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Liten formelsamling

Allmänt:
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För en idealgas gäller:

PV = NkT

U = U(T )

CP (T ) − CV (T ) = Nk

PV = konst. (isoterm process)

PV γ = konst. (isentropisk process)

γ = CP /CV

1. En idealgas är innesluten i en beh̊allare vars volym kan varieras. Gasen
genomg̊ar en cyklisk process best̊aende av 3 kvasistatiska delprocesser;
A, B och C (se figur). Bestäm för varje delprocess: (a) p̊a gasen
uträttat arbete (positivt, noll eller negativt), (b) ändringen av gasens
energi (ökning, oförändrad eller minskning), (c) till gasen tillfört värme
(positivt, noll eller negativt).

1



2. Betrakta tv̊a system A och B. Systemen har temperaturoberoende
värmekapaciteter, C = 2a och C = a, för system A respektive sys-
tem B, och där a är en konstant. Fr̊an början har system A begyn-
nelsetemperaturen T0 (K) och system B begynnelsetemperaturen 2T0
(K). Systemen bringas i termisk kontakt med varandra. Vad blir slut-
temperaturen samt den totala entropiändringen när termisk jämvikt
har ställt in sig?

3. Betrakta ett system av N harmoniska oscillatorer. Systemets energi
kan skrivas p̊a formen

U = qhf + U0

där q är systemts totala antal energikvanta, h Plancks konstant, f os-
cillatorfrekvensen och U0 en konstant, systemets grundtillst̊andsenergi.
I gränsen

q � N � 1

gäller att multipliciteten ges av uttrycket

Ω(N, q) =

(
eq

N

)N
Bestäm utg̊aende fr̊an detta systemets energi som funktion av N och
temperaturen T , dvs U = U(N,T ).

4. Mättad vätska av kylmedlet HFC-134a (se bifogade tabeller) med tem-
peraturen 46.3 ◦C pressas genom en strypventil. Trycket sjunker d̊a till
8.0 bar. Vad blir kylmediets temperatur efter passagen av strypven-
tilen? Hur stor andel för̊angas?
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