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ספינים המתוארת על ידי ההמילטוניאן N<<1כלומר שרשרת לינארית של ,  חד מימדיIsingנתון מודל  1

1

1

1
+

−

=
∑−= i

N

i
iSSJH 0 כאשר>J 1±ומצבי הספין הם=iS .נסמן ב -n את מספר היפוכי הספין לאורך

  .כלומר מספר הזוגות של ספינים שכנים שכיווניהם הפוכים זה מזה, השרשרת

)רשמו את האנרגיה של המערכת )א( )NnE   .n כפונקציה של ,

)חשבו את האנטרופיה )ב( )NnS )  של המערכת ובאמצעותה את האנרגיה החופשית, )NnTF ,,.  

)חשבו את האנרגיה הפנימית )ג(  )NTU ) ואת קיבול החום, )NTCV ,.  

)מצאו את קיבול החום בגבולות של טמפרטורה גבוהה מאוד ונמוכה מאוד וציירו באופן סכמטי את )ד( )NTCV ,.  

  

חסרי מסה ובעלי ספין   פרמיוניםNגז אידיאלי של .2
2
1

.  Lמימדית ריבועית בעלת אורך צלע - נתון בקופסה דו

  .סת על דפנות הקופסהמתאפ, המקיימת את משוואת שרדינגר המתאימה, הניחו שפונקצית הגל של חלקיקי הגז

)חלקיקית-חשבו את צפיפות המצבים החד, קלאסי-בלי להשתמש בקירוב הקוואזי  )א( )Eg.  

  .חשבו את אנרגית פרמי )ב(
  .מצאו את משוואת המצב של הגז בטמפרטורה סופית )ג(

  .הסבירו את טענתכם? גם במקרה הנדוןהאם הנחה זאת תיתכן . µ=0 במקרה של גז פוטונים)ד(

  
  

כל מולקולה מורכבת משני אטומים זהים שמסת . אטומיות  במרחב תלת מימדי-נתון גז אידיאלי של מולקולות דו .3
החופש הסיבוביות בלבד ונתעלם משאר בבעייה זאת נתייחס לדרגות . aוהמרחק ביניהם הואmכל אחד מהם היא

  .דרגות החופש

  .כסכום על רמות האנרגיהZבטאו את פונקצית החלוקה) א(
  חשבו אותו ומצאו את האנרגיה הפנימית ואת קיבול , החליפו סכום באינטגרל, בגבול של טמפרטורות גבוהות )ב(

  .       החום

   ובאמצעותו מצאו את האנרגיה הפנימית ואת קיבול Z- כות מצאו ביטוי מקורב לבגבול של טמפרטורות נמו )ג(
  .       החום

  אטומיות -מכל המולקולות הדו, עבור איזו מולקולה?  מהו התנאי על טמפרטורה בכל אחד מהגבולות האלה)ד( 
  ?הרחב ביותר בתחום הטמפרטורות )ג(מתקיים הגבול של סעיף ,        בטבע

  
  

  פילוג המסה של הננס .  אלקטרונים וגם ניטרונים כמובןN- פרוטונים וN-ננס לבן הוא כוכב ניטרלי המורכב מ. 4
  טציוני הלחץ הגרבי, כלומר על מנת שרדיוסו לא יקטן, על מנת שהכוכב לא יקרוס.      הלבן הינה בקירוב טוב אחידה

  תוך שימוש בעובדה זאת הראו שהקשר בין רדיוס .     במרכז הכוכב חייב להתאזן עם הלחץ שיוצר גז פרמיונים

  :נתון על ידי, M,לבין מסת הכוכב, R,    הכוכב

3/1M
CR =  

  .בוע הוא קC     כאשר
  
  
  
  

  !בהצלחה


