
Mecânica Estat́ıstica – Lista 1

1. Considere um modelo de N ı́ons magné-
ticos localizados, definido pelo hamiltoniano

H = D
N∑

j=1

S2

j ,

onde Sj = −1, 0, 1.
(a) Calcule o número de estados acesśıveis para
uma dada energia E.
(b) Calcule a entropia por part́ıcula.
(c) Calcule o calor espećıfico por part́ıcula c
em função de temperatura T.
(d) Faça um gráfico de c contra T .

2. Considere um gás de rede de N part́ı-
culas distribúıdo em V células. Suponha que
cada célula possa estar vazia ou ocupada por
uma única part́ıcula.
(a) Calcule o número de estados acesśıveis.
(b) Obtenha uma expressão de entropia s(v),
onde v = V/N .
(c) Calcule a equação de estado p(T, v).
(d) Mostre que para densidades pequenas esta
equação se reduz a equação de um gás ideal.

3. Considere um sistema de N part́ıculas
que podem ser encontradas em dois estados
com energia 0 ou ǫ. Calcule: (a) Ω(E,N).
(b) A entropia s(u).
(c) A temperatura T (u).
(d) A energia u(T ).
(e) Para uma dada temperatura T , qual fração
de part́ıculas está no ńıvel com energia 0 e no
ńıvel com energia ǫ.

4. Considere um modelo de N ı́ons magné-
ticos localizados, definido pelo hamiltoniano

H = D
N∑

j=1

S2

j − µ0H
N∑

1

Sj ,

onde Sj = −1, 0, 1, com parâmetros D, µ0 e H
positivos. Calcule:
(a) Função de partição.
(b) A energia de Gibbs por part́ıcula g(T,H).
(c) Energia interna por part́ıcula u.

(d) Entropia por part́ıcula s.
(e) Calor espećıfico.
(e) Para H = 0, compare seus resultados com
o problema 1.
(f) Obtenha o valor médio do “momento de
quadropolo”

Q =
1

N

N∑

1

S2

j .

5. Considere um sistema de N part́ıculas
em contato com um reservatório térmico. Cada
part́ıcula pode estar em um dos três estados
com energia 0, ǫ ou 3ǫ. Calcule: (a) A energia
de Helmholtz por part́ıcula f(T ).
(b) A energia interna u(T ).
(c) A entropia s(T ).
(d) Calor espećıfico por part́ıcula c(T ).

6. Um conjunto de N osciladores clássicos
em uma dimensão é definido pelo hamiltoniano

H =
N∑

1

p2i
2m

+
1

2
mω2q2i .

Utilizando o formalismo do ensemble canô-
nico no espaço de fase clássico obtenha:
(a) Função de partição.
(b) Energia por oscilador.
(c) Entropia por oscilador.
(d) Calor espećıfico por oscilador.

7. Mostre que a entropia no ensemble
grande canônico para part́ıculas distingúıveis

pode ser escrita na forma

S = −
∑

j

Pj lnPj,

onde Pj é a distribuição grande canônica de-
duzida em aula.

8. Considere um gás clássico ultra-
relativ́ıstico, definido pelo hamiltoniano

H =
N∑

i=1

c|pi|

dentro de volume V em contato com um reser-
vatório de part́ıculas a potential qúımico µ e
calor a temperatura T . Calcule:



(a) Grande potential.
(b) Use a transformada de Legendre para obter
a energia de Helmholtz por part́ıcula f(v, T ).
(c) Calcule a pressão p(T, µ, V ) e a equação de
estado p(v, T ).

8. Considere um modelo unidimensional de
spin 1, definido pelo hamiltoniano

H = −J
N∑

i

SiSi+1 +D
N∑

i

S2

i ,

onde J > 0, D > 0 e Si = −1, 0, 1
(a) Utilizando condições periódicas de con-
torno, calcule os autovalores da matriz de
transferência.
(b) Calcule a energia interna e a entropia por
spin.
(c) Qual o estado fundamental (T = 0) deste
modelo em função do parâmetro d = D/J .

9. Calcule a distribuição de energias dentro
de um gás ideal monatomico.

10. Os três ńıveis mais baixos de energia de
uma molécula são: E0 = 0, E1 = ǫ, e E2 = 10ǫ.
(a) Mostre que a temperatura suficientemente
baixa só vai ter moléculas com ńıveis 0 e 1.
(b) Se o gás tem N ≫ 1 moleculas calcule,
calcule a temperatura em item (a)
(dica: não tem nenhuma part́ıcula em estado
3)

(c) Calcule a energia média e caloralor espećı-
fico do gás.

11 Um sistema paramagnético consiste de
N dipolos que podem se orientar em 3d. Cada
dipolo carrega um momento magnético µ. Se o
sistema é a temperatura finita e em um campo
magnético uniforme H , calcule:
(a) magnetização de sistema
(b) calor espećıfico de sistema.

12. a) Deduza o Teorema da Equipartição
de energia para um sistema clássico de part́ı-
culas.
b) Considere um sistema de N moléculas diatô-
micas de oxigênio (que podem ser aproximadas
como dois átomos presos por uma mola cada)
e, usando o resultado do item a), calcule o ca-
lor espećıfico por molécula do sistema.
c) O valor calculado teoricamente não era en-
contrado experimentalmente no final do século
XIX, apesar dos vários sucessos experimentais
apontados por Maxwell da teoria cinética dos
gases. Uma solução foi imaginar que a mola
endurece a baixas temperaturas, de modo que
não se pode vibrar e os átomos são presos
por um pauzinho. Quanto resultaria a energia
interna por molécula e o calor espećıfico por
molécula?
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