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Totalt 30 poäng, varav 15 krävs för godkänt.

Obs! Uppgifterna är inte nödvändigtvis ordnade efter sv̊arighetsgrad.
Använd aldrig en formel utan att motivera varför den kan tillämpas.

Läs noga texten i varje uppgift innan du börjar lösa den.

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

————

1. [6p] En makroskopisk (men gles) mängd ideal gas med N identiska, icke-växelverkande,
punktformiga atomer, är isolerad med total energi E i en isolerande beh̊allare med volym V .
Dess entropi i jämvikt ges d̊a av uttrycket (Sackur-Tetrodes formel):

S(N, V,E) = NkB

(
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3

2
lnE + lnV −

5

2
lnN

)

,

där kB är Boltzmanns konstant, medan C är en konstant (vars värde är irrelevant här).

a) [2p] Visa att en s̊adan gas uppfyller den välkända relationen

E =
3

2
NkBT.

b) [2p] Visa att gasen ocks̊a uppfyller den allmänna gaslagen

pV = NkBT.

c) [2p] En vägg i beh̊allaren upplöses plötsligt, s̊a att gasmängden plötsligt har tillg̊ang till
volymen 2V . Efter ett tag har gasen åter kommit i jämvikt under de nya förh̊allandena. Ange
hur värdena p̊a var och en av de fyra extensiva tillst̊andsvariabler som nämnts ovan därvid
förändrats jämfört med innan.

————

2. [5p] Uppskatta med termodynamiska argument atmosfärens tjocklek, dvs. den höjd
över havet där atmosfärens tryck sjunkit märkbart – säg, till en br̊akdel e−1 ≈ 0, 37 av det
vid havsniv̊a. Förenklande antaganden f̊ar göras, men ska motiveras. Verifiera rimligheten i
ditt resultat.



3. [8p] Man vill överföra värme fr̊an en kall värmereservoar (ute) till en varm (inne),
och detta görs genom att man kör en reversibel värmemaskin baklänges, som d̊a blir en
värmepump. Den tänkes arbeta med en ideal gas (s̊a CV = 3

2
NkB). Gasen är innesluten i en

volym som l̊angsamt kan komprimeras och expanderas med hjälp av en rörlig kolv driven av
en motor, och den kan emellan̊at sättas i termisk kontakt med den varma (TH) eller kalla
(TL) värmereservoaren.

a) [2p] Visa att mängden tillfört arbete vid isoterm (konstant T ) kompression/expansion
fr̊an V till V ′ ges av

W = −NkBT ln
V ′

V

Vad blir mängden tillförd värme?

b) [1p] Visa att mängden tillfört arbete för adiabatisk kompression/expansion fr̊an T, V till
T ′, V ′ ges av

W =
3

2
NkB (T ′

− T )

Vad blir mängden tillförd värme?

c) [1p] Visa att det vid adiabatisk kompression/expansion här gäller att T 3V 2 är konstant,

s̊a att V ′

V
=

(

T ′

T

)

−3/2
.

Gasen f̊ar nu genomg̊a en kretsprocess mellan tv̊a temperaturer TH och TL i fyra steg:

(i) Utg̊aende fr̊an volym V1 och temperatur TH, f̊ar gasen expandera adiabatiskt till V2,
varvid temperaturen sjunker till TL;

(ii) därefter f̊ar den expandera vidare isotermt till volymen V3 = αV2 (där α är en godtycklig
expansionfaktor > 1);

(iii) sedan komprimeras den adiabatiskt till volymen V4, vald s̊a att temperaturen åter har
stigit till TH;

(iv) slutligen komprimeras gasen isotermt till den ursprungliga volymen V1, och kretspro-
cessen är komplett.

d) [1p] Visa att V4 = αV1, med α som ovan.

e) [2p] Ange den mängd värme som tagits upp fr̊an den kalla reservoaren (steg (ii)), resp.
den mängd som avgivits till den varma reservoaren (steg (iv)) under ett kretslopp.

f) [1p] Visa att mängden tillfört arbete per mängd avgiven värme till den varma reservoaren
ges av

Win

Qut(TH)
= 1−

TL

TH

(dvs. samma som verkningsgraden η för motsvarande värmemaskin).



4. [6p] En kristall best̊ar av ett makroskopiskt antal (N) separerade atomer som vardera
kan vara i ett av fyra tillst̊and, ett med en lägre energi ε1, och tre med en n̊agot högre energi
ε2. Kristallen antas vara i jämvikt vid en temperatur T .

a) [2p] Visa att kristallens tillst̊andssumma ZN kan skrivas som ZN
1
, där Z1 är tillst̊andssumman

för en atom. Ange Z1.

b) [1p] Andelen atomer p1 =
N1

N
i tillst̊andet med den lägre energin ges av en enkel funktion

av β∆ε, där ∆ε = ε2 − ε1. Ange denna funktion, förenklad s̊a l̊angt det g̊ar.

c) [1p] Vad blir grundtillst̊andsandelen p1 i gränsen T → ∞?

d) [1p] Vad blir p1 d̊a T → 0?

e) [1p] Finns det n̊agon temperatur d̊a p1 blir precis 50 %, och i s̊a fall vilken?

————

5. [5p] Det är nu 100 år sedan Bohr uppställde sin atommodell. I sin enklaste form tänks
elektronen där beskriven av en v̊ag som löper i en cirkulär bana runt atomkärnan p̊a ett fixt
avst̊and r. Denna modell kan bl.a. användas för att argumentera för en variant av Heisenbergs
obestämbarhetsrelation. L̊at allts̊a r representera osäkerheten i elektronens position.

a) [2p] Bara vissa v̊aglängder är möjliga hos v̊agen, om man betänker att den måste “bita
sig själv i svansen” efter en sträcka given av cirkelns omkrets. Vilka rörelsemängder svarar
detta mot?

b) [2p] L̊at osäkerheten i rörelsemängd representeras av dess minsta möjliga värde, och visa
att härur följer approximationan ∆x∆p ≥ h̄ till Heisenberg.

c) [1p] En annan aspekt av Bohrs modell gäller elektronens rörelsemängdsmoment, L = r×p,
som här kan förenklas till Lz = rp (om banan tänks ligga i xy-planet). Resultaten ovan leder
d̊a till att Lz bara kan ha vissa möjliga värden, oberoende av r. Vilka är dessa värden? (Detta
resultat kan visas mer rigoröst med kvantmekanik.)

————

N̊agra möjligen användbara konstanter:

c = 3, 00 · 108 ms−1

g = 9, 81ms−2

NA = 6, 02 · 1023 mol−1

kB = 1, 38 · 10−23 JK−1

e = 1, 60 · 10−19 As
h̄ = 1.055 · 10−34 Js
me = 9, 11 · 10−31 kg
1u = 1, 66 · 10−27 kg
mC = 12, 0 u
mN = 14, 0 u
mO = 16, 0 u

LYCKA TILL!


