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Problemes TQE 2012 

Part de Termodinàmica Estadística 

1. Utilitza el mètode dels multiplicadors indeterminats de Lagrange per trobar l'alçada i el 
radi del prisma de volum màxim amb la restricció de que la seva area total sigui 10 (unitats 
arbitràries). 

Sol.:    
  

  
     

  

  
 

2. Comprova la validesa de l’aproximació de Stirling per n=10, 20, 40 i 60. Calcula el 
percentatge d’error comès en cada cas.  

Sol.: -13.8 %, -5.7 %, -2.5 % i -1.6%. 

3. Calculeu de quantes maneres es poden distribuir 3 partícules distingibles entre 3 estats 
d’energia de manera que els nombres d’ocupació siguin: a. N1 = 1, N2 = 1, N3 = 1; b. N1 = 2, N2 
= 1, N3 = 0; c. N1 = 3, N2 = 0, N3 = 0. 

 Sol.: a. 6; b. 3; c. 1 

4. Calculeu de quantes maneres es poden distribuir 10 partícules distingibles entre 4 nivells 
d’energia de manera que els nombres d’ocupació siguin: a. N1 = 1, N2 = 2, N3 = 3, N4 = 4; b. N1 
= 6, N2 = 2, N3 = 2, N4 = 0; c. N1 = 6, N2 = 3, N3 = 1, N4 = 0.  

Sol.: a. 12600; b. 1260; c. 840 

5. Donat un sistema de N partícules discernibles amb un únic nivell energètic d’energia , que 
es troba a vegades degenerat, determinar el nombre de partícules en cada estat i l’energia 
total del sistema.  

Sol.: N/a i N 

6. Un sistema format per 5 partícules (bosons) té estats d’energia que corresponen a l’expressió 
EJ=hBJ(J+1), on J són nombres sencers, de 0 a infinit, i B és una constant. L’energia total del 
sistema és 50 hB. Una distribució de població possible és, per exemple, ni = (3, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 
0, 0, ...). Calculeu el nombre de microestats per a cada distribució. Quina és la més probable? 

Sol.: 9 distribucions, n’hi ha una de mes probable amb un pes de 120. 

7. Un sistema format per 5 bosons té nivells d’energia que corresponen a l’expressió EJ=hBJ(J+1), 
amb una degeneració gJ=2J+1, on J són nombres sencers, de 0 a infinit, i B és una constant. 
L’energia total del sistema és 50 hB. Una distribució de població possible és, per exemple, ni = 
(2, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ...). Calculeu el nombre de microestats per a cada distribució. Quina és 
la més probable? Repetiu el problema per a 5 fermions. 

Sol.: Bosons: 9, més probable (0,0,3,1,1,0,0); fermions: 6, més probable (1,1,1,1,0,1). 

8. Considera un sistema quàntic format per N particules indistingibles. Cadascuna d’elles es pot 
trobar en dos nivells d'energia amb energies 10-20J i 3·10-20J. El nivell fonamental és 
doblement degenerat. Cada estat quàntic confereix a la molècula que l’ocupa un valor 
determinat de velocitat de translació. Els valors de velocitat de cada nivell són 1000 i 2000 
m/s, respectivament. 
a) Escriu les expressió per a la funció de partició per a una partícula i la funció de partició 
total per aquest sistema. 
b) Calcula l'energia promig del sistema per a una temperatura de 500 K. 
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c) Quin és el màxim valor que pot assolir l'energia promig del sistema? En quines condicions 
de temperatura? 
d) Calcula la velocitat promig del sistema a una temperatura de 500 K. 
 

9. Considera un sistema ideal amb els nivells energètics següents (assumeix que l'energia del 
nivell fonamental és zero) 

 

a) Troba un expressió per la funció de partició del sistema. 
b) A quins valors tendeix l’energia interna molar del sistema quan T→0 i T→∞? 
Suposem ara que s’aplica una pertorbació al sistema (per exemple, un camp magnètic) que 

desdobla els nivell degenerats inicials, que queden separats per una diferència energètica  

(un nivell s’estabilitza /2 i l’altre es desestabilitza /2).  

c) Per quin valor de  el sistema pertorbat torna a presentar nivells degenerats? Troba una 
expressió per a la funció de partició en aquest cas. 

d) Comprova que a T→∞ l’energia molar del sistema no depèn de . 

10. Es calenta N2 molecular en un arc elèctric i les observacions espectroscòpiques indiquen 

que la proporció de molècules en els primers estats excitats vibracionals (e=69771 GHz) 
ve donada per la taula següent: 

n 0 1 2 3 

Nv/N0 1.00 0.26 0.07 0.00 

Demostrar que el gas està en equilibri termodinàmic respecte a la distribució d’energia de 

vibració. A quina temperatura està el gas?  

Sol.: T2500 K 

11. Calculeu la població de partícules relativa a l’estat fonamental del segon estat excitat de 

vibració a 300 K si o = 151'2 cm-1. Quina hauria de ser la temperatura perquè aquesta relació 
fos igual a 0'75? Considereu la vibració harmònica.  

Sol.: n2/no = 0'23; T = 1512'8 K 

12. Calculeu la fracció de molècules de Cl2 (v = 810 K) que es troben en estat d’excitació 
vibracional a 300 K, 500 K i 700 K.  

Sol.: 0'0672; 0'1979; 0'3144 

13. La molècula de 1H35Cl té una distància interatòmica de 1.27 Å. A una determinada 
temperatura, les poblacions del primer i del tercer nivells rotacionals estan en proporció de 2 
a 7.34, respectivament. Sabent que el sistema es troba en equilibri seguint la distribució de 
Boltzmann, calcula: 

a) A quina temperatura es troba la mostra molecular. 
b) Quina és la població (relativa a la del fonamental) d’un estat del segon nivell rotacional. 
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14. Considera els diferents sistemes termodinàmics ideals que es llisten a continuació: 
a) Un mol de sòlid cristal·lí molecular monoatòmic amb estructura electrònica interna. 
b) Mig mol de gas triatòmic angular amb nivells electrònics interns. 
c) Un mol de gas diatòmic sense estructura electrònica interna. 
d) Un mol de gas monoatòmic sense estructura interna. 
e) La mescla dels sistemes b i c. 
Per a cada cas indica a la taula que segueix (tot posant una aspa a les caselles corresponents) 
quines funcions de partició (translacional, rotacional, vibracional i electrònica) intervenen  en 
la funció de partició canònica o molecular (Q o q) del sistema. 

 

Cas qtrans qvib qrot qelec 

a     

b     

c     

d     

e     

 
Detalla quina és la fórmula la funció de partició canònica Q pel cas e) i comenta’n la fórmula.  

 
15. Calculeu per a un mol de gas clor, a 298 K i 1 atm, a) la funció de partició translacional; b) la 

funció de partició rotacional; i c) la funció de partició vibracional. Per al clor diatòmic, el 

moment d’inèrcia molecular és 1'14610-45 kg m2 i el nombre d’ones de la vibració fonamental 
565 cm-1. 

Sol.: a. 1'411031; b. 424; c. 1'07 

16. Trobar la funció de partició d’una partícula tancada en una caixa de dimensions a,b i c. 

Sol.: abc
h

mkT
q

2

3

2

2











. 

17. Calculeu la temperatura característica rotacional i la funció de partició rotacional del 127I2 a 

300 K si la distància d’enllaç és 2'66610-10 m i  = 2.  

Sol.: r = 0'05376 K; qr = 2790 

18. La funció de partició rotacional per a una molècula diatòmica es pot escriure aproximadament 
com 

 rot  
 

  rot
 

a) Explica perquè aquesta fórmula és aproximada fins i tot pel cas d’un rotor rígid. 
b) La temperatura característica rotacional per a les molècules diatòmiques H2 i O2 és de 
85.3 i 2.07 K, respectivament. Per quin cas l’aproximació anterior donarà millors 
resultats? 
 

19. Calculeu la funció de partició vibracional de la molècula de iode a la temperatura de 856 K si  

o = 214 cm-1. 
 Sol.: qv = 3'31 

20. Per al clúster metàl·lic Pd5 s’ha determinat teòricament l’existència d’estats electrònics molt 
propers en energia. En concret, s’han trobat dos nivells que es troben a una distància 
energètica de 0.15 eV (nivell triplement degenerat) i 0.17 eV (nivell no-degenerat) respecte a 
l’estat fonamental (no-degenerat) del sistema. La resta de nivells energètics es troben a una 
distància respecta l’estat fonamental de més d’1.0 eV. Calcula el valor de la funció de partició 
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electrònica per a aquest sistema a 100K  i 1000K tot aplicant les aproximacions que 
consideris convenients. 

21. Un àtom determinat presenta tres primers nivells electrònics amb degeneració 1, 3 i 5. La 
diferencia d'energia dels nivells segon i tercer respecte el fonamental són del 0.20 i 0.53 
kJ/mol, respectivament. Considerant només aquests tres nivells: 
a) Troba una expressió per a la funció de partició electrònica per aquest àtom i determina el 
seu valor a a 300K. 
b) Troba a quina temperatura la població de l‘estat fonamental esdevé igual a la del primer 
nivell excitat. 
c) Sense fer cap càlcul, a quina temperatura la població de l‘estat fonamental esdevé igual a 
la d'un dels estats del primer nivell excitat. 

22. Determina la funció de partició electrònica per la molècula de NO a 300 K. En aquesta 
molècula l’estat fonamental i el primer excitat són tots dos doblement degenerats i estan 
separats per una temperatura característica electrònica de 178 K. 

Sol.: 3.105. 

23. L’entropia molar estàndard per a un mol d’àtoms de 28Si és de 150.2 JK-1mol-1 mentre que 
per a un mol de 14N2 és de 191.5 JK-1mol-1. Explica a què es deu aquesta diferència. 

24. En un sistema tancat amb A estats energètics Ej, deduir el valor de la pj (probabilitat de 
trobar un sistema amb energia Ej,) perquè l’entropia sigui màxima. A quina temperatura es 
verifica això?   

Sol.: pj =1/A; T  . 

25. Calculeu l’entropia absoluta d’un mol de gas 4He que es comporti idealment a 25 oC i 1 atm. 

Sol.: S = 125.95 J K-1 mol-1 

26. L’entropia del 14N, segons la tercera llei de la termodinàmica clàssica, val 191'49 J K-1 mol-1, a 
1 atm i 298 K. Calculeu l’entropia translacional molar del 14N2 estadísticament. 

Sol.: St = 150.21 J K-1mol-1 

27. Calculeu estadísticament les entropies molars rotacional i vibracional del problema anterior i 

compareu el valor total amb el clàssic (re=1.0975 Å; e=69771 GHz). 
Sol.: Sr = 41.11 J K-1mol-1; Sv = 0.00 J K-1mol-1 

28. Calculeu l’entropia translacional a 100 K i a 298 K d’un àtom d’argó que ocupa 1 dm3 en tots 
dos casos.  

Sol.: S(100 K) = 9’31910-22 J K-1; S(298 K) = 9’54510-22 J K-1 

29. Calculeu l’entropia molar de l’16O2 a 25 oC i 1 atm si el moment d’inèrcia és 19'310-47 kg m2 i  

o = 1580 cm-1. La funció de partició electrònica, per a l’estat fonamental dels electrons de 
valència, val 3.0.  

Sol.: S = 204.81 J K-1 mol-1 

30. Calculeu l’energia interna i l’entropia d’un sistema format per 1020 partícules discernibles que 

ocupen un nivell d’energia 10-30 J i amb una degeneració de 5105 estats.  

Sol.: U = 10-10 J; S = 1'8110-2 J K-1 
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31. Calculeu l’energia lliure d’1 mol de H35Cl a 25 oC i 1 atm. Podeu negligir la contribució 
electrònica. Les temperatures característiques rotacional i vibracional són, respectivament, 

r=47'68 K; v=4302'3 K. 
Sol.: A =  -46.57 kJ mol-1 

32. Donat un sistema de N partícules discernibles amb 2 nivells energètics 1=0, 2=, g1=g2=1, 
discutir l’ocupació de cada nivell i trobar expressions per A, U, S i Cv. En quin sentit es 

veuran afectats els càlculs anteriors si ara 1=o i 2=+o? 
 

33. Per al monòxid de carboni   =2170 cm-1 i Re=1.13Å. Calcula l'energia interna i la capacitat 
calorífica a volum constant (Cv) a 300K. 

Sol.: a. U=U0
elec + 19223 J mol-1; b. Cv=5/2 + 0.0033R 

 

34. Demostrar que la constant d’equilibri d’una reacció com  HCl + DBr  DCl + HBr 
s’aproxima a la unitat a temperatures altes. Suposar que el canvi isotòpic no afecta ni a les 
distàncies ni a la força d’enllaç. 

 

35. Sabent que v (N2
14) = 3374 K, calcular la constant d’equilibri a T altes per a la reacció: 

N2
14 + N2

15  2N14N15 

Sol.: 1’002.exp(-0.49/T) 

36. Calcular la constant d’equilibri de la reacció 2K  K2 a 1000K, sabent que E0=-15.8 kcal 

mol-1, r=0.081 K, v=133 K i que la funció de partició electrònica de l’àtom de potassi és 
qe=2.  

Sol.: Kc = 6.0 [l/mol]. 

37. En un article de S. Blanco i col·laboradors (J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 11675-11683) es 
varen fer estudis d’espectroscòpia que varen permetre detectar experimentalment diferents 
confòrmers rotacionals de l’alanina. A la gràfica de baix se’n mostren dos d’ells així com el 
perfil d’energies que s’obté en fer rotar un determinat angle diedre. El confòrmer A té una 
energia mínima que s’ha pres com a origen de mesura. El confòrmer rotacional B es troba a 
uns 360 cm-1 per sobre d’aquest origen (veure la figura). Considerant que cada confòrmer 
presenta un sol estat quàntic i sabent que la proporció de poblacions A:B és 68:11, calcula a 
quina temperatura es va realitzar l’experiment. 
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38. La molècula d’età presenta dos estats conformacionals: l’alternat (el d’energia inferior) i 
l'eclipsat. La separació energètica entre aquests dos estats és de 2·10-20 J/molècula. Considera 
només aquests dos estats moleculars i contesta a les preguntes següents tot raonant 
breument totes les teves respostes:  
a) Quin és el valor numèric de la funció de partició que indica l’accessibilitat d’aquests dos 

estats a 20 oC ? 

Sol. 00711 954954

0

...  



eeeq kT . 

b) Quina fracció de molècules presenta la conformació alternada a aquesta temperatura ? 

Sol.  99.30 %  

c) Quant val la constant Kc de l’equilibri  molècula alternada  molècula eclipsada a 

aquesta temperatura ? 

Sol. 4.95 0.007cK e  . 

d) Completa les dues gràfiques A i B que s’adjunten. En elles es representa de forma 

respectiva la variació de la constant d’equilibri Kc i de l’entropia S del sistema en funció 

de la temperatura. Indica per a cada cas quin valor asimptòtic s’assoleix a altes 

temperatures.  Digues per què a temperatura nul·la cada gràfica té una ordenada a 

l’origen igual a zero. 

           

   Gràfica A    Gràfica B 

Sol. Kc(T=)=1. S(T=)=nkln2.  

 
 
 
 
 
 


