
Mecânica Estat́ıstica – Lista 3

1 Deduza a ocupação média de ńıveis
com energia ǫ num sistema de férmions livres
usando o ensemble microcanônico. Dica: de
quantos jeitos diferentes podemos dividir N
férmions entre V ńıveis de energia, sendo que a
degenerescência de cada ńıvel é gi e a ocupação
máxima de cada estado quatico é um férmion?

2 Deduza a ocupação média de estados com
energia ǫj num sistema de bósons livres usando
o ensemble microcanônico. Dica: de quantos
jeitos diferentes podemos dividir N bósons en-
tre entre V ńıveis de energia, sendo que a de-
generescência de cada ńıvel é gi? Minimize Ω
com os v́ınculos.

3. Considere um gás quantico ideal dentro
de um cubo de lado L e suponha que os or-
bitais das part́ıculas sejam dados por funções
que se anulam nas superf́ıcie desse cubo. En-
contre a densidade de estados no espaço k. No
limite termodinâmico, mostre que se obtêm as
mesmas expressões termodinâmicas calculadas
com condições periódicas de contorno.

4. Calcule a entropia de um gás ideal de fér-
mions em termos da ocupação média do estado
j, < nj >.

5. Calcule a entropia de um gás ideal de bó-
sons em termos de ocupação média do estado
j, < nj >.

6. Um gás ideal de férmions com massa m e
energia de Fermi ǫF está a temperatura T = 0.
Calcule < vx > e < v2x >.

7. (a) Calcule o potencial qúımico de um
gás clássico de N part́ıculas no volume V à
temperatura T .
(b) Obtenha a primeira correção quântica (pro-
porcional à densidade) no caso dos férmions e
bósons.

8. Considere um sistema de férmions num
espaço d-dimensional, com o espectro de ener-
gia

ǫk = c|k|α,

onde c > 0 e α > 1. Calcule:
(a) pV/U .

(b) A energia de Fermi.
(c) Calcule uma forma assintótica T << TF

para o calor espećıfico a volume constante.
9. Considere um sistema de bósons ideais

de spin nulo dentro de um recipiente de volume
V , em contato com um reservatório de part́ı-
culas a potential qúımico µ e temperatra T .
(a) Calcule a entropia acima da temperatura
de condensação.
(b) Qual a entropia associada às particulas do
condensado.
(c) Calcule o calor espećıfico acima e abaixo da
transição.

10. Considere um gas de bósons ideas cujo
espectro de energia é

ǫ = h̄c|k|

Calcule a pressão exercida pelo gás quando
µ = 0.

11. Calcule a compressibilidade isotérmica
de um gás de N electrões livres dentro de vo-
lume V à temperatura T = 0.

12. Para formar uma estrela de nêutrons
é preciso ter elétrons suficientemente energéti-
cos para reagir com os prótons. A qual den-
sidade de part́ıculas um gás de elétrons livres
à T = 0 vai ter o suficiente energia cinética
(energia Fermi) para permitir uma reação pró-
ton + elétron(de 0.8MeV) → nêutron?
(a) Trata elétrons como não relativisticos.
(b) Trata elétrons como ultra-relativisticos.
(c) Faça uma estimativa da densidade mı́nima
de uma estrela de nêutrons.

13 Suponha que uma estrela de nêutrons é
altamente degenerado gás não-relativ́ıstico de
nêutrons em uma configuração de equiĺıbrio es-
fericamente simétrico.
(a) Escreve a condição de equiĺıbrio hidrostá-
tico da estrela de nêutrons.
(b) Supondo que a maior parte da massa da
estrela está localizada perto de r = 0, calcular
a distribuição de densidade na região exterior
da estrela.

14 Considere um sistema de dois ńıveis em



contato com um reservatório térmico de tem-
peratura T . O primeiro ńıvel tem energia ǫ e
o segundo 2ǫ.
a) Considere quatro férmions de spin 1

2
neste

sistema. Quantas configurações energéticas
são acesśıveis ao sistema?

b) Considere quatro bósons.Quantas configu-
rações energéticas são acesśıveis ao sistema?
c) Calcule a função de partição do sistema
bosônico.
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