
  

Välkommen till
Statistisk Termodynamik FMFF05

● Första övningstillfället: Idag Alex 

● Måndagar: Konceptfrågor (kommer på tenta)
Repetition!

● Slides på hemsidan:
http://www.matfys.lth.se/education/FMFF05/



  

Repetition:

● Temperatur är det man mäter med en termometer. 
● Temperaturen anger ”viljan” att avge värme.
● Om T ökar så ökar U (inte omvänt).
● Värmekapacitet C och värmekapacitivitet c.

                                             
● Entalpi och fasomvandlingsentapli, L. 
● Isoterm process: långsam, konstant T → konstant U

● Adiabatisk process: snabb, inget värme utbyte (Q = 0)



  

Föreläsning #3: 
Entropi och andra huvudsatsen

● Termodynamikens andra huvudsats (TD#2)
● Multiplicitet och entropi
● Vad händer när gaser expanderar och mixas?



  

Gas i låda med konstant volym, V

Vad är entropin för en ideal gas?



  

Gas i låda med konstant volym, V

Vad är entropin för en partikel i lådan?



  

Gas i låda med konstant volym, V

Hur många lägen finns för en partikel?

Mätnoggrannhet:



  

Gas i låda med konstant volym, V

Mättnoggrannhet i tredimensioner.

Mätnoggrannhet:



  

Gas i låda med konstant volym, V

FRÅGA: Vad är multipliciteten för två olika partiklar i lådan?

Mätnoggrannhet:



  

Fri expansion

Vad händer med antal lägen då väggen tas bort?



  

Fri expansion

Då väggen tas bort kommer partiklarna röra sig i större volym.



  

Fri expansion

Till exempel så här...



  

Mixning av gaser

Vad händer med entropin då väggen tas bort och gaserna blandas?



  

Mixning av gaser

Entropin ökar med Nkln(2) för vardera gas.



  

Identiska partiklar

Om partiklarna är identiska så ska detta vara ett mikrotillstånd.
Vi vet inte vilken partikel som är vilken!



  

Identifierbara partiklar

Det finns 3 sätt att välja plats för partikelnamn #1.
Sedan finns det två sätt att välja 2 sätt att välja partikelnamn #2.
Det finns bara en möjlighet att sedan välja partikelnamn #3.

Vi har 3*2*1 ggr för många mikrotillstånd med identifierbara partiklar.

1

2

3

123
312
231

132
213
321

Möjligheter



  

Mixning av gas av identiska partiklar

Vad händer med entropin då väggen tas bort och gaserna blandas?

Antag samma antal partiklar i båda delarna initialt.



  

Mixning av gas av identiska partiklar

Vi får en dubbelt så stor låda med summan av alla partiklarna.



  

Sammanfattning

● Termodynamikens andra huvudsats (TD#2):

Entropin ökar med tiden
● Multiplicitet: Ω = Antal mikrotillstånd

Fundamentalt antagande: Samma sannolikhet i alla mikrotillstånd 
● Entropi (”oordning” eller ”brist på info”): S = k ln Ω 
● Fri expansion av gas ökar entropin.  
● Om entropin ökar är processen irreversibel.
● Mixning av olika gaser är irreversibel.
● Mixning av samma gas är reversibel (S ändras ej)
● Identiska partiklar 



  

Mixning av två gaser



  

Mixning av två gaser



  

Mixning av två gaser

Gaserna blandas och kommer aldrig igen separera av sig själva.



  

Paradox – tidsinversionssymmetri?



  

Paradox – tidsinversionssymmetri?
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