
Skriftlig 4-timers prøve i
TERMODYNAMIK OG STATISTISK MEKANIK

Torsdag 12/1-2012, kl 10.00-14.00

Opgavesættet består af to opgaver på ialt to sider. Vægtning er angivet på opgaverne, hvert under-
spørgsmål indenfor en opgave har sammen vægt.

Skriveredskaber og en simpel lommeregner (dvs. en, som ikke kan lave grafer eller symbolsk mani-
pulation) er tilladt. “Golden Sheet” (3 sider) er vedlagt. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt.

Opgave 1 (40 %)

Betragt et system med k + 1 diskrete energiniveauer En, n = 0 . . . k og lad Ωn være degeneretheden
af hvert energiniveau (dvs. antallet af mikrotilstande som har den energi).
Den venstre figur viser et eksempel på et sådan system.

I det følgende er systemet i kontakt med et varmebad med en given temperatur og er i termisk
ligevægt.
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Venstre: Et eksempel på et system, i dette tilfælde er k = 2 da der er 3 energiniveauer.
Antallet af mikrotilstande for hvert energiniveau er angivet.
Højre: Et system med skiftet energi-skala, men ellers med den sammen struktur i energi-
niveauerne.

a) Vis at sandsynligheden for at finde systemet i et givet energiniveau er:

P(En) =
Ωne

−Enβ

∑k
m=0

Ωme−Emβ
(1)

Vi betragter nu yderligere et system hvor energi-skalaen er blevet ændret (skiftet) således at Ẽn =
En+c, hvor c er en konstant (sammenlign den venstre og højre figur). I det følgende referere variable
med en ˜ (en tilde) til systemet med den skiftede energi-skala, og variable uden en tilde til det originale
system.

b) Vis at sandsynlighederne er uændrede ved sådan en ændring i energi-skala, det vil sige:

P̃(Ẽn) = P(En) (2)

c) Vis at middelenergien af de to systemer er relateret ved:

〈Ẽ〉 = 〈E〉+ c (3)
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d) Vis at den fri energi af de to systemer er relateret ved:

F̃ = F + c (4)

e) Vis at entropien af de to systemer er relateret ved:

S̃ = S (5)

og angiv et udtryk for entropien som funktion af temperaturen.

f) Beregn T → 0 og T → ∞ grænserne af sandsynligheden for at finde det originale system med en
given energi (det vil sige, find grænserne af P(En) for alle n).
Kommenter på fortolkningen af resultatet.
(Hint: Brug resultaterne fra de forgående spørgsmål og vælg c fornuftigt inden du forsøger at
evaluere grænserne.)

g) Beregn T → 0 og T → ∞ grænserne af entropien for det originale system.
Kommenter på fortolkningen af resultatet.
(Hint: Brug resultaterne fra de forgående spørgsmål og vælg c fornuftigt inden du forsøger at
evaluere grænserne.)

Opgave 2 (60 %)

I det følgende betragter vi en kvasistatisk samt adiabatisk volumen ændring, primært med fokus på
en monoatomar idealgas.

a) Vis at den følgende relation holder for volumen og temperatur af en monoatomar idealgas under
kvasistatisk adiabatisk volumen ændring:

V T 3/2 = Konstant. (6)

b) Betragt en kvasistatisk adiabatisk process hvor volumen af en monoatomar idealgas reduceres til
1/3 af det oprindelige volumen.
Beregn slut temperaturen (Tf ) og slut trykket (Pf ) som funktion af start temperaturen (Ti) og
start trykket (Pi).
Beregn yderligere slut trykket hvis temperaturen bagefter reduceres til den oprindelige start
temperatur mens volumen holdes konstant.

c) Vis at den følgende relation gælder generelt mellem den adiabatiske termiske udvidelses koefficient
(αS), den isochore varmefylde (CV ), den isoterme kompressibilitet (κT ) og den isobare termiske
udvidelseskoefficient (αP ):

αS =
CV κT

V TαP

. (7)

d) Vis eksplicit at ligning 7 holder for en monoatomar idealgas ved at evaluere venstre og højre siden
af ligningen for en sådan gas.

Entropien af en monoatomar idealgas er givet ved:

S = NkB

[

ln

(

V

NVQ

)

+ 5/2

]

,with VQ =

(

h√
2πmkBT

)3

(8)

hvor m er massen af atomet.

e) Vis eksplicit at entropien som givet i ligning 8 faktisk er konstant under en kvasistatisk adiabatisk
volumen ændring af en monoatomar idealgas (det vil sige en process hvor ligning 6 holder).

Eksamenssættet er slut.

2


