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  סילבוס 

  

  :מספר המצבים המיקרוסקופיים 

 Nחלקיקית עבור -צפיפות המצבים הרב; ערכות ממימדים שוניםצפיפות המצבים של חלקיק חופשי במ

; הדגמה מפורשת עבור גז אידיאלי; זיהוי האנטרופיה עם לוג מספר המצבים; חלקיקים חופשיים

  .ופתרונו הקוונטי Gibbsהפרדוקס של 

  

  ):Ensembles(תורת הצברים  

 –ר המיקרוקנוני ההנחה הבסיסית של הצב: הצבר המיקרוקנוני לתאור מערכות סגורות •

  .הגדרה אלטרנטיבית של האנטרופיה; ההנחה הארגודית; הסתברות אחידה

פונקציית החלוקה ; התפלגות בולצמן: הצבר הקנוני לתאור מערכות בטמפרטורה נתונה •

שקילות התאור באמצעות הצבר הקנוני ; Helmholtzהקנונית ויחסה לאנרגיה החופשית של 

  .חום עם הפלקטואציות באנרגיה במסגרת הצבר הקנוניזיהוי קיבול ה; והמיקרוקנוני

פונקציית ; התפלגות בולצמן: הצבר הגרנד קנוני לתאור מערכות עם מספר חלקיקים משתנה •

שקילות התאור באמצעות הצבר הקנוני ; החלוקה הגרנד קנונית ויחסה לפוטנציאל הגרנד קנוני

במספר החלקיקים במסגרת הצבר הגרנד זיהוי הקומפרסביליות עם הפלקטואציות ; והגרנד קנוני

  .קנוני

  

  ):בעיקר במסגרת הצבר הקנוני(חלקיקיות -מערכות חד

-פונקציית החלוקה החד; חלקיקיות ותאורן במסגרת הפיסיקה הסטטיסטית הקלאסית-מערכות חד

כאוסף של ) פונונים(תנודות בגביש ; האוסילטור ההרמוני הקוונטי; עקרון החלוקה השווה; חלקיקית

; פוטונים וקרינת גוף שחור; Petit–Dulongחוק ; Debyeמודל איינשטיין ומודל ; אוסילטורים הרמוניים

  .בולצמן והתפלגות פלנק-חוק סטפן

  

  :חלקיקים קוונטיים

; גזים אידיאלים של בוזונים ושל פרמיונים; )Bosons(ובוזונים ) Fermions(פרמיונים ; חלקיקים זהים

פיתוח במסגרת הצבר המיקרוקנוני ובמסגרת הצבר הגרנד  –דיראק - ין ופרמיאיינשטי- התפלגויות בוזה



  

  

אנרגיית  –גז אידיאלי של פרמיונים ; אינשטיין- תופעת התעבות בוזה –גז אידיאלי של בוזונים ; קנוני

  .Sommerfeld פיתוח , ים פרמי, פרמי

  

  :מבוא למעברי פאזה

פתרון מודל ; Isingמודל  –למעברי פאזה מגנטיים  מבוא; סיווג של מעברי פאזה לסדר ראשון וסדר שני

Ising מימדי ומבוא קצר לגישת השדה הממוצע -החד)Mean-field. (  

  

  משוואת המסטר ושיטות מונטה קרלו

. תנאי האיזון המפורט וההגעה למצב שיווי משקל תרמודינמי. Isingמשוואת המסטר ויישומה למודל 

  .  חישוב ממוצעים תרמודינמיים וזמני קורלציה. יתם מטרופוליססימולציות מסוג מונטה קרלו ואלגור

  

  :ספרי לימוד

F. Reif, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics (McGraw-Hill)  

R. K. Pathria, Statistical Mechanics (Butterworth-Heinemann) 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


