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 .אין אינטרקציה בין החלקיקים .q=1,2,3כאשר  qεתכנו רמות אנרגיה חלקיקים ברי אבחנה ילארבעה  .1

 ?מהי האנטרופיה  ?6εמהו מספר החלקיקים הממוצע בכל רמה אם האנרגיה הכוללת של המערכת . א

מהי  ?T' מהו מספר החלקיקים הממוצע בכל רמה אם המערכת נמצאת בצימוד לאמבט חום בטמפ. ב

 ?ומהי האנטרופיה מהו קיבול החום, נרגיה הממוצעתהא

: לאוסילטור הרמוני חד ממדי פשוט יש רמות אנרגיה הנתונות על ידי  .2
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כאשר  

n=0,1,2,…. נניח כי אוסילטור מעין זה נמצא במגע תרמי עם אמבט חום בעל טמפ 'T. 

בין הסיכוי למצוא את האוסילטור רת השנייה למה המעורי למצוא את האוסילטור ברהיחס בין הסיכו הומ. א

רמה המעוררת הראשונה ב
 

 

2

1

n

n

p

p





 
 
 
 

? 

את האנרגיה הממוצעת  ובטא. רות הראשונות אפשריותי רק רמת היסוד ושתי הרמות המעורנניח כ. ב

 .כפונקציה של הטמפרטורה

 שהניוון הוא מצבים מיקרוסקופיים כך ושישה E1= ,E2=2 ,E3=3, למערכת יש שלוש רמות אנרגיה .3

g(E1)=1, g(E2)=2, g(E3)=3 .g(E) המצבים המיקרוסקופיים באנרגיה ' הוא מסE.  האנרגיה מצאו את

 .הממוצעת של המערכת

יכול להמצא במצב  Aאטום מסוג . Bאטומים מסוג  NB -ו Aאטומים מסוג  NA -חומר כלשהו מורכב מ .4

או ( 0אנרגיה )יכול להמצא במצב היסוד  Bאטום מסוג (. εאנרגיה )רר או במצב מעו( 0אנרגיה )היסוד 

בין מבחינים ניתן להניח כי  .Tהמערכת נמצאת במגע עם אמבט חום בטמפרטורה (. ε2אנרגיה )במצב מעורר 

 .האטומים

 .חשבו את פונקציית החלוקה של המערכת. א

 .חשבו את האנרגיה הממוצעת. ב

 .נא לפשט במידת האפשר (.פח קבועבנ)חשבו את קיבול החום . ג

 .חשבו את האנטרופיה. ד

כאשר  E=n1ω+n22ωהאנרגיה שלו היא , כלומר, 2ω -ו ω: לחלקיק קוונטי יש תנודות בשני צדרים עצמיים .5

n1,n2=0,1,2,… ( שאנרגיית מצב היסוד היא אפסלצורך הפשטות כלומר הנחנו .)מה הסיכוי שבטמפ 'T ,

 ?5ω/2 -ה מהחלקיק יהיה באנרגיה קטנ

יהיה במצב קוונטי ω (E=hw(n+1/2) ,n=0,1,2,… )עם תדר קוונטי חשבו את הסיכוי שאוסילטור הרמוני  .6

ובגבול של ( kT>>hw)גבוהות מאד ' בדקו את תשובתכם בגבול של טמפ. T' בטמפ( …,n=1,3,5)איזוגי 

 .(kT<<hw) נמוכות מאד' טמפ
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רמות אנרגיה ) ωבעלי תדירות ( ברי אבחנה)במערכת כלשהי שני אוסילטורים הרמוניים קוונטיים  .7

E=hω(n+1/2) ,n=0,1,2,… .)אם לאוסילטורים מצבים קוונטיים : האוסילטורים מצומדים באופן הבא

 Δ -ולה בהאנרגיה של המערכת ע, אם לאוסילטורים מצבים קוונטיים זהים. אין ביניהם אינטראקציה, שונים

' כאשר המערכת בטמפ. (E=hw(2n+1)+Δהאנרגיה הכללית היא , nכלומר אם שני האוסילטורים במצב )

T ,מהו הסיכוי ששני האוסילטורים יהיו באותו מצב קוונטי ( כלומר לשניהם יהיה את אותו מספר קוונטיn) ?

אפשר ) hω<<Δ -ו hω>>Δ ,hω=Δכאשר  T→0 -חשבו את הסיכוי ב. פשטו את התשובה במידת האפשר

 .והסבירו את התוצאות( kT<<Δוגם  kT<<hw -נמוכה מספיק כך ש' להניח שבכל מקרה הטמפ

את האנרגיה  ומצא. בהתאמה, g1 -ו g0עם ניוון של , ε -ו 0לחלקיק שתי רמות אנרגיה עם אנרגיות  .8

האנרגיה ות נתחו את התנהג. g1/g0כפונקציה של  T' בטמפ הממוצעת של המערכת ואת קיבול החום

 .(kT<<ε)נמוכות ' ובטמפ( kT>>ε)גבוהות ' הממוצעת וקיבול החום בטמפ

הספינים בעלי . ממדי ללא אינטראקציה ביניהם-ספינים הנמצאים על סריג דו Nנתונה מערכת של ( רשות) .9

כל אחד מהספינים יכול להצביע באחד מארבעה כיוונים . T' והם במגע עם אמבט בטמפ μמומנט מגנטי 

י "האינטראקציה כידוע נתונה ע. x̂המצביע בכוון , Hהמערכת נמצאת בשדה מגנטי חיצוני . יצביםנ

E H   .מכפלה סקלרית בין וקטור המומנט המגנטי לוקטור השדה: כלומר. 

 

 

 

 .חשבו את פונקציית החלוקה .1

 .(י פונקציות היפרבוליות"ניתן לפשט משמעותית ע)ואת קיבול החום  חשבו את האנרגיה הממוצעת .2

 .(חשבו בעזרת וקטורים)חשבו את המגנטיזציה הממוצעת  .3

 .kT<<μHוכאשר  kT>>μHשר הסבירו את התוצאות כא .4

 חשבו את הסוספטביליות המגנטית .5
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( יש לקחת את הגבולH→0  כך שβμH→0 

 .(לכל טמפרטורה
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