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Översikt klassisk statistisk fysik, statistisk kvantfysik

Med ord som “definiera”, “härled”, “tillämpa”, “ansätt” och “kursivt” beskrivs omf̊anget i
lärandemål. Exempel: “Kap. 93,5. A. Ansätt B och härled C. Tillämpa D.” ska läsas: A är
viktigt p̊a alla vis (härled/definiera och tillämpa). B f̊ar ansättas och behöver inte härledas
(utantillkunskap). C behöver härledas men tillämpningarna är f̊a och mindre viktiga. D ska
kunna tillämpas i olika lägen.

Kap. 1. Jämviktstillst̊and och jämvikt mellan tv̊a system. Ansätt och tillämpa gasernas
allmänna tillst̊andslag. Härled en relation mellan gasens tryck, volym och inre energi, ur en
homogen och isotrop hastighetsfördelning.

Kap. 2. Mikrotillst̊and, makrotillst̊and, statistisk vikt, entropi S. Härled ∂S

∂V
för en ideal

gas. Ansätt ∂S

∂E
och ∂S

∂N
och härled huvudekvationen.

Kap. 3. Boltzmannfaktorn.

Kap. 4. Tillst̊andssumman Z. Dess matematiska relation till t.ex. medelenergi och varians
i energi. Ansätt Maxwell–Boltzmanns hastighetsfördelning och bekräfta allmänna gaslagen.

Kap. 5. Flerpartikelsystem. Visa att fria energin minimeras. Via tillst̊andssumman för fler-
partikelsystemet, visa att relativa fluktuationer i makroskopiska system blir försumbara.

Kap. 6. Termodynamikens första och andra huvudsats. Reversibel process. Identifiera ar-
bete och värme i huvudekvationen, för en reversibel process. Definiera värmekapacitet CV

och diskutera vad som krävs för att E = CV T ska gälla. Definiera verkningsgraden för en
värmemaskin och härled den för en Carnotmaskin. (För din egen tillfredställelses skull: visa
att andra huvudsatser är ekvivalent med entropins maximering.)

Kap. 7. Tillämpa likafördelningsprincipen. Redogör för klassiska fysikens problem med att
förutsäga värmekapaciteter.

Kap. 8. (Kursivt: str̊alningstryck, termodynamisk härledning av Stefan–Boltzmanns lag,
utstr̊alad effekt genom litet h̊al.) Härled och tillämpa tillst̊andstätheten för v̊agor! Känn till
och formulera ultravioletta katastrofen.

Kap. 9. Visa att en tillst̊andssumma med diskreta energisteg ~ω ger Plancks str̊alningslag.
(Den historiska härledningen är kursiv.) Beskriv fotoelektriska effekten och hur fotonbegrep-
pet förklarar den.

Kap. 10. Beskriv Youngs dubbelspaltexperiment. Motivera och definiera de Broglie-v̊agor.
Ange relationer mellan E, p, ω och k. Ange Heisenbergs obestämbarhetsrelation och tillämpa
den i olika grova uppskattningar. Förklarar skillnad mellan gruppfart och fasfart.

Kap. 11.Känn till hur frihetsgrader kan “frysa inne”, och hur det p̊averkar värmekapaciteten.

Kap. 12. BE- och FD-statistik. Statistisk vikt, tillst̊andssumma. Härled och tillämpa me-
delbesättningstal.

Kap. 13. Fermiongasens medelbesättningstal vid l̊ag temperatur. Fermi-energi och -tempe-
ratur. Urartade fermiongasens energi. Metallers värmekapacitet.

Kap. 14. Förklara förenklat hur värmekapacitet kan p̊avisa fasöverg̊ang. Genomför da-
torövning i BE-kondensation.


