Tentamen i Fysik för pi, 5 juni 2014, kl 8 - 13
Hjälpmedel: Formelblad och miniräknare. Lösningarna skall vara ordentligt
motiverade. Lycka till!
1. Helmholtz fria energi definieras enligt: F = U − T S.
a) Härled ett uttryck för dF genom att utgå från det fundamentala differentialutrycket för U . (3p)
b) Entropin kan uttryckas som en derivata av F . Ange denna. (3p)
2.
a) Rita en symbolisk skiss för en värmemotor. Förklara symbolerna. (3p)
b) Härled uttrycket för den maximala verkningsgraden, ”Carnotverkningsgraden”, utgående från termodynamikens lagar. (3p)
3. En ideal gas genomlöper följande kretsprocess med 4 delprocesser A - D. Vid
starten har tryck, volym och temperatur värdena: P1 , V1 och T1 .
A: Vid konstant tryck ökas volymen, V2 = 2 · V1 . B: Gasen expanderas adiabatiskt: V3 = 3 · V1 . C: Isobar kompression till begynnelsevolymen. D: Trycket
höjs vid konstant volym till starttillståndet.
a) Rita kretsprocessen i ett P − V -diagram. (2p)
b) Bestäm tecken (+, - eller 0) på Q, W, ∆U och ∆S för de fyra delprocesserna. (4p)
4. Man skall bada en baby i 10 liter vatten. Dock är temperaturen för hög,
nämligen 50◦ C. Då kommer föräldrarna på att man kan lägga i en isbit med
temperaturen -10◦ C för att få rätt temperatur på vattnet, som är 36◦ C.
a) Hur stor isbit skall de ta? (dvs vilken massa) (2p)
b) Hur mycket har entropin i systemet is + vatten förändrats under den ovan
beskrivna processen? (4p)
5. En partikel med massan m, befinner sig i en ändlig potentialbrunn,

0,
då |x| > b
V (x) =
−V0 , då |x| < b
där V0 > 0.
a) Sätt upp den tidsoberoende Schrödingerekvationen och ange formen för
dess bundna lösningar innanför och utanför potentialbrunnen. (3p)
b) Ange passningsvillkoren i fallet då vågfunktionen har udda paritet. Notera,
du behöver inte lösa detta ekvationssystem. (3p)
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6. En partikel med massan m beskrivs av följande vågfunktion
Ψ(x, t) = Ae−a[(mx

2

/~)+it]

,

där A och a är konstanter.
a) Vilka SI-enheter har A och a? (2p)
b) Normera ovanstående vågfunktion. (2p)
c) För vilken potential V (x) är Ψ(x, t) en lösning till den tidsberoende
Schrödingerekvationen? (4p)
7. Generellt gäller att ett system måste beskrivas kvantmekaniskt (och inte
klassiskt) då dess våglängd är större än dess karakteristiska längd. Givet en
ideal enatomig gas med trycket P och där varje atom har samma rörelsemängd
p, ge ett uttryck för vid vilka temperaturer som en enskild atom i gasen bör
beskrivas kvantmekaniskt? (4p)
Ledning: Karakteristiska längden kan i denna beräkning sättas lika med sidan
av den kub vars volym den enskilda atomen kan betrakta som sin egen.
8. Betrakta åter den ändliga potentialbrunnen i uppgift 5. Vi väljer V0 och b
så att endast två (linjärt oberoende) bundna tillstånd med energierna E1 och
E2 fås som lösningar. Om en partikel har energin E1 beskrivs den som vanligt
med vågfunktionen Ψ1 (x, t) = φ1 (x)e−iE1 t/~ och om den har energin E2 med
Ψ2 (x, t) = φ2 (x)e−iE2 t/~ . Antag nu att partikeln inte har en entydig energi,
utan att dess vågfunktion är given av:
Ψ(x, t) = N [4Ψ1 (x, t) + 3Ψ2 (x, t)] ,
där N är en konstant. (E2 > E1 )
a) Vid mätning av partikelns energi, vilka är de möjliga utfallen? (2p)
b) Om energin skulle mätas på ett stort antal separata system, som alla
enskilt beskrivs med samma Ψ, fås medelvärdet


Z ∞
~2 ∂ 2
+
V
(x)
Ψ(x, t)dx.
Ē =
Ψ∗ (x, t) −
2m ∂x2
−∞
Utgå från uttrycket för medelenergin ovan och beräkna sannolikheten för de
möjliga utfallen vid en enstaka mätning av partikelns energi. (Ψ1 och Ψ2 är
normerade) (4p)
Ledning: Vilken paritet har φ1 (x) och vilken paritet har φ2 (x)?
c) Om vi på samma system gör en andra energimätning direkt efter den
första, vilka energier kan nu fås och vad händer således med vågfunktionen
under en mätning? (2p)
d) Kvantsystemet sätts slutligen i termisk kontakt med en värmereservoar
med temperatur T0 . Efter ett tag mäter vi återigen energin på partikeln i kvantbrunnen. Skriv ner uttrycket för hur sannolikt det är att få en viss (tillåten)
energi vid denna mätning. (2p)
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