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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 viss makroskopisk gasmassa antas best̊a av N identiska molekyler, och är
innesluten i en tät, isolerande beh̊allare med volym V , och har total energi E. Dess entropi
som funktion av E,N, V antas given av uttrycket

S(V,E,N) = Nk(a lnV + b lnE + c lnN + d),

där a, b, c, d är konstanter, av vilka vi ska försöka bestämma de tre första, medan k är
Boltzmanns konstant.

a) [1p] Bestäm a, s̊a att gasen lyder allmänna gaslagen.

b) [1p] Bestäm b s̊a att temperaturen ges av E = 5

2
NkT .

c) [2p] Med dessa värden p̊a a, b, bestäm c s̊a att entropin blir extensiv. (Ledning: undersök
vad som händer om övriga extensiva variabler dubblas!)

d) [1p] Vad blir gasmängdens molara värmekapacitet CmV, i enheter av gaskonstanten R ≡
NAk?

e) [1p] Vilken sorts gas kan det röra sig om?

————

2. [6p] Ett system best̊ar av ett stort antal (N) identiska enheter, och beskrivs i den kano-
niska ensemblen vid temperatur T = (kβ)−1 av tillst̊andssumman

Z(β) = (2 + 2 cosh (εβ))N

där ε är en konstant parameter som karakteriserar systemet.

a) [2] Identifiera de enskilda enheternas tillgängliga energiniv̊aer, och ange resp. niv̊as urart-
ning.

b) [2] Beräkna systemets inre energi E som funktion av β.

c) [2] Beräkna systemets isokora värmekapacitet CV som funktion av β, och visa att den g̊ar
mot noll för s̊aväl höga som l̊aga temperaturer.



3. [9p] Ett mikroskopiskt system best̊ar av tv̊a identiska partiklar, som vardera har tillg̊ang
till tre enpartikeltillst̊and, med resp. enpartikelenergier ε = 0, ε0, 3ε0, där ε0 är en energiskala.
Systemets totala energi E ligger allts̊a i intervallet [0, 6ε0]. Systemet antas vara i jämvikt vid
temperaturen T . Vi ska undersöka detta system för de tre fallen att partiklarna är:

• (MB) särskiljbara, och allts̊a följer vanlig Maxwell-Boltzmann-statistik;

• (BE) identiska bosoner, och allts̊a följer Bose-Einstein-statistik;

• (FD) identiska fermioner, och allts̊a följer Fermi-Dirac-statistik.

a) [2p] För vart och ett av de tre fallen, ange den statistiska vikten för vart och ett av
värdena 0, ε0, 2ε0, . . . , 6ε0 p̊a energin E.

b) [2p] L̊at nu a = exp (−βε0) < 1, med β = (kT )−1. Visa att tillst̊andssumman i fall
MB som funktion av a ges av polynomet ZMB(a) = 1 + 2a + a2 + 2a3 + 2a4 + a6. Ange
tillst̊andssummorna för de övriga fallen, ZBE(a) resp. ZFD(a), som polynom i a.

c) [2p] Visa att medelenergin för vart och ett av fallen kan beräknas som

〈E〉 = ε0
aZ ′(a)

Z(a)
.

d) [1p] L̊at nu T = ε0

k ln 2
. Vad blir värdet p̊a a?

e) [2p] För detta värde p̊a T , beräkna 〈E〉 för vart och ett av fallen, och visa att 〈E〉
BE

<

〈E〉
MB

< 〈E〉
FD

(vilket är det typiska under ganska allmänna förutsättningar).

————

4. [9p] En värmemaskin best̊ar av en mängd ideal gas med konstant CmV = 3

2
R, innesluten

i en cylindrisk beh̊allare med en flyttbar kolv, samt tv̊a värmebad med resp. temperatur TH

och TL, med TL < TH. Beh̊allaren befinner sig initialt i jämvikt i kontakt med det varma
badet, och f̊ar sen genomg̊a en cyklisk process i fyra steg som följer:

1. Kolven f̊ar sakta expandera till den dubbla volymen.

2. Kolven fixeras, och beh̊allaren flyttas till det kalla badet, där den f̊ar kallna tills jämvikt
r̊ader.

3. Kolven trycks nu sakta in tills gasen återf̊ar sin ursprungliga volym.

4. Kolven fixeras åter, och beh̊allaren flyttas tillbaka till det varma badet, där den f̊ar ligga
tills jämvikt inträder.

a) [2p] För vart och ett av stegen, ange gasens energiändring.

b) [2p] För vart och ett av stegen, ange det arbete gasen utför p̊a sin omgivning (räknat
negativt om omgivningen utför arbete p̊a gasen).

c) [2p] Ange värmeöverföringen till gasen för varje steg (negativt om gasen avger värme).

d) [2p] Maskinens verkningsgrad η definieras som totalt nettoarbete utfört p̊a omgivningen,
dividerad med totalt överfört värme fr̊an det varma badet. Ange η uttryckt i TH och TL.

e) [1p] Eftersom η är mindre än den som gäller för en reversibel maskin, ηrev, är v̊ar maskin
uppenbarligen irreversibel. Vilket eller vilka av de fyra stegen är icke reversibla?

LYCKA TILL!


