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§1. Аксiоматика i обгрунтування термодинамiки

1. (20) Показати, що з оборотностi адiабатичних процесiв в термiчно однорiднiй системi випливає, що
𝛿𝑄 = 𝑇 d𝑆.

2. (10) Показати, що для термiчно неоднорiдної системи адiабатичнi процеси загалом необоротнi, роз-
глянувши приклад iдеального газу, роздiленого на двi частини адiабатичною жорсткою перегородкою.
Зафiксувавши об’єм 𝑉2, розглянути круговий адiабатичний процес, при якому почергово фiксується 𝑇1

i 𝑉1.
3. (5) Показати, що для термiчно неоднорiдної системи не iснує функцiї стану 𝜎 такої, що 𝛿𝑄 = 𝜆 d𝜎,

розглянувши приклад газу, роздiленого на двi частини адiабатичною жорсткою перегородкою, у змiнних
𝑇1, 𝑆1, 𝑇2, 𝑆2.

4. (5) Показати, що адiабатична недосяжнiсть нуля температури еквiвалентна тому, що 𝑆(𝑇 = 0) не
залежить нi вiд яких термодинамiчних величин за умови, що вона скiнченна.

5. (5) Показати, що з рiвностi 𝑆(𝑇 = 0) = 0 випливає, що всi теплоємностi 𝐶𝑥 i термiчнi коефiцiєнти
(𝜕𝑥/𝜕𝑇 )𝑋 , де 𝑥,𝑋 – пара спряжених термодинамiчних величин, прямують до нуля при 𝑇 → 0.

§2. Рiвноважна термодинамiка
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2. (3) Записати 𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 у змiнних: а) (𝑇, 𝑉 ); б) (𝑇, 𝑝); в) (𝑇, 𝑉, 𝜇).
3. (3) Записати (𝜕𝑇/𝜕𝑝)𝐻 у змiнних (𝑇, 𝑉 ).
4. (3-5) Довести тотожностi: а) 𝑛 = (𝜕𝑝/𝜕𝜇)𝑇 ; б) 𝐸 = −𝑇 2(𝜕[𝐹/𝑇 ]/𝜕𝑇 )𝑉 ; в) 𝐶𝑉 = (𝜕𝐸/𝜕𝑇 )𝑉 ;

г) 𝐶𝑝 = (𝜕𝐻/𝜕𝑇 )𝑝; д) 𝐶𝑝/𝐶𝑉 = (𝜕𝑉/𝜕𝑝)𝑇 /(𝜕𝑉/𝜕𝑝)𝑆 ; е) 𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 = (𝜕𝑝/𝜕𝑇 )𝑉 [𝑉 − (𝜕𝐻/𝜕𝑝)𝑇 ];
є) (𝜕𝑁/𝜕𝜇)𝑇,𝑉 = −𝑁2/𝑉 2(𝜕𝑉/𝜕𝑝)𝑇 .

5. (5) Вiдомо, що вода в iнтервалi температур вiд 0 до 4∘C стискується при нагрiваннi. Показати, що в
цьому ж температурному iнтервалi вода охолоджується при адiабатичному стисненнi. (Г93)

6. (10) Довести, що рiвняння полiтропи 𝐶𝑉 = 𝐶 є розв’язком рiвняння d𝑇/d𝑉 = 𝑇 (𝜕𝑝/𝜕𝑇 )𝑉 /(𝐶 − 𝐶𝑉 ).
Знайти таким чином рiвняння полiтропи газу ван-дер-Ваальса.

7. (5-8) Знайти 𝑝, 𝑆, 𝐸, 𝐶𝑉 i 𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 для системи, вiльна енергiя якої 𝐹 (𝑇, 𝑉 ) дорiвнює: а) 𝑁𝑇 ln 𝑛
𝑇 ;

б) 𝑁
(︁
𝑇 ln 𝑛

𝑇 (1−𝑏𝑛) − 𝑎𝑛
)︁
; в) 𝑁𝑇 ln 𝐴𝑛

𝑇 3/2 .
8. (5) Знайти 𝑇 , 𝑝, 𝐶𝑉 i 𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 , якщо 𝑆(𝐸, 𝑉 ) = 𝑁 ln(𝐸/𝑉 ).
9. (5) Знайти 𝑉 , 𝑆, 𝐸, 𝐶𝑝 i 𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 , якщо Φ(𝑇, 𝑝) = 𝑁 ln(𝑝/𝑇 ).
10. (5) Вивести формулу для 𝐶𝜇, аналогiчну формулi 𝐶𝑉 = (𝜕𝐸/𝜕𝑇 )𝑉 .
11. (5) Обчислити 𝐶𝜇 для iдеального газу.
12. (8) Знайти i проаналiзувати 𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 i (𝜕𝑇/𝜕𝑝)𝐻 для газу ван-дер-Ваальса.
13. (10) Яка кiлькiсть теплоти потрiбна для iзобаричного розширення газу ван-дер-Ваальса? Для спро-

щення розглянути одноатомний газ. (Г84)
14. (4) Одержати умови сумiсностi рiвняння стану i теплоємностей 𝐶𝑉 i 𝐶𝑝.
15. (5) Перевiривши умову сумiсностi, знайти рiвняння адiабати, якщо: а) 𝑝 = 𝑝0+𝛼𝑇−𝛽𝑉 i 𝐶𝑉 = const;

б) 𝑉 = 𝑉0 + 𝛼𝑇 − 𝛽𝑝 i 𝐶𝑝 = const.
16. (15) Класичний iдеальний газ означується парою рiвнянь 𝑝 = 𝑛𝑇 i 𝐶𝑉 = 𝐶𝑉 (𝑇 ) (не залежить вiд

об’єму). Вивести звiдси, що його вiльна енергiя має вигляд 𝐹 = 𝑁𝑇 ln 𝑛
𝑓(𝑇 ) .

17. (10) Вiдновити 𝐶𝑉 −𝐶 ideal
𝑉 i 𝐹 −𝐹 ideal для газу з рiвнянням стану: а) ван-дер-Ваальса; б) Дiтерiчi;

в) Бертело; г) Редлiха–Квонга.
18. (20) Знайти критичну точку, виразити через неї емпiричнi параметри i записати приведене рiвнян-

ня стану для газу з емпiричним рiвнянням стану: а) ван-дер-Ваальса; б) Дiтерiчi; в) Бертело;
г) Редлiха–Квонга.



§3. Нерiвноважна термодинамiка

1. (10) Записати формулу термодинамiчних флуктуацiй у змiнних (𝑆, 𝑝,𝑁) при умовi 𝑁 = const. Знайти
флуктуацiї ентропiї i тиску, а також їх корелятор.

2. (10) Записати формулу термодинамiчних флуктуацiй у змiнних (𝑆, 𝑉, 𝜇) при умовi 𝑉 = const.
3. (5) Видiляючи пiдсистему фiксацiєю числа частинок, знайти локальнi термодинамiчнi флуктуацiї i ко-

релятори таких величин: а) ⟨∆𝑆∆𝑝⟩; б)
⟨︀
∆𝑆2

⟩︀
; в)

⟨︀
∆𝑝2

⟩︀
; г) ⟨∆𝑇∆𝑆⟩; д) ⟨∆𝑝∆𝑉 ⟩; е) ⟨∆𝑇∆𝑝⟩;

є) ⟨∆𝑆∆𝑉 ⟩; ж)
⟨︀
∆𝐸2

⟩︀
; з)

⟨︀
∆𝐹 2

⟩︀
; и)

⟨︀
∆Φ2

⟩︀
; i)

⟨︀
∆𝐻2

⟩︀
.

4. (10) Для газу, що знаходиться у фiксованому об’ємi, знайти флуктуацiї енергiї i температури в умовах
термостату i в умовах адiабатичної iзольованостi.

5. (10) Для газу, що знаходиться пiд поршнем, знайти флуктуацiї температури i об’єму в умовах термо-
стату i в умовах адiабатичної iзольованостi.

6. (5) Знайти флуктуацiї: а) положення маятника; б) заряду на конденсаторi; в) струму в катушцi
iндуктивностi.

7. (5) Знайти границю чутливостi: а) пружинних терезiв; б) крутильних терезiв.
8. (10) Довести термодинамiчнi нерiвностi: а) 𝐶𝑝 > 𝐶𝑉 > 0; б) 𝜅𝑇 > 𝜅𝑆 > 0.

§4. Обгрунтування статистичної фiзики

1. (10-20) Показати, що для iдеального газу ⟨𝜕𝐻/𝜕𝑉 ⟩ = −𝑝 в канонiчному i мiкроканонiчному ансамблях.
2. (10) Показати еквiвалентнiсть канонiчного i мiкроканонiчного ансамблiв в термодинамiчнiй границi

для ентропiї ансамблю спiнiв у магнiтному полi.
3. (10-20) Показати еквiвалентнiсть канонiчного i мiкроканонiчного ансамблiв в термодинамiчнiй границi

для ентропiї класичного i квантового осциляторiв.
4. (15) Показати еквiвалентнiсть канонiчного i мiкроканонiчного розподiлiв в термодинамiчнiй границi

ансамблiв для ентропiї iдеального газу.
5. (15) Знайти розподiл класичної системи на траєкторiї у фазовому просторi i в конфiгурацiйному.

Порiвнявши з мiкроканонiчним розподiлом, з’ясувати як заповнюється фазовий простiр траєкторiями.
6. (5) Вивести мiкроканонiчний розподiл Гiбса для одновимiрного класичного осцилятора, розв’язавши

рiвняння руху.
7. (4) Коли порушується мiкроканонiчний розподiл для фiзичного маятника i чому?
8. (5) Кулька падає з висоти ℎ0. Знайти розподiл висоти кульки ℎ при її випадковому вимiрюваннi (пiд

час падiння).
9. (5) Знайти розподiл кута вiдхилення математичного маятника 𝜑 при його випадковому вимiрюваннi.
10. (10-15) Розглянемо термодинамiчну систему 𝑁 частинок. Нехай функцiя 𝑀(𝑁) задовольняє умови
𝑀 (𝑘)/𝑀 = 𝑂(1/𝑁𝑘) при 𝑁 → ∞. Показати, що ⟨𝑀(𝑁)⟩ ≈ 𝑀(�̄�)+

𝜎2
1
2 �̄�𝑀 ′′(�̄�), де 𝜎2

1�̄� – дисперсiя числа
частинок. Оцiнити дисперсiю величини 𝑀 . Для яких фiзичних величин можна застосувати одержанi
результатi?

11. (10) Вивести великий канонiчний розподiл для видiленого пiдоб’єму класичного iдеального газу.

§5. Принципи статистичної фiзики

1. (10-20) Iдеальний газ 𝑁 частинок займає об’єм 𝑉 . Знайти розподiл числа частинок 𝑛 у видiленому пi-
доб’ємi 𝑣. Розглянути також термодинамiчну границю у двох випадках: видiлений об’єм мiкроскопiчний
або макроскопiчний.

2. (3) Знайти величину флуктуацiй енергiї в канонiчному ансамблi.
3. (10) Знайти величину флуктуацiй числа частинок i енергiї у великому канонiчному ансамблi.
4. (15) Вивести теорему вiрiала для фiзичної величини 𝜙(𝑝, 𝑞):⟨

𝜙
𝜕𝐻

𝜕𝑝

⟩
= 𝑇

⟨
𝜕𝜙

𝜕𝑝

⟩
,

⟨
𝜙
𝜕𝐻

𝜕𝑞

⟩
= 𝑇

⟨
𝜕𝜙

𝜕𝑞

⟩
.

Зокрема показати, що на кожну кiнетичну ступiнь вiльностi припадає енергiя 𝑇/2. Розглянути також
квантовий випадок.
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5. (15) Записати канонiчний розподiл для iдеального газу при постiйному тиску. Знайти рiвняння стану
i порiвняти з випадком звичайного канонiчного розподiлу.

6. (50) Класичний газ частинок, потенцiал взаємодiї мiж якими дорiвнює 𝑚𝜔2𝑟2𝑖𝑗/2, знаходиться в гармо-
нiчнiй пастцi з частотою √

𝜂𝜔. Знайти статистичний iнтеграл, парну функцiю розподiлу, термодинамiчнi
функцiї, i дати пояснення.

§6. Ансамбль конфiгурацiйно iзольованих систем

1. (3) Квантова система має два рiвнi енергiї: основний невироджений з нульовою енергiєю i трикратно
вироджений з енергiєю 𝜀. Знайти середню енергiю i теплоємнiсть, дослiдити залежнiсть їх вiд темпера-
тури.

2. (3) Знайти середню намагнiченiсть спiнiв у магнiтному полi.
3. (5) Система з невиродженим спектром 𝐸𝑛 = 𝑛𝜀, 𝑛 = 0, 𝐿− 1. Знайти енергiю i теплоємнiсть.
4. (5) Для системи зi спектром 𝐸𝑛 = 𝑛𝜀, 𝑛 > 0, де всi рiвнi невиродженi крiм двократно виродженого

рiвня 𝑛 = 1, дослiдити залежнiсть теплоємностi вiд температури.
5. (30) Частинка в потенцiальному ящику. Отримати при високих температурах рiвняння стану iдеального

газу.
6. (5) Знайти енергiю i теплоємнiсть ансамблю осциляторiв: а) класичних; б) квантових.
7. (5) Знайти середньоквадратичне вiдхилення осцилятора в термостатi: а) класичного; б) квантового.
8. (5-15) Знайти розподiл координат осцилятора в термостатi: а) класичного; б) квантового.
9. (5) Знайти вiльну енергiю i поляризовнiсть осцилятора в зовнiшньому однорiдному полi.
10. (10) Дослiдити вплив ангармонiзму коливань на теплоємнiсть класичного осцилятора.
11. (5) Знайти теплоємнiсть класичного ротатора.
12. (10) Знайти теплоємнiсть класичної дзиги.
13. (10) Вивести розподiл Больцмана для дзиги.
14. (15-45) Знайти першу квантову поправку до теплоємностi ротатора. Розглянути також багатовимiрний

випадок.
15. (5) Записати статистичну суму дзиги: а) сферично симетричної; б) аксiально симетричної.
16. (10) Знайти середнiй момент дипольної молекули у сталому однорiдному електричному полi в класи-

чному наближеннi.
17. (10) Знайти дiелектричну проникнiсть ансамблю iзольованих молекул у класичному наближеннi в

малих полях. Оцiнити також порядок нелiнiйного члена.
18. (20) Знайти дiелектричну проникнiсть ансамблю iзольованих недипольних молекул у класичному

наближеннi, тензор поляризовностi яких аксiально симетричний. За яких умов ця задача має смисл i
не зводиться до задачi 6.17? Яку групу симетрiї може мати така молекула?

19. (15) Знайти коефiцiєнт температурного розширення двоатомної молекули.
20. (5) Система з одним рiвнем 𝜀 у великому канонiчному ансамблi. Знайти число частинок, енергiю,

теплоємнiсть. Розглянути обидвi статистики.
21. (10) Гiпотетичний атом з одною орбiталлю. Дослiдити залежнiсть числа електронiв вiд температури

i хiмiчного потенцiалу.

§7. Iдеальний класичний газ

1. (20) Знайти термодинамiчнi величини класичного iдеального релятивiстського газу. Розглянути також
ультрарелятивiстський випадок.

2. (20) Знайти термодинамiчнi величини класичного iдеального газу у 𝑑-вимiрному просторi зi спектром
𝑐𝑝𝑑/𝛼.

3. (3) Для класичного газу знайти середню швидкiсть i найбiльш iмовiрну швидкiсть, середню кiнетичну
енергiю i найбiльш iмовiрну кiнетичну енергiю.

4. (10) Вивести розподiл Максвела з гiпотези про незалежнiсть розподiлiв декартових компонент швид-
костi.

5. (10) Для класичного газу знайти розподiл вiдносної швидкостi двох молекул.
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6. (10) Знайти температурне розширення спектральних лiнiй випромiнювання класичного нерелятивiст-
ського газу. При якiй температурi пiвширина (корiнь з дисперсiї) лiнiї H𝛼 (перехiд 3 → 2 атома водню)
становитиме 1 Å.

7. (10) Порожнiй цилiндр з повiтрям в ньому герметично закрили i обертають з частотою Ω. Знайти
рiзницю тискiв повiтря на бiчнiй поверхнi цилiндра i прирiст моменту iнерцiї цилiндра. Як швидко
треба обертати цилiндр, щоб рiзниця тискiв склала 1 мм.рт.ст? Яке вiдношення вiдцентрової сили i
сили тиску повiтря на бiчну стiнку цилiндра?

8. (5) Вивести барометричну формулу (змiну тиску з висотою). Якiй рiзницi висот вiдповiдає рiзниця
тискiв 1 мм.рт.ст?

9. (5) Знайти центр мас стовпа повiтря висотою ℎ в полi земного тяжiння. Дослiдити граничнi випадки.
10. (15-30) Обчислити тиск повiтря (в атм.) на висотi 9 км з точнiстю не гiрше 0.1% при лiнiйнiй зале-

жностi температури вiд висоти з градiєнтом −6.5 K/км, якщо на рiвнi моря 𝑇0 = 15∘!C, 𝑔0 = 980.665
см/с2, 𝑚 = 28.9644𝑚𝑢 (модель стандартної атмосфери). Пояснити адекватнiсть лiнiйної залежностi
температури вiд висоти.

11. (5) Обчислити хiмiчний потенцiал повiтря в стандартних умовах без урахування внутрiшнiх ступенiв
вiльностi.

12. (5) Обчислити вiдношення довжини хвилi де Бройля до середньої вiдстанi мiж молекулами повiтря
в стандартних умовах.

§8. Iдеальний квантовий газ

1. (5) Знайти повну кiлькiсть станiв Γ(𝜀) для частинки в заданому об’ємi, енергiя якої залежить лише
вiд модуля iмпульсу.

2. (5-10) Знайти густину станiв для: а) вiльної частинки; б) частинки з тензорною масою; в) реля-
тивiстської частинки; г) ультрарелятивiстської частинки; д) частинки в гармонiчнiй пастцi; е) ча-
стинки зi спектром 𝜀 = 𝑐𝑝𝑑/𝛼 в 𝑑-вимiрному просторi.

3. (15) Знайти квантову поправку до класичного рiвняння стану i теплоємностi iдеального газу.
4. (10) Оцiнити 𝐶𝜇 − 𝐶𝑁 для виродженого фермi-газу.
5. (5-30) Дослiдити iдеальний ультрарелятивiстський квантовий газ.
6. (20-80) Дослiдити iдеальний квантовий газ зi степеневим спектром 𝜀 = 𝑐𝑝𝑑/𝛼 в 𝑑-вимiрному просторi.
7. (5-10) Знайти рiвняння стану i теплоємнiсть виродженого: а) релятивiстського газу електронiв;

б) ультрарелятивiстського газу електронiв;
8. (5) Оцiнити фермi-енергiю для алюмiнiю.
9. (20) Дослiдити бозе-конденсацiю атомiв лужних металiв у гармонiчнiй пастцi. Оцiнити температуру

бозе-конденсацiї для �̄� = 1 кГц i 𝑁 = 1000 атомiв рубiдiю.
10. (10) Оцiнити концентрацiю електрон-позитронних пар при кiмнатнiй температурi. При якiй темпера-

турi концентрацiя сягне 1 м−3?
11. (5) Записати рiвняння на хiмiчний потенцiал електронiв у напiвпровiднику з домiшками обох типiв.
12. (10-15) Для легованого невиродженого напiвпровiдника з параболiчним законом дисперсiї записа-

ти рiвняння на хiмiчний потенцiал, а також знайти умови, коли вiн буде чистим напiвпровiдником,
скомпенсованим, 𝑛-типу, 𝑝-типу. Довести, що добуток 𝑛𝑝 не залежить вiд наявностi домiшок.

13. (5-30) Для легованого невиродженого напiвпровiдника з параболiчним законом дисперсiї знайти зале-
жнiсть хiмiчного потенцiалу i концентрацiї носiїв вiд температури i концентрацiї домiшок у наступних
випадках: а) чистий напiвпровiдник; б) напiвпровiдник з донорною домiшкою; в) напiвпровiд-
ник з акцепторною домiшкою. Розглянути також ефект наявностi домiшок обох типiв. Для прикладу
розглянути Si з домiшками P i Al. Побудувати графiк залежностi хiмiчного потенцiалу i концентрацiї
носiїв вiд концентрацiї фосфору при 𝑛Al = 0 i кiмнатнiй температурi, а також вiд температури при
𝑛P = 1018 см−3 i 𝑛Al = 1016 см−3.

14. (5) Знайти теплоємнiсть електронiв у власному невиродженому напiвпровiднику з параболiчним за-
коном дисперсiї.

15. (3) Для розподiлу Планка з 𝑇 = 1000 К знайти: а) повну густину енергiї i концентрацiю фотонiв;
б) середню i найбiльш iмовiрну енергiї квантiв; в) довжини хвиль, якi вiдповiдають максимуму d𝐸/d𝜆
i d𝐸/d𝜔.

16. (5) Узагальнити формулу Планка для теплового випромiнювання в середовищi з дисперсiєю.
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17. (50) Для електромагнiтного поля в прямокутному металiчному резонаторi знайти середню енергiю
i середньоквадратичну амплiтуду електричного та магнiтного полiв в кожнiй модi. Знайти iмовiрнiсть
того, що в резонаторi буде збуджено лише задану моду. Граничним переходом одержати формулу План-
ка.

18. (7) Порiвняти тиск речовини i тиск випромiнювання в центрi Сонця, де 𝑇 = 1.6 × 107 К, 𝜌 = 160
г/см3, масова доля водню 𝑋 ≈ 0.5 (решта — гелiй). Вказiвка: оцiнити температуру виродження.

19. (5-10) Знайти ефективну температуру Сонця в наближеннi випромiнювання абсолютно чорного тiла.
Радiус Сонця 𝑅⊙ = 6.960 × 1010 см, вiдстань до нього 𝑟 = 1.4960 × 1013 см, сонячна стала (потiк
сонячної енергiї поблизу Землi за межами атмосфери) 𝑆 = 1.366 × 106 ерг/с см2. Чи узгоджується це
з положенням максимуму iнтенсивностi сонячного спектру, розташованого поблизу 500 нм? Яка доля
сонячного випромiнювання належить видимiй областi спектру (400–760 нм)? Оцiнити повну вiдносну
рiчну втрату маси Сонця, якщо потiк протонiв (нерелятивiстських) поблизу Землi становить 2.4 × 108

см−2с−1 (для спокiйного Сонця). Маса Сонця 𝑀⊙ = 1.9891 × 1033 г.
20. (4) Оцiнити вiдносну рiчну втрату маси за рахунок теплового випромiнювання найяскравiших зiр

Галактики, типовi параметри яких такi: 𝑀 = 60𝑀⊙, 𝑅 = 20𝑅⊙, 𝑇 = 40 000 К.
21. (10) Знайти теплоємнiсть кристалу в моделi Дебая (лiнiйна апроксимацiя дисперсiйних кривих).
22. (10) Знайти середньоквадратичне змiщення атомiв кристалу в моделi Дебая, якщо кристал складає-

ться з атомiв лише одного сорту [2, №147].
23. (15) Дослiдити фонони одновимiрного кристалу з одним атомом у примiтивнiй комiрцi.
24. (10) Знайти теплоємнiсть магнонiв у феромагнетиках, якщо їх спектр параболiчний.

§12. Кiнетичнi явища

1. (15) Знайти розподiл числа вилетiвших за даний промiжок часу в процесi термоелектронної емiсiї
електронiв (електрони вилiтають незалежно один вiд одного).

2. (15-30) Частинка блукає на простiй кубiчнiй гратцi з дискретним часом, тобто якщо в даний момент
частинка знаходилася в якомусь вузлi гратки, то в наступний момент вона стрибне в один iз шести
сусiднiх вузлiв з рiвною ймовiрнiстю. Знайти розподiл положення блукаючої частинки пiсля 𝑡 крокiв.
Розглянути випадок неперервного часу. (Вказiвка: задача розв’язується в просторi довiльної розмiрно-
стi, краще почати з випадку неперервного часу, в кiнетичному рiвняннi зробити дискретне перетворення
Фур’є по просторовiй змiннiй.)

3. (30-50) Модель полiмеру складається з 𝑁 сполучених мiж собою ланок. Усi довжини ланок i сферичнi
кути їх сполучень є незалежними однаково розподiленими випадковими величинами. Знайти середньо-
квадратичну довжину полiмеру, нехтуючи його самоперетинами. Розглянути також границю 𝑁 → ∞
i дослiдити частиннi випадки, коли розподiл кута кручення: а) дзеркально симетричний; б) аксiально
симетричний.

4. (20) Оцiнити середньоквадратичну довжину лiнiйного полiмера C𝑛H2𝑛+2 (алкани) при великих 𝑛.
5. (5) Довести, що частота зiткнень частинок газу з одиницею поверхнi (∆𝑁/∆𝑡∆𝑆) i створюваний ними

тиск на поверхню в данiй точцi поверхнi даються виразами d𝜈/d𝑆 = 𝑛 ⟨𝑣𝑛+⟩𝑣 i 𝑝 = 2𝑛𝑚
⟨︀
𝑣𝑛

2
+

⟩︀
𝑣
, де 𝑛

– концентрацiя частинок в цiй точцi, 𝑣𝑛 – нормальна компонента швидкостi (нормаль напрямлена вiд
газу до поверхнi), 𝑤+ = 𝑤𝜃(𝑤), а усереднення проводиться по швидкостям частинок в данiй точцi.

6. Знайти частоту зiткнень з поверхнею i тиск для: а) (5) iзотропного розподiлу швидкостей; б) (5) кла-
сичного газу; в) (5) газу фотонiв; г) (15) iзотропного розподiлу швидкостей, але поверхня рухається зi
швидкiстю 𝑢, зокрема, розглянути класичний газ.

7. (5) Знайти швидкiсть витiкання класичного iдеального газу у вакуум через малий отвiр i створювану
цим реактивну силу. Знайти прискорення невагомої кулi радiуса 1 м з воднем кiмнатної температури,
в якiй зроблено отвiр радiуса 1 мм.

8. (20-40) Знайти частоту ударiв об кулю i силу тертя при русi кулi в класичному iдеальному газi. Вказати
межi застосовностi одержаних результатiв.

9. (20) Знайти середню частоту зiткнень i довжину пробiгу частинок класичного iдеального газу.
10. (–) Знайти розподiл часу мiж ударами частинок класичного iдеального газу об поверхню.
11. (10) Знайти густину термоемiсiйного струму електронiв з металу, вважаючи що вибувшi електрони

миттєво виводяться iз системи (формула Рiчардсона–Дешмана).
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