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 ובנוכחות xV)(בפוטנציאל  ת חלקיקים בוסוניים הנעיםעבור מערכ 

 חזרו על החישוב עבור מערכת דומה של. אינטראקציה קולומבית בין החלקיקים
 ?האם קיים הבדל בין משוואות התנועה בשני המקרים. חלקיקים פרמיוניים

 והיצירה ia ההריסה ריאופרטו של בזמן ההתפתחות את יזנברגיה משוואת מתוך מצאו. ב
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H a aε=∑הראו .הפרמיוני ובמקרה הבוסוני במקרה 

 .יחסי החילוף נשמרת תחת ההתפתחות הזמנית אלגברת כי
 
 תר הניתנים לכתיבה עבור אלקטרוניםהינו אחד המודלים הפשוטים ביו   Hubbardמודל . 3

 לאכלס לכל היותר אתר יכולריג בו כל שהוא מתאר אלקטרונים על . עם אינטראקציות
 עםהאלקטרונים יכולים לקפוץ מאתר לאתר שכן . שני אלקטרונים בעלי ספינים הפוכים

 ם אותו אתר קיימתואם שניים מהם מאכלסי tאותה נסמן ב  hoppingאמפליטודת 
 ניתן לפתור את המודל עבור שרשרת .Uביניהם אינטראקציה דוחה העולה אנרגיה 

 מאמינים כי הינו המודל הפשוט שרבים(מימדי -ריג דוסמימדית אך המודל עבור -חד
 יםעדיין אינו פתור למרות עשרות שנ) מוליכים של טמפרטורות גבוהות-ביותר עבור העל

 ב נסמן. עבור מערכת של שני אתרים אתם מתבקשים לפתור המודל. מאמץ תאורטי של
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 ? Fock כמה מצבים מכיל מרחב . א
 4ו 3, 2, 1, 0מצאו את המצבים והאנרגיות העצמיות של ההמילטוניאן עבור מערכת עם . ב
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 מצב היסוד של המערכת עםב 

  ?שני אלקטרונים
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 בוסוניים בעזרת הראו כי ניתן ליצג את אופרטורי הספין במונחי אופרטורים . א    
 :  Holstein-Primakoffטרנספורמצית          
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       .רשמו את ההמילטוניאן במונחי האופרטורים הבוסוניים תחת הנחות אלה. S/1ביותר ב         
 לקבל את יחס הדיספרסיה של ערורי ' לתם בסעיף בלכסנו את ההמילטוניאן שקיב. ג    
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