[β(2μ+2ε-W]}.


