
Skriftlig deltentamen, FYTA12 Statistisk fysik, 6hp,

28 Februari 2012, kl 10.15–15.15.

Till̊atna hjälpmedel:
Ett a4 anteckningsblad, skrivdon.

Totalt 30 poäng. För godkänt: 15 poäng. För väl godkänt: 24 poäng.

Obs! Uppgifterna är inte nödvändigtvis ordnade efter sv̊arighetsgrad.

En deluppgift kan ofta lösas oberoende av tidigare deluppgifter, ibland genom att utnyttja
n̊agot som finns angivet och som skulle visas i tidigare deluppgifter.

Resultatet kommer att ansl̊as i Teoretisk Fysiks korridor s̊a snart det är klart.

Lite fakta om proteinmodeller, som deltar mycket i den här tenta-

men

Den här tentamen inneh̊aller ovanligt mycket faktatext att läsa. I gengäld är omf̊anget p̊a
uppgifterna lite mindre än i en vanlig tentamen.

Proteiner best̊ar av en kedja av 20 olika sorters aminosyror. I kroppen veckar de ihop till
sig till en särskild form, sitt naturliga tillst̊and. En viktig orsak till att de veckar sig är att
vissa aminosyror stöts bort av vatten (de är hydrofoba), medan andra dras till vatten (de
kallas polära). Många proteiner veckar sig s̊a att ytterhöljet, som ju kommer i kontakt med
vatten, best̊ar mest av polära aminosyror, medan innandömet best̊ar mycket av hydrofoba
aminosyror.

• = hydrofob
◦ = polär

Veckningstemperaturen Tv definieras som den temperatur d̊a hälften av proteinerna (av det
slag som studeras) är i veckat tillst̊and. Om temperaturen är högre än Tv börjar proteinerna
veckla ut sig. Ett typiskt värde p̊a Tv är lite över kroppstemperatur. Tur det – proteinerna
är veckade som de ska i kroppen!
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1. Minsta möjliga modell (7p)

En väldigt enkel modell av proteiner har bara tv̊a sor-
ters aminosyror: hydrofoba och polära. Modellen är
tv̊a-dimensionell, och proteinerna kan bara lägga sig i
ett kvadratiskt rutnät. Det f̊ar inte finnas mer än en
aminosyra i en punkt i rutnätet. Modellen kallas hp-

modellen. För varje par av hydrofoba aminosyror som
är intill varandra f̊ar systemet ett negativt energibidrag
−ε.

Ett ”mini-protein” i hp-modellen best̊ar bara av fyra aminosyror, med ändpunkterna hyd-
rofoba.

•—◦—◦—• • =hydrofob, ◦ =polär.
1 2 3 4

Om de tv̊a hydrofoba aminosyrorna kommer intill varandra är mini-proteinet veckat i sitt
naturliga tillst̊and. Energin är −ε. Annars är det obundet och har energi 0.

a) [2p] betrakta mini-proteinet i hp-modellen. Bestäm statistiska vikten Ωv för veckat till-
st̊and. Bestäm ocks̊a den statistiska vikten Ωo för obundet tillst̊and. Ledning: Definitionen
av ”veckat” är translations– och rotationsinvariant. Det gör att man kan h̊alla aminosyra 1
och 2 stilla när man räknar olika möjliga mikrotillst̊and.

Lösning: Den uppgiften löses bäst grafiskt, men här blir det text. H̊all partikel 1 och 2
fixa. Kedjan kan sedan fortsätta rakt fram (f), vrida höger (h), eller vänster (v). Samma
gäller för hur kedjan fortsätter efter partikel 3. Om man ritar ser man att alla varianter är
till̊atna, eftersom inga aminosyror hamnar p̊a samma plats. Det ger 9 tillst̊and. Tv̊a av dem
är veckade: h-h och v-v. Allts̊a Ωv = 2, Ωo = 7.

b) [2p] Uttryck mini-proteinets veckningstemperatur Tv som funktion av ε, Ωb och Ωo.

Lösning: pα ∝ Ωα exp(−βEα) ger att bägge tillst̊anden är lika sannolika d̊a Ωv exp(−βEv) =
Ωo exp(−βEo). Energierna Ev = −ε och Eo = 0 ger Tv = ε/k ln(7/2).

c) [1p] Energin mellan tv̊a hydrofoba aminosyror är en indirekt kemisk växelverkan. Det gör
att den är lite svagare än en typisk kemisk bindningsenergi. Uppskatta veckningstempera-
turen för mini-proteinet. Ger denna minimalistiska modell en rimlig uppskattning av Tv för
proteiner i kroppen?
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Lösning: Med ε ∼ 0.1 eV f̊ar Tv ∼ 103K, vilket är ganska hyggligt. Den är uppgiften kan
faktiskt lösas utan övriga deluppgifter: det enda sättet att f̊a rätt dimension är T ∝ ε/k, och
för ett s̊a här litet system kan det inte finnas s̊a väldigt stora eller små konstanter framför.
Det g̊ar bra att anta ε upp mot 1 eV, och att lägga in subjektiva bedömningar av vad som
är ”bra” värden p̊a Tv.

d) [2p] En brist i hp-modellen är att proteinet ofta blir ”nästan veckat”, där bara n̊agra
f̊a hydrofoba bindningar saknas. Vi kan änd̊a försöka definiera en veckningstemperatur som
skillnaden mellan högsta och lägsta möjliga energi, delat med totala entropin. Resonera
kring hur denna veckningstemperatur beror p̊a antalet aminosyror, om andelen hydrofoba
aminosyror h̊alls konstant. Ledning: Det viktiga är inte din slutsats, utan hur du motiverar
den!

Lösning: Vi har Emax − Emin = −Emin. Varje hydrofob aminosyra kan ha tv̊a närmsta
grannar som inte följer kedjan och varje bindningsenergi delas av tv̊a hydrofoba punkter,
mest negativa energin per aminosyra blir−ε. Antagligen kan inte detta extremvärde uppn̊as,
eftersom n̊agra hydrofoba aminosyror kanske måste f̊a polära grannar, men rätt nära borde
man komma. Allts̊a Emin ∼ −Nhε ∝ −Nε, eftersom Nh ∝ N enligt uppgiften. (Nh =antal
hydrofoba aminosyror.)
Om man till̊ater att flera aminosyror hamnar p̊a samma plats, men förbjuder att kedjan
vänder ett halvt varv, s̊a finns tre möjligheter för varje (inre) aminosyra, att kedjan fortsätter
rakt, svänger höger eller vänster. Det ger Ω = 3N−2. Man kan v̊aga gissa att rätt svar är
Ω ∼ XN där X är n̊agot mindre än 3. Det ger S = Nk lnX ∝ N . B̊ade energin och
entropin kan allts̊a antas linjära i N , s̊a att uppskattningen av veckningstemperaturn tycks
oberoende av proteinets längd.
Detta är ett resonemang. Om man i stället argumenterar väl för att antalet bindningar g̊ar
som t.ex. roten ur N , s̊a kan det ge maxpoäng.
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2. Ett riktigt protein? (6p) För riktiga proteiner tycks ”nästan veckade” tillst̊and
vara sällsynta: de gynnas varken av en l̊ag bindningsenergi eller en hög entropi. D̊a kan vi
förenkla och anta att proteinet bara har tv̊a makrotillst̊and: ett veckat tillst̊and med energi
Ev och statistisk vikt Ωv, samt ett obundet tillst̊and med energi Eo och statistisk vikt Ωo.

a) [3p] Ställ upp uttryck som visar hur Ev, Eo, Ωv och Ωo bestämmer tillst̊andssumman
Z, medelenergin E och värmekapaciteten CV . Ledning: Innan du beräknar CV , förenkla
uttrycket för E s̊a l̊angt som möjligt. Inför t.ex. variablerna ∆ ≡ Eo − Ev och X ≡ Ωo/Ωv.

Lösning: Z =
∑

α Ωα exp(−βEα) = Ωv exp(−βEv) + Ωo exp(−βEo).
E = −

∂
∂β

lnZ = 1
Z
[EvΩv exp(−βEv) +EoΩo exp(−βEo)]. Med Eo = Ev +∆ och Ωo = ΩvX

blir det E = Ev +
∆X exp(−β∆)
X exp(−β∆)+1

= Ev +
∆X

X+exp(β∆)
.

CV = ∂
∂T

E = ∂β
∂T

∂E
∂β

= −
1

kT 2

[

−
∆2X exp(β∆)
(X+exp(β∆))2

]

= kβ2∆2
[

X exp(β∆)
(X+exp(β∆))2

]

.

b) [2p] För stora proteiner kan vi anta Eo −Ev ≫ kT . Visa att vi i s̊a fall f̊ar ett maximum
för värmekapaciteten d̊a veckat och obundet tillst̊and har ungefär samma fria energi.

Lösning: Fr̊an föreg̊aende uppgift framg̊ar att CV beror p̊a β och i övrigt p̊a parametrar
som vi inte kan p̊averka. Vi söker det β d̊a CV har sitt maximum, dvs. d̊a 0 = ∂

∂β
lnCV =

2
β
+ ∆ − 2∆ exp(β∆)

X+exp(β∆)
= 2

β
+ ∆X−exp(β∆)

X+exp(β∆)
. För 1

β∆
≪ 1 innebär det X − exp(β∆) ≪ 1

och allts̊a X ≈ exp(β∆), eller Ωo exp(−βEo =≈ Ωv exp(−βEv). Eftersom Ωα exp(−βEα) =
exp(−βFα), där Fα är fria energin Fα = Eα − TSα. s̊a är de fria energierna ungefär lika.

c) [1p] Hur kan vi tolka ett lokalt maximum i värmekapacitet? Är förra resultatet rimligt
(dvs. att det blir maximum d̊a tillst̊andens fria energier är ungefär lika)?

Lösning: En hög värmekapacitet är ett tecken p̊a en fasöverg̊ang. I det här fallet skulle det
vara en överg̊ang mellan veckat och obundet tillst̊and. Det sker rimligen d̊a sannolikheten
för respektive tillst̊and är lika, dvs. d̊a fria energierna är lika.
Ett annat bra svar är att säga att när fria energierna är lika s̊a kan proteinerna växla
ganska vilt mellan tillst̊anden, vilket ger en hög energifluktuation, vilket via fluktuations-
dissipationsrelationen syns som en hög värmekapacitet.

3. G̊a inte p̊a pumpen! (8p) Om vi äter duktigt med proteiner blir vi starka och orkar
pumpa v̊ar cykel. Vi orkar ocks̊a göra hyggliga numeriska beräkningar som man vanligtvis
gör p̊a miniräknare. Det räcker dock att hamna n̊agorlunda rätt med det numeriska.

Du pumpar ett nylagat cykeldäck inomus. Temperaturen är 21◦C. Lufttrycket i rummet,
och i det o-pumpade däcket, är 105 Pa. Samma tryck har du i en utdragen pump. Ventilen
släpper igenom luft när trycket i pumpen är 3 · 105 Pa högre än trycket i däcket.

a) [2p] Luften best̊ar av tv̊a-atomiga molekyler. Varje molekyl har 7 frihetsgrader som bidrar
till energin. Vad blir luftens isokora värmekapacitet CV enligt likafördelningsprincipen? Vad
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är det observerade värdet p̊a CV (ungefär)? Vad är förklaringen till skillnaden?

Lösning: Likafördelningsprincipen säger CmV = 7
2
R, men data 5

2
R. De tv̊a frihetgraderna

som motsvarar vibration längs biningingens riktning fryser inne kvantmekaniskt, eftersom
harmoniska oscillatorer har diskreta energisteg, som för typiskt kemi-energier är l̊angt över
kT för rumstemperatur.

b) [3p] När du tar ditt första pumptag, hur mycket måste du komprimera pumpens gas
för att ventilen ska öppnas? Hur varm är gasen precis när ventilen öppnas? Du kan anta
att kompressionen sker adiabatiskt. Ledning: Den relation som finns mellan temperatur och
volym för en adiabatisk process kan skrivas om till en relation mellan tryck och temperatur,
med hjälp av allmäna gaslagen.

Lösning: Adiabatisk process har konstant TV γ−1. Med T ∝ pV ger det pV γ konstant. Vi
har γ = 1 + R/CmV = 7/5. Trycket ökar fr̊an 105 Pa till (105 + 3 · 105) Pa, allts̊a med en
faktor 4. D̊a minskar volymen med en faktor 41/γ = exp(5

7
ln 4) ∼ exp(5

7
1.4) = exp(1) = e.

Med V ∝ T/p f̊ar vi att konstant TV γ−1 ocks̊a innebär konstant T γp1−γ , och allts̊a kon-

stant Tp
1

γ
−1, vilket i v̊art fall blir Tp−2/7. En tryckökning med en faktor 4 motsvarar en

temperaturökning med en faktor 42/7 ≈ exp(2
7
1.4) = exp(0.4) = exp(1.1 − 0.7) ≈ 3/2.

Temperaturökningen blir ≈ (3
2
− 1) · 294K = 147 K, s̊a att temperaturen blir ≈ 168◦C. S̊a

noga f̊ar vi inte vara efter dessa numeriska höftningar, men kring 170◦C v̊agar vi p̊ast̊a.

c) [1p] Du pumpar ditt däck tills det har trycket 3.5 ·105 Pa, sedan tar du ett sista pumptag.
I ditt sista pumptag, hur mycket måste du komprimera pumpens gas för att ventilen ska
öppnas? Hur varm är gasen precis när ventilen öppnas? Du kan anta att kompressionen
fortfarande sker adiabatiskt.

Lösning: Samma resonemang som tidigare. Enda skillnaden är att tryckfaktorn 4 byts ut
mot 6.5. Med ln 6 ≈ 1.8 och ln 7 ≈ 2 kan vi använda ln 6.5 ≈ 1.9. Det ger volymfaktorn
exp(9.5/7) ≈ exp(1.34) som är n̊agot midre än 4, och temperaturfaktorn exp(3.8/7) ≈

exp(0.54) ≈ 5/3. Därmed en temperaturökning kring 2
3
· 294K≈ 195K och en tempretur p̊a

sis̊adar 220◦C.

d) [2p] Om du i stället pumpar s̊a l̊angsamt, att kompressionen sker isotermt (gasen utbyter
värme med rummet via pumpens hölje), hur mycket måste du d̊a komprimera luften i ditt
första pumptag, och i ditt sista?

Lösning: Vid konstant temperatur är pV en konstant, s̊a kompressionsfaktorn blir samma
som kvoten mellan trycken, allts̊a 4 i första taget och 6.5 i sista.
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4. Neutronv̊agor [3p] Neutronspridning kan användas för att experimentellt bestämma
proteiners naturliga tillst̊and. Neutronerna beter sig som kvantmekaniska v̊agor, och sprids
mot atomerna i proteinet. För att f̊a ut information ska v̊aglängden vara ungefär lika l̊ang
som ett typiskt atomavst̊and. Vad bör neutronerna ha för kinetisk energi?

Lösning: Med de Broglie-v̊aglängder λ ∼ 1 Å och relationen p = ~k = 2π~
λ

blir energin
(2π~)2

2mλ2 ∼
40·10−68 J2s2

3·10−27 kg·10−20 m2 ∼ 10−19 J∼ 1 eV. Vi noterar att 1 eV≪ mc2 ∼ 109 eV. Det innebär
att den icke-relativistiska räkningen är motiverad.

5. Pauli-susceptibilitet (6p) Proteiner är lite för stora för att f̊a tydligt kvantmeka-
niska egenskaper, s̊a vi avslutar tentamen med en titt p̊a paramagnetiska metaller.

a) [4p] Gör en beräkning av Fermitemperaturen för metallers ledningselektroner!

Lösning: N =
∫ EF

0
dG(ε) och dG(ε) = V g (2m)3/2

√
εdε

4π2~3
ger Fermienergin EF . För nume-

risk uppskattning utnyttjar vi ett typiskt atomavst̊and a och uppskattar a3 ∼ V/N . Ato-
mavst̊andet a ∼ 10−10m är en fullt acceptabel första gissning, men om man kombinerar
metallers densitet och atomernas vikt f̊ar man snarare a3 ∼ 10−28m3. Stoppa in numeriska
värden (bl.a. g = 2) och f̊a fram TF = 1

k
EF ∼ 104K.

b) [2p] För många paramagnetiska material lyder den magnetiska susceptibiliteten, χm, Cu-
ries lag. Det betyder att susceptibiliteten är omvänt proportionell mot temperaturen. Vid
rumstemperatur är ett typiskt värde χm ∼ 10−4.

Den magnetiska susceptibiliteten mäter hur ett yttre magnetfält f̊ar partiklars magnetiska
dipolmoment att ändra riktning, s̊a att det uppst̊ar en magnetisering i materialet.

Elektroner har ett magnetiskt dipolmoment. De fria ledningselektronerna i en metall ger
därför ett paramagnetiskt bidrag till metallens susceptibilitet.

Ledningselektronernas susceptibilitet lyder inte Curies lag, utan är oberoende av temperatu-
ren. Förklara varför, och uppskatta ett typiskt värde p̊a ledningselektronernas susceptibilitet.

Lösning: Den lite tr̊akiga a-uppgiften, som bara var en upprepning av en av kompen-
diets härledningar, var till för att ge en ledtr̊ad till denna b-uppgift. Precis som med
värmekapaciteten s̊a är det endast ”rörliga” ledningselektroner som kan svara p̊a ett yttre
magnetfält och ändra riktning p̊a sitt eget magnetiska dipolmoment. Andelen ledningse-
lektroner som har lediga tillst̊and ikring sig, s̊a att de kan byta tillst̊and, är ungefär T/TF .
Den magnetiska susceptibiliteten blir därför ungefär en faktor T/TF ∼ 0.03 lägre än för and-
ra material vid rumstemperatur. Allts̊a sis̊adär 3 ·10−6 i dessa uppskattningar. Tabellvärden
ligger kring eller lite över 10−5.
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