
Repetitionsuppgifter i Statistisk termodynamik 

Problem

1 En teknolog som vill minska uppvärmningskostnaderna i sin lilla lägenhet 
häller inte ut vattnet när han kokat pasta utan låter kastrullen med vatten stå 
och svalna i köket. Antag att det är 2 liter vatten och att köket har tempera-
turen 18 oC. Hur mycket värme tillförs köket medan vattnet svalnar? Bestäm 
även hur mycket entropin ändras dels i vattnet medan det svalnar och dels i 
köket under samma tid. Vad blir den totala entropiändring för systemet som 
består av kök + vatten?

1 b För att ytterliggare värma köket ställer han sedan in vattnet i kylskåpet där 
det kyls till 5 oC. Hur mycket värme tillförs köket i denna process. Vad blir 
entropiändringen i köket i om kylskåpet har en kylfaktor som är 4? Extrafråga: 
Vad kan man mer göra för att använda vattnet för att värma köket?

2 I en isoterm (rumstemperatur) kompression av en ideal tvåatomig gas minskas 
volymen från Vi till Vi/2. Beräkna Q, W, ∆U och ∆S, om den konstanta temperaturen 
är T0. Gasen innehåller 3 mol. Vad är entropiändringen i omgivningen?

3 Vid pumpning av ett cykeldäck komprimeras en liter luft till ett tryck som är 
5 gånger högre än atmosfärstrycket.
a Vad bli luftens volym efter komprimeringen?
b Om temperaturen är 20 oC i luften – vad blir luftens temperatur i däcket?

4 En cylinder som innehåller 3 mol luft genomgår följande processer som 
tillsammans bildar en kretsprocess.
A: Volymökning vid konstant tryck – volymen fördubblas.
B: Adiabatisk kompression till startvolymen.
C: Minskning av trycket vid konstant volym till starttrycket.
Rita processen i ett P-V-diagram samt ange tecken (+, - eller 0) för Q, W, ∆U 
och ∆S för de olika delprocesserna.

5 Två kroppar med olika temperatur bringas i termisk kontakt med varandra. Efter en 
viss tid har båda samma temperatur. Vad är denna jämviktstemperatur om det gäller 
att utgångs-temperaturerna är T1=72oC resp T2=500C? Vad händer med den totala 
entropin för dessa båda system i denna process? Motivera först om den är positiv, noll 
eller negativ och beräkna sedan värdet på ∆Stotal. För värmekapaciteterna gäller att 
C1=C och C2=3C.

6 Betrakta cykeln för en vanlig bensinmotor enligt figur på sid 46. Arbetsgasens 
volym varierar mellan V1 och V2 Beräkna temperaturen i tillstånd 2 uttryck i 
temperaturen i 1 som är lika med utetemperaturen. Beräkna även det arbete som krävs 
för att komprimera gasen. Enligt en bok i termodynamik gäller att verkningsgraden är 
η=1-V2V1γ-1. Härled denna formel! Här är γ=f+2f. Vad skulle verkningsgraden vara 
om kompressionstalet, V1V2, = 8?

7 Ett kvantsystem har två energinivåer med energi 0 resp ε. Vid vilken temperatur är 
sannolikheten att hitta systemet i grundtillståndet 4 gånger så stor som sannolikheten 



att hitta det i det exciterade tillståndet? Vad är systemets medelenergi vid denna 
temperatur? Vad händer med dessa sannolikheter då temperaturen blir mycket hög?

8 En solpanel på en satellit har alltid sin plana yta riktad mot solen. På baksidan är 
ytan målad svart. Varför? Vad blir temperaturen i solpanelen om vi antar att 50% av 
solens instrålning absorberas. Satelliten är i en bana runt jorden så vi kan räkna med 
solarkonstanten = 1.4 kW/m2. Solcellen har en effektivet på 10%.

9 Glödtråden i en gammeldags glödlampa har en temperatur av ca 3000 K. 
Emissionen från glödtråden som är av wolfram är ca en tredjedel av vad en 
motsvarande svart kropp emitterar. Vilken area har glödtråden om lampans effekt är 
60 W? Vid vilken våglängd har strålningen från glödlampan sitt maximum? Vilken 
fotonenergi svara detta mot? Vad händer med lampans eljus om vi låter glödtråden få 
en högre temperatur?

10  En perfekt kristall består av N atomer placerade i ett gitter. Detta gäller när 
temperaturen är mycket låg. Vid högre temperaturer kan atomer ”knuffas” ut från sina 
positioner och hamna i mellanrummen som finns i kristallgittret. Du ska i denna 
uppgift beräkna antalet = n, av sådana felaktigt placerade atomer. Om antalet 
mellanrum är lika stort som antalet atomer i kristallen gäller att antal möjliga tillstånd 
dvs Ω ges av Nn2, där Nn=N!n!N-n!. För att flytta en atom från sitt ”rätta läge” krävs 
energin ε. Bestäm den fria energin för systemet och använd minimeringsprincipen för 
F för att bestämma hur n beror av temperaturen.

Teorifrågor

1 För entalpin gäller att H = U + PV. Visa att CP=∂H∂TP.

2 Härled uttrycket V∙Tf/2 = konstant som gäller för en adiabatisk process i en 
ideal gas.

3 Temperatur, tryck och kemisk potential är definierade enligt

1T=∂S∂UV,N , P=T∂S∂VU,N och μ=-T∂S∂NV,U.

Använd dessa yttryck för att bestämma en differentialform för dU.

4 Vad gäller för den totrala entropiändringen i system + omgivning om 
processen är reversibel resp irreversibel?

5 Ge tre exempel på processer som är irreversibla och inte kvasistationära.

6 Härled ett samband mellan verkningsgraden för en värmemotor och den 
totala entropiändringen under en cykel.

7 Beskriv kretsprocessen som gasen i en vanlig bilmotor genomgår. Rita ett P-
V-diagram över denna process. Vad är den väsentliga skillnaden mellan en 
vanlig bensinmotor och en dieselmotor? Varför kan en dieselmotor har högre 
verkningsgrad?



8 Vad gäller för jämviktsvillkor om systemet är isolerat? Samma fråga för ett 
system som är i kontakt med en värmereservoar.

9 Visa att dStotal=-1TdF. Förutsättning: System är i kontakt med en 
värmereservoar som har temperaturen T.

10 Ange den fria energin för en paramagnet. Förenkla uttrycket med hjälp av 
stirlings formel.

11 Beskriv i korta drag skillnaden mellan en para- och en ferromagnet.

12 Ange ett uttryck för medelenergin för ett kvantsystem genom att utnyttja 
Boltzmannfaktorn. Visa även att E=-1Z∂Z∂β .

13 Skissa utseendet på grafen som beskriver hur värmekapaciteten beror av 
temperaturen för en tvåatomig ideal gas. 

14 Vad är en svart kropp? Visa att en svart kropp är den bästa utsändaren av 
svartkroppsstrålning.

15  Utgå  från  uttrycket   uεdε=8πh3c3ε3expεkT-1dε för  energitätheten  hos  en 
fotongas och visa att den totala energin i denna gas är proportionellt mot T4.

16 Beskriv kortfattat växthuseffekten med den enkla modell som presenterades på 
föreläsningarna.
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