
Inleiding tot de statistische mechanica

Christian Maes1

1Instituut voor Theoretische Fysica, KU Leuven∗

(Dated: 2 april 2015)

De nota’s hieronder begeleiden de eerste kennismaking met statistische mechanica.

Thermodynamica is reeds ontoereikend om fenomenen onder de microscoop te

begrijpen, en bovendien is een goede fundering van de thermodynamica enkel te

vinden in de statistische mechanica. We beperken ons hier vooral tot systemen met

niet-interagerende componenten waarvoor een statische beschrijving wordt gegeven

als inleiding op het Gibbs formalisme. Dat betekent vooral het afleiden van de wet

van Curie voor paramagneten en de afleiding van de ideale gaswet voor verdunde

gassen. Tegelijk wordt de statistische interpretatie van temperatuur en van de

entropie ingeleid. Zo krijgen we ook een eerste poging om meer microscopische

wetten in verband te brengen met macroscopisch gedrag.

Minimale doelstellingen zijn

• duiden van betekenis of rol van de statistische mechanica;

• berekenen van ensemble–gemiddeldes voor niet-interagerende deeltjes of spins;

• begrijpen van elementen uit het Gibbs formalisme, bijvoorbeeld voor de berekening

van vrije energie en entropie bij evenwicht;

• uitleggen wat de statistische interpretatie is van temperatuur en entropie, en in het

bijzonder het begrijpen van de meer microscopische heuristiek voor de Tweede Wet

van de thermodynamica.

∗ christian.maes@fys.kuleuven.be
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I. INLEIDING

Statistische mechanica verwijst niet in de eerste plaats naar een fenomenologie of naar

een bepaald onderwerp in de fysica. Sommige domeinen (zoals de studie van de geconden-

seerde materie) zijn wel nauwer betrokken bij het statistisch mechanisch project, maar de

ambitie en de aard zelf zijn toch ruimer. De benaming statistische mechanica gaat terug op

een boek Elements of statistical mechanics uit 1902 van Josiah Willard Gibbs (the greatest

mind in American history, volgens Einstein). Daarvoor sprak men veeleer (en meestal in

het Duits) over kinetische gastheorie als men meer microscopische fundamenten voor de

thermodynamica wou aanreiken. Eigenlijk is het werk van Gibbs ver van verouderd en

heeft het de hele fysica van de 20ste eeuw diep bëınvloed. Het gaat om een methode om

de microscopische natuurwetten te gebruiken ter verklaring van macroscopisch gedrag. Het

Gibbs formalisme vind je dan ook terug in zeer verscheiden gebieden, zowel in chaostheorie

als in kwantumveldentheorie, en het beschrijft een methode om ab initio eigenschappen van

materialen en fluida te berekenen. We hebben daar niet alleen geleerd hoe we thermody-

namica kunnen begrijpen, maar rond het midden van de 20ste eeuw is een microscopische

theorie van faseovergangen ontstaan, volledig ingebed binnen het Gibbs formalisme. De

theorie van symmetriebreking en kritische fenomenen, opnieuw gebaseerd op het kader van

Gibbs, heeft de jaren 1960-1980 gedomineerd en gezorgd voor een wederzijdse bevruchting

van veldentheorie en de theorie van de gecondenseerde materie.

In de volgende tekst zal onze ambitie beperkt blijven tot klassieke systemen van niet-

interagerende deeltjes. Dat betekent dat bijvoorbeeld de theorie van faseovergangen of

specifieke interessante collectieve fenomenen niet in beeld zullen komen. Jammer, maar

toch blijven er redenen voor vreugde. We zullen begrijpen waar de Maxwell snelheidsver-

deling vandaan komt, essentieel om bijvoorbeeld de atmosfeersamenstelling van planeten

te helpen bepalen. We zullen temperatuur en entropie herbezoeken in het licht van de

mechanica. En we zullen leren rekenen met ensembles, al is dat nog beperkt tot de meest
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gemakkelijke sommen.

Statistische mechanica heeft de ambitie om een basis te geven aan de thermodynamica.

Je zou kunnen zeggen dat je zonder kan; je hebt geen behoefte aan een uitleg die probeert

de theorie en de macroscopische verschijnselen uit te leggen of op te bouwen vanuit de mi-

croscopische wetten. Weet dan dat je iets mist. Je mist iets als fysicus, want je verzaakt aan

het zoeken (en mogelijks vinden) van verbanden tussen warmtefenomenen en microscopische

beweging. Je staat echter ook zonder verweer tegenover de beperkingen van de thermody-

namica die al zichtbaar zijn onder de microscoop. Fluctuaties of schommelingen rond een

gemiddeld of typisch gedrag zijn alom als je op kleinere schaal gaat kijken. Als je de natuur

bijvoorbeeld gaat onderzoeken in biofysische processen of op nanoschaal, dan hou je beter

rekening met ontypisch gedrag. Het is tenslotte normaal dat er abnormale dingen gebeuren.

Statistische mechanica is ook een echt interdisciplinair domein geworden. Het sluit goed aan

bij de studie van complexe systemen en de methodes van de statistische mechanica vind je

terug in economie, financiële wiskunde en in speltheorie, in ecologie, enzovoort. Statistische

mechanica is ook het domein van de slogan “het geheel is meer dan de som van de dingen.”

Je kan er leren hoe een rijk, nieuw en onverwacht gedrag kan ontstaan door collectieve

effecten. Dat kunnen faseovergangen zijn of de installatie van patronen of structuren of ook

de emergentie van irreversibiliteit. Tenslotte geeft statistische mechanica je een goede kijk

op de intrede van de kanstheorie in de fysica. Dat zal je bijvoorbeeld nodig hebben als je

ooit iets wil begrijpen van kwantummechanica. Verder is een belangrijke uitdaging om de

statistische mechanica en het formalisme van Gibbs te verenigen met de relativiteitstheorie.
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II. ATOMISME

In het begin van volume I van de Feynman Lectures on Physics vinden we de volgende

vraag: wanneer in een cataclysme alle wetenschappelijke kennis vernietigd is en slechts één

zin kan doorgegeven worden aan de volgende generatie wezens, wat zou dan de bewering

zijn die het meeste informatie bevat met het minste aantal woorden? Richard Feynman

gelooft dat het de atoomhypothese is — alles bestaat uit atomen, kleine deeltjes die eeu-

wig rondbewegen, elkaar aantrekken wanneer ze wat van elkaar verwijderd zijn en elkaar

afstoten wanneer ze dichtbij komen. Feynman verwijst hier naar de moleculair-atomistische

opvatting van de natuur die inderdaad misschien het meest succesvolle beeld uit de hele

natuurwetenschappen geeft.

Het idee van atomen is nochtans heel erg oud. Het gaat terug op de oude Grieken, de

zogenaamde atomisten Leukippos, Demokritos en (in mindere mate) Epicuros. We zijn dan

in de periode 450-400 voor Christus.

De opvattingen van de atomisten zijn voor heel lange tijd grotendeels genegeerd. Reeds

door Aristoteles werden ze gekenmerkt als louter materialisten (dat was een verwijt). Ze

stelden namelijk dat ook de geest bestaat uit atomen. De atoomleer is pas weer opgedoken

in onze contreien rond de tijd van de renaissance. Speciale vermelding verdient alleszins

Pierre Gassendi, geboren in 1592, die het atomisme herintroduceerde in de moderne weten-

schappen (en die de verenigbaarheid tussen de atomistische opvatting en de Christelijke leer

heeft gepromoot). Vanaf die tijd werd de atoomhypothese een belangrijk werkkader voor

wat we nu de scheikunde noemen. John Dalton, Joseph Gay-Lussac en Amedeo Avogadro

hebben op die manier de poorten naar de moderne chemie geopend. Ook nog diep in de

negentiende eeuw waren het vooral chemici die praktisch met het concept van atomen en

moleculen bezig waren. Bijvoorbeeld, Jacobus H. van ’t Hoff gebruikte realistische modellen

van atomen en moleculen om via de ruimtelijke structuur de eigenschappen van de stof te

begrijpen. Hij was het ook die de analogie opmerkt tussen de moleculen of korreltjes in een

oplossing en gasmoleculen. De moleculen van de oplossing vormen een soort “gas” waarvoor

de ideale gaswet geldt (herinner: formule voor osmotische druk).

In de handen van fysici als James Clerk Maxwell en Ludwig Boltzmann werd de combi-
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natie van mechanica en atomisme op het einde van de 19de eeuw de basis van de kinetische

gastheorie en de statistische mechanica1. Het citaat van Feynman aan het begin verwijst

naar de essentie van het project van die atomisten. De atoomhypothese werd algemeen

bewezen geacht na het werk van Einstein en Perrin over Brownse beweging; zie verder in

Sectie II E.

A. Kinetische gastheorie I

De synthese tussen mechanica en atomisme is meest vruchtbaar gebleken in de statisti-

sche mechanica. Het oudere woord dat nu nog voor een beperkter deel van die mechanica

wordt gebruikt, is kinetische gastheorie. Daarvan volgt nu het begin.

Het woord druk roept in het dagelijkse leven mogelijks verschillende scenario’s op. We

kennen druk als een duwkracht, meer precies een kracht per eenheid van oppervlakte, maar

we kennen druk ook in woorden als luchtdruk of in de druk van water als functie van de

diepte. Als we denken aan gas of vloeistof als bestaande uit moleculen, kleinste deeltjes

van de stof in kwestie, dan krijgen we de idee dat de druk van een gas in verband kan

worden gebracht met de mechanische druk die de moleculen uitoefenen op een wand van

een container waarin het gas zich bevindt.

Met die gedachte vinden we de eerste overtuigende poging om de mechanica van deeltjes

te verbinden met de macroscopische eigenschappen van de materie. In 1738 geeft Daniël

Bernoulli de start van de moderne kinetische gastheorie, in de woorden van Einstein de parel

aan de kroon van de mechanica.

We beschouwen een container gevuld met gas; zie Fig. 1. Het gas wordt bekeken als een

collectie quasi-onafhankelijke2 deeltjes die botsen met de wanden. Bekijken we een wand

met oppervlakte A. De botsingen op de wand oefenen een kracht uit. Dat veroorzaakt druk.

1 Er bestaat ook een mechanica van continue media en deze was zelfs prominent aanwezig in de 19de eeuwse

fysica. Daarin ontbreekt grotendeels de atoomhypothese en vertrekt van een continuum van eigenschappen

van de materie. Op die manier leek het trouwens veel beter aan te sluiten met de thermodynamica en het

elektromagnetisme.
2 De deeltjes in een gas zijn niet geheel onafhankelijk van elkaar; ze botsen met elkaar of wanneer op

grotere afstand, trekken ze elkaar aan. We beschouwen hier een zeer verdund gas waarvoor die interacties

verwaarloosbaar geacht worden.
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`

v̄ A

Figuur 1. Onafhankelijke gasdeeltjes in een container.

Bij botsing met de wand keert de component van de snelheid loodrecht op de wand om

van teken. Laat ons die snelheidscomponent noteren met de letter u. De verandering van

deze snelheid is bij botsing gelijk aan de snelheid erna min de snelheid ervoor, dus

∆u = (−u)− (+u) = −2u (II.1)

waarbij we de snelheid u positief nemen als het deeltje de wand nadert. Enkel die component

van de snelheid, loodrecht op de wand, brengt de deeltjes naar de wand. Natuurlijk zullen

bovendien niet alle deeltjes dezelfde snelheid hebben. We moeten op één of andere manier

denken aan een gemiddelde of cumulatief effect.

De kracht die wordt uitgeoefend op de wand is minus de kracht die de deeltjes ondervinden

(anders zou de wand gaan bewegen). Dus is volgens de wet van Newton de druk op de wand

P = −m
A

[∆u1

∆t1
+ . . .+

∆uN
∆tN

]
(II.2)

waar N het totaal aantal deeltjes is (alle met massa m), en ∆ui wordt telkens voor het i−de

deeltje gegeven door (II.1). We moeten het nog hebben over die tijdsintervallen ∆ti. We

zullen hier niet te diep nadenken. Wel, als de snelheid u is en de lengte van de cylinder is `,

dan zal die tijd ∆t zo zijn dat er 1 botsing is per heen-en-weer beweging, dus

∆t =
2`

u
,

∆u

∆t
=
−u2

`

De combinatie van (II.1) en (II.2) geeft de druk op de wand; voor onze doos met volume
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V = `A,

P =
N

V
m
u2

1 + . . .+ u2
N

N

Onthou echter dat elke u verwijst naar de snelheid in 1 richting. Onze u2 is dus, als alles

isotroop ondersteld wordt, gelijk aan een derde van v2:

u2
1 + . . .+ u2

N

N
=

1

3

v2
1 + . . .+ v2

N

N
≡ 1

3
〈v2〉

Er zijn immers drie richtingen voor de snelheid ~v. We besluiten dan

P =
2

3
× 1

2
m〈v2〉 N

V
(II.3)

waar m〈v2〉/2 de gemiddelde (kinetische) energie voorstelt en N/V is de gasdichtheid.

De afleiding hierboven is wat schematisch. Dat is nog niet zo erg voor de argumentatie

van de bijhorende formules, maar er is één belangrijk ingrediënt dat we ten onrechte hebben

vermeden. De Grieken zouden het de plaats noemen waar Zeus Lotje ontmoet, waar de

almachtige wethouder toch rekening moet houden met het toeval.

Bedenk bijvoorbeeld dat mogelijks alle deeltjes gewoon zouden kunnen bewegen in een rich-

ting parallel met de wand in kwestie. Dan zouden ze nooit met die wand botsen. Of denk

aan een reëel gas waar de deeltjes wel botsen doch door één of andere “samenzwering,” dat

is een heel speciale configuratie, het lukt dat slechts heel uitzonderlijk een deeltje tegen de

wand botst. Denk tenslotte aan de zin die bovenstaande beschrijving heeft voor heel weinig

deeltjes. De mechanische druk zou enorm variabel zijn in de tijd en we zouden moeite

hebben om over de druk te spreken als functie van de energie van het gas.

Die beschouwingen herinneren ons aan het belang van tellen. Er komen namelijk twee

gerelateerde noties in zicht: statistische beschouwingen en de notie van typische beginvoor-

waarden. Dat begin- en randvoorwaarden belangrijk zijn, is duidelijk — zonder hen kunnen

we de vergelijkingen van de mechanica niet oplossen. Hier komt echter nog iets bij. Als je

een systeem hebt met heel veel vrijheidsgraden (deeltjes) en de toestanden (van posities en

snelheden voor een gegeven beginenergie) zijn a priori equivalent, dan kun je door te tellen

nagaan welke manifeste condities (zoals de druk) typisch zullen voorkomen. Je kunt spreken

over wat waarschijnlijk is en in geval van heel veel deeltjes krijgt één bepaald gedrag alle kans.
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Een standaardvoorbeeld mag dat illustreren. Als je een muntstuk opgooit, kan het “kop”

of “munt” zijn. Doe je dat een aantal keren, dan lijkt het wel een willekeurige rij van “kop”

en “munt.” Kijken we echter naar een gemiddelde: de fractie “kop” na N keer gooien.

We merken dat als N zeer groot wordt, deze fractie dichter en dichter een half benadert.

Wat voor een individuele worp een louter toevalsexperiment leek, is voor de macroscopische

grootheid (de fractie van “kop”-worpen) een vaste waarde geworden. Dat zijn kanstheo-

retische argumenten. De moderne fysica, de kwantum- en de statistische mechanica zijn

voor een belangrijk gedeelte afnemers geworden van de kanstheorie. We herhalen enige

kanstheorie in Appendix A.

De eerste persoon die het idee had om kanstheorie toe te passen in de fysica was net Daniël

Bernoulli. Hij deed dat in een artikel over de inclinatie van planeetbanen ten opzichte van de

ekliptiek. De kans dat al die inclinatiehoeken kleiner zijn dan 9 graden is zo klein dat Daniël

daaruit afleidde dat dit fenomeen een oorzaak moet hebben. Deze conceptuele doorbraak

en die manier van redeneren zal een grote invloed hebben op Pierre Simon de Laplace die

dat zal hernemen vanaf zijn eerste werken. Daniël Bernoulli past ook die eerste statistische

beschouwingen toe op het gasmodel van hierboven. Dat idee werd verder onafhankelijk

herontdekt door John Waterston en door August Krönig, terwijl Maxwell en in zijn spoor,

Boltzmann de draad van Bernoulli terug opnemen. Boltzmann zal een allerbelangrijkste

bijdrage geven in de statistische interpretatie van thermodynamische entropie en daarover

zullen we later uitwijden. Voor het eerst komt dan een statistische wet de fysica binnen;

een morele zekerheid zal Maxwell schrijven, waarmee hij benadrukt dat de tweede wet van

de thermodynamica een statistisch statuut heeft. Op die manier herhaalt hij een andere

Bernoulli, Jacob Bernoulli en schrijver van de Kunst van het Raden uit 1713. We moeten

goed leren raden want the true logic of the world is the calculus of Probabilities, which takes

into account of the magnitude of the probability which is, or ought to be, in a reasonable

man’s mind. (J.C. Maxwell).

Rest ons hier nog om een Belg te noemen, Adolphe Quetelet (1796–1874) die als één der

eersten de statistische methode in de natuurwetenschappen en in de sociale wetenschappen

heeft ontwikkeld. Hij was het ook die he begrip van de gemiddeld mens heeft ingevoerd en

de foutenwet of centrale limietstelling heeft toegepast in statistische analyses.
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B. Kinetische gastheorie II

Is het mogelijk om warmtefenomenen te verklaren in termen van bewegende deeltjes die

onderling interageren? Het behoud van energie was al eerder begrepen uit puur mechanische

overwegingen, maar dat warmte ook beweging zou zijn, stelde een aantal fundamentele

conceptuele problemen. Er is echter ook veel te winnen: het onderscheid tussen temperatuur,

warmte en entropie, en vooral, wat entropie eigenlijk is.

Beschouwen we een gesloten container gevuld met een zekere hoeveelheid gas, bijvoor-

beeld lucht, bij zekere temperatuur. Als we het opwarmen, vergroten we de energie en de

vraag is hoe die warmte verbonden is met beweging. Als de fundamentele basis van de

natuurkunde in termen van de mechanica kan gesteld worden, moet zo een mechanische of

dynamische warmtetheorie mogelijk zijn. Volgens die theorie betekent verwarmen van ons

gas een grotere gemiddelde kinetische energie creëren van de gasmoleculen. Dat wil zeggen

dat de gemiddelde snelheid van de botsende gasmoleculen groter wordt.

We kijken terug naar (II.3) en vergelijken met PV = NkBT . Zowel de kinetische gasthe-

orie als de ideale gaswet leveren uitdrukkingen voor de druk, die vanzelfsprekend numeriek

gelijk moeten zijn. We krijgen dus (met M de molaire massa)

1

2
m〈v2〉 =

3

2
kBT,

1

2
M〈v2〉 =

3

2
RT (II.4)

of de gemiddelde kinetische energie van een gasmolecule (omwille van translaties) is gelijk

aan 3kBT/2, onafhankelijk van het soort gas. Die kinetische energie is dus evenredig met

de (absolute) temperatuur en hangt niet af van de aard van het gas in kwestie. Deze relatie

is historisch heel belangrijk. Voor het eerst zag men een puur thermodynamische grootheid

als de temperatuur T uitgedrukt in mechanistische termen als de kinetische energie. Deze

formule is tegelijk eigenlijk een speciaal geval van het equipartitie-theorema waar we het

nog over zullen hebben in Sectie III B 2.

We komen tot het besluit dat de temperatuur een maat is voor de kinetische energie. Of

omgekeerd, de hevigheid van de beweging wordt door de temperatuur aangegeven. Indien

we de evenredigheidsfactoren ernstig nemen, komen we tot snelheden voor luchtdeeltjes van

enkele honderden meter per seconde bij normale temperaturen. Op dezelfde “kinetische”

manier spreken we over druk en dichtheid van het gas. Het zijn macroscopische grootheden
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die een mechanische basis hebben en functie zijn van de microscopische realisatie.

In (II.4) staat een gemiddelde 〈·〉. In eerste instantie denken we aan een rekenkudig

gemiddelde over alle deeltjes, maar we kunnen ons ook een kansdichtheid ρ indenken op

de (groottes van de) snelheden v ∈ [0,+∞) die alle informatie over de variaties van de

snelheden samenvat. Met andere woorden,

〈v2〉 =

∫ +∞

0

dv ρ(v) v2

Omwille van die fluctuaties zeggen we dat de snelheden van de moleculen een statistische

verdeling hebben. Bij evenwicht met een warmtebad op temperatuur T is de kans dat een

molecule een snelheid omtrent grootte v ±∆v heeft, gegeven door

ρ(v)∆v =
( m

2πkBT

)3/2
4πv2 exp[−mv2/2kBT ] ∆v (II.5)

Dat is de Maxwell-verdeling, afgebeeld in Fig. 2 voor drie verschillende temperaturen. We

vragen nog niet waar dat vandaan komt (dat komt in Sectie IV B); laat ons eerst eens wat

gevolgen bekijken. Ten eerste volgt uit (II.5) de modus vp van de verdeling (de snelheids-

waarde waarvoor ρ(v) maximaal is). We zoeken gewoon voor welke waarde de afgeleide van

ρ naar v nul is, en vinden

vp =

√
2kBT

m

als de “meest waarschijnlijke” snelheid van een molecule. We kunnen ook direct de gemid-

delde kwadratische snelheid berekenen via

〈v2〉 =

∫ +∞

0

v2 ρ(v) dv =
3kBT

m

en we vinden zonder moeite de identificatie (II.4) terug. Het verband wordt gemaakt via

een ensemble-gemiddelde, maar dat gemiddelde valt samen, door de wet van de grote aan-

tallen, met het ruimtelijke of aritmetische gemiddelde (de kinetische energiedichtheid). We

verwijzen naar Appendix A 3 om te helpen bij de berekeningen. De gemiddelde snelheid is

〈v〉 =

∫ ∞
0

v ρ(v) dv =

√
8kBT

πm

wat van dezelfde orde is als de geluidssnelheid in het beschouwde gas.

We kunnen ook nog de rms-snelheid vinden (rms = root-mean-square):

vrms =
√
〈v2〉 =

√
3kBT

m
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ρ
(v
)

v

T
1

T
2

T
3

Figuur 2. De Maxwell snelheidsverdeling (II.5) voor temperaturen T1 < T2 < T3.

We zien dat die drie karakteristieke moleculaire snelheden in een vaste verhouding tot elkaar

staan :

vp : 〈v〉 : vrms =
√

2 :

√
8

π
:
√

3 = 1.41 : 1.59 : 1.73

De Maxwell-verdeling is heel belangrijk in tal van toepassingen. De samenstelling van pla-

netaire atmosferen is er bijvoorbeeld voor een groot stuk door bepaald. Deeltjes die een

snelheid hebben groter dan de ontsnappingssnelheid van de planeet, zullen uit de atmosfeer

verdwijnen. Zo is er heel weinig waterstof in de aardatmosfeer omdat de massa van die

deeltjes heel klein is en een aanzienlijke fractie snelheden kan bereiken boven de 11000m/s.

Gelukkig zijn de massa’s voor zuurstof groot genoeg om er op mondshoogte te kunnen van

genieten. De Maxwell-verdeling wordt ook gebruikt om de temperatuur van sterren en inter-

stellaire gassen te bepalen. Het punt is dat de snelheden het spectrum van een gas kunnen

wijzigen omwille van de Doppler-verschuiving.

C. Entropie

Nu we enig idee hebben gekregen over de microscopisch-dynamische inhoud van woorden

als temperatuur en druk moeten we nog zeker één harde noot kraken: wat is entropie?

Uit de thermodynamica kennen we al de Clausius of calorimetrische entropie. Ludwig

Boltzmann vond een krachtige statistische interpretatie. Om deze entropie te verkrijgen

wordt er geteld hoeveel (micro-)toestanden compatibel zijn met de manifeste conditie, de

thermodynamische toestand. Herinner dat de thermodynamische toestand van een sys-

teem met een groot aantal micro-toestanden of configuraties correspondeert. Hier is een
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speelgoed-voorbeeld.

Stel dat we N spins of pijltjes hebben die elk “op” of “neer” kunnen zijn. Dat is niet

het startpunt van de mechanica, maar we willen enkel de idee uitdrukken. De verzameling

van alle micro-toestanden bestaat hier uit alle rijen σ = (σ1, ..., σN) waarin elke spin σi de

waarden “op” of “neer” kan aannemen. Je kunt ook denken aan N muntstukken die elk

ofwel “kop” ofwel “munt” tonen.

Het aantal micro-toestanden is dus gauw berekend, het is 2N . Bekijken we nu de macro-

grootheid mN die aan elke micro-toestand σ een getal mN(σ) = mN(σ1, ..., σN) associeert,

gedefinieerd als het totaal aantal spins in de configuratie die “op” zijn. Deze mN kan de

waarden 0, 1, 2, . . . , N aannemen. Als mN = 0 of mN = N is er slechts 1 (micro-) configuratie

die daarmee verenigbaar is: allemaal “neer,” respectievelijk allemaal “op”. Meer algemeen

zitten er (binomiaal coëfficiënt)

WN(m) =
N(N − 1) . . . (N −m+ 1)

m(m− 1) . . . 1
(II.6)

micro-toestanden in de verzameling {(σ1, ..., σN) : mN(x) = m} verenigbaar met m “op”

spins. DieWN(m) is het aantal combinaties of groepjes van m elementen die je kunt maken

uit een verzameling van N elementen. De compatibele configuraties, dat zijn hier deze met

m “op” spins, verschillen door de plaatsen in de N -rij waarop die “op” spins precies zitten.

We schrijven voor de Boltzmann entropie

S(m) = kB logWN(m) (II.7)

voor de (configurationele) entropie horende bij de macro-toestand mN = m. Je weet nog

dat kB de eenheid heeft van entropie — die kB staat nu in (II.7) om het gelijk te krijgen

tussen de Clausius entropie en de Boltzmann entropie.

Denken we vervolgens aan een experiment waarbij we 100 keer een teerling opgooien.

Vanuit microscopisch oogpunt zijn alle realisaties evenwaardig. De kans om 100 keer een 6

te gooien is gelijk aan de kans op elke andere rij van ogen. Vanuit macroscopisch oogpunt zijn

ze echter niet evenwaardig. Er zijn veel meer realisaties waarvoor de totale som van de ogen

gelijk is aan 350 dan dat er realisaties zijn waarvoor de som van de ogen gelijk is aan 150.

De realisatie van 100 keer een 6 gooien is niet speciaal als microscopische realisatie behalve
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Equilibrium

Figuur 3. Cartoon van de zeer hoog dimensionele faseruimte bij constante energie, volume en

deeltjesaantal van een macroscopisch mechanisch systeem. Elk gebied correspondeert met een

macroscopische conditie, met bepaalde waardes voor de relevante macroscopische grootheden. Het

veruit grootste volume wordt ingenomen door de evenwichtsconditie. Een mechanisch traject zal

typisch een weg vinden naar dat grootste gebied.

door het feit dat de macroscopische waarde (totale som van ogen = 600) heel speciaal is en

slechts op 1 manier kan verwezenlijkt worden.

Veronderstel dat we n mogelijke waarden hebben voor een grootheid (bv. n = 6 voor

de teerling) en dat we die N keer zullen meten. Of, we hebben N deeltjes die elk een

toestand (energieniveau) met label 1, . . . , n kunnen bezetten. We hebben dus nN mogelijke

uitkomsten. We vragen nu naar het aantal mogelijke resultaten waarvoor we m1 keer de

waarde 1 meten,.. en mn keer de waarde n. Natuurlijk moet m1 + . . .mn = N . Dat aantal

is precies de multinomiaalcoefficiënt

WN(m) =WN(m1, . . . ,mn) =
N !

m1! . . .mn!

te vergelijken met formule (II.6) waar n = 2. Voeren we de proporties pi = mi/N in, dan

vinden we via de formule van Stirling (zie Appendix B) dat

lim
N

1

N
logWN(m) = −

n∑
i=1

pi log pi (II.8)

De entropie ziet nu hoe typisch een microtoestand is vanuit zo een macroscopisch ge-

zichtspunt.
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In zekere zin meet entropie dus de wanorde: als er veel meer micro-realisaties zijn met

dezelfde macro-waarde dan kunnen we de macro-toestand inderdaad wanordelijk noemen.

Er zijn veel meer manieren om je tafel wanordelijk dan wel op orde te krijgen. Evenwicht

correspondeert dan met de toestand van grootst mogelijke wanorde (maximale entropie) die

verenigbaar is met de beperkingen die aan het systeem worden opgelegd.

Nu wordt het wat algemener. We veronderstellen zoals voorheen dat de thermodyna-

mische (macro-)toestand gespecifieerd wordt in termen van een klein aantal grootheden

X = (X1, ..., Xn) (n is zelden groter dan 4). Die grootheden zijn bijvoorbeeld de dicht-

heid, de magnetisatie, enz. Bij elk van de vele micro-toestanden x uit de verzameling

van mogelijke microscopische configuraties hoort een unieke waarde Xi(x) voor elk van de

n macro-grootheden. Omgekeerd zijn er heel veel micro-toestanden die dezelfde macro-

waarden opleveren. De definitie van Boltzmann voor de configurationele entropie is

S(X) = kB logW(X) (II.9)

waarinW(X) het aantal micro-toestanden is verenigbaar met de macro-toestand X. W(X)

wordt wel eens de thermodynamische waarschijnlijkheid genoemd, maar het is natuurlijk

geen echte kans. In het linker- en rechterlid van de definitie moeten we telkens de waarden

voor de macro-grootheid X invullen. S zal ook een functie van de micro-toestand zijn door

S(x) = S(X(x)) te stellen.

Laat ons eens zien of we de definitie kunnen toepassen voor een ideaal gas, een gas in

een volume V bestaande uit N wederzijds onafhankelijke deeltjes met massa m. De enige

beperkingen op ons gas is het volume, dat er N deeltjes zijn en het feit dat er een gegeven

totale energie E is. We gaan nu de evenwichts entropie S(E, V,N) berekenen volgens het

algoritme van Boltzmann. Ten eerste is er de vrijheid waar we de deeltjes in het volume

zetten. Elk van de N deeltjes kan vrij kiezen over het hele volume V en dus is V N een goede

maat voor het aantal manieren waarop je, qua posities, de deeltjes kunt verdelen3. Nu komt

3 Je kunt je afvragen of we ook niet beter delen door het aantal verwisselingen tussen de deeltjes. Als we

twee deeltjes van plaats verwisselen, hebben we dan nog dezelfde configuratie? Dat hangt af van het feit of

je onderscheidbare dan wel ononderscheidbare deeltjes behandelt. De entropie (II.11) die we nu verkrijgen

lijkt toch eigenaardig: je zou verwachten dat als je V en N met twee vermenigvuldigt, de entropie ook

verdubbelt, maar dat geldt niet voor (II.11)...
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de vrijheid in snelheden. De totale energie is hier de kinetische energie waarvoor dus

1

2m

N∑
i=1

p2
i = E, pi = mvi (II.10)

We moeten berekenen op hoeveel manieren deze E kan gerealiseerd worden door de variatie

van de vele pi. De vergelijking (II.10) is de vergelijking van een boloppervlak p2
1 + . . . p2

N =

2mE met straal
√

2mE, maar dan wel in 3N dimensies. De factor 3 verschijnt hier omdat

elke p2
i nogmaals de som is van drie componenten volgens de drie ruimte-richtingen. Zulke

hoog-dimensionale bollen zien we niet vaak, maar er is wel een eenvoudige uitdrukking voor

hun oppervlakte. In een 3N -dimensionale ruimte met N zeer groot is oppervlakte ongeveer

gelijk aan volume4 en dus is (2mE)3N/2 een goede maat voor de vrijheid qua snelheid of

impuls van de N deeltjes. De entropie is dus

S(E, V,N) = kB log
(
V N cN (2mE)3N/2

)
waar cN nog een grotendeels onbelangrijke factor is. Herschreven,

S(E, V,N) = kBN log V +
3NkB

2
logE (II.11)

We kunnen eens een aantal dingen checken. Bijvoorbeeld, de relatie dS = T−1 dE (bij vast

volume) geeft met (II.11)
dS

dE
=

3NkB
2E

maar we weten al van vroeger dat inderdaad E = 3NkBT/2.

Laat ons ook eens kijken naar dS = P/T dV (bij vaste energie): we krijgen de ideale gaswet.

De relatie S = kB logW , die prijkt op de grafsteen van Boltzmann, werkt dus blijk-

baar. Het linkerlid (de letter S) is de thermodynamische entropie die Clausius vroeger had

ingevoerd en de inscriptie op de grafsteen herinnert aan het verband dat Boltzmann wist

te maken tussen die definitie van Clausius en de configurationele entropie logW . Op die

manier gaf Boltzmann een statistische betekenis aan de entropie waarin de microscopische

wereld verbonden wordt met de macroscopische eigenschappen.

Laat ons nog eens proberen om daaruit een voorspelling te maken. We doen dat voor een

4 Oppervlakte gaat als Rd−1 en volume als Rd in d dimensies. Als d ≫ 1 erg groot is, is d − 1 ≈ d. Het

oppervlakte van een bol van straal R in d dimensies is gelijk aan cdR
d−1 met cd = dπd/2/Γ(d/2 + 1)

waarin Γ de Gamma-functie is.
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paramagneet (die later herbezocht worden in Sectie V B). Dat is een systeem van spins σi

die op of neer kunnen staan, maar onderling zijn de spins in goede benadering onafhankelijk.

We hebben dan een spinconfiguratie σ = (σ1, σ2, . . . , σN) als micro-toestand (en zo zijn er

2N). Als macro-veranderlijke nemen we de magnetisatie

mN(σ) = µ
1

N
(σ1 + σ2 + . . .+ σN)

waarin µ een “eenheid” van magnetisatie is. De energie van zulke paramagneet is EN(σ) =

−BN mN(σ) waar B de grootte is van een uitwendig magnetisch veld. Er wordt ons ge-

vraagd om de gemeten magnetisatie m = limN mN te voorspellen bij temperatuur T . (Be-

merk dat m een deterministische waarde is.)

Onze strategie is als volgt: we berekenen de entropie volgens Boltzmann en gebruiken dan

de relatie van Clausius dat dS/dE = 1/T om de magnetisatie te vinden. Daar gaan we. De

entropie per spin is

s(m) = lim
N

kB
N

logWN(m) = −kBp log p− kB(1− p) log(1− p), m = (2p− 1)µ

waar p de fractie is van “op” spins. We hebben voor (II.6) de formule (II.8) gebruikt. De

energie per deeltje is

e(m) = lim
N

1

N
EN(σ) = µB (2p− 1)

Dus,
ds(m)

de(m)
=

ds(m)

dp

dp

de(m)
= [−kB log p+ kB log(1− p)]× 1

2µB

en we vragen dus in vol vertrouwen op Boltzmann dat

1

T
=

kB
2µB

log
1− p
p

Draaien we die laatste formule om met m = (2p− 1)µ, dan vinden we

m = µ tanh
µB

kBT
(II.12)

als onze voorspelling voor de magnetisatie per spin, als functie van de temperatuur T en het

uitwendig veld B. En het klopt; dat is inderdaad wat we meten voor paramagneten.

D. Tweede wet

Het voorstel van Boltzmann geeft ook de reden waarom de entropie stijgt tot een maxi-

mum bij evenwicht. Kijk terug naar Fig. 3: we krijgen een microscopische fundering van de
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tweede wet van de thermodynamica. De entropie stijgt omdat entropie waarschijnlijkheid

meet. Het is dus normaal dat een systeem op latere tijden in toestanden komt met een

steeds grotere entropie, want die zijn net waarschijnlijker5:

In andere woorden, de onmogelijkheid van een ongecompenseerde daling van de entropie

lijkt gereduceerd tot een onwaarschijnlijkheid. (J.W. Gibbs)

Het stijgen van de entropie werd een principe dat niet alleen bruikbaar is om het typische

gedrag van een macroscopisch systeem te beschrijven (zoals Boltzmann reeds had getoond),

maar ook (zoals Einstein later demonstreerde bij het ontwikkelen van de fotonenhypothese)

om verborgen aspecten van de microscopische wereld te ontdekken. Voor het eerst ver-

scheen een statistische wet (geen absolute wet) en werden kansoverwegingen bepalend voor

de geldigheid van de overgang van microscopische wetten naar macroscopische fenomenen.

E. Kinetische gastheorie III

Een belangrijk doel van de statistische mechanica is ook om een fundament te bieden en

microscopische afleidingen te geven van de macroscopische transportwetten en hydrodyna-

mica. De mechanica biedt een aantal behouden grootheden zoals voor energie, massa, lading,

en impulsen. Wanneer die grootheden een ruimtelijk profiel krijgen, bijvoorbeeld via het

opleggen van randvoorwaarden, dan zal er typisch diffusief transport plaatsvinden. Daar-

voor kennen we de wetten van Fourier (warmtegeleiding) of van Fick (deeltjestransport).

Het was bij de eerste ambities van de kinetische gastheorie om bijvoorbeeld microscopische

uitdrukkingen te krijgen voor geleidingscoëfficiënten, diffusieconstantes of viscositeiten. Dat

maakt eigenlijk deel uit van het grotere project van niet-evenwichts statistische mechanica.

Hier gaan we een eenvoudig model presenteren die binnen de fysica veel en nuttig wordt

gebruikt als paradigma van diffusie.

Een zeer bruikbaar en interessant kansmodel voor problemen van diffusie is gekend als de

stochastische wandeling. Bekijk Fig. 4. Een wandelaar op het rooster Z kan ofwel een stap

naar rechts zetten of een stap naar links. Die sprong-intensiteiten zijn respectivelijk p en q.

5 De uitspraak veronderstelt dat de begintoestand in zekere zin speciaal was. Anderzijds, om dezelfde reden

is het ook zeer waarschijnlijk dat de entropie stijgt naar het verleden toe. Wat er dus echt moet verklaard

worden (het eigenlijke probleem van de tweede wet), is waarom er in het verleden zulke speciale toestanden

waren. Dat probleem is kosmologisch van aard.
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Die getallen zijn niet negatief, maar hoeven niet op te tellen tot 1; het zijn frequenties. Dat

betekent dat de wandelaar eerst en telkens wacht gedurende een random tijd τ , verdeeld

met een exponentiële verdeling met kansdichtheid

ρ(τ) = λ e−λτ , τ ≥ 0, λ = p+ q

en dan naar rechts springt met kans p/λ en naar links met kans q/λ. Een symmetrische

wandelaar heeft p = q. Denken we aan een geladen deeltje in een elektrisch veld E, dan

kunnen we
p

q
= eβE

nemen, waarin β = 1/(kBT ) met T de temperatuur van het medium van het deeltje. De

wandelaar staat inderdaad meestal voor een deeltje (zeg ter grootte van een micrometer)

die beweegt in een visceuze vloeistof. Wel, eigenlijk kunnen er meer van die deeltjes zijn, en

samen vormen ze een wolkje, maar we nemen aan dat ze onafhankelijk zijn. De dynamica

pq

Figuur 4. De gebruikelijke parametrisatie van een stochastische wandelaar.

bepaalt de verandering van de positie Xt in de tijd,

d

dt
〈Xt〉 = p− q

wat de stroom (of snelheid) voorstelt. Het aantal sprongen in een periode [0, t] is gemiddeld

gelijk aan (p + q)t. We kunnen ook de variantie berekenen. Dat kan je bijvoorbeeld zo

berekenen: X2
t → (Xt + 1)2 met frequentie p en X2

t → (Xt − 1)2 met frequentie q, zodat

d

dt
〈X2

t 〉 =
〈
p [(Xt + 1)2 −X2

t ] + q [(Xt − 1)2 −X2
t ]
〉

=
d

dt
〈Xt〉2 + (p+ q)

en dus

〈X2
t 〉 − 〈Xt〉2 = (p+ q) t

We stellen vast dat die variantie lineair groeit met de tijd t. Dat is diffusief gedrag met

diffusieconstante gelijk aan p+ q.
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Bemerk ook dat de kans dat Xt = x aan de volgende vergelijking voldoet:

d

dt
Prob[Xt = x] = pProb[Xt = x− 1] + qProb[Xt = x+ 1]− (p+ q)Prob[Xt = x]

of

d

dt
Prob[Xt = x] =

p+ q

2
[Prob[Xt = x+ 1] + Prob[Xt = x− 1]− 2Prob[Xt = x]]

+
p− q

2
[Prob[Xt = x− 1]− Prob[Xt = x+ 1]]

Voor p = q herken je hier de diffusievergelijking op een discreet rooster. Dat is inderdaad

een goed model voor de studie van Brownse beweging. Dat was al gezien door veel mensen

(bijvoorbeeld in 1785 door Jan Ingenhousz), maar de naam verwijst naar de systematische

studies van Robert Brown (1773-1858) die de voortdurende, onregelmatige en onvoorspelbare

beweging beschreef van kleine deeltjes in een vloeistof in rust. De beweging wordt meer wil-

lekeurig als het deeltje kleiner wordt en de temperatuur hoger of de viscositeit kleiner wordt.

In het artikel “Über die von molekülarkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewe-

gung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierter Teilchen” Annalen der Physik 17, 549560

(1905), verklaart Einstein het fenomeen van de Brownse beweging, de zeer grillige, toevallig

lijkende beweging van stofkorreltjes die zweven in een vloeistof, als een gevolg van de bot-

singen tussen de moleculen van de vloeistof en de deeltjes. Ook al is de impact telkens zeer

klein, het netto of effectieve gevolg van het groot aantal botsingen op het deeltje leidt tot

beweging, die beschreven kan worden als een stochastische wandeling. Het deeltje maakt

als het ware random verdeelde excursies. Toegepast op een wolkje van deeltjes, krijgen we

een spreiding van de concentratie. Dat laatste wordt kwantitatief beschreven via een zoge-

naamde diffusieconstante die nu een kinetische interpretatie krijgt. Door een combinatie van

die beschrijvingen, drukt Einstein de diffusieconstante uit in termen van eigenschappen van

de botsende moleculen. De schijnbaar toevallige en zeer grillige beweging van de korreltjes in

suspensie die vroeger onder de microscoop waren gezien, worden bedwongen in rigoureuze,

zij het statistische wetmatigheden. Op die manier geeft het artikel evidentie voor het fysisch

bestaan van moleculen (een granulaire structuur op atomair niveau) wat reeds voorheen

vooral theoretisch heftig werd bediscussieerd. Meer algemeen maakt het artikel een cruciale

stap in de ontwikkeling van de dynamische fluctuatietheorie en van de statistische mechanica.
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De beweging wordt dus uiteindelijk veroorzaakt door de botsingen met de vloeistof-

deeltjes. We observeren enkel een ge-reduceerde dynamica. Zo is Brownse beweging een

microscoop voor de thermische mechanica van de vloeistofdeeltjes. Het was een overtuigend

en belangrijk ingredient in het begrijpen van de corpusculaire aard van de materie, de zoge-

naamde atoomhypothese:

Ik ben nu overtuigd dat we recentelijk in het bezit zijn gekomen van experimentele evi-

dentie voor de discrete of korrelachtige aard van de materie die de atoomhypothese sinds

honderden en duizenden jaren vergeefs heeft gezocht. De isolatie en het tellen van gasionen

aan de ene kant, die met succes het lange en briljante onderzoek van J.J. Thomson hebben

bekroond, en, aan de andere kant, de overeenkomst van de Brownse beweging met de vereis-

ten van de kinetische hypothese, bevonden door vele onderzoekers en meest conclusief door

J. Perrin, rechtvaardigen de meest voorzichtige wetenschapper nu om te spreken over het

experimentele bewijs voor de atomaire stuctuur van materie. Wilhelm Ostwald, Grundriss der

allgemeinen Chemie (4th ed., 1909).

Een wolkje van bolvormige Brownse deeltjes met diameter d (of een herhaald meten van

de positie van een enkel deeltje) in een vloeistof met viscositeit η voldoet aan de diffusiever-

gelijking

∂

∂t
ρ(x, t) = D∆ρ(x, t) (II.13)

met diffusieconstante

D =
kBT

6πηd

De constante van Boltzmann kB bepaalt hier het getal van Avogadro NA = R/kB via de

universele gasconstante R. Het vergelijken van de aldus gemeten waarde van NA met nog

andere methodes liet toe aan Jean Baptiste Perrin in 1910 om een consistent uniek getal te

vinden wat een belangrijke bevestiging van de atoomhypothese betekende.
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III. ENSEMBLES

A. Microcanonisch ensemble

Het microcanonisch ensemble beschrijft een gëısoleerd systeem met een gekende energie

E en bestaande uit N deeltjes die bewegen in een gegeven volume ter grootte V ; zie Fig. 5.

Het is als een thermozak: wat je er in steekt, blijft er in, en wat warm is, blijft warm, wat

koud is, blijft koud6.

E, V,N

Figuur 5. Een gesloten gëısoleerd systeem, bij vast volume V , deeltjesaantal N en energie E.

Denken we gewoon dat qi de 3N componenten zijn horende bij de ruimte-coördinaten

(~r1, . . . , ~rN) en dat pi de coördinaten zijn van de impulsen (~p1, . . . , ~pN). De index i =

1, . . . , 3N duidt nu dus niet alleen een bepaald deeltje aan, maar ook een bepaalde vrij-

heidsgraad (of richting) die bij dat deeltje hoort. We stellen ons allereerst voor dat

die deeltjes zogenaamde materiële punten zijn. Met een micro-toestand7 bedoelen we

dan dat voor elk deeltje de positie en het impuls zijn gegeven. Of ook, we kennen

x = (q1, q2. . . . , q3N ; p1, p2, . . . , p3N) met 6N componenten. De verzameling van alle micro-

toestanden noemen we de faseruimte; noteer ze met FN . Een punt in deze 6N -dimensionale

ruimte specifieert de coördinaten gevormd door de posities en de impulsen van de N deeltjes

waaruit het systeem bestaat, en bepaalt dus een micro-toestand. Hebben we bijvoorbeeld N

deeltjes in een doos Λ ⊂ R3 en verder met alle mogelijke snelheden, dan is FN = ΛN ×R3N .

6 Merk wel, als je een warme croissant en een koel blikje cola samen in zo een zak steekt, blijft de croissant

niet warm en de cola blijft niet koel.
7 Het woord “micro-toestand” kan je meestal gewoon vervangen door “toestand”. Het geeft de meest

volledige beschrijving van het systeem binnen een bepaald kader (bijvoorbeeld van de klassieke mechanica).

We schrijven echter dikwijls “micro-” daarbij om een onderscheid te blijven maken met de macro-toestand,

zoals beschreven in de thermodynamica.
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Opnieuw, en meer algemeen, kan je je wellicht voorstellen dat de coördinaten (qi, pi) in ze-

kere veralgemeende zin de positie en impuls voorstellen horende bij een i−de vrijheidsgraad.

Wat tenslotte ook leuk is op die faseruimtes, is dat je er kunt integreren en differentiëren.

Als we bijvoorbeeld het infinitesimaal-element dx schrijven, dan slaat dat op een volume-

element in de 6N− dimensionele faseruimte FN ; dx = dq1 . . . dq3N dp1 . . . dp3N . Met deze

maat kunnen we integreren op de faseruimte en dus fasevolumes berekenen, en als we dat

beperken tot het energie-oppervlak Ω(E, V,N) (waarop de mechanische beweging bij con-

stante energie gebeurt) dan spreken we over de Liouville–maat en het Liouville–volume |A|

voor een gebied A ⊂ Ω(E, V,N).

We hebben reeds hierboven de microcanonische afleidingen voor het ideaal gas gemaakt.

Het voorstel van Boltzmann in (II.9) is dus om voor het mono-atomische ideaal gas de

entropie bij evenwicht te berekenen via de integraal, formeel,

W(E,N, V ) =

∫
V

d~r1

∫
V

d~r2 . . .

∫
V

d~rN

∫
R3

d~p1

∫
R3

d~p2 . . .

∫
R3

d~pN δ(
1

2m

N∑
i=1

p2
i − E)

De integraal over de posities geeft V N en de integraal over de impulsen is het oppervlakte

van een 3N−dimensionele bol met straal
√

2mE. Die berekening hebben we al gedaan; zie

bijvoorbeeld (II.11). Zo wordt de microcanonische (of dus: configurationele) entropie bij

evenwicht voor een mono-atomisch ideaal gas gegeven door

S(E, V ) = s(N) + kBN log V +
3NkB

2
logE (III.1)

We gebruiken nu
∂S

∂V
=
P

T

en
∂S

∂E
=

1

T
(III.2)

Passen we die twee formules toe op de uitdrukking (III.1), dan vinden we

NkB
V

=
P

T

en
3NkB

2E
=

1

T
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De eerste formule is de toestandsvergelijking PV = NkBT . (Herinner je PV = nRT waar

n = N/NA met NA het getal van Avogadro en met R de gasconstante, NA = 6.022×1023 per

mol, R = 8.32 J K−1 mol−1). De tweede formule geeft de energie E = 3
2
NkBT als functie

van de temperatuur. Dat levert nog een alternatief voor (III.1):

S(V, T ) = So +NkB log V +
3

2
NkB log T (III.3)

waarin So nog afhangt van het deeltjesaantal N .

Een betere formule (extensief in N en V ) die kwantum-correcties incorporeert werd reeds

gegeven in 1912 en is gekend als de formule van Sackur en Tetrode.

B. Canonisch ensemble

Veronderstel dat ons system wel een vast aantal deeltjes heeft in een vast volume, maar

dat de energie niet een gegeven constante is. Het systeem zit bijvoorbeeld zelf nog in een

groot reservoir, een warmtebad, dat enkel de temperatuur van ons systeem zal controleren.

Het warmtebad of reservoir speelt zo de rol van een thermostaat; zie Fig. 6. Met andere

woorden, de energie van ons systeem kan fluctueren rond een gemiddelde waarde. We willen

met een kansverdeling uitdrukken hoe plausibel we het achten het systeem in een bepaald

gebied van de faseruimte te vinden.

V,N

T

Figuur 6. Een gesloten systeem bij vast volume V en deeltjesaantal N in een thermisch bad bij

temperatuur T

Er is een manier om de verdeling in het canonisch ensemble af te leiden. Immers, ons
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systeem in kwestie samen met het warmtebad is één groot systeem met constante energie

waarvoor we het microcanonische ensemble hebben besproken. We moeten dan ook in

staat zijn om het canonisch ensemble te verbinden met het microcanonisch ensemble. We

illustreren hieronder de idee via enige heuristische overwegingen.

Vermits het samengestelde systeem (ons systeem plus het reservoir) gëısoleerd wordt

verondersteld, is de totale energie constant:

Eo = U(x) + E ′

waarin U(x) de energie is van ons systeem in micro-toestand x. Het is redelijk aan te nemen

dat U(x)� E ′. Stel dat W ′(E ′) het aantal micro-toestanden voorstelt in het reservoir met

een energie gelijk aan E ′. We ontwikkelen

logW ′(Eo − U(x)) = logW ′(Eo)− U(x)
∂ logW ′

∂E ′
(Eo) + . . .

We veronderstellen dat het reservoir een constante temperatuur heeft (ook al wordt er energie

uitgewisseld met ons systeem) zodat met (III.2),

β =
1

kBT
=

∂

∂E ′
logW ′

constant is. Daaruit volgt

W ′(Eo − U(x)) = Ce−βU(x) = Ce
−U(x)
kBT (III.4)

waarin C constant is.

Elke micro-configuratie van het samengesteld systeem is even waarschijnlijk zolang het ver-

enigbaar is met een totale energiewaarde gelijk aan Eo (microcanonisch ensemble). Een

micro-toestand van ons syteem wordt voorgesteld door de x terwijl een micro-toestand uit

het reservoir voorgesteld kan worden door een punt y. De energie van ons systeem is U(x)

als x gerealiseerd wordt in ons syteem en de energie van het reservoir is dan natuurlijk

Eo − U(x). Dat wil zeggen dat als x optreedt in ons systeem we noodzakelijk hebben dat

we in het reservoir een micro-toestand y met energie E ′(y) = Eo − U(x) hebben. We vra-

gen nu naar de kans voor de realisatie van een gegeven micro-toestand x in ons systeem.

Die kans kunnen we verkrijgen door de gezamenlijke kans op (x, y) als realisatie voor het

samengesteld systeem te integreren over alle micro-toestanden y van het reservoir waarvoor



25

E ′(y) = Eo − U(x). Vermits die gezamenlijk kans echter niet afhangt van het punt (x, y)

krijgen we gewoon dat

P (x) ∼ W ′(Eo − U(x))

Gebruiken we nu (III.4), dan zien we dat

P (x) ∼ e
−U(x)
kBT

voor de kans op toestand x in het systeem. Dat is het canonisch ensemble.

1. n−niveau systemen

Laat ons dan eens een standaard set-up kiezen, zoals voorgesteld in Fig. 7. Dat is een

multilevel systeem, waar we een eindig aantal (n) energieniveaus hebben. Elk deeltje kan

onafhankelijk om het even waar zitten, en heeft daar een energie U(x). Er zijn geen verdere

ontaardingen. Er is een thermisch bad bij temperatuur T . De kans om het deeltje bij

evenwicht op niveau x te vinden is (canonisch)

P (x) =
1

Z
e
−U(x)
kBT , Z =

∑
x

e
−U(x)
kBT

waar de normalisatie Z de partitiefunctie wordt genoemd. Je kan dat ook uitdrukken in

termen van bezettingsgraad of bezettingsgetallen n(x), de proportie deeltjes op het niveau

x:
n(x)

n(y)
= e−β[U(x)−U(y)]

Voor grote temperatuur (kleine β) is de verdeling vrij homogeen over de niveaus, wijl voor

lage temperaturen het merendeel der deeltjes op de laagste energieniveaus gevonden wordt.

Je hebt een pomp nodig, zoiets als een laser, om populatie-inversie te krijgen (meer bezetting

bij hoge energie dan bij lage energie).

Meer algemeen zal je hebben dat de partitiefunctie Z = Z(T, V ) afhangt van temperatuur

en volume. In het voorbeeld in Fig. 7 met verschillende niveaus zou het volume de energie-

viveaus kunnen bepalen. Dan heb je eigenlijk U(x) = U(x, V ) waarin x de configuratie of

toestand van het systeem aanduidt en V is het volume.

We zullen nu die context gebruiken om algemene formules van het Gibbs formalisme

voor het canonisch ensemble af te leiden. Die zijn breder toepasbaar dan voor n−niveau
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E1

E2

E3

En

T

Figuur 7. Multilevel systeem: deeltjes kunnen onafhankelijk op n verschillende energieniveaus

zitten. Het springen tussen de niveaus is mogelijk door contact met een warmtebad bij temperatuur

T .

systemen.

Statistische gemiddeldes of verwachtingswaarden schrijven we met de haakjes 〈·〉; voor het

canonisch ensemble wordt dat dus

〈f〉 =
1

Z

∑
x

f(x) e−βU(x)

voor de verwachte waarde van een systeem observabele f .

De gemiddelde energie is

E = 〈U〉 =
∑
x

P (x)U(x) =
1

Z

∑
x

U(x) e
−U(x)
kBT

Merk op dat, met β = 1/(kBT ),

E = − ∂

∂β
logZ of

∂

∂T
logZ =

E

kBT 2
(III.5)

en bovendien, voor de variantie,

−∂E
∂β

= 〈U(x)2〉 − 〈U(x)〉2 =
∂2

∂β2
logZ

waar je dus een verband kan in vinden tussen CV (warmtecapaciteit) en de spreiding in

energie.

Nu, de gemiddelde energie E = E(T, V ) verandert natuurlijk met de temperatuur en met

het volume. Laat ons echter die veranderingen in volume even buiten beschouwing laten.

We kijken dan naar de warmte dE bij een verandering van evenwicht, waarin T → T + dT .
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Op zoek naar een canonische versie van het warmtetheorema van Clausius voor reversibele

processen, willen we dus zien of 1
T

dE een exacte differentiaal is. En inderdaad, nemen we

S = −kB
∑
x

P (x) logP (x) (III.6)

dan is

S =
1

T
E + kB logZ (III.7)

en dus

dS = − 1

T 2
E dT +

1

T
dE + kB d logZ, d logZ =

E

kBT 2
dT

of, zoals verhoopt, is inderdaad dS = dE/T en we mogen S in (III.6) dus de evenwichtsentro-

pie noemen. Uit (III.7) volgt nog de statistisch mechanische uitdrukking voor de Helmholtz

vrije energie:

F = E − TS = −kBT logZ

nemen en de druk P vinden we dan uit

∂ logZ

∂V
=

P

kBT
(III.8)

Als slot van die berekeningen willen we opmerken dat alle concrete kennis in het canonisch

ensemble inderdaad begint met een evaluatie van de partitiefunctie, en meer in het bijzonder

met de informatie die we kunnen krijgen over logZ.

2. Harmonische oscillatoren — equipartitie

We gaan terug naar mechanische systemen. We beschouwen hier een energie die een

homogenene kwadratische functie is van de coördinaten,

U =
∑
i

aip
2
i +

∑
i

bi(q
i)2

Voor onze doeleinden kunnen we evengoed schrijven

U =
∑
i

hi =
1

2

n∑
i=1

αix
2
i

waar de αi willekeurige positieve constanten zijn (veerconstanten, inertie-coëfficiënten, ...)

en de xi kunnen staan voor posities of impulsen. Deze vorm is als voor n ongekoppelde
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lineaire oscillatoren.

We kunnen hetzelfde canonisch formalisme gebruiken om te vinden dat

〈hj〉 =

∫
dx1 . . . dxn

αjx
2
j

2
e−

∑
i αix

2
i /2kBT∫

dx1 . . . dxne−
∑
i αix

2
i /2kBT

=
1

2
kBT =

E

n

Dat wil zeggen dat de totale energie zich gelijk verdeelt over alle vrijheidsgraden en ze is

evenredig met de temperatuur. Dat noemt men het equipartitie-theorema. Elke harmonische

term in de (totale) energie draagt kBT/2 bij tot de gemiddelde energie.

We hebben reeds een toepassing gezien in de thermodynamica: in het mono-atomisch ideaal

gas kan men vrij integreren over de posities ~r1, . . . , ~rN en er blijven n = 3N vrijheidsgraden

geassocieerd aan de impulsen ~p1, . . . , ~pN . De gemiddelde energie (inwendige energie) moet

dus gelijk zijn aan 3NkBT/2 zoals we inderdaad hebben mogen vaststellen. Wanneer we

te maken krijgen met een belangrijke inwendige structuur waarbij andere dan translatie-

vrijheidsgraden bruikbaar worden, zullen een aantal energie-relaties zich moeten aanpassen

(dat is : vibratie- en rotatie-energie moeten worden toegevoegd).

C. Groot-canonisch ensemble

Niet alleen fluctueert de energie U(x) van ons systeem zo mogelijk door thermische

contacten met de omgeving, ook het aantal deeltjes N(x) kan variabel zijn. Het systeem

is dan niet-gëısoleerd en open zodat we beter U(x) en N(x) bekijken als (stochastische)

veranderlijken, functies dus van de exacte micro-toestand x die ons nu ook vertelt hoeveel

deeltjes aanwezig zijn in het systeem. Er zijn fluctuaties rond de gemiddelden E en N . Het

reservoir of de omgeving wordt gekarakteriseerd door een temperatuur T = (kBβ)−1 en een

chemische potentiaal µ; zie Fig. 8.

We denken opnieuw aan een samengesteld systeem waarvan ons systeem een deel is en wat

betreft energie en deeltjesaantal in contact staat met een groot reservoir. Op dezelfde manier

als voor het canonisch ensemble krijgen we dan de kansdichtheid in het groot-canonisch

ensemble: (we schrijven weer x = (qi, pi) voor de microtoestand, maar daaruit moeten we

nu ook afleiden wat het deeltjesaantal is in het systeem):

ρG(qi, pi) =
1

Z
exp{−U(qi, pi)

kBT
+
µN(qi)

kBT
}/N(qi)!
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V

T, µ

Figuur 8. Een systeem in een volume V in een deeltjesbad met chemische potentiaal µ en bij

temperatuur T

waarin de normalisatie

Z =
∞∑
`=0

eµ`/kBT

`!

∫
e−U(x`)/kBTdx`

de groot-canonische partitiefunctie wordt genoemd. De `! is een gebruikelijke conventie

waarmee soms wordt bedoeld dat de deeltjes ononderscheidbaar zijn. De integratie over dx`

betekent dat we alle microstoestanden bekijken waarvoor ` deeltjes in het systeem aanwezig

zijn. We kunnen de groot-canonische partitiefunctie opvatten als een som over canonische

partitiefuncties telkens bij vaste `.

Opnieuw kunnen we een reversibel proces beschouwen waarin de parameters T, V en µ

gaan veranderen:

d logZ(T, V, µ) =
∂ logZ
∂T

dT +
∂ logZ
∂V

dV +
∂ logZ
∂( µ

kBT
)

d(
µ

kBT
) (III.9)

Anderzijds hebben we ook de relaties

E = kBT
2∂ logZ

∂T
, N =

∂ logZ
∂( µ

kBT
)

(III.10)

E

kBT 2
dT = −d(

E

kBT
) +

dE

kBT

en

Nd(
µ

kBT
) = d(

µN

kBT
)− µ

kBT
dN
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Het volstaat dan dat de thermodynamische druk gegeven wordt door

P = kBT
∂ logZ
∂V

(III.11)

om te krijgen dat

d(logZ +
E

kBT
− µN

kBT
) =

1

kBT
(dE + PdV − µdN)

We herkennen er de bekende Clausius relatie uit de thermodynamica: het rechterlid is

warmte per kBT en het linkerlid is een exacte differentiaal met thermodynamische entropie

S = kB logZ +
E

T
− µN

T

We kunnen nog herschrijven in termen van de zogenaamde groot-potentiaal,

A(T, V, µ) = E − TS − µN

dat

−kBT logZ = A

Opnieuw benadrukken we de genererende rol van logZ.

IV. IDEAAL GAS

Het internationaal gebruikte woord gas is bedacht door de Vlaming Jan Baptist van

Helmont (1579-1644) en gëınspireerd op het Griekse woord chaos, dat sedert Paracelsus

gebruikt werd voor lucht. Op die manier is het ook etymologisch verwant met het woord

gapen (en, op enige afstand, met woorden als geeuwen en geest).

Het ideaal gas beschrijft een zeer verdund gas. De hoofdzaak is dat de intermoleculaire

krachten expliciet worden verwaarloosd. Het mono-atomisch ideaal gas wordt gëıdealiseerd

als een verzameling puntdeeltjes. De inwendige structuur wordt toch in rekening genomen

(zoals bij een di-atomisch gas) wanneer de eigen vibraties en rotaties van de deeltjes of

moleculen een bijdrage kunnen vormen tot de energie. Het woordgebruik ‘ideaal’ gas wordt

ook nog gebruikt wanneer kwantummechanische of relativistische correcties moeten worden

aangebracht, maar hier behandelen we uitsluitend het klassieke ideaal gas. Dat is gerecht-

vaardigd zolang de dichtheid van het flüıdum voldoende klein is en de (gemiddelde) impulsen

voldoende groot zijn. Dat zal niet het geval zijn voor helium (met istopen 3He en 4He) of
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andere reële gassen bij zeer lage temperatuur waar kwantumeffecten een heel belangrijke rol

spelen en macroscopische gevolgen hebben. In dat kwantum-regime ontmoeten we bijvoor-

beeld de zogenaamde Bose-Einstein condensatie. Ook bij heel hoge temperaturen kunnen

we het ideaal-gasmodel niet toepassen omdat we dan te maken krijgen met gëıoniseerde

gassen (of met een plasma) waarin de Coulomb-interactie tussen de ionen een zeer lange

dracht heeft en niet kan verwaarloosd worden.

Tenslotte is het belangrijk erop te wijzen dat een belangrijk deel van de statistische fysica

gewijd is aan het onderzoek van niet-ideale gassen. Vooral in het gedrag van fluida of stoffen

nabij zogenaamde kritische punten of in de buurt van fase-overgangen spelen de intermole-

culaire krachten een belangrijke rol.

We beperken ons vooral tot een mono-atomisch ideaal gas. De interne energie is uitslui-

tend translatie kinetische energie. Precieser, hebben we N deeltjes met dezelfde massa m,

dan wordt de energie voor ons ideaal gas een som van één-deeltjes-bijdrages

U(x) = U(~r1, . . . , ~rN , ~p1, . . . , ~pN) =
N∑
i=1

[ p2
i

2m
+ V(~ri)

]
waarin de potentiaal V bijvoorbeeld de doos kan voorstellen waarin de deeltjes zitten opge-

sloten, V = 0 in de doos, en V = +∞ buiten de doos, of V kan het gravitatieveld voorstellen.

A. Canonisch ensemble voor het ideaal gas

De Boltzmann-Gibbs factor exp[−βU(x)] in onze ensembles zal factoriseren: de coördinaten

van de deeltjes zijn onafhankelijke stochastische veranderlijken. We kunnen bijvoorbeeld de

canonische partitiefunctie Z = ZN berekenen door expliciet te integreren:

Z =

∫
dx e−βU(x) = ZN

1

waarin

Z1 =

∫
V

d~r

∫
R3

d~p e−β
[
p2

2m
+V(~r)

]
Nemen we nu V = 0 dan geeft de integratie over ~r gewoon het volume V van de doos, en de

integratie over ~p is Gaussisch waardoor

Z1 = V
[2πm
β

]3/2
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We vinden vlug genoeg uit (III.5) dat

E = kBT
2 3N

2T
=

3

2
NkBT

en uit (III.11) dat

P = kBT
N

V

Tenslotte krijgen we voor de entropie (III.7),

S = NkB log V +
3

2
NkB log(2πmkBT ) +

3

2
NkB

op een constante na die van N kan afhangen. Je kan dat vergelijken met (III.3).

B. Maxwell-Boltzmann verdelingswet

We hebben al bij (II.5) de snelheidsverdeling besproken van gasdeeltjes. Het experiment

werd eerst gedaan in 1920 door Otto Stern. In het zogenaamde Stern–Zartman experiment

worden gasmoleculen gebundeld en bij een bepaalde temperatuur naar een draaiende schroef

of cilinder gestuurd, en naar gelang van de flux die er door geraakt, kon men de snelheid

bepalen. Het was een belangrijke verificatie van de kinetische gastheorie en van de Maxwell

snelheidsverdeling in het bijzonder.

Dat kunnen we nu ook gewoon afleiden. Het volgt uit de behandeling van het ideale gas, zoals

hierboven. We kunnen echter ook direct vertrekken vanuit het microcanonische ensemble.

Neem een gas van N deeltjes van massa m. We fixeren de totale energie E. Elk deeltje

heeft een zekere snelheid ~vi, veranderlijk, maar de beweging gebeurt op het oppervlak van

constante energie E. We kunnen zien voor hoeveel van de deeltjes die ~vi ' ~u ± ~δ ongeveer

gelijk is aan een gegeven ~u; we noteren dat aantal

N~u(~v1, . . . , ~vN) = |{i = 1, . . . , N : ~vi ∈ ∆(~u)}|

waar ∆(~u) een kubus is met volume δ3 rond ~u ∈ (δZ)3. Die δ is een klein getal en we kiezen

nu ook een kleine ε. We vragen ons af voor welke snelheden (~v1, . . . , ~vN)

∣∣N~u(~v1, . . . , ~vN)

N
− e−βm|~u|

2/2

(2πmkBT )3/2

∣∣ ≤ ε (IV.1)

voor alle volumetjes ∆(~u). In (IV.1) is T de absolute temperatuur (en β = 1/(kBT ))

waarvoor E = 3NkBT/2. Het antwoord is dat voor zeer grote N de ongelijkheid (IV.1)
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geverifieerd is voor bijna alle (~v1, . . . , ~vN) op het energie-oppervlak. In die zin is de Maxwell-

verdeling de typische snelheidsverdeling. Zo schreef Boltzmann,

We mogen niet vergeten dat de Maxwell verdeling... helemaal geen speciale uitgekozen

verdeling is die in fel contrast zou staan met de vele niet-Maxwelliaanse verdelingen; eerder

is het gekenmerkt door het feit dat de overgrote meerderheid der empirische snelheidsverde-

lingen precies de Maxwell-karakteristieken volgen. (Ludwig Boltzmann, 1896)

Laat ons nu een potentiaal toevoegen. Veronderstel dat V een willekeurige één-deeltjes-

potentiaal voorstelt. Dat wil zeggen dat we nog altijd onafhankelijke deeltjes hebben waar

nu een uitwendig veld beschreven via V op inwerkt. De kans om een deeltje in het systeem

te vinden met positie en impuls in d~r d~p is nu evenredig met

f(~r, ~p) ' e−β
[
p2

2m
+V(~r)

]
Dat noemt men de Maxwell-Boltzmann verdeling.

Integreren we f(~r, ~p) over ~r, dan krijgen we het gemiddeld aantal deeltjes met impulsen

in d~p. Zodus, de kans om één der deeltjes te vinden met een impuls in d~p wordt gegeven

door de kansdichtheid

g(~p) = (
β

2πm
)3/2e−β

p2

2m

Dat wordt de wet van Maxwell genoemd (1860).

De Maxwell-verdeling is een Gaussische verdeling in de drie impulscoördinaten. We kunnen

eruit berekenen wat het gemiddeld aantal deeltjes is per volume-eenheid met grootte van

snelheid begrepen tussen v en v + dv :

dn(v) =
N

V

∫
mv<p<m(v+dv)

g(p)d~p = 4πnm3g(mv)v2dv

Hierin is n = N/V . Dat wil zeggen dat de Maxwell-verdeling kan geschreven worden als

ρ(v) = 4πv2(
m

2πkBT
)3/2e−mv

2/2kBT

wanneer we de kansdichtheid uitdrukken in termen van de grootte van de snelheid. (Verge-

lijk met (II.5).)
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Anderzijds, wanneer we f(~r, ~p) integreren over ~p krijgen we de deeltjesdichtheid, evenredig

met

n(~r) ' e−βV(~r)

Dat noemt men de Boltzmann-verdeling.

Als voorbeeld kunnen we de deeltjes in een gravitatieveld denken. We stellen dan V(~r) =

mgz waar g = 9.81m/s2 en ~r = (x, y, z) met z volgens de gravitatierichting. Dan,

n(~r) ' e−βmgz

Dat blijft geldig voor elk van de gassen waaruit een samenstelling kan bestaan. De afhan-

kelijkheid van de massa van de deeltjes maakt dat men lagen kan krijgen waarin bepaalde

deeltjes meer of minder voorkomen. We kunnen de toestandsvergelijking toepassen om de

afhankelijkheid van de druk met de hoogte z te vinden :

P (z) = Poe
−βmgz

oftewel de barometrische (druk)vergelijking van Laplace. Ze werd het eerst in een labo

geverifieerd door Jean Perrin (1908). De druk is dus groter op lage hoogte terwijl een hoge

temperatuur de drukverdeling meer uniform maakt. In de atmosfeer kan de zaak echter veel

ingewikkelder zijn.

C. Groot-canonisch ensemble voor het ideaal gas

De groot-canonische partitiefunctie is

Z =
∑
`

eµβ`
Z`
`!

= exp[eµβZ1]

omdat Z` = Z`
1 voor een ideaal gas. Het gemiddeld aantal deeltjes is volgens (III.10),

N =
∂ logZ
∂µβ

= logZ = eµβZ1

Bovendien is de druk gegeven in (III.11),

P = kBT
∂

∂V
logZ

We kunnen de parameter µ daartussen elimineren om, nog eens, de toestandsvergelijking

PV = NkBT
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van Boyle en Gay-Lussac te vinden.

We kunnen de gemiddelde energie nog herschrijven in termen van logZ :

E =
3

2
kBT logZ =

3

2
〈N〉kBT

wat de vertrouwde uitdrukking voor de inwendige energie van een ideaal gas geeft.

V. ROOSTERSPINMODELLEN

Tot nu toe hebben we het bijna uitsluitend gehad over klassieke systemen in een con-

tinuum; daar bestaat de faseruimte uit de posities en de impulsen van de deeltjes. Wat

de faseruimte precies is, zal nochtans afhangen van het systeem en de aspecten ervan die

we trachten te modelleren. Veel belangrijke resultaten in de statistische fysica hebben dan

ook te maken met roostermodellen. Denken we bijvoorbeeld aan de studie van magnetisme.

Plaatsen we een materiaal in een magnetisch veld ~B dan kan het een magnetisatie verkrijgen

parallel aan dat veld. Dat wil zeggen dat er een magnetisch moment ~M of een magnetische

ordening verschijnt. Het kan gebeuren dat het materiaal zijn magnetisatie behoudt zelfs als

het magnetische veld wordt uitgeschakeld. Dat modelleren vraagt vele vereenvoudigingen

om de analyse mogelijk te maken.

A. Ising model

We moeten ons concentreren op een aantal essentiële ingrediënten. We kunnen zo een

magnetisch moment denken geassocieerd aan de roosterpunten van een kristal. Die spin-

veranderlijken σi kunnen dan een aantal discrete waarden aannemen volgens bepaalde

kwantisatie-regels waarover we ons hier geen zorgen maken. In het eenvoudigste geval (spin

1/2) hebben we σi = ±. We worden zo geleid naar een configuratieruimte FΛ = {+1,−1}Λ

waar Λ ⊂ Z3 een stuk drie-dimensioneel rooster voorstelt. Een heel populair model kent de

volgende energie toe aan de micro-toestand σ = (σi, i ∈ Λ) :

UΛ(σ) = −J
∑
i∼j∈Λ

σiσj −B
∑
i∈Λ

σi

Het is het zogenaamde Lenz-Ising model waar J > 0 de ferromagnetische koppeling wordt

genoemd die de sterkte bepaalt van de interactie tusen twee naburige spins σi en σj op het
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rooster (notatie : i ∼ j betekent dat de roosterpunten i, j naaste naburen zijn op Z3) ;

B ∈ R staat voor de grootte van een uitwendig veld. We kunnen nu ensemble-gemiddelden

berekenen volgens het gewone procédé. Met β = 1/kBT de inverse temperatuur, is

〈g〉 =
1

ZΛ(βJ, βB)

∑
σ∈FΛ

g(σ)e−βUΛ(σ)

de verwachtingswaarde van een observabele (een functie) g op FΛ. De normalisatie (parti-

tiefunctie) is

ZΛ(βJ, βB) =
∑
σ∈FΛ

e−βUΛ(σ)

De magnetisatie is dan gelijk aan

mΛ(K,h) ≡ 1

V

∑
i∈Λ

〈σi〉

waar we K = βJ, h = βB hebben gezet en V is het volume van de doos Λ. We kunnen ons

nu afvragen wat er gebeurt in de thermodynamische limiet

m(K,h) = lim
Λ↑Z3

mΛ(K,h)

Die limiet bestaat en is positief voor h > 0. Nu komt de sensatie: er is een faseovergang in

de zin dat er een kritische waarde 0 < βc <∞ bestaat waarvoor

m(K) ≡ lim
h↓0

m(K,h) = 0

indien K < Jβc en waarvoor

m(K) ≡ lim
h↓0

m(K,h) > 0

indien K < Jβc. Voor hoge temperaturen (β < βc) hebben we geen spontane magnetisatie,

maar bij lage temperaturen (β > βc) wel ! Wat βc precies is, hangt natuurlijk af van de

koppeling J . Die spontane ordening bij lage temperaturen wordt ferromagnetisme genoemd.

Voor T < 1043K is ijzer ferromagnetisch — T < 631K is al voldoende voor nikkel. De

resultaten kunnen wiskundig verantwoord worden, en dat gebeurde in de 20ste eeuw vanaf

de argumenten van Peierls, Onsager, Dobrushin en vele anderen. Zo begrepen we stilaan

hoe collectief gedrag heel verschillend kan zijn afhankelijk van bepaalde parameters zoals T ,

ook al zijn de bouwstenen en de basisinteracties microscopisch identiek.
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Figuur 9. Ising spins op een vierkant rooster.

Het Ising model hierboven bevat enorme vereenvoudigingen, maar toch blijkt het in staat

te zijn om een hele hoop kwalitatieve aspecten van magnetisme correct te voorspellen. Zelfs

bepaalde kwantitatieve details te maken met de faseovergang zijn in overeenstemming met

de experimentele waarden. Nochtans is er strict gesproken zelfs geen ‘klassiek magnetisme.’

Het bestaan van magnetische momenten is een kwantum-effect. Het is ook weinig zinvol om

op basis van het gebruikte formalisme een bepaalde karikatuur van de realiteit ‘klassiek’ dan

wel ‘kwantum’ te noemen. Wat telt, is welke fenomenen het beschrijft.

Het Ising model heeft gefungeerd als steen van Rosetta ter ontcijfering van heel wat pro-

blemen binnen de statistische fysica. Het belang ervan is zeker niet beperkt tot de context

van het magnetisme. Gelijkaardige roosterspinmodellen spelen een rol ter modellering van

de meest uiteenlopende fenomenen, ook buiten de natuurkunde. Het belang ervan werd

nog versterkt door de sterk toenemende kracht van computers en het gemak waarmee zulke

modellen kunnen gesimuleerd worden.

B. Paramagneet

We kunnen naar het Ising model kijken wanneer de koppeling tussen de spins heel erg

klein is. Laat ons gewoon de koppeling J = 0 stellen en zien hoe de magnetisatie afhangt
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van de temperatuur en van het magnetisch veld B. We hebben nu als kans op de micro-

configuratie σ = (σ1, σ2, . . . , , σN),

Prob[σ] =
1

Z
exp[h(σ1 + σ2 + . . .+ σN)]

waarin h = βB. De partitiefunctie is gemakkelijk te berekenen,

Z =
∑
σ

eh(σ1+σ2+...+σN )

=
∑
σ1=±1

∑
σ2=±1

. . .
∑

σN=±1

ehσ1 ehσ2 . . . ehσN

=
( ∑
a=±1

eha
)N

= (2 coshh)N

Op een gelijkaardige manier berekenen we 〈σi〉: bijvoorbeeld voor i = 1,

〈σ1〉 =
1

Z

∑
σ

σ1 e
h(σ1+σ2+...+σN )

=
1

Z

∑
σ1=±1

σ1

∑
σ2=±1

. . .
∑

σN=±1

ehσ1 ehσ2 . . . ehσN

=
(2 coshh)N−1

(2 coshh)N
( ∑
a=±1

a eha
)

= tanhh

Dat hangt hier natuurlijk niet af van i. Bovendien kunnen we stellen uit de wet van de grote

aantallen (in Appendix A 2 a) dat

1

N
(σ1 + σ2 + . . .+ σN) −→ 〈σ1〉

en de gemeten macroscopische magnetisatie zal dus gemeten worden als 〈σi〉 = tanhh, h =

βB. We vonden dat al vroeger als formule (II.12). Inderdaad observeert men experimenteel

dat de magnetisatie the profiel van Fig. 10 volgt.

De wet van Curie vinden we door te kijken naar hoge temperatuur (kleine β): 〈σi〉 =

tanhh ' βB en (∂〈σi〉
∂B

)
B=0
' β

Deze feiten worden experimenteel gereproduceerd voor magneten bij voldoende hoge tem-

peratuur.
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Figuur 10. De magnetisatie van een paramagneet, met z ∝ B/T . Zie formule (II.12).

VI. ROOSTERGASSEN

Beschouw het opzet van Fig. 11. We hebben een fluidum van deeltjes die kunnen neerslaan

op een substraat (het gebogen oppervlak). We nemen aan dat er n plaatsen zijn waar een

deeltje kan vastgehecht worden. De omgeving is zoals in het groot-canonisch ensemble (met

volume van het systeem ter grootte n): we hebben een reservoir van deeltjes met chemische

potentiaal µ en temperatuur T . Er is verder een bindingsenergie ter grootte ε > 0. We

voeren veranderlijken ηi ∈ {0, 1} in, die ons vertellen of het i−de punt leeg dan wel bezet is.

De deeltjes zijn dus ononderscheidbaar en op elk punt kan er hoogstens 1 zitten. De energie

is dan

U(η) = −ε [η1 + η2 + . . . ηn]

Het aantal deeltjes op het substraat is N(η) = η1 + η2 + . . . ηn. De kansverdeling is

Prob[η] =
1

Z
exp[µβN(η)] exp[−βU(η)] =

1

Z
e(µβ+εβ)(η1+η2+...ηn)

waar, met b = µβ + εβ,

Z =
∑
η

eb(η1+η2+...ηn) = (1 + eb)N

Op dezelfde manier vinden we de dichtheid (η1 + η2 + . . . ηn)/n voor een groot volume n

als

〈ηi〉 =
eb

1 + eb
=

1

e−(µ+ε)β + 1

Kennen we ε en de temperatuur in β dan kunnen we uit die dichtheid dus de chemische

potentiaal µ van de deeltjes in de omgeving afleiden.
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Figuur 11. Een typische lab test waarin de neerslag van deeltjes op een testblaadje wordt onder-

zocht. Uit de dichtheid halen we bijvoorbeeld de chemische potentiaal van de omgeving.

Bijlage A: Elementen van kanstheorie

“The true logic of this world is in the calculus of probabilities”

(James Clerk Maxwell)

Men zou kunnen stellen dat formele logica twee waarden hanteert: vals en waar. Sim-

plistisch voorgesteld gaat het erom te zien welke redeneringen gemaakt kunnen worden om

uit iets dat waar is, iets anders te vinden dat ook waar is. Alle mensen zijn sterfelijk,

Socrates is een mens, dus, Socrates is sterfelijk. Formele logica kan dan als een wiskundig

model gezien worden voor het logisch redeneren. Deductie van algemene uitspraken naar

bijzondere gevolgen steunt op die logica. We kunnen de getalwaarde nul associëren aan wat

vals is en de waarde één aan wat waar is. Het is een kleine stap om wat vals is, een onmoge-

lijkheid te noemen en wat waar is een zekerheid, maar op dat moment wordt reeds een ander

gezichtspunt gesuggereerd. Hier komen we op het domein van de inductieve redenering en

vragen we naar plausibiliteit van observaties of argumenten. Logica verbindt proposities,

maar het argumenteren van het waarheidsgehalte van proposities vanuit observaties vraagt

een verruiming van het model van de formele logica.

De uitspraak dat alle studenten in het eerste jaar psychologie aan de KU Leuven jonger zijn

dan 20 jaar, is logisch equivalent met de uitspraak dat wie niet jonger is dan 20 jaar geen

student is in dit jaar. Beide uitspraken zijn ofwel samen waar of samen vals. Als we dus
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willen argumenteren dat beide uitspraken waar zijn, kunnen we kiezen welke van de twee

te onderzoeken. Komt nu iemand af die 1000 mensen, niet jonger dan 20 jaar, gevonden

heeft die allen geen student zijn van dat jaar, dan zouden we niet onder de indruk zijn en

het weinig redelijk vinden daaruit de waarheid van de bovenstaande uitspraken te besluiten.

Veel redelijker lijkt het dat te argumenteren door pakweg 85 procent der studenten in het

eerste jaar psychologie aan de KU Leuven willekeurig te selecteren en voor hen na te gaan of

ze al dan niet jonger dan 20 jaar zijn. Evenzeer lijkt het niet onredelijk bepaalde hypotheses

over het stemgedrag bij de Vlamingen te toetsen aan de hand van een steekproef en lijkt

het ons allen zeer redelijk dat de teerling die we in de winkel kopen in ongeveer één op zes

gevallen een vijf zal werpen.

Meer wiskundig, als we een functie f hebben, is het één zaak om de waarde y te vinden

waarvoor y = f(x) bij gegeven x, maar als we vragen welke x hoort bij gegeven y kan er

zich een meerduidigheid voordoen. Afhankelijk van de problematiek kan men de voorkeur

geven aan bepaalde waarden van x en de andere oplossingen bijvoorbeeld als “onfysisch”

verwerpen. In ingewikkelde situaties zal men willen criteria ontwikkelen om in de verzame-

ling van oplossingen een gemotiveerd onderscheid te maken en aan verschillende realisaties

andere gewichten van plausibiliteit toe te kennen.

Het bovenstaande wil illustreren dat we nood hebben aan een model om te redeneren in

gevallen waar onze kennis onvolledig is. We willen een model van het redelijk argumenteren.

Kanstheorie en statistiek vormen dit wiskundig model. Het zijn uitbreidingen van de formele

logica (maar daarop gesteund) waarbij de getallen tussen 0 en 1 verschijnen als plausibi-

liteiten van bepaalde uitspraken. Gebaseerd op een aantal basisaannames die we allen als

minimale vereisten van zo’n model zouden verwachten, bouwt de kanstheorie zich uit tot een

machtig instrument om afleidingen te onderbouwen van het bijzondere naar het algemenere

en om de plausibiliteit van het onzekere te evalueren. In die zin vormt de kanstheorie een

belangrijk hulpmiddel in alle wetenschappen. Meer dan dat, in alle activiteiten — het weze

het vinden van een gaslek of het voeren van een politie-enquête — blijven dezelfde princi-

pes van logica en kanstheorie onveranderd hanteerbaar. Er is dus geen verschillende logica

voor de loodgieter en de ethicus, of een andere kanstheorie voor de kwantumfysicus en de

gerechtsdienaar ; ook al zijn er verfijningen, specifieke methodes en specialismen eigen aan

elke onderzoeksdaad, de basis blijft : kiest men voor een logische en redelijke onderbouwing
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van argumenten, dan zijn logica en kanstheorie het unieke model.

1. Mechanica en statistiek

Bepaalde eigenschappen van een mechanisch systeem kunnen hun fysische relevantie kwijt

spelen wanneer we grote systemen beschouwen8. Nemen we eens het voorbeeld van de

teerling. De kans om 100 keer na mekaar een 6 te werpen is zeker niet nul. Dat impliceert

dat als we lang genoeg werpen we met kans gelijk aan 1, met zekerheid, ooit inderdaad 100

keer na mekaar een 6 zullen werpen. Berekenen we echter hoe lang we moeten wachten,

dan verdwijnt elke goesting om dat te proberen! Onze tijd op aarde is minuscuul klein

daarmee vergeleken. Evenzeer zijn er stellingen in de mechanica die heel veelzeggend zijn

voor relatief kleine mechanische systemen, maar hun fysische relevantie verliezen wanneer

we ze confronteren met de realiteit van grote systemen. Een voorbeeld is de zogenaamde

recurrentiestelling van Poincaré. Die vertelt ons dat een gesloten mechanisch systeem altijd

ooit min of meer terug zal keren naar de initiële configuratie. Deze tijd van terugkeer hangt

echter af van het aantal vrijheidsgraden. Hebben we een systeem met 1023 deeltjes, dan is

de leeftijd van het universum niet voldoende om dat ooit te observeren.

Terwijl we voor een mechanisch systeem groot belang hechten aan de individuele trajecten

van de deeltjes, zal vanuit een macroscopisch gezichtspunt de aandacht gaan naar collectieve

veranderingen. Het is onmogelijk om voor een groot systeem (zoals het gas in deze kamer)

elk deeltje te volgen of om de begintoestand zodanig te controleren dat we voor elk deeltje de

positie en het impuls precies kennen. Die onvolledigheid van onze informatie wat betreft de

microscopische configuratie geeft aanleiding tot bepaalde kansverdelingen op de faseruimte.

De constructie van die verdelingen (we spreken over ensembles) en de studie ervan is een

belangrijk onderwerp in de statistische mechanica.

2. Limietstellingen

Ook al is kanstheorie niet veel meer dan een formalisering van wat men ‘met gezond

verstand redeneren’ zou kunnen noemen, toch is er een grote behoefte om die wiskundig

8 Met groot bedoelen we vooral systemen bestaande uit heel veel deelelementen, zoals veel deeltjes of veel

herhalingen.
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degelijk te onderbouwen en zelfs axiomatisch te formuleren. We worden wel eens misleid door

onze intüıtie en er zijn tal van “paradoxale” voorbeelden, zelfs in de elementaire kanstheorie.

Bovendien kunnen we via de regels van de kanstheorie op een wiskundige manier uitspraken

met elkaar in verband brengen waar we misschien zelfs geen intüıtie over hebben. Hier

komen enkele limietstellingen.

a. De wet van de grote aantallen

Stellen we ons een rij (X1, . . . , Xn, . . .) onafhankelijke en identiek verdeelde stochastische

veranderlijken voor met gemiddelde E[Xi] = a en variantie E[(X − a)2] = σ2. Berekenen we

het aritmetische gemiddelde van de eerste n veranderlijken dan zien we dat de variantie

E[(
1

n

n∑
i=1

(Xi − a))2] =
σ2

n

naar nul gaat als n ↑ +∞. Dat wil zeggen dat alhoewel de som [X1 + . . . Xn]/n een stochasti-

sche veranderlijke blijft, deze toch meer en meer gepiekt wordt rond de gemiddelde waarde a.

Meer nog, de (sterke) wet van de grote aantallen zegt dat de kans dat limn[X1+. . . Xn]/n = a

één is. De limietwaarde is deterministisch en fluctueert dus niet meer. Ze is bovendien slechts

afhankelijk van het eerste moment,9, E[X] = 〈X〉, van de verdeling van onze stochastische

veranderlijken X. Hetzelfde blijft waar onder meer algemene voorwaarden. Dat is fenome-

naal sterk, maar komt natuurlijk wel overeen met onze dagelijkse ervaring. Werpen we twee

muntstukken gelijktijdig op, dan zal de proportie worpen waar we twee keer kop zien, meer

en meer gelijk worden aan 1/4 wanneer we het aantal worpen opvoeren. Hebben we dus

een kansverdeling voorgesteld dan kunnen we bijvoorbeeld frequenties van een gebeurtenis

voorspellen (dan zijn de Xi = 1 of 0 naargelang de gebeurtenis zich voordoet of niet). An-

derzijds, observeren we een frequentie, dan geeft dat informatie over bepaalde parameters

in onze te construeren kansverdeling.

De wet van de grote aantallen (en N = 1023 is een groot aantal) heeft de grootste beteke-

nis voor het afleiden van fenomenologische macroscopische vergelijkingen uit microscopische

wetten. Belangrijke behouden grootheden uit de mechanica (zoals aantal deeltjes, energie,..)

zijn onder de juiste omstandigheden additief. Als we dan ruimtelijke gemiddelden observeren

9 In zowat al wat volgt houden we ons aan de notatie uit de fysica waar gemiddeldes (≡ verwachtingswaardes)

volgens een (hopelijk gegeven) kansverdeling worden aangeduid met haakjes zoals in 〈·〉.
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van bijvoorbeeld de energie, dan zullen die voor grote systemen constant worden (en zeer wei-

nig fluctueren). Onze fysisch relevante kansverdelingen op de ruimte der micro-toestanden

zullen dan zo moeten zijn dat macroscopische grootheden (dat wil zeggen aritmetisch ge-

middelden van lokale grootheden) deterministisch worden in de thermodynamische limiet

waar het aantal vrijheidsgraden heel erg groot wordt.

b. De centrale limietstelling

Natuurlijk zijn er correcties op de wet van de grote aantallen. Onze realistische systemen

zijn misschien zeer groot, ze blijven eindig. Fluctuaties blijven dan ook optreden in de

aritmetische gemiddelden of in onze macroscopische grootheden. Bijvoorbeeld,

X1 + . . .+XN − aN = O(
√
N)

waar het rechterlid (van orde
√
N) veel kleiner is dan N voor grote N , maar toch niet nul is.

Dit rechterlid is wat overblijft aan fluctuaties. Delen we nu door
√
N , dan convergeert het

linkerlid (in distributie) naar een Gaussische stochastische veranderlijke met variantie σ2:

Prob

[
1√
N

N∑
i=1

[Xi − a] ≤ x

]
→ 1√

2πσ

∫ x

−∞
dz exp[− z2

2σ2
]

Dat, en de veralgemeningen ervan, wordt de centrale limietstelling genoemd. Opnieuw een

ongelooflijk resultaat. Wat ook de gedetailleerde verdeling van de stochastische verander-

lijken Xi was, op een aantal — belangrijke — condities na, de fluctuaties op orde
√
N zijn

universeel en Gaussisch. Het enige spoor van de verdeling is het eerste en het tweede mo-

ment, 〈X〉 (= a) en 〈X2〉. Al de rest kunnen we vergeten op dat niveau van beschrijving.

Voor een systeem bestaande uit vele componenten zullen de kleine fluctuaties van een ge-

middelde grootheid rond een deterministische gemiddelde waarde vaak Gaussisch zijn.

De volgende Sectie A 3 belicht sommige rekenaspecten bij de Gaussische verdeling.

3. Gaussische integralen

Bij het werken met de Maxwell snelheidsverdeling of voor de berekening van partitiefunc-

ties voor harmonische oscillatoren of voor het ideale gas, komen we Gaussische integralen
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µ

2σ

Figuur 12. De Gaussische of normaalverdeling met gemiddelde µ en variantie σ2.

tegen. Een Gaussische integraal is van de vorm∫ +∞

−∞
dx f(x) e−αx

2/2

waarin de functie f(x) afhankelijk is van het probleem en α > 0 is een parameter. Bij een

normaalverdeling hoort een Gaussische verdeling

ρ(x) =
1√

2πσ2
e−

(x−µ)2

2σ2 , x ∈ R

waarin µ het gemiddelde is en σ2 is de variantie:∫ +∞

−∞
dx ρ(x)x = µ,

∫ +∞

−∞
dx ρ(x)x2 = σ2 + µ2

Zie Fig. 12 voor een voorstelling van de typische klokvorm van ρ.

Om Gaussisch te integreren kunnen we een aantal trucs gebruiken. Bijvoorbeeld, om de

normalisatie van de normaalverdeling te vinden, moeten we de Gaussische integraal

Iα =

∫ +∞

−∞
dx e−αx

2/2

kunnen berekenen (zoals eerst gedaan door Laplace in 1774). Nemen we het kwadraat, dan

I2
α =

∫ +∞

−∞
dx

∫ +∞

−∞
dy e−α(x2+y2)/2 =

∫ +∞

0

rdr

∫ 2π

0

dϕ e−αr
2/2 = π

∫ +∞

0

dr2 e−αr
2/2

waar we zijn overgegaan voor de integratie over R2 van Cartesische naar poolcoördinaten.

De laatste integrand is een exponentiële functie en we vinden I2
α = 2π/α.

Anderzijds, nemen we daarvan de afgeleide naar α, dan vinden we

d

dα
Iα =

−1

2

∫ +∞

−∞
dx x2 e−αx

2/2
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en dus zal ∫ +∞

−∞
dx x2 e−αx

2/2 = −2
d

dα
Iα =

√
2π/α3

Door hogere afgeleides te nemen van Iα kunnen we zo hogere momenten van de normaal-

verdeling of van de Maxwell snelheidsverdeling berekenen.

Hierboven was het plezier beperkt to 1dimensionele verdelingen; meer kan gezegd en

getoond worden voor hoger dimensionele verdelingen, de zogenaamde multivariaat-verdeling

waar X1, X2, . . . , Xn gezamenlijk Gaussisch verdeeld zijn, maar mogelijks niet onafhankelijk.

Dat is voor een andere keer.

Bijlage B: Formule van Stirling

Statistische mechanica is een fluctuatietheorie. Fluctuaties zijn klassiek gesproken het

gevolg van coarse-graining; er zijn bijvoorbeeld meerdere microscopische vrijheidsgraden die

niet rechtstreeks zichtbaar zijn, maar wel hun invloed uitoefenen. Of er zijn kleine onzeker-

heden in de begin- en randvoorwaarden die bij de evolutie van een systeen sterk vergroot

worden en dan kunnen leiden tot heel willekeurig chaotisch gedrag, alsof het toeval er mee

gemoeid is. In elk geval is het belangrijk bij de overgang van micro- naar macroscopische be-

schrijvingen om goed te tellen. En combinatoriek is een eerste gids. Binomiaalcoëfficiënten

komen zo gemakkelijk te voorschijn en we moeten grote getallen evalueren, zoals N ! voor

N ' 1020. De formule van Stirling is hier handig.

De formule van James Stirling is

N ! '
√

2πN
(N
e

)N
Meer bepaald, het logaritme van de verhouding gaat naar 1 voor N ↑ +∞. We kunnen

echter gerust schrijven dat

logN ! = N logN −N

want de correctie is van grootte logN wat peanuts is ten opzichte van N als N ' 1020.

Het bewijs van de formule van Stirling gaat via de formule van Euler

N ! =

∫ +∞

0

xN e−x dx
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wat je bewijst door inductie en partiële integratie. Je geraakt dan bij het bewijs van Stirling

als je bijvoorbeeld in het rechterlid de verandering van veranderlijken t = (x − N)/
√
N

doorvoert. Als alternatief kan je argumenteren dat xNe−x ' NNe−Ne−(x−N)2/2N voor grote

N en dan Gaussische integratie doen.

Bijlage C: Oefeningen

1. Stel N spins; dat wil hier zeggen veranderlijken σi, i = 1, . . . , N, σi ∈ {+1,−1} en

noteer

m(σ) ≡
N∑
i=1

σi, σ ∈ ΩN ≡ {+1,−1}N

σ noemen we een micro-toestand en m(σ) is een macro-waarde.

a) hoeveel waarden kan m(σ) aannemen en hoeveel elementen zijn er in ΩN?

b) Stel dat voor een σ ∈ ΩN ,m(σ) = M voor een zekere M . Hoeveel micro-toestanden

η ∈ ΩN zijn er waarvoor m(η) = M? Met andere woorden, bereken het aantal

WN(M) ≡ |{η ∈ ΩN : m(η) = M}|

c) Waar is WN(M) het grootst; probeer een idee te krijgen van de verhoudingen

WN(M)

WN(M ′)

wanneer N zeer groot is, bv. N = 1020.

d) Bereken

S(p) ≡ lim
N↑+∞

1

N
lnWN(M),

M

N
→ p

waarbij we ervoor zorgen dat M/N naar p convergeert.

e) Teken S(p) als functie van p.

2. Beschouw N ballen, elk ofwel wit ofwel zwart. Bij elke discrete tijdstap verandert elke

bal onafhankelijk van kleur (wit → zwart, zwart → wit) telkens met kans µ ∈ (0, 1).

Stel dat op tijd t = 0 alle ballen zwart zijn en noem

M(t) ≡ 1

N
( aantal witte − aantal zwarte ballen op tijd t)

Bereken M(t) als functie van t = 0, 1, 2, , . . ., wanneer N heel erg groot wordt.

3. Op de hondjes Max en Brutus zitten in totaal N vlooien. Ze springen van hond tot



48

hond op de volgende manier. Kies willekeurig een vlooi en verander die van gasthond. Wat

verwacht je na lange tijd voor de verdeling van het aantal vlooien op Brutus?

4. Je vertrekt bij de nul van de natuurlijke getallen, X0 = 0. Je gaat één omhoog met

kans p en één omlaag met kans 1 − p. (Bv. als je twee keer omhoog gaat — kans gelijk

aan p2, sta je dus op +2, genoteerd X2 = +2.) Stel Xn je positie na n stappen. Bereken

gemiddelde en variantie van Xn.

5. De energie van een paramagnetisch systeem in een magnetisch veld B en bestaande

uit N magnetische momentjes (σ1, . . . , σN) = σ wordt gegeven door

E(σ) = −B(σ1 + . . .+ σN)

waar σi ∈ {0,−1,+1} (drie waardes). (We werken dimensieloos — geen eenheden.)

a) Hoeveel mogelijke verschillende waarden kan E(σ) = E(σ1, . . . , σN) aannemen (als functie

van N) ?

b) Wanneer we dat systeem in contact brengen met een warmtebad bij temperatuur T , wat

is dan de thermisch gemiddelde magnetisatie 〈σi〉 als functie van T en B.

6. Een gas van N (groot !) onafhankelijke (vrije) deeltjes bevindt zich in een volume

V . Elk der deeltjes zit in één van de volgende drie (niet verder ontaarde) energie-niveaus:

−E, 0 en E. Het systeem is in contact met een warmtebad bij temperatuur T . Schat de

energie van het systeem.

7. Stel dat een systeem bestaat uit N1 deeltjes van type 1 die elk ofwel een energie 0

ofwel een energie gelijk aan E kunnen hebben, en N2 deeltjes van type 2 die ofwel energie

gelijk aan 0 ofwel energie gelijk aan 2E kunnen hebben. Er zijn geen interacties tussen de

deeltjes.

a) Bereken de gemiddelde energie van het systeem als functie van de temperatuur.

b) Geef de kans dat de totale energie van het systeem gelijk is aan Y (het antwoord is

natuurlijk functie van Y,E,N1, N2 en van de temperatuur, maar mag gegeven worden in de

vorm van een niet-uitgevoerde som).

Als deze oefening geheel niet lukt, kun je er voor kiezen ze toch op te lossen voor N1 = 0.

8. Beschouw een rooster met N roosterpunten waar elk roosterpunt kan worden bezet

door 0 of 1 deeltje. Stel dat n het aantal bezette roosterpunten voorstelt in een gegeven

configuratie en dat ρ = n/N dus de dichtheid voorstelt. We nemen aan dat er geen interacties
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zijn tussen de deeltjes.

a) Bereken s(ρ), de entropie per roosterpunt in de (thermodynamische) limiet waar N naar

oneindig gaat.

b) Bereken ook

B(βµ) = lim
N

1

N
logZG(N, βµ)

waar ZG(N, βµ) de groot-canonische partitiefunctie van het systeem voorstelt.

c) Maak via een expliciete berekening de relatie duidelijk tussen B(βµ) en s(ρ).

9. Beschouw spins σi = ±1, i = 1, . . . , N . Een bepaalde realisatie van spinwaarden

noemen we een configuratie en de som

σ1 + ...+ σN = M

is de magnetisatie.

Bepaal de kansverdeling op de mogelijke configuraties waarvoor de verwachte magnetisatie

gelijk is aan 2 en die de entropie maximaliseert.

10. We beschouwen de energie en de fluctuaties in de energie van een willekeurig systeem

in contact met een warmtebad bij temperatuur T . De dispersie (of variantie) van de energie

is

〈(∆E)2〉 ≡ 〈E2〉 − 〈E〉2

zoals berekend in het canonisch ensemble. Onderzoek het verband tussen deze dispersie en

de specifieke warmte CV . In het bijzonder, toon aan dat 〈(∆E)2〉 = kBT
2CV . Verifieer die

relatie expliciet voor een mono-atomisch ideaal gas.

11. Geef een uitdrukking voor de druk en de specifieke warmte bij constant volume voor

een ideaal gas van klassieke deeltjes in een relativistische limiet waar de energie van een

deeltje verbonden is met zijn impuls via E = c|~p|.

We veronderstellen een systeem van N puntdeeltjes opgesloten in een doos met volume V

en beschreven via de energie

UN(~r1, . . . , ~rN , ~p1, . . . , ~pN) = c
N∑
i=1

|~pi|,

waar |~pi| ≡ |pix| + |piy| + |piz| de som is van de absolute waarden van de drie componenten

van het impuls. (c is de lichtsnelheid.) Het gevraagde moet functie zijn van deeltjesaantal
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N , volume V en temperatuur T .

12. Leid de formule af voor de kansdichtheid ρ(E) van de energie E voor één atoom van

een klassiek niet-interagerend monoatomisch gas in thermisch evenwicht bij temperatuur T .

13. Beschouw een ééndimensionaal rooster, zeg Z, en stel dat onafhankelijk elke verbin-

ding tussen twee buurpunten x en x + 1 open is met kans p en gesloten is met kans 1 − p.

Als functie van p wat is de kans dat er een open pad is van de oorsprong naar oneindig?

Doe hetzelfde in twee dimensies, voor het vierkant rooster Z2.

14. Een systeem met energieniveaus E0 < E1 < E2 wordt bevolkt door N deeltjes bij

temperatuur T .

a) Geef de gemiddelde energie per deeltje en bespreek de limietgevallen waar T ↑ +∞ en

T ↓ 0.

b) Doe net hetzelfde voor de specifieke warmte.

15. We beschouwen een di-atomisch ideaal gas waar de atomen vibreren met mogelijke

niet-ontaarde energiewaarden:

En = θ(n+
1

2
), n = 0, 1, 2, . . .

waar θ een constante is. Toon aan dat de specifieke warmte per mol bij lage temperatuur

gegeven wordt door

R
( θ

kBT

)2
e−θ/kBT

16. Een bord bestaat uit N pijltjes die ofwel omhoog ofwel omlaag kunnen staan. Als

een pijltje omhoog staat, kan het drie kleuren aannemen (rood, oranje of groen); als het

omlaag staat, kan het twee kleuren hebben (rood of blauw). Stel dat M het aantal rode

pijltjes voorstelt en L het aantal pijltjes dat omlaag staat.

• Geef een numerieke uitdrukking voor de configurationale entropie SBPE(M,L) voor

N = 100,M = 5, L = 50.

• De energie van een configuratie van het systeem is gegeven door

H = −M + L
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Het systeem is in contact met een warmtebad bij temperatuur waarvoor β = 1. Geef

een zo expliciet mogelijke uitdrukking voor de (canonische) partitiefunctie.

17. De vrijheidsgraden van een stof in een volume V worden gevormd door N magnetische

momentjes (spins) die elk twee waarden (richtingen up en down) kunnen aannemen. In

verband met de entropie weten we het volgende. Bij zeer hoge temperaturen zijn de spins

haast volkomen onafhankelijk en elk van de spins neemt willekeurig ofwel de up- ofwel de

down richting aan. Bij zeer lage temperaturen worden alle spins vanzelf in dezelfde richting

(up of down) geörienteerd.

Stel je voor dat de warmtecapaciteit CV als functie van de temperatuur T gegeven wordt

door

CV (T ) = c1(
2T

T1

− 1), T1/2 ≤ T ≤ T1,

en

CV (T ) = 0

voor T buiten het [T1/2, T1] interval. Hierin zijn c1 en T1 onbepaalde waarden. Vind de

maximale waarde van CV (T ). Met andere woorden, wat is c1 als functie van N ?

18. Neem aan dat de aardatmosfeer uit pure stikstof bestaat in thermodynamisch even-

wicht bij een temperatuur van 300 K. Bereken de hoogte boven de zeespiegel waar de dicht-

heid van de atmosfeer de helft is van deze op zeeniveau. Stifstof weegt 28 gram per mol.


