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4a. Lista de Exerćıcios

Ensemble Microcanônico

1. Mostre que o elemento de volume no espaço de fase

dω =
3N∏
i=1

dqidpi

permanece invariante sob uma transformação canônica de coordenadas generalizadas (qi, pi)

parra outro conjunto (Qi, Pi).

2. Considere o espaço de fase bidimensional de um rotor clássico: desenhe linhas de energia

constante que dividem o espaço de fase em células de volume (área) h. Calcule a energia

destes estados e compare os resultdos com os autovalores de energia do rotor quantizado.

3. Pela determinação do volume da região relevante do espaço de fase, mostre que o número

de microestados dispońıveis para um rotor ŕıgido tridimensional com momentum angular

menor ou igual M é (M/~)2. Determine o número de microestados que podem ser asso-

ciados com o momentum angular quantizado Mj =
√
j(j + 1)~, onde j = 0, 1, 2, . . . ou

1/2, 3/2, 5/2, . . .. Interprete fisicamente o resultado.

4. Uma part́ıcula de energia E move-se num poço de potencial unidimensional V (x), tal que

m~
∣∣∣∣dVdx

∣∣∣∣� [m(E − V (x))]3/2.

Mostre que os valores permitidos do momentum p da part́ıcula são tais que∮
pdx =

(
n+

1

2

)
h,

onde n é um número inteiro.

5. As coordenadas generalizadas do pêndulo simples são o deslocamento angular θ e o mo-

mentum angular m`2θ̇. Estude matematicamente e graficamente a natureza das trajetórias
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correspondentes no espaço de fase do sistema, e mostre que a área A envolvida por uma

trajetória é igual ao produto da energia total E e o peŕıodo de tempo τ do pêndulo.

6. Obtenha: (i) uma expressão assintótica para o número de maneiras que uma dada energia

E pode ser distribúıda num conjunto de N osciladores harmônicos unidimensionais, sendo os

autovalores de energia (n+1/2)~ω, onde n = 0, 1, 2, . . .; (ii) a expressão correspondente para

o “volume” da região relevante do espaço de fase desse sistema. Estabeleça a correspondência

entre os dois resultados, mostrando que o fator de conversão é ω0 = hN .

7. (a) Mostre que

V3N =

∫
I

N∏
i=1

(
4πr2i dri

)
=

(8πR3)
N

(3N)!
,

onde I : 0 ≤
∑N

i=1 ri ≤ R. (b) Usando esse resultado calcule o volume da região relevante

do espaço de fase de um gás ultra-relativ́ıstico (ε = pc) com N part́ıculas em 3 dimensões.

Deduza expressões para a entropia, energia interna, pressão e capacidade térmica a volume

constante.
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