
UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: FYS4130 - Statistisk mekanikk Tillatte hjelpemidler:
Eksamensdag: Onsdag 4.juni 2014 Angell/Øgrim og Lian: Fysiske størrelser og enheter
Tid for eksamen: 14:30 - 18:30 (4 timer) Rottmann: Matematisk formelsamling
Oppgavesettet er p̊a 2 sider 1 A4-ark (begge sider) egne h̊andskrevne notater

Godkjent numerisk elektronisk kalkulator
Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsm̊alene.

Oppgave 1: Korte spørsm̊al

1 Gi et kort svar (noen f̊a linjer) for hvert spørsm̊al. Disse oppgavene kan besvares uten regning.

1(a) Hvordan skrives den kanoniske og stor-kanoniske partisjonsfunksjonen? Hvordan defineres de til-
svarende to ensemblene og hvilke størrelser/parametere er frie og hvilke er fikserte i hvert tilfelle?

1(b) Hva er forskjellen p̊a Gibbs- og Helmholtz fri energi? Gi eksempler p̊a prosesser der (i) Gibbs- og
(ii) Helmholtz fri energi minimaliseres.

1(c) Hvis hastigheten v(t) er gitt ved Langevin-ligningen og x(t) =
∫ t

0
dt′ v(t′), hvordan varierer 〈x2(t)〉

med tiden t ved lange og korte tider?

1(d) I henhold til Debye-teori for varmekapasiteten i faste stoffer, hvilke moder eksiteres først n̊ar
temperaturen stiger fra T = 0, de langbølgede eller kortbølgede? Forklar hvorfor.

1(e) I metaller har varmekapasiteten et bidrag som ikke er beskrevet av Debye-teorien. Hva er opphavet
til dette bidraget?

1(f) Hva er ekvipartisjonsprinsippet? Gi ett eller flere eksempler der det ikke kan anvendes.

Oppgave 2: Einstein-krystall med magnetiske vekselvirknin-

ger i 1 dimensjon

Vi skal studere et system med N atomer som hver enkelt sitter i et harmonisk potensial med svinge-
frekvens ω, og dessuten vekselvirker magnetisk med sine to nærmeste naboer. Hamiltonfunksjonen
for systemet kan skrives

H = −J

N−1∑

i=1

σiσi+1 +

N∑

i=1

ni~ω, (1)

der J er en positiv koblingskonstant og σi = ±1 er spinn.

2(a) Tolk de enkelte leddene i H : Hva representerer J , og hva beskriver modellen om J blir negativ?
Hvilken energi beskrives av ~ω?
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2(b) Vis at partisjonsfunksjonen kan skrives ZN = ZN
MZN

O der

ZM = 2 cosh(βJ)

ZO = (1− e−β~ω)−1 (2)

n̊ar du antar at N ≫ 1 slik at N + 1 ≈ N . Indeks M betegner den magnetiske delen og O

oscillatordelen av partisjonsfunksjonen.

2(c) Beregn den indre energien U i systemet og skriv den p̊a formen U = UM + UO. Sjekk at begge
leddene du finner har riktig enhet.

2(d) Finn fra dette resultatet varmekapasitetene CM og CO.

2(e) Beregn høy- og lavtemperaturgrensene til CM og CO og skisser resultatet som funksjon av T . Tolk
resultatet og forklar spesielt hvorfor høytemperaturgrensene oppfører seg forskjellig for CM og CO.
Kommenter lavtemperaturresultatet i lys av termodynamikkens “3. lov”.

2(f) Beregn Helmholtz fri energi og entropien S = SM + SO.

2(g) Beregn lavtemperaturgrensen for SM og SO. Anta at b̊ade β~ω ≫ 1 og βJ ≫ 1 og behold termer
opp til 1. orden i e−β~ω og e−βJ .

2(h) Beregn høytemperaturgrensen for SM og SO. Anta at b̊ade β~ω ≪ 1 og βJ ≪ 1 og regn til 1.
orden i disse to sm̊a størrelsene.

2(i) Skriv resultatet p̊a formen SM = k ln(aN ) og SO = k ln(bN ). Bestem a og b og tolk resultatet i lys
av Boltzmanns formel for entropien.
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