
Gamla tentafr̊agor, FYS022:2, Statistisk Fysik,

rörande statistisk fysik och statistisk kvantfysik.

En typisk tentamen omfattar ca 30 poäng, varav hälften krävs för godkänt.

Obs! Många deluppgifter kan lösas oberoende av andra deluppgifter, kanske genom att utnyttja s̊adant som

”ska visas”.

1. Boltzmann är bäst! [5p] I standardmetod A för att analysera ett givet system ur
termodynamisk synvinkel definierar man som bekant lämpliga makrotillst̊and, α, med vilka
man förknippar entropivärden givna av Sα = k ln Ωα, där Ωα är makrotillst̊andets statistiska
vikt, dvs. antalet ing̊aende mikrotillst̊and. Man väljer sedan som representativt för systemet
det makrotillst̊and som maximerar entropin, av dem som har rätt värde p̊a energi m.m.

I metod B l̊ater man i stället, för fix temperatur T , systemet vara Boltzmannfördelat
över de olika mikrotillst̊anden, s̊a att sannolikheten för mikrotillst̊andet i ges av

Pi =
1

Z
exp (−βEi) ,

där β = 1/kT , medan tillst̊andssumman Z definieras som

Z =
∑

i

exp (−βEi)

s̊a att fördelningen blir normerad. I det senare fallet kan man i stället beräkna entropin ur

S =
1

T
(U − Φ)

där Φ är den s.k. Helmholtz fria energi, Φ = −kT lnZ, medan U är den inre energin (mede-
lenergin), U =

∑

i PiEi.

a) [2p] Visa att detta leder till att entropin f̊ar värdet

S = −k
∑

i

Pi lnPi.

Detta uttryck (Gibbs entropi) kan ses som en alternativ definition av entropi för en allmän
sannolikhetsfördelning P .

b) [1p] Visa att Gibbs entropidefinition överensstämmer med den ursprungliga för fallet att
systemet är jämnt fördelat över de Ωα olika mikrotillst̊anden i ett visst makrotillst̊and α.

c) [2p] L̊at nu den fria energin, för given temperatur T , definieras av Φ = U − TS, dvs.

Φ =
∑

i

Pi (Ei + kT lnPi)

Visa att Boltzmannfördelningen är den normerade fördelning P som minimerar Φ.
Ledning: Säkra normeringen av P med en extra term −λ (

∑

i Pi − 1), där λ är en Lagrange-
multiplikator, och minimera sedan fritt med avseende p̊a varje Pi, och bestäm λ s̊a att P
blir normerad.



2. Väderlek. [5p] När man ska vädra ut d̊alig luft ur ett rum, tar det normalt en stund.

a) [3p] Uppskatta tiden det bör ta att vädra Seminarierum D via en typisk fönsterspringa en
vindfri dag. Ledning: Betrakta luften i rummet som en ideal gas, och uppskatta tiden det tar
innan en försvarlig del av molekylerna r̊akat hitta vägen ut. Man behöver därvid uppskatta
hur ofta en typisk molekyl studsar mot ytterväggen, och hur stor chans den har varje g̊ang
att träffa springan.

b) [2p] Är resultatet rimligt? Ge förslag p̊a ett noggrannare sätt att uppskatta tiden.

3. 3-niv̊asystem [5p] En spinn-1-partikel i ett magnetfält utgör ett treniv̊asystem, med
de tre enpartikelenergierna E(1) = −Bµ, 0, Bµ, där µ är beloppet p̊a partikelns magnetiska
moment.
Antag nu att ett ämne best̊ar av s̊adana partiklar, med en täthet av n per volym. Vi vill
beräkna ämnets magnetiska susceptibilitet vid en godtycklig temperatur T .

a) [1p] Beräkna enpartikeltillst̊andssumman Z(1) vid temperaturen T som funktion av styr-
kan B p̊a det p̊alagda magnetfältet.

b) [2p] Det termodynamiska medelvärdet av det magnetiska momentet i z-riktningen för en
partikel f̊as genom att derivera lnZ(1) med avseende p̊a B och multiplicera resultatet med
kT . Visa att resultatet blir

2µ sinh(µB/kT )

1 + 2 cosh(µB/kT )
.

c) [2p] Ange ämnets magnetisering M (magnetiskt moment per volym) som funktion av T
och B, och visa att den blir en linjär funktion av B för små B. Beräkna susceptibiliteten för
små B som χm = µ0M/B och visa att χm avtar inverst med temperaturen.

4. Frequently Asked Questions [3p] Jag vet att ett statistiskt-mekaniskt system
befinner sig i ett visst makrotillst̊and som har den statistiska vikten Ω. Jag nöjer mig inte
med detta, utan vill veta ocks̊a det aktuella mikrotillst̊andet. Den saknade informationen, I,
kan anges som antalet ja/nej-fr̊agor (fr̊agor som kan besvaras med “ja” eller “nej”) som jag
(minst) behöver ställa för att stilla min nyfikenhet.

a) [2p] Beräkna den saknade informationen I.

b) [1p] Vilken termodynamisk storhet p̊aminner svaret om?

5. Ideal Gas p̊a Idealt Vis [6p] Betrakta en ideal gas – en tunn gas best̊aende av
ett stort antal (särskiljbara) kvantmekaniska punktpartiklar med massa m – s̊a tunn att all
potentiell energi (och därmed all växelverkan mellan partiklarna) kan försummas bredvid
den kinetiska, E(1) = p2/2m. Bortse fr̊an spinn, och utg̊a fr̊an enpartikel-tillst̊andstätheten

dG = dG(p) =
V

(2π)3~3
d3p,

giltig för stor men ändlig systemvolym V = L3 – de till̊atna tillst̊anden ligger med små



mellanrum 2π~/L i p-rummet.

a) [2p] L̊at gasen ha temperatur T , och bilda N -partikel-tillst̊andssumman ZN som N -te
potensen av enpartikel-tillst̊andssumman

Z1 =

∫

dG exp(−E(1)/kT ).

Ange ZN som funktion av T och V , där T är systemets temperatur.

b) [1p] Den s.k. Helmholtz fria energi, Φ ≡ −kT lnZN , är en mycket användbar till-
st̊andsfunktion. Ange Φ(T, V ).

c) [2p] Ur de partiella derivatorna av den fria energin Φ kan entropin S och trycket p lätt
beräknas, enligt

dΦ = −SdT − pdV.

Beräkna trycket i v̊art system, och visa att allmänna gaslagen, pV = NkT , gäller.

d) [1p] Fr̊an den fria energin f̊as den inre energin (= medelenergin) som

E = Φ+ TS,

konsistent med dE =d̄Q+d̄W = TdS− pdV . Beräkna medelenergin för v̊ar gas och visa att
energitätheten u = E/V alltid blir precis 3/2 g̊anger trycket.

6. Bestäm X [5p] Ett system har fixt partikelantal N . Partiklarna växelverkar ej med
varandra. Givet sannolikheterna pi för en partikel att vara i en-partikeltillst̊and i, s̊a definierar
jag

X ≡ N
∑

i

ln(pi)pi

a) [1p] Visa att en infinitesimal förändring av X kan skrivas dX = N
∑

i ln(pi)dpi.
Ledning: Utnyttja unitariteten

∑

i pi = 1, som medför
∑

i dpi = 0.

b) [2p] Systemet är Boltzmannfördelat och har energin E. Visa att dX = −βdE+βN
∑

i pidεi,
där εi är energin för en-partikeltillst̊and i.
Ledning: Uttryck ln pi med hjälp av Boltzmannfördelningen, utnyttja åter unitaritet och
jämför dX med dE.

c) [2p] Om man gör en tillräckligt liten och l̊angsam volymsförändring s̊a ändras inte sanno-
likheterna pi. Däremot ändras värdena εi med dεi =

∂εi
∂V

dV . Uttryck X i tillst̊andsvariabler.

Ledning: Beräkna först trycket P = −∂E
∂V

. Kan du identifiera X p̊a annat vis s̊a g̊ar det ocks̊a
bra.

7. Otto-cykeln [8p] En gas genomg̊ar en reversibel kretsprocess i fyra steg. I steg A,
fr̊an tillst̊and 1 till 2, sker en adiabatisk kompression. Med andra ord sker inget värmeutbyte
under steg A. I steg B, fr̊an tillst̊and 2 till 3, upptas en värmemängd QB. I steg C, fr̊an
tillst̊and 3 till 4, sker en adiabatisk expansion. I sista steget D återg̊ar gasen till tillst̊and 1
och avger därvid en värmemängd QD.



a) [2p] Maskinens verkningsgrad η definieras som det arbete den utfört p̊a sin omgivning,
delat med den värme den upptagit. Visa att η = 1−QD/QB.

b) [2p] I Otto-cykeln utgör steg B en tryckökning vid konstant volym VB och steg D en tryck-
minskning vid konstant volym VD. Gasens lyder allmänna gaslagen och dess värmekapacitet
är oberoende av temperaturen. Visa att verkningsgraden kan skrivas

η = 1− T4 − T1

T3 − T2

.

Här är Ti temperaturen i tillst̊and i.
Ledning: Gasens inre energi kan antas bero enbart p̊a temperaturen, s̊a att dE = CV dT .

Totalt värmeutbyte i steg X fr̊an tillst̊and i till j ges av QX =
∫ j

i
−dQ.

c) [2p] Adiabatisk förändring innebär som bekant att pV γ är konstant, där γ = Cp/CV är
förh̊allandet mellan isobar och isokor värmekapacitet. Visa att Otto-cykelns verkningsgrad
är

η = 1−
(

VB

VD

)γ−1

.

d) [2p] Otto-cykeln är en enkel modell av en bensinmotor, där alla (irreversibla) kemiska
förändringar försummats. En typisk bensinmotor kan åstadkomma en tiofaldig kompression
av gasen i steg A. Givet luftens isobara värmekapacitet Cp = 7

2
Nk, vad blir Otto-cykelns

förutsägelse för verkningsgraden?
Kommentar: En riktig bensinmotor har ungefär halva den verkningsgraden.

8. Inte riktigt Carnot [7p] För att skapa en värmemaskin har vi skaffat oss tv̊a
värmebad, med temperatur Th respektive Tl, där Th > Tl, samt en ideal gas best̊aende
av N partiklar innesluten i en cylindrisk beh̊allare med en kolv. Vi fixerar kolven och
lägger beh̊allaren i det varmare badet, tills gasen har temperatur Th. Därefter genomg̊ar
v̊ar värmemaskin en kretsprocess i fyra led.
1) Kolven till̊ats röra sig, s̊a att gasen expanderar isotermt till dubbla volymen.
2) Kolven fixeras igen och flyttas till det kallare badet, där den f̊ar ligga tills termisk jämvikt
uppn̊atts.
3) Därefter trycks kolven in s̊a att gasen komprimeras isotermt till sin ursprungliga volym.
4) Slutligen fixeras kolven och beh̊allaren läggs i det varmare badet, tills systemet återvänt
till sitt tillst̊and före led 1.

a) [2p] Ange gasens energiförändring i vart och ett av de fyra leden.

b) [2p] Ange det arbete som gasen utför p̊a sin omgivning i vart och ett av de fyra leden.
(Om omgivningen i stället utför ett arbete p̊a gasen, ange det med negativt tecken.)

c) [1p] Ange värmeöverföringen till gasen i vart och ett av de fyra leden. (Om gasen avger
värme, ange det med negativt tecken.)

d) [1p] Gasens molara, isokora värmekapacitet är 3
2
R. Vad blir värmemaskinens verknings-

grad, uttryckt i temperaturerna Th och Tl?
Ledning: Verkningsgraden definieras som arbete utfört p̊a omgivningen, delat med värme
överfört fr̊an det varmare badet.



e) [1p] Är kretsprocessen reversibel? Motivera ditt svar, antingen oberoende av övriga del-
uppgifter eller med hjälp av verkningsgraden i deluppgift d.

9. Spinnande atomer [6p] Ett stycke fast ämne best̊ar av N atomer. I sitt grundtill-
st̊and har varje atom spinn 0. Varje atom kan ocks̊a exciteras med en energi ε, s̊a att dess
spinn blir 1. Spinn-1-tillst̊andet är trefaldigt urartat.

a) [2p] Kalla antalet atomer med spinn 1 för n. Med hjälp av antalet mikrotillst̊and, Ω,
beräkna entropin S som funktion av n.

b) [2p] För given temperatur T kommer n att bestämmas av det antal excitationer som
minimerar Helmholtz fria energi Φ = E − TS. Beräkna n. Anta 1 ≪ n ≪ N och utnyttja
det till förenklingar av uttrycket.

c) [2p] Beräkna tillst̊andssumman Z(1) för en av atomerna. Skapa tillst̊andssumman för N -
partikelsystemet och beräkna systemets medelenergi − ∂

∂β
lnZ(N), där β = 1

kT
. Visa att denna

medelenergi är konsistent med antalet excitationer n, som beräknades i deluppgift b. (Denna
uppgift kan lösas oberoende av övriga deluppgifter, givetvis undantaget jämförelsen med b.)

10. Vid nollpunkten [3p] Varje partikel i ett makroskopiskt flerpartikelsystem har
tillg̊ang till en uppsättning en-partikeltillst̊and. Antag att temperaturen g̊ar mot absoluta
nollpunkten. Hur stor andel av partiklarna hamnar i grundtillst̊andet (som saknar urartning)
om partiklarna är. . .

a) [1p] . . . särskiljbara, t.ex. lokaliserade i ett fast ämne?

b) [1p] . . . identiska bosoner?

c) [1p] . . . identiska fermioner?

11. Vid fryspunkten [8p]

a) [5p] Om man är ute i noll grader Celcius och andas s̊a förlorar man energi till luften.
Ungefär vad blir de energiförlusterna, uttryckt som effekt? Lufttrycket är ca 105N/m2.

b) [3p] Om man är dum och st̊ar naken ute i noll grader Celcius s̊a förlorar man energi genom
str̊alning. Ungefär vad blir energiförlusterna, uttryckt som effekt?

Ledning: Tveka inte att göra förenklande antaganden i bägge deluppgifterna, men kommen-
tera de antaganden du gör! Kommentera även när du gör numeriska uppskattningar av
vardagliga areor, volymer och annat, som inte nämns i uppgiften, men som du tycker att du
behöver.

12. Förh̊allandevis kallt [9p] I kursen har vi höftat fram värmekapaciteten CV för
en urartad fermiongas som CV ∼ Nk T

TF

. Här är N partikelantalet, k Boltzmanns konstant,
T temperaturen och TF Fermitemperaturen. Det g̊ar att bestämma CV mer exakt. För tem-



peraturer T ≪ TF s̊a gäller för en tillräckligt ”snäll” funktion f(ε) att

∫

∞

0

f(ε)

exp[β(ε− µ)] + 1
dε ≈

∫ µ

0

f(ε)dε+
π2

6
(kT )2

df(ε)

dε

∣

∣

∣

∣

ε=µ

.

Alla fysikaliskt intressanta funktioner är tillräckligt snälla.

a) [3p] Visa att µ för icke-relativistiska partiklar och T ≪ TF = EF/k bestäms av

2

3
E

3/2
F =

2

3
µ3/2 +

π2

12
(kT )2

1√
µ
.

b) [1p] Visa att µ, till tv̊a ledande ordningar i T/TF, blir µ(T ) = EF

[

1− π2

12

(

T
TF

)2
]

.

c) [5p] Visa att värmekapaciteten till lägsta ordning i (T/TF) blir

CV =
π2

2
Nk

T

TF

.

13. Förh̊allandevis varmt [10p] Ett ”klassiskt” dipolmoment (utan n̊agra kvantme-
kaniska egenskaper) som inte p̊averkas av n̊agot magnetfält kan peka i vilken riktning som
helst. Statistiska vikten för att det riktas inom ett rymdvinkelomr̊ade kring vinklarna θ och
ϕ är d̊a dG(θ, ϕ) = 1

4π
sin θdθdϕ. Betrakta ett s̊adant dipolmoment med belopp µ.

a) [1p] Visa att statistiska vikten för en z-komponent inom dµz kring ett värde µz blir

dG(µz) ∝ dµz, |µz| ≤ µ.

b) [4p] Om vi nu lägger p̊a ett magnetfält i z-led, med styrka B, s̊a f̊ar dipolen en energi
E = −µzB. Ange sannolikheten för z-komponent µz, dP (µz), vid termisk jämvikt. Normera
genom att explicit beräkna tillst̊andssumman Z(1).

c) [2p] Givet dipoltätheten n, beräkna magnetiseringen M (det magnetiska dipolmomentet
per volymsenhet).

d) [2p] Beräkna den magnetiska susceptibiliteten χm = µ0
∂M
∂B

.

e) [1p] Visa att höga temperaturer ger χm ∝ 1/T och bestäm proportionalitetskonstanten.


