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Till̊atna hjälpmedel: Penna, radergummi, ett A4-blad med egna anteckningar, vid tentamen ev. utdelade noter,
samt nödiga ting s̊asom kuddar, dricka, proviant (men undvik störande ljud som sörpel och prassel!)

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. [10p] Maskinfel?
En värmemaskin konstrueras med hjälp av en makroskopisk mängd av en ideal gas, best̊aende
av N punktformiga molekyler, med isokor värmekapacitet CV = 3

2
NkB, samt tv̊a värmereser-

voarer: L med temperatur TL, och H med en högre temperatur TH. Gasmängden, som initialt
är i jämvikt med volym V1 vid temperatur TL, f̊ar genomg̊a en kretsprocess enligt följande.

1. Den sätts i kontakt med H, och värms upp till TH vid konstant volym V1.

2. Sedan isoleras den, och f̊ar genomg̊a en adiabatisk expansion till en större volym V2,
avpassad s̊a att den d̊a har kallnat till TL.

3. Därefter sätts den i kontakt med L, och komprimeras isotermt till sin ursprungliga
volym, V1.

Dessa tre steg upprepas sedan cykliskt.

a) [1p] Visa att i varje steg precis en av ∆E, Q och W är lika med noll – förklara.

b) [2p] Visa att volym och temperatur vid adiabatisk expansion uppfyller V T 3/2 = konst.
Vilken relation innebär detta mellan V2/V1 och TH/TL?

c) [3p] Gör en tabell över gasens energiförändring, uppdelat p̊a tillförd värme resp. tillfört
arbete för varje steg i cykeln.

d) [2p] Visa att maskinens verkningsgrad, allts̊a kvoten mellan nettomängden utfört arbete
p̊a omgivningen, dividerat med tillfört värme fr̊an H, ges av η = 1− lnx

x−1
, där x = TH/TL > 1.

Visa att η ∈ [0, 1].
(Ledning: Man kan använda att ln z ≤ z − 1 för z > 0.)

e) [1p] Detta skiljer sig fr̊an verkningsgraden för en reversibel maskin, ηrev = 1− 1/x. Visa
att η < ηrev.
(Ledning: Samma som i förra deluppgiften, fast med z utbytt mot 1/z.)

f) [1p] Detta är allts̊a en icke-reversibel maskin! Detta beror p̊a att ett av stegen i cykeln
inte är reversibelt – vilket? Förklara.



2. [10p] Isolerad företeelse?
För ett makroskopiskt stort system är skillnaden försumbar mellan att betrakta det som
isolerat med fix energi E, eller i kontakt med en värmereservoar med fix T , anpassad s̊a att
den ger rätt medelenergi. (Vi bortser här fr̊an övriga extensiva variabler, som V,N , som vi
tyst antar har fixa värden.)
Om systemet är isolerat och har en given energi E (vilket vi tolkar som att den ligger i

ett smalt intervall dE ≪ E kring E), antas vid jämvikt alla tillgängliga mikrotillst̊and lika
sannolika. Deras antal, Ω(E), definierar entropin S(E) = k ln Ω(E) som funktion av E.
Om systemet i stället st̊ar i termisk kontakt med ett värmebad med temperatur T , som

det kan utbyta energi med (men inget annat) i form av värme, betraktas det i stället som
öppet, och antas d̊a i stället följa en Boltzmannfördelning över tillst̊and med olika energier.
Systemet representeras d̊a i stället av tillst̊andssumman, Z(T ).
Funktionerna S(E) och Z(T ) inneh̊aller var för sig all information om systemets termody-

namiska egenskaper, och vi ska här se hur man kan härleda dem ur varandra.
Antag därför att systemet följer den kanoniska ensemblen, med p(E) ∝ Ω(E) exp(−βE)

med β = 1/kBT . Vi kan d̊a definiera tillst̊andssumman Z(T ) =
∑

E Ω(E) exp(−βE), där
summan ska tolkas att löpa över de olika energiintervallen med vidd dE.

a) [2p] Vi väljer dE s̊a att det ungefär matchar storleken p̊a de typiska energifluktuationerna.
Förklara varför vi d̊a kan approximera Z(T ) med

Z(T ) = max
E

(

Ω(E) exp
(

−
E

kBT

))

b) [2p] Definiera nu Helmholtz fria energi som F (T ) = −kT lnZ(T ). Visa att den kan
uttryckas som

F (T ) = min
E

(E − TS(E))

(Detta är en s.k. en Legendre-transform, i detta fall fr̊an S(E) till F (T ).)1

c) [2p] Visa ocks̊a att vid det minimerande värdet p̊a E måste gälla ∂S
∂E

= 1
T
. Med denna

relation mellan E och T uppfylld, f̊as allts̊a F = E − TS.

d) [2p] En Legendre-transform av denna typ kan inverteras, och följande inversa relation
mellan S(E) och F (T ) bör gälla:

S(E) = min
T

E − F (T )

T

Visa att detta är ekvivalent med

Ω(E) = min
T

(

Z(T ) exp
(

E

kBT

))

.

som allts̊a är omvändningen av relationen i deluppgift (a).

e) [2p] Visa ocks̊a att om T väljs s̊a att uttrycket minimeras, givet E, måste det gälla att

S = −
∂F

∂T
.

(Entropin kan allts̊a bestämmas ur tillst̊andssumman, vilket vi ska använda i nästa uppgift.)

1Detta är analogt med relationen mellan Lagrange- och Hamilton-formalismen för analytisk mekanik, där en funktion av

hastighet byts mot en av rörelsemängd.



3. [10p] Den ena är den andra lik.
En makroskopiskt antal (N) molekyler av en enatomig gas är instängd i en fix volym V ,
s̊a att gasen kan betraktas som gles. Vi ska använda resultaten i föreg̊aende uppgift för att
härleda dess entropi fr̊an tillst̊andssumman.

a) [2p] L̊at gasen vara i jämvikt med en värmereservoar med temperatur T . Molekylerna
kan betraktas som särskiljbara, och sakna polarisationsdegeneration (s̊a g = 1), och volymen
kan antas vara periodisk i x, y, z-riktningarna. Visa att tillst̊andssumman kan skrivas som
Z(T ) = Z1(T )

N , där Z1(T ) ges av

Z1(T ) =
V

2π2h̄3

∫

∞

0
p2 exp

(

−
βp2

2m

)

dp

b) [1p] Evaluera integralen, och visa att systemets tillst̊andssumma ges av Z(T ) = V N
(

mkBT

2πh̄2

)3N/2
.

(Ledning:
∫

∞

0 x2 exp (−x2) dx =
√
π/4.)

c) [1p] Beräkna Helmholtz fria energi F (T ) som funktion av T .

d) [1p] Ansätt som i förra uppgiften

S(E) = min
T

E − F (T )

T
,

och visa att villkoret p̊a T för minimum i detta fall kan skrivas E = 3
2
NkBT .

e) [2p] Visa att S(E) ges av uttrycket

S(V,E,N) = NkB

(

lnV +
3

2
lnE −

3

2
lnN +

3

2
ln
(

me

3πh̄2

))

f) [2p] Om partiklarna i stället betraktas som identiska, kan detta i gränsen av gles gas
representeras av att Z divideras med N !. Ange vilken ändring detta ger i S(E) för N ≫ 1.
(Ledning: Stirlings formel ger lnN ! ≈ N(lnN − 1).)

g) [1p] Visa att bara det sista fallet ger en vettig extensiv funktion S(V,E,N)!
(Faktorn N ! i nämnaren behövs allts̊a; identiska partiklar i samma volym måste betraktas
som icke-särskiljbara!)

————

LYCKA TILL!


