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EL6sz6 

A tudomanyegyetemek fizika szakos tamirjeloltjeinek irott negykotetes elme
leti fizika tankonyvsorozat negyedik kotete van az olvaso kezeben. Az elmeleti 
fizikat negy feleven keresztiil tanuljak a tanarjeloltek, Elmeleti mechanika, 
Elektrodinamika es relativitaselmelet, K vantummechanika, valamint Statiszti
kus mechanika tantargyakra bontva. A befejezo felev tananyagat oleli fel ez a 
negyedik kotet. Pontosabban szolva, kicsit tobbet annal, mert az elso fejezet a 
fenomenologiai termodinamikat tartalmazza, ami konibban a kiserleti fizika 
kereteben keriilt eloadasra. A legujabb tanterv azt sugallja, hogy az elmeleti 
targyak kozott a statisztikus mechanika elott keriiljon sor ennek rovid osszefog
lallisara. Ennek elosegiteset szolgalja a konyv elso fejezete. 

A masodik fejezet a kinetikai gazelmeletrol ad rovid ismertetest. Ez a fejezet 
S kimondottan pedagogiai szempontok alapjan keriilt a konyvbe. Az a celja 

ennek a rovid fejezetnek, hogy a leendo tanarnak a statisztikus fizika kozepisko
lai oktatasaban segitseget nyujtson nehany alapveto fizikai mennyiseg statiszti
kus ertelmezesehez. 

.... 

A konyv fO mondanivaloja a harmadik fejezetben tahilhato. A statisztikus 
mechanikanak a Gibbs-fele eloszlasfiiggvenyre alapozott bevezeto jellegii felepi
tese utan nehany fontosabb alkalmazas szerepel itt egyreszt uj ismeretkozles, 
masreszt a statisztikus fizikai modszer bemutatasa celjabol. A konyv megirasa 
soran - mikent az elozo koteteknel is tettem - azt tartottam szem elott, hogy 
tanarjeloitek szamara kesziil, es majd tudomanyos hatterkent fogja segiteni 
munkajukat. 

Befejezesiil koszonom a konyv biraloinak megjegyzeseit, de kiilonosen Sasva
ri Laszlo es Tel Tamas adjunktus uraknak a kezirat gondos atnezese soran tett 
cszreveteleit es a veliik folytatott hasznos beszelgeteseket. Vegiil kifejezem halas 
kilszonetemet felesegemnek. aki e konyvsorozat megirasa soran tiirelemmel volt 
mcllettem es a nyugodt koriilmimyek megteremtesevel segitette munkamat. . 

Budapest, 1990. majus Dr. Nagy Karoly 
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BEVEZl~'rES 

A huszadik szazad alapveto fizikai kutatasaiban lenyegeben ket torekves 
ervenyesiil. Egyreszt az anyag belso szerkezetenek egyre finomabb reszleteit 
igyeksziink megismerni, masreszt az elemi osszetevok mozgastorvenyeinek is
mereteben probaljuk megmagyarazni a makroszkopikus testek tulajdonsagait. 
Az elso csoportba tartozo kutatasok a fizikatortenet legszebb lapjaira keriilt 
eredmenyekkel gazdagitottak a vi lagro I alkotott ismereteinket. A fizikai megis
meresnek a kvantumhipotezisse1 kezdodo diadalutja rna sem halvanyulo ragyo
gassal iveli at az egesz huszadik szazadot, es napjainkban is orok ertekii felfede
zesekke1 gazdagitja a termeszetre vonatkozo tudasunkat. 

Az a masik torekves, hogy az alkotoreszek mozgastorvenyei alapjan magya
razzuk meg a fizikai rendszer egeszenek a sajatsagait, mar a mult szazadban szep 
sikereket ert el a gazok eseteben, kiilonosen Ludwig Boltzmann uttoro munkas
saga nyoman. A gaz alkotoelemeinek az atomokat, illetve a molekulakat tekint
ve, az un. kinetikus gazelmClet szamos olyan szep eredmenyt hozott, ame1yek 
egyreszt a megfigyelt jelensegek mClyebb megerteset tettek lehetove, masreszt a 
hotan alapfogalmainak (homerseklet, belso energia, entropia S.1.t.) te1jesen uj, 
szemleletes erte1mezest adtak. Bar az elmClet e1eg sok feltevest tartalmazott, a 
gazok allapotegyenletenek a levezetese meggyozo erovel hatott. A kesobbi 
(napjainkban is folyo) kutatasok a felteveseket a minimalisra csokkentettek, es 
ekozben olyan egyseges modszert dolgoztak ki, amely nemcsak gazokra, hanem 
barmely makroszkopikus fizikai rendszerre alkalmazhato. Az igy kialakult 
elmelet a statisztikus mechanika vagy az ujabban szelesebb ertelemben vett 
statisztikus fizika. Konyviinkben ennek alapjait ismertetjiik, es bemutatunk 
nehany egyszeriibb fontos alkalmazast. 

A fizika szakos tanarjeloltek elmeleti fizika eloadasainak sorozataban a sta
tisztikus fizika a kvantummechanika utim kovetkezik. 19y koveti a logikailag 
termeszetes sorrendet. U gyanis az anyag alkotoreszeinek mozgastorvenyeit es 
ki)lcs()nhatasaikat megismerve vallalkozhatunk arra, hogy a makroszkopikus 
rendszerek sajatsllgait alkotoreszeik alapjan, un. anyagszerkezeti alapon ertel
me/.ziik CS magyarazzuk. Vcgeredmenyben ezt a logikai fe1epitest k()vcti e 

lallkiinyvs()l'O/al IS, all.;\1 a kis kiiliinhsl'~~l'1, bogy l' nq.~Yl'dik hlld l'Isii kll'/e
Ichen minlegy kilcrlikcnlllsszeroglaijuk a renolllenoillgiai termodinalllik;'ll. I':zl 
allal indokoljuk, hogy egyrcszl nagyon hi[lIlYos leone nClkiile e kllnyvsorozat, 
m{ISf(!Szt a statisztikus mechanikUban sokszor hivatkozunk a fenomcnolbgiai 
lermodinamikara. 

A masodik fejezet tartalma - mint azt mar az Eloszobanjeieztem -- pedagogiai 
megfontolasok alapjan keriilt a konyvbe. Ez foglalkozik az un. kinetikai elmc
Idtel, pontosabban szolva, annak elemi megfogalmazasaval. Az itt bemutatott 
s/.emlelet az, ami a kozepfoku oktatasba is konnyiiszerre1 beviheto. 

A harmadik fejezet a konyv f6 resze. A statisztikus mechanika alapjai
val, a termodinamika fotete1einek statisztikus ertelmezesevel, es az elmeIyitest 
szolgalo nehany fontosabb alkalmazassal foglalkozik. Utobbiakat ugy valogat
luk ossze, hogy harmonikusan illeszkedjek a fizika tobbi fejezetehez, es megfeie
Iii kiegeszitese legyen akar a szihirdtestfizikaban vagy a magfizikaban szerzett 
ismereteknek. 
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A FENOMENOLOGIAI 
TERMODINAMIKA 

A fizikai megismeres torteneti folyamataban kezdetben a fenomenologiai 
IlH'ldszcrek alakultak ki. Ezeknek az a lenyeges kozos jellemzojiik, hogy a 
vizsgitlt test vagy pontosabban szolva, makroszkopikus rendszer belso szerkeze
terc vonatkozoan semmilyen ismeretet vagy hipotezist nem teteleznek fel. A ta
pasl.talatbol lesziirt nehany altalanos ervenyii megallapitast alaptorvenynek 
fogadjuk el, es ezekbol mint az elmelet axiomaibol vezetjiik Ie a rendszerre 
vonatkozo tovabbi torvenyszeriisegeket. 

AI. anyagra jellemzo specialis sajatsagokat kiserleti uton meghatarozhato 
parameterekkel, un. anyagi egyiitthatokkal vessziik figyelembe. Utobbiak alta
I;"han fiiggnek meg kiilso feltetelektol is, igy pI. a kornyezet homersekletetol. 

Mivel a fenomenologiai elmeletek a tapasztalatra vannak epitve, a megisme
rcs kcsobbi folyamataban sem szorulnak modositasra. Legfeljebb az deriil ki, 
hogy az ervenyessegi koriik tobbe-kevesbe korlatozott. Ez minden fenomenolo
!l.iai e1meletnel igy van. Amikor a jelensegek leirasan tulmenve, a melyebben 
l"Ck vi) okokra alapozott magyarazatot es ertelmezest keressiik, az elmelet korla
taiha iitkoziink. Tovabbmenni az anyag belso szerkezetere vonatkozo ismeretek 
vagy fcltevesek alapjan lehet csak. fgy vezet el a megismeres toretlen vonala az 
allyag mikroszerkezetere vonatkozo elmeletekhez, majd az ezekre alapozott 
k inctikai vagy statisztikus modszerekhez, amelyekkellehetove valik a makrosz
kopikus rendszerek tulajdonsagainak mikrofizikai magyarazata es a fenomeno
I('lgiai alaptorvenyek anyagszerkezeti ertelmezese. 

A termodinamikaban olyan fizikai jelensegekkel foglalkozunk, ilIetve mak
ros/,kopikus rendszerek olyan tulajdonsagait tanulmanyozzuk, amelyek altala
han fi.iggnek a homerseklettol, es legtobbszor ho felvetelevel vagy leadasilvul 
vannak kapcsolatban. 

M icl6tt a tcrmodinamika harom fOtetelet a tapasztalatra hivatkozva megfo
gallllazzuk, roviden osszefoglaljuk azokat az alapfogalmakat es mennyisegekct. 
ulIlclyckre az elmelet kifejtesenel sziiksegiink lesz. Ezek legtobbje a kori,bbi 
tanulm{myokbol ki.ilon()sen a mechanikabol es az elektrodinamikab61 mllr 
iSlllcrt. AI. uj fogalmak es mennyisegek bevezetesenel a fizikaban mcgsl.okoll 

II 



dlala.',1 ~"\('IIII~ 110, ('V. YVl'III logallill dl'lillll'llI adhalo. a~~ol 01 v;das/llllk. 
Ita IICIiI. ukkllr a fo!-(alolll kiiriilir:'lsa. l-r/l'kl'llcl~sc 111;'111 a IIIl'rt'si dj;'lr:'lsl adjllk 
IIIcg dl'fillkil') hdycl!. . . 

I, Alapfogalmak 

A. ter~od~~amikaban es a statisztikus fizikaban nagyon gyakori a makrosz
k?~lkus jelzo, ~asznalata, Ezt olyan fizikai rendszerek, testek meretenek jellem
ze~ere ,hasznaljuk, a~elyeket alkoto reszek egyiittes szabadsagi fokainak a 
s~am~ Igen nagy. Tulajdonkeppen megallapodas dolga, hogy a hatart, amelyen 
tul mar ~akroszkopikusnak nevezziik a testeket, hoi huzzuk meg. Celszerii azt 
mondam, hogy a szabad szemmel lathato testeket nevezziik makroszkopikus
nak. 

A fizikai rendszerek allapotat termodinamikai szempontbol tobb, a rendszer
re vonatkozo mennyiseggellehet jellemezni. Ezek az un, termodinamikai valto
zok vagy allapotjelzok ket csoportba oszthatok: extenziv es intenziv mennyise
g:kre. Az extenzivek a rend~zer anyagmennyisegenek valtoztatasaval aranyosan 
valtoznak. Iiyenek pI. a terfogat, a tomeg, a molszam S.1,t. Az intenzivek 
fiiggetlenek az anyagmennyisegtol: pI. nyomas, homerseklet, magneses tereros
seg ~.i. t, A t~rmodinamikai a!lapot egyertelmiien leirhato nehciny fiiggetlen (ex
t:nzlv vag~ m~~nzi;) ~altozo megadasaval. Ezek szama fiigg a rendszer fajtaja
tol. PI. az Ideahs gaz allapota a molszam, a nyomas es a terfogat megadasaval 
egyertelmiien meg van hatarozva. 

A dinamikai elmeletekben az allapot vaitozasanak a tanulmanyozasa all az 
erdeklo~es hom!okterebe?, Ennek megfeleloen a hangsulyt a mozgastOrvenyre 
hel~e~zuk, va~~ls a mozgas~gye~le~eknek adott feltetelek mellett ervenyes meg
ol,dasa~ ~ere~suk; ~ termodmamlkaban ezzel szemben aitalaban nem az allapot 
valtozasat vlzsgaljuk, hanem a rendszer fizikai sajatsagait egy specialis alla
potb~n, a~ U?, rermodinamikai egyensuly allapotaban tanulmanyozzuk. A ter
~,od~na,ml~al ~gyens~ly~ azzal,a tulajdonsagaval definialjuk, hogy az allapotjel
z~k ertekel mmdaddlg allandoak maradnak, amig a kiilso feltetelek meg nem 
valtoznak. Ha a rendszer allapotat jellemzo parameterek megvaitoznak, akkor 
a rendszer allapota is megvaltozik. Ezt az allapotvaitozast termodinamikai 
fol~amatnak nevezziik; pI. ha a test kornyezetenek a homersekletet megvaltoz
tatjuk, akkor hoenergia aramlik a testbe vagy abbol a kornyezetbe mindaddig, 
amig a ho~e~sekl~t-kiilonbseg ki nem egyenlitodik, tehat az egyensuly bealltaig. 

Ha a kulso feltetelek olyan lassan valtoznak, hogy a rendszert kozben bar
mely idopillanatban egyensulyban levonek tekinthetjiik, akkor a folyamatot 
~vazisztatikusnak nevezziik. Termeszetesen ilyenkor a kiilonboz() egyensulyi 
allapotok folylonos egymilslltitnjilrbl van SZ<l. 

Ciondoljuk cl, hogy valamilycn rcndszcr a kuls() f'cltctclck nagyon Inssu 

12 

./. 

\;dlo/lal:lsa kli/lll"1I l'gYl'lIs,·dYI ;·dlapolokoll ~('ll·S/.lid 1"1 l'I a kl'l.lk, :dlapolhol 
a vl'!-(,·,lIapolha. 1'::1111;'111 vitllOl.lassuk a Hllsi', Idlclclekcl a fordiloll irilllyha. lIa 
" rcnds/er ekil/.hen a vcgltllapolhl)1 a/. el(lhhi kczdeli tillapotha lIgyanazon 
q~yenslalyi ltllapotokon keresztiil JUI vissza, mint az eredeti folyanwi sorilll. 
a k k or a folyamatol 1I11'o/imlilhlll()nak (rl'verzihilisnek) nevezzuk. lIyen kor a 
\,lIs~dtll rendszer es ki.lrnyezetenek .. tllapotaban maradando valtozils nem kilvct
~l'/ell he. A megfordithat<l folyamatok kvazisztatikusak. de a forditott .. lIIitlls 
IIH'lr nem mindig igaz; pI. gaznak vegtelen lassu kiterjedese legiires terbe kvilZi
s/.llllikus, de nem megfordithato folyamat. A termeszetben leginkabb olyan 
lel'modinamikai folyamatok jatszodnak Ie, amelyek nem fordithatok meg, irr£' . 
,·/'r:lhilisek. A rendszer a kezdeti allapotba csak ugy viheto vissza, hogy a 
kiirnyezeteben maradando valtozas all be; pI. munkat kell kozben vegezniink, 
IIl1lelyet nem nyerunk vissza, vagy hot vesz fel a rendszer a kornyezetlol. 

f<:gy makroszkopikus rendszer allapotat jellemzo termodinamikai paramete
rd fiigghetnek egymastol. Az egyensulyi allapotra vonatkozo. allapotjelzok 
ki"/.(ltti fiiggvenykapcsolatot nevezziik iJllapotegyenletnek. Ha a rendszer nyo-
1IlI'ISi'lt p-vel, terfogatat V-vel, homersekletet T-vel, a molszamot n-nel jeloljiik, 
IIkkor a k6zottiik fennallo osszefiiggest valamilyen 

f(p, V, T, n) = 0 

l'!-(yenlet alakjaban fejezhetjiik ki. Ez a rendszer allapotegyenlete. Utobbit a 
ICl'lIIodinamikaban kiserleti uton hatarozzuk meg. Az egyenletben szereplo 
v,'tlIOzl)k szama fiigg a kiilso koriilmenyektol, amelyeket mellekfeltetelekkel 
ves/iink tekintetbe, Gyakran elOfordulnak olyan folyamatok, amelyek soran a 
Itiillll-rseklet vagy a nyomas, esetleg a terfogat allando. Ezekben az esetekben 
adoll Illi>lszam mellett csak egy allapotjelzo valtozhat szabadon, a masikat mar 
IlIe~hat[lrozza az allapotegyenlet; pI. ha a homersekletet allando erteken tart
IlIk. a nyomas csak a terfogattol fiigg, 

1.1 A homerseklet 

!\ lermodinamikaban a fizika mas fejezeteibol mar ismert fogalmakhoz kct 
"I logalol11 jarul. Az egyik a h/imer,\'(!klet, a masik a homennyiseg, vagy ponto
',ilhhan f'ogalmazva a h/Jenergia. Eloszor a homerseklettel foglalkozunk. A h()-
1IH'ISl-klcl fogalm{mak kialakul{lsa erzekszervi tapasztalatainkon alapszik. 
A ~i,rnyezelunkbcn levu testekct crinteskor hidegnek, melegnck, forr6nak s.LI. 
1"l'lliik. i':!, Idjcsen szubjektiv mcgallapitas, mert ugyanazt a ttlrgyat cgyik 
"lIlhn mclegebhnek crzi, mini a l11itsik. Vagy ugyanaz az ember a t{lrgyak-at a 
~ II 1st, kilrlillllcnyekl()J fiigg(lcll is mas h6mersekletiinek min()sili. Az ohjektiv 
IIH'ghal:'lrodlsho/ a hill11cl'scklet Illcrescnek a m6dj{lt adjuk meg. Jo:ilhc/. alapul 
''/, dg,'tI ill. a lapas/.I:!'" I. hogy a k iiliin b<iz() h()lllcrsck let (I Icslek egYIll{lss:tI va h', 



('lllllkl'/l',~l'k"l q.l,Ylk Il'IlIl\'k~',Sllk, a 1l1;ISlk klliil,l'S q~y Illi') Illl'dva kll'gYl'lIlillllllk 
1\ hi'lIl1cl'sck Icl- k iiliin hsc~. hCj'lIl a {I'mlllw,\ ('!/.I'I'fI.I'lily, I ':hhcll al. ;'lIlapol hOI 11 al. 
erillikel.(\ teslek h{\ll1crsCklclc mcgegyel.ik, 1101 kct test egy harmadikkal cgYCIl
slllyhall van. IIkkor cgynu'tssal is egyenslllyhan vannak, Ha az egyik test a 
mcr6musl.er. amit It(j"Il;';jnek nevezunk, akkor azon a tcrmikus egyensulynak 
megfelelo kozos h6merseklctleolvashato, 

A homero keszitesehez a testek azon tulajdonsagat hasznaljuk fel, hogy a 
homerseklet valtozasaval megvaltozik pI. a test terfogata, a gaz nyomasa vagy 
egy vezeto elektromos ellenallasa s,i.t. Ezek a mennyisegek altalaban monoton 
fiiggvenyei a homersekletnek, legalabbis egy bizonyos tartomanyban, Ezert 
alkalmasak arra, hogy a homersekleti skala definialasahoz alapul szolgaljanak, 
Megemlitjiik, hogy a viz terfogata nem monoton fiiggvenye a homersekletnek, 
ezert ez nem alkalmas homero keszitesere, Az elso folyadekhomerot a rna 
szokasos alakban (folyadektartoval es kapillaris csovel) 1660-ban keszitettek*, 
A kiterjedo folyadek alkohol volt. A skcilajuk azonban nem volt reprodukalha
to, mert akkor meg nem hasznaltak alappontokat. Fahrenheit, danzigi uvegfuvo 
volt az elso, aki reprodukalhato alappontokkal keszitett alkoholos homeroket. 
Also alappontnak a szalmiak es jeg hidegkeverekenek homersekletet valasztot
ta, es azt 0° -kal jelolte, A felso alappontul az emberi test homersekletet vette, 
amelyet 1000-kaljelolt. A ket alappont kozotti intervallumot szaz egyenlo reszre 
osztotta, 1714-ben az alkoholrol attert a higanyra, mert utobbinak megvan az 
az elonye, hogy nem nedvesiti a kapillariscso falat, masreszt konnyen felmelegit
heto a viz forraspontjaig, amelyet jot reprodukalhato felso alappontnak valasz
tott, (Ezt mar Newton ajanlotta,) Also alappontkent a jeg olvadaspontjat vette, 
Azert, hogy a regi alkoholhomerovel egyezest erjen el, az also alapponthoz 
32° -ot, a felsohoz 212° -ot kellett irnia, Az alappontok kozotti intervallum most 
is egyenletes beosztasu, es a mondottak ertelmeben 180 reszre osztott. E ket 
alappont kozenek szaz reszre torteno egyenletes felosztasa Celsius svM matema
tikustol szarmazik. 

Az alkohol- es a higanyhomero csak az alappontokat jelzi megegyezoen, a 
kozbenso ertekek elternek egymastol, mert az alkohol es a higany nem egyfor
man terjed ki. 

A homerok keszitesere az olyan anyagok latszanak alkalmasnak, amelyek 
kiterjedese a homerseklettel az anyagi minosegtol fiiggetleniil egyforman torte
nik. A tapasztalat szerint a ritka gazok megfeleloen magas homersekleten es 
alacsony nyomason jo kozelitessel egyforman viselkednek. Ha a homersekletet 
allando erteken tartjuk, akkor nyomasuk es terfogatuk nagy pontossaggal a 
p V = all, Boyle-Mariotte-fele torveny szerint valtozik anyagi minosegtol fiigget
lenul. Valtozo homerseklet mellett pedig a pV szorzat monoton fiiggvenye a 
homersekletnek. Az olyan gazokat, amelyek pontosan e torvenynek megfeleloen 

• II. licrdinilnd losl.k{lIlai nugyhcn.:eg csin{,llalla III, c1sii folyadck hilmcrilkcl. 
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ViSl'lkcdllck. it/I'lili,\'lIli::oA nak Ill'VC/,I,iik, A Icalls g;lwk Idc:'lIis gil/lenl 1;'llgyal 
hatbk. ha a g,'IZ hi)mcrscklelc ji)val magasahh a nyomilsnak megfclcl6 konden
I.ildbs hi)mcrscklctnCl. a nyomilsuk pedig alacsony. A Boyle Mariottc-egyenlel 
johh oldalan szcrcp)() allandb ertekc ilyen f'eltetelck mellett a tapasztalal szcrinl 
OIl. (lsszes gazra ugyanaz. ha a homersekletuk megegyezik, es V az ugyanannyi 
mblszamnak megfelelo gaz terfogatat jelenti, Mivel a p V szorzat a h6merseklel
tel monoton v,iltozik. es erteke jol merheto, ezert ezt hasznaljuk fel az idealis 
(Jazh(Jmhsekleti skala definialasara. Feltessziik, hogy 1 molnyi mennyisegu 
gazrol van szo, ezert Va tovabbiakban I mol gaz terfogatat jelenti. A T homer
sckletet a kovetkezokeppen definialhatjuk. Legyen az idealis gazhomersekl£,t 
aranyos a pV szorzattal, pV= RT. Megallapodunk tovabba abban, hogy a viz 
fornispontjanak es a jeg olvadaspontjanak normal allapoton (101 325 Pa nyo
mason) vett hOfokkiilonbsege legyen 100°. Vagyis Tr- To = 100. Megmerjiik 
a p V szorzat erteket a ket homersekleten (p V)r = RTr, (p V)o = RTo' A ket 
cgycnlct kiilonbsegebol: 

R = (pV)r- (pV)o . 
100 

A mcrt p V ertekek alapjan az R allandora R = 8,314 J mol- 1 K - 1 ertek adodik, 
A,. R neve: egyetemes gazalland6. Ennek ismereteben (p V)o mert ertekebol 
Illcghatarozhatjuk a jeg olvadaspontjanak normal allapotban vett homersekle
Il'1. Erre To = 273, 15 K adodik. A viz normalis forraspontja ennek megfeleloen 
1', 173,15 K. Az igy definialt idealis gazhomersekleti skala nemcsak a gaz 
allyagi minosegetol fiiggetlen, hanem abszolut is, mikent az a kesobb ismerte
IClldi) milsodik fotetelbol kovetkezik. Gyakran nevezik Kelvin-We homersekleti 
sk,'t1illlak is. A homerseklet egysege az SI-ben a kelvin*. 

A gazhomerok anyagaul iiltalaban a heliumot valasztjak, mert ez alacsony 
hi\lIlcrsckleten cseppfolyosodik. A gazhomerovel a homersekletmeres tlgy tortc
IlIk. hogy a gaz V terfogatat allando erteken tartjak, es a p nyomast merik. 
lIlilll;1Il beallt a termikus egyensuly. 

A mindennapi eletben hasznalt higanyhomerok Celsius-fokokban merik a 
hi\lIlcrsekletet. Ennek zeruspontja a jeg normalis (101 325 Pa nyomason vetl) 
\)1 vadilspontja. A kelvinben (T), illetve Celsius-fokokban (t) mert homersek letek 
k \)/.iitt a kovetkezo egyszerii kapcsolat van: 

T = t+ To = t+273,15. 

Visszatcrve az idealis gazhomersekleti skala fenti definiciojahoz, csupilll mcg
\'llIlitji'lk. hogy a p V = RT linearis osszefiigges helyett ugyanolyan jogon villaszl
hllllllnk volna mas fi.iggvenykapcsolatot is, pI. a p V logaritmusaL vesszuk' ar{l
lIyosnak a homersekletLel. {gy a termodinamikai ()sszefi.iggesek sokkal honyo-

• I kelvin II viI. lu',rmllsponlja Icrmollinumikai hilmcrsckkll'nck 27.1,1 flood rcszc, 
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lultabbak lennenek. A linearis osszefiigges a leheto legegyszeriibb. Ez az oka 
annak, hogy mind a tudomanyban, mind a gyakorlati eletben ezt a homerseklet
definici6t hasznaljuk. 

1.2 H6mennyiseg. H6kapacitas, m61h6 

Mindennapi tapasztalat az, hogy ha egy testet melegitiink, megno a homer
seklete; hiitesekor pedig csokken. A jelenseg kvantitativ ertelmezesehez bevezet
jiik a hOrnennyiseg vagy rovidebb sz6hasznalattal a hO fogalmat. Ha egy rendszer 
homerseklete megvaltozik, es kozben munkavegzes nem tortent, akkor azt 
mondjuk, hogy a rendszer hot vett fel vagy adott Ie. A kornyezettol felvett ho 
aranyos a homerseklet novekedesevel. A homerseklet kis novekedeset AT-vel, 
a felvett hot A Q-val jelolve: 

AQ=C AT. (1.1) 

A C aranyossagi tenyezot a rendszer hOkapacitasanak nevezziik. Ez fiigg a " 
rendszer anyagat61 es altalaban a hOfelvetel m6djat61. U gyanis tapasztalatb61 , 
ismert, hogy egy gaz homersekletenek ugyanannyi fokkal val6 emelesehez kii- '~ 

Ion bozo hot kell bevinni a rendszerbe, ha alland6 terfogaton vagy alland6 
nyomason melegitjiik. Ennek megfeleloen az alland6 terfogaton vett Cv hoka- ,i 

pacitas kiilonbozik az alland6 nyomason ertelmezett Cp-tol. Az anyag 1 m61nyi 
mennyisegere vonatkoztatott hokapacitast rnolhOnek, az 1 grammra vonatkoz6t " 
pedigfajhOnek nevezziik. A hokapacitas a rendszer tomegenek es a fajhojenek ;' 
szorzataval egyenlo. 

A homennyiseg egysegeiil regebben a kal6riat hasznaltak. 1 ka16ria az a 
homennyiseg, amely 1 g 14,5 °C homersekletii viz homersekletenek egy fokkal ' 
val6 emelesehez sziikseges. Ma a joule-t hasznaljuk egysegiil, 1 cal = 4,1868 J. 

A veges homerseklet-novekedes soran a rendszer altai felvett Q hot az (1.1) 
egyenlet homerseklet szerinti integralja adja meg. 

A hokapacitas a tapasztalat szerint igen szeIes homerseklet-tartomanyban allan-, 
d6nak tekintheto, ezert Q = C(T2 - Tl)' Itt csupan megjegyezziik, hogy a " 
Kelvin-homersekleti skala zeruspontja kozeleben a hokapacitas mar nem allan
d6, hanem zerushoz tart. Errol bovebbet a harmadik fotetel kapcsan mondunk 
majd. , 

A homennyiseg definici6jah61 kovetkezik, hogy azt mindig a rendszer ket, 
termodinamikai {t1lapota kilZ()tti {Itmcncthcz rendelji.ik, CS sohascm az ,llIapot- ' 
hoz mag{IIlOz. A fdvell vagy Icadott Q hi), mint m~Ir emlitettlik, fligg a ket , 
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allapot kozotti atmenet m6djat61, a kezdeti es a vegallapot nem hatarozza meg 
egyertelmiien, Q teMt nem allapotfiiggveny. 

Az elso fOtetel kapcsan majd reszletesen megbeszetjiik, hogy a ho a rendszer 
altai felvett vagy lead ott energia. 

Az olyan makroszkopikus rendszereket, amelyek a kornyezetiikkel nem tud
nak hot cserelni, teMt hoenergiat leadni vagy felvenni, hOszigetelt rendszerek
nek nevezziik. Az ilyen rendszerek termodinamikai allapota azert meg megval
tozhat. A hoszigetelt rendszerekben lejatsz6d6 folyamatokat a 6Q = 0 egyenlet 
jellemzi. Ezeket adiabatikus folyamatoknak nevezziik. 

Meg egy gyakran eiOfordu16 fogalmat megemlitiink. A hOtartaly vagy ter
mosztat alatt olyan nagy hokapacitasu rendszert ertiink, amelynek a homersek
lete j6 kozelitessel alland6nak tekintheto meg akkor is, ha veges mennyisegii hot 
ad Ie vagy vesz fel a vele erintkezo testektol. Mivel a hokapacitas a fajhonek es 
a tomegnek a szorzata, a tartalynak elegge nagy tomegiinek kell lennie. Ha 
{t1land6 homersekleten akarunk tartani egy testet, akkor a kivant homersekletii 
tartalyba helyezziik. A termikus egyensuly beallta utan a test a tartaly homer
sckletet veszi fel, es azt tart6san megorzi. 

Tcrmcszetesen meg szamos uj fogalom es uj fizikai mennyiseg (pI. entalpia, 
SZll hadcnergia, entr6pia s.i. t.) fordul elo a termodinamikaban. Itt csak a leg
~ya k ra hban szereploket foglaltuk ossze, a tobbi a megfelelo helyen keriil beveze
Il'src, 

2. A termodinamika elso fotetele 

A hcvczetoben reszben mar megemlitettiik, hogy a fenomenol6giai hotan a 
lapas/,talatb61 megallapitott nehany alaptetelre van felepitve. Ezeket az axi6ma
wi kgii tcteleket a termodinamika Joteteleinek nevezziik. Az elmelet targyahls
Illl')dja nagyon hasonlit a Newton-fele mechanikahoz. Itt is a tapasztalalra 
hivalkozva megfogalmazzuk a Mrom fOtetelt, es ezekbol kiindulva, matemali
~al nH')dszcrek alkalmazasaval jutunk olyan kovetkeztetesekhez, amelyek ma
f'var{lIatot adnak az egyensulyi allapotban leva makroszkopikus rendszerek 
tl/ikai saj[Its{lgaira, iIIetve az azokban lejatsz6d6 termodinamikai folyama
IlIkra, 

A/ 1'1.1/; ./i'ilc;/d az energiatetelnek altalanos megfogalmazasa. Eszerint cgy 
1l'IIIIs/,cr cncrgi,lj{mak megvaltozasa ket okra vezetheto vissza: egyreszt a kUlsil 
1'\I'lhal{Isok munkilt vcgeznek a rendszeren, es ezzel megnovelik annak energi{I. 
1111 (vagy a rcndszer vegez munkat, mikozben csokken az energiaja); masrcszt 
11 11'IHls/,er h(\t vesz fel a k6rnyezetetol (vagy ad Ie). A vegzell munka es u 
hl'lllll'nnyiscg ()sszege megegyezik a rendszer energiajanak megvaitozasaval. 
(1llllIloljunk d valamilyen lermodinamikai folyamalot. amelynck sorlm a rend
MII'I V hilt vesz tCiu kilrnyezetcti\!, cs a kUlso er(lk ck6zhcn A munkal vcgcznck 
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a rendszeren. A termodinamika elso fOtetele szerint a rendszer energiajanak 
V 2 - Vi n6vekedese a Q + A 6sszeggel egyenlo: 

(1.2) 

Az (1.2) elso fOteteI amellett, hogy az energia megmaradasanak tetelet fejezi 
ki, egyuttal azt a felismerest is tartalmazza, hogy a ho is energia. A Q-t akkor 
tekintjiik pozitivnak, ha a rendszer altaI felvett horol van sz6. Negativ Q a 
kornyezetnek Ieadott hot jelenti. HasonI6keppen, ha A negativ, akkor a rend
szer vegez munkat. 

Vi' illetve V 2 a rendszer energiaja a kezdeti, illetve a vegallapotban. A vizsgalt 
fizikai rendszer - mint egesz - altalaban nyugalomban van, ezert a mozgasi 
energiat61 eltekinthetiink, es igy V alatt az un. bel so energiat ertjiik. Ez meg
egyezik a rendszer Me 2 nyugalmi energiajaval. M a nyugalmi tomeget jelenti. 
A fenomenoI6giai termodinamikaban megelegsziink ennyivel. Azt a kerdest fel 
sem vetjiik, hogy a belso energia milyen eredetii. Az anyag szerkezeterol ugyanis 
nem teteleziink fel semmit. A konyviink kesobbi fejezeteiben meg visszateriink 
erre a kerdesre, es akkor ott a rendszer belso energiaja szemleletes fizikai 
ertelmet nyer. 

Az energia megmaradasat kifejezc else fOtetelbol kovetkezik, hogy az V belso 
energia a rendszer termodinamikai allapotat jellemzo parameterek egyertekii 
fiiggvenye. Azt mondjuk, hogy az Vallapotfiiggveny. Az allitasunk konnyen 
belathat6 a kovetkezo meggondohissal. Feltessziik, hogy a rendszer valamilyen 
allapotahoz a belso energianak ket erteke tartozik: V es V'. Legyen V' > U. 
Ekkor az V' - V energiakiilonbseg elvonhat6 a rendszertol aneIkiil, hogy alla
potaban barmilyen valtozas allna be. fgy a semmibol nyerhetnenk energiat. Ez 
ellentmondasban van az energiamegmaradas teteleveI, ezert a belso energianak 
a termodinamikai allapot egyertekii fiiggvenyenek kell Iennie. Ha a rendszer 
valamilyen kezdeti allapotb61 eljut egy masik allapotba, az energiavaltozas nem 
fiigg az atmenet m6djat61. Azt a kezdeti es a vegallapot kiilonbsege egyertelmii
en meghatarozza. Ezt matematikailag ugy is megfogalmazhatjuk, hogy az alla
potjelzok vegtelen kicsi megvaltozasahoz tartoz6 dV energiavaltozas teljes diffe
rencial. Az elso fOtetel a megfelelo differencialis alakban a kovetkezokeppen nez 
ki: 

dV = JQ+JA. (1.2') 

A JQ homennyiseg es a JA elemi munka nem teljes differencialok. Ezt hoztuk 
kifejezesre a J megje1olessel. A mondottak ertelmeben ez azt jelenti, hogy egy 
termodinamikai folyamat so ran vegzett munka es a felvett vagy leaqott ho fiigg 
att61, hogy az a folyamat milyen uton megy vegbe, ellentetben az energiavalto
zassal, amely csak a kezdeti es a vegallapott61 fiigg. Bar a JQ es a JA kiilon
kiilon nem teljes ditferencialok, a ketto osszege az (1.2') e1s6 f6tetel szerint mar az. 

Mivel a belso energia <illapotfiiggveny. ezert olyan termodinamikai folyamat 
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sodn, amelynel a rendszer visszater a kezdeti allapotba a .,. 
viiltozik meg A'I f, 1" ' z energlaJa nem 

1 '. . ,', ,~l ~en 0 ~amatot korJolyamatnak nevezziik. Az elso fOtet I 
( I . -) kIfeJezeseboI kovetkezlk, hogy korfolyamatra: e 

A+Q = O. 

I '/ az~ jelenti, hogy a rendszerbe bevezetett Q ho a rendszer altaI "It 
1IIlIIIkara fordit6dik: Q= - A. vegze 

, ~ ~?.6I, ,hogy, a .dV telje~, differenciaI, az alkalmazasok szempontjab61 fontos 
nS;/:~f.u,gges .adodlk a beIs? energia allapotjelzok szerinti vegyes parcialis deri~ 
VII 1"lIra. Mivel a p, V, Tallapotjelzok koziiI az allapotegyenlet ko"vetk t 'b 
l'sa k kctto fiig 11 f, 1 h '.. ez e en 
I ' L ge en, e te etJuk, hogy a belso energia valamelyik kettonek a 
IIg)!.vcnye. egyen V = V(p, V). Kepezziik most az V teljes differencialjat: 

dV = (OV) dp + (OV) dV 
op v oV p • 

A parcialis derivaItak melletti V, illetve p index azt 'utt f " , 
~lIrP.fl'I~lo d~fferencialhanyados alland6 terfogat, illeive :d:n~leJezesr~, ho~r a 

rllrudo. M~~e.I a dV az elso fotetel kovetkezteben teljes diffe;:n::~s ~;rte~: 
vrgycs parclahs derivaltak megegyeznek egymassaI: " 

[aave;')J, ~ [!(!01 
III az indexek feltiintetese mar felesleges mert a diffi . " , 

1,'!I·.lIk, hogy melyik ket fiiggetlen valtoz6r6I'van sz6. Eze~r:;~~:~~~~~ai~~:~~: 
02V 02V 
--=--
oVop opoV' 

Il'IlIIl'szctesen ha az V nem a p tol e V t "1 h 
I I '" 'I' t "I f" 'k - s - 0, an em a p-tol es T-tol vagy 'I 

" l S - 0 ugg, a kor • 

iJ 2V 02V 
-~=--

i'JpoT oTop' ilIetve a 
02V 02V 

oVoT=oToV 

'al\'l'ItI,"scgckct kapjuk. Ez a harom egyenloseg annak a kovetkez ' .,1,! 1l'ifl',S dif1erencial. Ut6bbi pedig az elso fOtetelb"l k" k 'k me~ye. hog~ 
tY\tl"I'11 Ik I 'k 0 ovet eZI . Ezert az CIS(l 
"klll\rll~~ a a mazaso soran gyakran ezekkel az egyenlosegekk~l ves'szllk 
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2.1 A munka 

Terjunk vissza most a munka kifejezesehez. Utobbi termeszetesen fU,?g attol; 
hogy milyen folyamatrol van szo. Tekintsuk at a leggyakrabban elofordulo 

eseteket. I " , 
1. Gondoljunk egy mozgathato dugattyUval ell<itott hengerben ev? gaz~,a 

(1. abra). Munkat vegezhetunk a rendszeren pI. ug~, ~ogy a ~u~~~t~ura, erot 
fejtunk ki, mikozben az elmozdul ds szakasszal a kulso nyo~~ero lranyab~n: 
Ha az osszenyomast olyan lassan vegezzuk, hogy a rendszer e~ozbe~ egyensul~l 
allapotokon megy keresztUl, akkor a kUlso n~~~as meg:gy:z1k a, gaz p. ~yo~a
savaI. A rendszeren vegzett elemi munka a kulso nyomoeronek es az lranyaba 

eso ds elmozdulasnak a szorzata: 

JA = - P I ds = - p dV. (1.3) 

la dugattyu felUletetjelenti. Azi ds szorzat a gaz terfo~a~an~k.~ ~e~valtozasa: 
Ids = dV. A negativ elojel onnan ered, hogy a dugattyu klfele ~orteno elmozd~
lasat tekintjuk pozitivnak. Mivel osszenyomasnal ~V < 0, ezert JA > 0, ~agYls 
a korabbi megallapodasunkkal osszhangban, valoban a r~ndszeren, vegzett 
munka kifejezeset kaptuk. Ha a p nyomasu gaz kitagul, m~kozben ~erfo~ata 
dV-vel megno, akkor a gaz altaI vegzett munka p dV les~. A terfogatvaltozassal 
egyuttjaro munkat roviden terfogati munkanak n~v:zz~k. " 

Termeszetesen a terfogati munka JA = - p dV klfejezese nemcs~k, gazra 19az, 
hanem barmely makroszkopikus testre. Tekintsuk pI. az Ihosszusagu"q,k:reszt
metszetii homogen izotrop szilard rud izotermikus rugalmas m,~g?"yulasat. Ha 
a feszultsegmentes nyugalmi allapothoz kepest x-szel megnyujtjuk, akkor a 

mechanikaban tanultak szerint 

Ex 
a=-

I 

p 

p,v 

v 

I. ahra 
2. ahra 
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feszUltseg keletkezik a rudban, es az ennek megfelelo aq nagysagu, a megnyulas
sal ellentetes iranyu ero tart egyensulyt a huzoeroveI. E a rud anyagara jellemzo 
rugalmas egyutthato, az un. Young-modulus. A dx megnyujtas alatt a kUlso 
huzoero altaI vegzett elemi munka: 

Eq 
JA = -I xdx. (1.4) 

Mivel qdx=dV, masreszt Exjl=a= -p, ezert az (1.4) osszefUgges is 
,),1 = - p dV alaku. Most a rud vegen megnyujtaskor huzoero hat, ez negativ 
Ilyomast jelent, es ezert a rendszeren vegzett JA munka pozitiv. Ha a rudat 
iisszenyomjuk, akkor a nyomas megallapodas szerint pozitiv, a terfogatvaltozas 
Ilegativ, ezert a rendszeren vegzett munka most is pozitiv. 

2. Vegyunk szemugyre egy magnesezett testet. A test eredo magneses nyoma
ICk<'11 jeloljuk m-meI. Gondoljuk el, hogy ezt a nyomatekot 0 erossegii magneses 
Icrhcn dm-mel megnoveljuk. Ekozben munkat vegzunk a rendszeren. Az elemi 
Illllnka kifejezese az elektrodinamikabol ismert modon adodik: 

JA = ~dm. ( 1.5) 

Ilasonlo kifejezese van a munkanak, amelyet egy szigetelon vegzunk, midon 
IIllllak eredo dipolnyomatekat dp-vel megnoveljuk E erossegii elektromos ter
I It'll : 

JA = Edp. (1.6) 

I Vcgi.il felidezzuk a deformalhato testeken vegzett munka kifejezeset. A del} 

drlorlll{lci6k keltesehez szukseges, a test terfogategysegen vegzett elemi munka* 

(1. 7) 

I hllkkcl.tcloi.il megjegyezzuk, hogy ebben a kifejezesben mind az i, mind a j 
IlIdn!'t' (issl.egezes tortenik I-tol 3-ig. Ez tebat kettos osszeg.) 

VII III llIc1y makroszkopikus rendszeren vegzett elemi munka a legaltalanosabb 
,In'II1('1I a 

( 1.8) 

.I"~ Itll II hall'). A ~ I' ~2' ... es az XI' X 2 ... mennyisegek a rendszer termodinami
hllllillplllilljcllcmzo parameterek. A mechanikaban megszokott szohasznalal
,'II "lvI', a ~h-kat {"lalanos koordinataknak, a megfelelo Xk-kat pedig altalanos 
~kolllpllllclIscknek vagy r()viden termodinamikai eroknek nevezhetji.ik: Tcr
"./{'I{,~{,II C/,ck a mennyisegek nem koordinata- vagy erodimenzi6juak. de iI 

IDt/lllll~ llIindig cncrgiadimenzi()ju. 

• NIIMv Ii. ,'II Illy : I'lrnelcli mechuniku. Tunkiinyvkiud{l, Bl/dupesl, II)I!.~. I ~I!. n. 
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Mar megemlitettiik, a munka fiigg att61, hogy a rendszer milyen allapotokon 
keresztiil jut el a. kezdeti allapotb61 a vegallapotba. A terfogati munka eseten 
ezt igen szemleletesse tehetjiik (2. abra). A rendszer allapotat a nyomassal es a 
terfogattal jelleIl)ezziik. Legyenek a kezdeti allapotnak megfelelo ertekek Pl, 
illetve V l ; a vegtillapote pz, illetve Vz. A rendszer allapotat a p, V koordinata
tengelyekkel ellatott sikon egy pont abrazolja. Ha a rendszer allapota valamely 
folyamat kozben. folytonosan valtozik, akkor az allapotot abrazol6 pont a p-V 
sikon folytonos ~orbet ir Ie. A (Pl' V l ) allapotb61 a (Pz, Vz)-be tortent atmenet 
soran vegzett m\.tnka: 

V 2 

A = - J p dV. (1.9) 
VI 

Az integral jelen teseneI fogva a munka megegyezik az allapotgorbe alatti terii
letteI. Nyilvanval6, hogy ez fiigg att61, milyen allapotokon atjutunk el a kezdeti 
allapotb61 a veg<:illapotba. Hasonl6keppen igaz ez, barmilyen termeszetii mun
kar61 van sz6. 

A munka fogctlmat eloszor a mechanikaban vezettiik be. Ott is lattuk, hogy 
a munka altahibtan fiigg az utt61. Kiveve a konzervativ erok esetet. Az ilyen erok 
altaI vegzett mu nka csak a kezdeti es a vegallapott61 fiigg. Hasonl6keppen a 
termodinamika1::l)an is vannak olyan allapotvaltozasok, amelyek soran vegzett 
munka fiiggetle~ a valtozas m6djat61. Ha a rendszer a kornyezetenek nem tud 
leadni vagy att6'} felvenni hot, tehat hoszigetelt, akkor a munkavegzes egyediil 
a belso energia \negvitltozasaval egyenlo. 

Ennelfogva 

Aad = Vz - V l . (1.10) 

Az adiabatikus t'olyamatok so ran vegzett munka egyediil a rendszer kezdeti es 
vegallapotat61 f"\igg, 

2.2 Az entalpia 

Az (1.2') dift>erencialis. alakban felirt elso fOtetel csak terfogati munkara 
szoritkozva igy -irhat6: 

oQ = dV+pdV. (1.11) 

Ebbol a kifejez~sbol hitszik, hogy ha a hokozles alland6 terfogaton tortenik 
(dV = 0), akkor a rendszer altaI felvett ho teljesen a belso energia novelesere 
fordit6dik, 

A gyakorlati clethen van egy ml\sik fontos eset is, amikor a hOfelvetel vagy 
-Ieadas allandb 1 nyomason megy veghc; pI. a szahad levegi'm (allalldi) Icgnyoma-
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son) melegitiink egy testet. Ha a p = all., akkor (1.11) a kovetkezo alakban 
irhat6: 

oQ = dV+d(pV) = d(V+pV). (1.12) 

A 
H = V+pV (1.13) 

rnennyiseg szinten az allapot egyertekii fiiggvenye, tehat allapotfiiggveny. Ezt 
a rendszer entalpiajanak nevezziik. Eszerint az alland6 nyomason kozolt ho a 
rcndszer entalpiajat noveli. Az entalpia alland6 nyomason ugyanazt a szerepet 
j;itssza, mint a belso energia alland6 terfogaton. Ez a szerepcsere megmutatko
lik majd a hokapacitas szamitasanaI is. 

A termodinamika elso fOtetele az ental pia segitsegevel a kovetkezokeppen is 
IlIcgfogalmazhat6 : 

oQ = dH- Vdp. (1.14) 

AI cntalpiat altalaban a nyomas es a homerseklet fiiggvenyekent szoktak meg
ad n i, Ennek megfeleloen: 

oQ = (OH) dT+ (OH) dp - V dp = oT p op T 

= (~~) p dT+ [(-~;) T - V]dP. ( 1.15) 

"\1 l'nlalpianak a kemiai termodinamikaban van nagyobb szerepe, mert ennek 
IIH'p,v;'t1tozasa adja meg az alland6 nyomason vegbemeno folyamatokban kelet
~\'/e'll vagy felvett hot. A leggyakoribb folyamatok (pI. halmazallapot-valtoz,t
'''I~. l'ges, kalorimetrikus kiserletek) alland6 nyomason mennek vegbe, 

3. A h6kapacitas. Fajh6 

A IlIikapacit{ls az (1.1) definici6 szerint egy rendszer altaI felvett homennyi
_",IIH"k L~S a/. czzcl egyiittjar6 homerseklet-novekedesnek a hanyadosa, 

, oQ ( = ------, 
dT 

Mh'l'l II hMclvclcI kiilonfcle mbdokon, pI. allandb terfogaton vagy {t1 la nth') 
n~III1II1"'OIl liirlenhet, cnnck mcgfclclocn crtelmczzuk HZ alland6 Icrfogalon, 
tUftV!" aliunde') nyom{lso!l veil h(lkapacit{lst. Ultni fogjuk, hogy g{lzokn{t1 cz a 
k.IW ~lIlcillh(izik cgymllslbl. Szililrd anyagoknitl cs folyadekoklliil ICllycgchcn 
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elhanyagolhato a kiilonbseg. Ez azzal fiigg ossze, hogy utobbiak hotaguhisa 
rendkiviil kicsi a gazokehoz kepest. 

Vegyiik eloszor azt az esetet, amikor a test terfogata allando a hOfelvetel 
soran. Feltessziik, hogy a JQ hoenergia elnyelesekor a test homerseklete dT-vel 
megno. Az elso fotetelt kifejezo (1.11) keplet szerint (mivel dV=O) most: 

JQ = dUo 

Legyen a bel so energia a Ves T allapotjelzok fiiggvenye, es kepezziik ennek 
alapjan a dU teljes differenciaIt: 

JQ = dU = (au) dV + (au) dT. 
av T aT v 

Ebbol (dV=O mellett): 

(1.16) 

Ha ismerjiik a belso energianak a homerseklettol valo fiiggeset, akkor a Cy 

nemcsak meressel, hanem az (1.16) keplet alapjan szamitassal is meghatarozha
to. 

Nezziik most az allando nyomason vett hokapacitast. Mivel dp = 0, ezert 
(1.15)-bol adodik: 

(1.17) 

Ezek szerint az allando terfogaton vett hokapacitas a bel so energianak, az 
allando nyomason vett pedig az entalpianak a homerseklet szerinti parcialis 
derivaltja. A derivaltak kepzesen61 az elso esetben a terfogatot, a masodikban 
a nyomast allando erteken kell tartani. 

A hokapacitast gyakran meghatarozott anyagmennyisegre szoktak von at
koztatni. Ha az illeta anyag 1 molnyi mennyisegerol van szo, akkor a megfelelo 
hokapacitast m61hOnek nevezziik. Ennel is beszelhetiink allando terfogaton, 
illetve allando nyomason vett molhorol. 

Az 1 grammnyi anyagra vonatkoztatott hokapacitas az illeto anyag fajhOje. 
Szamitsuk ki a ket molho kiilonbseget. Kiindulunk az elso fOtetel (1.11) 

alakjabol. A belso energiat a V es a T fiiggvenyenek tekintve: 

JQ = dU + P dV = (~ ~) y dT + [ (~ ~) T + P ] dV. (1.18) 

A terfogat az allapotegyenleten keresztul kifejezheto a p-vel es aT-vel, ezert 
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dV = (a~ dT+ (a~ dp. 
aT)p ap)T 

( 1.19) 

Tegyiik fel, hogy a hOfelvetel allando nyomason tortenik. Ekkor a JQ = C pdT, 
masreszt dp = O. Ezek figyelembevetelevel az (1. 17)-bol (1.16) es (1.19) felhasz
nalasaval 

(1.20) 

Ez a fontos osszefiigges ervenyes minden olyan anyagra, amelynek az allapota 
V-vel es T-velleirhato. Ahhoz, hogy a ket molho kiilonbseget konkretan kisza-

mithassuk, egyreszt ismemiink kell az allapotegyenletet, ugyanis a (a V) deri-
aT p 

valt ebbol hatarozhato meg; masreszt sziiksegiink van arra, hogyan fiigg a belso 
energia a terfogattol, allando homersekleten. Majd kesobb latni fogjuk, hogy 
a termodinamika masodik fOteteIet figyelembe veve ez a terfogatfiigges az 
allapotegyenletbol meghatarozhato. Vegiil is tehat az allapotegyenlet ismeretere 
van csak sziiksegiink. Amig azonban a masodik fOtetelt meg nem fogalmazzuk. 

a (~~) T mennyiseget a tapasztalatbol kell venniink. 

Foglalkozzunk idealis gazzal. Tegyiik fel, hogy a vizsgalt gaz mennyisege 
n mol. Az allapotegyenlet: 

Ebbol: 
pV = nRT. (1.21 ) 

nR 
( 1.22) 

p 

A (au) derivalt ertekenek a meghatarozasahoz a tapasztalathoz fordulunk, 
av T 

es feIidezziik a hires Gay-Lussac-kiserletet. Vegyiink ket iivegballont, amelyck 
egymassal egy elzaro csappal ellatott iivegcsovon erintkeznek (3. abra). Helyez-

J. dh,a 



ziik ezt a berendezest kalorimeter vizebe. Az egyik ballon legyen megtoltve 
valamilyen gazzal, a masik legyen teljesen iires, vagyis vakuum. A csap kinyitasa 
utan a gaz munkavegzes nelkiil ataramlik a masik ballonba, amig a nyomas ki 
nem egyenlitOdik. Egy kis ido elteltevel beall az ujabb egyensulyi allapot. 
Megmerjiik a homerseklet valtozasat. Azt tapasztaljuk, hogy a gaz homersekle
te nem valtozott meg, mikozben mind a terfogata, mind a nyomasa megvalto
zott. Mivel munkavegzes nem volt, a h6merseklet allandosaga azt mutatja, hogy 
a rendszer hot sem vett fel es nem is adott Ie. Ennelfogva az elso fOtetel alapjan 
a belso energia allando maradt a gaz kitagulasa soran: dU = O. Fiiggetlen 
allapotjelz6knek a T-t es a V-t, illetve a T-t es a pot valasztva, az els6 fotetelbol 
es a Gay-Lussac-kiserletbol az adodik, hogy idealis gazra: 

(au) = 0 
av ' T 

(au) = o. 
ap T 

(1.23) 

Ez pedig azt jelenti, hogy az idealis gaz belso energiaja csak a homerseklett61 
fiigg: U = U(T). Erre a kovetkeztetesre tisztan elmeleti uton (a Gay-Lussac
kiserletre torten6 hivatkozas nelkiil) is eljuthatunk majd a masodik fOtetel 
alapjan. . " . 

Az (1.21) es (1.23) osszefiiggeseket figyelembe veve, az (1.20)-bol az Ideahs 
gazok h6kapacitasainak kiilonbsegere adodik: 

Cp - Cy = nR. (1.24) 

Ha egy molrol van szo (n = I), akkor a molh6k kiilonbseget kapjuk: 

(1.24') 

Eszerint az allando nyomason, illetve az allando terfogaton vett molhok 
kiilonbsege az egyetemes gazallandoval egyezik meg, vagyis minden idealis 
gazra ugyanaz. 

Az allando nyomason vett h6kapacitas vagy molho nagyobb az allando 
terfogaton vettnel. Ennek az az egyszerii magyarazata, hogy az allando nyoma
son torten6 h6kozles soran a gaz kitagul, kozben munkat vegez, es emiatt az 
ugyanannyi homerseklet-emelkedeshez tobb hot kell a gazzal kozolni, mert 
annak egy resze a munkavegzest fedezi, es a fennmarado resz noveli a bels6 
energiat, ami a h6merseklet megvaltozasaval kapcsolatos. 

Ha a molh6ket az illet6 gaz grammban kifejezett M relativ molekulatomege
vel elosztjuk, a megfelelo fajhoket kapjuk. Ennek megfeleloen 

cp-cy = RIM. 

Az idealis gazok mol hoi a tapasztalat szerint fiiggetlenek a homerseklett61. 
Ennelfogva al. idcalis g{11. belso energi{lja a homerseklet linearis fiiggvenye: 
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(1.25) 

ahol Uo a T= To-nak megfelelo energia. 
Tekintettel az entalpia (1.13) definiciojara, valamint az (1.21) allapotegyenlet

re, abbol, hogy az idealis gaz bels6 energiaja csak a h6merseklet fiiggvenye, 
ugyanez kovetkezik az entalpiajara is: 

H = U(T) + pV = H(T). (1.26) 

Mivel a Cp a tapasztalat szerint fiiggetlen a h6merseklett61, ezert idealis gazra 

H = Cp(T- To) + Ho, (1.27) 

ahol Ho a T= To-hoz tartozo entalpia. 
Megemlitjiik meg, hogy a ket molho Mnyadosa nagyon pontosan meghata

rozhato a hangsebesseg meresevel. A mechanikai tanulmanyaink soran lattuk 
ugyanis*, hogy a hang sebessege idealis gazban: 

v= vq. 
Itt J' = C pi Cy a ket molho Mnyadosa, p a gaz nyomasa, (1 a siiriisege. A terjedesi 
sebesseg mert ertekeb61 a J' kiszamithato. Az igy kapott erteket az (1.24') 
kifejezessel osszevetve, a Cp es a C y molhok kiszamithatok. 

4. Az ideaIis gazok allapotvaltozasai 

Az idealis gaz allapotat a Mrom allapotjelz6vel: a nyomassal, a terfogattal 
es a homerseklettel adjuk meg. Ha valtozik a gaz allapota, akkor altalaban mind 
a Mrom allapotjelzo valtozik. A valtozasaik azonban nem fiiggetlenek egymas
tol, mert a p, T es V kozott fennall a 

pV = nRT (1.28) 

allapotegyenlet. A mindennapi eIetben vagy a gyakorlati alkalmazasokban 
elOfordulo termodinamikai folyamatokban legt6bbszor meg megszorito feltete
lek is szerepelnek; pI. a folyamat szabad leveg6n, tehat allando nyomason megy 
vegbe. De ugyanigy gyakoriak azok is, amelyeknel a masik ket allapotjelz(i 
valamelyike allando. 

Ezeket a fontosabb allapotvaltozasokat most osszefoglaljuk, es megadjuk a 
jellemzo termodinamikai mennyisegeket is. 

• Nugy Kllroly: 1~lmclcli IIIcl:hanika. l'ankiinyvkimh'" lIudapl'sl, 19K<;. ~07. n. 
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4.1 Izotermikus folyamatok 

Legyen a gaz homerseklete alland6. Ezt elerhetjiik pI. ugy, hogy a gazzal telt 
edenyt egy nagy hotartalyba helyezziik. Ebben az esetben az (1.28) allapot
egyenlet a 

pV= all. (1.29) 

Boyle-Mariotte-torvenyre egyszeriisodik. A gaz izotermikus valtozasat leir6 
(1.29) egyenletet a p-V sikon egyenlo szaru hiperbola abrazolja (4. abra). A jobb 

p 

v 
4. abra 

oldali alland6 erteke fiigg a homerseklettol, ezert a kiilonbozo T l , Tz ... homer
sekleteknek kiilonbozo hiperbolak felelnek meg. Mindegyiknek apes V koordi
natatengelyek az aszimptotai. 

Mivel az idealis gaz belso energiaja esak a homerseklettol fiigg, ezert izotermi
kus folyamatoknal a gaz belso energiaja sem valtozik meg. 

Tegyiik fel, hogy az allapotvaltozas abban all, hogy a gaz a kezdeti Pi> VI 
allapotb61 alland6 homersekleten kitagulva jut el a pz,vz allapotba. Mivel 
feltevesiink szerint Vz> VI' ezertpZ<PI' A gaz a tagulas soran munkat vegez, 
amelyet konnyii kiszamitani: 

(1.30) 

Ez a Boyle-Mariotte-torveny alapjan igy is irhat6: 

- PI A = nRTln-. (1.31) 
pz 

2M 

A kepletekbol llitszik, hogy a gaz tagulasakor A> 0, tehat a rendszer vegez 
munkat. Ha izotermikusan osszenyomjuk a gazt, akkor A < 0, es ilyenkor a 
rendszerbe bevitt A = - A munka lesz pozitiv. 

Mivel a gaz belso energiaja most valtozatlan marad, a kitagulas soran a gaz 
altai vegzett munkat a hotartalyb61 felvett Q ho fedezi. U gyanis az elso fotetel 
szerint 

vagyis 
Q + A = Q- A = u - u = ° Z I , 

Q=A. (1.32) 

4.2 Alland6 terfogaton vegbemeno (izochor) folyamatok 

Vegyiik azt az esetet, amikor a gaz alland6 terfogatu edenybe van bezarva. 
Ekkor melegitessel no a nyomasa, hiitessel pedig esokken. Ez osszhangban van 
az (1.28) allapotegyenletbol ad6d6: 

P = all. T (1.33) 

linearis egyeniettei. Ez a Gay-Lussae-f61e masodik torveny. Mivel az alland6 
terfogat miatt most munkavegzes nines, a kornyezettol felvett Q ho a gaz belso 
energiajat noveli: 

(1.34) 

4.3 Izobir folyamatok 

Ebbe a esoportba azok az allapotvaltozasok tartoznak, amelyekn61 a gaz 
nyomasa alland6. Ilyenek pI. a legkori nyomason lejatsz6d6 folyamatok. A gaz 
terfogata es a homerseklete kozotti kapesolatot az (1.28) allapotegyenletbol 
kapjuk: 

V=all. T. (1.35) 

Ezt a linearis osszefiiggest nevezziik Gay-Lussae elso torvenyenek. Legyen a 
kezdeti allapot (VI' T l ), a vegallapot pedig (Vz' Tz). Tegyiik fel, hogy a gaz az 
allapotvaltozas soran felmelegszik, Tz > T j • Ezzel egyiittjar a terfogatanak 
novekedese, Vz > VI' Az alland6 nyomason kitagul6 gaz A = p(Vz - VI) mun
kat vegez, es kozben megvaltozik a belso energiaja is. Az elsa fOtetel szerinl a 
kornyezettol felvett Q ho most a gaz entalpiajanak novelesere fordit6dik: 

( 1.36) 

A gazzal kozoit Q h8 egyreszt fedezi a g{lZ altai vegzett munkat, m{\srcszl a 
fennmarad6 resz a hels6 energiat noveli. E kelt() cgyiill adja az cl1talpia I1clvckc
deset. 
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4.4 Adiabatikus allapotvaItozasok 

Adiabatikusnak az olyan allapotvaltozasokat nevezziik, amelyek soran a 
rendszer sem nem vesz fel, sem nem ad Ie hot, azaz c5Q = o. Ez gyakorlatilag 
k6tfelekeppen valosithato meg. Vagy hoszigetelo fallal vessziik komI a rend
szert, hogy a kornyezettel valo hoeseret megakadaIyozzuk, vagy olyan gyorsan 
megy vegbe a folyamat, hogy a hOfelvetelre vagy -leadasra nines ido. 

Az adiabatikus allapotvaltozasok differeneialegyenletet a termodinamika elso 
fOtetelebol ~apjuk a c5Q = 0 figyelembevetelevel: 

dU+pdV = O. (1.37) 

Ez az egyenlet minden adiabatikus allapotvaltozasra igaz, a rendszer anyagi 
minoseget61 fiiggetleniil. A megoldashoz sziiksegiink van az allapotegyenletre, 
ezert a tovabbi targyalast idealis gazra korlatozzuk. A V-t es a T-t tekintjiik 
fiiggetlen valtozOknak. Mivel U esak a homerseklettol fiigg, ezert 

CydT+pdV= O. (1.38) 

Ebb61 az egyenletb61 kiolvashato, hogy a gaz adiabatikus osszenyomasakor 
(dV < 0) no a h6merseklete, dT> 0, a kitagulasnal pedig esokken. 

Az (1.28) allapotegyenletb61 

Ezt az (1.38) egyenletbe beirva: 

nRT 
p=-. 

V 

dV 
Cy dT+ nRT- = O. 

V 

Az (1.24)-b61 nR = Cp - Cy-t beirva, majd az egyenletet CyT-vel elosztva ado
dik: 

dT dV T +(y-l)-y = O. (1.39) 

y-val a ket h6kapaeitas hanyadosat jeloltiik: y= Cp/Cy. Az (1.39) egyenlet 
konnyen integralhato: 

In T+(y-l) In V = all. 

A bal oldal a Tp- 1-nek a logaritmusa. Ennelfogva ez is allando. Tehat: 

TVy-l = all. (1.40) 

Az (1.28) allapotegyenlet figyelembevetelevel apes a V kozotti osszefiiggesre a 

(1.41) 

)0 

egyenlet adodik. Ezeket az egyenleteket az adiabatikus allapotvaltozas Poisson
fele egyenleteinek nevezziik. 

Az (1.41) egyenletet a p - V sikon abnizolo gorbe az un. adiabata. Ugyanab
ban a p - V koordinata-rendszerben abrazolva az adiabatakat es az izoterma
kat, konnyii latni, hogy az adiabatak meredekebbek az izotermaknal. Tekint
siink egy adiabatat es egy izotermat, amelyek a Po, Vo pontban metszik egymast 
(5. abra). Szamitsuk ki a ket gorbe meredeksegetjellemzo differeneiaIhanyado
sokat ebben a pontban. 

Az izoterma egyenlete 

az adiabatae 

Va 
5. flbra 

pV=PoVo, 

pP=PoVh· 

V szerint vett differeneialhanyadosaik a Po Vo pontban: 

(:~}z 
(:~)ad 

Po 
v.' o 

Po -y-. 
Vo 

Mivel a y> I, ezert valoban az adiabata a meredekebb. 

v 

( 1.42) 

(1.43 ) 

(1.44) 

( 1.45) 
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5. Carnot-fele k6rfolyamat idealis gazzal 

Gondoljunk eloszor tetszoleges termodinamikai rendszerre, amelynek az alla
pota folytonosan valtozik, es egy ido mulva v~sszajut a kezdeti ~l~apot~a., Az 
ilyen folyamatot nevezziik korfolyamatnak. Mlvel most a ~ezdetl ~~. a ve~~lla
pot ugyanai, es az energia allapotfiiggveny, a rendszer belso energtaJa a korfo-

lyamat alatt nem valtozik meg: Uz - U 1 = O. , ., , 
A termodinamika masodik fOtetelenek a megfogalmazasa szempontJabol 

fontos szerepe van a Sadi Carnot altaI kigondolt alabbi korfolyamatnak 

(6. abra). 

p 

P, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

--r 
I __ 1--
I 
I 
I 
I 
I I 
I I I --t--,------r-
I I I 

6. libra 

v 

Feltessziik, hogy a vizsgalt rendszer 1 mol idealis gaz, amely dugat~yuval 
ellatott hengerben van. A kezdeti allapotban legyen a terfogata V l' nyomasa P l' 
Helyezziik az egeszet egy T1 homersekletii, nagy hokapacit.asu hotartaly?a: 
Felteve, hogy a henger fala j6 hovezeto, a gaz hamar felveszl a T1 egyensulYI 
homersekletet. Ezutan a gazt izotermikusan kitagitjuk a V z > V 1 terfogatra. 
Ekozben a nyomasa P1-rol pz-re esokken. A gaz kitagulasakor munkat vegez, 
amelyet a hotartalyb6l felvett ho fedez, ugyanis ~z. energi~ja k~zben ,~em 
valtozik meg, mert az esak a homersek1ettol fiigg, amI VIszont allando. A hotar-

talyb6l felvett ho: 

(1.46) 
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;\ V1 > V1 , ezert Q1 > 0, tehat va16ban hot vesz fel a rendszer amikor izotermi-
k usan kitagul. ' 
. Most .. veg~ii~ ki,~ ~z ter~?gatu Pz nyomasu gazzal telt hengert a hotartalyb6l 
cs veg~uk ~orul. hos~lgetelovel, majd engedjiik tovabb tagulni a V3 terfogatra. 
h: a tagulas adlabatlkus, mert a rendszer hoszigeteles kovetkezteben hot nem 
Iud eserelni a kornyezettel. A homerseklete kozben leesokken T -rol T -reo 
A ' I' , '1 1 ' 1 Z . tagu 0 gaz a ta vegzett munka most a belso energiajanak a rovasara tortenlk. 

_ V3 U2 T2 

A z = S P dV = - S dU = - Cv S dT = CV(T1- T z)· (1.47) 
V2 UI TI 

"A ~o;etk~~o !,epes?en eltavolitjuk a hoszigetelo burkolatot, es egy masik Tz 
homersekletu hotartalyba helyezziik az egesz rendszert. Ezen a homersekleten 
izot.~rmikusan ,oss;en~o~j~~ V4 terfo,gatura. Ezalatt a nyomasa megno P4-re. 
~z os~zenyo~a~na~ m,l vegzu~k munkat a rendszeren. Mivel a gaz belso energia
Ja az allando homerseklet mtatt nem valtozik meg, a bevitt munkaval egyenlo 
hot a rendszer Ieadja a hotartalynak. A leadott ho: 

V. v. 

Qz = - Qz = A3 = - f P dV = - RTz f _dV = RT In _V3 
V z V

4
• 

(1.48) 

V3 

~ V4 terfo~atot ~gy valasztjuk meg, hogy ebbol az allapotb6I egy adiabatikus 
ossze~yomassal VIssza lehessen jutni a kezdeti allapotba. Ehhez megint ki kell 
vennu~k a rendsz~rt a hotartaIyb6l, hoszigetelovel kell befedni, es igy ossze
n~OI~m, az eredetl v.~ terf~gatra. Ko;ben ~ gaz nyomasa a kezdeti P1-re, a 
homerseklete T 1-re no. Az osszenyomaskor aitalunk vegzett munka a gaz belso 
energiajat fogja megnovelni, mert hoesere most nines a kornyezettel. fgy 

VI UI TI 

A4 = - S P dV = S dU = Cv S dT = CV(TI - Tz)· (1.49) 
v. U2 T2 

Viss~aj~t~.tt a, ?az az ere?et~ allapotaba es ezzel a Carnot-f61e korfolyamat 
befeJezodott. IrJuk fel a gaz altaI vegzett teljes munkat. 

__ - - Vz 
A - A1 + A z - A3 - A4 = RTI In -- + CV(TI - Tz)

VI 

V3 
- RTl In V - Cy(Tl - T1)· 

4 

( 1.50) 

Az adiabatikus kitagulasnal es osszenyomasnal vegzett munkak egymast kiejtik. 
Ezert a gaz osszes munkaja a ket hotartalyb61 felvett homennyisegek algehrai 
osszegeve1 egyezik meg. 

(1.51 ) 
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Mivel Q2 < 0, ezert a gaz a masodik hotartalyb6l nem vesz fel hot, hanem hot 
ad Ie neki. 

A Carnot-fele korfolyamat egy olyan gepnek a miikodeset szemlelteti, amely 
a ho rovasara vegez munkat. Ezt csinaljak az un. hoerogepek (gozgep, robban6-
motor s.i.t.) is. A va16sagban az elso hotartalyb6l Tl homersekleten felvett Ql 
ho a hoerogepben elegetett fiitoanyagb6l szarmazik. A masodik hotartaly pedig 
a gep kornyezete vagy a hiito, amelynek a - Q2 hot leadja. A felvett ho nem 
alakul at teljesen munkava, mert annak egy resze a kornyezetet melegiti. Felme
riiI a kerdes, hogy mennyi lesz egy ilyen gepnek a hatasfoka. A termikus hatasfok 
alatt a vegzett osszes munkanak es az elso hotartalyb6l felvett Q 1 honek a 
hcinyadosat ertjiik. Az (1.51) kifejezes szerint 

(1.52) 

Szamitsuk ki a Q2/Ql hcinyadost. Ezt idealis gazra az (l.48) es az (1.46) keplet 
alapjan konnyen megtehetjiik. U gyanis: 

Q 1 = R In :2; Q 2 = R In ~4 . 
Tl V1 Tz 3 

Ebbol 
Q 1 + Q z = R In Vz V 4 . 

Tl T z V1 V3 

(1.53) 

Figyelembe veve az (1.40) egyenletet a ket adiabatara: 

T V y-I = T V-I 
1 2 2 3 

(1.54) 

Ezeket az egyenleteket egymassal elosztva: 

V 2 V3 
-

amibol 
V 1 V4 ' 

V2 V4 1. 
V 1 V3 

Ezt az (1.53) osszefiiggesbe beirva, a 

Ql + Qz = 0 
Tl Tz 

( 1.55) 

fontos egyenletet kapjuk. Ebbol 

Q2 T2 ( I. 56) 
Q. '1'. 

A Carnot-fele korfolyamat termikus hatasfoka eszerint a ket hotartaly homer
seklet-kiilonbsegenek es az elso homersekletenek a hanyadosaval egyenlo: 

1]= (1.57) 

Majd kesobb latni fogjuk, hogy ez az osszefiigges, amelyet itt most idealis 
gazra vezettiink Ie, fiiggetlen att6l, hogy mil yen anyaggal vegeztiik a Carnot-fele 
korfolyamatot, masreszt az is kideriiI, hogy ez felso korlatot jelent a hoerogepek 
hatasfokara. 

Osszefoglalva az idealis gaz Carnot-fele korfolyamatara vonatkoz6 eredme
nyeinket, a kovetkezot mondhatjuk. A korfolyamatot vegzo gaz a melegebb 
hotartalyb61 hot vesz feI, ennek egy reszet munkavegzesre forditja, es a marade
kot Ieadja a kornyezetenek. A vegzett munka hatasfoka a ket hotartaly homer
sekletetol fiigg. Erdemes mar itt megemliteni, hogy a Carnot-fele korfolyamat 
hatasfoka egyreszt fiiggetlen att6I, hogy milyen anyag vegzi, masreszt az osszes 
korfolyamathoz kepest a legnagyobb. Ezek azonban a termodinamika masodik 
fotetelevel vannak kapcsolatban, ezert a reszletesebb ismertetesiikre kesobb 
teriink vissza. 

6. A termodinamika masodik f6tetele 

Az elso fOtetel megenged minden olyan folyamatot, amelynel az energiatetel 
ervenyben marad. Megis elgondolhat6 szamos allapotvaltozas, amelyek a ter
meszetben nem fordulnak elo, bar az energiatetel megengedne oketo Gondol
junk peidaul egy edenyben magara hagyott forg6 folyadekra. A forgas a surl6-
das kovetkezteben egyszer csak megsziinik, es a folyadek nyugalomba keriH. 
A mozgas mechanikai energiaja hove alakult. Senki nem v.arja e folyamat 
forditottjat, vagyis azt, hogy a nyugv6 folyadek hiites altaI mozgasba jon, pedig 
ezt az elso fotetel megengedne. A termeszetben lejcitsz6d6 folyamatok legtobbje 
a forditott iranyban magat61 nem megy vegbe. Azt tapasztaljuk, hogy a hoat
adassal kapcsolatos folyamatok irreverzibilisek. Az irreverzibilitas a termeszet
nek alapveto sajcitossaga, benne egy termeszettorveny nyilvanul meg. Rudo(l 
Clausius erdeme, hogy ezt felismerte es a termeszeti folyamatok megfordithatat
Ian voltat a tapasztalaton alapul6 egyetlen axi6mara vezette vissza. Ez a (errno 
dinamika rnasodik flitetelenek nevezett axi6ma Clausius nyoman igy sz61 ~ nim's 
a terrneszetben olyan terrnodinamikaifolYllmat, amelynek az (}sszes halasCI ahhclII 
nyi/vanul meg, hogy a hi; hidegehh helyriil melegehhre megy at. M[lskenl kifcjcz
ve: ho rnagaliJl csak melegebb helyrol hidegcbbre mcgy. End cgycncrtckli a 
W. Thom.wmtiJl szarmaziJ mcgfogalmazas: ninc.\' a lermh'ze(hen (}Iyan.l()~rama(, 
arnelym'k ii.\'sZI',I' ha(i,l'a ahhan (1/1, hogy ('fly (1'.1'1 h(;( 1'1',I'zi(. 1;,1' oz (,(/(,,1'('/1 mlil//o; (ilill 



alakul. Gyakran haszmiljak meg a Max Planckt6l szarmaz6 megfogalmazast: 
lehetetlen olyan periodikusan miik6do gepet szerkeszteni, amely egyetlen hOtar
trilyb61 hot von el, es azt teljesen munkrivri alakitja. Az ilyen gep rendkiviil 
hasznos lenne, mert pI. a tengerek 6riasi hotartalmat munkava alakithatna. 
Hatasaban szinte egyenertekii lenne az elso faju perpetuum mobilevel, amely 
munkat adna anelkiil, hogy energiat fogyasztana. Az egyetlen hotartaly lehiilese 
aran munkat ad6 gepet Ostwald nyoman masodfaju perpetuum mobilenek 
nevezziik. Ennek miikodese nem ellenkezne az elso fOtetelIei. Viszont a tapaszta
lat szerint lehetetlen ilyen gepet kesziteni. Ez eppen a masodik fOtetel Planck-fele 
megfogalmazasa. 

A kesobbiekben a termodinamika masodik fOtetelenek fontosabb kovetkez
menyeit fogjuk targyalni es a fenti megfogalmazasok koziil azt hasznaljuk, 
amely az adott helyen a legalkalmasabb. 

6.1 A Carnot-tetel 

A masodik fotetelt felhasznaljuk annak bizonyitasara, hogy ket adott homer
sekletii hatartaly kozott korfolyamatot vegzo gep hatasfoka nem lehet nagyobb, 
mint az ugyanezen hotartalyok kozott a Carnot-korfolyamate. Vagyis, a Car
not-korfolyamatot vegzo gep hatasfoka maximalis. Ezt a Sadi Carnot-t6l szar
maz6 allitast nevezziik Carnot-tetelnek. 

Emlekezziink az 5. pontban targyalt, idealis gazzal vegzett Carnot-fete korfo
lyamatra. Lattuk, hogy az elso hotartalyb6l felvett Q 1 honek csak egy resze 
fordit6dik munkara, nevezetesen a Q1 -I Q21, mert 1 Q21 hoenergiat a masodik 
hOtartalynak (hiitonek) ad Ie a gep. A hatasfok eppen emiatt kisebb egyn61, 
rJ < 1. A korfolyamatot egyensulyi allapotokon keresztiil (kvazisztatikusan) 
vezettiik, ezert ez a korfolyamat az ellentetes iranyban is lefolyhat. Ilyenkor a 
Carnot-gep hopumpakent miikodik: az alacsonyabb homersekletii hotartalyb6l 
Q2 hot vesz fel, es a melegebb hotartalynak Q1 hot ad Ie. Az a munka, amit 
ekozben nekiink kell a gepbe bevezetniink: 

(1.58) 

Ez konnyen kifejezheto a masodik hotartalyb6l felvett Q2 hovel. Ugyanis az 
(1.52)-bol a Q1 = - Q1' Q2 = - Q2 osszefiiggesek figyelembevetelevel ad6dik: 

Q = ~ (1.59) 
1 l-rJ' 

Ezt (1.58)-ba helyettesitve: 

( 1.60) 

E rovid elmeleti elokeszites utan gondoljuk el, hogy valamilyen hoerogep 
elaszor egy nem Carnot-feIe korfolyamatot vegez az adott ket hotartaly kozott 
rJ' hatasfokkal. Az elsa hotartalyb61 felvesz Q~ hot, ebbol rJ'Q~-t munkava 
alakit, es a fennmarad6 Q~ - rJ'Q~ = (1- rJ') Q~ reszt leadja a masodik hotar
talynak. Vagyis: 

(1.61) 

Most az ugyanazon hotartalyok kozott egy forditott iranyban miikodo Carnot
fele korfolyamattal ezt a hot visszavissziik az elso hotartaiyba. Ehhez a hopum
palashoz az (1.60) es (1.61) szerint az 

Ap = -1 rJ (1 - rJ')Q~ 
-rJ 

munkat kell vegezniink. A ket gep altaI vegzett egyiittes munka: 

Ao = A' - Ap = rJ'Q~ - -1 rJ (1- rJ')Q~ = rJ
1
' - rJ Q~. 

-rJ -rJ 

(1.62) 

(1.63) 

A masodik hotartaly visszajutott az eredeti allapotaba. Tovabba a ket gep 
munkakozege is az eredeti allapotba keriilt, hiszen korfolyamatot vegeztek. 
Egyediil az elso hotartaly allapota valtozhatott meg. Ha az rJ' nagyobb lenne, 
mint a Carnot-fele gepe, akkor az osszes munka az (1.63) szerint pozitiv lenne. 
Vagyis munkat nyernenk az elso hotartaly hovesztesege aran. Ez ellentetben 
allna a masodik fotetellel, ezert az rJ' legfeljebb egyenlo rJ-val, rJ' ~ rJ. U gyanerre 
az eredmenyre jutnank akkor is, ha a nem Carnot-feIe gep forditott iranyban, 
a Carnot-fele pedig a szokasos sorrendben vegezne a korfolyamatot. Ezzel 
bebizonyitottuk a Carnot-tetelt, vagyis a Carnot-fele korfolyamat hatasfoka a 
leheto legnagyobb adott hamersekletii hatartalyok kozott. 

6.2 A Carnot-fele hatasfok fiiggetlensege 
az anyagi minosegtol 

A termodinamika masodik fotetele alapjan az is bebizonyithat6, hogy a 
Carnot-fele korfolyamat hatasfoka fiiggetlen att6l, hogy milyen anyag vegzi a 
korfolyamatot. Gondoljunk ket reverzibilis Carnot-fele korfolyamatra, amclyc
ket kiilonboza anyaggal miikodtetiink ugyanazon Tl es T2 hamerseklctu kl:t 
hotartaly kozott. A korabbiakhoz hasonl6an feltessziik, hogy Tl> T2 . A-mcg
felelo hatasfokok legyenek rJ, illctvc rJ'. Az izotermikus szakaszok alkalmas 
megvalasztasaval elerheto, hogy a ket gep idtal vegzctt munka mcgcgyczzek. 
Tegyiik fel, hogy az egyik gep a szok{\sos ir{tnynan, a m[\sik forditott ir{tnynan 
vegez reverzinilis Carnot-felc kilrfolyamatot. Az 1I1bnnira vonatkoz6 mCllnyisl'-



geket vesszovel kiilonboztetjiik meg az elsotol. A ket folyamat egyiittes munkaja 
zerus. Mivel A = Ql + Q2 es A' = Q~ + Q;, tovabba a mondottak ertelmeben 
A = - A', ezert 

(1.64) 

A bal oldalon az elso hotartalyb61 felvett osszes ho, a jobb oldalon pedig a 
masodiknak leadott teljes hoenergia all. A korfolyamatok vegen mindegyik 
rendszer visszakeriilt a kezdeti allapotaba, vagyis allapotuk valtozatlan maradt, 
tovabba a munkavegzes is zerus, ezert a masodik fOtetel szerint az alacsonyabb 
homersekletii hotartaly legfeljebb nyerhetett hot. Az (1.64) egyenlet jobb oldala 
tehat nem lehet negativ: 

(1.65) 

A feltevesiink szerint mindket folyamat reverzibilis. Forditsuk meg az egeszet 
ugy, hogy az elso gep dolgozzon a forditott iranyban, a masodik pedig a 
szokasos ertelemben. Ez azt eredmenyezi, hogy a homennyisegek elojelet valta
nak. A masodik hotartaly h:Onyeresege most Q2 + Q; lesz. A masodik fotetel 
szerint ez nem lehet negativ, vagyis 

(1.66) 

Az (1.65) es (1.66) feltetelek egyszerre csak ugy teljesiilhetnek, ha az egyenlO
segi jel ervenyes. Vagyis 

Tekintettel az (1.64) egyenlosegre, ebbol kovetkezik, hogy 

Q~ = -Ql· 

(1.67) 

(1.68) 

Ez azt jelenti, hogy a ket hotartalyb61 felvett hok ugyanakkora munka eseten 
fiiggetlenek a reverzibilis Carnot-feIe korfolyamatot vegzo rendszer anyagi 
minosegetol. Ugyanez igaz a korfolyamat hatasfokara is. Ugyanis a fentiek 
alapjan: 

Q'+Q' A' 1 2 , 

Q~ = Q~ = 1]. (1.69) 

Ennek alapjan barmilyen anyag vegzi is a reverzibilis Carnot-feIe korfofyama
tot, annak hatasfoka megegyezik az idealis gazzal vegzett Carnot-ciklus (1.57) 
hatasfokaval, tehat 

1]= (1. 70) 

3H 

A fentiekbol az is kovetkezik, hogy minden reverzibilis Carnot-fele korfolya
matra igaz az idealis gazra levezetett 

Ql + Q2 = ° 
Tl T2 

(1.71) 

egyenlet, anyagi minosegtol fiiggetleniil. 

6.3 Termodinamikai homerseklet 

Az a teny, hogy a reverzibilis Carnot-fele korfolyamat hatasfoka fiiggetlen 
az anyagi minosegtOl, es csakis a ket hOtartaly homersekletenek fiiggvenye, 
elvileg iehetove teszi egy anyagi minosegtol fiiggetlen, abszolut homersekleti 
skala definialasat. A gondolat w. Thomsont61 (Lord Kelvintol) szarmazik, ezert 
nevezziik az abszolut homersekleti skalat maskent Kelvin-felenek. Alappontok
nak a jeg normal allapotban (101 325 Pa nyomason) vett olvadaspontjat es a 
viz forraspontjat valasztjuk. E ket homerseklet kozott reverzibilis Carnot-fele 
korfolyamatot vegziink, es megmerjiik annak hatasfokat. A fentiek szerint ez 
tulajdonkeppen azt jelenti, hogy a ket alappont homersekleten tartott hotartaly
b6lfelvetthomennyisegek, Q2/Ql hanyadosatmerjiikmeg, ugyanis1] = 1 + Q2/QI. 
A hatasfokra 1] = 0,268 ad6dik. Megallapodunk abban, hogy a ket alappont 
kozotti szakaszt szaz egyenlo reszre osztjuk. A ket alappont To, illetve Tr 
homersekletere igy ket egyenletiink van: 

1'.-1'. 
r Tr 0 = 0,268, Tr- To = 100. (1.72) 

E ket egyenletbol Tr=373,1, To=273,1. Ismeretlen homersekletet ugy merhe
tiink, hogy a keresett homerseklet es a jeg olvadaspontja kozott reverzibilis 
Carnot-fele korfolyamatot letesitiink, es ennek megmert hatasfokab61 szamit
juk az ismeretlen homersekletet. A hatasfok kozvetlen meghatarozasa egyreszt 
nem kielegitoen pontos, masreszt a homersekletnek ezuton torteno megmerese 
a gyakorlat szamara meg1ehetosen koriilmenyes. Annal jelentosebb viszont elvi 
szempontb61, hogy az igy definialt homersekleti skala megegyezik az idealis 
gazhomersekleti skalaval, es mivel a termodinamikai homerseklet definici6ja az 
anyagi minosegtol fiiggetlen, ezert az idealis gazhomerseklet is abszolut. 

A termodinamikai homersekleti skala fenti definici6javal kapcsolatban ide 
kivankozik ket megjegyzes. 

A hatasfok megmerese az 1] = I + Q2 keplet szerint homennyisegek me~cserc 
QI 

van visszavezetve. Mivel eppen ennek alapjan akarjuk definialni a homersekle
tet, ezert a meresnel a homerseklct fogalmat nem hasznalhatjuk. Olyan mcrcsi 
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eljanist kell tebat alkalmaznunk, amely ezt elkeriili. Ilyen lehet pI. adott tomegii 
jeg megolvasztasahoz sziikseges energia merese. 

A masodik megjegyzesiink az abszohit homersekleti skala legalacsonyabb 
pontjara vonatkozik. Mivell'/ ~ 1, ezert a reverzibilis Carnot-fele korfolyamattal 
definialt homerseklet nem lehet negativ, vagyis T~O. A homersekleti skala 
legalacsonyabb pontja tebat a T= 0, amit abszohit zeruspontnak neveziink. 
A 12. pontban ismertetesre keriilo harmadik fOtetel szerint ezt olyan hatarertek
nek kell tekinteniink, amely tetszoleges pontossaggal megkozelitheto, de a. 
valosagban el nem erheto. 

Tegyiik fel egyelore - a harmadik fOtetel ismerete nelkiil -, hogy letezik egy 
reverzibilis Carnot-gep, amelyegy Tl homersekletii hotartaly es egy az abszohit 
zerusponton levo hiito kozott miikodik. Ennek hatasfoka a fentiek szerint 1'/ = 1, 
ami azt jelenti, hogy az elso hotartaiybol felvett Q 1 hO teljes egeszeben munkava 
alakul, es kozben a rendszer allapota valtozatlan marad, mert a korfolyamat 
vegen visszajut a kezdeti allapotaba. Ez ellentmond a masodik fOtetelnek. Az 
utobbi tebat kizarja olyan reverzibilis Carnot-gep letezeset, amely hiitojenek 
homerseklete az abszohit zeruspont lenne. A masodik fOtetel nem az abszolut 
zeruspont elerhetetlenseget tiltja meg, hanem a Tl > 0 es T2 = 0 homersekletii 
hotartalyok kozott miikodo reverzibilis Carnot-gep letezeset. Az abszolut zerus
pont elerhetetlensegerol a masodik fOtetel nem mond semmit. 

6.4 Az entr6pia 

A reverzibilis Carnot-fele korfolyamatra a dolgozo kozeg anyagi minosegetol 
fiiggetleniil igaz a 

Ql + Q2 = 0 
Tl T2 

(1. 73) 

egyenlet. Most megvizsgaljuk, hogyan modosul ez az osszefiigges tetszoleges 
reverzibilis korfolyamatra. Eigondolunk valamilyen rendszert, amely egy adott 
kezdeti allapotbol kiindulva egyensulyi allapotokon keresztiil haladva visszajut 
a kezdeti allapotba. A korfolyamatot a p - V sikon egy zart gorbevel abrazol
hatjuk. A gorbe minden pontjahoz tartozik egy egyensulyi homerseklet, ami a 
gorbe menten folytonosan valtozik. Rajzoljuk fel a p - V sikon izotermak es 
adiabatak siirii balozatat, amelyek atszelik a korfolyamatot abrazolo zart gor
bet. A 7. abrabOllathato, hogy a korfolyamat kozelitheto a zart gorbet lefedo 
elemi Carnot-korfolyamatok osszessegevei. U gyanis ha a rendszert gondolat
ban vegigvezetjiik mindegyik kis Carnot-korfolyamaton, az adiabatakon ket
szer megyiink vegig, egyszer elore es egyszer vissza, ezert a munkavegzeshez csak 
a kis izotermaszakaszok jarulnak hozza. Ha az izotermak es adiabatak eleg 
siiriin vannak. akkor a dkk-cakkos vonalakkal helyettesithetjiik a folytonos 
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allapotgorbet. Mivel feltevesiink szerint reverzibilis korfolyamatrol van szo, 
mindegyik Carnot-ciklusra ervenyes az (1.73) egyenlet. Az elemi Carnot-korfo
lyamatok osszessegere az (1. 73) altalanositasakent adodo 

(1.74) 

egyenletet kapjuk. Qi alatt a kis izoterma szakaszokon felvett hok ertendok. 

p 

v 
7. flbra 

A korabbi megallapodasunk szerint a rendszer altaI a kornyezetnek leadott hot 
negativnak vessziik, mig a felvett ho pozitiv. Ti az i-edik izotermanak megfelelo 
allando homersekletet jelenti. A gondolatkiserletet ugy kell elvegezni, hogy a 
hotartalyok Ri sorozatat kepzeljiik el a megfelelo Ti allando homerseklettel, es 
az elemi Carnot-fele korfolyamatok alatt a rendszert a megfelelo hotartalyba 
helyezziik, majd abbol kiveve tessziik a kovetkezobe. A Ti homersekletek egyez
zenek meg a kornyezet mindenkori homersekletevel, ami termeszetesen valtozik 
a rendszer allapotvaltozasanak megfeleloen. 

Vegiil vegyiik azt a hataresetet, amikor az izotermakkal es az adiabatakkal 
valo felosztas minden hataron tul finomul. Az (1.74) egyenlet bal oldala c 
hatanitmenetnel egy korintegnilba megy at: 

Qi JQ(r) 
L--- -+ ~ --- = o. 
i Ti • T 

( 1.75) 

A JQ(r)-nel az r felso index azt jelzi. hogy reverzihilis folyamatrbl van s:t.t'l. 
Ugyanis. a kiindulilsul szolgalt'l (1.73) egyenlct csak ilycn csctrc igaz. 
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A reverzibilis korfolyamatra vett (1.75) korintegnil a masodik fOtetelre alapo
zott fenti gondolatmenet szerint mindig zerus. Ebbol viszont kovetkezik, hogy 

. 'I' I I . t5Q(r) ., 'II 'I' k I '1 foo , , k az mtegra Je a attI --mennYIseg az a apotva tozo va amI yen uggvenyene 
T 

teljes differeneialja. Ezt az allapotfiiggvenyt Clausius nyoman entropitmak ne
vezziik, es S-sel jeloljiik. A mondottak alapjan: 

t5Q(r) 
dS=-. 

T 
(1.76) 

Latni fogjuk, hogy az entr6pia a makroszkopikus rendszerek fizikajaban az 
egyik legfontosabb allapotfiiggveny. Bar az (1.76) definici6ja reverzibilis folya
matokra ertelmezi, valtozasab61 az irreverzibilis folyamatok iranyara kapunk 
majd felvilagositast. 

Erdemes felfigyelni arra, hogy a t5Q homennyiseg - amint ezt korabban mar 
megbeszeltiik - nem teljes differeneial, de a T homerseklettel elosztva, teljes 
differencialt kapunk. A matematikab61 vett szakkifejezessel elve, azt mondjuk, 
hogy a homerseklet integral6 oszt6. Ez alatt egyszeriien azt erjiik, hogy a nem 
teljes differeneial t5Q-b61 T-veLval6 osztassal a dS teljes differeneialt kapjuk. 
Szakszeriibben kifejezve, irjuk a t5Q-t a kovetkezo alakba: 

t5Q = Ql(A1 , ,1,2' ... , An) dAl + Q2(A 1 , ,1,2' ... , An) dA2 + ... + 
(1.77) 

aholA 1 , ,1,2' ... , An a makroszkopikus rendszer allapotatjellemzo valtoz6k (mint 
pI. a V terfogat, p nyomas s.1. t.), a Q;-k ezek fiiggvenyei. A t5Q nem teljes 
differencialjellege aztjelenti, hogy nines olyan If/(Al' ,1,2' ... , An) fiiggveny, amely
re teljesiilnenek a 

(i=1,2 .... ,n) 

feltetelek. Ezzel egyenertekii az, hogy 

(
i' k = 1,2, ... , n) . 
i=/=k 

A homerseklettel elosztott t5Q mar teljes differeneial, ami azt jelenti, hogy 

Qi as 

T aAi' 
(1.78) 

masreszt fennallnak a 

t! QI n Qk 
M'k l' nAI l' 

(l. 79) 
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egyenlosegek. Ut6bbiak fontos osszefiiggeseket jelentenek a rendszerre vonat
koz6 fizikai mennyisegek kozott. A kesobbiekben majd latunk erre konkret 
peldakat. 

Gondoljunk valamilyen fizikai rendszerre, amely az A-val jelolt allapotb61 
kiindulva reverzibilis folyamat vegen eljut egy masik B allapotba. Vegyiik a 
t5Q(r)/Thanyados integraljat erre a folyamatra. Ez az entr6pia (1.76) definici6ja 
alapjan a ket allapothoz tartoz6 S(B) es SeA) entr6piak kiilonbsegevel egyezik 
meg: 

f
B t5Q(r) fB 
T = dS = S(B) - SeA). (1.80) 

A A 

Az integral erteke fiiggetlen att61, hogy milyen reverzibilis utonjutott a rendszer 
az A-b61 a B-be. Azt a ket allapot entr6piajanak kiilonbsege egyertelmiien 
megha tarozza. 

Az entr6piat a masodik fotetelre alapozott (1. 76) kepleten keresztiil vezettiik 
be. Ez az entr6pia teljes differenciaIjat hatarozza meg, es nem magat az entr6pi
at. Ennelfogva az entr6pia erteket valamilyen allapotban onkenyesen eloirhat
juk. Ha ezt megtettiik, akkor mar minden allapothoz egyertekii entr6piafiigg
veny (allapotfiiggveny) tartozik. A masodik fOtetel tehat egy aIland6 erejeig 
hatarozza esak meg az entr6piat. A termodinamika harmadik fOtetele teszi 
lehetove az entr6piaalland6 meghatarozasat azaital, hogy tapasztalati tenyek 
aitalanositasakent axi6majelleggel kimondja: minden rendszer entr6piaja zerus 
az abszolut zerusponton. fgy valik az entr6pia a rendszer allapotanak egyertekii 
fiiggvenyeve. Errol reszletesebben a harmadik fotetel kapesan kesobb sz6lunk. 

6.5 Irreverzibilis folyamatok 

A masodik fOtetellel kapesolatos eddigi fejtegeteseink megfordithat6 folya
matokra vonatkoztak. Mivel a makroszkopikus rendszerekben lejatsz6d6 alIa
potvaitozasok aitalaban irreverzibilisek, felvetodik a kerdes: mit mondhatunk 
a termodinamika masodik fotetele alapjan az irreverzibilis folyamatokr61? 

Vegezziink ismet gondolatkiserletet Carnot-feIe korfolyamattal ugyanazon 
ket hotartaly kozott. A melegebb hotartaly homerseklete legyen most is T\, a 
hidegebbe T2 • Ket Carnot-feIe korfolyamatr611egyen sz6. Az egyiket valami
Iyen test a szokasos egyenes iranyban vegzi reverzibilisen, a masik Carnot
korfolyamatot egy masik kozeg ellentetes ininyban irreverzibilisen - vagyis nem 
egyensulyi allapotokon at vezetve - vegzi. A ket Carnot-fele korfolyamatot 
vegzo rendszert a hotartalyokkal egyiitt egy rendszernek tekintve, az egyiittes 
korfolyamat irreverzibilis, mert annak egy resze a fcltevesiink szerint az. Az 
izotermikus szakaszok alkalmas megvalasztas{tval c1crhct(), hogy a kct kc)rfo-
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lyamat sonin vegzett munkak egymast kiegyenlitsek, vagyis A = - A'. Vesszovel 
a megforditott ininyban dolgoz6 Carnot-gep adatait jeloljuk. Az egyenes ininy
ban miikodo korfolyamat alatt a hOtartalyokb61 felvett homennyisegek Q1' illetve 
Q2' Az ellentetes ininyban irreverzibilisen dolgoz6 gep altaI felvett hok Q~, 
illetve Q;. A Carnot-fete gepek altaI vegzett munkak: 

A = Q1 +Q2' A' = Q~ +Q;. 

A mondottak szerint: 

amibol 
A = - A', vagYlS Q1 + Q2 = - (Q~ + Q;), 

(1.81) 

Az egyenlet bal oldalan a melegebb hotartaly hovesztesege, ajobb oldalon pedig 
a hidegebb honyeresege all. A masodik fOtetel szerint a hidegebb hotartaly nem 
veszithet hot, ezert a jobb oldal nem lehet negativ, vagyis - (Q2 + Q;) ~ O. Az 
egyenlosegjel - mint korabban lattuk - a megfordithat6 folyamatokra igaz, 
ezert az irreverzibilis folyamatokra a masodik fOtetel a hidegebb hotartaly 
pozitiv honyereseget engedi csak meg. Vagyis: 

-{Q2 + Q;) > O. 

Ennek alapjan az (1.81) egyenletbol ad6dik: 

Q1+Q~ > O. 

E ket egyenlotlensegbol, valamint az (1.81) egyenletbol kovetkezik: 

Q; = -Q2 -e, 
Q~ = - Q1 +e, 

(1.82) 

(1.83) 

(1.84) 

ahol e> O. Irjuk fel ezek alapjan az ellentetes iranyban irreverzibilisen dolgoz6 
gep altaI felvett hok es a megfelelo homersekletek hlinyadosainak az osszeget: 

(1.85) 

Az egyenes iranyban miikodo elso gep reverzibilis korfolyamatot vegez, ezert 

es igy 

( 1.86) 
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Mivel feltevesunk szerint T1 > T2 , 

Q~ + Q; < o. 
T1 T2 

(1.87) 

Ha a gondolatkiserletunket ugy m6dositanank, hogy az elso Carnot-fele 
korfolyamat lenne irreverzibilis, a masodik pedig reverzibilis, akkor a fenti 
gondolatmenettel a 

Ql + Q2 < 0 
T1 T2 

egyenlotlensegre jutnank. Ennek alapjan kimondhatjuk, hogy barmely irrever
zibilis Carnot-fele korfolyamatra ervenyes a 

Q
(irr) Q(irr) 

_1 ___ + _2_ < 0 
T1 T2 

(1.88) 

egyenlotlenseg. 
Az eredmenyunk tetszoleges irreverzibilis korfolyamatra altalanosithat6 a 6.4 

pontban reverzibilis korfolyamatokra alkalmazott gondolatmenettel. Tehat: 

JQ(irr) f-y < O. (1.89) 

A levezetesbol kitiinik, hogy T1 es T2 a hotartalyok homerseklete. Ennek 
megfeleloen az {1.89)-beli T a kornyezet homersekletet jelenti. Ez a megjegyze
sunk termeszetesen ervenyes a 6.4 pontbeli levezetesre is, de mivel ott reverzibilis 
folyamatr61 van sz6, az egyensulyi allapotokon keresztiil vezet, es emiatt az 
ottani T megegyezik a rendszer homersekletevel, hiszen ott e ketto ugyanaz. 

Vizsgaljuk meg, hogyan valtozik a fenti eredmenyunk, ha nem korfolyamat
r61 van sz6, hanem a rendszer valamilyen A kezdeti allapotb61 kiindulva irrever
zibilis folyamattaljut el egy masik B allapotba. Egyszeriien ad6dik kerdesunkre 
a valasz, ha a B allapotb61 gondolatban reverzibilis folyamattal visszavissziik 
a rendszert a kezdeti A allapotba. Az (1.89)-bol kapjuk: 

( 1.90) 

A reverzibilis folyamatra vonatkoz6 masodik integral (1.80) szerint az 
S(A) - S(B) entr6piak iilonbseggel egyenlo. Ezert: 

B 

f 
JQ(irr) , 

------ < S(B)- ,S(A). 
T 

A 

(1.91) 
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Ha infinitezimalisan kozeli ket allapot kozotti irreverzibilis atmenetrol van szo, 
az (1.91 )-nek megfelelo differencialis osszefiiggest kapjuk: 

6Q(irr) 

-- < dS. 
T 

(1.92) 

6.6 A masodik fOtetel matematikai megfogalmazasa 

A masodik fOtetel fizikai tartalmanak matematikai alakba ontese az entropia 
fogalmanak a bevezetesevel valt lehetsegesse. Clausius eleviilhetetlen erdeme 
tehat nemesak abban van, hogy a termeszeti folyamatok irreverzibilitasat egy 
egyszerii tapasztalati tenyre vezette vissza, hanem abban is, hogy ezt egy allapot
fiiggveny, az en tropia bevezetesevel konkret folyamatokra alkalmazhatova tet
teo 

A masodik fotetelen alapulo elobbi megfontolasaink eredmenyeit most ossze
foglaljuk olyan alakban, amely a reverzibilis es irreverzibilis folyamatokra 
egyarant ervenyes. 

Gondoljunk valamilyen makroszkopikus rendszerre, amely az A-val jelolt 
allapotabol a kornyezettel val6 kolcsonhatas kovetkezteben atmegy egy B-vel 
jelolt allapotba, mikozben a kornyezettel hoenergiat eserei. A felvett ho egy 
reszet altalaban munkara forditja. A termodinamika masodik fOtetele szerint 
az A ~ B allapotvaltozasra fennall a kovetkezo fontos osszefiigges: 

B f 6; ~ S(B) - SeA). (1.93) 

A 

Ha az atmenet reverzibilis, akkor az egyenloseg, ha irreverzibilis, akkor az 
egyenlotlenseg all fenn. SeA) es S(B) a rendszer kezdeti, illetve vegallapotanak 
az entropiajat, T a kornyezet homersekletet jelenti. Az utobbi reverzibilis folya
matnaI termeszetesen megegyezik a rendszer homersekietevei. Az infinitezimali
san kiesi allapotvaltozasra a differeneialis osszefiigges ervenyes: 

6Q ~ dS. 
T -

(1.94) 

Az (1.93) es az (1.94) osszefiigges fejezi ki a termodinamika masodik fOtetelet 
matematikai formaban. 

Az (1.94)-et szokas meg a 
(5Q = dU+pdV 

elsa f(lletel ligyelemhevctelcvel a k()vetkez() alakban is hasznalni: 

d(l T d.\' 1 I' dV 5 n. 
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(1.95) 
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Ebben az allapotjelzokon kiviil a belso energia es az entropia teljes differencial
jai szerepelnek. T es p a kornyezet homersekletet, illetve nyomasat jelenti. U es 
S viszont a rendszer allapotjelzoinek a fiiggvenyei. 

Ha a rendszeren a terfogati munkan kiviil valamilyen mas termeszetii munka
vegzes is tortenik, akkor az (1.95) osszefiiggesben ezt is figyelembe kell venniink. 
EnneIfogva a termodinamika masodik fOtetelet kifejezo egyenlet a legaJtalano
sabb alakban igy irhato: 

f 
dU-TdS+pdV- L XkdC;k ~ O. 

k=l 

(1.96) 

Ezekbol az egyenletekbollatszik az entropianak a fontos szerepe a termodi
namikaban. U gyanis annak valtozasa a folyamatok iranyara ad felvilagositast. 
Nezziik pI. az (1.93) osszefiiggest. Ha a rendszer A ~B allapotvaltozasa soran 
a bal oldali integral pozitiv, tehat hot vett fel a rendszer a kornyezetetol, akkor 
az entropiaja a folyamat vegen nagyobb lesz, mint a kezdeten, ugyanis 

B 

S(B) ~ SeA) + f 6; . 
A 

Reverzibilis folyamatnal az entropianovekedes eppen az integrallal egyezik meg. 
Ha viszont a folyamat irreverzibilis, akkor az entropianovekedes nagyobb az 
integrainai. 

Nyilt rendszereknel elOfordulnak olyan folyamatok is, amelyeknel a rendszer 
hot ad Ie, es ennek kovetkezteben a fenti integral negativ. Ebben az esetben 
esokken a rendszer entropiaja; pI. a Carnot-korfolyamat harmadik lepeseben, 
az izotermikus osszenyomasnal a gep hot ad Ie a hiitonek, kovetkezeskeppen 
esokken az entropiaja. 

Zart rendszerek eseten a kornyezettel hoesere nines, es igy az integral erteke 
zerus. Ez aztjelenti, hogy reverzibilis folyamatok alatt az entropia nem valtozik, 
az irreverzibilisek soran pedig no. A zart rendszerekben lejatszodo irreverzibilis 
folyamatok tehat az entropianovekedes iranyaban mennek vegbe. Ebbol egyut
tal az is kovetkezik, hogy a zart rendszer adott kiilso felteteleknek megfelela 
egyensulyi allapotahoz az entropia maximalis erteke tartozik. . 

Amit itt a zart rendszerekre vonatkozoan elmondtunk, az termeszetesen igaz 
hoszigetelt rendszerekre is, ugyanis csak azt hasznaltuk ki a kovetkezteteseink 
levonasanal, hogy a kornyezettel nines hoesere 6Q = O. Ez mindkct rendszerre 
fennaii. Mi a fogalmak pontos ertelmezese miatt kiilonbseget tesziink a zart cs 
a hoszigetelt rendszer kozott. Utobbi alatt olyan rendszereket ertiink, amelyek 
a kornyezettel hoenergiat nem eserelnek, de a kornyezettel valo mas kolcs()nhu
tas meg van engedve. Ennelfogva a 6A munkavegzes is lehet zerustol kiil()nhi)z(), 
aminek kovetkeztehen a rendszer helsa energiilja nem i11landb. Z.trtnak viszont 
akkor tekintjiik a rendszert, ha az a k6rnyezettel semmilyen killcs()nhatilshan 
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nines. Ennek megfeleloen a zart rendszer sem hoenergiat nem eserel a kornyeze
tevel (c5Q=O), sem munkat nem vegez a kornyezeten (c5A=O). Az elso fotetel 
szerint tehat a belso energiaja is allan do (dU = 0). 

7. Az idealis gaz entropiaja 

Az elozo pontban megismert altalanos tetelek egyszerii rendszerekre valo 
alkalmazasakent hatarozzuk meg eloszor az idealis gaz entropiajat. 

Feltessziik, hogy a vizsgaJt rendszer egy molnyi mennyisegii idealis gaz. Az 
egyensulyi allapotban az allapotjelzok kozott a 

pV=RT 

allapotegyenlet teremt kapesolatot. Gondoljuk el, hogy a gaz allapota reverzibi
lis elemi folyamat reven megvaltozik. Ez maga utan vonja az entropia kis 
megvaltozasat,amelyet az (1.76) definicio es az elso fotetel alapjan a kovetkezo 
alakba irhatunk: 

dS = _d_U_+-=--p_d_V 

T 
(1.97) 

Tekintsiik fiiggetlen valtozoknak a gaz homersekletet es a terfogatat. Mivel 
idealis gaz belso energiaja esak a homerseklettol fiigg, dU = Cy dT. Ezt es az 
allapotegyenletet figyelembe veve 

dT dV 
dS= C -+R-

y T V (1.98) 

Ez a kifejezes konnyen integralhato es eredmenyiil az entropiat a homerseklet 
es a terfogat fiiggvenyekent kapjuk: 

T V 
SeT, V) = C y In - + R In - + So(To, Vo). 

To Vo 
(1.99) 

Ha a terfogat helyett a nyomast tekintjiik a homerseklettel egyiitt fiiggetlen 
valtozonak, akkor (l.99)-bol az allapotegyenlet felhasznalasaval adodik: 

T p 
SeT, p) = Cp In - - R In - + So(To, Po). 

To Po 
(1.100) 

Eredmenyeink alapjan kimutathato, hogy a Gay-Lussae-kiserletben a gaz 
irreverzibilis adiabatikus kiterjedesenel az entropia valoban megno. Legyen a 
gaz eredeti terfogata VI' homerseklete T. A ket edenyt osszekoto nyilas esapjat 
kinyitva, a gaz ataramlik a masik edenyhe, es az egyensuly he{tllta utllll egyenle
tesen kit61ti it kct cdcny terfogat{lt. JcJ()ljiik az egyiittcs tcrfogalot V2-vel. 

A homerseklet a kiserlet tanusaga szerint nem valtozott. A gaz entropiaja a 
kezdeti es a vegallapotban: 

S1 = C y In T/To + R In V 1/Vo + So, 
S2 = Cyln T/To+Rln V2/V O+SO' 

Az en tropia megvaltozasa: 
V2 

S2-S1 = R(ln V2- In V1) = Rln- > 0, mert V2> V1. 
V1 

(1.101) 

Ezzel allitasunkat bebizonyitottuk, a Gay-Lussae-kiserletben az irreverzibilisen 
kitagulo gaz entropiaja megnott. 

8. A masodik f6t€~tel nehany kovetkezmenye 

Levezetiink neMny fontos osszefiiggest, amelyek a masodik fOtetelbol adod
nak, es minden anyagra egyanlnt ervenyesek. Kiindulunk az entr6pia (1.76) 
definieiojabol. Eszerint infinitezimalis reverzibilis folyamatra a 

dS = c5Q 
T 

keplettel ertelmezett dS entropiavaltozas teljes differeneial. Vegyiik figyelembe, 
hogy az elso fotetel szerint c5Q = dU + P dV. Legyenek T es V a fiiggetlen 
allapotjelzok. fgy mind az U, mind az S ezek fiiggvenyenek tekinthetok: 
U = U(T, V); S = SeT, V). 

dS = ~(~U) dT+ ~[(au) +p] dV. 
T aT y T av T 

(1.102) 

Mivel a dS a masodik fOtetelbol kovetkezoen teljes differeneial, ezert a T es 
V szerint vett vegyes parcialis differeneialhanyadosai megegyeznek egymassal 

Ezt az (1.102) egyenletre alkaImazva, kapjuk a minden anyagra ervenyes 

(~U) = T (_?!!) _ P 
av l' aT v 

( 1.I()~) 

()sszcfiiggest. Eszcrint harmcly rendszer belso cnergiiljilllak a terfogatt()1 valb 
fiiggeset sz,tmittts utj{1ll meghatitrozhatjuk, ha ismer:jiik a rcndszer i,lIapolcgycn-

I ' A (ilP) j'fl' "11' j 'hh"I' . I 'k' II 'I' , ctct. ill' v II crclll:1a HlI1ya( os ugyants c 0 szarnillalo I. (ca IS gaz 1/ 
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m6lnyi mennyisegere pI. P = n~T, amibol T(:~)V = p. Ezt az (1.103)-ba 

helyettesitve, azt kapjuk, hogy az ideaJis gaz belso energi~j~ fiig~etlen a te~fogat
t6l, vagyis csak a homerseklettol fiigg. A Gay-Lussac-klserlet eppen ezt 19azol-

ja. 
Az (1.103) osszefiigges alapjan az is beleithat6, hogy az alland6 terfogaton vett 

hokapacitas (vagy m6lho) terfogatt6l va16 fiiggeset szinten az allapotegyenlet-
bol lehet kiszamitani: 

(
oev ) = 02U = 02U = ~[T(OP) - p] = T(02p) .(1.104) 
oV T oVoT oToV oT oT v OT2 v 

Idecilis gazra (oev ) = O. Eszerint az idealis gaz alland6 terfogaton vett m6lho
oV T 

je fiiggetlen a terfogatt6l, legfe~ebb. a homersekl~tto,l f~gg. ~ ~4 .. ~ontban az 
ekvipartici6-tetel alapjan megmutatJuk, hogy a homerseklettolls fuggetlen. 

A fenti gondolatmenethez hason16an az is belathat6, hogy bcirmely rendszer 
entalpiajanak, valamint az alland6 nyomason vett m6lhonek a nyomast6l val6 
fiiggeset a ket fOtetel alapjan egyediil az allapotegyenlet hatarozza meg. Ennek 
kimutatasahoz az entr6piat most a homerseklet es a nyomas fiiggvenyenek 
tekintjiik: S= SeT, p). Elemi reverzibilis folyamatra: 

t5Q dU + P dV d( U + P V) - V dp 
dS = T = T T 

= dH - V dp = ~ (o!!,\ dT+ ~ [(OH) - V] dp. (1.105) 
T T or}p T op T 

Az ental pia T es P szerint vett vegyes parcialis derivaltjainak egyenlosegebol az 
(1.105) osszefiigges alapjan ad6dik: 

Ebbol: 

1 o2H 1 [(o!!\ ] 1 o2H 1 (o~ 
T opoT = - T2 op ) T - V + T oTop - T oT} p' 

V_T(O~ . 
oT}p 

(1.106) 

Ez az egyenlet az anyagi minosegtol fiiggetleniil barmely anyagra ervenyes. 
Idealis gazra viszont: 

( 1.107) (?'!) = O. 
iJp l' 
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Az idealis gaz entalpiaja tehat alland6 homersekleten fiiggetlen a nyomast61. Ez 
megegyezik a Joule-Thomson-kiserlet eredmenyevel. Az osszehasonlitas kedve
ert vazlatosan leirjuk a sz6ban forg6 kiserlet lenyeget. Ezt tulajdonkeppen a 
Gay-Lussac-kiserlet pontosabb vciltozatakent terveztek meg es vegeztek el 
azert, hogy az idealis gaz belso energiajanak a terfogatfiiggeset pontosabban 
hatarozhassak meg. A Gay-Lussac-kiserlet pontossagaval ugyanis az a proble
ma, hogy a kalorimetrikus meres ben nagyobb hocserenek kellene fellepnie 
ahhoz, hogy a homerseklet-valtozas kimutathat6 legyen. 

8. libra 

A Joule-Thomson-berendezes egy rossz hovezetobol (puszpangfab6l) kesziilt 
henger alaku cso, ket mozgathat6 dugattyuval ellatva (8. abra). A cso k6zepen 
vattadug6 valasztja a hengert ket reszre. A kezdeti allapotban a gaz a bal oldali 
reszben van PI nyomason VI terfogatban; a jobb oldali dugattyu teljesen a 
vattadug6hoz er. A gazt a ket dugattyti lassu osszehangolt mozgatasaval a bal 
oldali reszbol atpreseljiik a vattadug6 masik oldalara ugy, hogy a PI nyomas 
vegig alland6 maradjon. A jobb oldali dugattytit ugy kell kihuzni, hogy a P2 
nyomas is alland6 legyen. A henger hoszigetelese biztositja, hogy kozben horel
vetel vagy -Ieadas nem tortenik. A folyamat adiabatikus, es irreverzibilis. Az 
atpreseles soran vegzett munka a gaz belso energiajeit noveli meg: 

o V2 

U2 - U1 = - J PI dV- J P2 dV = PI VI - P2 V2· 
VI 0 

Az egyenletet rendezve, U1 + PI VI = U2 + P2 V2. A gaz entalpiaja tehat a kiser
let alatt nem valtozott meg. Legyen az entalpia a nyomasnak es a homerseklet
nek a fiiggvenye: H = H(p, n. 
A LJp es LJ T valtozasnak megfelelo entalpiavaltozas: 

LJH = (OH) LJ T+ (OH) LJp. 
oT p op T 

A kiserlet sorim LJ H = 0, amibol a homerseklet-vaItozasra 

(
OR) LJp 
op l' 

LJ T = - ----------
C I! 

(J.\oH) 

d ' . (ilH) a Odlk. Itt Cp = l'T' az allan<.ib nyonulson veil hilkapal:ittls. A kiscrlct 
( I' 
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tanusaga szerint homerseklet-valtozas nem lep fel: L1 T= O. Mivel C p es L1p 

zerust6l kii16nb6zok, az (1.108) egyenletbol ad6dik, hogy (~;) T = O. Ez telje

sen megegyezik a masodik fOtetel es az allapotegyenlet kovetkezmenyekent 
kapott (Ll07) egyenlettel. 

Nezziik meg most az alland6 nyomason vett Cp m6lho fiiggeset a nyomast61. 
Errol a C -nek a nyomas szerinti derivaltja ad felvilagositast. Az (1.106) ossze-

p , , , 
fiigges felhasznalasaval a minden anyagra egyarant ervenyes 

(8~P)T = :;:r= 88T[V-T(~~J= -T(~~)p (1.109) 

egyenletet kapjuk. A jobb oldal a rendszer allapotegyenletebol kiszamithat6. 

(8
2 V) . k h 'd ' l' , , 11 d' , Idealis gazra 8T

2 
= 0, igy azt kapJu , ogy az 1 ea is gaz a an 0 nyomason 

vett m6lhoje fiigget1~n a nyomast6l, legfeljebb a homerseklettol fiigghet. A 44. 
pontban latni fogjuk, hogy ettol sem fiigg, hanem alland6 szam. 

A 3. pontban levezettiik4 ket m6lho kiilonbseget kifejezo (1.20) egyenletet: 

(1.110) 

A levezetesbol kitiinik, hogy ez minden olyan anyagra ervenyes, amelyeknek, az 
allapota V-vel es T-velleirhat6. Vegyiik most figyelembe az (1.103) kepletet. Igy 
a m6lhok kiilonbsegere kapjuk: 

Cp-Cv = T(:~)J~~p' (1.111) 

Ajobb oldalon fellepo derivaltak az allapotegyenletbol kiszamithat6k. A maso
dik fotetel alapjan tehat a m6lhok kii10nbsege is meghatarozhat6 egyediil az 
allapotegyenletbol anelkiil, hogy a tapasztalatra kellene hivatkoznunk. Idealis 
gazra a jobb oldal az egyetemes gazalland6val egyenlo: Cp - Cv = R. 

9. A termodinamikai egyensuly feltetelei 

A hotanban kitiintetett szerepe van a vizsgaJt rendszer egyensulyi allapota
nak, ugyanis altahiban az egyensulyi allapotra vonatkoz6 fizikai sajatsagokat, 
torvenyeket tanulmanyozzuk. Eppen ezert a kovetkezokben meghatarozzuk 
nehany fontosabh esethen az egycnsltly fclteteleit. Az egyensuly termeszetesen 
fUgg atlM, hogy a rendszer milycn k iils() feltctelek nek va n altt vet ve, pI. a 
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k6rnyezettol hoszigetelten van elzarva vagy alland6 homersekleten van tartvu 
s. 1. t. 

Latni fogjuk, hogy az egyensulyi allapotot az tiinteti ki a t6bbi lehetseges 
allapothoz kepest, hogy bizonyos allapotfiiggvenyek a kiilso felteteleknek meg
feleloen szelsoerteket vesznek fel az egyensulyban. A masodik fOtetel alapjan a1. 
is kideriil, hogy ez a szelsoertek maximum vagy minimum. fgy lehetove valik, 
hogy az egyensulyhoz vezeto folyamatok iranyat is megadjuk. 

A k6vetkezo megfontolasok kiindu16pQntja a masodik fOtetelnek az (1.96) 
6sszefiiggesben matem~tikailag megfogalmazott altalanos alakja: 

f 
dU - T dS + P dV - L Xk dC;k ~ 0 (1.112) 

k=l 

vagy egyszeriien: 

dU- TdS-JA ~O. (UI2') 

1. Foglalkozzunk elosz6r zart rendszer termodinamikai egyensulyaval. A zart 
rendszer fogalmi meghatarozasab61 kovetkezik, hogy olyan makroszkopik us 
rendszerrol van sz6, amely a kornyezetevel semmilyen kolcs6nhatasban nines. 
Ennek megfeleloen U= all., V= all., C;k = all. fgy az (1.112) osszefiiggesbol ko
vetkezik, hogy 

dS ~ 0, 

ami azt jelenti, hogy a rendszer entr6piaja nem es6kkenhet. A > jel az irreverzi
bilis, az egyenloseg a reverzibilis folyamatokra ervenyes. A meg nem fordithat6 
folyamatok alatt az entr6pia no, es az egyensulyi allapotban eri el a maxima lis 
erteket. A zart rendszer egyensulyat tehat a rendszer entr6piajanak maximum a 
jellemzi. 

2. Az alland6 homersekleten lejatsz6d6 un. izotermikus folyamatok tanulma
nyozasat megkonnyiti egy uj allapotfiiggvenynek, a szabadenergianak a beveze
tese. Ennek definici6ja: 

F = U-TS. (1.113) 

Mivel ezt az allapotfiiggvenyt Helmholtz vezette be, neha Helmholtz-fele sza
badenergianak is nevezik. 
Felhasznalasaval a masodik fOtetel a k6vetkezokeppen irhat6: 

dF+ S dT-JA ~ O. 

A munka kifejezeset reszlctezve: 

f 
dFt-SdTtpdV-- L Xkd~k c::: O. 

k~1 

(1.114) 

(1.114' ) 



Ha a rendszer homerseklete ~illand6, akkor az (1.114) a 

dF~ oA (1.115) 

egyszeriibb alakot veszi feI. frjuk ezt olyan aIakba, hogy benne a rendszer altaI 
vegzett oA = - oA elemi munka szerepeIjen. 

oA~ - dF. (1.116) 

Ebbol kiolvashat6 a szabadenergia fizikai jelentese. A rendszer altai reverzibilis 
izotermikus allapotvaltozas alatt vegzett munka a szabadenergia csokkeneseve/ 
egyezik meg. Ez azt jelenti, hogy nem a teIjes belso energia valtozasa, hanem 
a TS-sel cs6kkentett reszenek a megvaltozasa aIakuI at munkava. A belso 
energianak egy resze (a TS) a munkavegzes szempontjab6I izotermikusan nem 
hasznosithat6, munkara csak az U - TS szabadenergia fordithat6, de ez is csak 
reverzibilis uton. Az irreverzibilis atmenetnel Ieadott munka ennel kisebb. Az 
(1.116) 6sszefiiggesbol ugyanis az is Iatszik, hogy a rendszer ket allapota k6z6tti 
izotermikus atmenet soran vegzett munka a reverzibilis atmenetnet a Ieheto 
Iegnagyobb. 

Ezek utan tanulmanyozzuk egy olyan rendszer egyensulyi allapotat, amely
nek a homerseklete alIand6 es munkavegzesre keptelen, pI. azert mert alIand6 
a terfogata. A rendszer tehat ala van vetve a dT= 0, oA = 0 melIekfelteteleknek. 
A masodik fOtetelt kifejezo (1.114) szerint most 

dF~ 0, (1.117) 

ami azt jelenti, hogy az ilyen rendszerben olyan allapotvaltozasok lehetnek, 
amelyek alatt a rendszer szabadenergiaja vagy nem valtozik, vagy cs6kken. 
Elobbi a reverzibilis, ut6bbi az irreverzibilis folyamatokra vonatkozik. Az adott 
mellekfelteteleknek alarendelt rendszer egyensulyi allapotat tehat a szabadener
gia minimuma jelIemzi. 

3. Hatarozzuk meg vegiil az egyensuly feltetelet abban az esetben, amikor a 
homerseklet mellett a nyomas is alIand6, es a terfogatvaltozassal egyiittjar6 
p dV munkan kiviil mas munkavegzes nem szerepeI. CeIszerii bevezetni egy uj 
allapotfiiggvenyt, az un. szabadentalpiat a k6vetkezokeppen: 

G = H- TS = U- TS+pV = F+pV. (1.118) 

A definici6b61 latszik, hogy G allapotfiiggveny. A termodinamika masodik 
fOtetelet ennek felhasznalasaval igy lehet irni: 

dG - V dp + S dT ~ o. (1.119) 

Ha a terfogati munka mellett a k6rnyezettel val6 k6lcs6nhatas mas munkaveg
zesben is megnyilvanul (pI. az anyagot magnesezziik), akkor az (1.119) helyett 
az egeszen ultalanos 
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f 
dG - V dp + S dT - L Xk dC;k ~ 0 (1.120) 

k=l 

6sszefiigges fejezi ki a masodik fc5tetelt. Ha a rendszert alland6 homersekleten 
(~T= 0) es alland6 nyomason (dp = 0) tartjuk, tovabba csak a terfogati munka 
Iep feI, akkor az (1.119) 6sszefiiggesbol a 

dG ~ 0 (1.121) 

ad6dik. Ez azt jelenti, hogy a dT= 0, dp = 0 feltetelek mellett csak olyan folya
matok mehetnek vegbe a rendszerben, amelyeknel a szabadentalpia vagy nem 
valtozik, vagy cs6kken. Az un. izoterm-izobar irreverzibilis folyamatok a sza
badentalpia cs6kkenesenek az iranyaba mennek vegbe. K6vetkezeskeppen, az 
ilyen rendszer egyensulyanak a szabadentalpia minimum a felel meg. 

Befejezesiil felhivjuk a figyelmet a megfelelo mechanikai hasonl6sagra. Az 
erohatasnak kitett testek a potencialis energia cs6kkenesenek az iranyaba moz
dulnak el, es a stabilis egyensulyra a potencialis energia minimuma a jelIemzo. 
Lattuk, hogy a dT= 0, dV = 0 feltetelek melletti irreverzibilis folyamatok a 
rendszer szabadenergiajanak, a dT= 0, dp = 0 allapotvaltozasok pedig a szabad
entalpiajanak cs6kkenese iranyaba mennek vegbe, es mindket esetben a megfelelO 
allapotfiiggveny minimuma jelIemzi az egyensulyi allapotot. Ez a hasonl6sag 
indokolja, hogy a szabadenergiat es a szabadentalpiat termodinamikai potencial
nak is nevezik. 

10. Termodinamikai egyenletek 

Egy makroszkopikus test vagy aItaIanosabban sz6lva, valamilyen rendszer 
adott kiilso felteteleknek megfelelo termodinamikai allapotat nehany allapotjel
zovel jellemezziik. Emellett hasznos informaci6kat adnak a rendszer fizikai 
sajatsagaira vonatkoz6an a termodinamikai allapotfiiggvenyek. Ilyenek a belso 
energia, entalpia, entr6pia es az elozo pontban megismert termodinamikai 
potencialok. Lattuk, hogy ad ott kiilso feltetelek mellett ezek cs6kkenese, iIIetve 
n6vekedese az irreverzibilis folyamatok iranyat, szelsoertekiik pedik az egyensu
lyi allapotot jelIemzi. Mindezeken kiviil nagyon fontos egyenletek vezethetok 
Ie az elso es masodik fc5tetelboI, ha azokat elemi reverzibilis folyamatokra 
alkalmazzuk, es tekintetbe vessziik, hogy az allapotfiiggvenyek infinitezimalis 
megvaltozasai teljes differencialok. Itt arra kell iigyelniink, hogy alkalmasan 
valasszuk meg a fiiggetlen valtoz6kat. Most csak a terfogatvaltozassal kapcsola
tos p dV elemi munkat vessziik figyelembe. Termeszetesen nem okoz prohlem{11 
mas termeszetii munkilk tekintetbevetele sem. es a kovetkezo gondolatmcnctlcl 
tovabhi fontos egyenletck nyerhetok mas speciulis kiils6 hat{lsok esetere. 
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1. Nezziik eloszor az (1.112) egyenletet elemi reverzibilis allapotvaltozasokra 
(az utolso tag figyelmen kiviil hagyasaval): 

dU = TdS-pdV. (1.122) 

Valasszuk fiiggetlen allapotjelzoknek az S-et es a V-to A belso energiat ezek 
fiiggvenyenek tekintve, annak teljes differencialja: 

dU = (OU) dS+ (OU) dV. 
oS v oV s 

(1.123) 

Az utobbi ket egyenlet egybevetesebol adodik: 

(~~)v = T; (~~)s -po 
(1.124) 

Ezek az egyenletek akkor elonyosek, ha a rendszer belso energiajat ismerjiik az 
entropia es a terfogat fiiggvenye1;>en. 

2. Gyakoribb az az eset - kiilonosen a statisztikus fizikaban - amikor az 
entropia kifejezeset ismerjiik, mint a belso energia es a terfogat fiiggvenyet. Az 
(1.122) egyenletbol 

Masreszt: 

dU+pdV 
dS=---

T 

dS= (OS) dU+(OS) dV. 
OU v oV u 

(1.125) 

(1.126) 

A megfelelo egyiitthatokat egyenlove teve egymassal, a kovetkezo fontos termo
dinamikai egyenleteket kapjuk: 

1 

T' 
P 
T 

(1.127) 

Az elso egyenletnek a statisztikus mechanikaban van kiilonos jelentosege, 
mert az elmelet megalapozasanal ezzel az egyenlettel definiaIjuk a homersekle
tet. A masodik egyenlet pedig az allapotegyenlet levezeteset teszi lehetove. 

3. Tekintsiik a szabadenergiat, amelyet az (1.113) egyenlettel definiaItunk. 
Vegyiik ennek teljes differencialjat: 

dF = dU-S dT- TdS. 

Az utolso tag helyere a reverzibilis elemi folyamatokra ervenyes (1.122)-bol 
adodo kifejezest helyettesitve: 

dF = . ,..,. tiT p dV. (1.128) 
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Legyen a szabadenergia a homersekletnek es a terfogatnak a fiiggvenye: 
F = F(T, V). Ekkor 

dF = (OF) dT+ (OF) dV. 
oT v oV T 

(1.129) 

A megfelelo egyiitthatok egyenlosegebol kapjuk a 

(~~)v = -S; (:~)T -p (1.130) 

termodinamikai egyenleteket. Ezek szerint, ha ismerjiik a rendszer szabadener
giajat, akkor az elso egyenlettel megkaphatjuk az entropiat, a masodikbol pedig 
a nyomast. Ez az utobbi egyenlet szinten a rendszer allapotegyenletet adja, mert 
az allapotjelzok kozott teremt kapcsolatot, hasoploan az (1.127) masodik 
egyenletehez. 

Az (1.130) elso egyenletet figyelembe veve, az (1.113)-bol a szabadenergiara 
az 

F = U+ T(OF) 
oT v 

(1.131) 

differencialegyenletet kapjuk. Ha a belso energiat a homerseklet es a terfogat 
fiiggvenyekent ismerjiik, akkor az F(T, V) szabadenergiat az (1.131) egyenlet 
megoldasaval meghatarozhatjuk. 

4. A szabadentalpia (1.118) definiciojat tekintetbe veve, valamint a masodik 
fOtetelt reverzibilis folyamatokra alkalmazva, adodik a 

dG = - S dT+ V dp (1.132) 

egyenlet. Legyen G a homersekletnek es a nyomasnak a fiiggvenye. fgy irhato: 

dG = (OG) dT+ (OG) dp. 
oT p op T 

(1.133) 

A ket egyenlet egybevetesebol adodnak a 

(~~)p -S; (~;)T V ( 1.134) 

egyenletek. 
A fenti eljarashoz hasonloan a G-re felirhato egy differencialegyenlet. Az 

entalpia H = U + P V definiciojat es az entropia (1.134) elso egyenletebol ad6db 
kifejezeset a szabadentalpia (1.118) kepletebe helyettesitve: 

(VG) G = H+ T· . 
(IT 

p 

(I.IJ5) 
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Ha az entalpiat a T es p fiiggvenyekent ismerjiik, akkor az (1.135) megoldasaval 
kiszamithatjuk a rendszer G szabadentalpiajat, mint a T es p fiiggvenyet. 

5. Vegiil tekintsiik az entalpiat az entropia es a nyomas fiiggvenyekent, es 
kepezziik a teljes differencialjat. 

dB = (aB) dS+ (aB) dp. (1.136) 
as p op s 

Masreszt az entalpia (1.13) definiciojabol: 

dB = dU+p dV+ V dp. 

A jobb oldalon a110 elso ket tag osszege a termodinamika elso es masodik 
fOtetele szerint TdS-sel egyenlo, ezert 

dB = TdS+ V dp. (1.137) 

Az (1.137) Hplettel osszehasonlitva, a megfelelo egyiitthatok egyenlosegebol a 

(~;)p = T; (~!f)s = V (1.138) 

termodinamikai egyenleteket kapjuk. 
Visszatekintve az (1.124), (1.127), (1.130), (1.134) es (1.138) egyenletekre, 

latjuk, hogy ezeknek megvan az a kozos tulajdonsaguk, hogy barmelyik termo
dinamikai a11apotfiiggvenynek az alkalmasan megvalasztott, un. termeszetes 
valtozok szerint vett derivaltjai szinten allapotjelzoket adnak, es egyuttal meg
adjak a kozottiik levo kapcsolatot, az a11apotegyenletet is. fgy olyan modszerhez 
jutottunk, ame11yel a rendszerre vonatkozo valamennyi fontos informacio sza
mitas utjan megszerezheto, ha valamelyik termodinamikai a11apotfiiggvenyt a 
megfelelo termeszetes valtozokban ismerjiik. A fenomenologiai termodinamika 
keretein beliil azonban ezt csak a tapasztalatra hivatkozva tehetjiik meg. U gyanis 
az a11apotfiiggvenyek, pI. a belso energia konkret alakjanak a mega11apitasahoz 
sziiksegiink van az allapotegyenletre es a hokapacitas homersekletfiiggesere. 
Utobbiak pedig tapasztalati uton hatarozhatok meg a termodinamikaban. 

Az anyagszerkezeti ismeretekre epiilo statisztikus mechanikaban nyilik lehe
toseg a fenti program teljes megvalositasara, mert az eloszlasfiiggvenyekbol a 
rendszer entropiaja vagy a szabadenergiaja egyszeriien felirhato, es azutan a 
fenti termodinamikai egyenletek mar minden nehezseg neIkiil alkalmazhatok. 

5H 

'I, 

11. Makroszkopikus rendszerek valtozo 
anyagmennyiseggel 

Eddig olyan rendszerek termodinamikajaval foglalkoztunk, amelyek anyag
mennyisege nem valtozott. Ezt a feltetelt tulajdonkeppen nem kotottiik ki, de 
ha11gatolag kizartunk mindenfele ko1csonhatast, amely az anyagmennyiseget 
megvaltoztatta volna. A torvenyek megfogalmazasanal ilyet nem vettiink figye
lembe. Konnyii belatni, hogy a valosagban sokszor talalkozunk - kiilonosen 
tudomanyos vizsgalatok soran - olyan folyamatokkal, amelyekben a vizsgalt 
rendszernek a kornyezettel val6 ko1csonhatasa anyagcsereben is megnyilvanul. 
Gondoljunk pI. valamilyen kemiai reakciora. Ez arra figyelmeztet benniinket, 
hogy a termodinamikai a11apot meghatarozasanal az eddig hasznalt ket fiigget
len allapotjelzon kiviil meg kell adnunk az anyagmennyisegnek valamilyen 
meroszamat mint ujabb a11apotjelzot. Erre a molszamot fogjuk hasznalni, amit 
n-nel jeloliink. Ez azt fejezi ki, hogy a vizsgalat targyat kepezo rendszer anyag
mennyisege hanyszorosa az illeto anyag egy moljanak. * A termodinamikai 
allapotfiiggvenyek a mondottak szerint a megfelelo Ht termeszetes valtozon 
kiviil fiiggnek a molszamtol is. Vegyiik eloszor pI. a belso energiat. Ennek 
termeszetes vaItozoi az en tropia es a terfogat, ezert a rendszer belso energiaja 
az S-nek, a V-nek es az n molszamnak a fiiggvenye: U = U (S, V, n). Az elso 
fOtetel szerint 

dU = c5Q + c5A. 

A rendszeren vegzett c5A elemi munka a - pdV terfogati munka mellett most 
tartalmazza azt a munkat is, amely az anyagmennyiseg dn-nel torteno megnove
lesehez sziikseges. Utobbi aranyos a molszam megvaltozasaval. Ezek alapjan: 

c5A = - p dV + J1 dn. (1.139) 

Reverzibilis allapotvaltozasra szoritkozva, c5Q = TdS, es ennek megfeleloen 

dU = TdS-pdV+J1dn. (1.140) 

A J1 mennyiseget a szoban forgo anyag kemiai potencitiljanak nevezziik. Fizikai 
jelentese az (1.140) egyenietbol kiolvashato: 

J1 = (~~s.v· (1.141) 

• A mol az SI-ben alapegyscg, ncvczctesen az anyagmcnnyiscg cgyscgc. Ocfinicib- sl,crinl' 
I m61nyi mcnnyiscgu anyag annyi a(omo( (vagy molckul<tt) (ar(almaz az illc(il anyagbl>l. mini II 

12-cs szenizotcpnak 0.012 kg-ja (vagyis 12 grammja). Maskent kifcjczvc, I m61nyi mcnnyiscg annyl 
gramm tomegu unyagot jclcnt. mint amcnnyi al, illctD anyag rclaliv molckulatiimcgc. AI, alom vagy 
molckula vagylagos mcgjcliilcsc arm utal, hogy al',t kell venni, ami al, clemi objektum !II, ill<:I/\ 
IInyagnal. 
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Eszerint fl azt az energiat jelenti, amellyel a rendszer belso energiaja megnovek
szik, ha anyagmennyiseget allando entropia es terfogat mellett 1 mol-lal megno
veljiik. 

Most vegyiik az altalanos esetet, amikor az allapotvaltozas irreverzibilis is 
lehet. Ekkor JQ ~ T dS, es igy az (1.140) egyenloseg helyere a termodinamika 
masodik fOtetelet kifejezo 

dU ~ TdS-pdV+fldn (1.142) 

egyenlotlenseg lep. 
Az elozo pontban hasznalt tobbi termodinamikai allapotfiiggveny is fiigg az 

n molszamtol. fgy a teljes differencialjaikra vonatkozo kifejezesek is tartalmaz
zak a fl dn tagot. A szabadenergia, entalpia es szabadentalpia definicios kepleteit 
alapul veve adodik: 

dF ~ -SdT-PdV+fldn,} 
dH ~ T dS + V dp + fl dn, 
dG ~ - S dT+ V dp + fl dn. 

(1.143) 

Ha reverzibilis allapotvaltozasokra korlatozodunk, akkor mindeniitt az 
egyenlosegi jel ervenyes. Ezek az egyenletek a kemiai potencial ertelmezesere az 
(1.141) mellett tovabbi harom lehetoseget adnak. Nevezetesen 

(1.144) 

Megmutatjuk, hogy a kemiai potencial legszemleletesebb egyszerii jelentese a 
szabadentalpia alapjan adhato. Korabban mar lattuk, hogy a szabadentalpia 
termeszetes valtozoi a nyomas es a homerseklet, ezert G ezeknek es a molszam
nak a fiiggvenye: G = G(p, T, n). AGes az n extenziv, apes a Tviszont intenziv 
mennyisegek. Ez azt jelenti, hogy ha az anyagmennyiseget A-szorosara noveljiik, 
akkor G is A-szorosara valtozik, de apes a T valtozatlan marad. Vagyis 

G(p, T, An) = AG(p, T, n). (1.145) 

Ez az egyenloseg viszont azt a tenyt fejezi ki, hogy a G szabadentalpia homogen 
linearis fiiggvenye az n molszamnak. A homogen fiiggvenyekre vonatkozo 
Euler-tetel szerint: 

(~~)T'P n = G. 
(1.146) 

Az (1.144) utolso egyenloseget figyelembe veve: 

Jm=G. ( 1.147) 
Ebbol 
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G 
fl=

n 
(1.148) 

A kemiai potencial megegyezik az 1 molnyi mennyisegii anyag szabadentalpia
javal. Azt mondhatjuk tehat, hogy a kemiai potencial a fenti negy termodinami
kai allapotfiiggveny koziil a szabadentalpiahoz kapcsolhato kozvetleniil, es 
ennek megfeleloen az (1.148) keplet a legszemleletesebb es legegyszeriibb ertei
mezest adja. 

Erdekes es fontos termodinamikai osszefiiggest kapunk, ha figyelembe vesz
sziik, hogy a belso energia es annak termeszetes valtozoi mind extenziv mennyi
segek. Mint mar fent emlitettiik, ez azt jelenti, hogy 

U(AS, AV, An) = AU(S, V, n). (1.149) 

Eszerint a belso energia homogen linearis fiiggvenye mindharom valtozojanak. 
fgy az Euler-tetel alapjan irhato: 

- S+ - V+ - n= U (a~ (au) (au) as V,n av S,n an s,v . 
(1.150) 

Az U teljes differenciatjanak (1.140) kifejezesebol kovetkezik a megfelelo parcia
lis derivaltaknak es az ottani egyiitthatoknak az egyenlosege. Nevezetesen: 

(a~ - T' as V,n ' 
-p; (1.151) 

Ezeket az (1.150) osszefiiggesbe helyettesitve, megkapjuk a rendszer belso ener
giajat, mint a termeszetes valtozok es a molszam fiiggvenyet egyensulyi allapot
ban: 

U = TS- pV+ fln. (1.152) 

Ennek az eredmenynek a nagyszeriiseget akkor latjuk igazan, ha meggondoijuk, 
hogy a termodinamikaban az alaptorvenyek a belso energianak a teljes differen
cialjat hatarozzak csak meg; pI. reverzibilis allapotvaltozasra az (1.l40) kepiet 
szerint. Magat a belso energiat ebbol integralassallehet kiszamitani, ha az ott 
szereplo T, p es fl fiiggvenyeket ismerjiik. Ehhez sziiksegiink van az alia pot
egyenletre, tovabba a hokapacitas homersekletfiiggesere. Utobbiakat a fenomc
nologiai termodinamika keretein beliil a tapasztalatbol vessziik. Itt viszont a 
masodik fOtetelbol az Euler-tetel alapjan az (1.140) egyenlet integralasa netkiil 
sikeriilt a belso energia kifejezeset felirni a termeszetes valtozokban. A ponlos 
ismeretehez azonban sziiksegiink van tovabbra is a T(S, V, n), peS, V, n) cs a 
fl(S, V, n) fiiggvcnyekre, amelyekel a tapasztalatbbl vessziik. 

Mcgjegyczziik, hogy az (1.152) keplet olyan rcndszcrre vonatkozik, amcly 
cgyfajla anyago(')1 cpul l'cl. Ha a rcndszer Woolelc anyagot is tarlalmaz (pI. 
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gazkeverekrol van sz6), akkor a Iln tag helyere a L Ilini kifejezes lep. Itt Ili az 
i 

i-edik anyagfajta kemiai potencialja. 
Kepezziik az(1.152) egyenlet teljes differencialjat es vegyiik tekintetbe az 

(1.140) kifejezest. fgy az 
S dT - V dp + n dll = 0 (1.153) 

egyenletet kapjuk, amelyet Gibbs-Duhem-osszeJiiggesnek neveznek. Eszerint a 
T, p es Il intenziv valtoz6k nem fiiggetlenek egymast6I. Mivel az altalunk 
tanulmanyozott egyszeriibb rendszerek termodinamikai allapotat harom fiig
getlen allapotjelzo egyertelmiien meghatarozza, a Gibbs-Duhem-osszefiigges 
miatt ezek nem lehetnek valamennyien intenziv valtoz6k, mert akkor nem 
lennenek fiiggetlenek egymast6I. Legalabb egy allapotjelzonek extenzivnek kell 
lennie. 

VegiiJ bevezetiink egy uj termodinamikai allapotfiiggvenyt, az un. nagy ter
modinamikai potencialt, amely 6lyan rendszerek allapotanak a jellemzesenel 
hasznalhat6 sikerrel, amelyek anyagmennyisege a folyamatok soran megvaIto
zik, pI. a kornyezettel val6 kolcsonhatas kovetkezteben. Ezt a mennyiseget <P-vel 
jeloljiik, es a kovetkezokeppen definialjuk. 

(1.154) 

Az (1.152) figyelembevetelevel <P = -pV, tovabba a szabadentalpia (1.118) 
definici6jat is tekintetbe veve, <P-re meg egy gyakran hasznalt masik kifejezes 
is irhat6: 

<P = F-G. (1.154') 

Kepezziik az (1.154) telJes differencialjat: 

d<p = dU - T dS - S dT - Il dn - n dll. 

A masodik fOtetelt kifejezo (1.142) osszefiigges alapjan ebbol ad6dik a kovetke
zo egyenlotlenseg: 

d<p~ - S dT- p dV- n dll. (1.155) 

Llithat6, hogy a nagy termodinamikai potencial termeszetes valtoz6i a homer
seklet, a terfogat es a kemiai potencial, <P = <p(T, V, Il). Ha a vizsgalt rendszer 
olyan felteteleknek van alavetve, hogy ezek a mennyisegek alland6ak, akkor az 
egyensulyra a <P allapotfiiggveny minimuma jellemzo. Ugyanis ekkor (1.155)
bol a d<p ~ 0 ad6dik. A korabbiakb6l nyilvlinva16, hogy az egyenlotlenseg az 
irreverzibilis, az egyenloseg a reverzibilis allapotvaltozasra vonatkozik. 
A <P tehat mindaddig csokken, amig el nem eri a minimalis erteket, es ekkor 
beal1 az egyensulyi alIa pot. Az egyensulyhoz vezeto folyamat soran a m6lszam 
termeszetesen vaitozhat. Az iiyen rendszerek egyensulyi allapotanak a tanulma
ny<misanal celszerii a cP allapotfiiggvenyt hasznalni, mert, mint i::itjuk, ennek 
minimuma jellemzi (lZ egyensulyl. 
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12. A termodinamika harmadik fotetele 

Valamilyen makroszkopikus test bel so energiajat, entalpiajat es entr6piajat 
csak egy additiv alland6 erejeig tudjuk meghatarozni a termodinamika elso es 
masodik fOtetele alapjan. Ennek az az egyszerii oka, hogy e ket fOtetellel az 
emlitett mennyisegeknek a teljes differencialjait definialjuk, es ezert egy-egy 
tetszoleges integraci6s alland6 hatarozatlan marad mindegyikben. Ennek ko
vetkezteben a szabadenergia es a szabadentalpia a Thomersekletnek valamilyen 
linearis fiiggvenye erejeig van meghatarozva, ugyanis F = U - TS, es 
G = F+ P V. Az alkalmazasok egy reszeben viszont sziiksegiink van pI. az 
entr6piaalland6 ertekere. (Lasd a 17. pontban targyaland6 tomeghatas torve
nyet, amelynek K(P,T) fiiggvenye tartalmazza az entr6piaalland6t.) Ezeket az 
integraci6s alland6kat csak az anyag szerkezetere vonatkoz6 ismeretek alapjan, 
a statisztikus mechanika m6dszereivel lehet kiszamitani. A fenomenol6giai 
termodinamikaban a tapasztalat altalanositasakent megfogalmazott Nernst-Jele 
tetellehetove teszi az entr6pia ertekenek a meghatarozasat az abszohit zerus
ponton szilard es cseppfoly6s anyagokra. Nernst a kemiai affinitas tanulm{myo
zasa so ran jutott ehhez a felismereshez. Vannak ugyanis kemiai reakci6k, 
amelyek gyorsan, masok lassan, sot egyaltalan nem mennek vegbe. A kemiku
sok a reakci6kepesseg jellemzesere vezettek be a kemiai affinitas fogalmat. 
Gyo~san vegbemeno folyamatokra ez legyen nagy pozitiv ertek, mig lassuakra 
kicsi. Tovabba azt kivantak, hogy adjon felvilagositast a folyamat iranyar61 is. 
Berthelot a kemiai affinitas mertekere a kemiai reakci6 so ran keletkezett hot 
javasolta. Eszerint a kemiai reakci6 olyan iranyba megy vegbe, es addig tart, 
amig a maximalis ho nem keletkezik. Konnyii latni, hogy ez nem szerencses 
definici6, mert vannak olyan kemiai reakci6k is, amelyek a kornyezet lehiilese
vel jarnak egyiitt, pI. a legtobb s6 feloldasa vizben. Ezert van 't Hoff a kemiai 
affinitas mertekere alland6 terfogaton es alland6 homersekleten a szabadener
gianak a reakci6 soran bekovetkezett megvaltozaslit javasolta. A termodirlami
kai egyensuly targyalasanal a 9. pontban lattuk, hogy az ilyen rendszerben a sza
badenergia csak csokkenhet, es az egyensulyban eri el a minimumat. Minel 
messzebb van Faz adott V-nek es T-nek megfelelo minimumt61, annal tavolabb 
van a rendszer a termodinamikai egyensulyt6I. fgy tehat a szabadenergia meg
valtozasa jellemzo a kemiai affinitasra, ezert annak mertekeiil haszmilhat6. 

Nernst a reakci6ho es a szabadenergia megvaltozasa kozotti kapcsolatot 
vizsgalta kiiJonfele szilard es cseppfoly6s anyagokon a homerseklet fiiggvenyc
ben. Az al1and6 lerfogaton es al1and6 homersekleten lejatsz6d6 folyamatnill a 
reakci6ho (0) egyenlo a belso energia megvaltozasavai: 012 = U I - U2 • N~rnsl 
azl taiaIta, hogy az UI - U2 reakci6ho es az FI - F2 affinitas annal inkilbb 
megegyezik egymassal, minel a\acsonyabb a hOll1crscklel. 20 K-ncl milr majd
nem egyeniilnek lai{lha a ket mennyiscget. Ebbi)i alTa a kilvetkezlelcsre julolt, 
hogy az III (ll klililnbscg HZ abszohit zcrllspol11011 megcgyezik a,.. 1"1 F) 



affinitassal. Sot a ket gorbe nemcsak hogy egymashoz tart az abszolut zerus
ponthoz kozeledve, hanem erintik is egymast. Ez volt a Nernst-Je!e tetel eredeti 
megfogalmazasa (9. abra). 

u 

F 

T T 
9. cibra 10. cibra 

Planck elmeleti megfontolasok alapjan altalanositotta a tetelt a kovetkezo
keppen. Nemcsak az U1 - U2 es F1 - F2 tart egymashoz, amidon T--+O, hanem 
a homogen anyagb61 all6 rendszer belso es szabadenergiaja is, espedig ugy, hogy 
az ezeket leir6 gorbek erintik egymast az abszolut zerusponton (10. abra). 
Vagyis 

lim F(1) = lim U(1); 
T~O T~O 

(OF) (o~ lim- =lim-. 
T~O oT v T~O oT v 

(1.156) 

Ebbol a feltevesbol egyszeriien kovetkezik, hogy szilard es folyekony anyagok 
entr6piaja az abszolut zerusponton zerussa valik. U gyanis a szabadenergia 
F= U - TS definici6jib61 ad6d6 

U-F 
S=-

T 
(1.157) 

entr6piakifejezes hatarerteket vizsgalva a T --+0 esetben, a I'Hospital-szabaly es 
a Planck-fele (1.156) felteves alapjan kapjuk: 

lim S = lim (rill) 
'/' • 0 '/'. 0 /1 '/' v 

lim = O. ((IF) 
",0 riT}' 

( 1.158) 

Figyelembe veve, hogy masreszt az (1.130) szerint S = - (OF) ,egyuttal az is oT v 
kiad6dik, hogy a belso es a szabadenergia gorbei kozos vizszintes erintovel 
tartanak egymashoz az abszolut zerusponton. 

A Nernst-tetelnek Planck-fele altalanositasa tebat egyenertekii azzal a kijelen
tessel, hogy minden szilard esJolyekony anyagb6l allo homogen rendszer entropia
ja zerus az abszolut zerus ponton, fiiggetleniil att61, hogy a rendszer allapotat 
meghataroz6 tobbi parameter milyen ertekkel rendelkezik. Ezt a tetelt nevezziik 
a termodinamika harmadik Joteteienek. 

Ez lehetove teszi a rendszer entr6piajanak egyertelmii meghatarozasat 
barmely allapotban, ugyanis reverzibilis allapotvaltozas eseten: 

T T 

S(T) = S(O) + f Ji = S(O) + f C~/) dr'. 

o 0 

Mivel S(O) = 0, ezert az entr6pia kifejezese hatarozatlan alland6t nem tartalmaz. 
A harmadik fOtetel felismeresenek rovid tortenetebol kivilaglik, hogy az 

szilard es folyekony anyagokra vonatkoz6 tapasztalati tenyeken alapszik. A ke
sobb sorra keriilo statisztikus fizikai targyalas elmeleti magyarazatab61 kideriil, 
hogy a harmadik fOtetel tulajdonkeppen az energia kvantaltsaganak makrosz
kopikus megnyilvanulasa. 

Felmeriil a kerdes, hogyan viselkednek a gazok az abszolut zeruspont kozele
ben. Erre konnyii valaszolni, mert a 7. pontban kiszamitottuk az idealis gaz 
entr6piajat az elso ket fOtetel es az allapotegyenlet alapjan. Az 1 m61nyi idealis 
gaz entr6piajanak kifejezeset az (1.99), illetve az (1.100) kepletek adjak meg 
aszerint, hogy a homerseklet mellett a terfogatot vagy a nyomast tekintjiik 
fiiggetlen allapotjelzonek. Ezek szerint az idealis gaz entr6piaja a minusz vegte
lenhez tart, amikor a homersekletet az abszolut zerushoz kozelitjiik. Az idealis 
gaz tebat nem koveti a termodinamika harmadik fotetelet. A statisztikus fizika
ban majd megmutatjuk, hogy az abszolut zeruspont kozeleben a gazok mas kent 
viselkednek, mint ami az idealis gaz p V=; RT allapotegyenletenek megfelelne. 
Kideriil, hogy a gazok is eleget tesznek a harmadik fotetelnek, es egyensulyi 
allapotukat a fentitol eltero allapotegyenlettellehet leirni az abszolut zerus pont 
kornyezeteben. Ajelenseget gazelfajulasnak hivjuk. A reszletes targyalasra majd 
az 53. pont ban keriil sor, itt csupan azert emlitettiik meg, hogy megallapithas
suk: a termodinamika harmadik Jotetele minden homogen rendszerre egyaranl 
ervenyes. 

Most megvizsgaljuk a harmadik foteteJ nehany fontosabb kovetkezmenyet. 
1. Barmilyen rend~zer hokapacitasa zerussa valik az ahszolul zerusponlon. 

Gondoljunk eI valamilyen rendszert es egy tetszoleges reverzibilis folyamatot az 
abszolut zeruspont es a T homersekletii allapot kozOtt. A megfelelo entrbpia
valtozas: 
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T T 

sen - S(O) = f °i = f CR~~') dT. 
o 0 

A CR(T' ) h6kapacitasmil az R index egyreszt arra utal, hogy reverzibilis allapot
valtozas soran felvett h6re)} van szo, masreszt magaba foglalja mindazokat az 
allapotjelz6ket, amelyek a folyamat so ran nem valtoznak; pI. jelentheti a terfo
gatot vagy a nyomast. A harmadik fOtetel szerint S(O) = 0, ezert 

T 

sen = R . f C (T) dT' 
T . 

o 

Vegyiik ennek hatarerteket, mid6n a T h6merseklet zerushoz tart. Az integral
nak a harmadik fOtetellel osszhangban vegesnek kell lennie. Ez csak akkor 
teljesiil, ha CR(n -+ 0, a T -+ 0 esetben. A h6kapacitas h6mersekletfiiggesenek 
konkret alakjat a harmadik fOtetel nem hatarozza meg. Az anyagszerkezeti 
ismeretekre epiil6 statisztikus mechanika err61 is szamot ad. 

2. A hotagu/cisi egyiitthat6 az abszolut zerusponton zerussa valik. Ennek bela
tasahoz vegyiik az en tropia infinitezimalis megvaltozasat reverzibilis folyamat
ra, mikozben fiiggetlen valtozoknak a h6mersekletet es a terfogatot tekintjiik. 

Mivel a masodik fOtetel szerint dS teljes differencial, ezert 

Figyelembe veve az (1.103) osszefiiggest, 

(1.159) 

Ha a h6mersekletet es a nyomast tekintjiik fiiggetlen valtoz6knak, akkor hason-

16 gondolatmenettel a 

(1.160) 

osszefiiggest kapjuk. 

Az en tropia a harmadik f6tetel szerint az abszolut zerusponton a terfogattol 
es a nyomastol fiiggetleniil zerus, ezert .az (1.159) es az (1.160) egyenlet bal 
o!~al.a zerus. Kovetkezeskeppen a jobb oldalak is zerusok. Ezek pedig a h6tagu
last, tlletve a fesziiltsegi egyiitthatoval aranyosak. 

Vegyiik el6szor a h6tagulasi egyiitthatot, amelyet az 

a = ~(OV) 
V aT p 

(1.161) 

keplettel definialunk. A fentiek szerint a (0 V) -+ 0 a T -+0 hataresetben es 
aT ' 

emiatt a = 0 az abszolut zerusponton. Hasonlokeppen adodik a 

(1.162) 

fesziiltsegi egyiitthat6ra, hogy p -+ 0, ha T -+ O. 
3. Az abszolut zeruspont tetszolegesen megkozelitheto, de nem erheto el. Az 

alacsony h6mersekletek el6allitasahoz adiabatikus folyamatokat hasznalnak 
ezert most azt vizsgaljuk, hogy valamilyen test adiabatikus kiterjedesenel mi~ 
kent csokkenthet6 a h6merseklet egyre kisebb ertekre. Elemi reverzibilis adiaba
tikus foly~matra oQ = T dS = O. A h6mersekletet es a nyomast tekintve fiigget
len valtozonak, az (1.106) es az (1.161) osszefiiggesek figyelembevetelevel kap
juk: 

TdS = CpdT-TVadp = O. 

Ebb61 a dp nyomasvaltozasnak megfelel6 dT h6merseklet-valtozasra adodik: 

Va 
dT = T-dp. 

Cp 

(1.163) 

E"kef1e~ alkalmaza~ahoz ismerniink kell, hogyan valtozik a dp egyiitthatoja a 
homerseklettel. Ezert a Cp h6kapacitast sorbafejtjiik a h6merseklet szerint. 
Mivel Cl' a fentiek szerint zerushoz tart, mid6n T -+ 0, ezert hatvanysora nem 
kezd6dhet alland6 taggal. TeMt: 

Cp = TX (a+bT+cJ'2+ ... ), (1.164) 

ahol az a, b, c a p-nek es az n m61szamnak a fiiggvenyei, az x kitev6 pedig a 
harmadik fOtetel szerint valamilyen pozitiv szam. Vegyiik ennek a ny~mils 
szerinti differencialhanyadosat alland6 h6merseklet mellett. 

p = P (a' + h'T+ ("T2 + ... ), (DC) 
DfJ 1" 

(1.165) 
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ahol a vesszovel a nyomas szerint vett differencialhanyadost jeloltiik, pI. 

da 
a' =-. 

dp 
Az (1.161 )-bol az (1.109) es az (1.165) osszefiiggesek figyelembevetelevel 

Va-ra ad6dik: 
T f (a' rx - 1 + b' rx + c' rx + 1 + ... ) dT = 

o 

-T - + + + .... x (a' ~ C'T2 ) 
x x+l x+2 

Ezt C -vel elosztjuk, es kepezziik a T - 0 hataratmenetet. Eredmenyiil azt 
kapjuk, hogy a Va/C

p 
hanyados a homerseklettol fiiggetlen alland6 ertekhez 

tart, midon T - O. U gyanis 

Va 
lim -= 
T-O Cp 

a' (1.166) 
xa 

ami val6ban fiiggetlen a T-tol, es veges. 
Visszaterve az (1.163) keplethez, lathat6, hogy a veges nyomasvaltozasnak 

megfelelo dT homerseklet-valtozas zefUs a T - 0 hataresetben, es ezert a ho
merseklet fokozatos csokkentesehez egyre nagyobb, vegiil is vegtelen nagy 
nyomasvaltozas kellene. Ez viszont fizikailag lehetetlen, es igy az abszolut 
zefUspont nem erheto eI. A fentiekbol az is latszik, hogy az abszolut zefUspont 
aszimptotikus pontkent viselkedik, vagyis tetszolegesen megkozelitheto, de el 

nem erheto. 

13. Egyfajta anyag tobb fazisanak termodinamikai 
egyensulya 

A 9. pontban megfogalmaztuk a termodinamikai egyensuly felteteleit a legin
kabb elOfordul6 esetekre. Az alkalmazasok soranmajd latni fogjuk, hogy 
ezekbol az altalanos feltetelekbol fontos torvenyek allapithat6k meg a rendszer 
egyensulyara vonatkoz6an. Persze itt is csak arra szoritkozhatunk, hogy a 
legjellegzetesebb peldakon bemutassuk az elmeIet alkalmazhat6sagat. A gazdag 
lehetosegek koziil val6 valogatasnal elsosorban az a pedag6giai szempont veze
tett, hogy olyan alkalmazasokra keriiljon sor, amelyek a mindennapi eletbol 
vett peldak targyalasaval segithetik a kozepiskolai tanar munkajat is. Eloszor 
a kiilonbozo fazisok egyensulyaval es az egym{lsba val6 atalakulasukkal foglal-

kozunk. 

6H 

Mielott a reszletekbe bocsatkoznank, a fazis fogalmat kell tisztaznunk. Fazi
sok alatt egy rendszernek terbelileg elhatarolt, fizikailag egynemu homogen 
reszeit ertjiik. A kiilonbozo fazisokb61 a1l6 rendszert osszetett vagy heterogen 
rendszernek nevezziik. A legegyszerubb peIda a fazisokra, valamilyen anyag 
kiilonbozo halmazallapotai. Peldakent gondoljunk a vizre, pontosabban sz6lva 
a H 20 osszetetelu anyagra. Ennek harom fazisa van: jeg, viz, vizgoz. A krista
lyos anyagoknal lehetnek kiilonfele kristalym6dosulatok. Ezek mindegyike 
szilard halmazallapotu, de ha terbelileg egymast61 elhataroltak, akkor kiilonbo
zo fazisok ezek is. 

Gondoljunk olyan heterogen rendszerre, amely egyfajta anyag tobbfeIe fazi
sab61 all. MegvizsgaIjuk, hogy mil yen feltetelek mellett lesznek az egymassal 
terbelileg erintkezo fazisok egyensulyban. 

1. Eloszor foglalkozzunk azzal az esettel, amikor a rendszert alland6 homer
sekleten es alland6 nyomason tartjuk. Az egyes fazisok egymasba atalakulhat
nak, mig vegiil beall az egyensuly. Erre a 9.3 pont szerint a rendszer szabadental
piajanak a minimuma jellemzo. A fazisok atalakulasat aitalanosan vizsgaljuk. 
vagyis feltessziik, hogy az egyes fazisok n1 , n2 , •.• , nk m6lnyi mennyisegu anyagot 
tartalmaznak. Ezek osszege a rendszer teljes anyagmennyisegevel egyezik meg, 
amelyet n m6lnyinak vesziink. fgy 

(1.167) 
i=l 

Az atalakulas soran az egyes fazisok anyagmennyisege megvaltozik Jnevel. 
Mivel a teljes anyagmennyiseg alland6, vagyis In = 0, ezert a Jn i valtozasok az 
(1.167) szerint nem fiiggetlenek egymast61, hanem osszegiik zefUs: 

(1.168) 
i= 1 

A rendszer G szabadentalpiaja az egyes fazisok szabadentalpiainak osszegevel 
egyenlo: 

k 

G(T,p; n1, n2 , ••• , nk) = L n;Gi(T, p). (1.169) 
i= 1 

Gi az i-edik fazis egy m6lnyi mennyisegenek szabadentalpiaja. Ez az (1.148) 
szerint megegyezik az i-edik fazis f1i kemiai potencialjaval. Az (1.l69) ennek 
megfeleloen igy is irhat6: 

k 

G(T, p; n l , n2 , ••• , .'1k ) = L nitl/(T, p). (1.170) 
i= I 

Mivel a homerseklet es a nyomas feltevesiink szerint {lIlandb, CS ll/-k csak czekt(\1 
fiiggnek. czert a kcmiai potenci{lIok az atal'lkulils son'ln Ilcm vllltoznak. Kepc:I.-



ziik a G szabadentalpia variaci6jat, amelynek az egyensulyi allapotban zerusnak 
kelliennie: 

k 

6G = L fi j6n j = O. (1.171) 
j=l 

A 6nj varhici6k nem fiiggetlenek, mert fennall kozottiik az (1.168) osszefiigges. 
Ezt a mellekfeltetelt a Lagrange-fele multiplikator-m6dszerrel vessziik figyelem
be. Eszerint az (1.168) egyenletet egy A alland6val megszorozzuk, es e szorzatot 
hozzaadjuk az (1.171) egyenlet bal oldalahoz: 

k 

L (fij+ A)6nj = O. (1.172) 
j=l 

fgy most mar minden 6nj fiiggetlennek tekintheto es ezert az (1. 172)-bol kovet
kezik, hogy az egyiitthat6iknak zerusnak kell lenniok: 

(1.173) 

Ez azt jelenti, hogy egyensulyban valamennyi fazis kemiai potencialja megegye
zik egymassal: 

fi1(T,p) = fi2(T,p) = fi3(T,p) = ... = fiiT,p). (1.174) 

Latszik, hogy ket fazis vegtelen sok homersekleten egyensulyban lehet egymas
sal, csak a nyomasnak kell olyannak lennie, amely kielegiti a fi1 (T, p) = fi2(T, p) 
egyenletet. Ebbol ugyanis p= J(T!), ami azt jelenti, hogy minden egyensulyi 
homerseklethez tartozik egy megfelelO nyomasertek. Harom fazis termodinami
kai egyensulya mar esak meghatarozott p es T ertekekn61lehetseges. Ez az un. 
hdrmaspont. Egyfajta anyag haromnal tobb fazisa nem lehet egyensulyban. 

2. Tekintsiik most azt az esetet, amikor ugyanesak egyfajta anyag tobb fazisa 
alkot egy rendszert, de a rendszer zart. Ez azt jelenti, hogy semmilyen munkat 
nem vegziink rajta, 6A = 0, es hoc sere sines a kornyezetevel, 6Q = O. Az elso 
fOtetel alapjan ebbol kovetkezik, hogy a rendszer teljes terfogata es osszes belso 
energiaja alland6: V = all., U = all. A zart rendszer egyensulyara az entr6pia 
maximum a jellemzo. Ha Uj, Vj es Sj jeloli az i-edik fazis egy m6ljanak bel so 
energiajat, terfogatat es entr6piajat, es nj m6lnyi mennyiseg van belole jelen, 
akkor az egesz rendszer megfelelo mennyisegeit a kovetkezo kepletek adjak 
meg: 

k 

U = L njUj, 
j=1 

k 

V = L njV;, 
j= 1 

k 

S= L njSj' (1.175) 
i= 1 

Az egyensuly kialakul<isahoz vezeto folyamat soran az egyes fazisok kozott 
olyan atalakuhisok mennek vegbe, amelyek a homersekletek es nyomasok 
kiegyenlitodesehez vczetnck. Most ugYllnis a f{lZisok homersekletei es nyomasai 
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kezdetben kiilonbozoek lehetnek. Latni fogjuk, hogy az egyensulyban ezek 
kiegyenlitodnek. . 

Kepezziik az entr6pia variaci6jat, amelynek az egyensulyi allapotban zerus
nak kelliennie: 

k 

6S = L (Sj6n j+ nj6SJ = O. 
j= 1 

(1.176) 

~ 6Sj variaci6, kvazisztatikus valtozast feltetelezve, kifejezheto a belso energia 
es a m61terfogat variaci6javal: 

6U,·+p.6V: 
68. = " 

1 T: (1.177) , 
A 6Uj, 6Vj es 6nj variaci6k nem lehetnek tetszolegesek, mert a zart rendszert 

k 

jellemzo U = all., v = all. es n = L nj = all. mellekfelteteleket ki kell elegiteni-
j=l 

ok. Ezek alland6saga miatt a variaci6juk zerus, tehat 

k 

6U = L (Uj6n j+ nj6UJ = 0, 
j= 1 

(1.178a) 

k 

6V = L (V;6n j +nj6V;) = 0, 
j= 1 

(1. 178b) 

k 

6n = L 6nj = O. 
j= 1 

(l.178c) 

Ezeket a mellek.fel.~etel:ket a ~agrange-m6dszerrel vessziik figyelembe: egy-egy 
(A1, A2' A3-~a!, Jel?lt) allandoval megszorozva, a szorzatokat hozzaadjuk az 
(1.17~) vanaclOS foegyenlethez, de elobb tekintetbe vessziik az (1.177) osszefiig
gest. Igy ad6dik: 

,t. [(S, + <. U,+ <,V,+ <,)on, + (~ + <.) n,oU, + (~ + A,) n.<H~ ] ~ O. (1.179) 

MiveI az (1.178a-c) mellekfelteteleket most mar figyelembe vettiik a 6n. 6U. es 
6Vj ;,ariaci6k tetsz~legesnek tekinthetOk. Az (1.179) egyenlet akkor"telje'su'l 
tetszoleges 6nj, 6Uj es 6V; eseten, ha az egyiitthat6ik rendre zerusok: 

1 
T:= --' , A

l
' 

(1,180) 

~z.els~, k~t ~gyenle,t azt jele,nti, hogy a termodinamikai cgyensulyban minden 
fazls homcrseklcte cs nyomasa ugyanaz az alland{) crtck, tehat kiegyenlit()dik 
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a homerseklet es nyomas. Jeloljiik e kozos homersekletet es nyomast T-vel, 
illetve p-vel: T= -1/A1 , p= A21A 1• Az (1.180) harmadik egyenletet az elso ketto 
figyelembevetelevel atirva: 

U+pv, 
5.-' , A , T - 3, 

amibol 
Uj- TSj+p"V; = A3T = all. 

A bal oldal az i-edik fazis egy m6lnyi mennyisegenek a szabadentalpiaja, vagyis 
a kemiai potencialja. Egyensulyban tebat: 

J4T, p) = all. (1.181) 

U gyanazt kaptuk, mint elobb, minden fazis kemiai potencialja megegyezik 
egymassal az egyensulyi homersekleten es nyomason. 

Vegyiik eszre, hogy a termodinamikai egyensuly feltetelei nem tartalmazzak 
az egyes fazisok nj m6lszamait. Ez azt jelenti, hogy az egyensuly nem fiigg a 
fazisok anyagmennyisegetoi. 

14. Ketfazisll rendszerek. 
Elsorendii fazisatalakulasok 

Gondoljunk ket fazisb61 all6 rendszerre, pI. egy zart edenyben viz es folotte 
telitett goz*. A kiilso nyomas (P) es a homerseklet (T) legyen alland6. Az 
egyensulynak a fentiek szerint az a feltetele, hogy mindegyik fazis nyomasa es 
homerseklete egyezzen meg, vagyis Pi = P2 = p; Tl = T2 = T; tovabba a ket fazis 
kemiai potencialjai is legyenek egyenloek: f.ll (p, T) = f.l2(P, T). Mint mar az 
elozo pontban is megjegyeztiik, eszerint a ket fazis vegtelen sok homersekleten 
egyensulyban lehet, ugyanis ebbol az egyensulyi nyomas kifejezheto a homer
seklettel : 

p=f(T). (1.182) 

A ket parameter koziil az egyik szabadon valtozhat, a masikat mar meghataroz
za az (1.182) egyenlet. Ez tebat elvileg lehetove teszi, hogy pI. a telitett goz 
nyomasanak homersekletfiiggeset meghatarozzuk. Ehhez azonban ismerniink 
kel1 a ket fazis kemiai potencialjainak konkret kifejezeseit. Ezeket nem ismerjiik, 
viszont egyszerii megfontolassal levezetheto egy differencialegyenlet, amelybol 
egyreszt bizonyos feltetelek mel1ett kiszamithat6 a ket fazis egyensulyara vonat-

• Tclilctt II gli1. IIkkllr. hu II rlllYlldekkll1 cgycnNillyhlln vlln. 
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koz6 p = f(T) fiiggveny; masreszt ennek megoldasa nelkiil is nyerheto kvalita
tiv kep a ketfazisu rendszerek egyensulyara es elsorendii fazisatmenetere. 

Gondoljuk el, hogy a vizbe reverzibilis m6don hot vezetiink. A felvett hoener
gia arra fordit6dik, hogy a viz egy reszet gozze alakit sa, mikozben a homerseklet 
es a nyomas valtozatlan marad. Ezt az atalakulast nevezziik fazisatalakulasnak. 
A ketfazisu rendszer teljes anyagmennyisege alland6, ezert amennyivel a viz 
m6lszama csokken, a goze annyival megna. Vagyis: - Jn 1 = Jnz, ha az 1 index 
a vizre, a 2 a telitett gozere vonatkozik. Tekintsiik fiiggetlen valtoz6knak a 
homersekletet es a terfogatot. Az elso fOtetel szerint: 

JQ = dU+pdV = (au) dT+(au) dV+pdV. 
aT v av T 

Mivel a homerseklet alland6, ezert az elso tag zerus, masreszt az (1.103) szerint 

Ezt figyelembe veve: 

( au) + p = T(dP). 
av T dT 

JQ = T dp dV. 
dT 

(1.183) 

1 m6lnyi mennyisegii viz elparologtatasahoz sziikseges hot Q12-vel jelolve, 
ebbol az egyenletbol ad6dik: 

2 

f T dp dV. 
dT 

1 

Az elparolgas alatt a viz es a telitett goz egyensulya fennall, ezert a nyomas csak 

a T-tol fiigg. fgy a T dp sem fiigg a terfogat.t61, es emiatt kiemelheto az 
dT 

integralb61: 
2 

dp f dp Q12 = T - dV = T - (V2-V1). 
dT dT 

1 

Vi a viz, V2 a telitett goz m6lterfogata. Ebbol az egyenletbol az egyensulyi 
nyomas homerseklet szerinti derivaltja kifejezheto: 

dp Q12 
- = _ .. _--------_. 
dT T(V2 - VI) 

( 1.184) 

Ezt az egyenletct Clausius-Clapt'yron-l'{Jycn/l'/nck ncvc/.zuk. A Icvczctcllhi)1 
kitiinik. hogy cz ncrncsak a viz es tc1itctt gi):f. egycnslilyi {italakul{Is{Ira vonatko-
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zik, hanem barmely ket egymassal erintkezo es egyensulyban leva fazis un. 
elsorendii atalakulasara igaz. Elsorendiinek az olyan fazisatmeneteket nevez
ziik, amelyeknel a ket fazis kemiai potencialjai megegyeznek egymassal az 
egyensulyi homersekleten es nyomason, de a homerseklet es a nyomas szerinti 
derivaltak mar elternek. Maskent kifejezve: elsorendii fazisatalakulasnal a ke
miai potencia! folytonosan megy at az egyik fazisb61 a masikba, mig a derival
taknak veges ugrasuk van az egyensulyi atmenetnel. Keplettel kifejezve: 

1l1(P, T) = Ilz(P, T); 
(1.185) 

(Olll) # (01l2) 
oT p oT p 

es (Olll) # (OIl2) . 
op T op T 

Mivel a kemiai potencial az egy m6lnyi anyag szabadentalpiajaval egyezik meg, 
a kemiai potencial homerseklet, illetve nyomas szerinti derivaltjai az (1.134) 
osszefiigges alapjan az illeto anyag m6lentr6piajanak minusz egyszeresevel, 
illetve a m6lterfogataval egyenloek: 

-S; V. (1.186) 

A kemiai potencial derivaltjainak ugrasa teMt egyenertekii a m6lentr6pia, 
illetve a m6lterfogat ugrasaval. 

Visszaterve az (1.184) Clausius-Clapeyron-egyenlethez, latjuk, hogy ket fazis 
egyensulyi homerseklete es nyomasa kozotti kapcsolatot kifejezo p = f(T) 
fiiggvenyt ebbol a differencialegyenletbol akkor lehet kiszamitani, ha ismerjiik 
a Q12 atalakulasi honek es a V2 - V1 terfogatkiilonbsegnek a homerseklettol 
val6 fiiggeset. Az ut6bbihoz sziiksegiink van a ket fazis allapotegyenletere. 
A fenomenol6giai termodinamikaban ezek a mennyisegek a tapasztalatb61 
allapithat6k meg. Az atalakulasi ho egyes anyagokra egy-egy homersekleten 
ismert, de a Q12(T) fiiggvenyalak altalaban nem. Eppen ezert a p = f(T) fiigg
venyt csak neMny esetben, bizonyos megszorit6 feltetelek mellett lehet a Clausi
us-Clapeyron-egyenletbol kiszamitani. Viszont az egyenlet megoldasa neIkiil is 
j6 kvalitativ kepet kaphatunk a ket fazis egyensulyar61, illetve az elsorendii 
fazisatmenetekrol. Vegyiik sorra az egymas mellett egyensulyban leva ketfazisu 
rendszereket. 

1. Nezziik eloszor azt az esetet, amikor az egyik fazis folyadek (I-essel jelol
jiik), a masik gaz (2-essel jelolve). A tapasztalat szerint az 1 m6lnyi mennyisegii 
anyag folyekony fuzisanak VI terfogata kisebb, mint az 1 mol gaz V2 terfogata: 
VI < V 2' Ahhoz, hogy a folyekony fuzis elptirologjon, hot kell vele kozolniink. 
Az 1-+ 2 atmenethez sziikseges QI2 Iitalakul<isi ho tchtit pozitiv: QIZ>O. Ezek 
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figyelembevetelevel az (1.184) egyenletbol azt kapjuk, hogy a dp > 0. Ez azt 
dT 

jelenti, hogy parolgasnal a homerseklet emelesevel az egyensulyi nyomas is no. 
2. Vegyiik most a szilard (1) es a folyekony (2) fazis egyensulyat es a koztiik 

lehetseges elsorendii fazisatmenetet. Az (1) - (2) atmenet az olvadas. Ehhez hot 
kell kozolniink a szilard fazissal. A Q12 teMt most is pozitiv: Q12 > 0. A m6lter
fogatok viszonyat tekintve az anyagok ket csoportba sorolhat6k. A legtobb 
anyag olvadaskor kiterjed, vagyis V1 < Vz. Ezeket nevezziik normalis anyagok-

nak. Ilyenekre dp > ° az egyensulyban. EzekneI az anyagoknal magasabb 
dT 

olvadasi homerseklethez magasabb nyomas tartozik, es forditva. Tehat hason-
16an viselkednek, mint a parolgasnal. 

Erdekes, hogy a viz es a jeg kozotti fazisatmenet az abnormalis anyagokra 
jellemzo m6don megy vegbe. Kozismert, hogy ajeg m6lterfogata nagyobb, mint 

a vize: V1 > Vz. Ennek megfeleloen dp < 0, vagyis a nyomas emelkedesevel 
dT 

csokken a jeg olvadasi homerseklete. Ez a magyarazata annak, hogy a korcso
lyaz6 szinte surl6dasmentesen siklik a jegen. A korcsolya alatt a suly kovetkez
teben megnott a nyomas. A nagyobb nyomashoz alacsonyabb fagyaspont 
tartozik es emiatt az adott homersekleten a korcsolya alatt megolvad a jeg, 
vekony vizreteg keletkezik, ami nagy mertekben lecsokkenti a surl6dast. 

3. Vegiil vizsgaljuk meg a szilard es a gaz fazisok egyensulyat, illetve a 
kozottiik lehetseges fazisatmenetet. A szilard fazisb61 (1) a gaz fazisba (2) 
1Orteno atmenetet nevezziik szublimaci6nak. A Q12 atalakulasi ho pozitiv, 
tovabba a szilard fazis m61terfogata kisebb, mint a megfelelo gazfazise: V 1 < V2 . 

EnneIfogva a szublimaci6nal dp > 0, vagyis a homerseklet emelesevel megno az 
dT 

egyensulyi nyomas is. 
A Clausius-Clapeyron-egyenletre alapozott fenti kvalitativ megallapitasaink 

attekintheto m6don osszefoglalhat6k a p-T sikon felvett abraval. Ezen a 
p = f(T) fiiggvenyeket abrazoljuk termeszetesen kozelito ervennyel, hiszen e 
gorbekrol csak azt tudjuk, hogy a nyomas a homerseklettel mono ton no vagy 
csokken. Az egyensulyi homersekletet es nyomast osszekapcsol6 p = f(T) fiigg
veny gorbeit fazisgorbeknek nevezziik. Ezek men ten egyensulyban van egym{ts
sal a megfelelo ket fazis, illetve ezek pontjaiban lehetnek elso rendii atmenetek 
a ket fazis kozott. A szilard fazisb61 a folyekonyba torteno atmenetnel - mint 
mondottuk - az anyagok egy reszenek egyensulyi nyomasa csokken, a tobosege 
viszont no a homerseklet emelesevel. Az ut6bbiakat normalis, az elobbiekct 
abnormalis atmeneteknek nevezziik. Ennek megfeleloen ket [tbnit keszithctGnk 
(11. es 12. abra). Mindegyik abnln van egy pont, amelyen mind a harom fazis 
egyensulyban van egymassal. Ez az un. harmaspont. A cscppfoly()s es a Icgncmu 
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fazisok kozotti egyensuly fazisgorbeje az egyes anyagok minosegetol fiiggo un. 
kritikus pontig megy. E folott eltiinik a ket fazis kozotti kiilonbseg, az anyag 
csak gazfazisban lehet jelen. Mas szoval, a gazok csak a kritikus pont alatt 
cseppfolyosithatok. 

p 

szilard 
Kr 

legnemu 

'h 7k T 

11. libra 

p 

Po = 1 atm 

~ 

7k T 

12. libra 

Az 11. abrar61latszik, hogy a fenti ertelemben normalisan viselkedo anyagok 
a harmaspont alatt folyadekfazisban nem leteznek. Az abnormalisan viselkedo 
anyagoknal viszont a szilard fazisnak van felso hatara, nevezetesen a harmas
pont feletti homersekleten szilard fazis nem letezik. Mint emIitettiik, a viz 
abnormttlisan viselkedik a fagyasmil. Ennek megfeleloen a harmaspont felett jeg 
nines, viszont a viz a hllrmaspont hilmcrscklcte aUI is hiitheto, ha a nyomast 
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megfeleloen magasra emeljiik. Masreszt a harmaspontnak megfele16 nyomas 
alatt nem letezik a H 20 cseppfolyos halmazallapota, a viz. Ebben a tartomany
ban a jeg kozvetleniil vizgozze alakul szublimaciovai. 

A vizre vonatkoz6 fontosabb adatokat erdemes itt felidezni. A kritikus pont 
homerseklete Tk = 647,36 K, nyomasa Pk = 218,3 atm *. A harmaspont homer
seklete Th =273,16 K, nyom~sa 4,58 torr*. A fagyaspontpo= 1 atm nyomasmil 
To=273,15 K=O ·C**. 

Mivel a tiszta anyag harmaspontjanak homerseklete egyertelmiien meg van 
hatarozva, ezert a harmaspont kiilonosen alkalmas a homerseklet egysegenek 
a megvalasztasara. Az SI-ben a homerseklet egysege a viz harmaspontja termo
dinamikai homersekletenek 273,16 szazad resze. Ezt az egyseget nevezziik kel
vinnek. A mindennapi eIetben ehelyett nalunk altalaban a .Celsius-fokot hasz
naljuk. A Celsius-fokban mert homersekletet I-vel jelolve: 

1= T- To, 

ahol T a kelvin ben mert homerseklet es To = 273,15 K. 
Vannak anyagok, amelyeknek a szilard halmazallapota tobb fazisbanelofor

dul, pI. a ken monoklin es rombos kristalym6dosulatokban letezhet. Egyfajta 
anyagnak negy fazisa egyiitt nem lehet egyensulyban, legfeljebb harom. Ez a 16. 
pontban ismertetesre keriilo altalanos ervenyii szabalynak a kovetkezmenye. 
A negy fazis koziil negyfeIekeppen valaszthato ki harom kiilonbozo fazis, 
amelyek egy-egy harmaspontban egyensulyban lehetnek. A negyfazisu rendszer-

p 

rombos 
szilard 

folyekony 

legnemu 

T 

13. libra 

__ 10_1 325 Pa. 
• I atm = 101 325 Pa, 1 torr -

760 
•• A harmaspont 1'h hilrncrscklctc nagyon kiizcl van II 7~, lilgyIlsponthm., dc nCIlI cgyczik mCIt 

vele. 
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nek negy Mrmaspontja lehet. A kristalyos modosulatoknal elOfordul,hatnak 
metastabil egyensulyi allapotok is. Ezek fenomenologiai leirasanal tekintetbe 
kell venni a fazisokat elvalaszto feliiletek men ten fellepo feliileti fesziiltseget is 
az egyensuly targyalasanal. Ettol mi eltekintiink, csupan a teljesebb informacio 
kedveert jegyeztiik meg, hogy ilyenek is vannak. A ken egyik harmaspontja 
metastabil, ezert csak harom stabil harmaspontja van. A 13. abra szaggatott 
vonalai a metastabil egyensuly fazisgorbeit jelzik. 

Terjiink vissza a Clausius-Clapeyron-egyenlethez, es vegyiink olyan peldat, 
amelyre kozelito jelleggel ugyan, de megoldhato az egyenlet. A vizsgalt rendszer 
legyen ismet folyadek es a vele egyensulyban levo telitett goze. Feltessziik, hogy 
az egyensulyi homerseklet meglehetosen messze van a kritikus pont homersekle
teto1. Ebben a homerseklet-tartomanyban a folyadek molterfogata sokkal ki
sebb, mint a goze, vagyis V1« V2, es ezert az (1.184) egyenletben Veet elhagy
juk a V2 mellett; masreszt a gozre kozelitoleg hasznalhatjuk az idealis gaz 
allapotegyenletet: V2 = RTlp. A telitett goz nyomasat meghatarozo Clausius
Clapeyron-egyenlet ebben a kozelitesben: 

dp = Q12P 
dT RT2' 

Feltessziik meg azt is, hogy a Q12 parolgasi ho nem fiigg (vagy gyengen fiigg) 
a homerseklettol, teMt allandonak veheto. 

Ebben az esetben a megoldas: 

Itt Po a goz nyomasafjelentene a T ~ 00 homersekleten. A keplet azonban a 
feltevesek ertelmeben a kritikus pontnaI joval alacsonyabb homersekletekre ad 
jo kozelitest, magas homersekleteken nem ervenyes. 

A Clausius-Clapeyron-egyenletet felhasznalhatjuk arra is, hogy a Q12 Mala
kulasi honek az egyensulyi fazisgorbe menti valtozasat meghatarozzuk. Ez 
tulajdonkeppen azt jelenti, hogy az atalakulasi honek az egyensulyi homersek
lettol es a nyomastol val6 fiiggeset hatarozhatjuk igy meg. 

A fazisatalakulas reverzibilis folyamat, ezert JQ = TdS; es mivel kozben a 
homerseklet allando, az atalakulasi hore a 

(1. 187) 

keplet irhat6. Kepezziik a Q12-nek a homerseklet szerinti derivaltjat a fazisgor
be menten. 

( dQI2 ) _ [(iJS2
) (as l

) ] [(OS2) (OSI) ] dp ~dT 1""1" - S2 - SI + T ~7~T P -~7' p + T -~}P- T- ap T dT = 

82 'SI + 1"/ ((1'')"2) ,,(ilSI) -1 j 1"[' (ilS2) - (as l ) 1 QI~, __ ~ __ ~ 
tiT I' til' I'~ tip T tip .,.. T( Vl - VI) . 
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Vegyiik figyelembe az (1.105) es (1.106) alapjan adodo 

(:~)p = ~Cp; (~;)T = -(~~)p 
osszefiiggeseket. 

(
dQ 12) = Q12 +Cp2 -Cp1 - Q12 [(OV2) _(OVI) J. (1.188) 
dT 1"=1'2 T V2- VI aT p aT p 

Ismet feltessziik, hogy a homerseklet joval a kritikus pont homerseklete alatt 
van, masreszt folyadek es gaz fazisatmenetere gondolva, a gazfazisra az idealis 
gaz allapotegyenletet alkalmazzuk, es tekintetbe vessziik, hogy egy mol gaz V2 

terfogata sokkal nagyobb, mint az ugyanennyi anyag folyadekfazisanak VI 

terfogata: V2 » VI' E kozelito ervenyii feltevesek mellett a VI es a (OVI) 
aT p 

elhagyhato a fenti kepletben, a (OV2) pedig az allapotegyenlet alapjan Rip-vel 
aT p 

helyettesitheto. fgy a Ql2 parolgasi honek a fazisgorbe menti homersekletfiigge
sere kapjuk: 

(1.189) 

Alkalmazzuk ezt a kepletet viz es telitett gozenek egyensulyara. A keplet erve
nyessege szempontjabol szoba joheto homerseklet-tartomanyban a telitett viz
goz molhoje a meresek tanusaga szerint negativ, ezert az (1.189) egyenlet 
jobb oldala is negativ. A Q12 parolgasi (vagy forrasi) ho ennek megfelelo
en a homerseklet emelkedesevel csokken. Ezt az eredmenyt a meresek iga
zoljak. 

Vegiil vizsgaljuk meg a ket fazisbol allo rendszer egyensulyhoz vezeto allapot
valtozasat, az un. kiegyenlitodesi folyamatot. Tegyiik fel egyelore, hogy a 
homerseklet es a nyomas allando, es az egyes fazisok anyagmennyisege valtozik. 
Az egyik fazis molszama kezdetben legyen nl , a masike n2 • A rendszert a G szaba
dentalpiaval jellemezziik, mely a T, p, n l es n2 fiiggvenye: G = G(p, T, nt, n2)· 

Most T es p feltevesiink szerint allando, ezert a G elemi megvaltozasa az (1.170) 
osszefiigges szerint a molszamok valtozasaval van kapcsolatban: 

dG = fit dn l + fi2 dn 2 · 

Mivel n l + n2 = all., ezert dn2 = - dn t es igy 

dG = (Ill - fil) dn l · 

Az egyensulyi <'Illapotra a korabban tanultak szerillt a szahadcntalpia minimu-
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rna jellemzo. A kiegyenlitodesi folyamat alatt a szabadentalpia a minimalis 
erteke fele kozeledve csokken. Vagyis: 

(1.191) 

Ebbolleolvashat6, hogy ha dn l < 0, akkor III > 1l2' es forditva, a dn l > 0 eseten 
III < 1l2· Szavakkal kifejezve: a nemegyensulyi kiegyenlitodesi folyamat soran 
mindig a nagyobb kemiai potencialu fazisb61 megy at anyag a kisebb kemiai 
potencialuba. A folyamat alland6 erteken tartott homerseklet es nyomas mellett 
addig tart, amig a kezdetben nagyobb kemiai potencialu fazis teljesen elfogy, 
es az egesz anyag a kisebb kemiai potencialu fazisba keriiI. Ekkor a rendszer 
szabadentalpiaja eleri a 

(1.192) 

minimalis erteket, ami az adott homersekleten es nyomason az egyensulynak 
felel meg. 

Ahhoz, hogy a nemegyensulyi III =1= 112 kezdeti allapotb61 kiindulva olyan 
egyensulyhoz jussunk, amelyben mindket fazis jelen van, meg kell valtoztatnunk 
a homersekletet, vagy adott homersekleten a nyomast, amig el nem erik az 
egyensulynak megfelelo erteket. Ekkor a ket fazis kemiai potencialjai megegyez
nek egymassal, es leall az egyik fazisnak a masikba val6 atalakulasa. Ha az adott 
egyensulyi homersekleten es nyomason megvaltoztatjuk egy kicsit a kiilso felte
teleket (pI. hot visziink a rendszerbe), akkor az egyik fazisb61 egy bizonyos 
mennyisegii anyag atalakul a masikba; pI. melegites hatasara valtozatlan ho
mersekleten es nyomason a jeg egy resze megolvad. Ez a j61 ismert halmazalla
pot-valtozasoknak, vagy mas sz6val kifejezve, az elsorendii fazisatalakulasnak 
egyik formaja. 

A ketfazisu rendszer egyensulyahoz vezeto fenti folyamatok szemleletesse 
tehetok a ket fazis Ill(T,p), 1l2(T,p) kemiai potencialjainak alland6 homersek
leten, illetve alland6 nyomason vett kvalitativ abrazoiasavai. 

Vegyiik eloszor azt az esetet, amikor a homersekletet tartjuk alland6 erteken, 
es a nyomast tekintjiik fiiggetlen valtoz6nak. AneIkiil, hogy a Ill(P), 1l2(P) 
fiiggvenyeket konkretan ismernenk, a gorbek kozelito menetet, tehat a gorbek 
jelleget, a nyomas szerinti elso es masodik derivaltak alapjan felvazolhatjuk. 
A kemiai potencial nyomas szerinti derivaltja alland6 homersekleten az (1.186) 
masodik keplete szerint a m6lterfogattal egyenlo, tehat pozitiv. EnneIfogva a 
gorbe a nyomas novekedesevel mono ton no. A masodik derivalt a m6lterfogat 
elso derivaltja alland6 homersekleten. Mivel a kiilso nyomas novelesevel a 
terfogat csokken, ezert a 1l(P) p szerinti masodik derivaltja negativ. A gorbe 
tehat alulr61 konkav. Egyensulyban a ket kemiai potencial megegyezik, ezert a 
Po egyensulyi nyomasmil a ket gorbe metszi egymast. U.sd a 14. abrat. Tekint
sUnk eJ(lSZ()r olyan ncmcgycnsulyi {Illapotnt, amelynek nyomasa az adott ho
mersckleten kiscbb az cgycnsulyi nyomllsn{t1, P < Po. Az abra szerint ennel a 
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nyomasnal 112 > Ill' es ezert a fentiek ertelmeben a masodik fazis alakul at az 
elsobe az adott homersekleten es nyomason. Az egyensuly akkor all be, amikor 
a masodik fazis eltiinik. Mivel a p < Po nyomasertekekre a III gorbe meredeksege 
nagyobb, mint az ugyanazon nyomason vett 112 gorbee, ezert az (1.186) szerint 
a nagyobb m6lterfogatu fazis lesz a stabil egyensulyi allapot. A po-nat nagyobb 
nyomason viszont a kisebb m6lterfogatu masodik fazis a stabii. Az abran a 
fiiggoleges nyilak mutatjak a p < Po, illetve a p > Po nyomason a fazisatmenetek 
iranyat. 

Az abrar61 az is leolvashat6, hogyan viselkedik egy egyensulyban levo ketfazi
su rendszer, ha a nyomast kicsit megnoveljiik. A ket gorbe metszespontjat6t. 
jobbra mozdulunk el, es mint latjuk, itt a nagyobb m6lterfogatu (meredekebb) 
fazis alakul at a kisebb m6lterfogatuba, hogy bealljon a nagyobb nyomashoz 
tartoz6 stabil egyensulyi allapot. 

Most nezziik azt az esetet, amikor a nyomast tartjuk alland6 erteken es a 
homerseklet lesz a fiiggetlen valtoz6. Milyen a ket fazis kemiai potencialjait 
abrazol6 gorbek menete? Erre most is az elso es a masodik derivattakb61 
kovetkeztetiink. Az (1.186) elso keplete szerint 

(all) = -So 
aT p 

Mivel az entr6pia pozitiv mennyiseg, ezert ez a homerseklet szerinti elso derivult 
negativ. A kemiai potencial tehat monoton csokkeno fUggvenye a homerseklet
nek alland6 nyomason. A masodik derivalt: 

-- (~i)" 
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ami szinten negativ, es emiatt a gorbe alulr61 konkav. A 15. abra szerint a III (1') 
fiiggveny gorbeje meredekebben esik Ie, mint a lliT)-e. Ennek megfeleloen az 
elso fazis m6lentr6piaja nagyobb, mint a masodik fazise. A Ht gorbe metszes
pontjahoz tartoz6 To homersekleten a ket fazis egyensulyban van egymassal az 
adott nyomason. Ha a homerseklet kisebb To-nal, 1'< To, akkor az elso fhis 
atmegy a masodikba, es ez lesz a stabil allapot. A To-nal magasabb homersekle
ten ez forditva van, ekkor a masodik fazis megy at az elsobe. Az abran levo 
nyilak a folyamat iranyat mutatjak. 

Az abrar61 itt is leolvashat6, hogy mi tortenik az egyensulyban levo ketfazisu 
rendszerrel, ha a homersekletet a To fole emeljiik. A kisebb m6lentr6piaju fazis 
atmegy a masikba. Az atalakulasi ho Q21 = T(Sl - S2) > O. A folyamat tehat 
hOfelvetellel jar egyiitt. A rendszer hot von el a kornyezetetol, ami viszont a 
homerseklet esokkeneset eredmenyezi. Ez az altalanosabb ervenyii Le Chatelier
elvnek egy speeialis megnyilvanulasa. Az ely szerint ugyanis egy rendszer. allapo
ta kiilso hatasra ugy valtozik meg, hogy a valtozas a kiilso hatast esokkenteni 
igyekszik. 

15. Masodrendii fazisatalakulasok. 
Para- es ferromagneses anyagok 

Az elsorendii fazisatmeneteket - mint az elozo pontban lattuk - az jellemzi, 
hogy a ket fazis kemiai potencialjai megegyeznek egymassal az atalakulasi 
homersekleten es nyomason, de a homerseklet es a nyomas szerinti derivaItak-

nak ugrasuk van az egyik fazisb61 a masikba val6 atmenetneI. Mivel (~~) p 

- s es (all) = v, ut6bbi azt jelenti, hogy a ket fazis m61entr6piaja es 
ap T 

m6lterfogata kiilonbozik egymast61: S 2 =1= S 1, V 2 =1= V l' A termeszetben ieteznek 
olyan fazisatmenetek is, amelyeknel nemesak a kemiai poteneialok, hanem 
azoknak a homerseklet es a nyomas szerinti elso derivaltjaik is megegyeznek, 
vagyis S2 = Sl es V2 = V1 a ket fazis egyensulyi homersekleten es nyomasan, 
tehat a fazisgorbe menten, de a 

(~) = (a~ (1.193) 
apaT aT) p 

masodik deriva.ltaknak ugrasuk van. Az ilyen fazisatalakulasokat masodrendu
eknek nevezziik. Mivel ezeknel az entr6pia nem valtozik meg, ezert ezek nem 
jarnak egyutt hOfelvetellel vagy holeadassal, viszont ugnisszeriien valtozik a 
m6lho. a kompresszibilitas es a hotaguhisi egyutthat6. 

A reszletesebb vizsg~tlatok azt mutatjltk. hogy a mllsodn:ndli fuzisatmenctek 

H2 

altalaban kapesolatba hozhat6k a test szimmetriajat jellemzo valamilyen tulaj
donsag hirtelen megvaltozasaval. Jellegzetes pelda a ferromagneses anyagok 
spontan magnesezettsegenek a megsziinese a Curie-ponton. Itt a magneses 
anyag szimmetriajanak hirtelen megvaltozasar61 van sz6, ugyanis a ferromagne
ses allapotb61 a paramagnesesbe val6 atmenetnel az elemi magnesek szimmetri
kus elrendezodese ugrasszeriien megvaltozik. A masodrendii fazisatalakulasok
nak tehat egyikjellemzo sajatsaga az, hogy a test szimmetriaja a legtobb esetben 
az atalakulasi pontban ugrasszeriien valtozik meg. Masreszt a fentiekbol kovet
kezik, hogy a test makroszkopikus allapotaban nines ugrasszerii valtozas, az 
folytonosan vaItozik. Ezert szoktak a masodrendii fazisatalakulasokat folyto
nosnak nevezni. A ketfajta fazisatalakulas kozotti lenyeges kiilonbseget mutatja 
pI. az, hogy mig az elsorendii atalakulas atmeneti pontjaban ket kiilonbozo 
allapotu test van egymassal egyensulyban, addig a masodrendii fazisatalakulas
nal az atmeneti pontban a fazisok makroallapotai megegyeznek. 

A ket fazis kemiai poteneialjai a masodrendii fazisatalakulasoknaI is meg
egyeznek: III (p, 1') = 1l2(P, 1'). Ebbol kovetkezik, hogy az atmenet nemesak egy 
ponton kovetkezik be, hanem az atalakulasi pontok itt is a p-l' sik egy folytonos 
vonala men ten helyezkednek eI. Emlekezziink vissza, hogy az elsorendii fazisat
menetekneI a fazisgorbe erintojenek iranytangense (a dp/dT derivalt) kifejezheto 
a m6lentr6pia es a m6lterfogat valtozasanak a hanyadosaval. E kapesolatot 
adja meg a Clausius-Clapeyron-egyenlet, amely most nem alkalmazhat6, mert 
a masodrendii atmenetekneI az egyenlet jobb oldala hatarozatlan, hiszen mind 
a m6lentr6pia, mind a m6lterfogat folytonosan valtozik, es igy a jobb oldal 0/0 
alaku. Azonban konnyen levezethetok azok az egyenletek, amelyek a Clausius
Clapeyron-egyenlet helyere lepnek. Ezek kapesolatot teremtenek a m6lho, a 
kompresszibilitas es a hotagulasi egyiitthat6 ugrasai kozott. Jeloljiik L1A-val az 
A fizikai mennyiseg ugr.asat. Mivel a masodrendii fazisatmeneteknel a m6lent
r6pia es a m6lterfogat folytonosan vaItozik, ezert ugrasaik zerusok: 

L1S=O, L1V=O. 

Differeneialjuk ezeket az egyenleteket a homerseklet szerint az <italakulasi gorbe 
menten. Az ut6bbi azt jelenti, hogy a homerseklet tetszolegesen valtozhat, de 
a nyomas mar e gorbe szerint fiigg a homerseklettol. fgy a keresett egyenleteket 
kapjuk: 

.1 (as) + .1 (as) dp = 0, 
aT p ap T dT 

(1.194) 

.1 (~~ + .1 (a~ ~I! = O. 
aT}p ap)TdT 

(1.195) 

Yegyiik figyclcmbc liZ (1.105) cS HZ (1.106) kcplct alapj;in adbd6 
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(~~)p = ~Cp; (~:)T -(~~p 
osszefiiggeseket. Az (1.194) egyenlet ezaltal a kovetkezokeppen irhato: 

ACp _ dp A (a~ = O. (1.196) 
T dT aT)p 

Az (1.195), (1.196) egyenleteket a masodrendii fazisatalakulasokra vonatkozo 
Ehren/est-egyenleteknek nevezziik. Az IX hotagulasi egyiitthato es a K kompresz
szibilitas 

IX = ~(~~/ K = - ~(~~T 
definicios egyenleteit figyelembe veve, az (1.195) es (1.196) 'egyenletek a kovetke
zokeppen alakulnak: 

dp 
AIX- - AK = 0 

dT ' 

ACp _ dp VAIX = O. 
T dT 

Ezek az egyenletek egyreszt kapcsolatot teremtenek a Cp , IX es K ugrasai kozott, 
masreszt az atalakulasi gorbe meredekseget kifejezik ezekkel az ugrasokkal: 

dp ACp dp AIX 
dT TV AIX vagy dT AK 

(1.197) 

Az utobbi ket egyenlet egybevetesebol adodik: 

(
dP)2 

ACp = T dT V AK. 

Eszerint a molho es a kompresszibilitas ugrasainak az elojele megegyezik, vagyis 
mindketto egyszerre csokken vagy novekszik. 

A masodrendii fazisatalakulasok elmeIete a statisztikus fizika kereten beliil 
adhato meg, ugyanis figyelembe kell venniink az anyag szerkezetere vonatkozo 
ismereteket is. A jelenseg lenyeges vomisai azonban a fenomenologiai termodi
namika modszereivel is erzekeltethetok. Ezt a kovetkezokben egy test ferromag
neses allapotabol paramagnesesbe valo atmenetenek vazlatos tanulmanyozasa
val mutatjuk meg. 

Mint fent emlitetliik, a masodrendii fazisatmenetek a test valamilyen szim
mctriatulajdonsilg;{lhan hcitll6 hirtclcn vilItozassal hozhat6k kapcsolatba. 
A szimmctri:mak a jcllcmzeserc Lalldau nyom:m egy parametert hasznalunk, 
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amit rendparameternek neveziink. Az elnevezes arra utal, hogy ez tekintetbe 
veszi bizonyos ertelemben a test alkotoreszeinek a rendezettseget, vagyis a 
szimmetriajat. Feltessziik, hogy a rendparameter a nemszimmetrikus fazisban 
zerustol kiilonbozo (pozitiv vagy negativ egyarant lehet), szimmetrikusban 
zerus, es folytonosan tart zerushoz, amint a rendszer allapotaval az atalakulasi 
ponthoz kozelediink (hiszen masodrendii az atmenet). 

A rendszert tehat a szokasos allapotjelzokon kiviil a rendparameterrel is 
jellemezziik, es ennek megfeleloen a termodinamikai potencialok ettol is fiigg
nek. A vizsgalt rendszer fizikai sajatsagai es a problema termeszete hatarozzak 
meg, hogy mit vatasztunk rendparameternek. A magneses anyagok tanulma
nyozasanal celszerii a magnesezettseget (a terfogategyseg vagy egy molnyi anyag 
magneses nyomatekat) vatasztani. 

A termodinamikai potencialok sorbafejthetok az atalakulasi pont kornyeze
teben a rendparameter szerint, es mivel ez ebben a tartomanyban kicsi ertekeket 
vesz fel, ezert a sorfejtesben eleg az elso nehany tagot megtartani. Az egyensulyi 
allapotban a termodinamikai potencial a minimumat veszi fel, ezert megkeres
siik azt a rendparameter-erteket, amely ennek a minimumnak felel meg. fgy 
sikeriil a rendparametert a tobbi egyensulyi allapotjelzovel (p-vel es T-vel) 
kifejezni. 

Nezziik.most az elmondottakat a ferromagneses allapotnak paramagnesesbe 
valo atmenetere alkalmazva. A ferromagneses anyagoknak kiilso magneses ter 
neIkiil is van eredo magneses nyomatekuk. A korabbiakhoz hasonloan most is 
egy molnyi ferromagneses anyagot gondoljunk el, amelynek eredo magneses 
nyomatekat M-mel jeloljiik. A kemiai potencial abban az altalanos esetben, ha 
kiilso magneses ter is van: 

f1. = U-TS+pV-HM, (1.198) 

H a magneses ter erosseget jelenti. A - HM utolso tag az M nyomateku magnes 
potencialis energiajat jelenti a H erossegii magneses terben*. frjuk a f1. kemiai 
potencialt a 

f1. = f1.*- HM (1.199) 

alakba. Nyilvanvalo, hogy f1.* a test kemiai potencialja kiilso magneses ter 
jelenlete neIkiil. Mivel a ferromagneses anyagoknak ekkor is van un. spontan 
magnesezettsegiik, ezert f1.* a T homersekleten es p nyomason kiviil az M-tol is 
fiigg, tehat f1.* = f1.*(T, p, M). Ezt a fiiggvenyt most sorbafejtjiik az M magneses 
nyomatek (mint rendparameter) szerint az atalakulasi pont (M = 0) kornye7;ete
ben, es mivel ebben a tartomanyban M kicsi, ezert a magasabb hatvanyai 

• Nagy Karoly: Eleklrodinamika. 4. kiadas. TankiinyvkilldiJ, Budapest, 19K5. KK. o. Itt III. 

elektromos dipolus pOlencialis energiajanak kifejezcse van megudvII. umclyhill uz iSlllerl megfclellc
lcs alapjan erlhelilve v{lIik liZ itt alkalllluzott 11M energiutug. 
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elhagyhat6k. Feltessziik meg az egyszeriiseg kedveert azt is, hogy a vizsgalt test 
izotrop. Ez azt jelenti, hogy az M ..... - M transzformaei6val kapott allapot az 
eredetivel fizikailag egyenertekii, ezert a kemiai poteneialt a transzformaei6 nem 
valtoztathatja meg. Ebbol viszont kovetkezik, hogy a sorfejtesben esak paros 
hatvanyu tagok lehetnek. A mondottak ertelmeben, M negyedik hatvanyanal 
megallva, kapjuk: 

/l(T,p,M,H) = /l*(T,p,O)+ A(T,p) M2+ B(T,p) M4_MH. (1.200) 
2 4 

Az A(T, p), B(T, p) sorfejtesi egyiitthat6k a homersekletnek es a nyomasnak a 
fiiggvenyei. 

A termodinamikai egyellsulynak megfelelo magnesezettseget abb61 a kovetel
menybol hatarozhatjuk meg, hogy a kemiai potenciallegyell minimalis az adott 
homersekleten es nyomason. Ennek feltetele: 

(:;)T,P = 0, ( 
fP/l) --2 > O. 
aM T,p 

A derivalasokat elvegezve, az egyensuly feltetelere kapjuk, hogy 

M[A(T,p)+B(T,p)M2]-HM = O. 
A(T,p)+ 3B(T,p)M2 > O. 

(1.201) 

(1.202) 

HM-mel a magneses tererossegnek M-iranyu osszetevojetjeloltiik, amit a kesob
biekbell egyszeriien H-nak irunk. U gyanis kiilso ter jelenleteben az indukalt 
magnesezettseget vizsgciljuk, ez pedig az alkalmazott kozelitesben H-val egyira
nyU. Az egyensulyi allapothoz tartoz6 magnesezettseg az (1.202) osszefiiggesbol 
szamithat6 ki, mint a T-nek, p-nek es a H-nak a fiiggvellye. Ezt az M(T, p, H) 
fiiggvenyt az (l.200)-ba visszateve megkapjuk a magnes kemiai poteneialjat az 
egyensulyi allapotban. 

Tekintsiik eloszor azt az esetet, amikor kiilso magneses ter nines (H = 0). 
Az egyensuly feltetele az 

M[A(T,p) + B(T,p)M2] = 0, 
A(T, p) + 3B(T, p)M2 > 0 

egyenletre, illetve egyenlotlensegre egyszeriisodik. 

(1.203) 

Az elso egyenletnek ket gyoke van: M=O, illetve M = V _ A(T,p) . 
B(T,p) 

Az M = 0 megoldas a paramagneses allapotnak felel meg. Ez akkor lesz stabil 
egyensulyi allap_ot,haaz (1.203) egyenlotlenseg is teljesiil, vagyis A(T, p) > o. 

V 
A(T, p) ,. 

Az M = - mcgoldas adJa a ferromagneses allapotot, ugyanis 
8(1',,,) 

ekkor M #. 0, tebat van a testnek spontan magnesezettsege. Ez az allapot akkor 
stabil, ha A(T, p) < 0, mert az egyenlotlensegbol most a - 2A > 0 feltetel ad6-
dik, ami az A < 0 esetben teljesiil. A B(T, p )-nek viszont pozitivnak kell most 
lennie, mert esak akkor lesz a magneses nyomatek val6s mennyiseg. A para
magneses allapotban tehat A(T, p) > 0, a ferromagnesesben A(T, p) < O. 
Az egyik fazisnak a masikba torteno atalakulasa azon T es p ertekekneI kovetke
zik be, amelyek kielegitik az 

(1.204) 

egyenletet. Ezek a Te, Pc szamparok, az un. Curie-pontok a Jr T sikon egy 
folytonos vonal, a T= Tip) men ten helyezkednek el. Ez a fazisatalakulasi 
gorbe. 

A fentiek alapjan meghatarozhat6 a ferromagneses anyag M magneses nyo
matekanak homerseklettol val6 fiiggese a Curie-pont kozeleben. Fejtsiik sorba 
az A(T,p) egyiitthat6t a homerseklet szerint a Curie-pont kornyezeteben. A li
nearis tagra szoritkozva, az (1.204) tekintetbevetelevel kapjuk: 

A(T,p) = (aA(T,p») (T- TJ. 
aT T=Tc(p) 

(1.205) 

Arr61, hogy az A(T, p) fiiggveny adott nyomason a homerseklettel no vagy 
esokken, a fenomenol6giai elmeIet nem mond semmit. Ezt a tapasztalatb61 kell 
venniink. A megfigyelesek alapjan arra lehet kovetkeztetni, hogy az A(T, p) 
alland6 llyomason a homerseklet emelesevel no, a T szerillti derivaltja tebat 

pozitiv: (aA) > O. Ezt figyelembe veve, az (l.205)-bollatszik, hogy a Curie-
aT p 

pontnal magasabb homersekleteken (T> Te) az anyag paramagneses allapotban 
van, ugyallis ekkor A(T, p) > O. A T< Te homersekleteken talaljuk a ferro mag
neses allapotot. Ha az A( T, p) fiiggveny (1.205) alakjat behelyettesitjiik a ferro-

magneses anyag magneses nyomatekanak M = V -~ kifejezesebe, megkapjuk 

az M homerseklettol val6 fiiggeset a Curie-pont kozeleben: 

M ~V G:)'VT,- T 
Be 

(1.206) 

Eszerint a ferromagneses anyag spontan magnesezettsege a Tc- T homerseklct
kiilonbseg negyzetgyokevel aranyosan tart zerushoz, amint kozeledilnk a Curic
ponthoz. 

Szamitsuk ki a test kemiai potencialjat mind a para-, mind a ferromagncses 
allapotban, majd ebbol az (1.186) alapjan a m61cntropiilt es a moltcrfogatot. 
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A kemiai potencial paramagneses allapotban (M = 0): 

Pp = p*(T, p, 0), (1.207) 

ferromagnesesben pedig: 

A2(T ) 
- *(T 0)- ,p 

Pf - P ,p, 4B(T,p) (1.208) 

Ezeket T, illetve p szerint differencialva, a molentropia es a molterfogat kifejeze
seit kapjuk a megfelel6 allapotokban: 

S = _ (vpp) 
p vT 

p 

(1.209) 

(1.210) 

(1.211) 

(1.212) 

A Curie-pontban A(Tc (P» = 0, es ennek aJapjan az (1.209)-(1.212) kifejeze
sekb61latszik, hogy a kemiai potencialok, valamint a molentropiak es a mo1ter
fogatok az atalakulasi pontban megegyeznek: Pp=Pf' Sp=Sf' Vp= Vf' Ez a 
fenti definicioval osszhangban azt jelenti, hogy a para- es ferromagneses allapo
toknak egymasba vale atmenete masodrendii fazisatalakulas. 

Nezziik meg azokat a jellegzetes mennyisegeket is, amelyeknek ugrasuk van 
az atmenetneI. Ilyenek a molha, a kompresszibilitas es a h6tagulasi egyiitthato. 
A molha ugrasa a Curie-pontban: 

[ V] 1 T (VA)2 ,1Cp = Te aT (Sf- Sp) . = - -.-!. - . 
Tc 2 Be vT e 

(1.213) 

Mivel a 8(' > 0, czcrt a ferromagneses allapotban nagyobb a test molh6je, mint 

a paramagnesesben. Az atalakulasi pontban Cp-nek veges ugrasa van. 
A kompresszibilitas valtozasa: 

,11(= _~,1(V~ 
V VP)T 

__ 1 (VA)2 
2VoBc VP c' 

(1.214) 

amely szinten a ferromagneses allapotban a nagyobb. 
Hasonlokeppen adodik a h6tagulasi egyiitthato megvaltozasara: 

1 (VA) (VA) 
,1rx = - 2VoBc vT c vp c' 

(1.215) 

A jobb oldal el6jelet az elmelet nem hatarozza meg, ezert a tapasztalatot 
hivjuk segitsegiil. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy mind a pozitiv, mind 
a negativ esetre lehet peldat taIalni. A h6tagulasban beallo valtozas el6jele a 
Curie-ponton tehat nincs meghatarozva sem a fenomenologiai termodinamika, 
sem a tapasztalat szerint. Ezt minden esetben az anyag szerkezete szabja meg. 

Megjegyezziik, hogy az (1'.213)-(1.215) kepletek kielegitik az (1.195), (1.196) 
Ehrenfest-egyenletekkel egyenertekii: 

(1.216) 

egyenletet. 
Vegyiik vegiil r6viden azt az esetet, amikor kiils6 magneses ter is van jelen, 

tehat H:;60. Ekkor a bonyolultabb (1.202) harmadfoku egyenlet gy6keit kell 
meghataroznunk az itt szerepl6 egyenl6t1enseg tekintetbevetelevel. Ezzel reszle
tesen nem foglalkozunk, csupan a magneses szuszceptibilitas h6mersekletfiigge
set hatarozzuk meg a Curie-pont k6rnyezeteben. A X szuszceptibilitast a 

X = (~;)T'P (1.217) 

keplettel definialjuk. Az (1.202) els6 egyenletet H szerint differencialva adodik : 

1 
X = A(T, p) + 3B(T, p)M2 . 

(1.21H) 

Az egyszeriiseg kedveert mi a tovabbiakban a gyenge magneses ter esetere 
szoritkozunk, es ekkor feltehet6, hogy az indukalt magnesezettseg nem nagy. 
Ezt tekintetbe veve, az (1.202)-ben az M3 tag elhagyhato a tobbi mellett, es igy 
ebben a ki)zelitesben, mint az (1.202)-bol hHhat(l, M aninyos lesz a f/-val. A X 



az (1.217) szerint eppen az aninyossagi tenyezotjelenti. Ennek megfeleloen a test 
magneses nyomateka ebben a kozelitesben: 

(1.219) 

ahol Mo a magneses ter nelkiili magneses nyomatek. A szuszceptibilitas (1.218) 
kifejezeseben M2 helyere az (1.202) harmadfoku egyenlet gyokeit kellene helyet
tesiteniink, es igy kapnank az egyes megoldasoknak megfelelo allapotok szusz
ceptibilitasait, tovabba az (1.219)-bol a magneses nyomatekokat. Ehelyett ujabb 
kozelitest alkalmazunk, nevezetesen az (1.218)-ba M2 helyere a H = 0 esetre 
vonatkoz6 megoldast irjuk. fgy ebben a kozelitesben a para- es ferromagneses 
allapot szuszceptibilitasait, illetve magnesezettsegeit kapjuk. Paramagneses alla
potban Mo=O, A(T,p) > 0, es ezert 

1 
Xp = A(T,p)' 

ferromagnesesre viszont Mo = V-A/B, A(T,p) < 0 es igy 

1 
Xr = - 2A(T,p)' 

(1.220) 

(1.221) 

A Curie-pont kozeleben hasznalhat6 az (1.205) sorfejtes es ennek megfelelo
en: 

x, ~ (:~),(T- TJ ' (1.222) 

1 
(1.223) 

Ezeket a kifejezeseket az (1.219) kepletbe beirva, a para- es ferromagneses 
allapotok magneses nyomatekait kapjuk: 

H 
ha (1.224) 

1/ A(T,p) H 
Mr = V - B(T,p) + (DA)---' ha T<Tc· 

2 01' (1',,--1) 
( " 

(1.225) 
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Az (1.222) es (1.223) kepletek a Curie-Weiss-torvenyt fejezik ki, misz~rint a 
szuszceptibilitas forditva aranyos a Curie-pont homersekletetol szamitott 
I T- Tc I homerseklet-kiilonbseggel. 

Vegiil megjegyezziik, hogy a para- es ferromagneses allapotok kozotti atme
net itt bemutatott targyalasa kozelito jellegii. A tapasztalattal val6 egybevetes 
sem mutat kielegito egyezest. A masodrendii fazisatalakulasok fontosabb sajat
sagainak a bemutatasara szolgalt csupan. Emlitettiik mar azt is, hogy a fazisat
alakulasok elmeIete az anyag szerkezetet alapul vevo elmelet keretein beliil 
dolgozhat6 ki. A statisztikus fizikanak egyik rna is tanulmanyozott fejezete a 
fazisatalakulasok kerdeskore. Kiilonosen az atalakulasi pont, az un. kritikus 
pont koriili jelensegek vizsgalata irant nyilvanul meg nagyobb erdeklodes vihig
szerte. 

16. Tobbkomponensii rendszerek egyensulya. 
A Gibbs-fele fazisszabaly 

Az elozo pontokban egyfajta anyag tobb fazisanak termodinamikai egyensu
lyat es a fazisatalakulasok torvenyszeriisegeit tanulmanyoztuk. Most azt az 
altalanos esetet vizsgaljuk, amikor a rendszer tobbfeIe anyagfajtab61 all, es ezek 
kiilonfele fazisokban elOfordulhatnak. A rendszer tebat mind a fazisokat, mind 
a kemiai osszetetelt tekintve heterogen. A kemiailag kiilonbozo anyagfajtakat 
fiiggeden komponenseknek nevezziik, ha azok anyagmennyisege nem fiigg a 
tobbitol. A komponensek szamat egyszeriien megkapjuk, ha a rendszert alkot6 
kemiai elemek szamab61 kivonjuk a koztiik kapcsolatot teremto, lehetseges 
reakci6egyenletek szamat, 

Legyen a rendszert alkot6 fiiggetlen komponensek szama a, a kiilonfele 
fazisoke p. Feltessziik, hogy minden komponens mindeg¥ik fazisban elofordul. 
Az egyes komponensekbollegyen Jelen n l , nZ, ... , nk , ... na. m6lnyi mennyiseg. 
Ezek rendre megoszlanak a kiilonfele fazisok kozott. A k-adik komponensbol 
az i-edik fazisban van n~) m6lnyi. Feltessziik, hogy a rendszer teljes anyagmeny
nyisege alland6: 

a. 

n = L nk = all., (1.226 ) 
k=1 

masreszt az egyes komponensek m6lszama sem valtozik meg, ami lenyegebcll 
azt jelenti, hogy kemiai reakci6kat is kizarunk, tebat 

p 

nk = L n~i) = all., (k = I, ... , a). ( 1.227) 
i= I 

A rendszert illland6 homersekleten es nyomilsoll tartjuk. es kcresslik HZ 

egyensuly feltetclct. A konibbiakb61 nyilv{\I1val{l. hogy al. cgymilstbl tcrhcn 
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elhat<irolt kiilonfeJe fazisok T i
) homersekletei es p(i) nyomasertekei kiegyenlitet

tek, es megegyeznek az adott T, p kiilso homerseklettel es nyomassal. A termo
dinamikai egyensulyra alland6 homersekleten es nyomason a rendszer G sza
badentalpiajanak a minimum a jellemzo. Ennek az a feltetele, hogy a G variaci6-
ja- legyen zerus: JG = O. Jeloljiik az egyes fazisok szabadentalpiait G(1t, 
G(2t, ... , G(i)-vel. Az (1.118) definici6 alapjan 

G(i) = [j<i) - TSi) + P 0 i) , (1.228) 

ahol [j<i), Si), 0i) az i-edik fazis belso energiajat, entr6piajat, illetve terfogatat 
jeloli. A rendszer G szabadentalpiaja az egyes fazisok G(i) szabadentalpiainak 
osszegevel egyenlo: 

(1.229) 
i= 1 

G(i) a homersekleten es nyomason kiviil fiigg az i-edik fazist alkot6 komponen
sek n~), n~), ... , n~i) m6lszamait61: 

G(i) = G(i) (T p' n(i) n(i) n(i)) , , 1, 2,···, IX • (1.230) 

A homerseklet es a nyomas alland6, ezert csak az n~) m6lszamok valtozhatnak, 
espedig ugy, hogy a fazisok kozott lehet atalakulas, mikozben az egyes kompo
nensek m6lszamai az (1.227) feltevesiinknek megfeleloen alland6ak. A rendszer 
szabadentalpiajanak elemi megvaltozasa: 

p p ~ oG(i) 
JG = '" JG(i) = '" '" ~ (i) L., L., L., ------m un k • 

i=l i=l k=l onk 

(1.231) 

Ennek zerusnak kelllennie az egyensulyban. A Jn~) variaci6k nem fiiggetlenek 
egymast61, mert ki kell elegiteniok az (1.227)-bol kovetkezo 

p 

L Jn~) = 0, k = 1, 2, ... , r:t. (1.232) 
i=1 

mellekfelteteleket. Ezeket a Lagrange-feJe eljarassal vessziik tekintetbe. Eszerint 
az (1.232) egyenletek mindegyiket megszorozzuk egy-egy Ak parameterrel, es a 
szorzatot hozzaadjuk a JG = 0 foegyenlethez: 

p ~ (OG(i) ) 
i~l k~l on~) + Ak Jn~) = O. (1.233) 

A Jn~) variaci6k most mar tetszolegeseknek vehetok, ezert az egyiitthat6knak 
zerusoknak kell lenniok: 

k = 1,2, ... , r:t., 
i = 1,2, ... , p. (1.234) 

92 

oG(i) oG 
A onr) = onr) derivalt az (1.144) szerint megegyezik az i-edik fazisban leva 

k-adik komponens kemiai potencialjaval, tehat 

fl~) = (OG(~:) . 
onk p, T,nl;} 

(1#) 

(1.235) 

Ezt figyelembe veve, az egyensuly feltetelet kifejezo (1.234) egyenletek a kovet
kezokeppen irhat6k: 

11(1) = 11(2) = 11(3) = = 1I{jf) 
1""1 1""1 1""1 ••• 1""1 
11(1) = 11(2) = 11(3) = = 1I{jf) 
1""2 1""2 1""2 ••• 1""2 

(1.236) 

Eszerint a termodinamikai egyensulyban barmelyik komponens kemiai potenci
alja mindegyik fazisban ugyanaz. Ez az (1.174) egyensulyi feltetelnek az altahi
nositasa tobbkomponensii tobbfazisu rendszerre. Az (1.236) mindegyik kompo
nensre (jJ-l) egyenletet jelent. EnneJfogva az egyensulyt jellemzo egyenletek 
szama r:t.(jJ - 1). 

Kerdes, hogy mennyi a fiiggetlen valtoz6k szama? A vaIasz a kovetkezo 
gondolatmenettel ad6dik. A G(i) szabadentalpia az (1.228) egyenlet szerint 
extenziv mennyiseg, ezert ha az i-edik fazisban leva komponensek n~) m6lsza
mait megketszerezziik, megharomszorozzuk, a G(i) is megketszerezodik, megha
romszoroz6dik. Ez aztjelenti, hogy G(i) az n~) m6lszamoknak homogen elsOfoku 
fiiggvenye. Ezt tekintetbe veve, az Euler-tetel szerint: 

~ oGi) ~ 

G(i) = L ------m n~) = L flr) nr)· (1.237) 
k= 1 onk k= 1 

Ebbol viszont kovetkezik, hogy a fl~) kemiai potencialok az n~) m6lszamoknak 
homogen nulladfoku fiiggvenyei, ami azt jelenti, hogy nem a m6lszamokt61, 
han em azok hanyadosait61, az un. m6lkoncentraci6kt61 fiiggnek. Ut6bbiakat a 

(i) 
(i) _ n) 

k) - n(i)' A = 1, 2, ... , r:t. 

o 

(1.238) 

kepletekkel definialjuk. Mivel n(i) = L nii), ezert a kii) m61koncentnici6k nem 
)=1 

fiiggetlenek egymast61, mert ki kell elegiteniok a 
o 

L kii) = I ( 1.23l)) 
.1= I 

mellekfeltctclt. Ennclfogva, az i-edik f<izis Il~) kCllliai potcnciitljai a hlllllcrscklc
ten es nyollliison kivul r:t. -- I fiiggetlen vaItoz(lt tartalmaznak. Hasonh')kcppen 
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a tobbi fazis is. Az egesz rendszer fiiggetlen valtoz6inak szama tebat p( (X - 1) + 2. 
ElObb lattuk, hogy az egyenletek szama (X(p-l). Ahhoz, hogy a feladat ne 
legyen tulhatarozva, az egyenletek szama legfeljebb egyenlo lehet a fiiggetlen 
valtoz6k szamaval, vagyis 

(X(p-l) < P«(X-l)+2, 

amibol 

p ~ (X+2. (1.240) 

Ez az un. Gibbs-jele fazisszabaly, szavakkal kifejezve azt mondja ki, hogy 
termodinamikai egyensulyban a fazisok szama legfeljebb kettovellehet tobb a 
fiiggetlen komponensek szamanal. Masreszt ez azt is jelenti, hogy az osszes 
fiiggetlen valtoz6 koziil 

f = P( (X - 1) + 2 - (X(P - 1) = (X - P + 2 ~ 0 (1.241) 

szabadon valaszthat6 az egyensulyi allapotban anelkiil, hogy azt megzavar
nank, a tobbit pedig mint a szabad valtoz6k fiiggvenyet egyertelmiien meghata
rozzak az (1.236) egyenletek. Ezert j-et a termodinamikai szabadsagi fokok 
szamanak nevezziik. 

Az elmondottakra peldakent vegyiik a 13. pontban reszletesen targyalt egy
komponensii rendszert. Legyen tehat (X = 1. Ennek megfeleloen 

f= 3-p. 
Mivel f~O, ezert p~ 3 lehet. Az egykomponensii rendszernek a Gibbs-fele 
fazisszabaly szerint legfeljebb barom fazisa lehet egymassal egyensulyban. Ve
gyiik eloszor a p= 1 esetet, vagyis amikor egyetlen fazis van. Ekkor a szabadsagi 
fokok szama 2, ami azt jelenti, hogy ket valtoz6 (mondjuk a T es a p) teljesen 
szabadon megadhat6 az egyensulyban. Ha p = 2, akkor f = 1 es ezert az egykom
ponensii ketfazisu rendszer egyensulyi allapotaban egy valtoz6 szabadon va
laszthat6; pI. ha szabad valtoz6nak vessziik a homersekletet, akkor az egyensu
lyi nyomast a most egyetlenegy egyenletre egyszeriisodott (1.236) egyenletrend
szer mar egyertelmiien meghatarozza. A p= 3 eseten f= 0, tebat mindegyik 
valtoz6 erteke rogzitett az egyensulyban. Ez a korabban mar megismert barmas
pont. EnneJ mind a barom fazis egyensulyban van. A fazisok szama egyensuly
ban baromnal nagyobb nem lehet, ha (X= 1, ezert az egyfajta anyagnak negy 
vagy tobb fazisa nem lehet egyensulyban. Megemlitettiik mar korabban a kent, 
amelynek negy fazisa van, koztiik ket szilard kristalyos m6dosulat. A negy fazis 
egyszerre nem lehet egyensulyban, esak legfeljebb barom. A kennek barom 
stabil barmaspontja van. Tulajdonkeppen formalisan negynek kellene lennie, de 
a negyedik a metastaoil egycnsulynak fclel meg. Vegiil nezziink egy peldat a 
ketkomponensii rendszcrrc. Oondoljunk konyhas6 vizes oldatttnt. A kompo
nensek szttma (X 2, cs vcgyiik cli)sz()r a kcl f<\zis csctct, amikor a konyhasboldat 
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telitett gozevel van egyensulyban. Ekkor f = 2, vagyis a T es a p tetszolegesnek 
valaszthat6. Legyen az oldat kezdetben eleg hig (a s6 koneentraei6ja a folyadek
fazisban legyen kicsi). A nyomas ertekenek rogzitese mellett esokkentjiik a 
rendszer homersekletet, mig elerkeziink olyan ponthoz, ahol mar jeg is keletke
zik. Ettol kezdve harom fazis van jelen: jeg, oldat es goz. A szabadsagi fokok 
szama f= 1. A homerseklet tovabb esokkentheto az egyensuly megzavarasa 
nelkiil. Ekozben a folyadekfazis egyre esokken, a jeg pedig no. Vegiil elerkeziink 
olyan homerseklethez, amelyen az oldat a keyes old6szer miatt telitette valik. 
Ujabb s6 hozzaadasaval abb6l semmi sem old6dik fei. Ezen a ponton negy fazis 
lesz egymassal egyensulyban: a szilard konyhas6, a jeg, az oldat es a goz. Most 
mar f= 0, nines szabad parameter, mindegyik valtoz6 erteke rogzitett. Ezt a 
pontot hivjuk az oldat eutektikus pontjanak. 

17. IdeaIis gazok keverekenek termodinamikai 
egyensulya. A tomeghatas torvenye 

A termodinamikai egyensuly feltetele a koriilmenyektol fiiggoen valamelyik 
allapotfiiggveny szelsoertekevel adhat6 meg. Peldaul a leggyakrabban elOfordu-
16 esetekben a rendszer nyomasat es homersekletet alland6 erteken tartjuk. 
Ilyenkor a rendszer szabadentalpiajanak a minimuma jellemzi az egyensulyi 
allapotot. Mar eddig is szep altalanos teteleket kaptunk ebbol az egyensulyi 
feltetelbol, anelkiil, hogy a szabadentalpia konkret fiiggvenyalakjat ismertiik 
volna. Ha az egyensuly reszleteire is kivancsiak vagyunk, akkor viszont sziikse
giink van a szabadentalpianak vagy az egyes komponensek kemiai potencialjai
nak konkret kifejezesere mint a homerseklet, a nyomas es a koncentraci6k 
fiiggvenyere. PeJdakent megemlitjiik, hogy az amm6niagyartas vegtermekenek 
a koncentraci6ja erzekenyen fiigg att61, hogy a kemiai folyamat milyen nyoma
son megy vegbe. Az alkalmazas szempontjab6l tebat sziiksegiink van a nyomas
t6l val6 fiigges konkret ismeretere. A mindennapi eJetbol is sok peldat lehetne 
hozni. Csupan egyet emlitiink; a sz6davizben a szen-dioxid koncentraci6ja no 
a homerseklet csokkentesevel. Ezert ajanlatos a sz6davizet es a szensavas iidito
italokat fogyasztas elott lehiiteni. Ezekre a peldakra majd visszateriink, es a 
felvetett kerdesekre a valaszt mennyisegileg is megadjuk. Itt esak erzekeltettiik, 
hogya konkret feladatok vizsgalatanal sziiksegiink van a szabadentalpia ponlos 
kifejezesere. Mint latni fogjuk, ehhez az allapotegyenletet is meg kell adnunk. 
Talan ez az oka annak, hogy a reszleteket illeto vizsgalatok csak egyszer.iihh 
rendszerekre vegezhetok ei. Mi eloszor idealis gazkeverek, majd a kovetkcz6k
ben pedig a hig oldatok egyensulyi allapotat tanulmanyozzuk. 

Gondoljuk el, hogy egy edenyben kiilonfele gazok vannak jelen, amdyekct 
mi idc{tlis g{lzkcnl kczcliink. Itt tehat tobbkomponcnsii egyf~tzisu rcndszerrcl 
van dolgunk. A ~[II,ok k()l.iil cgycsck kcmiailag k()ks()nhalnak cgym{,ssal. 

\)5 



vegyiileteket kepeznek. Most az egyes komponensek anyagmennyisege nem 
,Wand6, hanem a bekovetkezo kemiai reakci6 egyenlete szerint valtozhat. Le
gyen a kezdeti allapotban jelen az egyes gazfajtakb61 nl, n2 , ••• , nk m6lnyi 
mennyisegii. Ezek a m6lszamok a vegyiiles soran megvaltoznak 6n1 , 6n2 , ••• , 6nk 

mertekben. A 6nk m6lszamvaltozasokban bennefoglaltatnak az ujonnan kelet
kezett gazok m6lszamvaltozasai is, amelyek eredetileg zerusok voltak. A 6nk 
pozitiv, ha az illeto gazfajta keletkezik, vagy mennyisege no, es negativ, ha 
eltiinik vagy csokken. 

Feltessziik, hogy a homerseklet es a nyomas alland6. Azt kerdezziik, hogy mi 
jellemzi a kemiai reakci6k utan bea1l6 egyensulyi allapotot? Ezt az allapotot a 
szabadentalpia minimuma tiinteti ki a tobbivel szemben. Eloszor meg kell 
hataroznunk a gazkeverek 

G = U+pV-TS (1.242) 

szabadentalpiajat. Mivel feltevesiink szerint idealis gazok keverekerol van sz6, 
a kolcsonhatasi energia elhagyhat6, es ezert a gazkeverek belso energiaja a 
gazfajtak energiainak osszegevel egyenlo. Az i-edik gazfajta egy m6ljanak belso 
energiajat Ucvel jelolve: 

(1.243) 

A gazkeverek eredo nyomasa Dalton torvenye szerint a Pi parcialis nyomasok 
osszegevel egyenlo: 

Pi lenne a nyomas, ha az i-edik gaz egyediil toltene ki a V terfogatot: 

RT 
Pi=niV ' 

(1.244) 

(1.245) 

Az i-edik gazfajta egy m6ljanak Si entr6piajat hasonl6 megfontolassal az (1.100) 
alapjan kapjuk: 

(1.246) 

Celszerii a parcialis nyomast kifejezni az eredo nyomassal. Az (1.245) ossze
fiiggest (1.244)-be beirva 

RT 
{J = tniv' amibol 

RT P 

V In/' 
/ 

fgy az (1.245)-oi)l: 

: I 

(1.247) 

Ezt az (1.246)-ba behelyettesitve: 

(1.248) 

ahol Si(P, 1) = Cpi In T- R lnp+ SOi az i-edik gaz egy m6ljanak entr6piaja P 
nyomason es T homersekleten. 

A gazkeverek teljes entr6piaja: 

(1.249) 

Ezeket a kifejezeseket az (1.242)-be beirva, megkapjuk a gazkeverek szabad
entalpiajat a P nyomas, T homerseklet es az n i m6lszamok fiiggvenyekent. 

G(p, T,ni) = In;[Ui+RT-TSi(p, 1)]+RTInilnni-RTInilnIni' 
iii i 

Jeloljiik Vi-vel azt a terfogatot, amelyet az i-edik gaz egy m6lja ona1l6an 
betoltene P nyomason es T homersekleten. fgy a szogletes zar6jelben az RT, 
helyett P Vi irhat6. Ebbol a felirasb61 viszont latszik, hogy ez a zar6jeles kifejezes 
az i-edik gaz egy m6ljanak Gi(p, T) szabadentalpiaja a P nyomason es T homer
sekleten. 

G(p, T, ni) = I npj(p, T) + RT I n.{ln ni-In I ni)· (1.250) 
iii 

Most kepezziik a G variaci6jat a 6p = 0, 6T= 0 mellekfeltetelek figyelembevetele
vel. Egyensulyban ennek zerusnak kell lennie: 

6G = I6ni[Gi(P, T)+RTln~J = O. 
i Ini 

(1.251) 

A 6n i m6lszamvaltozasok aranya a sztochiometria torvenye szerint megegyezik 
a kemiai reakci6b61 leolvashat6 Vi egesz szamok aranyaval: 

( 1)52) 

Vi az i-edik gazfajta molekuhiinak azon legkisebb szamat jelenti, amellyel a 
sz6ban forg6 kemiai reakci6ban reszt vesz. A v/ egyiitthat6kat megfelelo elojellcl 
vessziik figyelemhe. Ha az illeto gaz a reakci6ban eItunik, akkor negativ. ha 
keletkezik, akkor pozitiv el6jellcl szerepeItetjiik. 



Az egyensulyra vonatkoz6 (1.251) variaci6s egyenlet a 

n· 
k.=-'-, Ini 

i 

(1.253) 

m61koncentraci6bevezetesevel, az (1.252) alapjan a kovetkezo alakba irhat6: 

1 I Vi In k i = - - L V;Gi(P, T). 
i RT i 

A m61koncentraci6kat nem tartalmaz6 jobb oldalra vezessiik be a 

1 - - I V;Gi(P, T) = In K(p, T) 
RT i 

jelolest. Vegyiik figyelembe tovabba, hogy 

I Vi In k i = In n kr' . 
i i 

Vegiil a gazkeverek egyensulyat jellemzo 

n k~' = K(p, T) 

(1.254) 

(1.255) 

(1.256) 

egyenletet kapjuk. Eszerint a m61koncentraci6k megfelelo vcke1 vett hatvanyai
nak szorzata adott homersekleten es nyomason alland6. Ezt nevezziik a tomeg
hatas torvenyenek, amelyet Guldberg es Waage kiserleti uton allapitott meg 
1867-ben. 

A torveny a gyakorlati elet szempontjab61 is igen jelentos. Ennek erzekeltete
sere nehany peldat fogunk mutatni. Vegyiik eloszor a kensav gyartasakor fontos 
szerepet jatsz6 2 S02 + O2 = 2 S03 kemiai reakci6t. Az egyenlet bal oldahin 
all6 anyagok a reakci6 soran eltiinnek, a jobb oldali ken-trioxid pedig keletke
zik. Ennek megfeleloen VI = - 2, V2 = - 1, V3 = 2. A harom gaz keverekenek 
termodinamikai egyensulyat a 

(1.257) 

egyenlet jellemzi. A gyartas szempontjab61 az a kivanatos, hogy a termelendo 
S03 koncentraci6ja minet nagyobb legyen a nyersanyagkent szereplo S02 kon
centraci6jahoz viszonyitva. A kS03/kso, arcinyra az (1.257) osszefiiggesbol a 

ks.oJ =.ik K(p T)" 
k V 0 , ' 

so) 
( 1.258) 

9H 

kifejezes ad6dik. Eszerint az S03 eloallitasa annal kedvezobb, minet nagyobb 
az oxigen koncentraci6ja. 

A tomeghatas torvenye, mikent az a levezetesbol kitiinik, alland6 nyomason 
es homersekleten jellemzi az idealis gazkeverek termodinamikai egyensulyat. Az 
alkalmazasoknal fontos lehet annak ismerete, hogy a K(p, T) fiiggveny (ami az 
egyensulyban alland6) hogyan fiigg a nyomast61 es a homerseklettol. Ennek 
alapjan megallapithat6 peldaul az is, hogy az (1.258) koncentraci6arany mikent 
fiigg a nyomast61 vagy a homerseklettol. A vegtermek eloallitasanak a hate
konysaga ugyanis ezekkel is befolyasolhat6. 

Kiindulunk a K(p, T)-t definia16 (1.255) egyenletbol: 

1 1 
In K(p, T) = --L V;Gi(P, T) = - -L Vi[Vi+pVi- TSi(p, T)], 

RT i RT i 
ahol 

Vi = Cv,T+ V io ' pVi = RT, 

Si(P, T) = Cp , In T- R Inp+ Sio' 

Ezeket a megfelelo helyekre behelyettesitve, az osszevonasok utan kapjuk: 

111 
In RJ(p T) = - - " v·C . - -" v·V· + -" v·C In T-, R L;- 'P. RT L;- "0 R L;- , Pi , , , 

Vezessiik be a kovetkezo jeloleseket: 

1 
ai = R (Sio - C p ); 

Ezek felhasznalasaval ad6dik: 

amibol 

LVi = v, 
i 

(1.259) 

(1..260) 

A K(p, T) fiiggveny idealis gazkeverek eseten igy fiigg a homersekletto\ es a 
nyomast61. Ezeken kiviH csak az egyes gazok at kemiai alland(}it, valamint a Qu 
energiat tartalmazza. Ut6bbi a kemiai reakcio elotti es utani. a T= O-ra extrapo
lalt bels() energia Il1cgvaltozasat jelenti. (Azert ncm u zcruspont-cnergia megval-



tozasat, mert az Ui = Cv,T+ Uio keplet csak idealis gazra ervenyes, viszont a 
zeruspont kozeleben mar nem alkalmazhat6 a pV= RT allapotegyenlet.) 

Ujabb pe!dakent tekintsiik az amm6nia eloallitasanaI szereplo 

N 2+3 H2 = 2 NH3 

kemiai reakci6t. Most V1 = -1, V2 = - 3, V3 = 2; v = I Vi = - 2. A harom gaz 
i 

m6lkoncentraci6i egyensulyban kielegitik az (1.256) tomeghatas torvenyet. Az 
itteni v;-ket, valamint az (1.260) kifejezest figyelembe veve: 

p QQ. 
NH3 _ <X- RT'T'C 2 --3--e 1-p. 

kN2kH2 

(1.261) 

Eszerint kNH 3 '" p, vagyis a keletkezett amm6nia koncentraci6ja aranyos a nyo
massal. Az eloallitas teMt annal kedvezobb, mine! nagyobb nyomason tortenik. 
A gyakorlatban a Haber-Bosch-fele amm6niaszintezisnel eppen ezt hasznaljak 
ki. 

A tomeghatas torvenyet konnyii atirni olyan alakra, hogy benne a m6lkon
centraci6k helyett a parcialis nyomasok szerepeljenek. Az (1.247) es az (1.253) 
alapjan fennall a kovetkezo osszefiigges: 

amibol 

n· 
Pi = ,,' p = k;p, 

i..J ni 

k . = l!.!. 
I • 

P 

Ezt az (1.256) osszefiiggesbe beirva: 

Lv, <x_QQ. n prj = p' K(p, T) = e RTrc = K(T). 

(1.262) 

(1.263) 

Latszik, hogy a parcialis nyomasokra felirt torveny jobb oldalan a nyomast61 
fiiggetlen, csak a homerseklettol fiiggo es a kemiai alland6kat tartalmaz6 K(T) 
fiiggveny szerepel. 

Szamitsuk ki vegiil az In K(p, T)-nek a homerseklet, illetve a nyomas szerinti 
derivaltjait. Ismet az (1.255) egyenletbol indulunk ki: 

(a In K) = _1 _" vG _ ._~_" v. (aGi) 
aT RT2 i..J i i RT~ I aT 

p I I P 

Mivel (a~l) -SI' ezert 
ilT p 
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(
a In 1 1 1 1 
-a- = 'T'2 I Vi(Gi+ TSi) = -2 I v;(Ui+pVi) = -2 I ViHi, 

T p R1 - i RT i RT i 

ahol Hi = Ui + P Vi az i-edik gaz m6lentalpiaja. A I viHi a kemiai reakci6 soran 
i 

bekovetkezo entalpiavaltozastjelenti. Az (1.36) keplet alapjan ez megegyezik az 
alland6 nyomason letrejovo kemiai reakci6hoz sziikseges (teMt bevezetendo) 
Q hovel. Ennelfogva: 

(
a In K) 

aT p 

(1.264) 

Eszerint, ha Q = 0, akkor az egyensuly fiiggetlen a homerseklettol. Ha Q> 0 
(endoterm folyamatok), akkor K no a homerseklet emelesevel. Ebbol kovetke
zik, hogy az endoterm folyamattal kepzodo gazkomponensek eloallitasa a 
magasabb homersekleten elonyosebb. 

Vegyiik most a p szerinti derivaltat. 

(a In K) = __ 1 I Vi (aGi) 
ap T RT i ap T 

A I Vi Vi megegyezik a reakci6 soran bekovetkezo L1 V terfogatvaltozassal: 

I Vi Vi = A V. Ennek alapjan: 
i 

(aln~ ap )T 
AV 

RT 
(1.265) 

Eszerint a magasabb nyomas a terfogatcsokkenessel jar6 folyamatoknak elo
nyos. 

A K(p, T) fiiggvenynek a homerseklet es a nyomas szerinti valtozasat kifejezo 
(1.264), (1.265) egyenleteket van t'Hoff-egyenleteknek nevezziik. 

Vegiil ezekre is neziink egy peldat, a viz termikus disszociaci6jat. Ha vizgozt 
hevitiink, egy resze hidrogenre es oxigenre bomlik: 

2H20-+2H2+02 

v1 =-2; v2=2, v3 =1, IVi= 1. 
i 

Az idealis gazok Vi m6lterfogata a gaz fajtajat61 fiiggetleniil ugyanaz az ertck : 
Vi= V, ezert AV = VI Vi = V>O. Ez az (1.265) egyenlet alapjan azt jelenli, 
hogya nyomas novelesevel a K alland6 erteke csi.'lkken, a nyomas ni.'lvelese tehtll 
a disszociacio ellen hat. U gyanis az (1.256) ()sszef'Uggcs alapjan: 

( 1.266) 
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es ha a K kicsi, akkor az annak felel meg, hogy a disszociaJt komponenseknek 
a vizgozhoz viszonyitott aninya az egyensulyban kicsi. Masreszt ebbol az is 
leolvashato, hogy allan do nyomason es homersekleten a vizgoz onmagaban 
nem maradhat egyensulyban, hanem egy resze mindig disszocialva van. U gyanis 
mivel K # 0, ezert a kH2 es k02 koncentraciok egyike sem lehet zerus. 

Az (1.264) egyenlet pedig szamot ad a disszociacio homersekletfiiggeserol. 
Q> 0, es emiatt K no a homerseklet emelesevel, ami (1.266) alapjan a hidrogen
es az oxigenkoncentraciok novekedesenek felel meg. 

18. Rig oldatok egyensulya 

A gazkeverekhez hasonloan konnyen targyalhato a hig oldatok termodinami
kai egyensulya, amelynek szeles korii alkalmazasa van a mindennapi eletben. 
Hignak akkor nevezziik az oldatot, ha az oldoszer mennyisege messze feliilmulja 
az oldott anyagoket. A pontos termodinamikai definicio az, hogy tovabbi 
oldoszer hozzaadasakor a terfogatok egyszeriien osszegezodnek, es reakcioho 
mar nem lep fel. Most is adott nyomason es homersekleten keressiik az egyen
suly feltetelet. Ezert a rendszer szabadentalpiajanak a minimumat hatarozzuk 
meg. A szokott gondolatmenetet kovetve elobb meghatarozzuk a hig oldat 

G = V+pV-TS (1.267) 

szabadentalpiajat, majd ennek JG variaciojat zerusnak vessziik. Sziiksegiink 
van teMt az oldat belso energiajanak, terfogatanak es entropiajanak a kifejeze
sere. 

Az egyszeriiseg kedveert eloszor egyfazisu rendszert vizsgalunk, ami azt 
jelenti, hogy egyfajta oldoszerben kiilonfele anyagokat oldunk fel es feltessziik, 
hogy a terfogatban csak az oldat van jelen. PeIdaul viz ben cukrot, kakaoport 
s. 1. t. oldunk fel, es a gozoktol eltekintiink. Az oldoszer molszama legyen no, 
a feloldott anyagoke n1, nz, .... Hig az oldat akkor, ha nO»nl' nz, .... 

Nezziik eloszor az oldat belso energiaj<it, amely a nyomason es homersekleten 
kiviil a molszamoktol fiigg. 

(1.268) 

Egyszerii megfontolassal belathato, hogy az V/no hanyados a nyomas es a 
homerseklet mellett az nt/no, nz/no ... aranyok fiiggvenye. Ugyanis, ha no-t, 
n1-et, nz-t, ... megketszerezziik, megharomszorozzuk, akkor ketszer, haromszor 
tobb oldoszerben, ketszer, haromszor nagyobb mennyisegii anyagot oldunk fel, 
es ezaltal ugyanannak az oldatnak ketszer, haromszor nagyobb mennyiseget 
kapjuk. Ennelfogva a belso energia is ketszer, haromszor nagyobb lesz: 2V, 3U. 
Ebbo\ kovetkezik: 
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2V 3V V 
-=-= 
2no 3no no 

Az V/no hanyados teMt az nl/nO' nz/no, ... molszamaranyokat tartalmazza a 
nyomason es a homersekleten kiviil: 

(1.269) 

Fejtsiik az f fiiggvenyt Taylor-sorba a (p, T, 0, 0, ... ) hely kornyezeteben: 

V = f(P, T, 0, 0, ... )+ (Of) Xl + (Of) Xz+ 
no OXl p,T,x, = 0 OXz P,T,Xi=O 

1 (OZ f) z 1 ( OZ f ) 
+'''-2 ;l z x l + 2- a a XlXZ+ .. ·, (1.270) 

uXl p, T,Xi = 0 Xl Xz p, T,Xi = 0 

n· 
ahol Xj = ~. Vezessiik be a kovetkezo jeloleseket: 

no 

Vo = f(P, T,O, 0 ... ); V 1 = (:~)P'T'Xi = 0; V z = (:~)P'T'X' = 0 

V 12 = ( oZf ) ; V jk = (~) . 
oxlOXZ P. T.x, = 0 oxjoxk p, T,x, = 0 

Ezek felhasznalasaval irhato: 

(1.271) 

1 njnk 
V= nOVO+nlV1+nZVZ+"'+ --Vjk +.... (1.272) 

2 no 

Az Vj' V jk s. 1. t. egyiitthatok csak a nyomasnak es a homersekletnek a fiiggve-

nyei, mert a fenti derivaltak a (p, T, 0, 0 ... ) helyen vannak veve. Az njnk V jk tag 
no 

az i-edik es a k-adik feloldott anyagok kolcsonhatasi energiajat jelenti, mert ez 
csak akkor lep fel, ha mindketto egyszerre jelen van (n j # 0, nk # 0). Ezeket a 
vegyes tagokat, valamint az ncben magasabb hatvanyliakat elhagyjuk az 
V (1.272) kifejezesben, teMt csak a molszamokat linearisan tartalmazo tagokra 
korl<itozodunk. Ez a kozelites akkor engedheto meg, ha a magasabbrendii tagok 
kicsik a linearisakhoz kepest. Ez azonban nem mindig teheto meg. Ha pI. 
konyhasot oldunk fel vizben, a tapasztalat szerint nagymertekben disszocialo
dik Na + - es CI- -ionokra. A kozottiik hato elektromos kolcsonhatas meg nagy 
iontavolsag eseten (tehat hig oldatban) is jelentos, es ezert nem hagyhato el. 
A linearis kozelitessel teMt kizarjuk a targyalasbol az eros elektroliteket. 
A hig oldat belso energiajara a fentiek ertelmeben a 

v = noVo+n.U.+ ... n/U/+ ... 
kifejezest hasznltljuk. 

(1.273) 
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Mivel a hig oldat definiciojamil fogva az oldoszer es a feloldott anyagok 
mennyisegenek megketszerezese, megharomszorozodasa az eredo terfogat meg
ketszerezeset, megharomszorozodasat idezi elo, ezert hasonlo gondolatmenettel 
adodik: 

(1.274) 

A Vj egyiitthatok egyediil a nyomastol es a homerseklettol fUggo mennyisegek. 
Nezziik most az oldat entropiajat. Az entropia ertelmezese szerint a 

dU+pdV 
dS=----

T 

mennyisegnek teljes differencialnak kell lennie, barmilyen erteket adunk is a 
fiiggetlen valtozok differencialjainak. Legyenek pI. dno = dn l = ... = dn j = 0, 
akkor az (1.273) es az (1.274) alapjan irhato: 

dUo+pdVo dUl +pdVl dU2 +pdV2 
dS=no +n l +n2 + 

T T T 

A jobb oldal csak ugy lehet teljes differencial, ha a 

dUj+pdVj 

T 

(1.275) 

egyiitthatok mindegyike teljes differencial; mert legyen pI. no :;60, nl = n2 = 
dUo+pdVo . 

= ... = 0, akkor a fennmarado T -nek annak kellienme. Az okosko-

dast tovabb folytatva, kiadodik, hogy mindegyik tag egy-egy teljes differenciai. 
Vezessiik be a 

dU+p dV 
dS. = 1 1 

I T 

jelolest. Ebbol integral assaI az Sck eloallithatok pes T fiiggvenyekent. Az oldat 
entropiajara teMt adodik: 

S = noSo + nlSl + ... +njSj+ ... + C. (1.276) 

A C integracios allando a nyomastol es a homerseklettol fiiggetlen, de az nj 
molszamoktol fiigg. A molszamoktol valo fiiggest egy Plancktol szarmazo szep 
gondolatkiserlettel megallapithatjuk. Emeljiik gondolatban az oldat homersek
letet, es csokkentsiik a nyomasat annyira, hogy a molszamok megvaltozasa 
nelkiil gazallapotba menjen at. A gazkeverek entropiajat viszont ismerjiik. 
Az (1.249) szerint 

S = L nISI(p, 1") .. R L nlln k l , 
1- II 1- 0 

104 

, , 
I, 

:U 

n· 
ahol k j = "I az i-edik komponens molkoncentracioja. Az osszehasonlitasbol 

L.nj 
a C integracios allandora adodik: 

(1.277) 
j=o 

Ezek utan felirhato a hig oldat szabadentalpiaja: 

G = U+pV-TS = Inpj(p, T)+RTInjlnk j, (1.278) 

ahol 

(1.279) 

Az (1.278) ugyanolyan alaku, mint az idealis gazkeverek (1.250) szabadentalpia
ja. Ezert az ott kovetett gondolatmenettel adodik, hogy a hig oldat termodina
mikai egyensulyara is ervenyes a 

(1.280) 

tomeghatas ti.)rvenye. Nem szabad azonban figyelmen kiviil hagynunk, hogy a 
feloldott anyagok kolcsonhatasi energiajat elhanyagoItuk, ezert a torveny csak 
olyan hig oldatokra alkaimazhato, ameIyeknel a kolcsonhatasi energiajelentek
teleniil kicsi. 

A fenti gondolatmenetet kovetve konnyii altalanositani az egeszet arra az 
esetre, amikor nemcsak egy, hanem tobb fazis van jelen, pI. a hig oldaton kivul 
gaz vagy szilard fazis is. A szabadentalpia (1.279) kifejezeseben a komponensek 
mellett meg a f~zisokra is osszegezniink kell. A fazisokat a korabbi megallapo
dasnak megfeleloen, feliil zarojelbe tett indexekkel jeloljiik. Ha a komponensek 
szamat a-val, a fazisoket fi-val jeIoljiik, akkor 

P IX P IX 

G = I I nf)Gli)(p, T) + RT I I nli) In kl
j
)· (1.281 ) 

j=l 1=0 j=l 1=0 

Az 1= O-nak megfeIeIo tagok az oldoszerre vonatkoznak, mely szinten elOfor
dulhat tobb fazisban is, pI. jeg alakjaban. 

Az JG = ° variacios egyenletet kepezve, az egyensuly feltetelere a 

n n (k!i)f'\" = K(p, T) ( 1.2H2) 
i I 

aItaIanositott tomeghatas torvenyet kapjuk. A K(p, T) fiiggvenyt az (1.255) 
altalanositasakent adodo 

I "" v(i)G(i)(p T) - III A'(/I, T) wr'J 'J I I ' 
( 1.2H3) 
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egyenlettel definialjuk. Termeszetesen most is ervenyesek az (1.264), (1.265) 
van t'Hoff-egyenletek. 

A kovetkezokben nehany peldat vesziink a tomeghatas torvenyenek hig 
oldatokra valo alkalmazasara. 

18.1. Oldatok fagyaspontjanak csokkenese, 
forraspontjanak emelkedese 

Gondoljunk pI. konyhaso vizes oldatara. Itt ket komponensii rendszerrol van 
szo. Tegyiik fel, hogy olyan alaesony az egyensulyi homerseklet, hogy az oldo
szer egy resze megfagyott, az oldoszer teMt mindket fazisban jelen van: folya
dek es szilard halmazallapotban, mig a feloldott so esak az oldatban, vagyis 
folyadekban. Ezt egy abran konnyen szemleItetjiik (16. abra). Egy ketszer-kettes 
negyzetes Mlozatot rajzolunk: a vizszintes sorok jelentsek a komponenseket, 
a fiigg6leges oszlopok pedig a fazisokat. A komponenseknek az egyes fazisok
beli jelenletet egy kis sotet korrel jelezziik. A folyadekfazist feliil 'zarojelbe tett 
1 indexszel, a szilardat ugyanitt 2 indexszel jeloljiik. Az oldoszert alul 0, a sot 
1 index jeloli. A megfelelo molszamok: nbl), nb2), nil), ni2 ). Mivel a sot teljesen 
feloldottnak tekintjiik, vagyis ennek szilard fazisa nines jelen, ezert ni2 ) = O. 
Az oldoszer molkoneentraeioja az oldatban: 

(1) 
k(l) _ no 

o - (1)+ (1)' no n l 

a feloldott anyage ugyanebben a fazisban: 

(I) 
k(l) _ n l 

Latszik, hogy kbl) + kil) = 1. 

I - n(l) + n(l) 
o I 

Fazisok 

Komponensek 
1. 2. 

folyadek szilard (oldat) 

oldoszer 
(H 2 0 ) • • 

so 
(NaCl ) • 

16. lihra 
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(1.284) 

(1.285) 

A szilard fazisban a koneentraeiok: 

(2) 

kb2 ) = no 1, ki2 ) = O. 
nb2 ) + ni2 ) 

(1.286) 

A vli ) sztoehiometriai egesz szamokat a lehetseges atalakulasok figyelembeve
televel allapithatjuk meg. Az atalakulas alljon abbol, hogy 1 molnyi oldoszer 
szilardda valik, vagyis 1 mol viz jegge fagy. Ennek alapjan adodik: 

(1.287) 

Helyettesitsiik most be ezeket az ertekeket az (1.282) egyenlet logaritmusaba : 

-In kbl
) = In K(p, T). 

Az (1.284) figyelembevetelevel kapjuk: 

-In kbl
) = In ~I) = In (1 + n:::) = In K(p, T). 

ko no 

Mivel az oldoszer mennyisege sokkal nagyobb a feloldott anyagenal (nbl) » nil», 
a bal oldalt sorbafejtve a linearis tagnal megallhatunk. Ebben a kozelitesben 
teMt: 

( 
n(1») n(l) 

In K(p, T) = In 1 + ---h> ~ ---h> . 
no no 

(1.288) 

A tiszta oldoszer szilard es folyadek fazisanak egyensulyi homerseklete elter 
az oldat egyensulyi allapotanak T h6mersekletetol adott p nyomason. Ez nyil
vanvalo, hiszen a tiszta oldosz~r eseten nil) = 0, es igy a nyomas es a h6merseklet 
kozotti kapesolatot az In K(p, T) = 0 egyenlet hatarozza meg, mig az oldatnal 
az (1.288). Az oldoszer egyensulyi homersekletet To-val jelolve: 

nil) 
In K(p, T) -In K(p, To) = (i)' (1.289) 

no 

A bal oldalt Taylor-sorba fejtve a To kornyezeteben: 

(
a In ~ nil) 
-- (T- To) = (i)' 

aT p,To no 
(1.290) 

Az (1.264) van t'Hoff-egyenletet figyelembe veve: 

Q nil) 
'T'2 (T- To) = m' 

Rl () no 

Ebb61 az oldoszer szilard fazisaval Ueggel) egyensulyban Icvo oldal es a liszla 
oldoszer (viz) ugyanazon p nyom,ison vell egyensulyi h6mcrsck lelcinck a k u
lonbsegere a 
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(1.292) 

kifejezest kapjuk. A homerseklet-kiilonbseg anneil nagyobb, mineI nagyobb az 
nll)/nb1) hcinyados. Nem szabad azonban figyelmen kiviil hagyni, hogy ez nem 
novelheto akarmilyen mertekben, mert a keplet levezeteseneI kihasznaltuk, 
hogy az oldat hig, ami viszont azt jelenti, hogy az nll)/nb1) «1. 

A Raoult-torveny neven ismert (1.292) osszefiiggesbol kovetkezik, hogy az 
oldat fagyaspontja alacsonyabb, mint az old6szere. U gyanis fagyasnal a rend
szer hot ad Ie a kornyezetenek, tehcit Q < 0, aminek (1.292) szerint a T< To felel 
meg. 

A Raoult-torveny ervenyes a parolgasra is. Ekkor a masodik fazis az old6szer 
telitett goze. Az atmenet most abban all, hogy 1 mol old6szer pI. vizgozze 
alakuI. A fenti levezetes minden lepese ervenyes marad es igy a vegeredmeny
kent ad6d6 (1.292) is. Most azonban Q a parolgasi hot jelenti, amely pozitiv, 
es ennek megfeleloen a T> To, vagyis az oldat magasabb homersekleten forr, 
mint a tiszta old6szer ugyanazon a nyomason. 

A Raoult-torveny levezetesenel alkalmazott gondolatmenet alapjan nyilvan
val6, hogy ha nemcsak egyfajta anyag van feloldva, hanem tobb, akkor az 
nl1

) /nb1
) hcinyados helyere az 

tort keriiI. 

nl1) + n~l) + n~l) ••• 

nb1) 

18.2 Oldatok goznyomasanak csokkenese , 
Vegyiik ismet az elobbi peldat. Valamilyen oldat egyensulyban van az old6-

szer telitett gozevel adott P nyomason es T homersekleten. Az 1 fazis az old at, 
2 az o1d6szer telitett goze. Gozfazisban csak az old6szer van, nl2 ) = 0. Ha old at 
helyett tiszta old6szert gondolunk a telitett gozevel egyensulyban ugyanazon a 
T homersekleten, mint az oldatnal, valtozik-e a nyomas? Konnyii latni, hogy 
valtozik, ugyanis az elozo pontban kovetett gondolatmenettel megkapjuk most 
is az (1.288) egyenletet 

n\l) 
In K(p, T) = (1) . 

no 

Vegyiik a liszta oldbszerl es teliletl gozCl. Ekkor n\I)=O, ezert 

In K(po' T) -- n, 

1-, 

j , 
, " 

l' , 

es ha a T ugyanaz, mint elobb, akkor a nyomasnak masnak kelliennie. E ket 
egyenlet kiilonbseget veve, majd a T, Po hely kornyezeteben Taylor-sorba fejtve, 
a linearis kozelitesben ad6dik: 

(
0 In ~ nl1) 

In K(P, T) - In K(po, T) = -- (p - Po) = (1)' 
o P T,po no 

Az (1.265) van t'Hoff-egyenlet alapjan a nyomaskiilonbsegre a 

RT nl1) 

Po - P = L1 V . nb1 ) 
(1.293) 

kifejezest kapjuk. L1 V az 1 mol old6szer elparolgasanal beall6 terfogatvaltozas. 
Erre az idealis gazok allapotegyenletet alkalmazva: L1 V= RT/p. Irjuk be ezt az 
(1.293) osszefiiggesbe, es igy az oldat goznyomasanak relativ csokkeneset kifeje-
zo 

Po- P nl1) 

p nb1
) 

(1.294) 

van t'Hoff-egyenletet kapjuk. Eszerint az oldat telitett gozenek nyomasa ugyan
azon homersekleten kisebb, mint az old6szere. A relativ goznyomascsokkenest 
egyediil az nl1)/nb1) arany hatarozza meg. 

18.3 Az ozm6zisnyomas 

Az elozo pontokban vett peldakban olyan rendszereket tekintettiink, ame
lyekneI az oldat az old6szer gozevel vagy szilard fazisaval volt egyensulyban. 
Oldat es old6szer ket egymassal egyensulyban leva kiilon fazist csak ugy alkot
hat, ha feligatereszto fallal valasztjuk oket el egymast6I. Ez az old6szert atenge
di, az oldott anyagot nem. Tekintsiik ezt a ketfazisu, ketkomponensii rendszert. 
Legyen az old6szer az 1, az old at a 2 fazis, kozottiik a feligatereszto hcirtya. 
Mivel a feligatereszto hcirtya az old6szerre nezve semmit nem jelent, az szaba
don aramolhat egyik fazisb61 a masikba. Nyilvanva16, hogy olyan iranyu aram
las kovetkezik be, amely az old6szer koncentraci6janak a kiegyenlitodesere 
vezet. Az 1 fazisban az old6szer koncentraci6ja 1, mert egyediil van Jelen. A 2 
fazisban ez kisebb egyneI, hiszen ott a feloldott anyag is jelen van. Ennek 
megfeleloen old6szer aramlik az oldatba, amig az old6szer koncentraci6ja oll 
is el nem eri az l-et. ElmeIetileg ez vegtelen hosszu ideig tartana. Az egyensuly 
csak ugy allhat be, ha az oldatban nagyobb lesz a nyomas, mint az old6szerben, 
es az ebbol szarmaz6 ero megakadalyozza az old6szer bearamlasat. Legyen u 
nyomas az elso fUzisban p, a masodikban p+ P. A P nyomastobbletet nevezziik 
ozm6zisnyomasnak. Azt vizsgaljuk, hogy az igy beall6 egyensulYl mi jellemzi. 



A tomeghatas torvenyenek a levezetesenel kikotottiik, hogy az egesz rendszer 
nyomasa es homerseklete aUando, es csak a molszamok valtoznak. Most viszont 
a nyomas az egyik fazisban nagyobb, mint a masikban, de mindegyikben 
aUando. Altalanosan fogalmazva, olyan rendszer egyensulyi feltetelet keressiik, 
amely tobb, egyenkent aUando nyomasu reszrendszerbol aU. A teljes rendszer 
szabadentalpiajat az (1.281)-hez hasonlo kifejezes adja meg, azzal a kiilonbseg
gel, hogy a Gr) argumentumaban a Pi nyomas szerepel, amely fazisonkent 
valtozik, de egy fazison beliil aUando: 

G = L L n!i)Gji)(Pi' T) + RT L L n!i) In k!i) . (1.295) 
iii I 

Ennek a m61szamok szerinti variaciojat zerussa teve, kapjuk az egyensuly 
feltetelet: 

" " vIi) In k(i) = - _1_"" V(i)G(i)(P. T). 
L. L. I I RT L. L. I I " iii I 

(1.296) 

Az ozmozis jelensegere alkalmazva 

kb1 ) = 1, kb2) #0, k~l)=O, 

A valtozas aUjon abban, hogy 1 mol oldoszer atmegy a feligatereszto hartyan 
az elso fazisbol a masodikba: Vb1

) = -1, Vb2) = + 1, v~l) = V~2) = O. Ezeket az 
(1.296) egyenletbe helyettesitve: 

1 
In k(2) = - - [- G(l)(P T) + G(2)(p + P T)] o RT 0, 0 ,. 

Vegyiik figyelembe, hogy 
(2) 

k(2) _ no 
o - (2) + (2)' no n1 

tovabba n12
) « nb2

) , mivel hig oldatrol van szo. fgy kozelitoleg irhato: 

amibol 

1 n~2) 
kb2

) = (2) ~ 1 - (2)' 
1+ ~ no 

nb2 ) 

( 
n(2») In k(2) = In 1 __ 1_ = 

o (2) 
no 

n(2) 
1 
(2) • 

no 

(1.297) 

(1.298) 

Fejtsiik Taylor-sorba az (1.297) jobb oldalat a nyomas P ertekenek kornyezete
ben 

I 
.-. [-- G(I )(p '1') -+ C;(2)(p -+ P T)] = RT . (I. () • 
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= - - - Gb1)(P, T) + G<i)(P, T) + _0_ p+ ... . 1 [ (OG(2») ] 
RT op p,T 

(1.299) 

Gb1) az oldoszer egy moljanak szabadentalpiaja az elso fazisban, Gb2
) a masodik

ban. Mivel ezek csak a nyomastol es a homerseklettol fiiggnek, ezert 
Gb1)(P, T) = Gb2)(P, T). Az ozmozisnyomasban linearis tagra szoritkozva, az 
(l.298)-bol es (l.299)-bol a 

n~2) _ (OGb
2
») p -- -- --

n(2) op RT o p,T 

(1.300) 

kozelito ervenyii egyenletet kapjuk. A _0_ az (1.134) szerint az oldoszer (
OG(2») 

op p,T 

egy m61janak Vl/ I terfogatat jdcllti LIZ oldatban. Ennelfogva nb2 )Vb2) az oldoszer 
teljes terfogata az oldatban. Mivel a feloldott anyag 0/) terfogata elhanyagol
hatoan kicsi, ezert n<i) 0i) gyakorlatilag megegyezik a masodik fazis teljes V 
terfogataval: 

RT 
P = n~2)-. 

V 
(1.301) 

Ez a keplet teljesen olyan alaku, mint az idealis gaz aUapotegyenlete. Eszerint 
az ozmozisnyomas erteke akkora, mintha a feloldott anyag gazaUapotban 
toltene ki T homersekleten az oldat V terfogatat. Ezt a nyomast kell a kozos 
P nyomason feliil kifejteni az oldatra, hogy egyensulyban legyen az oldoszerrel. 
A kapott eredmeny ertelmezesenel azonban nem szabad figyelmen kiviil hagyni, 
hogy ezt tobbszoros kozelitessel kaptuk. Egyreszt csak hig oldatra vonatkozik, 
masreszt a sorfejteseknel mindig csak a linearis tagra szoritkoztunk. 

18.4 Sz6daviz (iiditoitalok) 

Gondoljunk el egy szodasiiveget szodavizzel megtoltve. Ez egy ketkomponen
su, ketfazisu rendszer. Az egyik komponens a viz, a masik a szen-dioxid. Elobbit 
0, utobbit 1 also indexszel jeloljiik. Az elso fazis legyen (feliil (l) indexu) a 
szodaviz, vagyis a CO 2 vizes oldata. (Megjegyezziik, hogy a szen-dioxid vizben 
torteno oldasakor keletkezik a H 2C0 3 szensav.) A masik fazis a legnemii resz 
az iivegben a folyadek felett. Itt csak a gazallapotu szen-dioxidot vessziik tekintet
be, a vizgoztol eltekintiink (17. abra). Termeszetesen most is feltetelezziik, hogy 
hig oldatrol van sz6. A rendszer egyensulyat tanulmanyozzuk adott nyonul'son 
es homersekleten. Megvizsgaljuk tovabba, hogyan ftigg a szodaviz szen-dioxid
tartalma a nyomastol es a homerseklettol. A m6lkoncentraciok: 

kli)#O, k(,I)#O. kl~)=(). k\2)= I. 
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Fcizisok 
Komponensek 

1. 2. 
oldat gaz 

viz • 

CO2 • • 

17. libra 

A valtozas alljon abb61, hogy 1 mol CO2 az oldatb61 a gazfazisba megy at. 
Ennek megfeleloen: 

V~l) = 0, V~2) = 0, V~l) = - 1, V~2) = + 1. 

A rendszer egyensulyara ervenyes a tomeghatas torvenye, amely most a 

V~l) In k~l) = In K(P, T) 

alakra egyszenlsodik. A V\l) = - 1 erteket behelyettesitve: 

-In k\l) = In K(p, 1). (1.302) 

Kepezziik ennek az egyenletnek a homerseklet, illetve a nyomas szerinti de
rivaltjat, majd vegyiik figyelembe az (1.264), (1.265) van t'Hoff-egyenleteket. 
fgya 

(
a In k~l») 

aT p 

(
a In k\l») 

op T 

AV 

RT 

Q 
(1.303) 

(1.304) 

egyenleteket kapjuk. A A V terfogatvaltozas a keletkezett 1 mol CO 2 terfogatat 
jelenti, amelyre az idealis gaz allapotegyenletet alkalmazva: A V = RT/p. Ezt 
(1.304)-be beirva: 

(
a In k\l») 

op T p 
(1.305) 

Ennek megoldasa: 

(1.306) 

ahol az A integraci6s alland6 csak a nyom{ls szempontjab61 ~ilIand6, a homer
seklettol meg fUgg. Az (1.106) credmcny szcrint a CO2 koncentrtlcibja az oldat-
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ban aninyos a nyomassal. A k\l) koncentraci6 homersekletfiiggeset az (1.303) 
egyenletbol szamithatjuk ki. Az (1.306) kifejezest ide behelyettesitve ad6dik: 

dInA Q 
--=---

dT RT2 • 
(1.307) 

A szen-dioxidnak az oldatb61 val6 kiszabaditasahoz hot kell a rendszerrel 
dInA 

kozolni, Q tebat pozitiv, es emiatt -- < O. Ez azt jelenti, hogy az In A es ezzel 
dT 

egyiitt az A is csokken a homerseklet emelkedesevel. Az (1.307) megoldasaval 
az A-nak a homerseklettol val6 fiiggese konkreten is megallapithat6: 

A = exp (RQT). (1.308) 

Osszefoglalva az eredmenyt, megallapithatjuk, hogy az oldatban a szen-dioxid 
koncentraci6ja annal nagyobb, minel nagyobb a nyomas, es minel alacsonyabb 
a homerseklet, ugyanis 

k\l) '" p exp (RQT) . (1.309) 

Az eredmeny ertelemszeriien alkalmazhat6 a napjainkban nagymertekben 
elterjedt szensavas iiditoitalokra is, hiszen a kiilonbseg mindossze annyi, hogy 
a folyadekban az oldott CO2-n kiviil mas oldott anyag (pI. gyiimolcsle) is van, 
a komponensek szama tebat tobb kettonel, de a fazisok szama itt is ketto. 
Ahhoz, hogy a fenti eredmeny atveheto legyen, fel kell tetelezniink, hogy a 
gazfazisban csak szen-dioxid van, vagyis a vizgoz mellett a tobbi komponens 
gozetol is eltekintiink. Ketsegtelen, hogy ez egy megszoritast jelent, de ha azok 
parcialis nyomasa kicsi, akkor megengedheto kozelites. 

19. A homersekleti sugarzas 
termodinamikai leirasa 

A termodinamika torvenyei altalanos ervenyiiknel fogva nemcsak makrosz
kopikus testek rendszerere igazak, hanem pI. elektromagneses sugarzasra is. 
EnneIfogva erdekes lehet annak megvizsgalasa, hogy a sugarzast kibocsati) 
testbol es a sugarzasb61 an6 fizikai rendszer milyen feltetelek mellett lesz egyen
sulyban. A kerdesfelteves tovabbi pontositast igenyel, ugyanis a sugardls jeflegc 
fUgghet a kibocsat6 test gerjesztesenek a m6djat61. A sug{lrzast a testet alkol(> 
atomok bOCS{ltj{lk ki, amikor magasabb energiaju {illapolbbi alacsonyabb cncr
giajuba kcriilnck. A ket allapol cncrgiakiilonhsege sug{lrz{ls form{lj{lban I{lvozik 
a test hoI. Ahhoz, hogy cgy alom sug{lrozhasson. cl()bh gcrjcszlcll {illapolba kcll 
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keriilnie. A gerjesztes tobbfelekeppen tortenhet. PI. megvihigitjuk a testet, es 
ezaltal juttatjuk magasabb energiaju allapotba. De tortenhet a gerjesztes ugy is, 
hogy a homozgasban leva molekulak vagy atomok iitkoznek egymassal, es 
ennek soran egyik energiat ad a masiknak. Mi a tovabbiakban olyan sugarzast 
tanulmanyozunk, amelyet a testet alkot6 atomi reszek homozgasa idez elo. Az 
ilyen sugamist hfimersekleti sugarzasnak nevezziik. Azt tiizziik ki feladatul, 
hogy a homersekleti sugarzasnak olyan altalanos sajatsagait deritsiik ki, ame
Iyek nem fiiggnek a kibocsat6 test egyedi tulajdonsagait61. Nagy haladast 
jelentett ebben a vonatkozasban Prevostnak az a felismerese, hogy minden test 
minden homersekleten sugaroz, akkor is, ha nem vilagit, es hogy a sugarzas nem 
fiigg a kornyezettol, hanem teljesen a testben lejatsz6d6 belso folyamatok 
eredmenye. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a forr6 testek sugarzasa erosen fiigg a test 
homersekietetoi. A homerseklet emelkedesevel no a kibocsatott sugarzas intezi
tasa. A kisugarzott energianak a frekvenciakra val6 eloszlasa is fiiggvenye a 
homersekletnek. A frekvencia szerinti energiaeloszlas nem minden anyagra 
egyforma, ugyanis a forr6 szilard vagy folyekony testek energiaeloszlasa a 
frekvenciakra folytonos, mig a gazoke vonalas. Minden anyagra ervenyes vi
szont az a tapasztalat, hogy bizonyos frekvenciaju sugarzas egy meghatarozott 
homerseklet alatt nem lep fel es a magasabb frekvenciak megjelenesehez na
gyobb homerseklet sziikseges. PI. 500 DC alatt az egesz sugarzas az ultravoros 
tartomanyba esik, es csak 500 DC felett kezd megjelenni a voros szin. A meg
figyelesek vegiil is azt mutattak, hogy a homersekleti sugarzast termikus egyen
sulyi allapotban egy, a frekvenciat61 es a homerseklettol fiiggo I(v, T) intenzi
tasfiiggvennyellehet leirni. Az idevonatkoz6 kutatasok a mult szazad vegen arra 
iranyultak, hogy ezt az I(v, T) fiiggvenyt megtalaljak. Ezek a vizsgalatok a 
fizikai megismeres szempontjab61 igen jelentosekke valtak, mert egyreszt elve
zettek a klasszikus fizika ervenyessegenek a hatarahoz, masreszt Max Planck 
zsenialis felfedezesevel kaput nyitottak a fizika egy egeszen uj teriilete, a kvan
tumfizika vilaga fele. 

Mielott a termodinamikai egyensuly felteteleit megvizsgalnank, a sugarzas 
leirasanak a m6djar61 kell par sz6t ejteniink. Termeszetesnek ad6dna, hogy az 
eletromagneses sugarzasi ter jellemzesere a tererossegeket es az indukci6vekto
rokat hasznaljuk, es az alIa pot valtozasat a Maxwell-egyenletekkel irjuk Ie. 
A kvantummechanika bevezetesenel*, a tiikrozo falakkal hatarolt iiregben 
kialakult egyensulyi sugarzasi teret igy hataroztuk meg. Itt most ennel egysze
riibb leirasm6dot valasztimk: a sugarzasi teret a ter minden pontjaban kiilonfele 
ira nyu es frekvenciaju sugarnyalabokb61 osszetettnek gondoljuk. lellemzesere 
a helytol es iranyt61 fUggo irltenzitas fogalmat hasznaljuk, melyet a kovetkezo-

• Nagy Karoly: K vlIntummechanika. 2. kiuc.II'IS. TUflkonyvkiad(J, Budapest, 19K I. 25. o. 
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keppen definiaJunk. A df feliiletelemen a normalisaval .9 szoget bezar6 iranyb61 
dQ kupszogbe dt ido alatt atmeno sugarzasi energia: 

dE = I cos .9 df dt dQ. (1.310) 

Az I intenzitas ad ott homerseklet mellett altalaban meg fiigghet a helytol es az 
iranyt61: I(r, n, T). Sot, a sugarnyalabot a kiilonbozo frekvenciakra is felbont
hatjuk, es ennek megfeleloen beszelhetiink a v es v + dv frekvenciakozbe eso 
sugarzas, Iv(r, n, T) intenzitasar6I. Ezt a kovetkezokeppen ertelmezziik: a df 
feliiletelemen, normalisaval .9 szoget bezar6 iranyb61 dQ kupszogbe dt ido alatt 
atmeno, a v es v + dv frekvenciakozbe eso sugarzas energiaja: 

dE = Iv cos.9 df dt dv dQ. (1.311) 

Nyilvanval6, hogy az Iv-nek a frekvenciara vett integralja az I intenzitassal 
00 

egyezik meg: 1= J Iv dv. 
o 

Az optikab61 ismeretes, hogy barmely iranyban terjedo, meghatarozott trek
venciaju sugarnyalab ket egymasra meroleges linearis polarizaci6ju nyalabra 
bonthat6, es az Iv intenzitas az egyes polarizaci6s allapotok lVI' ilIetve Iv, intenzi
tasainak algebrai osszegevel egyenlo: 

(1.312) 

Ezt (1.31 I)-be helyettesitve, vegiil is 

dE = (IVI + Iv,) cos .9 df dt dQ dv (1.313) 
ad6dik. 

A sugarzas jellemzesere bevezetett I intenzitas kifejezheto az u energiasiiriiseg
gel, ezert I helyett ez is hasznalhat6. Ut6bbinak a termodinamika torvenyeinck 
alkalmazasanal van elonye. Az I es u kozotti kapcsolatot a kovetkezo egyszeru 
meggondolassal kapjuk. A dffeliiletelemen dt ido alatt annyi energia megy ,'II 

a feliilet normalisaval.9 szoget bezar6 iranyban, amennyi ilyen iranyu bennc van 

IH. lihra 
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a dJalapu vdt alkot6ju ferde hasabban (18. abra). v az elektromagneses sugarzas 
terjedesi sebessege. Ha a dV = vdt dJ cos .9 terfogatelem olyan kicsi, hogy benne 
az energiasiiriiseg alland6nak veheto, akkor 

dE = U,9 dV = U,9V dt dJ cos.9. 

U,9 a feliiletelem normalisaval.9 szoget bezar6 iranyba halad6 sugarzas energia
siiriisege. Masreszt ugyanezt az energiat adja meg az (1.310) osszefiigges is. 
A ket kifejezest egymassal egyenlove teve: 

amibol 
u,gv dt dJ cos.9 = I dt dJ cos .9 dQ, 

IdQ 
U,9=--. 

v 
(1.314) 

Ha az egyenlet mindket oldalat integraljuk az osszes sugariranyra, az U energia
siiriiseget kapjuk: 

U= fI~Q. (1.315) 

Nagyon fontos specialis eset az, amikor a sugarzas I(r, n, 1) intenzitasa nem 
fiigg a terjedes iranyat61, vagyis izotrop, masreszt a kozeg is izotrop. Ebben az 
esetben mind az I, mind a v iranyt61 fiiggetlen, es ezert kiemelheto az integralb6I. 
Eredmenyiil az 

4nI 
U=

v 
(1.316) 

kifejezest kapjuk. Ha a sugarzas meg homogen is, vagyis az I es vele egyiitt az 
U is ugyanaz a ter minden pontjaban, akkor egy veges V terfogatot kitolto 

4nI 
elektromagneses sugarzas un. belso energiaja: U = U V = - V. 

v 
A fenti levezetesbol nyilvanva16, hogy az (1.316) keplet a v frekvenciaju 

sugarzas Uv energiasiiriisegere is igaz: 

(1.317) 

A testeknek azt a kepesseget, hogy elektromagneses sugarzast tudnak kibo
csatani, illetve elnyelni, a fenomeno16giai elmeletben az anyagi minosegtol 
fiiggo egyiitthat6kkal fejezziik ki. Ennek megfeleloen bevezetjiik az e emisszios 
egyutthat()t es az (X abszorpcil5s egyutthatdt a kovetkezokeppen. A sugarz6 test 
dV (erfogata {tltal dt ido alatt a dQ k llpszogbe kisugarzott dE energia a tapaszta
lat szerint ar{IIlYos a tlV-vel, dt-vel ~s d!'?-val: 

tlH I: tit till tI!l. (1.3IR) 

116 

Az e aranyossagi tenyezot nevezziik a test emisszi6s egyiitthat6janak, amely az 
anyagi minosegen kiviil fiigg a helytol, az iranyt61, a kibocsatott sugarzas 
frekvenciajat6l es a test allapotat61 (pI. homersekletetol). Ennek megfeleloen 
ceIszerii a frekvenciara uta16 v indexszel ellatni: ev, 

A testek a rajtuk athalad6 sugarzas egy reszet elnyelik, es ezert csokken az 
intenzitasuk. A ds szakaszon bekovetkezo intenzitascsokkenes a tapasztalat 
szerint aranyos a beeso sugar intenzitasaval es a ds szakasz hosszaval: 

- dI = (XI ds. (1.319) 

Az (X aranyossagi tenyezo a test abszorpci6s egyiitthat6ja. Ez is fiigg a helytol, 
iranyt61, frekvenciat61, anyagi minosegtol es a test allapotat6I. Ezt is celszerii 
a frekvenciara utal6 v indexszel ellatni: (XV' 

19.1 A termodinamikai egyensuly. Kirchhoff torvenye 

Miutan megismertiik a sugarzas jellemzesere hasznalt fizikai mennyisegeket. 
megvizsgalhatjuk a termodinamikai egyensuly felteteleit. Gondoljunk el egyfaj
ta homogen izotrop anyaggal kitoltott tartomanyt, amelynek falai nem engedik 
at a sugarzast. Egyensulyban az egesz rendszer hOmerseklete allando, es a sugar
zast jellemzo ev, (XV' Iv mennyisegek nem Juggnek sem az iranytol, sem a helytol. 
Ellenkezo esetben a test egyes helyei melegednenek, mig masok lehiilnenek. Ez 
energiaaramlast inditana el a testben, es ezzel meg bon tan a a termikus egyensuly 
allapotat. Roviden sz6lva azt mondjuk, hogy az egyensulyban a sugarzas homo
gen izotrop es polarizalatlan. Az ilyen sugarzas I intenzitasfiiggvenyet a szakiro
dalom K-val jeloli, es Kirchhoff-Juggvenynek nevezi. A K fiiggveny az anyagi 
minosegen kiviil csak a frekvenciat6l es a homerseklettol fiigg. 

Most megfogalmazzuk a termodinamikai egyensuly feltetelet. A test barmi
Iyen terfogatelemenek adott idotartam alatt ugyanannyi energiat kell kibocsata
nia, mint amennyit elnyel, mert ellenkezo esetben felmelegedne vagy lehiilne. 
Nezziik ennek matematikai megfogalmazasat. 

A dV terfogatban leva anyag dt ido alatt a v es v + dv frekvenciakozbe, dQ 
terszogbe 

ev dv dt dV dQ 

energiat sugaroz ki. Mivel ev a mondottak szerint nem fiigg az ir{lllyt()I, a 
terszogre lehet integralni, es akkor az osszes iranyba kisugarzott 

dEc = 4nr.v dv dt dV ( 1.320) 

energiat kapjuk. 
Most meghatarozzuk, hogy ugyanel'. a tlV tcrfogatcicm mcnnyit nycl cI a tit 

ido alatt a v cs v+ dv frekvclH:i:'ljil slIg{lrzilsb(')1. 1\ tlV lcrfogatclcml't a IlJ. 
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abninak megfeleloen elemi kis ha
sabokra bontjuk. Az i-edik hasab 
dJ; feliileten dt ido alatt athaladt 
sugarzasb61 ads; szakaszon elnye
lodik 

d{; 
I 

19. flbra 

d.Q2 

20. dbra 

Az osszes elemi hasabra osszegezve: L dJ; cos.9 ds; = dV. Mivel a dVterfogat-
; 

elem altaI valamennyi iranyb61 elnyelt sugarzast keressiik, ezert ezt meg integ
ralni kell a teljes terszogre. fgy vegiil a dV terfogat a valamennyi iranyb61 erkezo 
v es v + dv frekvenciakozbe eso sugarzasb61 dt ido alatt 

(1.321 ) 

energiat nyel el. A kibocsatott es elnyelt sugarzasnak az egyensuly miatt egyen
lonek kell lennie, ezert 

amibol 

(1.322) 

Az tv es (Xv meresevel meggyozodhetiink arr61, hogy ez a hanyados a homer
seklettol es az anyagi minosegtol is fiigg. Szeretnenk olyan univerzalis torvenyt 
talalni. amely a testek anyagi minosegetol mar fiiggetlen. Latni fogjuk, hogy 
ilycn Ictczik. Ehhez a ki)vetkezo gondolutmcnettel jutunk. Gondolatban feltete-
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lezziik, hogy a vizsgalt tartomanyt egy sikfeliilet ket reszre osztja, amelyek ket 
kiilonbozo anyaggal vannak: kitoltve (20. abra). Az elvalaszt6 feliileten kiszeme
liink egy kis df feliiletelemet, es erre felirjuk az egyensuly feltetelet. Az egyes 
kozegekre vonatkoz6 mennyisegeket I, illetve 2 indexszellatjuk el. A df feliilet
elemrol az I kozegbe a felUlet normalisaval.91 szogben, dD1 kupszogbe, dt ido 
alatt jut6 v es v + dv frekvenciaju sugarzas energiaja: 

K" dt df cos.91 dD1 dv. 

Ez az energia ket reszbol tevodik ossze: Egyik resze az, amely a 2 kozegbol a 
feliileten va16 tores utjan jut az 1 kozegbe; a masik pedig visszaverodes reven 
kernl az I-be. Jeloljiik Rrgyel, illetve R2-vel a megfelelo kozegekre vonatkoz6 
visszaverodesi egyiitthat6kat. Az elobbi energia 

(1- R 2)Kv2 dt df cos.92 dD2 dv, 

mig a visszaverodott energia: 

R1Kv. dt df cos.91 dD 1 dv. 

Az egyensuly feltetele: 

Kv. dt df cos.91 dD1 dv = R1Kv. dt df cos.91 dD1 dv+ 

+ (1- R 2)Kv2 dt df cos.92 dD2 dv. 

Ebbol egyszeriisites utan ad6dik: 

Kv. cos.91 dD1 = R1K v. cos.91 dD 1 + (1- R 2)KV2 cos.92 dD2· (1.323) 

A tores Snellius-Descartes-fele torvenyet figyelembe veve: 

sin.91 v1 

sin .92 v2 

masreszt dD 1 = sin.91 d91 drp1' dD2 = sin.92 d92 drp2' 
Ezekbol egyszeriien ad6dik: 

Ezt az (1.323) egyenletbe helyettesitve: 

amibol 
I)~ 1-- R2 

K,., .,- 11f I· R I K,.,. (1.324) 
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A bal oldal fiiggetlen az ininyt61 es a helyt61, ezert a jobb oldalnak is ilyennek 
kell lennie. Ez megengedi, hogy a visszaver6desi egyiitthat6kat egy specililis 
beesesi ininyra vegyiik. Legyen pl. a bees6 sugarnyalab a beesesi sikkal parhuza
mosan polarizalt, es a beesesi szog egyezzen meg a polarizaci6s szoggel, vagyis 
.91 +.92 = n12. Az optikab61 ismert, hogy ilyenkor visszavert sugar nincs, vagyis 
ebben a specialis esetben R1 = O. Ugyanez igaz, ha a sugar iranyat megforditjuk, 
es az a masodik kozegb61 esik be a.92 = nl2 -.91 szog alatt, es a beesesi sikkal 
parhuzamosan polaros. Most R2 = O. Ebben a specialis esetben az (1.324) jobb 

v2 

oldala ~ K v2-vel egyenl6. Mivel a fentiek szerint a bal oldal iranyt61 es helyt61, 
V 1 

valamint polarizaci6s allapott61 fiiggetlen, ezert a termikus egyensulyban fenn
all a 

(1.325) 

fontos osszefiigges. Ez viszont azt jelenti, hogy a v2 Kv mennyiseg mar csak a 
frekvenciat61 es a h6merseklett61 fiigg, az anyagi min6segt61 fiiggetlen a termo
dinamikai egyensulyban. Ez tehat egy univerzalis fiiggvenye a frekvencianak es 
a h6mersekletnek. 

Tegyiik fel, hogy a vizsgalt tartomany egyik fele vakuum, es ez tele van 
sugarzassal, amely termodinamikai egyensulyban van a hatarol6 kozeggel. 
Termeszetesen most is ervenyes az (1.325) osszefiigges, amely szerint a vakuum
beli egyensulyi sugarzas Kv intenzitasa kifejezhet6 a kozegre vonatkoz6 mennyi
segekkel: 

Vegyiik figyelembe, hogy KV2 az (1.322) szerint egyenl6 a kozeg emisszi6- es 
abszorpci6-egyiitthat6janak a hanyadosaval, masreszt V2 = cln, ahol n a kozeg 
toresmutat6ja. A vakuumbeli egyensulyi h6mersekleti sugarzas intenzitasa te
hat: 

(1.326) 

Ennek a kepletnek az a nagy el6nye, hogy barmely anyag emisszi6- es abszorp
ci6egyiitthat6janak, valamint a toresmutat6janak mert ertekeib61 meghataroz
hat6 a vakuumra vonatkoz6 sugarzasi intenzitas, amely az (1.322) szerint 
hatarozatlan erteknek ad6dna. U gyanis vakuumra ev = 0, IXv = 0, es igy 010 alaku 
kifejezest kapnank. Az (1.326) keplet viszont lehet6ve teszi, hogy a vakuumbeli 
sugarzas targyalasanal a K..(n intenzitilst meressel meghatarozhat6 mennyiseg
nek tekintsiik. 

Gondoljunk cI egy nagy iiregcl. Hmclynek hclseje vilkuum. fala pedig nem 
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ereszti at a sugarzast. A fal az adott h6mersekletnek megfelel6en sugaroz, es a 
sugarzas kitOlti az iireget. Tegyiik fel, hogy a sugarzas termodinamikai egyen
sulyban van a fal anyagaval. Szemeljiik ki a falnak egy kis df feliiletelemet, 
gondoljuk vegig mi tortenik ennek kornyezeteben, es fogalmazzuk meg az 
egyensuly feltetelet. A df feliilet a fal anyagara jellemz6 mertekben sugaroz, a 
sugarzasi terb61 energia keriil a feliiletre, amelynek egy resze visszaver6dik, 
masik resze elnyel6dik a falban. 

A df feliiletre, normalisaval .9 szoget bezar6 ininy koriili dQ kupszogb6l 
id6egyseg alatt 

dEl = Kv dv df dQ cos.9 

energia erkezik a v es v + dv frekVenciaju sugarzasb6l. Ebb61 visszaver6dik a 

dE2 = Kv dv df dO cos.9 (1- dv) 

resz. Itt d v a feliilet abszorpci6kepesseget jelenti. Ez alatt a feliiletre es6 energia
nak azt a hanyadat ertjiik, amelyet az elnyel bel6le. Az 1- d v = Rv a feliilet 
visszaver6 kepessege. A feliilet sugaroz is energiat a dO kupszogbe. Ez aranyos 
a feliilet emisszi6kepessegevel. Ut6bbit ~v-vel jelolve: 

dE3 = ~v dv df dO cos.9. 

A termodinamikai egyensuly megkoveteli, hogy dEl legyen egyenl6 a masi k 
kett6 osszegevel: 

dEl = dE2 + dE3· 

A megfelel6 kifejezeseket beirva, 

amib61 a 

K =~ 
v d

v 

( 1.327) 

fontos kepletet kapjuk. Ez fejezi ki a Kirchhoff-torvenyt, amely szerint a testck 
emisszi6kepessege aranyos az abszorpci6kepessegiikkel. Mivel az .<4 v abszorp
ci6kepesseg egynel nagyobb nem lehet, ezert ~v;£ Kv' 

Az olyan testet, amely a raes6 sugarzast teljesen elnyeli, vagyis amelynek 
abszorpci6kepessege .91,= I ah.l'zo/ut fekete te.l'tnek nevezziik. Az ilycll test 
cmisszi6kepessege a legnagyohb, ~'" = K", ezert az abszolut fckete test sugilroz 
a legtobb energiat adott homcrsckletcn. A legjobban ugy valbsithatb meg cgy 
abszolut fekete feliilet. hogy cgy nagy iireg falun april nyililst vilgunk. Hz a rilcst) 
sug<irzilst szinte tcljcscn c1nyeli. IIgyanis a rajta ilthalol(') sug:'lrzas az iircg hclst) 
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falan igen sok visszaverodest szenved, mikozben egy reszet a fal elnyeli, mig 
vegiil az egesz elnyelodik (21. abra). Igen kicsi annak a val6sziniisege, hogy egy 
kis hanyad a refiexi6k soran kijut a nyilason. 

21. flbra 

A masik specialis tulajdonsagu testaz idealis tiikor. Ez a raeso sugarzast 
teljesen visszaveri, vagyis d v = O. A Kirchhoff-torveny szerint ennek emisszi6ke
pessege is zeTUs <f v = O. Az idealis tiikor semmit sem sugaroz. 

Nem szabad figyelmen kiviil hagyni, hogy az d v, illetve <f v frekvenciafiiggoek, 
ezert egy test bizonyos frekvenciatartomanyban jobban, masikban kevesbe 
sugarz6, vagy elnyelo. 

Ramutatunk meg a fentebb bevezetett Gv, illetve IXv emisszi6- (ill. abszorpci6-) 
egyiitthat6, valamint az <fv emisszi6kepesseg es az d v abszorpci6kepesseg ko
zotti kiilonbsegre. A feliilet d v abszorpci6kepessege (es <fv) fiigg att61, hogy 
milyen vastag az anyagreteg, amelynek a feliileterol van sz6. Az d v abszorpci6-
kepesseg nagy lehet pI. vastag anyagreteg eseten meg akkor is, ha az IXv abszorp
ci6-egyiitthat6 kicsi. 

19.2 A sugarnyomas 

Az elektromagneses sugarzas Maxwell-feIe elmeIetebol ismert, hogy a sugar
zasi ternek nemcsak energiaja, hanem impulzusa is van. Ebbol viszont kovetke
zik, hogy ha sugarzas valamilyen anyagra esik, es az azt visszaveri vagy elnyeli, 
akkor a sugarzas impulzusa meg fog valtozni. Az idoegyseg alatti impulzusval
tozas - a mechanikaban tanultak szerint - erohatasban nyilvanul meg. Ha most 
ismet egy sugaw:lssal teli iiregre gondolunk, akkor ez azt jelenti, hogy a sugarzas 
ert)t fejt ki az iireg falara. A feliiletegysegre hat6 ero a nyomas. A sugarzasnak 
tehat van nyomasa. Most meghatarozzuk ezt az un. sugarnyomast. 

Tekintsuk az ureg fahinak df feltiletelemet. amelyet siknak vesziink fel (22. 
ahra). Gondoljuk el. hogy a norml\lissal ,9 SZtlget hezar6 iranyh61 K intenzitasu 
sugarz{\s esik a cll fclUletrc. Ennck egy rcszc e\nyeI6dik. milsik rcszc a visszave-
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rodesi torveny szerint ugyancsak .9 szogben visszaverodik. Termikus egyensuly
ban a fal ugyanannyi energiat sugaroz ki, mint amennyit elnyelt. Vegeredmeny
ben tehat ugy veheto, hogy a raeso energiat teljesen visszaveri. A df feliiletelem
re .9 szog alatti iranyb61 idoegyseg alatt raesik az a sugarzas, amely benne van 
a df alapu c hosszusagu ferde hasabban. c a sugarzas terjedesi sebessege va-

U 
kuumban. A terfogategysegben levo sugarzas impulzusa -.!!. e, ahol e a beeso 

c 
sugar terjedesi iranyiba mutat6 cgysegvektor*. A df feliiletelemre idoegyseg 
alatt eso impulzus: 

U,9 
dP = e - df cos .9 c. 

c 

A visszaverodott sugarzas impulzusa: 

U,9 
dP' = e' - df cos .9 c, 

c 

ahol e' a visszaverodes iranyat mutat6 egysegvektor. A sugarzas idoegysegre es6 
impulzusvaltozasa: 

dP' - dP = U,9 df cos .9 (e' - e). 

Mivel a 22. abra szerint 

e'-e = 20 cos.9, 

ahol 0 a feliiletre merolegesen az iiregbe ininyu16 egysegvektor, ezert 

dP' - dP = 20 U,9 df cos 2 .9. (1.328) 

df 

22. ahru 

• Nagy Kilroly: F1cklrmlinllmikll, Tunkiinyvkilldb, Blldupcsl. (I)KII. 217. o. 
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Ez az idoegysegre eso impulzusvaltozas megegyezik azzal az erovel, amelyet a 
fal dJ feliileteleme a raeso es onnan visszaverodo sugarzasra kifejt. Ennek 
reakci6erejevel nyomja a sugarzas a fal dJfeliiletelemet. Most meg osszegezniink 
keU az osszes iranyra, majd a dJ feliilettel osztva kapjuk a sugarnyomast. Az 
iranyokra torteno osszegezes a terszogre vett integralassal vegezheto eI. Mivel 

dQ -
a sugarzas homogen izotrop, ezert U,g = u - , ahol az u energiasiiriiseg helytol 

4n 
es iranyt61 fiiggetlen aUand6 ertek. fgy a sugarnyomasra ad6dik: 

2n ~2 2n ~2 

p = ~ f f cos2 .9 dQ = ~ f f cos 2 .9 sin .9 d.9 drp = ~. (1.329) 
2n 2n 3 

o 0 0 0 

A kornyezetevel termodinamikai egyensulyban leva elektromagneses sugar
zas nyomasa tehat az energiasiiriiseg harmadaval egyezik meg. * Mivel az u csak 
a homerseklettol fiigg, ezert a sugarnyomas is csak ennek a fiiggvenye, es ugyan
azzal a fiiggvennyel adhat6 meg mindketto. 

19.3 A Stefan-Boltzmann-torveny 

Most meghatarozzuk a homersekleti sugarzas energiasiiriisegenek a homer
seklettol val6 fiiggeset az egyensulyi aUapotban. Gondoljunk el egy dugattyuval 
eUatott hengert, amely kifele teljesen tiikrozo falakkal van ellatva, es igy kifele 
nem sugaroz. A hengernek belso falai es a dugattyu legyenek idealis tiikrok, es 
csak az egyik fal (pI. a henger alapja) legyen sugarz6 fekete test. Ez a lap 
egyensulyban idoegyseg alatt ugyanannyi energiat bocsat ki, mint amennyit 
elnyel, a tobbi feliilet pedig teljesen visszaveri a raeso sugarzast. Gondoskodunk 
arr61, hogy a rendszer homerseklete alland6 T ertekii legyen. Ebben a rendszer
ben egy ido utan magat61 beaU az egyensulyi aUapot. 

A sugarzasi teret egy termodinamikai rendszernek tekintve, fizikai aUapotat 
a T homerseklettel es a V terfogattal jeUemezhetjiik. A nyomas mar nem 
fiiggetlen valtoz6, mert az (1.329) osszefiigges alapjan kifejezheto a homersek
letteI. A sugarzasi ter energiaja a terfogatnak es az energiasiiriisegnek a szorza
taval egyenlo, mert egyensulyban az ut6bbi helytol es iranyt61 fiiggetlen. Tehat 
U= Vu(T). 

Most gondoljuk el, hogy a homersekletet egy kicsit megnoveljiik azaltal, hogy 
a sugarz6 alappal hot kozliiilk. Ennek kovetkezteben megno a kisugarzas, 

• It! arra az csctrc vcgcztlik cI a s/.arnitast, arnikor a sugarzas vakuumban van. Bclathat6, hogy 
akkor is un 1I sug{lrnYOI1l{ls, ha az iircgct valalllilycn iltl{tlsz6 homogcn izolrop k('>zcg tolti ki. 
/lycllkor figyclcmhc kcll vCllniink azl is, hogy II ~lIl-ti'I"I;"'~ k(llcs(ll1halitshall van a kilzcggcl. cs cz is 
hozzlljltrul II slIgltrnyol1l1ishOl.. . 
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novekszik a nyomas is, es a dugattyu egy kicsit kifele mozdul el, megnovelve 
ezaltal a rendszer terfogatat. Feltetelezziik, hogy ez az aUapotvaltozas reverzibi
lisen megy vegbe. A kozolt JQ ho a termodinamika elso fOtetele szerint a 
sugarzas energiajanak dU novekedeset es a dugattyu elmozdulasaval kapcsola
tos p dV munkavegzest fedezi: 

JQ = dU+pdV. 

Az ezzel egyiittjar6 entr6pianovekedes: 

dS = JQ = dU+pdV 
T T 

Vegyiik figyelembe, hogy U = u V, p = u/3. fgy 

1 
dS = - (u dV+ V du+ u/3 dV). 

T 

Mivel u csak a T-tol fiigg, ezert 

dS = ! (~ u dV + du V dT). 
T 3 dT 

(1.330) 

AdS teljes differencial, igy S-nek V, illetve T szerinti vegyes parcialis derivaltjai 
megegyeznek egymassal: 

Ennek alapjan ad6dik: 

du u 
-=4-. 
dT T 

Ez a differencialegyenlet hatarozza meg a sugarzas u energiasiiriisegenek a 
T homerseklettol val6 fiiggeset. Az egyenlet megoldasa: 

(1.331) 

Az a integraci6s alland6t meressel lehet meghatarozni. 
Az (1.316) es (1.325) kepletek alapjan egyszeriien bel<ithat6, hogy ha a sug:tr

zas valamilyen kozegben van, akkor az e!lergiasiiriiseg a vakuumhclinek f1"1-

szorosa. n a kozeg toresmutat6jat jelenti. Igy ehben az esetben 

(1.:n2) 

Az egycnsulyi homerscklcli sug(tr/'.{\S cnergiasurliscgcnek h()ll1crscklcll()1 valb 
fiiggcscl kife.ic~.o (1.331) I(\rvcnyl c1i\sz('lr Ste/im ,'tllapilolla meg kiscrlcli ltlon 
1 H79-hen. majd L 1I0/t:IIIIIIII' I XX4-hen lcnyegchcll az ill kiivclcll gondola Ime-
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net alapjan elmeletileg hatarozta meg. Ezert nevezik SteJan-Boltzmann-torveny
nek. 

Az (1.331) alapjan kiszamithat6 az abszohit fekete test feliiletegysege altaI 
1 masodperc alatt atlagosan kisugarzott energia. Nezziik eloszor altalanosab
ban a kerdest. A sugarz6 test dJfe1iilete altaI a.9 szoggeljellemzett dQ kupszogbe 
idoegyseg alatt kibocsatott sugarzas energiaja: 

dU(.9) = rC dJ dQ cos .9. 

rC a feliilet emisszi6kepessege. Az osszes iranyra integralva, a dJ fe1iilet altaI 
egysegnyi ido alatt kibocsatott sugarzas: 

11/2 211 

dU = rC dJ J J cos .9 sin .9 d.9 drp = nrC dJ (1.333) 
o 0 

energiajat kapjuk. Eszerint a feliiletegyseg altaI idoeg~seg alatt valamennyi 
iranyba kisugarzott energia: 

dU 
uf = - = nrC. 

dJ 
(1.334) 

Az abszolut fekete test rC emisszi6kepessege a Kirchhoff4orveny szerint meg
egyezik a K intenzitassal: rC = K. U t6bbi pedig az (1. 316) 0sszefiigges alapjan 
kifejezheto az U energiasiiriiseggel. Az abszolut fekete test feliiletegysege altaI 
idoegyseg alatt kibocsatott sugarzas U f energiaja is aranyos a homerseklet 
negyedik hatvanyaval: 

c ac 
U f = nK = n 4~ U = 4 T4 = aT4. (1.335) 

A a egyiitthat6 a a = acj4 keplettel fejezheto ki a Stefan-Boltzmann-torveny a 
aninyossagi tenyezojevel. A meresek a torvenyt fekete testre nagy pontossaggal 
igazoljak, es a a egyiitthat6ra a 

a = 5,670 '10- 8 Wm- 2 K- 4 

erteket adjak. Ebbol az a egyiitthat6 egyszerii szorzassal kiszamithat6: 

4a 
a = -- = 7,5653' 10- 16 J m- 3 K- 4 . 

c 

Ha a fckctc tcst nem vcikuumba, hanem n toresmutat6ju kozegbe sugaroz, 
akkor az (1.335) kcplct helyebe az 

0.336) 
I6p. 
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A Stefan-Boltzmann-torveny alkalmazasara vegyiink ket egyszerii peldcit. 
Szamitsuk ki, hogy egy fekete test 1 m2 feliilete mennyi energiat sugaroz ki 

egy masodperc alatt szobahomersekleten (T= 290 K). Az uf = aT4 keplet alap
jan 401 watt ad6dik. A viz forraspontjan (373 K-en) ez az energia tobb, mint 
1 kW (ponto san 1,098 kW). 

A sugarzasi energia megmeresevel a Stefan-Boltzmann-torvenybol kiszamit
hat6 a sugarz6 test homerseklete. Szamitsuk ki igy a Nap fe1iileti homersekletet. 
Feltessziik, hogy a Nap j6 kozelitessel fekete testkent sugaroz. A te1jes fe1szin 
1 masodperc alatt 4nR~aT4 watt energiat bocsat ki. A Napt61 r ~ 150' 106 km 
(~215 RN) tavolsagban leva Fold feliiletegysegere ebbol masodpercenkent 

4nR~aT4 

4n(215)2 R~ 

energia erkezik. A meresek szerint a Fold felszinenek egy negyzetcentimeterere 
percenkent 8,4 J napenergia esik. Ezt es a a fenti erteket ide behelyettesitve azt 
kapjuk, hogy a Nap fe1iiletenek homerseklete 

T=' , . 1015 ~ 5800 K. 
[
84, (2 15)2 J1

/
4 

6· 5,67 

19.4 A sugarzas entropiaja 

Kiindulunk az (1.330) egyenletbol, ame1y az entr6pia teljes differencialjat adja 
meg elemi reverzibilis folyamatra. Figyelembe vessziik az u=.aT4 Stefan-Boltz
mann-torvenyt, es igy kapjuk: 

dS= 4aT2 (VdT+ fdV) = d(~aT3V). 
Ebbol egyszerii integralassal ad6dik: 

4 
S = -aT3 V. 

3 
(1.337) 

Az integraci6s alland6t a termodinamika harmadik fOtete1e miatt vcttiik zcrus
nak, mert csak igy lesz az entr6pia zerus az abszolut zerusponton. A sugilrz[ls 
cntr6piaja a homerseklet harmadik hatvanyaval es a terfogattal lindrisan 
v~t1tozik. 
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19.5 A sugarzas allapotanak adiabatikus valtozasa 

Gondoljunk ismet egy mozgathato dugattyuval ellatott hengerre, amelyet 
sugarzas tolt ki. A rendszer adiabatikus kitagulasanal, illetve osszenyomasanal 
ervenyes fizikai torvenyeket akarjuk megallapitani, ezert feltessziik, hogy a 
sugarzas es a kornyezete kozott semmilyen hoesere nem lehetseges. Ez megvalo
sithato ugy, hogy a henger fala es alapja, valamint a dugattyu olyan anyagbol 
kesziiljon, amely teljesen visszaveri a sugarzast. Utobbi akkor lesz izotrop, ha 
a visszaverodes szetszortan tortenik. A sugawis letrehozasahoz, valamint az 
egyensulyi allapot beallitasahoz olyan test is keU, amely a sugarzas kiboesatasa
ra es elnyelesere kepes. A teljesen tiikrozo falak ugyanis nem sugaroznak. Ez 
egyszeriien kovetkezik az (1.327) Kirehhoff-torvenybol, mert ha az abszorpeio
kepesseg zerus, akkor az emissziokepesseg is az. A problema igen egyszeriien 
megoldhato azzal, hogy egy nagyon kicsi hOkapaeitasu fekete testeesket, pI. 
koromszemet helyeziink a hengerbe. Ez a kis fekete test az emisszio es abszorp
cio reven egy ido utan beaUitja a termodinamikai egyensulyt, masreszt a rend
szer energiajat a kis hokapacitasa miatt lenyegeben nem befolyasolja. 

A dugattyu lassu mozgatasaval valtoztatjuk a sugarzasi ter terfogatat, mikoz
ben gondoskodunk arrol, hogy a dugattyura kifejtett kiilso nyomas legyen 
egyensulyban a sugarnyomassai. fgy kvazisztatikus aUapotvaltozast ideziink 
elo. Mivel a kornyezettel hoes ere nem lehetseges (oQ-= 0), tovabba az allapot
valtozas reverzibilis, ezert a sugarzas entropiaja aUando marad. Az (1.337) 
szerint ez azt jelenti, hogy az adiabatikus terfogatvaltozas soran a T3 V szorzat 
allando. Eszerint a sugarzas adiabatikus aUapotvaltozasara ervenyes a 

(1.338) 

osszefiigges. A terfogat valtoztatasakor tehat az (1.338) torvenynek megfeleloen 
valtozik a sugarzas homerseklete. A koromszem az (1.338) szerint valtozo 
homerseklethez igazodva, az emisszio es abszorpeio mertekenek valtoztatasaval 
biztositja a termodinamikai egyensulyt, pI. ugy, hogy a tultelitett frekveneiatar
tomanybol energiat nyel el, es azt az aranytalanul szegenyebb frekvenciakozok
be sugarozza ki, es ezaltalletrehozza az egyensulyi energiaeloszlast a frekvenei
akra. 

Az (1.338) kepletbol a Stefan-Boltzmann-torveny alapjan konnyen megkap
juk a sugarnyomas es a terfogat, valamint a terfogat es az energiasiiriiseg kozotti 
kapesolatot is. U gyanis 

Ezt figyelembe vcvc, az (1.33H) kifcjczcsh(ll ad(ldik: 

I'Vol !.1 {til. (1.339) 

121< 

Ebbol a sugarnyomas es az energiasiiriiseg kozottip= u/3 osszefiigges alapjan 
kapjuk: 

(1.340) 

Ezek a torvenyek jeUemzik a sugarzas adiabatikus aUapotvaltozasat. 
A kesobb sorrakeriilo fejtegetesek szempontjabol nagyon fontos az a tetel, 

miszerint ha egyszer kialakult a sugarzas egyensulyi allapota, akkor a koromsze
met akar el is tavolithatjuk az iiregbol, mert az egyensuly a vegtelen lassu adiabati
kus kitagulasnal vagy osszenyomasnal anelkiil is megmarad. Megmutatjuk, hogy 
ha ez nem igy volna, akkor a termodinamika masodik fOtetelevel keriilnenk 
eUentmondasba. 

Gondoljuk el, hogy a sugarzas termodinamikai egyensulyban van a henger
ben, es a dugattyu igen lassu mozgatasaval a terfogatot az eredeti V-rol a 
Vo < V-re nyomjuk ossze. Az (1.338) es (1.340) osszefiigges szerint ekozben 
megvaltozik a sugarzas homerseklete es az u energiasiiriisege. Egyelore nem 
tudhatjuk, hogy az adiabatikus osszenyomas nem valtoztatja-e meg az egyensu
lyi aUapotot. Feltessziik, hogy a sugarzas egyensulya megbomlott, es ennek 
visszaallitasara most egy kis koromszemet helyeziink a hengerbe. Ez, mikent 
fent megbesz61tiik, az emisszio es abszorpeio megfelelo aranyaval beallitja a 
sugarzas egyensulyat. A termodinamika masodik fotetele szerint ez az egyen
sulyhoz vezeto aUapotvaltozas entropianovekedessel jar egyiitt, mikozben a 
sugarzas terfogata, homerseklete es energiaja aUando marad. Egyediil az ener
gianak a frekveneiakra valo eloszlasa, az un. spektralis energiasiiriiseg valtozhat. 
Az egyensuly be alIt a utan, a koromszem benntartasa mellett adiabatikusan, es 
vegtelen lassan kihuzzuk a dugattyut addig, amig a terfogat el nem eri az eredeti 
Verteket. A koromszemet a vegen eltavolitjuk a hengerboi. A rendszer igy egy 
korfolyamatot tett meg, es ekozben a kornyezeteben semmi valtozas nem tor
tent, .ugyanis hot egyaltalan nem vett fel, es nem adott Ie, az osszenyomasnal 
befektetett munkat a kitagulasnal visszanyertiik, mert a munkavegzes a sugar
nyomason keresztiil esak az u energiasiiriisegtol es nem a spektralis eloszlastol 
fiigg. Kovetkezeskeppen, az elso fotetel szerint a sugarzas teljes energi<ija is 
ugyanannyi a korfolyamat vegen, mint az elejen, es enn61fogva a homersekletc 
is. A koromszem energiaja es entropiaja elhanyagolhatoan kicsi a rendszer 
megfelelo mennyisegeihez kepest, ezert a koromszem es annak aUapotvaltoz~lsa 
nem szamit. A rendszer tehat ugyanazokon a kozbenso allapotokon kereszt iii 
visszajutott a kezdeti aUapotaba, es a kornyezeteben semmi tartos valtoz{ts nCIll 
kovetkezett be. fgy a sugarzas entropiaja is annyi a korfolyamat vegen, mint a/. 
elejen. Ez ellentmond annak a feltevesiinknek, miszerint az egycnsuly helyre{tlli
tasakor megnott a sugarzas entropiaja. Ugyanis az (1.337) es (I'.33X) szerjnl az 
adiabatikus osszenyomaskor, illetvc kilagui<iskor a sug~lrz{ls cnlr(lpi{tja {tllan<.Ul 
marad, cs ha az cgyensuly helyre{tllit{lsakor megn(lll volna, akkor a k()rfolyamal 
vegen nem lehctne ugyanannyi. mint <lZ clcjcn. Viszonl a rendszcr visszakcriill 
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eredeti allapotaba, es emiatt az entropiajanak is valtozatlannak kell maradnia. 
Az ellentmondas esak ugy oldhato fel, hogy az adiabatikus osszenyomaskor az 
egyensuly nem valtozott meg, ezert a koromszem behelyezesere nines sziikseg, 
es igy az entropianovekedes feltetelezese fel sem meriil. 

19.6 A Wien-fele eltol6dasi torveny 

Az egyensulyi allapotban leva homersekleti sugarzas - mikent azt a 19.1 
pontban megbeszeltiik - homogen es izotrop. Az energia siiriisege (valamilyen 
kozegben vagy vakuumban) esak a homersekletnek es a frekveneianak a fiiggve
nye. Mivel a Kv(T) Kirehhoff-fiiggveny aranyos az energiasiiriiseggel, ezert a Kv 
is a homerseklettol es a frekveneiatol fiigg esak. A homerseklettol valo fiiggest 
a Stefan-Boltzmann-torveny adja meg. A sugarzas teljes leirasakor azonban 
ismerniink kellene a frekveneiatol valo fiiggest is. Az u.(T) pontos fiiggveny
alakjat a Planek-torveny adja. A kvantummeehanikaban* tanultuk, hogy ez 
kiviil esik a klasszikus fizika ervenyessegi koren, ezert a fenomenologiai termo
dinamika keretein beliil nem hatarozhato meg. Nagyon erdekes azonban, hogy 
az uv(T) pontos ismerete neIkiil, klasszikus fizikai megfontolasokkal is megtud
hatunk valamit a homerseklettol es a frekveneiatol valo fiigges kapesolatarol. 
Ez a Wien-tol szarmazo tOrveny azt mondja ki, hogy az energiasiiriiseg frekven
cia szerinti eloszlasat adott homersekleten leiro fiiggveny maximuma a novekvo 
frekveneiak fele tolodik el, ha a homersekletet noveljiik (23. abra). A Wien-feIe 
torveny levezetesehez olyan gondolatkiserletet valasztunk, amelynel a homer
seklet- es frekveneiavaltozassal egyiittjaro allapotvaltozas szamitassal vegig 

u (T) 
LJ 

23. llhra 

T<T<T: 
1 2 3 

z) 

• Nilgy Kuroly; KvulI(lIl1llllcdlUniku. 2. kiud{ls. Tunkiinyvkilldl>. Budupc~(. I'.IMI. ]1. (l. 
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kovetheto. Az elozo pontban targyalt adiabatikus allapotvaltozas ilyen. Ezerl 
gondoljunk ismet tiikrozo falakkal es dugattyuval ellatott hengerre, amelyben 
homersekleti sugarzas van egyensulyi allapotban. A dugattyu lassu mozgatasa
val adiabatikus terfogatvaltozast ideziink elo, es meghatarozzuk, hogy ezalatt 
mennyivel valtozik meg a v es v + dv frekveneiakozbe eso sugarzas energiaja. Ez 
onmagaban is egy erdekes fizikai kerdes, de meg jelentosebbe valt azaltal, hogy 
egy lepessel kozelebb vitt a sugarzas problemajanak teljes megoldasahoz, 
a Planek-torvenyhez. 

Az elso kerdes, amit az adiabatikus terfogatvaltozassal kapesolatban meg kell 
vizsgalnunk az, hogy a dugattyun - mint mozgo tiikron - visszaverodott sugar 
frekveneiaja mennyivel vaItozik meg. Ezt a frekveneiavaltozast egyszeriien ki
szamithatjuk a Lorentz-transzformaeioval, ha feltessziik, hogy a dugattyut 
allando sebesseggel mozgatjuk. Elgondolunk ket inereiarendszert, egyikben a 
henger, a masikban a dugattyu van nyugalomban. A dugattyu belso sik feliiletc 
legyen a K' rendszer y' z' koordinatasikja, az x' tengely pedig a henger tengelyvo
nalaval essen egybe. A K rendszer tengelyei legyenek parhuzamosak a K' rend
szer tengelyeivel, es a dugattyu mozgasa a kozos x, x' tengely menten tortenjek 
(24. abra). Gondoljuk el, hogy egy elektromagneses sikhullam esik valamilyen 
iranybol a tiikorre, es azon teljesen visszaverodik. A tiikor K' nyugalmi rendsze
reben a visszaverodes torvenye jol ismert: a frekveneia nem valtozik meg, 
a visszaverodes szoge megegyezik a beesesi szoggel, ha ezeket a szogeket az un. 
beesesi merolegeshez viszonyitjuk. A K inereiarendszerben mert frekveneia 
kiilonbozik a K' rendszerbelitol, es fiigg a ket inereiarendszer relativ sebessege
tol. Ennelfogva a visszavert hullam frekveneiaja kiilonbozik a beesoetol. A visz
szavert hull amra vonatkozo mennyisegeket feliilhuzassal kiilonboztetjiik meg 
a beesore vonatkozoaktol. Nevezetesen V, v' a visszavert, v, v' a beeso hullam 
frekveneiaja a K, illetve K' inereiarendszerben. Jeloljiik n-nel a beeso hullam 

K K' 

I vt I I 
f----~vdt I 
I I-+-._.~ 

I I 
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terjedesi ininyaba mutato egysegvektort a K rendszerben, es 0' -vel a K -ben. A v 
es v', valamint az 0 es 0' kozotti kapcsolatot a Lorentz-transzformaciovallehet 
konnyen megtalalni. A levezetest az Elektrodinamika cimii konyviinkben meg
adtuk*, ezert itt csak a vegeredmenyt kozoIjiik: 

v v 
1- -nx n --x 

C c 
(1.341) v' = 

VV1~' 
n' = x 

v2 V 
1- - 1- -nx 

c2 c 

ahol v a ket inerciarendszer relativ sebessegenek a nagysaga. U gyanezek a 
kepletek ervenyesek a visszavert hull amra is: 

fi~ = --- (1.342) 

Ezek alapjan kiszamithato a v - v frekvenciavaltozas. Irjuk fel eIoszor a frekven
ciakra az inverz transzformacios kepleteket. 

v= 

v 
1 + -n~ 

c v'R; 
1-. ~ 

c2 

v 
1 + - fi~ 

c 
v=v'R2' 

1- -
c2 

(1.343) 

A masodik kepletben vegyiik figyelembe a K -ben ismert visszaverodes torve
nyet: v' = v'; fi~ = - n~. Ezek felhasznalasaval: 

v 
1- -n~ 

c 

v= v'R2' 
1- -

c2 

A ket kifejezes Mnyadosat veve: 

v 

v 
1- - n~ 

c 

v 
1 +- n~ 

c 

• Nagy Ktlroly: Elektrodinlllllika. 'I'ilnkiinyvkim!<'l. Budapest. I()X5. 271 27.1. n. 
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(1.344) 

(1.345) 

Ez meg nem a vegeredmeny, mert a bal oldalon a K-ra, mig a jobb oldalon a 
K-re vonatkozo mennyisegek szerepelnek. Ezert az n~-t az (1.341) masodik 
kepletenek alapjan kifejezziik nx-szel. fgy egyszerii szamitas utan vegiil adodik: 

V v2 

1-2-n +-
c x c2 

V = v-----
v2 

1- -
c2 

(1.346) 

Ami esetiinkben, amikor a sugarzas adiabatikus terfogatvaltozasara alkal
mazzuk ezt a kepletet, a V

2
/C

2 tag elhagyhato a tobbi mellett, mert a dugattyu 
v sebessege kicsi a c-hez kepest. fgy a nemrelativisztikus kozelitesben: 

v = v ( 1 - 2 ~ nx) . 

Az nx iranycosinust a beesesi meroiegessel bezart .9 szoggel kifejezve, 
nx = =f cos.9, es ennek alapjan a mozg6 tiikron bekovetkezo frekvenciavaIto
zas: 

v v-v = ±2v-cos.9. 
c 

(1.347) 

A jobb old ali + elojel annak az esetnek feIei meg, amikor a tiikor a beeso 
sugarral szembe mozog, a minusz elojel a forditott esetre vonatkozik. 

Ennek ismereteben most mar hozzafoghatunk a kitiizott feladatunk megold~l
sahoz, nevezetesen annak meghatarozasahoz, hogy mennyivel valtozik meg a 
v es v + dv frekvenciakozbe eso sugarzas energiaja az adiabatikus terfogatvalto
zas alatt. 

A v es v+dv frekvenciakozbe eso sugarzas energiaja VuvCT) dv, ahol Va 
sugarzassal kitoltott henger terfogatat jelenti a t idopillanatban. Ez az energia 
a dugattyu lassu mozgatasaval el6idezett adiabatikus terfogatvaltozas sor{tn 
tobb okbol valtozik meg. Egyreszt csokken azzal a mennyiseggel, amclyet a 
tiikrozo dugattyu feIiileterol megvaltozott frekvenciaval visszavert sugarak ki
visznek a dv frekvenciakozbol. Masreszt lesznek olyan sugarak, amelyek eppcn 
a tiikrozes utan keriilnek bele a kiszemelt v es v + dv frekvenciakozbe. E/.ck 
l10velik az energiat. Noveli az energiat a dugattyu osszenyomasakor a sugarnyo-
111{lssal szemben vegzett munka is. Tagulasnal viszont a sugarz.is vegez munk(11 
a dugattyun, es ilyenkor az energia csokken. 

Szamitsuk ki eloszor a frekvenciav{lltozassal kapcsolatos cnergiacs()k~cnl!st. 
A d ug~lltYll f fdiiletere a norm;'lIis;'lval.9 sz()gel hez{lrb ininy kiiriili dQ k urszii~
hiil a II l!S v -\ ell' rrckvenciakilzbi)l til idi) alatt r;'lcsii sug;'lrz;'ls cncrgi.ija : 

1\.1 cos .9 dl' til dU. 
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Mivel a dugattyu.ra minden ininyb61 eshet a v es v + dv frekvenciak6zbol sugar
zas, ezert ezt a kifejezest a beeso irany szogeire integralnunk kell. fgy kapjuk 
meg az J dugattyUfeliiletre a v es v + dv frekvenciakozbol dt ido alatt raeso 
sugarzas teljes energiajat: 

2" ,,/2 

dEl = KJ dv dt J J cos.9 sin.9 d.9 drp = nKJ dv dt. (1.348) 
o 0 

A fent mondottak szerint ez csokkenti a Vuv(T) dv energiat. 
Most tekintsiik azokat a sugarakat, amelyek a .9 szog koriili dQ kupszogbol 

esnek a dugattyu feliiletere, es frekvenciajuk olyan Vl es VI + dVI intervallumhoz 
tartozik, hogy a visszaverodes utan az (1.347) keplet szerint v-re valtozik, vagyis 

V = V I ( I + 2; cos.9 ) . (1.349) 

(Megjegyezziik, hogy most Vl a beeso sugar frekvenciaja, v pedig a dugattyun 
visszaverodotte, tovabba a plusz elojel annak felel meg, hogy a dugattyu a raeso 
sugarral szembe mozog, teMt a terfogat osszenyom6dik. Kitagulasnal a vissza
vert sugar frekvenciaja csokken, ezert akkor minusz elojel irand6.) 

Ezek a sugarak megnovelik a V es v + dv frekvenciakozhoz tartoz6 sugarzas 
energiajat: 

( 1.350) 

mennyiseggel. 
Ehhez jaml meg a terfogat osszenyomasakor a sugarnyomasb61 szarmaz6 

erovel szemben dt ido alatt vegzett munka. A most tekintett sugarnyalab a 
2 

dugattyura az (1.328) es az (1.317) osszefiiggesbol ad6d6 - Kv J dO dVl cos 2 .9 e I 

nyom6erot fejt ki. Ezt v dt elmozdulassal megszorozva, kapjuk a keresett elemi 
munkat: 

_ 2 
<5A = - Kv J dO dV l cos2 .9v dt. 

e I 
(1.351 ) 

Ez a kifejezes nem egeszen pontos, mert az (1.328) impulzusvaltozas a nyugv6 
tiikron torteno visszaverodesre vonatkozik. Ha a tiikor mozog (mint most), 
akkor az era kifejezese etta I egy kicsit eIter, de az elterest v dt-vel szorozva, lassu 
mozgasmil e1hanyagolhat6 kicsi kii10nbseget kapunk. Ezert j6 k6zelitest ad az 
(\.351) kifejezcs. 

A I' CS 1'1 til' frck venciak()zh6z tartoZl) slIgtlrZas energiajanak novekedeset a 
dJ~l j (lA ()sszegnck a sl',()gekre vell inlegr{lIja adja meg. Miel(111 ezl az inlegr~l-
1{lst c1vcgcl'Ilcnk. a d/~l I (lA ()SSI',eget lltalakitjllk. 

114 

- _ ( 2v ) dE2 + <5A = JKVl dt dO cos.9 dV I 1 + --; cos.9 . (1.352) 

A dVl ( 1 + 2; COS(9) helyere az (1.349) alapjan dv irhat6. A KV1-et sorbafejtjiik 

a v koriil, es tekintettel a VI - v kiilonbseg kicsi voltara, a sorfejtest csak a 
linearis tagig folytatjuk. fgy irhat6: 

aKv aKv 2vv 
KVl = Kv+ -a (vl-v) = Kv- -a ·-cos.9. 

V V e 

Ezt a kifejezest beirjuk az (1.352)-be, majd integralunk a szogekre mint elobb. 

dE, + JA ~ f dv dt r J ( K. - aa~' 2;V cos 9) cos 9 sin 9 d9 d~ ~ 
o 0 

4n aKv 
= nKJ dv dt- - -Jvv dv dt. (1.352) 

3e av 

A v es V + dv frekvenciakozbe eso sugarzas energiajanak dt ido alatti noveke
deset a dE2 + <5A - dEl kiilonbseg adja meg. A dv-vel egyszeriisitve: 

4n aKv 
d(Vuv) = - - Jvdtv-. 

3e av 
Mivel az (1.317) osszefiigges szerint 

4n 
-Kv = uv , 
e 

tovabba Jv dt = - dV, a terfogat cs6kkenesevel egyenlo, ezert 

V auv d(Vu) = - -dV 
v 3 av . (1.353) 

Az Uv spektralis energiasiiriiseg a v frekvencianak es a T homersekletnek 
a fiiggvenye. Az adiabatikus osszenyomasnal vagy kitagulasmil azonban a 
T valtozasat az (1.338) kifejezes alapjan egyertelmiien meghatarozza a terfogat 
vaItozasa. Ezert Uv tekintheto a ves V fiiggvenyenek is. Ezeket valasztva fiigget
len valtoz6knak, az (l.353)-b61 (rogzitett v mellett) kapjuk a 

au,. I' au" v = --u nv 3 nl' " 0.354) 

c1s()rendG parci{lIis ditrerenci{lIe~ycnlctel az 11" spcktrillis encrgiasiiriiscgrc. lIa 
az U" spekln'tlis energiasuriiscgct mint a frekvcncia l"iiggvcnyct iSllll'rjiik valami-
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lyen adott V terfogat mellett, akkor ebbol a differencialegyenletbol barmely V-re 
kiszamithato az Uv fiiggveny. Vezessiik be atmenetileg az x = V, Y = v3 V fiigget
len valtozokat, es fejezziik ki a V, illetve v szerinti derivaltakat az x es y 
szerintiekkei. 

oUv oUv oUv 3 
-=-+-v oV ax oy , 

oUv oUv 2 
-=3-vV. 
OV oy 

Ezeket a differencialMnyadosokat az (1.354) egyenletbe helyettesitve az 

oUv x- +u = 0 ax v 

egyenletet kapjuk. Ez egyenertekii a 

a 
- (xu v) = 0 
ax 

egyeniettei. Utobbibol kovetkezik, hogy az xUv szorzat nem fiigg az x-tol, 
egyediiI az y fiiggvenye. Ez az eredeti valtozokra visszaterve azt jelenti, hogy az 
(1.354) egyenlet megoldasa 

(1.355) 

alakba irhato. If! tetszoleges fiiggvenye a v3 V argumentumnak. Figyelembe 
veve az adiabatikus allapotvaltozas (1.338) egyenletet, uv-t kifejezhetjiik a v es 
T fiiggvenyekent: 

uvCv, T) = T3~ (;33) = v3 :: ~ (;33) = v3f (;). (1.356) 

A spektralis energiasiiriiseget sikeriilt egyetlen egy valtozo, a v/T fiiggvenyekent 

eloallitani. Az f ( ; ) fiiggvenyalakjat azonban nem lehet csupan a fenomenolo

giai termodinamika torvenyei alapjan meghatarozni. A klasszikus fizika itt 
ervenyessegi tartomanyanak hatarahoz erkezett ei. A problema megoldasat 
Plancknak sikeriiIt megtalalnia az energia kvantaltsagara vonatkozo hipotezise
vel. A megelozo tanulmanyokbol* ismert, hogy ez volt az elso lepes, amely a 
huszadik szazad kvantumfizibij{mak diadalmenetet elinditotta. 

• Nul.{Y Kllroly: KVlIl1lummedllll1ika, 2, killlh'ls. Tankiinyvkialh'), Budapesl, 19K!. 2.\ 0, 

Visszaterve az (1.356) keplethez, megjegyezziik, hogy az (1.325) osszefiigges 
szerint a v2 Kv szorzat, vagy Kv-t uv-vel kifejezve, a v3uv az a mennyiseg, amely 
termikus egyensulyi allapotban az anyagi minosegtol fiiggetlen, univerzalis 
fiiggvenye a frekvencianak es a homersekletnek. TeMt vakuumban: 

(1.357) 

ahol az ff'(v/T) fiiggveny a terjedesi sebesseget mar nem tartalmazza. Az 
(1.356), illetve (1.357) torvenyt hivjuk Wien-jele eltol6dasi torvenynek. Az elne
vezes arra utal, hogy a spektralis energiasiiriiseg maximum he lye a homerseklet
tel aranyosan tolodik el, pI. emelkedo homersekletneI a novekvo frekvenciak 
fele. Ennek igazolasahoz vizsgaljuk meg, hogy adott T homerseklet mellett 
milyen vm frekvencianallesz az Uv energiasiiriiseg maximalis. Ezt a vm erteket a 

AU v
2 

( V ) v
3 

( v) 1 
ovv = 3 c3 ff' T + c3 ff" T T = 0 

egyenletbol hatarozhatjuk meg. ff" az ff' -nek a v/T valtozo szerinti derivaltjat 
jelenti. v2 

/ c3 -nel egyszeriisitve: 

v 
Ennek az egyenletnek valamilyen b = ~ szamerteknel van megoldasa. Ebbol 

T 
latszik, hogy az Uv spektnilis energiasiiriiseg maximuma adott T homersekleten 
a vm = bT frekvenciaertekneI van. Ha emeljiik a homersekletet, a maximumhely 
T-vel aranyosan tolodik ei. Az Uv maximumat (1.357)-001 kapjuk meg, ha abba 
v helyere a Vm = bT erteket helyettesitjiik: 

b3 

max Uv = 3" T3 ff'(b). 
c 

Eszerint a maximum magassaga a homerseklet harmadik hatvanyaval aranyos. 
Az (1.357) Wien-torvenybol egyszeriien kiadodik a Stefan-Boltzmann

torveny, ha uv-t a frekvenciara integraljuk: 

CXJ 

u(T) = f 1I,,(T) tlv = (\ 
() 

Vezessuk he II hclyett aI, .F vir f'iiggdkn v;i1loz()\. Igy Illcgkapjuk a Slcliln 
Boltzmann-liirvcnyl: 

1.'1 



ahol 

00 

u(T) = T4 :3 f X3 $'(X) dx = aT4, 

o 

00 

a = :3 f X3 
$'(X) dx. 

o 

Az a alland6t visszavezettiik a Wien-torvenyben szereplo $'(x) univerzalis 
fiiggvenyre. A kepletbol egyuttal az is latszik, hogy ha a sugarzast nem vakuum
ban, hanem valamilyen n tOresmutat6ju kozegben vizsgaljuk, akkor a vakuum
be Ii ao a toresmutat6 harmadik hatvanyaval szorz6dik, mert ekkor a c3 helyen 
v3 = c3 /n 3 all. -

Visszaterve az (1 .. 357) Wien-torvenyhez, az Uv energiasiiriiseg es a Kv Kirchhoff
c 

fiiggveny kozotti Kv = - Uv osszefiigges alapjan a Kv is kifejezheto $'(v/T)-vel: 
4n 

(1.358) 

Osszefoglalva a homersekleti sugarzasra vonatkoz6 termodinamikai megfon
tolasainkat, megallapithatjuk, hogy a fenomeno16giai termodinamika torvenyei 
nemcsak a makroszkopikus testekre, hanem a homersekleti sugarzasra is na
gyon ertekes ismereteket adnak: a Kirchhoff-torvenyt, a Stefan-Boltzmann
torvenyt es a Wien-fele eltol6dasi torvenyt. A sugarzas termodinamikai leirasa 
azonban nem teljes, mert az $'(v/T) fiiggveny alakjat nem sikeriilt megallapita
nunk, es igy az energiasiiriiseg frekvencia szerinti eloszlasat sem. Fentebb mar 
emlitettiik, hogy itt a klasszikus fizika ervenyessegi tartomanyanak a hatarahoz 
erkeztiink el. A fizikai megismeres utjan tovabblepni csak ugy sikeriilt, hogy az 
anyag szerkezetere vonatkoz6 ismeretekkel bovitettek a fizikai elmeleteket. 
Konyviink kovetkezo fejezeteben a fejlodes egyik vonalar61, a kinetikus gaz
elmeletrol es a statisztikus mechanika m6dszereirol adunk szamot, a fontosabb 
alkalmazasokkal kiegeszitve, es csak az egyensulyi allapotokra szoritkozva. 
A fizikai megismeres fejlodesenek masik vonalar61, a kvantumelmeletrol e 
tankonyvsorozat harmadik koteteben, a K vantummechanikaban mar volt sz6. 

UK 

II. FEJEZET 

A GAZOK KINETIKAI ELMELETE 

A fenomeno16giai termodinamika foteteleinek es a fontosabb alkalmazasok
nak osszefogla16 jellegii bemutatasa utan most az anyagszerkezeti alapokon 
nyugv6 elmeIeti magyarazatokat keressiik. Az alapfeladat itt az, hogy a mak
roszkopikus testek jizikai sajatsagait az 8ket alkota mikroreszek dinamikaja 
alapjan ertelmezziik es megmagyarazzuk. E termeszetes logikaju program veg
hezvitele a konibban megfigyelt, es fenomeno16giailag leirt jelensegek mogott 
rejlo teljesen uj torvenyszeriisegek (statisztikai torvenyek) felismeresehez es 
olyan aitalanos targyalasm6d (statisztikus fizikai m6dszerek) kidolgozasahoz 
vezetett,amely a szorosabb ertelemben vett fizikai jelensegek koren kiviil eso 
teriileteken is gyiimolcsozoen alkalmazhat6. 

Mi eloszor az elmeletnek egy egyszeriibb valtozataval, a tortenetileg is legko
rabban kialakult, kozelito jellegii kinetikai gazelmeIettel foglalkozunk. 

A most sorra keriilo nehany fejezetpont eredmenyei a statisztikus mechanika 
altalanos elmeIetebol specialis esetkent sokkal egyszeriibben megkaphat6k, 
azonban - mikent arra a bevezetoben mar ramutattunk - oktatasm6dszertani 
szempontok indokoljak a szemleIetes kepen alapul6 elemi targyalasm6d kiilon 
fejezetben torteno rovid bemutatasat. Ez ugyanis eredmenyesen tanithat6 k()
zepszintii iskolatipusokban is, a tudomanyos hatterkent szolgal6 kepletek egy 
reszenek az elhagyasaval. Peldaul, a gaz nyomasanak azt a magyarazatat, hogy 
az az edeny falanak iitkozo es onnan rugalmasan visszapattan6 molekul<ik 
impulzusvaltozasab61 szarmazik, a fizika tanitasa kozepfokon sem nelkiilozheti. 
U gyanigy vagyunk a homerseklet fogalmaval is. Annak igazi ertelme a molek u
biris mozgasokkal val6 kapcsolata reven valik vil<igossa es szemleletesse. 

20. Az eloszhisfiiggveny 

Gondoljunk el egy z{lrl edcnyl, amclyhcn valamilycn cgyfajla g,II van. J\ g,il.l 
al anyag korpusl.kulllris s/,crkL~/,clcr()1 kialakult kcp alapj{\Il igcn sok cgyforma 
moleku\{lhill {dlb rcnds/crnck Ickinljiik, J\I cgys/criiscg kL'dvccrl l~g.ycl()rc t'd-
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tessziik" hogy olyan anyagr61 lesz sz6, amelynek a molekuhii egy atomb61 
allnak. Igy az osszetett molekulaknal fellepo un. beI-so mozgast61 eltekintiink. 
A molekulak kozott hat6 elektromos termeszetii vonz6 kolcsonhatas a tavolsag
gal nagy on gyorsan esokken* es egeszen kis tavolsagoknal erosen taszitova 
valik. Ezert kozeliteskeppen ugy tekintjiik, hogy a kolcsonhatas a molekuhik 
iitkozesekor nyilvanul esak meg, egyebkent azok szabadon mozognak. A kitii
zott eeIunk val6jaban az lenne, hogy valamennyi mole kula mozgasanak dinami
kai leirasaval hatarozzuk meg a gaznak mint makroszkopikus rendszernek a 
fizikai allapotat. Ehhez tulajdonkeppen a kvantummeehanikat kellene alkal
maznunk, de mint kesobb latni fogjuk, ritka gazokra, megfeleloen magas ho
mersekleten, j6 kozelitessel hasznalhato a klasszikus meehanikai letras is. Egye
lore erre a kozellto esetre szoritkozunk, es a Newton-fele 

m;'ii = Fi (i= 1, 2, 3, ... , N) 

egyenleteket tekintjiik a molekulak mozgasegyenleteinek. . 
Mivel ez egy vektoregyenlet, ezert N szamu molekula eseten 3N masodrendii 

differeneialegyenletet kell megoldanunk. A megoldasokban 6N darab integraci
os alIand6 lep fel, amelyeket a kezdeti allapotot jelIemzo adatokb61 hatarozunk 
meg. A klasszikus meehanikai leirasban az anyagi pont fizikai allapotat a helye 
es a sebessege jelIemzi. A kezdeti allapothoz tehat meg kellene adnunk vala
mennyi mole kula kezdeti helykoordinatait es sebessegkomponenseit. Ismeretes, 
hogy egy m6lnyi mennyisegii gaz 6 . 1023 szamu molekulat tartalmaz. Ennelfog
va gyakorlatilag megoldhatatlan matematikai feladattal allunk szemben az 
egyenletek es a kezdeti feltetelek 6riasi nagy szama miatt. Masreszt lehetetlen 
valamennyi molekula kezdeti helykoordinatait es sebessegkomponenseit meg
adni. Roviden sz6lva nines eleg informaei6nk a kezdeti allapotra vonatkozoan. 
Emiatt nem lehet a gaz fizikai allapotvaltozasat az alkot6reszek mozgasab61 a 
dinamika torvenyei alapjan levezetni. Ez termeszetesen akkor is igaz, ha a 
mikroreszek mozgasat a kvantummeehanika egyenletei alapjan irjuk Ie. 

Vail6jaban nines is sziiksegiink az egyes reszek mozgasallapotainak az ismere
tere, ha a rendszer egeszenek a fizikai allapotvaltozasait keressiik. Ut6bbit 
ugyanis nehany mennyiseggel (pI. homerseklettel, nyomassal, terfogattal, m61-
szammal) a tapasztalattal egyezoen lehet jellemezni. Ezeket a mennyisegeket 
nem az egyes reszek, hanem azok egyiittes mozgasa es egymasra hatasa alakitja 
ki es hatarozza meg. Az alkot6reszek egyedi mozgasanak a vegigkovetese 
helyett a molekulasokasagnak a kiilso feItetelek altaI megengedett mechanikai 
alIapotokra val6 eloszlasat, es ennek az eloszlasnak az idobeli v{t1tozasat erde
mes vizsgalni. Ebbol ugyanis a val6sziniisegszamitas m6dszereivel egyszeriien 
kiszamithatok a rendszert jellemz6 fizikai mennyiscgek k()zepertekci, amelyck 

14() 

k6ziil nehany k6zvetleniil kapesolatba hozhato a termodinamikaban bevezetett 
mennyisegekkei. fgy pI. a homersekletnek vagy a gaz nyomasanak szemleIetes 
molekularis ertelmezese ad6dik. Sot az allapotjelzok kozotti kapesolat, az un. 
allapotegyeniet is levezetheto. 

A makroszkopikus testek fizikai allapotat most azzal jellemezziik, hogy meg
adjuk az alkot6 reszek eloszlasat a meehanikai (vagy kvantummeehanikai) 
allapotokra. Az eloszlast egy fiiggvennyel irjuk Ie, am ely a rendszer fizikai 
allapotaval egyiitt valtozik a kolcsonhatasok kovetkezteben. 

Az eloszlasfiiggveny pontos ertelmezesehez elobb bevezetjiik a mechanikai 
iLliapotter, illetve a jiLzister fogalmat. Gondoljunk egyelore egy anyagi pontra. 
Ennek a meehanikai allapotat a t idopontban az ret) helyvektor es a vet) 
sebessegvektor hatarozza meg. Szeretnenk az allapotot geometriailag szemlel
tetni. A tomegpont helyet az x, y, z-tengelyii derekszogii koordinata-rendszer
ben egy pont abrazolja, amelynek koordinatai a t idoponthoz tartoz6 x(t), y(t), 
z(t) ertekek. Hasonl6an abrazolhato a sebesseg is a VX ' vY' Vz tengelyii derekszogii 
koordimita-rendszerben. Most kepezziik ezek mintajara a heIykoordinatak es 
a sebessegkomponensek altaI kifeszitett hatdimenzios teret, amely a koordina
tak es sebessegek egyesitett tere. Ez( a hatdimenzi6s teret iLliapotternek hivjuk. 
Az allapotter minden pontjahoz tartozik harom helykoordinata es harom sebes
segkomponens, tehat az anyagi pontnak egy meehanikai allapota. 

A klasszikus meehanikaban az anyagi pont meehanikai allapotanak a megha
tarozasanal a sebesseg helyett az impulzust is szoktuk hasznalni. Ebben az un. 
Hamilton-fele kanonikus targyalasm6dban a tomegpont meehanikai allapotat 
a harom helykoordinataval es a PX' PY' pz impulzuskomponensekkel adjuk meg. 
Az allapot geometriai szemleItetese most a helykoordinatak es impulzuskompo
nensek altaI kifeszitett hatdimenzi6s terben tortenik. A koordinatak es impuIzu
sok egyesitett teret nevezziik jiLzisternek. Ennek pontjai is egy-egy meehanikai 
allapotot abrazoinak. Az idoben folytonosan vaItoz6 meehanikai allapotnak 
egy folytonos vonal, az un. iLliapot- vagy jflzisgorbe felel meg. Az allapotok 
szemleltetesere mindket ter egyforman jogosult es hasznalatos is. A kinetikai 
elmeletben inkabb a sebessegterrel osszefiiggo allapotter, mig a statisztikus 
meehanikaban a fazister hasznalata a gyakoribb. Mi a kovetkezokben egyelore 
az allapotteret hasznaljuk. 

Gondoljuk el, hogy a vizsgalt gaz N molekulat tartalmaz, es ezek kitoltik a 
rendelkezesiikre a1I6 V terfogatot. Az N szam igen nagy, hiszen egy molnyi 
mennyisegii gaz eseten N;::;; 1023

. Az N molekuIab61 a1l6 rendszer valamilyen 
idoponthoz tartoz6 meehanikai allapotanak az allapotterben N darab pont fclel 
meg. Ezek a pontok siiriin kitoltik az allapotter valamilyen veges tartom{lllylii. 
K iszemeli.ink az r(t)-nek es v(t)-nck megfelelo allapotpont kori.il egy kis clcmi 
lartomanyt, amclynek allapottcrocli terfogatat dr-val jcli:)Iji.ik. Nyilvlll1Val(}, 
hogy dr= dx (II' d::. dl\ d"v el,,:, 1\ dr-oa es<>, molekulilkkal oel6lti)11 {lIlapotpon-
10k sz{lma Icgycn elN. Ez HlOkl1!1k a l110lckulilknak a s/.luna, amclyck hclykoor-
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dinatai es sebessegkomponensei az x es x+dx, y es y+dy, z es z+dz, Vx es 
Vx + dvx, Vy es Vy + dvy, valamint Vz es Vz + dvz ertekek kaze esnek. 

A dNj N banyados annak a val6sziniiseget adja meg, hogy egy talalomra 
kivalasztott molekula allapotpontja a dr terfogatelembe esik. Vagyis, hogy 
helykoordinatai es sebessegkomponensei az x es x + dx s.i.t. intervallumokban 
vannak. Nyilvanval6, hogy ez a val6sziniiseg aranyos lesz a dr-val: 

dN N = fer, v, t)dr. (2.1) 

Az f aranyossagi tenyezot nevezziik eloszlasfiiggvenynek. Ez altalaban fiigg a 
helytol, a sebessegtol es az idotol. A dr-r61 feltessziik, hogy az rendkiviil kiesi 
a rendszer mereteihez es az elofordul6 sebessegekhez kepest, ugyanakkor eleg 
nagy ahhoz, hogy a dN is megfeleloen nagy szam lehessen*. Ez a felteves teszi 
lehetove, hogy azf eloszlasfiiggvenyt az argumentumban szereplo mennyisegek 
folytonos fiiggvenyenek tekinthessiik. A fizikaban gyakran eiOfordul6 ilyen 
differencialokat makrodifferencialnak nevezziik. 

A (2.1) egyenlet ertelmebol kovetkezik, hogy ha az allapotter valamennyi dr 
elemere osszegeziink, akkor a bal oldalon l-et kapunk. 

Az osszeget integrallal helyettesitve, az eloszlasfiiggvenyre vonatkoz6 

S ... Sf(r, v, t) dx dy dz dvx dvy dv z = 1 (2.2) 

mellekfeltetelt kapjuk. A helykoordinatak szerinti integralok hatarait a V koor
dinata-terfogat hatarozza meg, a sebessegkomponensek szerinti integralok pe
dig - oo-tol + oo-ig veendok. A (2.2) tulajdonkeppen azt a tenyt fejezi ki, hogy 
a kiszemelt molekulat a lehetseges mechanikai allapotok valamelyikeben bizto
san megtalaljuk, ezert ennek va16sziniisege 1. 

Osszuk el a (2.1) mindket oldalat a dV = dx dy dz koordinata-terfogatelerr . 
mel, majd integraljunk a sebessegkomponensekre. fgy az 

nCr, t) = N S ... S fer, v, t) dvx dvy dvz (2.3) 

mennyiseget kapjuk. Ez az egysegnyi koordinata-terfogatban leva molekulak 
szamat adja az r hely kornyezeteben a t idopontban. Ez tebat a reszecskeszam
siiriiseg, mint a helynek es az idonek a fiiggvenye. Ha a molekulak hely szerinti 
eloszlasa egyenletes, vagyis f fiiggetlen az r-tol, akkor a koordinataterben 
alland6 molekulasiiriiseg egyszeriien n = Nj V. 

A (2.1) keplettel ertelmezett f eloszlasfiiggveny tulajdonkeppen a molekulak 
tart6zkodasi va16sziniisegsiiriiseget (az egysegnyi da tartomanyban va16 megta-

• Ez a relteves normlllis koriilmenyek koz()tt nem Jelent kiilijn()sebb megszoritast. Ugyanis 
I cm3-ben normal (ll!apotban :::::0 :1 . 1019 SZ{lmll molckula van. es ha a dV~; dx dr c/;; koordinata
terfogatdcmct 10 I" cm·l-nck v[llasztjuk. ak kor chhcll meg 10" molckula les/ .. El. egyrcszt igcn nagy 
sZllm. milsrcszt a dV is oiyan kicsi. hogy gyakoriatilag pontszeriinck tl~kinthl·ti). 
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lalas va16sziniiseget) adja a kiilonfele mechanikai allapotokban. Enn61fogva 
segitsegevel a molekulak barmely mechanikai mennyisegenek a kozeperteke 
egyszeriien kiszamithat6. Jeloljiik mondjuk q(r, v, t)-vel a tekintett fizikai meny
nyiseget. Ez altalaban a mechanikai allapot es az ido fiiggvenye. Ezt tiintettiik 
fel az argumentum kiirasaval. A q-valjelolt mennyiseg kozeperteket a val6szinii
segszamitasban tanultak szerint a 

q(t) = J ... J q(r, v; t)f(r, v; t) dx dy dz dvx dvy dvz (2.4) 

keplettel lehet kiszamitani. Az integralok a fent mar emlitett tartomanyra 
terjesztendok ki. Ha q egy molekulara vonatkozik, akkor az N molekulaszam
mal megszorzott integral az egesz rendszer megfelelo mennyisegenek a kozeper
teket adja: 

Q(t) = Nq(t) = N J ... J q(r, v; t)f(r, v; t) dx ... dvz · (2.5) 

Ha a Q kozepertek nem nagy on ter el a megfelelo val6di ertektol, vagyis kicsi 
a sz6ras, akkor a tenyleges fizikai mennyiseg a Q kozepertekkel helyettesitheto. 
Kesobb latni fogjuk, hogy a makroszkopikus rendszerekneI val6ban errol van 
sz6, ugyanis a relativ sz6ras a reszeeskeszam negyzetgyokevel forditva aranyos, 
es emiatt a makroszkopikus testekre nezve val6ban elhanyagolhat6an kicsi. 

Latjuk tebat, hogy a gazmolekulaknak a mechanikai allapotokra vonatkoz6 
eloszlasfiiggvenye kozponti szerepet jatszik a gazok kinetikai elmeleteben, mert 
ennek ismereteben a gaznak, mint makroszkopikus rendszernek barmely (me- . 
ressel is ellenorizheto), a mechanikai allapott6l fiiggo fizikai mennyiseget ki 
lehet szamitani, vagyis elmeIeti uton meg lehet hatarozni. Ebbol az is kitiinik, 
nem okoz gondot, hogy az egyes molekulak mozgasat a tobbivel va16 frtkozesek 
veletlenszerii jeUege, valamint a kezdeti feltetelek hianyos ismerete miatt nem 
tudjuk vegigkovetni, mert erre va16ban nines is sziiksegiink. Szerencses valasz
tasnak bizonyult tehat az, hogy a kinetikai elmeletben az e10szlasfiiggvennyel 
adjuk meg a makroszkopikus testek fizikai allapotat. Az eloszlasfiiggveny vegiil 
is a rendszer allapotfiiggvenyenek a szerepet jatssza. A kornyezetnek az egesz 
rendszerre1 es az alkot6reszeknek egymassal va16 kolcsonhatasa megvaltoztatja 
a test allapotat es ezze1 egyiitt az eloszlasfiiggvenyt is. A rendszer dinamikaja 
tehat az eloszlasfiiggveny valtozasaban mutatkozik meg. 

Egyelore nem foglalkozunk az altalanos esettel, hanem az egyensulyi allapot
ra szoritkozunk. Ennek megfel~oen a molekulaknak az idoben nem valtoz6, un. 
stacionarius eloszlasat keressiik. Ezt az eloszlasfiiggvenyt meghatarozhatnank 
ugy is, hogy az aitalanos esetre vonatkoz6 mozgastorveny* staeionarius megol
dasait allitjuk elo. Ez az eljaras ugyan elegans es elmeleti szempontb61 vonzb, 
de egy kiesit bonyolult, es ezert mi egyelore pedag6giai megfontolasb61, Max· 
well gondolatmenetet kovetve, egyszeriisito feltevesek alapjan vezetjiik Ie az 

• Ez az un. Bolt;;lIIt11/n /'/lI'/'"lel. 1.'·I,d a 27. pontot! 
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egyensulyi eloszlasfiiggvenyt. A fejezet masodik reszeben a nem egyensulyi 
allapottal is foglalkozunk, es ott majd megmutatjuk a masik levezetest is. 

Vegiil megemlitjiik, hogy termeszetesen a fazisterben is ertelmezhetjiik az 
eloszlasfiiggvenyt a (2.1) egyenlet mintajara. Jelentse most dN azoknak a mole
kulakkal betoltott meehanikai allapotoknak a szamat, amelyek a fazister 
dr= dx dy dz dpx dpy dpz elemi tartomanyaba esnek. A dN/N hanyadost most 
a dr-val vessziik aninyosnak: 

dN Ii = F(r, p; t) dr. (2.6) 

Mivel p=mv, ezert a ket eloszlasfiiggveny az m 3 tenyezoben kiilonbozik egy
mast61: I = m3 F. 

21. A Maxwell-fele sebessegeloszlas 

Gondoljunk ismet V terfogatban levo egyatomos egyfajta gazra. A gaz mole
kulai kaotikus mozgasuk soran az iitkozesek reven energiat es impulzust eserel
getnek egymassal, es vegiil igy kialakitjak az egyensulyi allapotot. Az iitkozesek
ben megmutatkoz6 ko1csonhatasnak nagy on fontos szerepe van az egyensuly 
beallitasaban. Nelkiile az nem johetne letre. A molekulak koordinataterbeli 
eloszlasa az egyensulyi allapotban egyenletes, vagyis az n = N/V molekula
szam-siiriiseg alland6. Termeszetesen a molekulak sebessegei a legkiilonbozobb 
ertekeket felvehetik. Most eppen azt tekintjiik feladatunknak, hogy a molekulak 
sebesseg szerinti eloszlasat az egyensulyi allapotban meghatarozzuk. Ez az 
egyensulyi eloszlas a sebessegterben izotrop, vagyis semmilyen mozgasirany 
nines kitiintetve. Ellenkezo esetben ugyanis bizonyos kitiintetett iranyokban 
tobb mole kula mozogna, mint a tobbiben, es ez az egyensuly megbomlasahoz 
vezetne. Ez annyit jelent, hogy az eloszlasfiiggveny a sebessegnek (vagy az 
impulzusnak) esak a nagysagat61 fiigg, az iranyat61 nem. Maxwell feltetelezte, 
hogy a molekulak eloszhisai a vx , vy, Vz iranyu sebessegekre egymast61 teljesen 
fiiggetlenek. Ez a felteves nem magat61 ertetodo, de mint latni fogjuk, az eloszlas 
izotrop jellegere vonatkoz6 feltevessel egyiitt a tapasztalattal egyezo eloszlas
·fiiggvenyre vezet. 

Kiindulunk az eloszlasfiiggveny (2.1) definiei6jab6l. Eszerint az allapotter 
dr = dx dy dz dvx dvy dvz tartomanyaba eso molekuhik szama: 

dN = NI(r, v) dV dvx dvy dvz' (2.7) 

M ivel a molekulak terbeli eloszlasa egyenletes, ezert a dV terfogatban a moleku
laknak dV/ V-ed resze van. Ezt figyelemhe veve, a (2.7) molekulaszam irhat6 igy 
IS: 
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N 
dN = V1(vx, vy, vz) dV dvx dvy dvz. (2.8) 

Most figyelembe vessziik a Maxwell-fele feltevest, aminek alapjan az /(vx, vy, vz) 
fiiggvenyt harom fiiggveny szorzatakent irjuk. Legyen tehat 

/(vx, vy, vz) = Il(Vx)/z{vy)/3(Vz)' (2.9) 

Az 1 eloszlasfiiggveny a sebessegek szerinti eloszlas izotr6piaja miatt esak a 
sebesseg nagysagat61 fiigg, az irany<it61 fiiggetlen. Ennelfogva ha a sebesseg
komponenseket ugy varialjuk, hogy a sebesseg nagy saga valtozatlan maradjon, 
akkor az 1 = Il(Vx)/2(Vy)/3(Vz)-nek sem szabad megvaltoznia. Az egyensulyi 
sebessegeloszlas meghatarozasat igy visszavezettiik egy variaei6s feladat megol
dasara. 

Valtoztassuk meg a sebessegkomponenseket ugy, hogy a sebesseg nagysaga 
vegig alland6 maradjon. A Jvx, Jvy, Jvz variaci6k ezert nem fiiggetlenek egymas
t61, ki kell elegiteniok a v2 = v; + v; + v; = all. egyenlet varialasab61 ad6d6 

(2.10) 

mellekfeltetelt. A sebessegkomponensek megvaltoztatasa maga utan vonja az 
1 = IJ 2i3 eloszlasfiiggveny formai megvaltozasat. Ennek a variaci6nak azon
ban zerusnak kelliennie, mertlcsak v-tol fiigg, ez pedig nem valtozik. Ennelfog-
va: 

:1' all al2 a/3 Jj =12i3-Jvx+IJ3-JVy+IJ2-Jvz = O. (2.11) 
avx avy avz 

Osszuk el az egyenletet IJ2i3-mai. fgy a kovetkezo szimmetrikus alakot kap
juk: 

1 all 1 al2 1 a/3 - -Jvx+ - -Jvy+ - -Jvz = O. (2.12) 
11 avx 12 avy 13 avz 

Most tekintetbe vessziik a (2.10) mellekfeltetelt a Lagranget6l szarmaz6 eljaras
sal. Eszerint a mellekfelteteli egyenletet egy alland6val megszorozzuk, es az igy 
kapott kifejezest hozzaadjuk a (2.12) variaei6s fOegyenlethez. A szorz6tenyezot 
2A-nak valasztva: 

( 1 all ) (1 al2 ) (1 a/3 ) 
j
- a +2Avx Jvx+ f -a +2Avy Jvy + - - +2Avz Jvz = O. (2.13) 

1 Vx 2 Vy 13 avz 

Mivel a Jvx, Jvy, Jvz variaei6~ most mar egymast6l fiiggetleneknek tekintheti)k, 
ezert az egyenlet esak ugy allhat fenn a sebessegkomponensek variacibinak 
barmely ertekere, ha az egyiitthatbik rendre zerusok : 

r!f; 1 n/~ n(, 
+ 2A"x = 0, t 2,1".1' ,.,., 0, -t 2,11': ~- o. (2.14) 

I, (11', /~ (1",. t:1 il" : 
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AZ!lJZJ3 fiiggvenyek mind harman ugyanannak az egyenletnek a megoldasai 
a megfelelo fiiggetlen valtozoval, ezert e fiiggvenyek alakja is megegyezik. 
A fentiekbollatszik, hogy ez az eloszlasfiiggveny sebessegterbeli izotropiajanak 
a kovetkezmenye. A (2.14) egyenletnek megoldasai: 

-AV' 
!z(vy) = aze " (2.15) 

-AV' 
!3(Vz) = a3e '. 

Az a1 , az, a3 integracios allandokat a (2.2) normalasi feltetelbol hatarozzuk 
meg a (2.8) es (2.9) figyelembevetelevei. Eszerint aZ!lJzJ3 eloszlasfiiggvenyek
nek a megfelelo valtozo szerint vett integniljai eggyel egyenloek. Vegyiik pI. az 
!l-et. 

+00 

(2.16) 
-00 

A (2.15)-ot behelyettesitve: 

(2.16') 
-00 

Vezessiik be Vx helyett uj fiiggetlen valtozonak a c;-t a 2v; = C;Z kepleten keresz
tiiI. fgy a (2.16') egyenlet a kovetkezobe megy at: 

A matematikai tanulmanyokbol ismert, hogy az integral erteke (n. Ennek 
alapjan az al integracios allandora al = vrr;c adodik. Ugyanezt az erteket 
kapjuk az az-re es az a3-ra is. 

Az J(vx , vy, vz) sebessegeloszlasi fiiggvenyre vegiil is a kovetkezo kifejezest 
kaptuk: 

(2.17) 

Mivel ezt az eloszlasfiiggvenyt eloszor Maxwell hatarozta meg - lenyegeben az 
itt kovetett gondolatmenet alapjan -, ezert az irodalom rola nevezte el Maxwell
fele sebessegeloszhisi fiiggvenynek. A vegleges alakban a 2 parametert a homer
seklettel es a molekulak tomegevel fejezziik ki. Ezt a kapcsolatot a kovetkezo 
pontban mutatjuk meg. 

Visszaterve a (2.7). illetve a (2.8) kcpletckhcz. azok minttljara k()nnyii felirni 
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azon molekulak szamat, amelyek helye az r pont koriili dV terfogatba, a 
sebessegvektoruk vegpontja pedig a v es v + dv, .9 es .9 + d.9, ({J es ({J + d({J polarko
ordimttakkaljellemzett elemi sebessegtartomanyba esik (25. abra). Mivel egyen
sulyi allapotrol van szo, a hely szerinti eloszlas egyenletes, azl eloszlasfiiggveny 
pedig csak a v-tol fiigg, a sebesseg iranyatol fiiggetlen. A keresett dN molekula
szam: 

N 
dN = - J(v) dVvz sin.9 d.9 d({J dv. 

V 

I 
I 
I 
I 
I 

~ I 
I 

v sin?Jo· dcp 

--------__ ~.J __ --- . 1--7 
v sin-;.,.-----J..../o.~ 

I 

25. ilbra 

Az eloszlasfiiggveny (2.17) alakjat beirva: 

N(2)3/Z dN = V;; e-Av'dV VZ sin.9 d.9 d({J dv. 

(2.18) 

(2.19) 

Ha benniinket azoknak a molekulaknak a szama erdekel, amelyek sebessegenek 
nagysaga a v es v + dv koze esik, barmilyen iranyba mutasson is a sebessegiik, 
akkor ez a molekulaszam a (2.19) osszefiiggesbol a szogekre torteno integniU\s
sal adodik. 

N (2)3/Z f21t f1t 
dN' = V;; e- AV

' dVv 2 dv sin .9 d.9 d({J. 

o 0 

Az integral erteke a teljes terszoggel. 41l-vel egyenlo. ezert 

N (2)3/2 
dN' = 41l V 1l (' . A'" I,l dV dl'. (2.20) 
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22. A gaz nyomasanak es homersekletenek molekularis 
ertelmezese. Az idealis gaz allapotegyenlete 

A megfontolasaink alapjaul szolga16 kep ismet legyen az, hogy valamilyen 
V terfogatu edenyben gazmolekulak ropkodnek cikcakkos palyan ide-oda, 
mikozben egymassal es az edeny falaval iitkoznek. Most eloszor az edeny falaval 
val6 iitkozes kovetkezmenyeit vizsgaljuk meg. Amint egy gazmolekula kozelit 
az edeny falahoz, a fal kozvetIen kozeleben kolcsonhatasba keriil a falat alkot6 
molekulakkal. Ez a molekularis kolcsonhatas egeszen kicsi tavolsagon beliil 
taszit6eroben nyilvanul meg, es a gazmolekulakat visszateriti. A jelenseg j6 
kozelitesselleirhat6 ugy, hogy a falat sima szilard feliiletnek gondoljuk, amely
rol a mole kulak a rugalmas iitkozes szabalyai szerint visszaverodnek. Szemel
jiink ki gondolatban egy gazmolekulat, amely v sebesseggel erkezik a falhoz, a 
merolegessel.9 szoget bezar6 iranyb61 (26. abra). A molekula a falon rugalma
san visszaverodik, mikozben sebessegenek a fallal parhuzamos osszetevoi nem 
valtoznak meg, a falra meroleges pedig ugyanolyan nagysaggal ellentetes elOje
liire valtozik. A visszaverodott gazmolekula impulzusanak megvaitozasa: 
Ap = n 2mv cos.9, ahol n az edeny falara merolegesen befele mutat6 egysegvek
tor. Az impulzusmegmaradas torvenye szerint ugyanilyen nagy, ellentetes ira
nyu impulzust kap az edeny fala. Mindegyik iitkozo molekula ad at impulzust 
a falnak es sok iitkozes eseten ezek idoegysegre vonatkoztatott eredoje a felUlet
re hat6 nyom6erot eredmenyez. Az egysegnyi feliiletre hat6 nyom6ero pedig a 
nyomast adja meg. A gaz nyomasat a kinetikai elmeh!t tehat a falnak iitkozo 

/ 
"-

"- , , 
"-, 

~~------~------------
/"" Ll P = n 2 m v cos V 

" 

}(,. t)hra 27. tihra 

14M 

es onnan rugalmasan visszaverodo molekuhik impulzusatadasara vezeti vissza. 
A nyomas a vazolt gondolatmenet alapjan egyszeriien kiszamithat6. 

Elgondolunk az edeny falan egy dF feliiletelemet es eloszor meghatarozzuk 
azt az impulzust, amit ez a feliiletelem a r6la visszaverodo molekulakt6l dt ido 
alatt kap. A normaIissal.9 szoget bezar6 iranyb6l v sebesseggel erkezo molekula 
visszaverodesekor a falnak Ap = 2mv cos.9 impulzust ad at. Ezt meg kell szo
roznunk a dt ido alatt dF-nek iitkozo v sebessegii molekulak szamaval. Ut6bbira 
j6 kozelitessel felteheto, hogy ez megegyezik azon molekulak szamaval, amelyek 
benne vannak a 27. abran lathat6 dF fedolapu vdt alkot6ju ferde hasabban, es 
sebessegiik nagysaga a v es v + dv koze, iranya pedig a dQ = sin.9 d.9 drp kup
szogbe esik. Emiatt a dt idotartamot gondolatban olyan kicsinek valasztjuk, 
hogy a vdt ut j6val kisebb legyen ket egymas utani molekulaiitkozes kozotti 
tavolsagnal, az un. atlagos szabad uthossznal. Egyebkent a molekulaiitkozesek 
kivinnek a molekulakat a tekintett hasabb6l, es nem ernek el a dF feliiletelemet. 
Ettol az esettol most eltekintiink, es feltessziik, hogy a hasabbeli molekulak csak 
az edeny falaval iitkoznek. 

A hasab terfogata 
dV = dFv dtcos.9. 

Ebben a terfogatban a (2.18) keplet szerint 

N . 
dN = - J(v) v3 sm.9 cos.9 dF dt dv d.9 drp 

V 
(2.21 ) 

szamu, a (v, v + dv) intervallumba eso sebessegii olyan molekula van, amelyek 
mozgasiranya a dQ = sin.9 d.9 drp kupszogbe esik. A mondottak alapjan ennyi 
iites eri dt ido alatt a dF feliiletelemet az adott iranyb6l, es mindegyik atad neki 
2mv cos.9 impulzust. A dF feliiletnek dt ido alatt atadott osszes impulzus 
kifejezeset megkapjuk, ha a (2.21) kifejezest 2mv cos .9-val megszorozzuk, es a 
szorzatot a v-re, .9-ra es rp-re integraljuk. 

00 ~ & 

AP = 2~m dF dt f /(v) v4 dv f cos2 .9 sin .9 d.9 f drp = 

000 
00 

= -- dF dt J(v) v4 dv. 4nNm f 
3V 

o 

!\ Icvezetes gondolatmenetebol az is kitiinik. hogy ez a falnak atadott impulzus 
n ininyu. A dF feliiletelemmel es a dt idointervallummal elosztva, a fal 

Idiiletegysegere kifejtett nyom6erot. teha! a gaz nyomasat kapjuk: 

AP 
P = dFtil 

<11 

4nNm f 7(/1)1]4 dl]. 
J V ./' 

() 

(2.22) 
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AzJtv) e10szlasfiiggveny ismereteben az integral es vele egyiitt a gaz nyomasa 
is kiszamithato. Mi most megsem ezt tessziik, hanem kiszamitjuk a gaz mozgasi 
energiajat, es azt hasonlitjuk ossze a nyomas (2.22) kifejezeseve1, mert ebbol az 
osszevetesbol erdekes eredmenyt kapunk. Eloszor a v es v + dv sebesseginterval
lumba eso molekulak mozgasi energiajat irjuk fei. Ezt egyszeriien megkapjuk, 
ha egy molekula mozgasi energiajat megszorozzuk a v es v + dv koze eso moleku-

lak szamaval: "2,, 

dE = ~ mv2 NJ(v)v 2 dv f sin .9 d.9 f drp = 2nmNJv4 dv. 

o 0 

A sebesseg nagysagara is integralva, az edenyben levo valamennyi gazmolekula 
mozgasi energiajat kapjuk: 

00 

E = 2nmN J J(v)v4 dv. (2.23) 
o 

A (2.22) keplettel osszevetve, a gaz nyomasa, terfogata es energiaja kozott 
kapunk kapcsolatot. N evezetesen: 

2 E 
p = --. 

3 V 
(2.24) 

A levezetesbOl kitiinik, hogy mind a nyomas, mind a gaz mozgasi energiaja 
kozepertekkent adodik, hiszen maga a dN molekulaszam, amit itt fe1haszna
lunk, a megfele10 allapotterbe eso molekulak atlagos szamat jelenti. Masreszt 
a kozepertek (2.4) definicioja alapjan is latszik, hogy a (2.23) valoban a gazmole
kulak mozgasi energiajanak a kozeperteket adja. Az N molekulaszammal oszt
va, az egy mole kula mozgasenergiajanak kozeperteket kapjuk: 

E 
e= -. 

N 

Ezt figyelembe veve a (2.24) kifejezes igy is irhato: 

2 
pV = "3Ne. 

(2.25) 

(2.26) 

A gaz mozgasi energiajanak Nt kozeperteke megegyezik a gaz be1so energiaja
val, amit a termodinamikaban U-val jeloltiink. Tehat: 

2 
pV = "3 u. (2.26') 

Hasonlitsuk ossze a most elmeIeti uton levezetett (2.26), illetve (2.26') egyenle
tet a tapasztalati uton megallapitott 

pV'IIRT (2.27) 

I:'iO 

allapotegyeniettei. A p V szorzat egyreszt aranyos a molekulak mozgasi energia
janak kozepertekevel, masreszt a fenomenologiai termodinamikaban bevezetett 
abszolut homerseklettel. A ketto egybevetesebollatszik, hogy a homersekletnek 
molekularis ertelmezes adhato. Eszerint a gaz abszolut homerseklete aranyos a 
molekuJak mozgasi energiajanak kozepertekevel: 

2N 
T=-e. 

3nR 
(2.28) 

A gazok kinetikai elmeleteben ezzel a keplettel definialjuk a rendszer homersek
letet. Itt n a molok szamat, R pedig az egyetemes gazallandot jeloli. Vezessiik 
be az egy molnyi gazban levo molekulak szamanak jelolesere az N A Avogadro
szamot, az R/NA hanyadosra a k=R/NA Boltzmann-alland6t. 

Az egy molekula transzlacios mozgasi energiajanak kozepertekere igy az 

kifejezes adodik. 

3 e = -kT 
2 

(2.29) 

Osszefoglalaskent megallapithatjuk, hogy a gazok kinetikai e1meleteben a 
nyomasnak es a homersekletnek szemleIetes molekularis ertelmezese adodott. 
Elobbit az edeny falaba iitkozo es onnan visszaver6d6 molekulak impulzusanak 
megvaltozasa okozza, az utobbi pedig a molekulak mozgasi energiajanak a 
kozepertekevel aninyos mennyiseg. A nyomas kiszamitasa a homerseklet (2.28) 
definiciojaval egyiitt termeszetes m6don vezet az idealis gazok allapotegyenlete
hez. Az allapotegyenlet tehat a kinetikai elmeletben levezethet6, ha a homersek
letet a mar emlitett mod on definialjuk. 

Vegyiik eszre, hogy az allapotegyenlet levezetesehez nem volt sziiksegiink az 
e1osz1asfiiggveny konkret kifejezesere. Utobbira a fizikai mennyisegek (pI. a gaz 
nyomasa, energiaja) kozepertekeinek a kiszamitasanal van sziikseg. Az allapot
egyenlet ezek kapcsolatat fejezi ki, es mint latjuk, az megadhato az eloszlasfiigg
veny ismerete nelkiil is. 

A homerseklet (2.28) definiciojanak felhasznalasaval meghatarozhatjuk a 
Maxwell-fele sebessegeloszlas (2.17) kifejezeseben szereplo A parametert. E cel
bol kiszamitjuk egy molekula mozgasi energiajanak a kozeperteket. A (2.25) es 
(2.23) alapjan: 

3 
Az integral konnyen kiszamithato, es eredmenyiil n t /2 A ~/2 adodik. Ezt bchc

H 
Iyettesitve: 
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3m 
e=-. 

4A 

Az e (2.29) kifejezesevel osszevetve, A-ra a 

m 
A=-

2kT 

(2.30) 

(2.31) 

mennyiseget kapjuk. Ennek tekintetbevetelevel a Maxwell-We sebessegeloszhis
ra vegiil is az 

/(v) = -- e - 2kT 
( 

m )3/2 
mv

2 

2nkT 
(2.32) 

eloszlasfiiggveny ad6dik (28. abra). 

v 
28. dbra 

23. A Maxwell-fele sebessegeloszhis 
es nehany fontosabb mennyiseg k6zeperteke 

Minthogy a molekulak hely szerinti eloszlasa az egyensulyi allapotban egyen
letes, a sebessegekre val6 eloszlas megegyezik a molekulak mechanikai allapo
tok szerinti eloszlasaval. Ennek pontos ismereteben nemcsak arra a kerdesre 
tudunk valaszolni, hogy mennyi a molekulak atlagos szama valamilyen sebes
segtartomanyban, hanem a gazt jellemzo fizikai mennyisegek kozepertekeit is 
ki tudjuk szamitani. Mivel ezeknek a tenyleges mennyisegektol val6 relativ 
eltert!se a szabadsagi fokok nagy szama miatt elhanyagolhat6an kicsi, a kozep
erteket a megfelelo fizikai mennyiseggel azonositjuk. igy a kinetikai elmelet 
alapjan a gazra vonatkoz6 mennyisegek elmeleti uton meghatarozhat6k. 

Mielott nehany fontosabb mennyiseg kozeperteket kiszamitanank. meg egy
szer felirjuk azoknak a molekuhiknak az atlagos szamat. amelyek sehesscgkom
ponensei a v, es "x t· d" .•• "y es f'.v + cll'y, villa mint a f'. es ". + clf'. k6ze csnck. 
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( )

3/2 m(v2+v2+v2) m x y z 

dN = N -- e 2kT dv dv dv. 
2nkT x y z 

(2.33) 

Ha a sebesseg nagy saga szerinti eloszhisara vagyunk kivancsiak, akkor azon 
molekuhik atlagos szama szolgal kiindulasul, amelyek sebessegenek nagysaga 
a v es v + dv koze esik. Ez a molekulaszam: 

dN' = 4nN -- e 2kT V 2 dv. ( 
m )3/2 _ mv2 

2nkT 
(2.34) 

Mint korabban megbeszeltiik, a dN/ N, illetve a dN' / N hanyados annak a 
val6sziniiseget adja meg, hogy egy talalomra kiszemelt molekula sebessege a 
megfelelo intervallumba esik: 

dN (m )3/2 m(v!+v;+v~) 
dw = - = -- e 2kT dv dv dv 

N 2nkT x y z' 
(2.35) 

dw' = - = 4n -- v2e 2kT dv. 
dN' (m )3/2 _ mv

2 

N 2nkT 
(2.36) 

Az elobbi a sebessegkomponensek szerinti, az ut6bbi pedig a sebesseg nagy saga 
szerinti val6sziniisegi eloszlast irja Ie. A (2.35) osszhangban van Maxwell felte
vesevel, miszerint a sebessegkomponensekre vonatkoz6 molekulaeloszlasok 
egymast61 fiiggetlenek. A 29. a), b) abrakon feltiintettiik a 

dw = ~ e- 2kT dv 
( )

1/2 mv2 

1 2nkT x' 

es a dw' val6sziniisegeket, mint a megfelelo valtoz6k fiiggvenyeit. Az elobbi az 

dw' 

a) 

}IJ. tihra 

T.<T 
1 2 

...... 

I "-!z 
IT""" 
: 1 .......... , 

I ' 
I 
I 

v 

b) 
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e - X
2 fiiggveny szerint viselkedik, es ennek megfeleloen tart zerushoz, midon a 

Vx -+ 00. Ezzel szemben a sebesseg nagysaga szerinti eloszlasfiiggveny x 2e- x2 

szerint. A tapasztalat a Maxwell-fele sebessegeloszlassal nagyon j61 egyezik. Az 
egeszen kicsi vagy nagyon nagy sebessegii molekuhik rendkiviil kis val6szinii
segge1 fordulnak elo. A legval6sziniibb sebessegertek a (2.36) fiiggveny maximu-

V2kT 
manak megfele10 vm = --;;;-. Ebbol latszik, hogy Vm a homerseklet negyzet-

gyokevel aranyosan valtozik, es ennek megfeleloen minel nagyobb a gaz homer
seklete, annal nagyobb val6sziniiseggel fordulnak elo nagy sebessegii moleku
lak. 

A mechanika Hamilton-fele kanonikus targyalasm6djaban a sebessegkompo
nensek helyett az un. altalanos impulzusokkal adjuk meg az anyagi pontok 
mechanikai allapotat. Ennek megfeleloen beszelhetiink a molekulak impulzus 
szerinti eioszlasar6I. Mivel p = mv, ezert a (2.35) es (2.36)-b61 egyszerii helyettesi
tesseJ. megkapjuk az impulzus szerinti molekulaeloszlast mind a komponensek
re, mind az impulzus nagysagara. 

dN ( 1 )3/2 - p; +P~+P~ 
dw = - = e 2mkT d'P d'P d'P 

N 2nmkT x y Z' 
(2.37) 

dN' 4n - 2!~T 2 
dw' = N = (2nmkT)3 /2 e pdp. (2.38) 

Ezekben a kepletekben dN, illetve dN' azoknak a molekulaknak az atlagos 
szamat jelenti, amelyek impulzuskomponensei a px es Px + dpx, Py es Py + dpy, 
valamint a pz es pz + dpz koze esnek, illetve az impulzus nagysaga apes p + dp 
koze esik. Emlitettiik mar, hogy a statisztikus mechanikaban inkabb a fazister
beli allapotokra val6 eloszlast es ennek megfeleloen az impulzus szerinti elosz
last szoktuk hasznalni. Most csupan a kesobbi osszehasonlitas kedveert irtuk 
fel ezeket a kepleteket. 

U gyanilyen okb61 felirjuk meg a molekulak energia szerinti eloszlasat is. 

A ' . . p2 k·fi· "b"l 2 2 'd ~ d E k mozgasl energla e = - 1 eJezese 0 p = me es 'P = - e. ze et a 
2m 2e 

(2.38)-ba behelyettesitve, az energia szerinti eloszlast kapjuk: 

2 _"'£(e 
dN = N e kT e de. 

C (n(kT)3 /2 
(2.39) 

Visszaterve a Maxwell-fele sebessegelosz){lShoz, megjegyezziik, hogy elmeleti-
mv 2 

leg minden sebesseg elOfordul, mert hiszcn a v2 e jj.'1" fiiggveny aszimptotikusan 
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tart zerushoz, midon v-+oo-hez. fgy az egeszen nagy sebessegek elOfordulasi 
val6sziniisege sem zerus, bar nagyon kicsi. A val6sagban azonban a vakuumbeli 
c fenysebessegnel nagyobb sebessegek a relativitaselmelet szerint nem lephetnek 
fei. Az ellentmondas oka nyilvanva16an az, hogy a MaxwelI-eloszlas levezetese
nel a klasszikus mechanika allaspontjara helyezkedtiink. Az elteres normalis 
feltetelek mellett lenyegtelen, ugyanis pI. szobahomersekleten Vm « c. Erdemes 
megbecsiilni azt a homersekletet, amelynel a relativisztikus hatasok jelentosek 
lehetnek. Vegyiik hatarnak a Vm = c egyenlosegbol ad6d6 erteket. fgy a 
kT':::!mc2 alapjan hidrogenmolekulara ':::! 1013 K ad6dik. 

Most rateriink a gaz alIa po tara jelIemzo neMny mennyiseg kozepertekenek 
a kiszamitasara. Vegyiik eloszor a sebesseg valamelyik komponenset, pI. a vx-et. 

-00 -00 

A Vx szerint vett integral erteke zerus, mert az integrandusz paradan fiiggveny, 
es az integraci6s tartomany - oo-tol + oo-ig terjed. Hasonl6keppen ad6dik a 
masik k6t komponensre is. Tehat 

(2.40) 

Ennek az eredmenynek az a fizikai tartalma, hogy a gazban barme1y egyenes 
men ten az elore es Mtra mozgasok val6sziniisege ugyanaz. 

Nezziik most a sebesseg nagysaganak, majd a negyzetenek a kozeperteket. 

00 ~ m 3/2 mv 2 2kT 
v = f V dw' = 4n (--) f v3 e - 2kT dv = 2 -. 

2nkT nm 
(2.41 ) 

o 

f ( m )3/2 
fOO - mv 2 kT 

V2 = V2 dw' = 4n -- V4 e 2kT dv = 3-. 
2nkT m 

(2.42) 

o 

Ez az ut6bbi keplet teljes osszhangban van a homerseklet molekularis alapokon 
nyugv6 (2.28) ertelmezesevel, miszerint a gaz abszolut homerseklete ani
nyos a molekulak mozgasi energiajanak a kozepertekevel. A (2.29) szerint 

i: = ~ kT. Ugyanezt az eredmenyt kapjuk a (2.42) osszefiigges alapjan is, hiszen 
2 

I - 3 
if = - mv2 = - k T. 

2 2 

Hasonlitsuk ossze a legval6szinubb sebesscg, a ~cbesseg kozepertekcnek cs a 
sebessegnegyzet k6zepertekebol vont negyzetgy6knek HZ erteket: 
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v = V
2kT

. m , 
m 

iJ = 2V2kT, 
nm 

Vm: v: v;J ~ 1 : ~ : v1 ~ 1 : 1, 128 : 1,225. (2.43) 

Az asszehasonlitasbollatszik, hogy mind a iJ, mind a (:2 nagyobb a legvaloszi
niibb sebessegnei. Az elobbi mintegy 13%-kal, az utobbi pedig 22,5%-kai. 

A pontosabb tajekozodas kedveert erdemes kiszamitani a fenti sebessegerte
keket pI. T = 273,15 K = O·C -ra. A kavetkezo tab1azatban feltiintettiik ezeket 
nehciny gazra. 

Gaz 1(:2 iJ vm(m/s) 

Hz 1838 1694 1487 
Oz 461 425 377 
l z 164 151 138 
N z 492 453 398 

Tanulsagos eredmenyt kapunk akkor is, ha a legvalosziniibb sebessegnek 
megfelelo mozgasi energiat hasonlitjuk assze az energia kazepertekevei. U gyanis 

1 
em = -mvz = kT 2 m , mig 

3 e = -kT. 
2 

Az egy moleku1arajuto atlagos energia 50%-kal nagyobb, mint a legvalosziniibb 
sebesseggel kepezett energia. Ennek az az oka, hogy a nagyobb sebessegii 
moleku1ak nagyobb hanyaddal jarulnak hozza a gaz energiajahoz, mint a kisebb 
sebessegiiek. 

A molekulak mozgasi energiajanak kazeperteke fiiggeden attol, hogy milyen 
fajta mo1eku1arol van szo, az ugyanis csak a homersek1ettol fiigg. Ez egy 
nevezetes eredmeny es mint kesobb latni fogjuk egy altalanos tetelnek, az un. 
ekvipartici6tetelnek a specialis esete. Eszerint a mozgasi energia egyen1etesen 
oszlik el a szabadsagi fokokra ugy, hogy mindegyikre kT/2 jut.* Mivel egy 
szabadon mozgo egyatomos molekulanal a szabadsagi fokok szama 3, ezert 

kT e= 3·-. 
2 

• Az ekviparticiolCtel nemcsak a Iranszllicibs mozgasi energhlra vonalkozik, hanem minden 
olyan cnergiara, amcly a villl(w'(lk homogcn ncgyzclcs kifcjczcsckent felirhalb. Igy pI. a n:zgl:si vagy 
a forg{lsi energiilnt is il!lIz. 
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I Az egy molekula kazepes energiajat ismerve, kannyii felirni egy edenyben 
leva egyatomos idea1is gaznak - mint egesznek - a belso energiajat. Mivel idealis 
gaznal a molekulak kazatti ka1csanhatasi energiatol eltekintiink, anhak belso 
energiaja megegyezik a gaz mozgasi energiajanak kazepertekevei. Tehat 

_ 3 
U = E = Ne = - NkT. 

2 
(2.44) 

Tegyiik fel, hogy egy molnyi mennyisegii gazrol van szo. Ekkor Nk = R, az 
egyetemes gazallando. A (2.44) egy fontos eredmenyt tartalmaz; nevezetesen 
azt, hogy az ideal is gaz belso energiaja egyediil a homerseklettol fiigg. Fiiggeden 
pI. a gaz terfogatatoi. Ezt a fenomenologiai termodinamikaban a Gay-Lussac
kiserlet alapjan allapitottuk meg. A kinetikai elmeletben az elosz1asfiiggvenybol 
egyszerii szamitassal adodik. 

A bel so energia (2.44) kifejezesebol ismert modon kapjuk a gaz alland6 
terfogaton vett molhojet: 

(
au) 3 3 

Cy = aT y = "2 Nk = "2 R. 

Az allan do nyomason vett molho pedig: 

a au 5 
Cp = aT(U+PV)P = aT + R = "2 R. 

24. A ketatomos molekuhik belso energiaja 
es m61hoje 

(2.45) 

(2.46) 

Eddig a gazmolekulak transzlaci6s mozgasaval foglalkoztunk, es a molekula
kat anyagi pontoknak tekintettiik. Ez megteheto akkor, ha egyatomos gazr61 
van szo, de tabbatomos gaznal figyelembe kell venniink a mole kulak un. belst) 
mozgasat is. A legegyszeriibb peIdan, a ketatomos molekulan kannyen belatha
t6, hogy az atomok a transzlaci6s mozgas mellett meg foroghatnak es rezeghcI
nek is, es ezek a mozgasformak is hozzajarulnak a gaz un. belso energiaj{thoz, 
valamint a molhojehez. 

Gondoljunk ketatomos molekulara, amelyet a klasszikus mechanik{lbol vdl 
, modellel, ket egymastol r tavolsagra levo anyagi ponttal abrazolunk (30. {Ibm). 

Az m l , illetve m2 tamegii pontok a ket atomot jelentik. Az r ttlvols{lgol a 
molekula elektromosan taltatt reszei kazotti ka1csonhatas hat{lrozza mcg. 
1':gyeJ(>re feltetelezziik, hogy r allando. A ket t6megpont lch{lt merev ()sszcki.)[lc
lesbcn van egym{lssal. Ezl a modcllt hivjuk rollilornak. Az ilycn mcchanikai 
rcndsl'.cr mOl'.g{ls{ll viZSg{t\VH. al'.onnalmcg{lIlapithat.illk, hogy az q~yreszt tranS/-
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laci6s mozgast vegezhet, amely leirhat6 a tomegkozeppontba (TK) kepzelt 
osszes tomeg mozgasakent, masreszt a ket tomegpont, mint merev test foroghat 
a tomegkozepponton atmeno tengelyek koriil. A forgas a transzlaci6t61 teljesen 
fiiggetlen, ezert kUlon vizsgalhat6. A tomegkozepponton atmeno, barmelyik 
tengely koriili forgas felbonthat6 a ket tomegpontot osszekoto egyenesre mero
leges sikbeli ket tengely koriili forgasra. Ut6bbiakat egymasra merolegesnek 
szoktuk valasztani. Mivel az atomokat ebben a modellben kiterjedes neIkUli 
anyagi pontoknak tekintjiik, az oket osszekoto egyenes korUl nem forog a 
rendszer. A merev osszekottetesre vonatkoz6 felteves miatt a rendszernek ot 
szabadsagi foka van: harom transzlaci6s es ket rotaci6s. Ha a molekula energia
jat vagy m6lhojet akarjuk meghatarozni, akkor az eddig targyalt transzlaci6s 
energiahoz hozza kell venniink a forgomozgasb61 szarmaz6t is. A kinetikai 
elmelet alapkoncepci6jat k6vetve, ehhez ismerniink kellene a molekula forg6 
mozgasara vonatkoz6 eloszlasfiiggvenyt. Ut6bbib61 azutan kozepertek-szami
tassal ad6dnak a rendszert jellemzo fizikai mennyisegek. 

Celszerii az atomok helyzetet gombi polarkoordinatakban megadni. Most 
csak a molekula forg6 mozgasat vizsgaljuk, ezert a koordinata-rendszer kozep
pontjanak a tomegkozeppontot valasztjuk (31. abra). Az egyik atom '1' a masik 
'2 tavolsagra van az oket osszekoto egyenesen levo tomegkozeppontt61. Mivel 
feltevesiink szerint az , alland6, a ket atom a mole kula forgasa soran az '1' 
illetve az r2 sugan! gombfelUleten mozog. Az atomokat osszek6to egyenes, az 
un. molekulatengely iranyat megad6 ket polarszoget .9-val, illetve tp-vel je161ve, 
az egyik atom gombi polarkoordinatai r1,.9, tp, a masike '2' n-.9, tp+n. Az 
atomok forgasi sebesseget felbontjuk ket osszetevore: a deIkor, illetve a szelesse
gi kor erintoi menti 1'.'1 es vtp osszetev6kre. 

I'''Y-='I'~' 
l'lN" r2'~' 

"1'1' "" r l sil1.9 . qj, 
"ltp -- r 1 si 11 (n: .9)' qi = r 2 si n .9 . qi. 

15K 

1 

~1 
.. ,I 
"ill 
.11 

, , 

A ketatomos mole kula forgasi energiaja: 

1 1 
ef = Zm1(vr.9+Vrtp)+ Zm2(v~.9+V~tp) = 

1 . ' 
= Z (m1 'i + m2'~) (.9 2 + sm2 .9' tp2) = 

1 . 
= Z 8(.92 + sin2 .9ip2), 

ahol 8 = m1 'i + m2'~ a molekula forgastengelyre vonatkoztatott tehetetlensegi 
nyomateka. 

A forg6 mozgas sebessegeloszlasi fiiggvenyet ugyanazzal a gondolatmenettel 
hatarozhatjuk meg, mint a transzlaci6set. A levezetestol eppen ezert itt eltekin
Wnk, es csak a vegeredmenyt k6z6ljiik. Az eloszlasfiiggveny: 

- -.!L. (.92 + sin 2.9 . ~2) 
I (V V) = Ae 2kT f .9, 'I' 

Az A alland6t az eloszlasfiiggveny 

+00 

H If d8 sin .9 dip = 1 
-00 

(2.47) 

(2.48) 

normaIasi feltetelebollehet meghatarozni. Ez az egyenlet nyilvanval6, ha meg
gondoljuk, hogy Irnek val6sziniisegsiiriiseg ertelme van a forgasi sebesseg 
tereben. Az ut6bbi ter ketdimenzi6s, es elemi tartomanya aranyos a d8 sin .9 d,p
tal akarmelyik atomra vonatkoztatjuk is. Az aranyossagi tenyezot belefoglaljuk 
azlrbe. Az eloszlasfiiggveny (2.47) alakjat (2.48)-ba beirva, az A alland6ra az 
integral kiszarnitasaval 

ad6dik. Ennelfogva 

8 
A=--

2nkT 

8 8 ("2 '2.9 '2 I (V V) = -- e - 2kT '" +sm ''1') 
f .9, 'I' 2nkT (2.49) 

Mind a ket forgasi szabadsagi fokra ugyanolyan alaku eloszlasfiiggvcnyt kap
tunk, mint a transzhici6s sebessegkomponensekre, nevezetesen e-h1_et. 

Szamitsuk ki ezek utan a forgasi energia kozeperteket. 
+ 'I 

i: = (~(.92+Stn2.9·m2)l' 2k'/' , , '" ./" I' 8 II I . . . , . .H (~, "~ill' y,';") 

f 2nk l' 2 'f' u.9 SIl1 .9 ( qJ 
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Szorozzuk meg a (2.53) egyenletet m2-vel, a (2.54)-et mcgyel, es vegyiik az 
igy kapott egyenletek kiilonbseget: 

m lmz{x2 - Xl) = m lF21 - m 2F12· 

Mivel F12 = - F2l , ezert 

A 

(2.58) 

jelolest bevezetve, a (2.58) osszefiigges a kovetkezo egyszerii alakot veszi fel: 

(2.60) 

A ket atom kozotti x tavolsag (pontosabban szolva, az atomok egymashoz 
viszonyitott relativ koordinataja) ezt az egy tomegpont mozgasegyenletere em
lekezteto egyenletet elegiti ki. A fl tomegdimenzi6ju mennyiseget a ketatomos 
mole kula redukalt tomegenek nevezziik. Az F2l ero (2.55) kifejezeset behelyette
sitve, a linearis oszcilhitor mozgasegyenletet kapjuk a fl redukaIt tomeggel es a 
~ = x - Xo jelolessel: 

Ennek altalanos megoldasa: 

~ = A cos (wt+ b), (2.61) 
ahol 

w=~ 
a rezges korfrekvenciaja, A es b integracios allandokat jelentenek. Utobbiak 
ertekere a molho szamitasanal nem lesz sziiksegiink. 

A ket atom relativ tavolsaga az 

x = x o+ A cos (wt+b) (2.62) 

fiiggveny szerint periodikusan valtozik az Xo egyensulyi tavolsag koriil. Ezt a 
fiiggvenyt a (2.56) es (2.57) egyenletbe helyettesitve, latszik, hogy mindket atom 
harmonikus rezgomozgast vegez az egyensulyi helyiik koriil ugyanazzal a frek
venciaval. 

Az atomok rezgomozgasanak a gaz bel so energiajahoz val0 jarulekat a 
rezgesi energia kozepertekekent szamitjuk ki. Ehhez sziiksegiink van az atomok 
rezgesi {Illapolok szerinti e1oszlasfiiggvcnycre. Mivel a levezelese II Icnliekhez 
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hasonloan tortenik, ezert ezt most mellozziik, es azonnal az eloszhisfiiggvenyt 
irjuk feI. 

-~ 
fr = Be kT (2.63) 

er a ketatomos molekula rezgesi energiaja: 

111 
er = -2m1xi + -m2x~ + -flW2 (x-XO)2 = 

2 2 
1 1 

= 2" flX2+ 2" flW
2 (x- XO)2. (2.64) 

A B egyiitthatot az 
+00 

Sf frdx dx = 1 

normalasi feltetelbol hatarozzuk meg. * Egyszerii integralassal adodik: 

flW 
B = ---. (2.65) 

2nkT 

Szamitsuk ki ezek utan a rezgesi energia kozeperteket. 

f+f~ f1W [ +foo 1 _~2 +foo _f"W2(X_XO)2 

iIr = erfr dx dx = 2nkT 2" p.x2e 2kl dx e 2kT dx+ 

-00 -00 -ro 

+00 

-00 
f P.·2 ] e -2kT~ dx . 

-00 

U gyanilyen tipusu integralok fordultak elo a forgasi energia kiszamitasanal 
is. A mar megismert ertekiiket beirva, a rezgesi energia kozepertekere is 

e; = kT (2.66) 
crteket kapunk. 

A levezetesbol kitiinik, hogy mind a mozgasi, mind a helyzeti energianak k TI2 
a kozeperteke, es e ketto osszege adja a kT kozepes energi:it. . 

A ketatomos molekula atlagos teljes energiaja a harom mozgasformanak 
megfelelO energiak kozepertekeinek az osszegevel egyenlo: 

(2.67) 

• Az era (2.55) kifejezese csak az egyensulyi hely kornyezctcben ad jt) kii.l:clitcst. c7.crt III 

integnihisi tartomanynak nem szabadna II 'x.:·(61 + (xl·ig tcrjednic. Nem kiivctiink cl IIwnhlln 
nagy hibllt. ha mcgis Ii vegtcicnig Icrjcs/.tjUk ki II hatitrokat. mcrt a7. cllponcllciulis tcnyc/ii III 

intcgrandus7.t igen gyorsllll Iccsiikkcnti II I11l11limumhcly mindkct oidulilll. 
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Egy mol ketatomos gaz belso energiaja ennek megfe1e1oen: 

7 (2.68) U = -RT. 
2 

Az allando terfogaton vett molhoje: 

au 7 
Cy = aT = 2: R . 

(2.69) 

Eszerint a molho fiiggetlen a homerseklettol es a gaz fajtajatol, ugyanis 

minden ketatomos 'gazra ~ R. A kiserletek ezzel szemben azt mutatjak, hogy a 
2 

C
y 

valtozik a homerseklette1, es csak nagyon magas homersekleten egyezik meg 

7 h" , 'kl t az e1meIetileg josolt - R ertekkel (33. abra). Igen alacsony omerse e en az 
2 

egyatomos gazra jellemzo 3/2 R erteket veszi fel. E~ a~t jelenti, hogy al~~s?ny 
homersekleten csak a transzlacios mozgasforma nyllvanul meg. A forgasl es a 
rezgesi szabadsagi fokok "befagynak", es emiatt nem adhatnak jarulekot sem 
a belso energiahoz, sem a molhohoz. 

7R 
2 

SR 
2 

3R 
2 

R 
2 
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A kinetikai gazelmeIet es a tapasztalat k6zotti ellentmondas okat a kvantum
mechanika deritette ki. Az utobbi szerint mind a forgo mozgas, mind a harmoni
kus rezges energiaja kvantalt, vagyis diszkret energiaertekek felelnek meg ezek
nek a mozgasallapotoknak. * Ha a kT energia kisebb, mint a forgasi energia elsa 
szintje, akkor a molekulak iitkozesekor ez nem tud gerjesztodni. Van tehat egy 
bizonyos kiiszobenergia, amelyet el kell ernie a kT-nek ahhoz, hogy a forgas 
gerjesztodjon. Ha a T no, es a kT az elso energiaszintet e1eri vagy a fole megy, 
akkor mar van lehetoseg a forgas gerjesztesere. A T novelesevel egyre tobb 
molekula gerjesztodik, es amikor a homerseklet mar nagyon magas lesz, a 
kvantaltsag gyakorlatilag nem szamit, mert eleg energia van a forgasi energia 
gerjesztesere. A magas homersekleteken tehat a kinetikai gazelmelet jo ered
menyt ad. Hasonlo a he1yzet a rezgesi energiaszintek gerjesztesevel is. Mive1 az 
e1so rezgesi energiaszint magasabban van az elso forgasi szintnel, vagyis a 
rezgesi kiiszobenergia nagyobb a forgasinal, ezert a rezges magasabb homersek
leten gerjesztodik. Nagyon magas homersekleten az oszcillator kvantaltsaga 
sem lenyeges, mert ekkor a rezgesi szintek is gerjesztodhetnek, es a kinetikai 
elmelet szerinti kT atlagenergiat kapjuk. Az allando terfogaton vett molM 
homersekletfiiggeset tehat a kinetikai gazehhelet nem tudja megmagyarazni, 
ehhez a kvantumelme1et sziikseges. Erdemes visszaemlekezni a kvantummecha
nikai tanulmanyainkra, miszerint a kvantumelmelet kialakulasaban a szilard 
anyag fajhojenek homersekletfiiggese is szerepet jatszott. Most latjuk, hogy a 
ketatomos gazmolekulak fajhojenek homerseklet szerinti vise1kedese is az ener
gia kvantaltsagaval van osszefiiggesben. 

25. Molekulak iitk6zese egymassal 
es·az atlagos szabad· uthossz 

Az eli~zo pontokban'mar beszeltiink rola, hogy a gaz molekullii kozott 
elektrotnos termeszetii kolcsonhatas van, amely a tavolsag novekedesevel igen 
gyorsan csokken. Ez a molekubiris kolcsonhatas egy bizonyos tavolsag felett 
vonzoeroben nyilvanul meg,amit van der Waals-eronek nevezilnk. A neki 
megfelelo potencialis energia l/r6 szerint valtozik a tavolsaggal. Eiert tekinthet
tilk a molekulak mozgasat lenyegebeil eromentes szabad mozgasnak. Egeszen 
kicsi tavolsagokon beliil viszont a kolcsonhatas taszitova valik, es ez megakada
Iyozza, hogy ket molekula igen'kozel keriiljon egymashoz. Gondoljuk meg, 
hogyan viselkedik ket molekula, amint kozelednek egymas fele. Amikor mar 
olyan k6zel vannak, hogy a taszitoero dominal, e1teriilnek eredeti mozgasira
nyuktol (34. abra). Vegyiik azt a vonatkoztatasi rendszert, amelyben az egyik 

• Nagy Karoly: Kvantummochanika. 2. kiadas. Tunkonyvkilldb. Budupest. I~K2. ~I). es 62, o. 

165 



molekula (az abra szerinti B molekula) nyugalomban van es a masik (az A mo
lekula) kozeledik feleje. Jeloljiik I-leI azt a legkisebb tavolsagot, amelyre az 
A molekula megkozeliti a B molekulat anelkiil, hogy elteriilne eredeti iranyat61. 
Nyilvanval6, hogy azok a molekulak fognak mozgasiranyukt61 elteriilni, ame
lyeknek meghosszabbitott palyaegyenese atdofi a B kozeppontu, I sugaru, az 
A mozgasiranyara merolegesen elgondolt korIapot. Azok a molekulak, amelyek 
ezen kiviil mennek, iranyvaltozas nelkiil haladnak tovabb. Szakmai kifejezessel 
eIve, azt mondjuk, hogy az elobbi mole kulak sz6r6dnak a B molekulan. Az I 
tavolsagot a taszit6 ko1csonhatas hat6sugaranak tekinthetjiik, es ennek megfe
leloen a B kozeppontu, I sugaru kor a = reP teriiletet a ko1csonhatas keresztmet
szetenek, roviden hataskeresztmetszetnek nevezziik. A val6sagban persze nines 
ilyen eles hatara a ko1csonhatasnak. 

34. fIbra 

A molekulak kolcsonhatasar61 vazolt kep meg szemleletesebbe teheto, ha a 
molekulakat sima feliiletii rugalmas szilard gomboknek gondoljuk el. Ezek 
egymassal rugalmasan iitkoznek, mikozben megvaltozik mozgasiranyuk es se
bessegiik (vagy impulzusuk) ugy, hogy a ket goly6 impulzusanak es mozgasi 
energiajanak osszege alland6 marad. A gomboknek kepzelt molekulak sugarat 
r-rel jelolve, a fentiekbol kitiinik, hogy a ko1csonhatas I hat6sugara a mole kula
sugar ketszerese: 1= 2r. U gyanis az iitkozes pillanamban a ket gomb eppen 
erinti egymast es ezert a kozeppontjaik tavolsaga a sugar ketszerese lesz. (Ez 
termeszetesen akkor igaz, ha az iitkozo gombok azonos nagysaguak. Ut6bbit 
magat61 ertetOdonek gondoljuk, ezert nem kotottiik ki a modell bevezetesenel.) 
Az iitkozest jellemzo hataskeresztmetszet igy kapesolatba hozhat6 a molekula 
terbeli kiterjedesevel. A fentiek szerint a a molekula keresztmetszetenek negy
szeresevel egyenlo. Meg ha el is tekintiink ettel az egyszerii szemleletes keptol, 
annyit erdemes megjegyezni, hogy a hataskeresztmetszet a sz6r6 objektum 
geometriai meretevel kozel azonos nagysagrendii mennyiseg. 

A molekulak iitkozesere jellemzo fogalmak bevezetese utan konnyen vala
szolhatunk pI. arra a kerdesre, hogy egy kiszemelt molekula egy masodperc alatt 
tillagosan hanyszor iitkc)zik masik molekul{lval. 
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Feltessziik, hogy a gaz eleg ritka ahhoz, hogy a kiszemelt molekulaval egy
szerre esak egy molekula iitkozzon. A tobbszoros iitkozesektol eltekintiink. 
Ritka gaznal ez a kozelites megengedheto. Mivel az iitkozesnel a relativ sebesseg 
szamit, ugy tekintjiik, hogy a kiszemelt mole kula egyenes vonalu egyenletes 
mozgast vegez Vr sebesseggel a tobbi nyugv6nak gondolt molekulahoz kepest. 
Termeszetesen a Vr relativ sebesseg nem minden molekulara ugyanaz az ertek, 
hanem ennek is van valamilyen eloszlasa, ami a Maxwell-fele sebessegeloszlas
b61 kiszamithat6. A kiszemelt molekula 1 masodpere alatt Vr utat tesz meg, es 
iitkozik mindazokkal a molekulakkal, amelyek benne vannak a aVr terfogatu 
hengerben. Az ilyen iitkozesek szama avrdnr-rel egyenlo. dnr azoknak a terfogat
egysegben levo molekulaknak a szama, amelyekhez kepest a kiszemelt molekula 
Vr es Vr + dVr kozotti sebesseggel mozog. Ha dw r-rel jeloljiik annak a val6sziniise
get, hogy egy kiszemelt molekula relativ sebessege a vr es a Vr + dVr koze essen, 
es n a terfogategysegben levo molekulak szama, akkor dnr = ndwr. Az egy 
masodpere alatti iitkozesek atlagos teljes szamat ebbol ugy kapjuk meg, hogy 
a av.ndwr kifejezest a Vr relativ sebesseg minden lehetseges ertekere integraljuk. 
Ehhez azonban elebb meg kell hataroznunk a dWr val6sziniiseget. 

Gondolatban kiszemeliink ket molekulat az idealis gazban, amelyek v 1, illetve 
v 2 sebesseggel mozognak. Annak a val6sziniisege, hogy a talalomra kiszemelt 
ket molekula sebessege a v 1 es v 1 + dv l' illetve a v 2 es v 2 + dv 2 koze essen, a 
Maxwell-fele sebessegeloszlas (2.35) keplete alapjan a 

(2.70) 

szorzattal egyenlo. (Itt a fiiggetlen esemenyek egyiittes bekovetkezesenek val6-
sziniisegere vonatkoz6 szabaly alapjan irtuk fel a ket val6sziniiseg szorzatat.) 

A relativ sebesseg eloszlasfiiggvenyet keressiik, ezert eelszerii bevezetni a ket 
molekula tomegkozeppontjanak 

(2.71 ) 

helyvektorat, es az 

(2.72) 

rclaliv helyvektort. A ket molekula VI = 1'1 es V2 = 1'2 schcssegc kifcjczhcti) a V,' t 
rclaliv sehesscggel cs a tomegk()zcpponl to schesscgcvcl: 
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(2.73) 

Ezek felhasznalasaval egyszeru szamitassal ad6dik: 

2+ 2 _ ,2+ 2 m1v1 m2v2 - mro p'Vr' 

dv 1x dv 1y dVlz dv2x dv2y dv2z = I JI dxodyo dio dvrx dvry dvrz, 

ahol m = m1 + m
2

, P, = m1m2 a ket molekula redukalt tomege, IJI pedig az 
m1 +m2 

un. lacobi-determinans: 

OV2x oV2x oV2x OV2x OV2x OV2x 

oVrx oVry oVrz oXo oYo oio 

oV2y oV 2y 

oVrx oVry 

oV2z 

IJ1 oVrx 

oV1x 
oVrx 

OVlz oV1z 

oVrx oio 

A (2.73) kepletek alapjan k;onuyu behitni, hogy.1 J j = 1. '. . 
A dw val6sziriii;eg (2.70).klfejezese a fenti osszefiiggesek felhaszruilasftval 

1~ . . 
. a kovt!tkezokeppen ir~at6: 

dw ,:,,(~)'3/2e~:;;'dv dv dv (~)3i2~_;:;dvoxdVOydVoz.' (2.74) 
12 2nkt rx ry rz 2nkT 

Ez annak a ket valo~zin"!isegnek a szorzata, hogy a ket molekula relativ sebesse
ge a v r es a v r + dv r koz~ esik; a tomegkozepponf'pedig a Vo es a Vo + dv 0 kozti 
sebesseggel mozog. 

Az elobbit a 
3/2 JJV; 

dw, = (~T) e' 2k1' dv rx dv,y dVr:, (2.75) 

16M 

az ut6bbit a 

dw, ~ (2n:T)'" e -:; dv" dv" dv" 
val6szinuseg adja meg. 

(2.76) 

Benniinket most a relativ sebesseg eloszlasa erdekel, mert az egy masodperc 
alatti iitkozesek adagos szamat keressiik, es mint fent mar megallapitottuk, ez 
a szam a kovetkezo keplettel irhat6 fel: 

( )

3/2 00 mv; 
Z = f O"V 11 dw = 4n ~ n f O"v3 e - 4kT dv . 

r· r 4nkT r r 
(2.77) 

o 

Itt figyelembe vettiik, hogy azonos molekulak eseten a redukalt tomeg a mole-
m 

kulatomeg felevel egyenlo p, = "2' Az iitkozesi hataskeresztmetszet fiigghet a 

Vr relativ sebessegtol (mint ahogy ez sok sz6rasfolyamatnal igy is van), de mi 
most ugy tekintjiik, hogy a molekulaiitkozeseknel nem fiigg tole. Ekkor 0" a 
(2.77) kepletben kiemelheto az integraIjel a161, es a visszamarad6 integral egy
szeruen kiszamithat6. Eredmenyiil a 

Z = nO"vr = nO" V2v (2.78) 

kifejezest kapjuk. v a rnolekulak sebessegenek a kozeperteke, amely a (2.41) 
szerint 

v = 2 V2kT
. 

nm 

Ezt a (2.78) kepletbe behelyettesitve, az egy ffiasodperc ahitti iitkozesek atlagos 
szamfo.ra a 

mennyiseget ls:apjuk. 

. vgr Z =4nO" -
nm 

(2.79) 

Latszik, hogy az iitkozesek adagos s~ama I{i szerint no a homerseklettel. Ez 
a kapcsolat a homerseklet kinetikai ertelmezesebol kvalitative nyilvanval6. 
U gyanis a gaz melegitesevel a molekulak mozgasa elenkebbe valik, es ez az 
iHkoz.esek szamanak novekedeset eredmenyezi. A ppntos mennyisegi kapcsolat 
meghat~rozasahoz figyelembe kellett venniink a Maxwell-fete sebessegelosz
I~lst is. 

A molekulaiitkOzesekkel kapcsolatos masik fontos mennyiseg az atla{/(}.~ 

szahad uthossz. Ez alaH azt a tavolsligot ertjiik, amelyet egy molekula kCl 
cgymas uttini iitkozes kozott atlagbftn befut. Mivel egy masodpcrc alatt atlago-
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san V utat tesz meg, es ezalatt Z-szer iitkozik, ezert aket egymas utani iitkozes 
kozotti atlagos tavolsag 

V 1 
A=-=-

Z i(ina' 
(2.80) 

Eszerint az atlagos szabad uthossz forditva aranyos a molekulak siiriisegevel 
es a hataskeresztmetszetteI. 

A tajekozodas kedveert erdemes kiszamitani pI. a normalallapotu (1 atm 
nyomason es 273 K hOmersekleten vett) levegoben az egy masodperc alatti 
iitkozesek atlagos szamat es a kozepes szabad uthosszat. A levego olyan gaz
elegy, amelyben kb. 78 % nitrogen van, ezert a kozelito jellegii szamadatokat erre 
vonatkoztatjuk. A molekulak siiriisege n ~ 2,7 . 1025 m - 3, a molekulaatmero 
I ~ 3,8 . 10 - 10 m, es az atlagos sebesseg v ~ 5 . 102 m s - 1. Ezeket az ertekeket 
a (2.78) kepletbe beirva, 

Ez egy meglepoen nagy szam. A levego molekulai legkori nyomason 273 K -en 
masodpercenkent atlagosan milliardszor iitkoznek egymassal. Szamitsuk ki a 
kozepes szabad uthosszat is. Erre A ~ 6 . 10- 8 m adodik. Ez viszont rendkiviil 
kicsi, de megis ket nagysagrendde1 nagyobb a molekulaatmeronel. 

A (2.80) kepletbol, valamint az idealis gazok p V = RT allapotegyenletebol 
kovetkezik, hogy az atlagos szabad uthossz allando homersekleten forditva 
aranyos a gaz nyomasaval: A-lip. Ennek megfeleloen, ha a nyomast csokkent
jiik, no az atlagos szabad uthossz, es egy bizonyos nyomaserteknel eleri az edeny 
meretet, sot tovabb csokkentve a nyomast, tul is lepi azt. Az utobbi esetekben 
a gazmolekulak gyakorlatilag iitkozes nelkiil, egyenes vonalban repiilnek az 
edeny falatol a masik falig. Az egymassal torteno iitkozeseknek a hianya szamos 
jelensegben egeszen kiilonos modon nyilvanul meg. Korabbi tanulmanyokbol 
ismert pI., hogy vakuumban egeszen uj jelensegek lepnek feI. 

A molekulak atlagos szabad uthossza a (2.80) keplet szerint nem fiigg a 
homerseklettol. A pontosabb megfontolasok azonban azt mutatjak, hogy a 
hataskeresztmetszeten keresztiil megis fiigg tole. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
a nagyobb sebessegii molekulak kevesbe teriilnek el eredeti mozgasiranyuktol, 
mint a kisebb sebessegiiek. A nagyobb energiajuak kozelebb keriilnek egymas
hoz, amikor szorodnak egymason. Ez aztjelenti, hogy az I "molekulaatmero", 
es ezzel egyiitt a a hataskeresztmetszet kisebb lesz, ha no a molekulak sebessege. 
Az atlagos szabad uthossz tehcit a hataskeresztmetszeten keresztiil fiigg a sebes
segtol, ami azt jelenti, hogy a homerseklettol is. A homerseklet emelkedesevel 
a kozepes szabad uthossz no. 

A (2.80) keplettel ertelmezett atJagos- szabad uthossz egy kozepertck. A ket 
egymas utani iitkozes kozotti tavols.igok valamilyen eloszlilS szcrint alakulnak. 
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Elmeleti szempontbol is erdekes ennek az eloszlasnak az ismerete, de gyakorlati· 
lag is felmeriilhet a kerdes, hogy milyen valosziniiseggel fut be a molekula egy 
adott tavolsagot iitkozes neIkiil. A kovetkezokben erre keressiik meg a valaszt. 

Jeloljiik w(x)-szel annak a valosziniiseget, hogy a molekula az x tavolsagot 
iitkozes nelkiil tette meg. Kovetkezeskeppen w(x+ dx) annak a valosziniisege, 
hogy x + dx utat fut be anelkiil, hogy masik mole kula val iitkozne. Az egeszet 
fellehet fogni ugy is, hogy elobb az x tavolsagot tette meg iitkozes neIkiil, majd 
ezt kovetoen a dx elemi szakaszt. Nyilvanvalo, hogy a ket folyamat egymastol 
fiiggetlennek tekintheto, ezert a valosziniisegeikre a 

w(x + dx) = w(x)w(dx) (2.81) 

osszegzesi szabaly ervenyes. A w(dx) valosziniiseget felirjuk egy masik alakba 
is. Ehhez bevezetjiik az iitkozes bekovetkezesenek a valosziniiseget. Jelentse 
w(dx) annak a valosziniiseget, hogy a molekula iitkozik masik molekulaval a 
dx elemi tavolsag megtetele alatt. Esszerii felteves, hogy ez a valosziniiseg 
aranyos a dx szakasszal: w(dx) = IX dx, ahol IX egy aranyossagi tenyezo. A w(dx) 
irhato a kovetkezokeppen is: 

w(dx) = 1 - w(dx) = I - IX dx. 

A (2.81)-be helyettesitve: 

w(x+ dx) = w(x)(l- IX dx). (2.82) 

A bal oldalt sorbafejtjiik a dx hatvanyai szerint, es a linearis tagnal megallunk, 
mivel a dx vegteleniil kicsi mennyiseget jelent. 

dw 
w(x + dx) = w(x) + - dx. 

dx 

A (2.82)-vel egybevetve, w(x)-re a 

dw 

dx 
- IXW(X) 

differencialegyenletet kapjuk. Ennek megoldasa: 

w(x) = Ae-'x. 

(2Kl) 

Az A integracios allandot abbol a meggondolasbol hatarozzuk meg, hogy 
w(x)-nek az x= 0 esetben I-nek kelliennie, hiszen ha nem tesz meg semmi utal, 
akkor biztosan nem iitkozik masik molekulaba, ezert w(x) ~ I-hez, ha x .• O. 
Ehhol A = 1 adbdik, es igy vegiil 

(2.X4) 
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frjuk fel ezek utan annak a dW val6sziniiseget, hogy a molekula az iitkozes
mentesen megtett x ut utani dx szakaszon (tehat az x es x+ dx kozott) iitkozik. 
Ezt megint ket fiiggetlen esemenynek tekintve: 

dW = w(x)w (dx) = w(x)a dx = ae- rxx dx. (2.85) 

Ez az iitkozesmentes szakaszok eloszlasat adja meg. 
Az a alland6 jelentesenek a meghatarozasahoz kiszamitjuk a szabad uthossz 

kozeperteket, ami eppen az atlagos szabad uthossz: 

00 00 

A = f xdW= f dxe-axdx =~. (2.86) 

o 0 

Az a alland6 tebat az atlagos szabad uthossz reciprok ertekevel egyezik meg. 
fgy vegiil annak a val6sziniisege, hogy a molekula az x tavolsagot iitkozes 

nelkiil tegye meg: 

(2.87) 

Viszont annak, hogy az iitkozesmentesen megtett x tavolsag utani dx szakaszon 
iitkozik: 

1 -" dW = -e "dx. 
A 

(2.88) 

Ha ebben x alatt a ket egymas utani iitkozes tavolsagat ertjiik, akkor az 

1 -" F(x) = -e " 
A 

a szabad uthosszak eloszlasfiiggvenyet adja meg. 

(2.89) 

A molekulaiitkozesekkel kapcsolatban bevezetett ket fogalomnak, az idoegy
segre eso iitk6zesek atlagos szamanak ~s a kozepes szabad uthossznak az un. 
transzportjelensegek targyahislinal van gyakorlati jeletitosege'es fontos szerepe. 
Ezekkei a folyamatokkal a 31. pontban foglalkozunk, es majd ott keriil sor e 
ket mennyiseg alkalmazasara is. . 

26. A virialtetel 

Gondoljunk el ismet egy V terfogatu edenyt, amelyben idealis gaz van T ho
mersekleten. A molekulakat m tomegii anyagi pontoknak tekintjiik. Az altala
nossag kedveert egyelore feltessziik, hogy a molekulakra kiilso ero is hat. 
Kiszemeliink gondolatban egy molekuhit, es felirjuk annak mozgasegyenletet: 

(2.90) 
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fj az i-edik mole kula helyvektora az altalunk hasznalt i~erciarendszerben, F j a 
rahat6 erok eredoje. Egyfajta gaz eseten mindegyik mole kula tomege ugyanaz, 
ezert az m-hez nem tesziink indexet. Szorozzuk meg az egyenlet mindket oldalat 
fevel skalarisan, majd osszegezziink az osszes molekulara. 

N N 

L mrlfj = L Fjl\. 
j= 1 i= 1 

IJ2 
Vegyiik figyelembe, hogy rjfi = - -2 ff- tf. 

2 dt 
fgyad6dik: 

J2 1 N N N 
2 - L mff = L mif + L Fif j • 

dt 2 j = 1 i = 1 i = 1 
(2.91) 

Most kepezziik mindket oldalnak az idobeli kozeperteket eleg hosszu idotar
tamra atlagolva. Egy Q(t) idotol fiiggo fizikai mennyiseg idobeli kozeperteket 
a 

to+T 

Q(t) t = lim -.!. f Q(t) dt 
T-oo T (2.92) 

to 

keplettel ertelmezziik. A bal oldalon kon.reten kiirjuk az idobeli kozeperteket, 
a jobb oldalon pedig csak feliilhuzassal jeloljiik. (A t betiit a vonal vegen azert 
tessziik ki, hogy megkiilonboztessiik a molekulaallapotokra vett kozepertektol, 
amit ugyancsak feliilhuzassal jeloltiink.) 

to+T 

IfJ2IN N N 
lim - 2 - L mrf dt = L mtl + L Fifj . 
T- 00 T dt 2 i= 1 i= 1 i= 1 

(2.93) 

to 

A bal oldalr61 belathat6, hogy zerus. U gyanis 

1 t

o

f+ T J2 1 1 {[ diN ] [d 1 N ] } lim - - - L mr?- dt = lim - - - L mr~ - - - L mr2 
T-oo T dt 2 2 i I T-oo T dt 2 i =1 I to+T dt ~j=1 I to • 

to 

diN N 

A - - L mr! = L m fiti mennyiseg veges, mert a molekulak fi koordinatai 
dt 2 j =1 i=1 

es tj sebessegei vegesek maradnak a mozgas soran. Ezert a vegtelenhez tart6 
T-vel osztva, hatarertekben zerust kapunk. Marad tehat a kovetkezo egyenlo
seg: 

N 

L Flfl (2.94) 
1- J 
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A bal oldalon az 6sszes gazmolekula ketszeres mozgasi energiajanak az idobeli 
--I 

k6zeperteke van. A jobb oldalon levo - ~ Firi mennyiseget nevezziik virial-
I 

nak. A (2.94) keplet a Clausiust61 szarmaz6 virialtetelt fejezi ki. Eszerint a 
rendszer mozgasi energiajanak id5beli kozeperteke a virial feIevel egyenlO. 

Az idobeli k6zepertek kepzesenel azert k6t6ttiik ki, hogy hosszu idotartamra 
vett atlagr61 van sz6, mert ennyi ido alatt a rendszer allapota felvehette a kiilso 
fe1tetelek altaI megengedett valamennyi lehetseges allapotot. Ezt figyelembe 
veve, az igy szamitott idobeli kozepertek helyett vehetjiik a rendszer allapotaira 
vett kozeperteket, amelyet az eloszlasfiiggvennyel ertelmeztiink a (2.4) keplet 
alapjan. 

A tetel alkalmazasakent gondoljunk ismet idealis gazra. Ez azt jelenti, hogy 
a molekulak kozotti kolcs6nhatast61 eltekintiink. A virialban szereplo Fi enD 
ebben az esetben az edeny fala altaI a molekulakra kifejtett ero. Ennek a 
feliiletegysegre vett idobeli kozeperteke a p nyomas. A falt61 szarmaz6 virial 
eszerint: 

N 

L F;ri = J pnr dF. (2.95) 
i= 1 fal 

Itt n az edeny feliiletenek kiilso normalisa iranyaba mutat6 egysegvektor. A p 
nyomas a (2.22) osszefiigges szerint a feliilet minden pontjaban ugyanaz. Ezert 
a jobb oldal a Gauss-tetel felhasznalasaval a kovetkezo alakba irhat6: 

J pnr dF = p J div r dV = 3p V. (2:96) 
fal V 

A falt61 szarmaz6 virial tehata p V szorzat haromszorosa. 
A (2.94) egyenlet bal oldala az egesz gaz ketszeres mozgasi energiajanak a 

k6zeperteke. Ez megegyezik egy molekula mozgasi energiaja k6zepertekenek 
2N-szeresevel. 

------/ 

N 

L mrf = 2Net
• (2.97) 

i= 1 

A (2.96) es (2.97) kifejezeseket a (2.95) egyenletbe beirva, a korabban mas uton 
levezetett (2.26) fontos 6sszefiiggest"kapjuk a gaz nyomasa es egy molekula 
k6zepes energiaja k6z6tt: 

2 N _I 
P , .... , I:. 

3 V 
(2.98) 
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Az idobeli k6zepertek a fent mondottak ertelmeben a mechanikai allapotokra 
yett k6zepertekkel helyettesitheto, ezert tt a homerseklet (2.29) kinetikai ertel
mezese szerint 3/2 kT-vel egyenlo. Ezt figyelembe veve, a (2.98)-b61 az idealis 
gaz 

pV = NkT (2.99) 

allapotegyenletet kapjuk. A virialtetel a nyomas es a homerseklet kinetikai 
ertelmezesevel egyiitt termeszetes m6don adja az allapotegyenletet. Az allapot
egyenletnek ez a levezetese realis gazra is alkalmazhat6. Tulajdonkeppen ebben 
van a tetelnek egyik nagy e!onye: egyseges eljarast ad az allapotegyenlet leveze
tesere. 

Vegyiik figyelembe a molekulak kozotti k6lcsonhatast. Errol feltessziik, hogy 
un. parkolcsonhatas, vagyis ket molekula k6zott hat, tovabba konzervativ. 
Ut6bbi azt jelenti, hogy az i-edik molekulara a j-edik altaI kifejtett Fij ero egy 
U potencialb61 szarmaztathat6 az 

Fij = -gradi U (2.100) 

keplet szerint. A gradiensneI szereplo i index arra utal, hogy az i-edik molekula 
koordinatai szerint kell az U fiiggvenyt derivaIni. Az erorol meg azt is feltessziik, 
hogy centralis, azaz a ket molekulat osszekoto egyenes menten hat. Az U poten
cial ebben az esetben csak a ket mole kula kozotti rij = I ri - r) tavolsagt61 fiigg: 
U=U(riJ 

Kepezziik ezeknek a molekularis eroknek a virialjat. 
----I 

au 
r··-· 

I) a rij 

(2.101) 

(2.102) 

Itt figyelembe vettiik Newton harmadik axi6majat, miszerint Fij= - Fji . 
A molekuHik k6lcs6nhatasab61 szarmaz6 (2.102) virialt hozza kell venniink 

az edeny falat61 szarmaz6 3p V virialhoz, es a viriaItetel szerint e kett() 6sszege 
egyenlo a ketszeres mozgasi energia idobeli k6zepertekevel. Teha.t 

aut 
N 1 
" mr? = 3pV+ - L L rij -a . (2.103) 
L., 2 i j r ij 
i=l (i.j) 

A bal oldal a fentiek alapjan 3NkT-vel egyenlo. Ezt figyelembe veve, a (2.103) 
kifejezesbol a 

(2.104) 
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allapotegyenletet kapjuk a gazra, ha a molekulak k6z6tt paron kent hat6 k61-
cs6nhatast teteleziink feI. Ha a molekulak k6z6tti k6lcs6nhatast figyelmen kiviil 
hagyjuk, akkor termeszetesen az ideaIis gaz p v = NkT allapotegyenlete ad6dik. 

Megpr6baljuk a k6lcs6nhatasb61 ad6d6 jarulekot kiszamitani. Az eljarasunk 
soran k6zeliteseket fogunk alkaImazni, es emiatt a kapott eredmenyiink is 
termeszetesen k6zelito ervenyii. A ket molekula k6z6tti k6lcs6nhatasr61 a meg
elozo tanulmanyok* alapjan a 35. abran feltiintetett kvalitativ kep alkothat6. 
A ket mole kula az anyagi minosegtol fiiggo ro-nal nagyobb tavolsagokon 
vonzza egymast, a tavolsag hetedik hatvanyaval forditva aranyosan cs6kkeno 
eroveI. Az ro-nal a potencialis energianak minimuma van, ez jellemzi a k6t6tt 
allapotot. Ennel kisebb tavolsagokon a tavolsag cs6kkenesevel igen gyorsan 
n6vekvo taszit6ero hat. Tulajdonkeppen ez a taszitas megakadalyozza, hogy a 
ket molekula egeszen k6zel keriilj6n egymashoz. A kinetikai gazelmeletben ezt 
ugy vettek figyelembe, hogy a molekulakat veges atmerojii rugalmas szihird 
g6mb6knek tekintettek. 

A statisztikus mechanikaban majd latni fogjuk, hogy a molekulak terbeli 
eloszlasat befolyasolja a k6z6ttiik hat6 k6lcs6nhatas. A kinetikai elmelet egy
szeriibb valtozataban errol nem tudunk szamot adni, ezert az egyenletes terbeli 
eloszlast tetelezziik fel, ami magasabb homerseklet es gyenge k6lcs6nhatas 
eseten megengedheto k6zelitesnek bizonyuI. 

Annak a valosziniisege, hogy egy tetszolegesen kivaIasztott molekulat61 r es 
r + dr k6z6tti tavolsagra talaljunk egy masik molekulat, a feltetelezett egyenletes 
terbeli eloszlas miatt aranyos a dr szeIessegii g6mbhej terfogataval, 4nr2dr-reI. 
Az aranyossagi tenyezo a teIjes V terfogat reciprok erteke, mert igy a val6szinii-

u(r) 

r 

35. libra 

• Nagy Karoly: K vllntummcchllnika. Tankiinyvkiadi>. Budapest. 19112. 229. o. 
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segnek az egesz terfogatra vett integralja egynek ad6dik. Ut6bbi annak a 
bizonyossagnak felel meg, hogy a teljes V terfogatban biztosan talalunk meg egy 
molekulat. Tehat: 

(2.105) 

Az N molekulab61 N(N -1)/2-feIekeppen lehet part kepezni, ezert az olyan 
molekulaparok atlagos szama, amelyek partnerei egymastol r es r + dr k6z6tti 
tavolsagra vannak: 

N(N - I) 2nr2dr 2nN2r2dr 
dN= dw=--N(N-I)~---

2 V . V 
(2.106) 

Itt az N(N - I) ~ N 2 k6zelitest alkalmaztuk, ami a mi esetiinkben megengedhe
dU 

to, mert igen nagyszamu molekular61 van sz6. Egy molekulapar a virialhoz r -
dr 

mennyiseggel jarul hozza, ezert a molekulak k6lcs6nhatasab.61 szarmaz6 virial: 

00 00 

2nN(N-I) f 3 dU 2nN2 f 3 dU 
f = r -dr ~ -- r -dr. 

V dr V dr 
o 0 

Ezt figyelembe veve, a realis gazok allapotegyenletere a (2.104)-bol a 

kifejezest kapjuk. A 

00 

2nN
2 f dU pV = NkT- -- r3-dr 

3V dr 
o 

(p+ ;2) (V-b) = NkT 

(2.107) 

(2.108) 

(2. I 09) 

van der Waals-allapotegyenlettel val6 6sszehasonlitas kedveert bevezetjiik az 

a = 2nN
2 

foo r3 dU dr 
3 dr 

(2.110) 

o 

je161est, es a (2.108) egyenletet atalakitjuk a k6vetkezokeppen: 

(p+ :2) V = NkT. (2.111 ) 

A (2.1 ()l») cs (2.111) cgybeveteseb61 latszik, hogy a nwlck 1I1[tk cgymits ki)ziilti 
kiilcs("lI1hat(ls:'ulak a nyom:'tshoz vah') j:'trllicka a van del' Waals-egycnletnck 
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megfeleloen ad6dik. Hhinyzik viszont a molekulak altaI elfoglalt b terfogat. Ez 
teljesen ertheto, mert itt a molekulakat mi kiterjedes nelkiili anyagi pontoknak 
tekintettiik. 

Visszaterve a (2.111) allapotegyenlethez megjegyezziik, hogy a nyomaskor
rekci6 a parameteret a kinetikus gazelmeIet a (2.11 0) keplettel ertelmezi, es 
visszavezeti a molekulak kozotti kolcsonhatasra. Ha ut6bbit ponto san ismer
nenk, akkor ez a parameter a (2.110) alapjan kiszamithat6 lenne. A kolcsonha
tasi potencial tavolsagfiiggese rna mar eleg j61 ismert (1. a 35. abrat), de a 
kinetikai elmelet egyszeriibb vaJtozatanak kidolgozasakor, a mult szazad vege 
fele, meg meglehetosen hianyos volt a r6la alkotott kep. A kolcsenhatas kis 
hat6tavolsagu taszit6 reszeit egyszeriien ugy vettek figyelembe, hogy a moleku
lakat veges atmerojii rugalmas szilard gombt9khek tekintettek, amelyek az 
iitkozes pillanataban eltaszitjak egymast a rugalmas iitkozesekre vonatkoz6 
mechanikai torvenyek szerint. Az U(r) potencial az r < ro intervallumban pozitiv 
vegtelen ebben a modellben, az r> ro tavolsagokon pedig igen gyorsan tart 
zerushoz (mai ismereteink szerint ugy, mint a Cjr6 fiiggveny). Az U(r) potencial
ra vonatkoz6 ilyen jellegii feltevesekkel vegeztek szamitasokat a (2.110) keplet 
alapjan. Meg kell emliteniink H. A. Lorentzet, aki eloszor ertelmezte ilyen 
szamitassal a van der Waals-egyenlet b alland6jat, amelyre a kis gomboknek 
elgondolt molekulak sajat terfogatanak a negyszereset kapta. A szamitasok 
reszletes ismertetesetol azert tekintiink el, mert a statisztikus mechanika m6d
szereivel a tapasztalattal j61 egyezo, a kinetikus gazelmeletnel sokkal pontosabb 
eredmenyek ad6dnak. A 46. pontban majd ujra foglalkozunk a realis gazok 
allapotegyenletevel, es ott a statisztikus mechanika alapjan hatarozzuk meg a 
molekularis kolcsonhatast61 szarmaz6 a parametert. 

Terjiink vissza befejezesiil a (2.94) virialtetelhez. A bal oldal a mozgasi energia 
ketszeresenek a kozeperteke, amely (mint mar lattuk) 3NkT-vel egyenlo. Ajobb 
oldal pedig az edeny falat61 es a molekulak kozotti kolcsonhatast61 szarmaz6 
virialok osszege. Az elobbi 3p V, az ut6bbit "Y -vel jeloljiik. fgy a (2.94) egyenlet 
a kovetkezokeppen irhat6: 

amibol 

3NkT = 3pV+ "Y, 

1 
pV = NkT- ~ "Y. 

3 
(2.112) 

A molekularis erok 'f/' virialja paronkenti kolcsonhatas eseten a (2.107) keplettel 
adhat6 meg. Ez a V terfogat reciprokaval aninyos. A fenti levezetes gondolat
menetebol kovetkezik, hogy ha un. haromtesteroket is figyelemhe vennenk, 
akkor 1/ V2-tel ar{\I1Yos ujahb t'1gotkapnank '1'f ·-hen. A leg{dtal{\I1osahh 
esethen a 

17K 

b C 
1/'=-+-+ V V2 ••• 

kifejezes ad6dik. Ezt figyelembe veve, a realis gaz allapotegyenletere a 

B C 
pV = NkT+ - + 2 + '" 

V V 

(2.113) 

(2.114) 

altalanos alakot kapjuk. A B, C, ... mennyisegeket virial~egyiitthat6knak, a 
(2.113) sort virialsorfejtesnek nevezziik. A paronkenti kolcsonhatast a B egyiitt
hat6 tartalmazza. A fentiek szerint eITe 

00 

B = - a = - 2 nN~ f r3 dU dr 
3 dr 

(2.115) 

o 

ad~dik. Megjeg~ezziik, hogy a pontosabb szamitasnal a B kifejezese egy kicsit 
modosul, ugyams a (2.105) val6sziniiseg felirasakor felteteleztiik a molekulak 
egyenletes terbeli eloszlasat. Ez viszont akkor ervenyes, ha csak mozgasi ener
giajuk van a molekulaknak. Ha potencialis energiaval is rendelkeznek akkor 
egy exp( - UjkT) tenyezovel m6dosul a fenti val6sziniiseg, es ez befoly~solja a 
B egyiitthat6 erteket is. A val6sziniiseg pontos kifejezesen alapu16 targyalas a 
s~atiszt~k.~s mechanik~ kereteben adhat6 meg, amelyre a 46. pontban meg 
vlsszaterunk. Itt csupan azt akartuk megmutatni, hogy a realis gaz allapot
egyenleteben szereplo virial-egyiitthat6k a molekularis szerkezet es a kolcsonha
ta~i potencial ismereteben elvileg kiszamithat6k. A fenomenol6giai termodina
mlka ezzel szemben tapasztalati uton hatarozza JPeg a B-t, vagy a van der 
Waals~egyenlet a es b egyiitthat6it. A kinetikus elmelet tehat mar az egyszeriibb, 
kezdett megfogalmazasaban is nagy elorelepest jelentett a fizika anyagszerkezeti 
alapokon val6 tovabbfejleszteseben. 

27. Az eloszlasfiiggveny vciltozasa. A Boltzmann-fele 
transzportegyenlet 

, A kinetikus gazelmelet problemakoret tanulmanyozva, eddig az egyenslllyi 
allapottal foglalkoztunk. Ebben az allapotban a gaz molekulainak f(r, v, I) 

doszlasfiiggvenye idotol es helytol fiiggetlen, a sebesseggel pedig a (2.35), (2.36) 
Maxwell-fele eloszlas szerint valtozik. Ha a rendszer valamilyen k iils6 cri)tcr 
hatasanak van kiteve, pI. a nehezsegi ero hat ra, '1kkor a terheli eloszlas nem 
egyenletes, hanem egy exp( -- U(r)/k 7) tenyez6n keresztiil fiigg a helykoordilla
l'i~t?1. Az U(r) fiiggveny a molckula potenci{dis energi1lj{ll jelenti az ,Hiott 
eroterhcn. 
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Az altalanos esetben, amikor a rendszer nines egyensulyban, a fizikai allapota 
a kiilso feltetelektol fiiggoen valtozik, es ennek megfeleloen valtozik az eloszlas
fiiggveny is. Kiilonosen erdekes szamunkra az eloszlasfiiggvenynek idotol es 
helytol valo fiiggese. A rendszer allapota ugy valtozik, hogy az egyensuly fele 
torekszik. Az eloszhisfiiggveny idofiiggese ezt az egyensuly fele tartast tiikrozi. 
Most azt a mozgastorvenyt akarjuk megismerni, amely leirja az eloszlasfiigg
veny valtozasat. Ennek alapjan a gazt, mint makroszkopikus rendszert jellemzo 
fizikai mennyisegek idofiiggese is meghatarozhato, hiszen ezeket az fer, v, t) 
eloszlasfiiggvennyel kepezett kozepertekkent definialtuk. Az eloszlasfiiggveny 
valtozasat leiro torveny tehat egyuttal a gaz dinamikajat is leirja. 

Gondoljunk el ismet egyfajta N gazmolekulabol allo rendszert, amely V ter
fogatot tolt ki. A molekulak allando mozgasban vannak, es egymassal esak 
iitkozes reven vannak kolcsonhatasban. Ket egymas utani iitkozes kozott egye
nes vonalu egyenletes mozgast vegeznek. Gondolatban szemeljiik ki azokat a 
molekulakat, amelyek a t idopontban az allapotter (r, v) pontja koriili 
dr = dx dy dz dvx dvy dvz kis tartomanyban vannak. Egyelore tegyiik fel, hogy 
mindezek a molekulak dt ido alatt iitkozes nelkiil eljutnak az allapotter 
(r' = r + vdt, v' = v + vdt) pontja koriili dr' = dx' dy' dz' dv~dv~dv~ tartomanya
ba. Az eloszlasfii~gveny (2.1) definiciojanal fogva fenn kell aIlnia az 

fer + vdt, v + vdt, t + dt)dr' = fer, v, t)dr: (2.116) 

egyenlosegnek. Az allapotter dr es dr' elemi tartomanyai a meehanikaban 
megismert Liouville-tetel* alapjan egymassal megegyeznek: dr' = dr. Az elosz
lasfiiggveny eszerint kielegiti az 

fer + vdt, v + tdt, t + dt) = fer, v, t) (2.117) 

egyenletet, ha a dt ido alatt iitkozes nem fordul elo. 
A valosagban azonban a molekulak allandoan iitkoznek egymassal, ezert a 

t idopontban a dr tartomanyban levo molekulak nem mind jutnak el a dr'-be, 
mert az iitkozes reven egyesek helye es sebessege ugy valtozik meg, hogy 
kikeriilnek a dr-bol. Masreszt, lesznek olyanok, amelyek ugyancsak iitkozes 
reven bekeriilnek a dr-ba, es dt alatt eljutnak a dr'-be. Az iitkozesek tebat ilyen 
modon megvaltoztatjak az allapotter adott dr tartomanyaban levo molekulak 
szamat a dt id6tartam alatt. Ezt a fenti egyenletben egy jarulekos taggal, az un. 
iitkozesi taggal vessziik figyelembe. 

f(r+vdt, v+vdt, t+dt) = fer, v, t)+ (af ) dt. 
at iitk 

• Nagy K{lroly: 1\lmckti mechanika. Tankiinyvkiadl\ Budapest, 19K5. 411. o. 
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(2.118) 

Az egyenlet bal oldalat sorba fejtjiik az (r, v, t) kozeleben, es vegiil a dt-vel 
zerushoz tartunk. fgy a kovetkezo egyenletet kapjuk: 

of (Of) - + (v, grad f) + (v, grad.f) = - . at at iitk 
(2.119) 

A bal oldal harmadik tagjaban a grad. szimbolum azt jelenti, hogy a v sebesseg 
vx , vy, Vz komponensei szerint kell a gradienst kepezni. 

Vegyiik figyelembe, hogy a molekulak a klasszikus meehanika mozgastorve
nyei szerint mozognak, tehat v = F 1m. Ennelfogva: 

of +v gradf+ F grad.! = (a£\ . 
at m at)iHk 

(2.220) 

Ez a keresett mozgastorveny, amely az eloszlasfiiggveny valtozasat meghataroz
za, mikozben a gaz allapota a kiilso feltetelek hatasa alatt, es az iitkozesek reven 
tart az egyensulyi allapothoz. Meg fogjuk mutatni, hogy a (2.220) egyenlet 
megoldasa a t-+oo hataresetben az egyensulyi eloszlasba megy at. 

Az egyenlet jobb oldalan allo (af ) iitkozesi tag az eloszlasfiiggveny ido-
at iitk 

egysegre eso azon valtozasat adja meg, amely a molekulak iitkozesetol szarma
zik. Ennek a konkret megadasa neIkiil a (2.220) egyenlettel nem lehet semmit 
kezdeni. A soron kovetkezo feladatunk tebat az, hogy valamilyen ertelmes 
feltevesek alapjan ezt meghatarozzuk. Itt Boltzmann gondolatmenetet kovetjiik, 
es ennek nyoman a kovetkezo felteveseket tessziik. 

1. Feltessziik, hogy a molekulak egyszerre esak egy molekulaval iitkoznek. 
Az egyideju tobbszoros iitkozeseket figyelmen kiviil hagyjuk. Ritka gazok 
eseten ez a felteves jogos. 

2. Az edeny falanak a hatasatol eltekintiink. 
3. A molekulak iitkozesenek meehanikai leirasanal kiilso eroket nem vesziink 

figyelembe. 
4. Feltessziik, hogy a koordinatater ad ott helyen a dV terfogatelemben taIal

hato kiilonbozo sebessegu molekulak kozott nines semmi korrelacio. Ez ponto
sabban fogalmazva azt jelenti, hogy annak a valoszimlsege, hogy ket, VI' illetve 
v 2 sebessegu molekula egyszerre legyen a dV terfogatelemben, a ket eloszl[lS
fiiggveny szorzataval aranyos: '" fer, Vi' t)f(r, v2 , t). Ha lenne valamilyen kor
rehieio a molekulak kozott, akkor az egyreszeeske-eloszhisfiiggvenyek szorzala 
helyett, valamilyen fer, VI' V 2, t) pareloszlasfiiggveny lepne itt fel. 

A (
af) .. k" , . d k' . fi I b h I -- ut ozesl tag a mon olta szennt azt veszl gye em e, ogy a ( r 
at iilk 

tartomanyban levo molekuJak egy resze az iitkilzes reven kikcriil a turtomill1Y
b(ll, masok pedig eppcn emiull keriilnek be. Az e\oszlilsfiiggvenynek ez HI'. 
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idoegysegre eso megvaltozasa ennek megfeleloen ket tag kiilonbsegekent irhat6 

eel. Nevezetesen: (af ) 
- = B- K (2.221) 
at iitk ' 

ahol N Bdr az (r, v) koriili dr tartomanyba idoegyseg alatt iitkozes reven bekerii-
10, az NKdr pedig az onnan kikeriilo molekulak szamat jelenti. 

Hatarozzuk meg eloszor a K-t! E eelb6l gondolatban szemeljiink ki egy olyan 
molekuhit, amely az r koriili dV terfogatban van, es sebessege a v 1 kozelebe eso 
cPv 1 = dVIxdvlydvlz sebessegtartomanyba esik. Ugyanebben a dVterfogatelem
ben sok molekula van mas es mas sebesseggel. Ezek barmelyike iitkozhet a 
kiszemelt molekulaval. Jeloljiik az iitkozo molekula sebesseget v2 -vel, es gondol
junk mindazon dV-beli molekulara, amelyek sebessege a v 2 koriili 
cPv2 = dV2xdv2ydv2z sebessegtartomanyba esik. Ezek a kozel V2 sebessegii iitko
zo molekulak egy reszeeskearamot jelentenek. Ennek aramiiriisege: 

(2.222) 

(E keplet felirasanal emlekeztetiink arra, hogy az aramsiiriiseg kifejezese 
ertelmenel fogva j = (lV, ahol (l a terfogategysegben levo reszek szama, V pedig 
a relativ sebesseg adott helyen.) Az aramsiiriiseg (2.222) kifejezesebol mar 
konnyii megkapni a keresett iitkozesek szama!. A (2.222)-t egyszeriien meg kell 
szorozni a differencialis hataskereszmetszettel *, es integralni kel1 az osszes 
lehetseges v2-re irany es nagysag szerint. Tovabba figyelembe kell venniink, 
hogy a dV terfogatelemben a v 1 es v 1 + dv 1 kozotti sebesseggel rendelkezo 
molekulak szama: Nf(r, v1 , t)dVtPv1 . Ennek alapjan ad6dik: 

(2.223) 

e-val jeloltiik a V2 -V1 es a v;-v~ vektorok iranyai kozotti szoget, ahol v~, 
illetve v; az iitkozes utani sebessegeket jelentik. 

Hason16 gondolatmenettel lehet kiszamitani a B-t. Most az elobbi iitkozes 
inverzet vizsgaljuk, nevezetesen azt, amelyiknel a v~, v; sebessegii molekulak 
iitkozes utan v 1, illetve v 2 sebessegiiek lesznek. Egyszeriien ad6dik: 

B = NJ Jf(r, v~, t)f(r, v;, t)lv;-v~lal(e)ded3v;. (2.224) 

A ket reszeeske rugalmas iitkozesere. vonatkoz6 meehanikai tetelek (impul
zustetel, energiatetel) alkalmazasaval belathat6k az alabbi osszefiiggesek: 

1 v 1 - v 21 = 1 v~ - v; I, 
(2.225) 

• A hataskeresztmclszel definiciojal lasd Nagy Karoly: K vantummechanika c. tankonyv 137. 
nldalan. Tunkonyvkilldo. Budllpesl. 1981. 
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Tovabba szimmetriamegfontolasokb6l kovetkezik, hogy rugalmas sz6ras esetim 
a megforditott folyamat hataskeresztmetszete megegyezik a direkt iitkozes ha
taskeresztmetszetevel: al( e) = a( e). 

Ezek figyelembevetelevel vegiil is az iitkozesi tagra a kovetkezo kifejezest 
kapjuk: 

(
af(r,v,t») = B-K= NJ ... Ja(e)lvl-v21(fU~-fd2)ded3v2' (2.226) 

at iitk 

Itt az 

jeloleseket alkalmaztuk. 

fl = fer, v1 , t) 
f2 = fer, v2 , t) 
fi = fer, v~, t) 
f~ = fer, v;, t) 

(2.227) 

Ezt a (2.226) kifejezest kell az eloszlasfiiggveny valtozasat meghataroz6 
(2.220) mozgastorvenybe beirni. A behelyettesites utan a 

afl +vgradfl+ F gradvfl=Nf ... fa(e)lvl-V21(fU;-fJ2)ded3v2 (2.228) 
at m 

egyenletet kapjuk. Ezt az egyenletet Boltzmann vezette Ie I 872-ben, ezert az 
irodalom Boltzmann-jele transzportegyenletnek nevezi. Ajobb oldal meghataro
zasanal kihasznaltuk, hogy a molekulak sebessegeloszlasa egymast61 fiiggetlen, 
nines kozottiik korrelaei6. Ez nagyon lenyeges felteves, mert esak igy lehetseges, 
hogy a jobb oldalon a meghatarozand6 f eloszlasfiiggveny fordul elo, es nem 
jelennek meg pI. parkotrelaei6s fiiggvenyek is. 

Felhivjuk a figyelmet arra is, hogy ez az egyenlet az ido megforditasaval 
szemben nem invarians, ami azt jelenti, hogy irreverzibilis folyamatokat ir Ie. 

A (2.228) Boltzmann-egyenlet a kinetikai gazelmelet alapegyenlete. Azt a 
mozgastorvenyt fejezi ki, amely szerint vaItozik a gaz allapotat jellemzo elosz
lasfiiggveny. A kinetikai gazelmelet problematikaja igy a Boltzmann-fele transz
portegyenlet megoldasara redukal6dik. A feladat tehat az, hogy meghatarozzuk 
ennek az egyenletnek a megoldasait az adott fizikai feltetelek mellett. Ezekbol 
mar ismert m6don szamithatjuk ki a gazra vonatkoz6 fizikai mennyisegeket. 

28. Az egyensulyi eloszlas 
es a Boltzmann-fele H-tetel 

A (2.228) Boltzmann-egyenlet megoldasakent adodo eloszhisfiiggveny az 
altahinos esetben fiigg az idot()I. es k iils() eroter escten a helyt()1 is. Az idMugges 
leirja a gaz allapotanak HZ id{)hcli v{,ltozasat. A tupasztalathol tudjuk. hogy egy 



gaz, amely kezdetben nines egyensulyban, az idoben alland6, adott feltetelek 
mellett az egyensulyi allapot fele tart. Amikor beall az egyensuly, az aHapot mar 
nem valtozik. Az egyensulyi allapotot tehat egy idotol fiiggetlen eloszlasfiigg
veny irja Ie. Az egyensulyi eloszlas a Boltzmann-egyenletnek idatal fuggetlen 
megoldasa. Megmutatjuk, hogy ez a megoldas az idotol fiiggo fey, t) eloszlas
fiiggvenynek a hatarerteke, amidon a t-+oo. 

Feltessziik, hogy a gazra kiilso ero nem hat (F= 0). Ebben az esetben az 
eloszlasfiiggveny a helytol fiiggetlennek veheto: f = fey, t). Az egyensulyi elosz
las az idotol is fiiggetlen, igy az esak a sebessegnek lesz a fiiggvenye. Az 
altalanost6l va16 megkiilonboztetes kedveert az egyensulyi allapot eloszlasfiigg
venyetfo(v)-veljeloljiik. A mondottak szerint ezt azjeHemzi, hogy az idotol nem 

fiigg, az ido szerinti derivaltja tehat zerus: a~o = O. Meghatarozasara a (2.228) 

Boltzmann-egyenletbol ad6d6 

(2.229) 

egyenlet szolgal. Ahhoz, hogy azfo(v) fiiggveny megoldasa legyen a (2.229)-nek, 
eleg teljesiilni az 

(2.230) 

egyenletnek barmilyen lehetseges (Vl' V2)-+(V~, v;) iitkozesre. Megmutatjuk, 
hogy ez nemesak elegseges, hanem sziikseges feltetele is annak, hogy azfo(v) 
megoldasa legyen a (2.220) egyenletnek minden tetszoleges va16sagos iitkozesre 
(amelynek a O"(e) hataskeresztmetszete nem zerus). 

Az allitas bizonyitasahoz bevezetjiik a Boltzmann-fele 

H(t) == S fey, t) lnf(v, t) ~V 

funkcionalt. Az itt szereplo fey, t) eloszlasfiiggveny kielegiti a 

af(v1 , t) 
at = NS S 0"(e)lv1 -v21 (f;},~-fzfl)de~V2 

Bo I tzmann -egyenletet. 
Kepezziik a (2.232) egyenlet ido szerinti differeneialhanyadosat: 

dH fal(v, t) dt = -a-t - [1 + lnf(v, t)]~v. 

(2.231) 

(2.232) 

(2.233) 

Ebb "II' 'kh hal dH., dH o atszl , ogy a - = 0, akkor - IS zerus: - = O. Ez azt jelenti hogy 
at dt dt ' 

~l 0 Itt I' "I" k "k' r I' I dH 0 M' d" a ill = egyen e e Jesu esene szu seges Ie tete e a -dt = . III Jart megmu-
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tatjuk, hogy ez az ut6bbi viszont ugyanazt jelenti, mint a (2.230) feltetel, vagyis 
a (2.230) sziikseges feltetele az egyensulyi eloszlasnak. 

dH 
A - = 0 es a (2.230) egyenletek egyenertekiisegenek a bizonyitasahoz fel

dt 
hasznaIjuk a Boltzmann-We H-tetelt, amely szerint a 

dH 
-<0 dt = , (2.234) 

ha a H-ban szerepl6 fey, t) fiiggveny kielegiti a Boltzmann-We transzportegyen
letet. 

E1oszor ezt a tetelt bizonyitjuk be. Kiindulunk a (2.233) egyenletbol. A al 
at 

derivalt helyere a (2.232)-t irjuk. fgy a kovetkezot kapjuk: 

dH _ J S I I 3 3 - - N ... O"(e) 1 V 1 -v2 1 (fifl - Izfl)(l + ln/1) de d V2 d V1. 
dt 

(2.235) 

Ez az integral invarians a v 1 es a v 2 felcsereIesevel szemben, mivel a 0"( e) 
hataskeresztmetszetet ez valtozatlanul hagyja, a tobbi resz pedig szimmetrikus 
a Vc es v2-ben. Elvegezziik ezt a felcsereIest, majd az igy kapott kifejezest 
hozzaadjuk az eredeti (2.235) integralhoz. fgy ad6dik: 

dH N 
- = - S ... S O"(e)lvl -v21(f~f{ - Izfl) (2+ ln/tl2) de d3v2 d

3v1· 
dt 2 

(2.236) 

Ennek az integralnak viszont fizikai okb6l nem szabad megvaltoznia, ha a 
(Vl' v2) sebessegp{ut kolcsonosen felcsereljiik a (v~, v;)-vel. Ez a esere ugyanis 
nem esupan az integraei6s valtoz6k atkereszteleset jelenti, hanem azt, hogy a 
(Vl' V2) -+ (v~, v;) direkt iitkozes helyett az inverzet vessziik. Ennek ugyanaz a 
hataskeresztmetszete, mint a direkt folyamate, ezert az integral erteke nem fog 
megvaltozni. Tehat: 

dH N 
- = - J ... S 0"( e) 1 v~ - v; 1 (f2/1 - lifD (2 + InfdD de d3v; d3V~. (2.237) 
dt 2 

Adjuk ossze a (2.236) es a (2.237) egyenletet, es vegyiik figyelembe a (2.225) 
egyenlosegeket. Ezutan a kovetkezo egyenletet kapjuk: 

dH N dt = 4 J .. , S O"(e) 1 VI - v21 (f~f; -/2/1) (ln/tl2 -Inf~l~) de d 3v2 dJI'I' 

(2.2JH) 

Ez az integral sohasem lesz pozitiv. mert azf~f;· .f~fl tcnycz() c1()jclc mindig 
clienteles a mellette aIl6Inf..t~ In/U~ clojclcvel. a tl)hhi tcnyez() pedig pozitiv. 
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dH dH 
Ennelfogva, a - differencialhanyados negativ vagy zerus: - S o. Ezzel 

dt dt -
bebizonyitottuk a Boltzmann-fele H-tetelt. 

A (2.238) kifejezesb61 latszik, hogy a dH csak akkor lesz zerus, ha az 
dt 

fif{ - fli1 = 0 valamennyi (V1' v2) ~ (v~, v;) iitkozesre, vagyis az egesz integra
ci6s tartomanyban. Ezzel bebizonyitottuk a fenti allitasunkat. Nevezetesen azt, 
hogy a (2.230) egyenlet teljesiilese sziikseges es elegseges feltetele annak, hogy 
az fo(v) egyensulyi eloszlasfiiggveny megoldasa legyen az egyensulyi allapotra 
felirt (2.229) Boltzmann-egyenletnek. 

Mivel a vizsgalt rendszer energiaja es az alkot6reszek szama veges, ezert a 
H funkcional korlatos alulr61 is meg feliilr61 is. Ebb61 viszont a H-tetel alapjan 

k ·· k ·k h h ' dH ovet eZl , ogy a t~ 00 ataresetben - ~ O. Ez a fentiek szerint azt J·elenti 
dt ' 

hogy 
af 
- ~ 0, ha t~oo, at 

barmi volt is a kezdeti allapot. A Boltzmann-We transzportegyenletet kielegit6 
fey, t) eloszlasfiiggveny a t~ 00 hataresetben tehat az egyensulyi eloszlashoz 
tart: limf(v, t) = fo(v). Az erre vonatkoz6 allitasunkat ezzel bebizonyitottuk. 

t~oo 

A pont befejezesekent egy rovid megjegyzest tesziink a H-tetellel kapcsolat
ban. Ez a tetel - mint megbeszeltiik -azt mondja ki, hogy a (2.231) keplettel 
definialt H funkcional zart rendszerre vonatkoz6an az id6 folyaman csokken 
vagy alland6 marad. Mindaddig csokken, amig el nem eri az egyensulyi allapo
tot, es ha azt elerte, alland6 lesz. Az id6 folyamanak a kitiintetettsege els6 
latasra meglep6nek tiinik, mert a tetel levezetesenel a molekulak iitkozesere 
vonatkoz6 mechanikai teteleket hasznaltuk ki, amelyek viszont - mikent az 
egesz klasszikus mechanika - invariansak az id6 iranyanak a megforditasaval 
szemben. A H-tetelben megnyilvanul6 irreverzibilitas az ugyancsak felhasznalt 
Boltzmann-fele transzportegyenleten keresztiil jon be. Ez az egyenlet nem inva
rians az id6 iranyanak a megforditasaval szemben. Az egyenlet iitkozesi tagja
nak a meghatarozasanal tettiink nehany feltevest, amelyek lehet6ve tettek an
nak konkret felirasat. E feltevesek kozott szerepel olyan is, amely val6sziniisegi 
megfontolasokat hoz be. Nevezetesen annak a val6sziniiseget, hogy valamely 
adott terfogatelemben lev6 ket molekula sebessege egy idoben Vi> illetve v2 

legyen, a ket eloszlasfiiggveny szorzataval vettiik aranyosnak, es ezt felhasznal
tuk az iitkozesi tag felirasakor. A temakorrel foglalkoz6 szakirodalomb61 kide
riil, hogy az irreverzibilitas ezzel van kapcsolatban. Pontosabban sz6lva, a tett 
felteves mellett a molekuhiris mozgasoknak olyan ered6je nyilvanul meg, amely 
makroszkopikusan az irreverzihilitast eredmenyezi. A reszletesehb elemzesek 

IH6 

azt is kideritettek, hogy statisztikus szempontb61 vizsgalva a H-tetelt, azt kap
juk, hogy a H funkciomilnak az id6beli csokkenese, majd az egyensulyi allapot
beli alland6saga csak kozelit6leg igaz. A val6sagban erre a folytonos gorbere 
(36. abra) kis ingadozasok rak6dnak, amelyek merteke a rendszer nagysagaval 
csokken. A H-funkcionalnak az entr6piaval val6 kapcsolatat tekintve, ez nyil
vanval6va valik, mert a His statisztikus ertelmezest nyer. Erre a 30. pont ban 
teriink vissza. 

H 

• 
t 

36. dbra 

29. A Maxwell-Boltzmann-eloszhis 

A 21. pontban meghataroztuk az egyatomos idealis gaz molekulainak sebes
segeloszlasat az egyensulyi allapotban. A 22. es 23. pontban ennek kovetkezme
nyeit vizsgaltuk. Ott Maxwell gondolatmenetet kovetve egyszerii feltevesek 
alapjan jutottunk az eloszlasfiiggvenyhez. Most megmutatjuk, hogy az igy 
kapott Maxwell-We eloszlasfiiggveny a Boltzmann-egyenletnek az egyensulyi 
megoldasa. 

Egyel6re ismet feltessziik, hogy kiils6 er6 nem hat, at eloszlasfiiggveny ezert 
csak a sebessegt61 fiigg. Az el6z6pontban megbeszeJtiik, hogy az egyensulyi 
allapotfo(v) eloszlasfiiggvenyenek ki kell elegitenie a (2.230) egyenletet. Vagyis 

fo(vdfo(v 2 ) = fo(v~)fo(v;). (2.230) 

Kepezziik ennek a logaritmusat. 

(2.239) 

A VI' V2 jcicnti a ket iitkilzi) Illolckula litk()zcs c1()lIi. a v',. v~ pedig HZ litk6zcs 

IK7 



utani sebessegeit. A (2.239) egyenlet ugy nez ki, mint egy megmaradasi tetelt 
kifejez6 egyenlet. A bal oldal az iitk6zes el6tti, a jobb oldal az iitk6zes utani 
allapotra vonatkozik, es az egyenlet a megfelel6 mennyisegek valtozatlansagat, 
az iitk6zes alatti megmaradasat fejezi ki. 

Legyen g(v) a molekulara vonatkoze, a sebessegt61 fiigg6 valamilyen mennyi
seg, amelyre nezve a g(v 1) + g(v2) 6sszeg valtozatlan marad az iitk6zes soran. 
Az 

lnfo(v) = g(v) 

megoldasa a (2.239) egyenletnek. Ha t6bb ilyen tulajdonsagu g;(v) megmarade 
mennyiseg letezik, akkor a (2.239) egyenlet altalanos megoldasat ezek szuperpo
ziciejakent lehet el6allitani: 

(2.240) 

Ha a molekulaknak nines spinje, vagy ett61 eltekintiink, akkor az impulzus es 
az energia a megmarade mennyisegek. Az el6bbi a sebesseget linearisan, az 
utebbi negyzetesen tartalmazza. Ezek linearkombinaeieja adja az altalanos 
megoldast, amihez egy tetsz6leges additiv allande meg hozzavehet6. Jrjuk ezt 
fel a k6vetkez6 alakba: 

vagy 
Jo(v) = Ce-A(v-vo)', (2.241) 

ahol az A, C es a Vo harom komponense tetsz6leges allandek. Ezek kifejezhet6k 
a vizsgalt rendszert jellemz6 megfigyelhet6 mennyisegekkel. 

Vegyiik pI. a molekulak szamsiiriiseget. A (2.3) 6sszefiigges alapjan 

N 
n = V = N Jfo(v) d3v = NC J J J e-A(v-vo)' dvx dvy dvz = 

ahol v' = V-Yo' 
Ebb61 

C- -_ (~)3/2 1 
n V· 

(2.242) 

(2.243) 

A (2.242) kifejezesb6l k6vetkezik, hogy az A > 0, mert A < 0 eseten a reszeeske
szam-siiriiseg nem lenne veges. 

A t6bbi allande meghataroztlsahoz kisz{lmitjuk a sebesseg, majd az energia 
k6zeperteket. 

- = J vfo(v)d
3
v = CVJ -A(v-vo)'d3 = CVJ ('+ ) -Av"d3 , = 

V Jfo(v)d3v ve v v Vo e v Yo' 

Avo allande vektor tehat megegyezik a gaz molekulainak k6zepes sebessege
vel. Ha az egesz rendszert nyugalomban lev6nek tekintjiik (vagyis a gazt tartal
maze edeny nem mozog), akkor Vo = o. fgy 

fo(v) = Ce- Av2
• (2.244) 

Szamitsuk ki most egy molekula mozgasi energiajanak a k6zeperteket! 

f~ mv2fo(v)d3v 
2 1 - 1 2 

e = = -mv2 = -m CV J v2e- Av J3v = J fo(v)d3v 2 2 

00 3 m 
= 2nmCV J v4e- AV2dv = - -. 

o 4 A 

Az A allande eszerint a molekuUtk k6zepes energiajaval van kapesolatban: 

3 m 
A = --. 

4 e 
A (2.243) alapjan a C is kifejezhet6 az e k6zepertekkel: 

C = ~ (3m)3/
2. 

V 4ne 

(2.245) 

(2.246) 

Az e energia-k6zepertek nem k6zvetleniil merhet6 mennyiseg. Gyakorlati 
szempontbel eelszerii az A es C allandekat meressel meghatarozhate mennyise
gekkel kapesolatba hozni. A 22. pontban megmutattuk, hogy a gaz k6zepes 
energiaja a (2.28) keplet szerint a gaz abszolut h6mersekletevel kifejezhet6. fgy 
az A es C allandek k6zvetleniil merhet6 mennyisegekkel megadhatek. Neveze
tesen: 

m 
A=-

2kT' 

ahol k a Boltzmann-allandet jelenti. 

C = ~(~)3/2 
V 2nkT ' 

(2.247) 

Az egyensulyi allapot eloszlasfiiggvenyere kiilsa erater nelkiili esetben vegi.il 
az 

(2.24X) 

kifejezest kapjuk. Ha a gaz mint egesz nyugalomhan van, akkor Vo·· 0, es H:I. 

egyensldyi closzl{lsfUggvcny: 



• 

J; (V) = - -- e - 2kT. 
1 ( m )3/2 mv

2 

o V 2nkT (2.248') 

A (2.32) kifejezessel osszehasonlitva hitjuk, hogy ez eppen a Maxwell-jele 
sebessegeloszlas. (Megjegyezziik, hogy ott I a terfogategysegre vonatkoztatott 
eloszhisfiiggveny.) Ezzel megmutattuk, hogy az egyensulyra vonatkoz6 Max
well-feIe eloszllisfiiggveny a Boltzmann-egyenlet idotol fiiggetlen, staciomirius 
megoldasa, ha kiilso ero nem hat a gazra. 

Nezziik most azt az altalanosabb esetet, amikor a tovabbra is ritkanak 
gondolt gaz valamilyen konzervativ ero hatasanak van kiteve. A molekulakra 
hat6 kiilso ero tebat az VCr) potencial negativ gradiensekent irhat6: 

F = - grad VCr). (2.249) 

Termeszetesen most is az egyensulyi eloszlasfiiggvenyt keressiik. Mivel staciona
rius megoldasr61 van sz6, az I nem fiigghet az idotol. 

Azt allitjuk, hogy az 

_ ~ C ( m )3/2 _ mv 2 
_ Q{!! 

lo(r, v) = Clo(v)e kT = V 2nkT e 2kT e kT (2.250) 

fiiggveny megoldasa a Boltzmann-egyenletnek, tebat ez a keresett eloszlasfiigg
veny. Errol konnyen meggyozodhetiink a (2.228)-ba val6 behelyettesitessel. 

A al(r, v) 0 (2250) f'" 'd" I 
at = , mert a. uggveny az 1 ot nem tart a mazza. 

A (2.228) egyenlet jobb 0ldalar61 belathat6, hogy zerussal egyenlo. Az VCr) 
potencial fiiggetlen a sebessegtol, ezert kiemelheto az integraljel ele, a megmara
d6 integral pedig ugyanaz, mint a (2.229) kifejezes. Az lo(v) eloszlasfiiggveny 
kielegiti a (2.230) egyenletet, ezert az integrandusz azonosan zerus. 

A Boltzmann-egyenlet bal oldalan szereplo masodik es harmadik tag pedig 
egymast kiejti. U gyanis : 

v grad lo(r, v) + - grad'!o(r, v) = - v( - grad U) - _. mv = O. F I ( F) 
m kT m 

Hatra van meg a C alland6 meghatarozasa. Ezt a (2.2) normalasi feltetelbol 
szamithatjuk ki, Eszerint: 

Il)O 

Ebbol 
V 

C=---
- Q{!! J e kT dV 

Az egyensulyi allapot eloszlasfiiggv(mye konzervativ kiilso ero hatasakor 
tebat: _ Q{!! 

lo(r, v) = (2 :T)3/2e - ;;; e_;' (2.251) 
n J e kT dV 

Ez a Maxwell-Boltzmann-eloszlas. Erre mar korabban utaltunk. Emlitettiik, 
hogy az egyensulyi eloszlas kiilso eroter eseten nem egyenletes a koordinatater-

( 
V(r») , "k "1 f" h I t"l E t t ben, hanem az exp - kT tenyezon eresztu ugg a e yo. z mos 

pontosan latjuk a Boltzmann-egyenlet megoldasakent ad6d6 (2.251) eloszlas
fiiggvenyrol. Az elso tenyezo a sebessegeloszlast irja Ie, a masodik a hely 
szerintit. 

30. A kinetikai e1melet 
es a termodinamika kapcsolata 

A kinetikai gazelmelet bevezeteseneI emlitettiik, hogy ebben az elmeletben az 
eloszlasfiiggveny jatssza a fOszerepet, mert ez tekintheto a rendszer allapotat 
leir6 fiiggvenynek. Ennek ismereteben a gazra vonatkoz6 fizikai mennyisegek 
azl-fel kepzett kozepertekkent szamithat6k ki. A 23. es a 24. pontokban lattunk 
erre peldakat. Kiszamitottuk a gaz belso energiajat es m61hojet. Hasonl6keppen 
hatarozhat6 meg a fenomenol6giai termodinamikaban elOfordul6 tobbi meny
nyiseg is. 

Megemlitjiik, hogy a homennyiseget a termodinamikcib61 elso fOtetelkent 
ismert 

<>Q = dV+pdV 

keplettel definialjuk, miutan a belso energiat es a nyomast kozepertekkent m.lr 
ertelmeztiik. 

A termodinamika masodik fotetelet a H-tetel fejezi ki a kinetika1 gazelmelet
ben. Eszerint a (2.231) keplettel definialt H-funkcional alland6 terfogat mellett 
az idoben legfeljebb csokken. Pontosabban fogalmazva, amig be nem {til al 
egyensuly, addig csokken a H, es az egyensuly bealltav,al. to:,ab~ mar nel1~ 
vciltozik. A fenomeno16giai termodinamikaban az entropla .latszlk hasonlo 
szerepet. Zart rendszerben az entr6pia mindaddig no. amig az cgycnstlly he nCI11 
all. Az egyensulyt az entropia maximuma jellemzi. A hasonkls:lghbl arra I~h~:t 
k6vetkeztetni. hllgy al entn)pia cs a lI-funkt:ion:'tI kilzilll kapt:solat van, ",1'1'01 

kilnnyii Illcggy()z()dni. Illert ritka g:'I/,ra mindkctti) kiinnYl.'1l kis/,:'lInithal\'l, 
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Szamitsuk ki eloszor a H-t az egyensulyi allapotban! 

Ho = SJo(v) lnJo(v)d3v = SJo(v) - - + In - -- d3v = { 
mv2 [1 ( m )3/2J} 
2kT V 2nkT 

m 1 [1 ( m )3/2J 
= - 2kTVVZ+ Vln V 2nkT . 

Vegyiik figyelembe, hogy a VZ a (2.42) szerint 3kT/m-mel egyenlo. fgyadodik: 

VHo = - ~ -In V+ ~ln (2n:T) = - ~ - ~ln T-ln V+ln (2:kY/2 

- - In T - In V + In --3 ( m )3/2 
2 2nke 

Szorozzuk meg az egyenlet mindket oldalat Nk-vaI. 

NkVHo = - -Nkln T-Nkln V+Nkln --3 ( m )3/2 
2 2nke 

(2.252) 

Az idealis gaz entropiajat a termodinamikai reszben mar korabban kiszami
tottuk. Az 1 mol idealis gaz entropiaja az (1.99) egyeniet szerint: 

S = Cy In T+ R In V + So. (2.253) 

Cy az allando terfogaton vett moIho, So pedig egy allando. Az osszehasonlitas 
3 

miatt vegyiik figyelembe, hogy Cy = - N Ak, es R = N Ak. Ha nem egy molrol van 
, 2 

3 
szo, akkor Cy helyett a hokapaeitas all, ami - Nk, az R helyen pedig Nk szerepel. 

2 
Az entropia ezek alapjan a kovetkezokeppen irhato: 

3 
S = 2: Nk In T+ Nk In V+ So· (2.253') 

A (2.252) es a (2.253') egybevetesebOi Iatszik, hogy a gaz entropiaja es a 
H-funkcipnal kozott az 

S = - Nk VHo + all. (2.254) 
kapesolat van*. 

* Megjegyezziik, hogy az irodalomban e kepletb61 hianyzik az N tenyez6. Ez annak a k6vetkez
mcnye, hogy mi az eloszlasfiiggvenyt a (2.1) keplettel definialtuk, mig az irodalom t6bbsegeben nem 
I-re, hanem N-rc normalt eloszlasfiiggvcnyt haszmilnak. Ezert a mi H-funkciomilunk is eltcr az 

N 
credcti Boltzmann-Iclctill: lI;Un)'mMnnl ~ Nil t In N. 

V 
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A kovetkezo fejezetben, a statisztikus mechanikai targyalasban latni fogjuk, 
hogy az entropianak statisztikai ertelmezese van. A folyamatok a nagyobb 
valoszinusegu allapotok iranyaba tartanak, de nines kizarva a kisebb valoszinu
segu allapotokba valo atmenet lehetosege sem. Az egyensuly a legvaloszinubb 
allapota egy rendszernek, amelY koriil kis ingadozasok lehetsegesek. Az entro
pia novekedesenek a tetele ilyen ertelemben igaz. Az irreverzibilitas csak kozep
ertekben vagy tendenciajaban ervenyesiiI. Az egyensuly fele tartast ingadozasok 
kiserik. Az entropia es a H-funkcional kozotti (2.254) kapcsolat alapjan ugyan
ez mondhato el a H-rol is. Annak csokkeneset is kis ingadozasok tarkitjak. 

A termodinamika harmadik fotetele a kinetikai gazelmeletben nem fogalmaz
hato meg, mert itt a klasszikus mechanika mozgasegyenleteit hasznaljuk a 
molekulak mozgasanak a leirasara. Ez a kozelites viszont alacsony homersekle
ten nem ervenyes. A harmadik fotetelben kvantumfizikai hatasok nyilvanulnak 
meg. 

31. Transzportjelensegek 
(Kiegyenlitodesi folyamatok az egyensulyi allapot 

kozeleben) 

GondoIjunk valamilyen gazra, amely egeszeben veve nines egyensulyban, de 
a ter minden pontjanak egy kis kornyezeteben, un. Iokalisan egyensulyban van. 
Ilyenkor a gazt makroszkopikusanjellemzo mennyisegek, mint pI. a homersek
let, a suruseg stb. nem allandoak, hanem helyrol helyre es idoben is valtoznak. 
A rendszer allapotat nem a Maxwell-Boltzmann-eIoszIas irja Ie. Az elozo 
pontokban megbeszeItiik, hogy a gaz allapota idoben ugy valtozik, hogy az 
egyensuly fele tart. Ekozben a makroszkopikusan megfigyelheto mennyisegek
ben megmutatkozo egyenetlensegek fokozatosan kiegyenlitodnek. Ez termesze
tesen egyiittjar a megfeIeio mennyisegek (energia, tomeg, impulzus stb.) aramIa
savaI, transzportjaval. A kiegyenlitodes vegeredmenyben ketfeIe mozgas egyiit
tes hatasakent jon letre: egyreszt a moIekuIak halado mozgasa szallitja a csokke
nes iranyaba a megfelelo mennyisegeket, masreszt az iitkozesek reven energia-. 
illetve impulzusatadas kovetkezteben is csokkennek a kiilonbsegek .. Arrol, hogy 
a kiegyenlitodes hogyan megy vegbe, az eloszIasfiiggveny valtozasa ad felvi){lgo
sitast. A kinetikai elmelet alapfeladata tehat az eloszlasfiiggveny meghataroz{l
sa. A Boitzmann-fele transzportegyenietet kell megoidani. Mivel ez egy nemline
aris integro-differenciaIegyenIet, a megoidasa csak egyszeriisito megszoritasok 
mellett lehetseges. Azonban ezek a kozelito jellegii megoldasok is rendkivul 
hasznos informaeiokat adnak a kiegyenlitodesi folyamatok mihenletere vonat
kozoan. 

A ki'>vetkez6khen egy kozelit() c1j{lr{lst fogunk iSll1crtctni az cgycnslllyhoz 
kt)zeli {t1lapotokra. majd alkalmaz{lskcnt mcgvizsglilunk nchlll1Y transzportjc-
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lenseget. Ezek a peldak szepen mutatjak, hogy az egyensulyhoz tartas molekula
ris alapon mikent ertelmezheto. A megfigyeleseken alapul6 fenomenol6giai 
leiras ugyanis empirikus egyiitthat6kkal dolgozik, es semmit nem tud mondani 
-ezek eredeterol, az anyag szerkezetetol val6 fiiggeserol stb. A kinetikai elmelet 
egyik szep sikere a korabban mar emlitetteken tul az, hogy a kiegyenlitodesi 
folyamatokra bevezetett empirikus egyiitthat6kat molekularis eredetii mennyi
segekre vezeti vissza, es igy az egyszeriibb esetekben lehetove valik elmeleti 
meghatarozasuk. 

Azokra az esetekre szoritkozunk, amelyekben az f eloszlasfiiggveny csak 
nagyon kicsit ter el az egyensUlyifo Maxwell-Boltzmann-eloszlast61. Ez annyit 
jelent, hogy az egyensuly kozvetlen kozeleben lejatsz6d6 folyamatokat vizsgal
juk. 

Jelentse f (r, v, t) a Boltzmann-egyenlet megoldasat a t idopontban. Bar ez 
a megoldas a t-Hf) hataresetben megy at azIo egyensulyi eloszlasba, a val6sag
ban azonban gyakoriatilag veges tr idotartam alatt bekovetkezik a lokalis 
egyensuly. Ennek f, eloszlasfiiggvenye alakilag megegyezik az f o-val, de a 
benne szereplo n, T, Vo mennyisegek helyrol helyre valtoznak. A tr idotartamot 
relaxaci6s idonek nevezziik*. A t + tr idoponthoz tartoz6 f( t + tr) eloszlasfiigg
venyt Taylor-sorba fejtjiik a t idopont kornyezeteben. 

f(t+ tr) = f(t) + (d£\ tr + .... 
dt }t 

(2.255) 

Mivel a tr altalaban rendkiviil kicsi, ezert megelegsziink a hatvanysor linearis 
tagjaval, a magasabb hatvanyokat elhagyjuk. Tovabba figyelembe vessziik, 
hogya relaxaci6s ido definici6ja szerint f(t+ tr) = f" fgy a kovetkezo kozelito 
ervenyii egyenlethez jutunk: 

(2.256) 

Mivel az f az idotol az r-en es v-n keresztiil is fiigg, ezert az ido szerinti teljes 
derivaltja: 

df af 
dt = at + (v, grad f) + (t, grad. f). 

A (2.256) egyenletbe helyettesitve: 

af 1 
- + (v, gradf)+(t, grad.f) = - (f,- f). 
at ~ 

(2.257) 

• A rcluxacios idil nllgysIlgrcndben mcgegyc1.ik II ket egymas utani iHko1.es atlagos idcjevcl. 
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A (2.119) egyenlettel osszehasonlitva, latszik, hogy a (iJ £\ iitkozesi tag az itt 
at}iitk 

hasznalt kozelitesben aranyos az eloszlasfiiggvenynek az egyensulyt61 vale 
elteresevel: 

(a0 1 - =-(f-f) 
at iitk tr I • 

(2.258) 

Az eloszlasfiiggvenyt meghataroz6 (2.119) mozgasegyenlet ebben a kozelites
ben: 

af (F) 1 - +(v,gradf)+ -,grad.f = -(f,- f), 
ru m ~ 

(2.259) 

amibol: 

f = f,-t r ~ -tr[(V,grad)+(:,grad.)]f. (2.260) 

Ez meg nem a megoldas, mert a jobb oldalon a keresett fiiggveny derivaltjai 
szerepelnek. Viszont alkalmas arra, hogy segitsegevel j61 kozelito eloszlasfiigg
venyt kapjunk az egyensuly kozeleben. A jobb oldalon szereplo f helyere a 
(2.248) Maxwell-eloszlast irjuk azzal a valtozassal, hogy a molekula-szamsiirii
seget, a kozepes sebesseget es a homersekletet helytol es idotol fiiggonek tekint
jiik. Ez annyit jelent, hogy a pontr61 pontra vaItoz6 mennyisegekkel irjuk fel 
a Maxwell-eloszlast. Ez az un. lokalis Maxwell-eloszlas a (2.248) mintajara: 

fer vt) = -- e 2kT(r,t) 
nCr, t) ( m ) 3/2 _ ml'-'o(r, /))2 

I , N 2nkT(r, t) , 
(2.261) 

ahol nCr, t) a helytol es idotol fiiggo molekula-szamsiiriiseg, a vo(r, t) = vCr, t) 
a sebesseg kozeperteke. Ezt a fiiggvenyt helyettesitjiik a (2.260) egyenlet jobb 
oldalara, es igy megkapjuk a keresett kozelito jellegii eloszlasfiiggvenyt: 

(2.262) 

A bemutatott eljaras az egyik lehetseges m6dja az eloszlasfiiggveny kozelit() 
meghatarozasanak az egyensulyi allapot kozvetlen kozeleben, A szakirodalom 
reszletesen foglalkozik az eloszlasfiiggveny kiszamitasi m6dszereivel, ezekrc 
azonban mi nem teriink ki. 

Az eloszll:isfiiggveny ismeretere azert van sziiksegiink a transzportfolyamatok 
Icirasamil, mert ezzel szamithat6k ki a kiegyenlitodesi folyamatot jellemzo 
megfclelo .iramsiiriisegek, Gondoljuk csak meg meg cgyszer, hogy mi tortenik 
valamilycn kicgycnlilodesi folyamatnal. A gaz molckul:li aramlanuk egy meghu-
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tarozott iranyba, hogy a makroszkopikus mennyisegekben megmutatkozo kii
lonbsegeket kiegyenlitsek. Az aramlo molekulak tomeget, energiat, impulzust 
stb. visznek (transzportalnak) magukkal. A molekulaaramlassal tehat egyiittjar 
e mennyisegek aramiasa is. Ezek leirasara hasznaljuk az aramsiiriiseget. Ez alatt 
azt a megfelelo mennyiseget ertjiik, amely egy masodpere alatt a feliiIetegysegen 
merolegesen ataramiik. Ez egy vektormennyiseg, amelynek iranya megegyezik 
az aramlasi sebesseg iranyaval. Jelolesere a j betiit fogjuk haszmilni. 

Most megmutatjuk, hogy az aramsiiriisegek kiszamithatok az eloszlasfiigg
venybol. Gondoljunk az egyszeriiseg kedveert egyelore tomeg aramlasara. A fe
liiIetegysegen egy masodpere alatt meroiegesen ataramlik mindaz a tomeg, 
amely benne van az I em2 alapteriiIetii v magassagu hasabban. Ha (} jeloli a 
tomegsiiriiseget, akkor j = (}v. Ennek alapjan barmely transzportilt mennyiseg 
aramsiiriisege is konnyen felirhato. Nevezetesen: 

. transzportilt mennyiseg 
J(r, t) = v . 3 • 

em 
(2.263) 

A terfogategysegre juto transzportalt mennyiseg kiszamithato ugy, hogy az egy 
molekulara juto mennyiseget megszorozzuk a terfogategysegben leva moleku
lak szamaval. Tehat: 

f 
transzportalt mennyiseg 

j(r, t) = v I k I Nf(r, v, t) d3 v. 
moe ua 

(2.264) 

Ebbol a kepletbollatszik, hogy az aramsiiriiseg kiszamitasahoz valoban sziikse
giink van az elosziasfiiggvenyre. 

Ezutan nehany speeialis transzportjelenseg peIdajan megmutatjuk, hogyan 
alkalmazhato ez az eljaras a kiegyenlitodesi folyamatok elmeleti targyalasara. 
EredmenyiiI nemesak a tapasztalattal megerositett fenomenologiai torvenyeket 
kapjuk meg, hanem egyuttal a megfelelo anyagi egyiitthatok molekularis ertel
mezeset is. 

31.1 Diffuzi6 

Vegyiik eloszor a diffuzio jelenseget. Ez alatt a terbelileg nem egyenletesen 
eloszlott molekulik olyan elkeveredeset ertjiik, amely vegiiI az egyenletes elosz
lashoz vezet. Azert, hogy a fenti kepleteinket minden tovabbi nelkiiI alkalmaz
hassuk, egyfajta molekulak keveredeset vizsgaljuk, azzal a megkiilonboztetessel, 
hogya molekulak egy resze radioaktiv. Feltessziik, hogy a radioaktiv molekulak 
kezdeti eloszlasa nem egyenletes. Az irant erdeklodiink, hogy milyen torveny 
szabalyozza az egyenletes closzhishoz vezeto elkeveredest, vagyis a radioaktiv 
molekulak diffuzibj{tt a nem radioaktiv ugyanolyan gazhan. 
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A radioaktiv moiekulik diffuziojat a molekula-aramsiiriiseggel jellemezziik. 
Alapul szolgal a (2.264) keplet, amelybe a diffuziora vonatkozo megfelelo 
mennyisegeket helyettesitjiik. Nevezetesen: 

1. A transzportilt mennyiseg helyere 1 irando, mert most magukat az aramlo 
molekulakat tekintjiik transzportnak. 

2. Kiilso erotol eltekintiink, vagyis F = 0. 
3. A homersekletet a hely es az ido szerint egyarant allandonak tekintjiik. 
4. vo = 0, mert ez a radioaktiv es nem radioaktiv molekulak kozos atlagsebes

sege, ami nyugvo gazkeverek eseten zerus. 
A radioaktiv mole kulak lokalis Maxwell-eloszlasa ezek szerint: 

nCr t) ( m )3/2 _ mv
2 

j, = ---' - --- e 2kT. 

I N 2nkT 
(2.265) 

Az nCr, t) termeszetesen most a radioaktiv molekulak szamsiiriiseget jelenti. 
A molekula-aramsiiriiseg kifejezesere a (2.264), (2.262) es a (2.265) kifejezesek, 
valamint a fenti feltevesek alapjan a kovetkezot kapjuk: 

jo(r, t) = N f v j, d3
v - flY f v ~ d3

v - trN f v(v, grad j,) d 3
v. 

Az elso es a masodik integnilrol konnyen llithato, hogy zerus, ugyaf!is mind
ketto az 

mv2 

J ve 2kT d3v 

tenyezot tartalmazza, amelynek az erteke zerus. Marad tehlit: 

jo(r, t) = - trN J v(v, grad j,) d3v. 

Az egyszeriiseg kedveert vegyiik ennek az i-edik komponenset: 

f 3 on(r, t) ( m )3/2 _ ::'V2 
jOi(r, t) = - tr Vi L Vk --- -- e "kT d3v = 

k=l OXk 2nkT 

( 
m )3/2 3 on(r t) f _ mv

2 

- tr -- L --' - vivke 2kT d 3v = 
2nkT k=l OXk 

( 
m )3/2 3 on(r t) f _mv

2 

- t -- L --' - (j·k v 2e 2kT d 3v = 
r 2nkT k=l OXk I I 

kT on(r, t) 
-t -- ---

T max; . 

Visszaterve a vektorialis inismodra: 

1 kT 
j" ... r grad n(r, I). 

m 

(2.266) 

(2.267) 
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A fenomenol6giai elmeletben a diffuzi6s aramsiiriisegre tapasztalati uton a 

jo = - D grad nCr, t) (2.268) 

kifejezes ad6dik. D a diffuzi6s egyiitthat6t jelenti. A kinetikai elmeIet ugyanerre 
az alakra vezet, es a diffuzi6s egyiitthat6t konkretan is meghatarozza. Nevezete-
sen: 

Az anyagmegmaradast kifejez6 

on 
- +div jo = 0 ot 

(2.269) 

(2.270) 

kontinuitasi egyenletbe behelyettesitve a jo (2.268) kifejezeset, a diffuzi6 

on 
- - DAn = 0 (2.271) ot 

differencialegyenletet kapjuk. Ez mar a fenomenol6giai targyalasb61 ismert. 
A molekulak siiriiseget, mint a helynek es az id6nek a fiiggvenyet lehet bel6le 
kiszamitani. 

A diffuzi6s egyiitthat6 (2.269) kifejezesehez visszaterve hitszik, hogy a diffu
zi6s aramsiiriiseg aranyos a h6merseklettel es forditva aranyos a molekulak 
tomegevel. Ez erthet6, mert magasabb h6mersekleten eIenkebb a molekulak 
mozgasa, masreszt a nehezebb molekulak lassabban mozognak, mint a konnyii
ek. Tovabbi informaci6t kapunk a diffuzi6r61, ha a diffuzi6s egyiitthat6t kifejez
ziik az atlagos szabad uthosszal. A relaxaci6s id6 - mint mar emlitettiik - a ket 
egymas utani iitkozes atlagos idejevel egyenl6 nagysagrendii. EnneIfogva 
If ~ A/V, ahol A az atlagos szabad uthosszat jelenti. Figyelembe veve tovabba, 

if 
hogy a kT/m = - , 

3 
lif 

D = -A-. 
3 V 

A if/v hanyadost a (2.41) keplet alapjan kiszamithatjuk. Eszerint if/v = 

3n 
= - v ~ V. Ezek utan vegiil a 

8 
1 

D = -AV 
3 

(2.272) 

kifejezest kapjuk. Mivel az atlagos szabad uthossz a (2.80) szerint annal na
gyobb, minel ritkabb a gaz, a diffuzi6 a ritkabb gazokban gyorsabban megy 
vegbe, mint a siiriibbekben. 
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Ezek a megaUapitasok szepen mutatjak, hogy az anyag molekularis szerkeze
tet figyelembe vev6- kinetikai gazelmeIet az itt targyalt egyszeriibb kozelit6 
jeUegii formajaban is ad informaci6t a kiegyenlit6desi folyamatok reszleteir61 
es az anyag szerkezeter61. Megemlitjiik peldaul azt, hogy a Dn mennyiseg 
mereseb61 a (2.270) es a (2.280) kepletek alapjan a hataskeresztmetszeten keresz
tiil a molekulak mereteire is kovetkeztethetiink: angstrom nagysagrendii mole
kulaatmer6t kapunk. Vagy utalunk arra, hogy a Dn szorzat az elmeIet szerint 
a gaz nyomasat61 fiiggetlennek ad6dik. A meresek ezt a kovetkeztetest eleg 
szeles tartomanyban meger6sitik. 

Osszefoglalva megaUapithatjuk, hogy a diffuzi6ra vonatkoz6 eredmenyeink 
a meresekkel osszevetve kvalitativen eleg j61 egyeznek. A mennyisegi osszefiig
gesek nem olyan pontosak, de ez nem is varhat6, hiszen meglehet6sen leegysze
riisitett eljarast es kozelitest alkalmaztunk az alapegyenletek megoldasanal. 

31.2 Hovezetes gazokban 

A kovetkez6 peldank legyen a h6vezetes. Feltessziik, hogy a h6merseklet
eloszlas nem egyenletes, hanem kicsit elter az egyensulynak megfelel6t61. A me
legebb helyeken a molekulak elenkebben mozognak, es iitkozesiik so ran energi
at adnak at a kisebb energiajuaknak. fgy alakul ki vegiil az egyenletes h6mersek
let-eloszlas. A folyamat so ran energia transzportal6dik egyik helyr61 a masikra. 
A jelenseg leinisa a diffuzi6hoz hasonl6an tortenik. 

1 
A transzportalt mennyiseg az 2 mv2 mozgasi energia. A h6aramsiiriiseget kell 

meghataroznunk a (2.264) keplet alapjan. Ehhez a kovetkez6 felteteleket vesz
sziik tekintetbe. 

1. Feltessziik, hogy a gazra kiils6 er6 nem hat: F=O. 
2. A nyomas aUand6. 
3. Vo = v = O. 
4. A h6merseklet valamilyen fiiggvenye a helynek es az id6nek. T = 

A lokalis MaxweU-eloszlas ezek figyelembevetelevel: 

nCr, t) ( m )3/2 _-----'!!L I, = -- e 2kT(r, I). 

N 2nkT(r, I) 

T (r, t). 

(2.273) 

A (2.264) kepletbe behelyettesitve, megkapjuk a h6aramsiiriiseg kifejezeset: 

-t Nfv I ml12(v grad/')d-',) 
r 2 ' , I . 

(2.274) 



Az elso integral zerus, mert az integrandusz a sebessegnek paratlan fiiggvenye. 
A masodik integral is zerus, amit a k6vetkezokeppen lehet belatni. 

A lokalis Maxwell-eloszlasban elOfordulo nCr, t) molekulasiiriiseg az allapot
egyenleten keresztiil kifejezheto a homerseklet-eloszlassal. 

N 
pV = NkT -+ P = VkT = nCr, t) kT(r, t). 

Ebbol 
p 

nCr t) = ---
, kT(r, t) , 

(2.275) 

ahol a p nyomas a feltevesiink szerint allando. fgy a lokalis Maxwell-eloszlas 
a k6vetkezokeppen irhato: 

f - 2kT(r, t) P 
(

m)3/2 1 mv' 

I = N 2n [kT(r, t)F/2 e 
(2.276) 

Vegyiik ennek az ido szerinti parcialis derivaltjat! 

afl (mv2 5) 1 aT 
at = fl 2kT - 2 Tat· (2.277) 

Ezt a (2.274) masodik integraljaba beirva latszik, hogy az elsoh6z hasonlo ok 
miatt ez is zerus. Marad tehat: 

. f 1 2 J3 JQ(r, t) = - ttN v 2 mv (v, grad fl) a-v. (2.278) 

A (2.276)-bol egyszeriien kapjuk: 

(
mv2 5) 1 

grad fl = fl - - - -grad T. 
2kT 2 T 

(2.279) 

Ezt a kifejezest a (2.278)-ba helyettesitve: 

mp(m)3/2 1 3 aTf (mv4 5 ) _mv' JQ,(r, t) = t - L - v,vk - - - v2 e 2kT d 3v = - rT 2n (k1)5/2 T k =l aX
k 

I 2kT 2 

00 

- t - - - -4n -- - - v e dv. mp (m)3/2 1 1 aT f (mvB 5 6) -;:; 
r 6 2n (k1)5/2 TaXi 2kT 2 

o 

Az integralok kiszamitasa utan a hoaramsiiriisegre a 

20() 

5 nk 2 t 
r T grad T(r, t) 

2 m 
(2.280) 

kifejezest kapjuk. A 

5 nk2 t r 
K=----T 

2 m 
(2.281) 

hovezetesi egyiitthato bevezetesevel ugyanolyan alakot kapunk, mint a fenome
nologiai elmeIetben. N evezetesen: 

jQ = - K grad T. (2.282) 

A hoaramsiiriiseg a homerseklet negativ gradiensevel aninyos. A (2.281) hove
zetesi egyiitthatora - hasonloan a diffuzios egyiitthatohoz - konkret kifejezes 
adodik, mig a fenomenologiai elmeIetben ezt kiserleti uton kell meghatarozni. 

A hovezetesi egyiitthato is kifejezheto a gazmolekulak atlagos szabad uthosz
szaval es a sebesseg k6zepertekevel. A diffuzios egyiitthato atalakitasanal hasz
nalt kepletek, valamint az allapotegyenlet figyelembevetelevel az adodik, hogy 

1 

5 
K::::; -kAvn, 

6 
(2.283) 

ahol n = N / V. Mivel A '" - , ezert a K az n molekulasiiriisegtol fiiggetlen. 
n 

A kiserletekkel vain 6sszehasonHtas kedveert celszerii bevezetni a terfogategy-
3 N 

seg hokapacitasat, amely egyatomos gaz eseten Cy = - k - . 
2 V 

Ezzel 
5 1 

K = - AV Cy ::::; - AV Cy. 
9 2 

(2.284) 

Mivel ebben olyan mennyisegek szerepelnek, amelyek a gaz nyomasatol fiigget
lenek, k6vetkezeskeppen a hovezetesi egyiitthato is fiiggetlen a nyomastoi. Az 
erre vonatkozo kiserletek alacsony es k6zepes nyomasra (nehanyszor 10 atm-ig) 
elegge allandonak mutatjak a K-t. Magas nyomason mar ez nem igaz, ott K no 
a nyomassal. 

A mole kulak k6zepes sebessege a (2.41) 6sszefiigges szerint a homerseklet 
negyzetgy6kevel aranyos, ezert a (2.284)-bol k6vetkezoen K'" fi .. A kiserletek 
eleg szeles tartomanyban jol egyeznek ezzel a homersekletfiiggessel. 

Megjegyezziik vegiil, hogy a (2.282) hoaramsiiriiseget a homennyisegre is 
felirhato kontinuitasi egyenletbe behelyettesitve, a 

1 
- q(r, t) 
K 

(2.2HS) 

differenci(llegyenletet kapjuk. Itt (',. a g{lZ allandb nyollu'ison yett fajh()jl:t, (J a 
liill1egsiiriiscgct, a q(r, I) pedig a Icrfogategyscghell, id(legyscg alatt kclctkezdl 
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hot, az un. fornissiiriiseget jelenti. Ebbol az egyenletbol lehet adott kezdeti es 
hatarfeltetelekkel kiszamitani a homersekletet, mint a helynek es az idonek a 
fiiggvenyet: T= T(r, t). 

31.3 A belso sur16das 

Gondoljunk el ket egymassal parhuzamos siklapot. Kozottiik legyen gaz, 
amelynek van belso surl6dasa. A felso lapot mozgassuk alland6 sebesseggel a 
pozitiv x tengely iranyaban. A surl6das kovetkezteben nyir6 fesziiltsegek lepnek 
fel a gazban, amelyek a gazt mozgatjak ugyancsak az x tengely menten, de az 
also lap fele csokkeno sebesseggel. A gaznak tehat mint egesznek lesz x iranyu 
sebessege, amelynek nagysaga az y-nal valtozik. Ez a c sebesseg a gazmolekulak 
mozgasab6l szamitott, kozepes sebesseg. Termeszetesen ehhez meg hozzaad6-
dik a molekulak rendezetlen termikus mozgasa. 

A deformalhat6 testek mechanikajaban a sur16d6 folyadekokkal es gazokkal 
kapcsolatban tanultuk, hogy a sur16dasi fesziiltsegtenzor a sebessegterbol a 

( 
ov. Ov.) OV, 

a;j = 1'/ ~I + ~J +1'/'Jij~ 
oXj oXi OX, 

(2.286) 

keplettel szamithat6 ki. * A mi peldankban az aram16 gaznak csak x iranyu 
komponense van, ami az y-t6l fiigg. A (2.286) kepletben szereplo sebessegkom
ponensekre most a Ci jelolest fogjuk hasznalni. Emlitettiik, hogy ez a c a 
gazmolekulak sebessegenek a kozeperteke: c=v. A 37. abra szerint valasztott 
koordinata-rendszerben c [cx(y), 0, 0], ezert a surl6dasi fesziiltsegtenzornak csak 
a a' komponense kiilonbozik zerust61. Nevezetesen xy 

y 

====+=====~r===========~ 

x 

37. flhra 

• Nagy Karoly: Elmclcti mcchanika. Tankiinyvkia(h), Budapest, 19R5. 309. o. (6.422) keplet. 
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(2.287) 

Az 1'/ parameter a belso surl6dasi egyiitthato. A deformalhat6 testek mechanika
jaban ez meressel meghatarozand6 anyagi egyiitthat6. Most feladatul tiizziik ki 
ennek a meghatarozasat a kinetikai gazelmelet alapjan. 

Ahhoz, hogy az elobbi peldakban kovetett gondolatmenetet alkalmazhassuk, 
mindenekelott azt kell megallapitanunk, hogy mi az a mennyiseg, aminek a 
transzportjar6l itt sz6 van. 

A felso lap kozvetlen kozeleben levo molekulakat a mozg6 lap a surl6das 
miatt magaval viszi. Ezek hason16keppen sodorjak a szomszedjaikat stb. A mo
lekulaknak a homozgast6l szarmaz6 rendezetlen sebessegiik mellett lesz egy x 
iranyu sebessegiik is, de az als6 laphoz kozeli molekulaknak mar csak termikus 

. sebessegiik van. Ez a Cx sebessegjarulek a felso lapt6l az als6 fele kozeledve 
folytonosan csokken, mig az als6 lapnal zerussa valik. A Cx tehat fiigg az y-tol 
oly m6don, hogy egy folytonos gradiense van az also lapt6l a felso fele iranyul
va. Gondoljunk el egy kis sik feliiletet a gazban a hataro16lapokkal parhuzamo
san. A rajta keresztiilmeno molekulak impulzust visznek magukkal es mivel a 
felsobb retegbeliek impulzusa a nagyobb Cx miatt nagyobb, mint az alsoke, ezert 
a kiszemelt feliileten feliilrollefele atmenok tobb impulzust visznek magukkal, 
mint az alulr6l felfele menok. fgy az impulzusnak egy feliilrol lefele iranyu16 
aramlasa, diffuzioja jon letre. Itt a transzportmennyiseg teMt a Px impulzus. Az 
y tengely menti Px impulzusaram siiriisege a (2.264) alapjan szamitva: 

UpJy = J vyPx N fer, v, t) d 3v. (2.288) 

Ennek kiszamitasahoz egyszeriisito felteveseket tesziink. 
Az elozo peIdakhoz hason16an a kiilso erot itt is zerusnak vessziik. Feltessziik 

tovabba, hogy a molekulasiiriiseg es a homerseklet a gazban mindeniitt ugyanaz 
es idoben is alland6. A felso lap mozgasat alland6nak vessziik, es ennek megfele
loen a cx(y) sebessegteret idotol fiiggetlennek tekinthetjiik. 

A lokalis Maxwell-eloszlas ezek utan a kovetkezo lesz: 

_ ~ (~) 3/2 e rn [V;k~(y)]' 
f, - N 2nkT (2.289) 

Lathato, hogy ez az idotol nem fiigg, ezert a (2.288)-ba helyettesitendo eloszlas
fiiggveny a (2.262) alapjan a kovetkezo: 

. (d f) f" of, j = f,- tr v, gra I = ,- trVy --;-. 
(lY 

Ezt irva a (2.2XX)-ha, az impulzus-aramsuruseg y komponcnscrc a 

U ) = N f "vm,,'/; ,p,) - l,mN iI f ",1';./; d·I " p,. Y. t1.1" 

kifejczcst kapiuk. 

(2.290) 

(2.29\ ) 
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Az elsa integral zerus, mivel az integrandusz a vx-nek, a vy-nak paratlan 
fiiggvenye, a masodik integral pedig egyszeruen kiszamithat6 a 

(2.292) 

helyettesitessel. Vegyiik eszre kozben, hogy .1; = fo(1 v - c I) es az 

J; (v) = - -- e - 2kT. 
n ( m )3/2 mv

2 

o N 2nkT 
Ennek alapjan ad6dik: 

f vxv;fz d
3
v ~ f vxv;fo(lv- cl) d 3v = f (v~ + cx)v/fo(v') d3v' = 

n -- -- . n - n V'2 n kT 
= N(v~v/+cxV~2) = NcxV~2 = N Cx 3 = -i/x -;;;' (2.293) 

A (2.291) kepletbe helyettesitve, az impulzus-aramsuruseg y komponensenek 
vegleges kifejezeset kapjuk: 

oCx 
(jpJy = - tllkT-. oy (2.294) 

Mivel a jp vektornak a tobbi komponense zerus, a (2.294) vektorialisan is irhat6: 

jpx = - tr nkT grad Cx' (2.295) 

A (2.287) keplettel osszevetve, megkapjuk a belso surl6dasi egyiitthat6t. 

1'/= tllkT. (2.296) 

m 
Vegyiik figyelembe, hogy tr';::::::,A/V, kT = - VZ. A diffuzi6s egyiitthat6 kapesan 

3 
VZ 3n 

meghataroztuk a VZjv hcinyadost, amelyre a - = - v ';::::::, v ad6dott. Mindezek 
v 8 

alapjan ad6dik: 

1 
'1 = - mnAv. 

3 
(2.297) 

Mivel az adagos szabad uthossz a (2.80) szerint forditva aranyos a molekulasu
ruseggel, ezert a belso surl6dasi egyiitthat6 n-tol fiiggetlen. Az atlagos sebesse
gen keresztiil a lIT-vel aranyosan fiigg a homerseklettol. 

Megjegyezziik, hogy ha a gaz olyan ritka, hogy az atlagos szabad uthossz a 
ket lap tavolsagaval osszemerheto nagysagu, vagy esetleg meg enne! is nagyobb, 
akkor ez a t<irgyalas ertelmetlen, hiszen ekkor a molekulak iitkozes nelkiil 
repiilnenck cgyik lapt()1 a nuisikig, hels() sllrlbdas scm lepne fel. 

A kiscrlcti cllcn()rzcsncl <I heist) Sllrli)d[ISi cgyiitthatbn<lk a g{Iz nyom{Is{ttbl 
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val6 fiiggeset vizsgaltak. A kinetikai elmelet alapjan levezetett (2.297) keplet 
szerint '1 fiiggeden a nyomast61. A meresek eleg szeIes tartomanyban j6 egyezest 
mutatnak az elmeleti ertekkel. Magas nyomason mar nagy az eiteres, ugyanis 
ott '1 no a nyomassal. 

31.4 Az elektromos vezetes femekben 

A transzportfolyamatokra bemutatott peIdaink sorat a femes elektromos 
vezetessel zarjuk. A femek szerkezeterol mar e szazad elejen kialakult az a kep, 
hogy a pozitiv femionok kristalyos elrendezodest alkotnak es az ezek altaI 
kialakitott atlagos poteneialterben a vezetesi elektronok mint egy gaz reszeeskei 
mozognak. A potencialter a fern belsejeben kozelitoleg alland6, es a feliilet 
kozeleben egy potencialfal jon letre. Beliil tehcit j6 kozelitessel szabadon mozog
nak az elektronok, mert a potencial gradiense gyakorlatilag zerus. Erohatas a 
feliilet kozeleben nyilvanul esak meg, es ez az, ami az elektronokat a fern ben 
tartja. Ha a fembol kesziilt vezetore elektromos fesziiltseget kapcsolunk, akkor 
az elektromos ter altaI kifejtett era hatasara mozognak az elektronok, es igy jon 
letre a vezetokben az elektromos aram. 

A kep teljesebbe tetelehez hozzatartozik, hogy a femionok a racspontokban 
a hOmerseklettol fiiggo rezgo mozgast vegeznek. Az elektronok a femionokkal 
es egymassal iitkozve alakitjak ki a termikus egyensulyi allapotot. 

A fembeli elektronokat az idealis gazhoz hasonl6an targyalhatjuk a kinetikai 
elmeIetben. Az elektromos vezetes jelensegevel foglalkozunk, ezert feltessziik, 
hogy a femben E erossegu elektromos ter van jelen. Ez a ter az e toltesii 
elektronra F = eE erot fejt ki, aminek kovetkezteben az elektronok az ero 
iranyaban mozognak, magukkal elektromos toltest visznek, es ezaltal hozzak 
letre az elektromos aramot. Feladatunknak tekintjiik az aramsuruseg meghata
rozasat. Itt is az elozo peIdaknal alkalmazott eljaras gondolatmenetet kovetjiik. 
Ennek soran feltessziik, hogy az elektromos ter homogen es x tengely iranyu: 
E = (Ex, 0, 0). A vezetesi elektronok n suruseget es a T homersekletet (amely 
az elektrongaz es a femionracs kozos homerseklete) alland6nak tekintjiik. Itt 
az elektromos toltes transzportjar61 van sz6, ezert a transzportmennyiseg az e 
elektromos toltes. Az fz eloszhlsfiiggvenyre kozeliteskent az egyensulyi Max-
well-eloszlast vessziik: ) 3/2 mv 2 

. n ( m - 2kT 
fz = fo = IV 2nkT e . (2.29H) 

m most az clcktron tomeget jelenti. 
Az aramsiiriiseg kifejezese a (2.264) es a (2.262) alapjan irhato fel. Mivcl t;, 

scm HZ id()ti)l. scm a helykoordin;itaktol nem fiigg. czert a (2.262) masodik l~S 

harmadik tagja most zcrus. 
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(2.299) 

Az elso integral zerussal egyenlo, mert az integrandusz paratlan fiiggveny. 
A megmarad6 tag kiszamitasahoz celszerii az aramsiiriiseget komponensekben 
felirni. 

Az integral a (2.298) alapjan konnyen kiszamithat6. Eredmenyiil ad6dik: 

f 3 - nkT 
ViVJO d v - Jix -;;;- . 

Ezt figyelembe veve, kapjuk: 

Visszaterve a vektorialis irasm6dra: 

(2.300) 

Az aramsiiriiseg aranyos az elektromos tererosseggel. Az aranyossagi tenyezot 
a fenomenol6giai elektrodinamikaban vezetokepessegnek neveztiik. A szokasos 
jelolest hasznalva: 

j=(JE. (2.301) 

Ez a j61 ismert Ohm-torveny. A fenomenol6giai elmeletben a tapasztalatra 
hivatkozva allapitottuk meg. A vezetokepesseg ott empirikus anyagi egyiittha
t6kent szerepel. Latjuk, hogy az anyagszerkezeti ismeretekre epiilt kinetikai 
elmeletben az Ohm-torveny levezetheto, es ennek soran a vezetokepesseg is 
mikrofizikai ertelmezest nyer. Ugyanis a (2.300) es a (2.301) keplet egybevetese
bol ad6dik: 

(2.302) 

Megjegyezziik. hogy az ismereteink gyarapodasaval es az e1melet ezzel egyiitt
j,iro fejl6desevel kideriilt. hogy az elektronokra nem a Maxwell-Boltzmann-
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eloszhis ervenyes, hanem a kvantumelmeletet is figyelembe vevo Fermi~Dirac
eloszlas. Kovetkezeskeppen az itteni targyalas is m6dositasra szorul annyira, 
hogy a (2.298) kifejezes helyett a Fermi-Dirac-eloszlast [lasd a (3.296) kepletet!] 
kell hasznci1nunk. Mivel a statisztikus mechanika ismertetese a kovetkezo feje
zetben keriil sorra, ezert ezt itt nem tehetjiik meg. A szamitast kCsobbre halaszt
va - a Fermi-Dirac-eloszlas megismerese utan - az olvas6ra bizzuk. Megnyug
tatasul megemlitjiik, hogy az elvegzett szamitas a vegeredmenyt lenyegeben csak 
egy szamfaktorral m6dositja. 

Befejezesiil gondoljuk meg, hogyan megy vegbe a hovezetes femekben. Va16-
jaban ez egy meglehetosen osszetett jelenseg, mert nemcsak az elektronok, 
hanem a racspontokban rezgo femionok is reszt vesznek benne. Azonban a 
femek es a szigetelOk hovezetesi egyiitthat6inak meressel kapott ertekeit ossze
hasonlitva azt lcitjuk, hogy a femeke mintegy ket nagysagrenddel nagyobb, mint 
egyes szigeteloke. Ebbol arra kovetkeztetiink, hogy a femek hovezeteseben az 
elektronoknak van nagyobb szerepiik. A rezgo femionok csak kisebb mertekben 
vesznek reszt az energia transzportalasaban. 

Ha most arra korlatoz6dunk, hogy a femek hovezeteset kozelito jeUeggel csak 
az elektrongazt61 eredoen szamitjuk (a femionok jarulekcit elhagyjuk), akkor a 
gazok hovezetesenel kapott eredmenyt atvehetjiik azzal a m6dositassal, hogy a 
hovezetesi egyiitthat6 (2.281) kepleteben a mennyisegeket az elektronokra vo
natkoztatjuk. Ennek alapjan a femek hovezetesi egyiitthat6ja: 

5 nk2 t r 
KCem = - -- T. 

2 m 
(2.303) 

Az elektromos vezetokepesseg (2.302) kepletevel osszevetve azt a nevezetes 
torvenyt kapjuk, amely az irodalomban a Wiedemann-Franz-torveny neven 
ismeretes. Nevezetesen: a ket vezetokepesseg hanyadosa a homerseklettel ara-
nyos: 

A T egyiitthat6jcit: 

K 5 k 2 

-= --T 
(J 2 e2 • 

5k2 V2 

L = -- = 1 85· 10- 8 -
2e2 ' K2 

(2.304) 

(2.305) 

Lorentz-szamnak hivjuk. Ez a szam ebben az altalunk hasznalt kozelitesben a 
homerseklett61 fiiggetlen, es minden femre ugyanannak ad6dik, hiszen csak 11 

Boltzmann-alland6t es az elemi toltest tartalmazza. U gyanakkor a K is es a (1 

is jelentosen valtozik a fern fajtajaval. A tapasztalattal val6 osszehasonlitas e1eg 
j6 egyezest mutat a Lorentz-szam e1meleti ertekevel. Ha a Maxwell-eloszlils 
he1yett a Fermi-Dirac-felet vessziik, akkor az egyezes meg jobb. Megemlitjiik. 
hogy ez ut6bbi szerint L = 2,44· 10 Ii y2/K 2. A mercsi eredmenyck tlitalilhan 
a 2. I . 10 H es a 2,5 . 10 H ki)zi)1t vannak. Az egyezcs tch::\( jb. 
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III. FEJEZET 

STATISZTIKUS MECHANIKA 

Az el6z6 fejezetben, a kinetikai gazelmelet bevezetesenel mar megfogalmaz
tuk a statisztikus mechanika ceIkitiizeset. Nevezetesen itt arrol van szo, hogyan 
lehet a makroszkopikus testek fizikai sajatsagait az alkotoreszek mozgastorve
nye alapjan megmagyarazni. A kinetikai elmeIet kereteben azt is megbeszeltiik, 
hogy a reszecskekre kiterjed6 teljes dinamikai leinis, azok nagy szama miatt 
nem vihet6 keresztiiI. Ezert a valosziniisegszamitashoz folyamodtunk. Ennek 
segitsegevel sikeriilt egy, a klasszikus mechanikara epiil6 statisztikai elmeletet 
kidolgoznunk. Ebben a f6szerepet a Maxwell-fele sebessegeloszlasi fiiggveny 
jatssza. Ez a molekulaknak a sebesseggeljellemzett mechanikai allapotokra vale 
eloszlasat adja meg. A pontos ertelmezest a (2.1) kepletb61 olvashatjuk ki. 
Eszerint az eloszlasi fiiggveny a mole kulak tartozkodasi valosziniisegsiiriiseget 
(az allapotter egysegnyi tartomanyaban valo megtalalas valosziniiseget) adja 
meg a kiilonfeIe mechanikai allapotokban. Ezzel az eloszlasfiiggvennyel a valo
sziniisegelmeIetb61 ismert modon szamithatok ki a gazra jellemz6 fizikai meny
nyisegek kozepertekei, amelyeket a megfelel6 mennyisegek tenyleges ertekeivel 
azonositunk. * fgy sikeriilt elmeIeti uton meghatarozni az idealis gazt jellemz6 
mennyisegeket, tovabba a kozottiik fennallo kapcsolatokat, pI. az allapotegyen
letet. 

A pontositas erdekeben ket megjegyzest kell tenniink. E16szor, felhivjuk a 
figyelmet arra, hogy a sebessegeloszlasi fiiggveny csak idealis gazra es kiils6 ter 
nelkiiljellemzi az egyensulyi eloszlast, mert a terbeli eloszlas csak ekkor egyenle
tcs. Utobbit a Maxwell-eloszlas levezeteseneI felteteleztiik. Masodszor, a kozep
ertekeknek a megfelel6 tenyleges ertekkel vale azonositasa nagy szabads{lgi 
fok ra ad jo egyezest, mert a relativ elteres a szabadsagi fokok szamanak negyzet
gy()kevel forditottan aranyos. Makroszkopikus rendszereknel termeszetcsen 
crr()1 van szo. Itt az ingadozasok elhanyagolhatoan kicsik. 

A kc)vetkezQ pontokban az idcalis gazra -- mint viszonylag cgyszcrii makrosz-

• 1',/0110111 a makros/,kopikuSIII1 Illc!(ti!(ydhcli\ crlckckcl crljiik, 
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kopikus rendszerre - kidolgozott kinetikai elmelet gondolatmenetet altahinosit
juk tetszoleges makroszkopikus rendszerekre. Ennek so ran eloszor meghataroz
zuk a vizsgalt rendszer tart6zkodasi val6sziniisegeloszlasat a mikroallapotokra, 
majd ezzel kepezziik a rendszerre vonatkoz6 kiilonfeIe fizikai mennyist:gek 
kozepertekeit, es megkeressiik a kozottiik levo fontosabb osszefiiggeseket. A.z 
igy kidolgozott statisztikai elmeIet egyik legszebb sikere az, hogy a fenomenolo
giai termodinamika torvenyei levezethetok az elmeletboI. Ezzel egyii~t az a~ap~ 
veto fogalmak, mint pI. belso energia, entr6pia, homerseklet stb. mlkrofizlkaI 
ertelmezest nyernek. Itt mi csak az egyensulyi allapotra szoritkozunk. Ennek 
megfeleloen eredmenyeink is az egyensulyi termodinamikat erintik. 

Mar most a bevezetesnel megemlitjiik, hogy a statisztikai elmeletnek van egy 
uj vonasa a korabbi fizikai elmeletekkel szemben. Nevezetesen az, hogy a fizika,i 
mennyisegek val6di ertekei elterhetnek a kozepertekektoI. A tapasztalattal. valo 
osszevetes igazolja ezeket a statisztikus eltereseket, amelyek a rendszer mlkro
szerkezetevel vannak kapcsolatban. Ezeket hivjuk ingadozasi jelensegeknek. 
Ut6bbiaknak igen szeles koret tanulmanyozhatjuk a statisztikus mechanika 
alapjan. A kesobbiekben majd mutatunk erre is peldakat. 

3.2. A fizikai rendszer makro- es mikroallapotai 

Itt is, mint mindegyik fizikai elmeletben, eloszor a rendszer allapotat definia~
juk. Az egyszeriiseg kedveert gondoljunk egyfajta anyagb61 a116 mak~os~k~PI
kus testre. Ennek termodinamikai allapotat a rendszerre vonatkozo nehany 
mennyiseg megadasaval egyertelmiien lehet je11emezni. Celszerii allapotjelzonek 
valasztani a rendszer energiajat, az alkot6 reszek (pI. molekulak) szamat, vala
mint a terfogatat. Ha nem egyensulyi allapotr61 van sz6, akkor az allapot 
jellemzesehez tovabbi makroszkopikus mennyisegek is kellenek. Egyensulyban 
ezek az elobbiekkel mar meg vannak hatarozva. Hasonl6keppen az olyan 
intenziv mennyisegek is, mint a homerseklet es a nyomas. Az igy ertelmezett 
alIa po tot a rendszer makroszkopikus vagy roviden makroallapotanak nevezziik. 
A termodinamikaban ezt az allapotmeghatarozast hasznaltuk. 

Tekintettel arra, hogy a makroszkopikus test igen sok mikrof(!szecske?ol all, 
vizsgalhatjuk a rendszert mechanikai szempontb61 is. Ekkor allapotanak a 
jellemzesehez meg kell adnunk mindegyik reszecskej~nek a hel~et es a seb~ss~get 
az adott idopontban. Az igy ertelmezett allapotot mlkroszkoplkus vagy rovlden 
mikroallapotnak nevezziik. Egyszeriien belathat6, hogy egy makroallapothoz 
nagyon sok kiilOnbozo mikroallapot tartozik. Gondoljunk pI. idealis gazra. 
A nyomasnak es a terfogatnak a szorzata a kinetikus gazelmelet (2.26) keplete 
szerint a sebessegnegyzet kozepertekevel aninyos: 

2 1 
p V = NiT "" NmVZ. 

3 3 

2\0 

A termodinamikai allapotmeghatarozas tehat a molekulak sebessegnegyzetenek 
a kozeperteket adja meg. Mivel az egyes molekulak rendkiviil sok lehetseges 
sebessegertekebol ad6dhat a sebessegnegyzetnek ugyanaz a kozeperteke, ezert 
nagyon sok mikroallapot val6sitja meg ugyanazt a makroallapotot. 

U gyanerre a kovetkeztetesre jutunk akkor is, ha a mikroreszek leirasat a 
kvantummechanika alapjan vegezziik. Feltessziik egyelore, hogy a vizsgalt 
rendszer zart, vagyis a11and6 az energiaja. A makroa11apota ezert valamelyik 
energia-sajatallapottal egyezik meg. Makroszkopikus rendszernel a sajataJlapo
tok rendkiviili mertekben elfajultak, vagyis ugyanahhoz az E energia-sajatertek
hez sok kvantumallapot tartozik. Ezek egymast61 a kvantumszamokban, illetve 
a hu11amfiiggvenyben kiilonboznek. Az energia-sajata11apot elfajultsaganak a 
merteke eppen az a szam, amely megadja, hogy hany mikroallapot tartozik 
ugyanahhoz az energiahoz, vagyis a makroallapothoz. Ennek a szamnak a 
statisztikus mechanikaban alapveto szerepe van. Latni fogjuk, hogy belole 
levezethetok a rendszer termodinamikajanak alapegyenletei. 

A kvantummechanika szemszogebOl vizsgalva egy makroszkopikus rend
szert, azt talaljuk, hogy energiajanak lehetseges ertekei diszkret kvantalt erte
kek. A szomszedos energiaszintek kozotti kiilonbseg fiigg a rendszer meretetol 
(a V terfogatt61). Makroszkopikus test eseten azonban mind az N reszecske
szam, mind a terfogat olyan nagy, hogy ez a szintkiilonbseg rendkiviil kicsi az 
osszenergiahoz kepest. Az un. termodinamikai hataresetben (az N -+ co, V -+ co, 
de Nj V alland6 marad) az energia folytonosnak tekintheto. 

Az, hogy az energiaszintek igen kozel vannak egymashoz, vegso soron azt 
eredmenyezi, hogy meg a zart rendszer energiajat sem ismerjiik teljesen ponto
san. Egy kis JE bizonytalansag mindenkeppen fe11ep. Egyreszt azert, mert a 
kornyezettol val6 elszigeteles sohasem t6keletes, es egy kis kolcsonhatas is 
nagyobb perturbaci6t okoz, mint az energiaszintek kozotti kiilonbseg. Masreszt 
a Il Ell t ~ fij2 hatarozatlansagi osszefiigges szerint a rendszeren vegzett meres 
veges Ilt idotartama miatt is lesz egy kis IlE~fijllt bizonytalansag az energiara 
vonatkoz6 ismeretiinkben. Ez a L1E is nagyobb, mint a ket energiaszint kiilonb
scge. Ezert a makroszkopikus test sajatenergiajat csak egy kis JE hibaval 
ismerjiik. Ennek megfeleloen a makroszkopikus rendszer energiajat a tovabbi
akban ugy ertjiik, hogy az az E es E+ JE energiakozbe esik. Latni fogjuk, hogy 
a (5E bizonytalansag az eredmenyekben elhanyagolhat6 lesz. 

Ezek utan felvetjiik azt a kerdest, hogy adott makroa11apothoz hany mikrmil
la pot tartozik? Legyen a vizsgalt rendszer zart. A makroallapotot a rendszcr 
H cnergiajaval, V terfogataval es az N reszecskeszammal jellemezziik. Az egyen
slllyi allapotot vizsgaljuk, ezert ezek a parameterek kielegitoen jellemzik II 

rcndszer makroallapotat. Jeloljiik fleE, V, N)-nel e parameterckkel jellcmzclt 
Illakroallapothoz tartoz6 mikroilliapotok szamat. Ha a rendszert kvantummc
chanikailag hirgyaljuk. akkor clvileg egyszerii az (J Illcghat{\rod\sa, Illert mcg-
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szamoljuk az E energiahoz tartoz6 elfajult kvantumallapotokat. Ez a sajatfiigg
venyekben megjeleno kvantumszamok alapjan elvegezheto. 

Kicsit reszletesebb kifejtest igenyel az D allapotszam meghatarozasa, ha a 
mikroreszeket a klasszikus mechanikaval irjuk Ie. Gondoljunk J szabadsagi 
foku reszecskerendszerre. Ennek mechanikai allapotat J darab qk altalanos 
koordinataval es Pk altalanos impulzussal adjuk meg. * Az adott idoponthoz 
tartoz6 allapotot a koordinatak es impulzusok egyesitett 2J-dimenzi6s tereben 
az un. fazisterben egy pont abrazolja. A fazister mindegyik pontja egy-egy 
lehetseges mechanikai allapotot abrazol. 

Amint a rendszer allapota az ido mulasaval valtozik, a fazispont folytonos 
gorbet ir Ie a fazisterben. Zart rendszer eseten az energia alland6, ami egy 
megszorit6 feltetelt jelent a koordinatak es impulzusok kozott. Ennek megfele
loen a fazisgorbe egy (2J - I )-dimenzi6s feliileten mozog. 

Mivel a koordinatak es impulzusokJolytonosan valtozhatnak, ezert a kiilon
bozo lehetseges allapotok szama megszamlalhatatlanul vegtelen (kontinuum 
szamossagu). Ezen a nehezsegen ugy segithetiink, hogy a fazisteret kis elemi 
tartomanyokra, un. cellitkra osztjuk fel, es az egy cellaba eso mechanikai 
allapotokat nem tekintjiik kiilonbozoeknek. 

A faziscella terfogatat irjuk a kovetkezo alakba: 

Jr = Jq1Jq2".JqcJP1JP2".JPr = sf. (3.1) 

s-sel az osszetartoz6 koordinata- es impulzusdifferenciak szorzatat jeloljiik: 

(3.1') 

Ha az s-et eleg kicsire valasztjuk, akkor j6 kozelitessel egyformanak tekinthet
jiik azokat az allapotokat, amelyek fazispontjai egy cellaba esnek. A klasszikus 
mechanika nem szab semmilyen korlatot az s megvalasztasara. A koordinatak 
es impulzusok egyidejii merese tetszoleges pontossaggal elvegezheto, ezert az s 
is tetszoleges kicsi lehet. Bar az elmelet alkalmazasakent kapott termodinamikai 
eredmenyek nem fiiggnek a faziscella terfogatat61, megis ugy erezziik, hogy a 
megvalasztasanal mutatkoz6 onkenyesseg elvileg lehet zavar6. A fizika fejlode
sevel kesobb ez az elvi kifogas megsziint, ugyanis a kvantummechanika rogziti 
a faziscella terfogatat. Eszerint s = h. (Lasd a Fiiggelek F.l pontjatl) Ezt figye
lembe veve azt mondhatjuk, hogy a mikroallapotokat a klasszikus mechanikai 
leirasban a faziscellak testesitik meg. Ezek terfogata az J szabadsagi foku 
rendszerneI Jr = hf. Ha a vizsgalt rendszer N szamu reszecskebol all, akkor a 
szabadsagi fokok szama J = 3N, es ennek megfeleloen Jr = h3N

• Egy ft!szecske 
eseten Jr = h3

. 

Az adott makroallapothoz tartoz6 mikro,U1apotok szamanak a meghataroza-

• Nagy Kllroly: FlmClcti I11cchallika. TUllkill\yvkiadb, Hudllpcst. 19X5. 15.l CS lXO. o. 

212 

sa ezek utan egyszeriien ugy tortenik, hogy eloszor kiszamitjuk a makroallapot
nak megfelelo fazisterfogatot, majd ezt elosztjuk az egy cella Jr terfogataval. 

A kerdes tehat az, hogy mennyi azoknak a mikroallapotoknak a szama, 
amelyek az E es E+ JE energiakozbe esnek? Az energia az altalanos koordina
taknak es az altalanos impulzusoknak a fiiggvenye: E = E(qi' pJ EnneIfogva 
az emlitett energiakoznek megfelel egy 

r= J".J dq1dq2".dqrdP1dP2".dPr 
E;:;; E(q"p,);:;; E+oE 

(3.2) 

fazisterfogat. Ezt kell elosztani a faziscella terfogataval, hogy a keresett 
Q(E, JE, N, V) allapotszamot megkapjuk: 

r 
D(E, JE, N, V) = h3N ' 

Peldakent vegyiik az N molekulab61 all6, V terfogatu idealis gaz esetet. 

3N pl 
E(qi' Pi) = L -2 = E(PJ 

i=1 m 

(3.3) 

3N 2 

Az E ~ i~1 ~~ ~ E+ JE integralasi tartomanynak a 3N dimenzi6s fazisterben 

egy gombhej felel meg. Mivel az energia most fiiggetlen a helykoordinatakt61, 
ezert 

(3.4) 

Az integral a 3N dimenzi6s impulzusterbeli gombhej terfogata. A belso gomb 

sugara V2mE, a kiilsoe V2m(E+ JE), amely a JE « E eseten V2mE+ ~ ~!5 
2 vE 

1 kb 'h 'A .. bh".l:R '.I: V2m JE . , a a a lr ato. gom eJ u vastagsaga uR = -2- vB' A fuggelek F.l pontja 

alapjan az itt nem reszletezett szamitas szerint: 

. 3N 3N 
Mlvcl N nagyon nagy szam, ezert -- - I ~ ---. Ennek alapjan azt kapjuk. 

2 2 
hogy 

.\N 

!J(H. (~C'. N, V) '" E i . 0.5) 
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Az E es E + JE koze eso mikrmillapotok szama tehcit nagyon gyorsan novekvo 
fiiggvenye az E energianak. 

Meg kell jegyezniink, hogy a (3.3) egyenlet alapjan kiszamitott allapotszam 
azonos reszecskek eseten ellentmondashoz vezet. Az entr6piara igy olyan kifeje
zest kapnank, amely szerint az entr6pia nem lenne additiv mennyiseg. Az 
ellentmondas abb61 ered, hogy a klasszikus mechanikai targyalasban a reszecs
keket megkiilonboztethetoknek tekintjiik. Ez abbanjut kifejez~sre, hogy kiilon
bozonek vessziik mindazokat az allapotokat, amelyek bcirmely ket reszecske 
egyszerii felcserelesevel keletkeznek. A kvantummechanika szerint az azonos 
reszecskek egymast61 nem kiilonboztethetok meg, ezert ket reszecske felcsereIe
se nem vezet uj mikroallapothoz. A kvantummechanikanak ezt a tetelet figye
lembe vessziik az allapotszam klasszikus fizikai meghatarozasanal is. Az alla
potszam fenti kifejezeset osztani kell egy tenyezovel, amely korrigalja a megkii
lonboztethetoseggel egyiitt jar6 felertekelest. A kvantummechanikai targyalas
nak klasszikus fizikai hataresetebol ad6dik, hogy N!-sal kell osztani. A helyes 
allapotszam tehcit: 

r 
Q(E, JE, N, V) = 'h 3N . 

N. 
(3.6) 

Megjegyezziik, hogy a klasszikus statisztikus mechanika kidolgozasakor ez 
a korrekci6 termeszetesen hianyzott, hiszen akkor meg arr61 nem volt sz6, hogy 
az azonos reszecskek nem kiilonboztethetok meg. Ut6bbi csak a kvantumme
chanika kidolgozasa utan, mint annak egyik fontos kovetkezmenye valt ismert
teo A N! hianya az eredeti megfogalmazasban a Gibbs-paradoxon neven ismert 
ellentmondashoz vezetett. A megoldasra Gibbs ad hoc m6don javasolta ugyan 
az N!-sal vaI6 osztast, de a magyarazat csak a kvantumfizika alapjan valt 
Iehetsegesse. Nem szoktuk az oktatasban a kvantumelmeIet elozmenyei kozott 
ezt megemliteni, pedig a mikroreszeknek a klasszikust61 eltero egyik Ienyeges 
sajatsaga, az azonos reszek megkiilonboztethetetlensege mutatkozik meg benne. 

Visszaterve meg a (3.6) kifejezeshez, ramutatunk arra, hogy ha a rendszer 
olyan reszrendszerekbol all, amelyekben a reszecskek azonosak ugyan, de a 
reszrendszerek egymashoz kepest kiilonfele reszeket tartalmaznak, akkor az N! 
helyett N 1 !N 2 ! ... szorzat all. N 1, illetve N 2' .. az egyes reszrendszerekbeli azonos 
reszek szamat jelentik. 

33. A statisztikus mechanika elvei 

Az egyszeriiseg kedveert gondoljunk ismet zart makroszkopikus rendszerre. 
A reszecskeszam es a terfogat ertelemszeriien meghatarozott alland6 ertekkel 
rendelkezik, mig az energia az elozo ponthan megheszelt ertelemhen az E es 
E+ {)E energiakozhe esik, tchat nem szigoruan pontosan meghatilrozott. Az 
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egyensulyi allapotban ezek a makroszkopikus mennyisegek termodinamikai 
ertelemben kielegitoen jellemzik a rendszert. Ha nincs a rendszer egyensulyban, 
akkor - mint emlitettiik - tovabbi parameterek sziiksegesek az allapot jellemze
sere. Ezeket Ill' 1l2' ••• , Ilk-val (a rovidseg kedveert egyszeriien csak Ilk-val) jelol
ve, az adott makroallapotnak megfelelo mikroallapotok szama D(E, N, V; Ilk)' 
Amint a rendszer kozeledik az egyensulyi allapotahoz, ezek a parameterek 
valtoznak, es az egyensulyban az E, N, V-vel meghatarozott erteket vesznek feI. 
PI. ilyen mennyiseg lehet a reszecske-szamsiiriiseg, amely nem egyensulyi alla
potban fiigghet a helytol es az idotol: nCr, t). Amint az egyensuly beallt, zart 
rendszer eseten mind a helytoI, mind az idotol fiiggetlen alland6 erteket vesz fel; 
nevezetesen n = Nj V. Ezert amikor a rendszert az egyensulyi allapotban vizsgal
juk, az Ilk parametereket nem tiintetjiik fel az allapotszamban. 

Teljesen magara hagyott zart rendszerben egy bizonyos ido elteltevel mindig 
beall az egyensulyi allapot. Idealis gazra gondolva ez konnyen belathat6. A mo
lekulaknak az edeny falaval es egymassal val6 iitkozesei kialakitjak az egyenle
tes egyensulyi eloszlast. Az egyensuly bealltahoz sziikseges idotartamot hivjuk 
relaxaci6s idonek. Mi az egesz fejezetben olyan rendszereket tanulmanyozunk, 
amelyek az egyensulyi allapotban vannak. Ha valamilyen hatas eri a rendszert, 
amely allapotanak megvaltozasat okozza, akkor is a relaxaci6s ido utani allapo
tot vizsgaljuk. Ebben az allapotban a rendszerre vonatkoz6 minden fizikai 
mennyiseg stacionarius ertekkel rendelkezik. Nagyon fontos az elmeIet szem
pontjab61, hogy az egyensulyi reszecskeeloszlas is stacionarius, es nem fiigg a 
mikroreszek kezdeti allapotat61, amit ugy sem tudunk megadni. Viszont eppen 
ez a felismeres vezetett arra, hogy a kezdeti feltetelek ismerete nelkiil is kidolgoz
hat6 egy a val6sziniisegszamitas m6dszereit felhasznal6 elmelet, amely az egyen
sulyi eloszlas alapjan kepes a makroszkopikus test fizikaijellemzoit mikrofizikai 
alapokon ertelmezni. 

Az elozo pontban megbeszeltiik, hogy a rendszer egy adott makroallapota
nak nagyon sok kiilonbozo mikroallapot felel meg. Felvetodik a kerdes, hogy 
czek a mikroallapotok egyenertekiiek~e? Pontosabban sz6lva, ugyanolyan val6-
sziniiseggel veszi-e fel oket a rendszer, vagy egyesek ki vannak-e tiintetve? Ha 
a kvantummechanika felol kozelitiink a kerdeshez, akkor ez ott ugy vetodik fel, 
hogy adott energia-sajatertekhez tartoz6 elfajult allapotok egyenertekiiek-e? 
Erre a valasz az, hogy igen, ugyanis mindegyik kvantumallapot egyforman 
jogosult; nincs koziiliik egyik sem kitiintetve a masikkal szemben. Az olyan 
honyolult, sok szabadsagi foku rendszerre, mint a makroszkopikus test, persze 
csak feltetelezhetjiik a mikroallapotok egyenlo eselyet, ezt bizonyitani nem 
I udjuk. Viszont az egyszeriibb kvantummechanikai energia-sajatertek feladatok 
alapjan ugy tiinik, hogy ez a felteves esszerii. A statisztikus mechanika elmelete
nck megalapozasanal axi()majel/e(JOelfeltete/ezziik. hogy a zort rendsur az adott 
mak rool/apothoz tartou) mik rool/apotokat egyforma I111Mszlnusc'ggel Iwheti lei. 
M{l.~kent k ~/(~it'zl'(" a mik rotl/Illpotok II priori egyt()rma I'{lMszlnuc·k. 
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Az idealis gazra gondolva, termeszetesnek tiinik a masodik feltevesiink, 
miszerint megfeleloen hosszu idotartam alatt a makroszkopikus rendszer Jelveszi 
valamennyi mikroallapotat valami/yen gyakorisaggal. Az idealis gazra nezve, 
ennek elfogadasa nem okoz kiilonosebb nehezseget, ugyanis a molekulak egy
massal es az edeny falaval iitkozve szinte folytonosan vaItoztatjak meehanikai 
allapotukat, es egy bizonyos ido alatt minden lehetseges allapotot felvesznek. 
A kijelentes igy egy kiesit pontatlannak tiinhet, mert az idotartamot megleheto
sen lazan hatarozza meg. A pontosabb meghatarozas szerint ennek nagyobbnak 
kell lennie annal, amely alatt a molekularis korrelaei6k eltiinnek, es staeiona
riussa valik az allapot. A termodinamikai egyensulyban mi ezt az idotartamot 
hatarertekben a vegtelenhez kozelitjiik. 

A feltevesben foglalt allitas azzal kapesolatos, hogy nines tokeletesen zart 
rendszer. A kornyezettel mindig van valamilyen kis ellenorizhetetlen ko1csonha
tas. Ez viszi at a rendszert egyik mikroallapotab61 a masikba. Megnyilvanulasa 
a gazmolekulak iitkozesehez hasonl6an teljesen veletlenszerii. 

A masodik alapfeltevesnek a kozepertekek szamitasanal lesz jelentosege. 
A vizsgalt rendszerrol, annak fizikai allapotar61 informaei6t kiserleti uton 

meressel kaphatunk. Mivel a meres egy bizonyos r ideig tart, ezert a kapott 
eredmeny a r idotartamra vett kozepertek lesz. Erre a meresi idotartamra is igaz 
az elobbi megjegyzesiink, hogy egy bizonyos idonel nagyobbnak kell lennie, 
hogy az allapot stacionarius legyen. A termodinamikai egyensulyban r-t vehet
jiik oo-nek. Jeloljiik Q-val a merni kivant fizikai mennyiseget. Ennek kozeperte
ke alatt a kovetkezot ertjiik: * 

r 

QI = lim ~ fQ(t) dt. 
r-+ 00 r 

(3.7) 

o 

A masodik feltevesiink szerint a rendszer az eleg hosszU idointervallum alatt 
felveszi az E, N, V parameterekkel jellemzett makroallapothoz tartoz6 val a
mennyi mikroallapotat. Ennelfogva a Q mennyiseg kozeperteket kiszamithatjuk 
ugy is, hogy (3.7) helyett a mikroallapotokra vett kozeperteket szamitjuk. Ehhez 
ismerniink kell az egyes mikroallapotokban va16 tart6zkodas val6sziniiseget. ," 
Ut6bbit wevel jelolve, a Q kozeperteke a val6sziniisegelmelet szerint: 

(3.8) 

ahol Wi annak a val6sziniisege, hogy a rendszer az i-edik allapotban van, Qi 

pedig a Q mennyiseg erteke ebben az allapotban. 

• A kozepertcket a mcgfclclo mennyiseg jc\c role tctt vonassal jeloljiik. Az ido szerinti kozcpet 
mcg cgy I indcl(sze\ is mcgjcl6\tiik a mikroallapotokra vctt kozepertekt(\1 vain mcgkiiliinboztetes 
minll . 
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A Wi val6sziniiseget a kovetkezokeppen definialjuk. Jeloljiik Atevel azt liz 
idotartamot, ameddig a rendszer a meres r idejebol az i-edik mikroallapotban 
tart6zkodik. Annak a val6sziniisege, hogy a rendszert adott idopontban az 
i-edik mikroallapotban talaljuk, a val6sziniiseg ertelmezese szerint: 

. Ati 
Wi = hm-

!---+OO r 
(3.9) 

Ez a definici6 a masodik alapfeltevessel egyiitt plauzibilisse teszi a ketfelekeppen 
szamitott kozepertekek egyenloseget. Vagyis 

(3.10) 

Meressel mindig a (3.7) idobeli kozeperteket hatarozzuk meg. Ezt az elmelet
bol nem tudjuk kiszamitani, mivel nem ismerjiik a rendszer mikroallapotait es 
azok idobeli valtozasat. Ezen ugy segitiink, hogy az egyes mikroallapotok 
bekovetkezesi val6sziniisegeit pr6baljuk meghatarozni, mert ha ezt ismerjiik, 
akkor mar ki tudjuk szamitani a rendszert jellemzo fizikai mennyisegeknek a 
mikroallapotokra vett kozeperteket. Fogalmi szempontb61 ez mas, mint a me- . 
ressel nyert idobeli kozepertek, de ha a rendszer az ido mulasaval az adott 
makroallapothoz tartoz6 osszes lehetseges mikroallapotot felveszi, akkor a ket 
kozepertek megegyezik egymassal. Alapveto fontossagu tebat a masodik felte
vesiink, miszerint a rendszer eleg hosszu ido alatt felveszi az adott makroalla
potnak megfelelO valamennyi mikroallapotat. Ezt a ket kozepertek egyenloseget 
jelento hipotezist, amelyet Boltzmann vezetett be 1871-ben, ergod-hipotezisnek 
nevezziik. Az allitas szigoru matematikai bizonyitasa az6ta sem ismert, es rna 
is a legizgalmasabb elvi kerdese az elmeletnek. Azt a gyengebb allitast, hogy a 
rendszer minden mikroallapotnak tetszoleges kozelebe jut, sikeriilt bizonyitani. 

Az elmondottakb61 vilagosan kirajzol6dik a statisztikus meehanika program
ja. Eloszor azt a val6sziniisegi eloszlast kell meghatarozni, amellyel a vizsgait 
rcndszer az adott feltetelek mellett a lehetseges mikroallapotait felveszi. Ennek 
ismereteben ezutan kiszamitjuk a rendszerre vonatkoz6 kiilonfele fizikai meny
nyisegek kozepertekeit. Ezeket a megfelelo mennyiseg val6di ertekevel azonosit
juk. Altalanosan megmutathat6, hogy ez az azonositas nagy szabadsagi foku 
rcndszereknel lenyegeben tokeletesen pontos erteket ad, mivel a relativ sz6nis 
a szabadsagi fokok szamanak negyzetgyokevel forditya aranyos. Az elmelel 
val()sziniisegi jellegebol az is kovetkezik, hogy a tart6s egyensulyi allapottol 
khelnek elteresek, amelyek az ingadozasi jelensegekben nyilvanulnak meg. 

Ti)hhszor emlitettiik mar, hogy mi itt a makroszkopikus testeket az egyensu
Iyi <llIapotukhan vizsgaljuk. Indokolt tehat az egyensulyi aliapOI fogalmal az 
l'Imelel alapjait jelento elvi kerdesek sonihan megfogalmazni. Az els6 relteves 
slcrint egy adott makroallapolho/. tartozo mikroallapotok hek6vetkezesenek az 
l'sclye ugyanaz. vagyis a mik ro{t1ll1potok cleve egyenli) valilszinuek. Hnnck 
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egyszerii kovetkezmenye, hogy egy makroallapot annal val6sziniibb, minel tobb 
mikroallapottal valosithato meg. Az E, N, V es (Xk parameterekkel jellemzett 
makroallapot bekovetkezesenek a valosziniisege aranyos az 6t megvalosito 
mikroallapotok szamaval. Egy magara hagyott zart rendszerben adott E, N es 
V eseten az (Xk parameterek ugy valtoznak, hogy kozben a rendszer az egyre 
valosziniibb allapotokba keriil. Termeszetes a felteves, hogy az egyensulyi alla
pot a maximalis D-nak felel meg. Az egyensulyt az tiinteti ki a tobbi allapothoz 
kepest, hogy az a legvalosziniibb allapot. Nyilvanvalo, hogy ez az (Xk paramete
rek meghatarozott ertekeinel kovetkezik be. Ezeket az a,.-kat az D(E, N, V, (Xk) 

maximuma hatarozza meg. Az egyensulyi allapot a statisztikus elmelet szerint 
a legval6sziniibb allapot, ezert a rendszer ebben tartozkodik a leghosszabb 
ideig, de nines kizarva a kisebb valosziniisegi allapotoknak a bekovetkezese 
sem. Tehat ingadozasok az egyensuly koriil fellephetnek. 

34. Entr6pia es va16sziniiseg 

Az egyensulyi allapot statisztikus fizikai ertelmezesevel elerkeztiink ahhoz a 
ponthoz, ahol termeszetes mod on kinalkozik a fenomenologiai termodinamika
val valo kapesolat felvetese. Az iment lattuk, hogy zart rendszer egyensulyi 
allapota a legvalosziniibb allapot, a legtobb mikroallapottal valosithato meg. 
A rendszerben olyan folyamatok mennek vegbe, amelyek az egyensulyhoz 
vezetnek, tebat az D allapotszam novekedesenek az iranyaba mutatnak. 

A termodinamikaban viszont azt tanultuk, hogy a folyamatok zart rendszer
ben az entropia novekedesenek az iranyaba mennek, es az egyensulyt az entr6-
pia maximuma jellemzi. Ebb61 arra kovetkeztethetiink, hogy egy fizikai rend
szer entropiaja es makroallapotanak D allapotszama kozott van valamilyen 
kapesolat. Matematikai nyelven fogalmazva, az entropia fiiggvenye a mikroal
lapotok szamanak: 

S = J(D). (3.11) 

A fiiggveny alakjat akarjuk meghatarozni. E c61bol elgondolunk ket fiiggetlen 
rendszert, amelyek entropiait Sl-gyel, illetve S2-veljeloljiik. A rendszerek legye
nek olyan makroallapotokban, amelyekhez D l , illetve D2 mikroallapot tarto
zik. A ket rendszert gondolatban egy rendszerre egyesitve, annak entropiaja az 
entropiak osszege lesz, mivel az egymastol fiiggetlen rendszerek entropiai additi
ve tev6dnek ossze: 

(3.12) 

Az egyesitett rendszer adott makroallapota DlD2-felekeppen valosithato meg. 
Ugyanis az egyik rendszer barmelyik mikroallapotahoz a masiknak D2 allapota 
tartozik, ezert a mikroallapotok szama osszeszorzodik a ket fiiggetlen rendszer 
egyesitesekor. 
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(3.13 ) 

Ezeket figyelembe veve, az en tropia es az allapotszam kapesolatat kifejez6 
fiiggvenyre a kovetkez6 egyenlet adodik: 

(3.14) 

Ennek megoldasa: 
S = k In D. (3.15) 

A k aranyossagi tenyez6r61 az alkalmazas soran kideriil, hogy az a kinetikus 
gazelmeletben mar bevezetett Boltzmann-allandoval egyezik meg. 

A (3.15) egyenlet a fizika egyik legfontosabb osszefiiggeset fejezi ki. Az 
entropia es egy adott makroallapotot megvalosito mikroallapotok szama kozott 
allapit meg kapesolatot. Mivel zart rendszer eseten .0 aranyos a makroallapot 
bekovetkezesenek a valosziniisegevel, ennelfogva az entropia e valosziniiseg 
logaritmusaval aranyos. A felismeres Boltzmann nevehez fiiz6dik, ezert a (3.15)
ot Boltzmann-egyenletnek nevezziik. Az itt kozolt levezetes Plancktol szarma
zik. A Boltzmann-egyenlet fizikai jelent6sege abban van, hogy hidat teremt a 
fenomenologiai termodinamika es az anyag korpuszkularis szerkezetere epiilt 
statisztikus meehanika kozott. A termodinamika masodik f6tetele igy statiszti
kus ertelmezest nyer. A fenomenologiai termodinamikanak a folyamatok egy
iranyusagara vonatkozo azon megallapitasa, hogy azok az en tropia novekede
senek az iranyaba mennek vegbe, most olyan ertelmezest kap, hogy a rendszer 
az egyre valosziniibb alIa pot fele igyekszik. Vegiil a legvalosziniibb allapotba 
keriilve, egyensulyba jut. Eszerint szigoruan vett irreverzibilis folyamat nines, 
esak igen kiesi annak a valosziniisege, hogy a folyamat megforduljon. U gyanigy 
az egyensulyi allapot a legvalosziniibb allapot, de kis valosziniiseggel abbol 
kimozdulhat a rendszer. 

Az entropianak a statisztikus meehanikai definiciojabol az az ertelmezes is 
kiolvashato, hogy az entropia a rendszer rendezettsegenek a merteket jellemzi. 
Ugyanis minel rendezettebb szerkezete van egy rendszernek, annal kisebb a 
lehetseges mikroallapotok szama. Ezzel szemben a rendezetlenebb allapot tobb 
mikroallapottal valosithato meg. A teljesen rendezetlen allapothoz tartozik a 
legtobb mikroallapot. A tokeIetesen rendezett allapot csak egyfeIekeppen valo
suI meg, vagyis .0 = 1. Ennek megfelel6en az entropia zerus. Ez a rendszer fizikai 
alapallapota, amely az abszolut zerusponthoz tartozik. A (3.15) Boltzmann
cgyenletb61 tebat a termodinamika harmadik f6tetele is kovetkezik. A ponto
sabb ertelmezes kedveert meg kell jegyezni, hogy itt az energia kvantaltsaganak 
is fontos szerepe van. U gyanis a kvantumelmelet alapjan az energia diszkrel 
szintekkel rendelkezik, es a homerseklet zerushoz tartasaval a molek ularis 
~crjeszl6desck olyan kicsikke v<ilnak, hogy nem tudj<ik a rendszert az alUptllla
polhbl az e1so energiaszintre cmclni. Az alap{lllapot altul{lhan ncm clfajult, czert 
\:suk egyfelekeppen vulbsul meg;!J= I, amibi)1 S~O ad6dik. 
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Emlitettiik mar, hogy tokeIetesen zart rendszer nines a termeszetben, mert a 
kornyezettel vale egeszen kiesi kolcsonhatas makroszkopikus rendszerekben a 
vegtelen kozeli energiaszintek kozott atmeneteket okoz, es emiatt a makroalla
pot energiajaban mindig van egy kis ~E bizonytalansag. A mikroallapotok 
szamanak a meghatarozasanal ezt figyelembe vessziik ugy, hogy az E es az 
E+ t5E energiakozbe es6 allapotokat szamoljuk meg. Mivel az Q az en tropia 
definici6jaban benne van, felmeriil a kerdes, hogy a ~E energiabizonytalansag 
mekkora elterest okoz az entropiaban. 

A mikroallapotok Q(E, t5E) szamat irjuk fel a kovetkez6 alakban:* 

Q(E, ~E) = w(E)t5E. (3.16) 

weE) az egysegnyi energiak6zbe es6 allapotok szamat, az un. allapotsiiriiseget 
jelenti. Gondoljunk valamilyen makroallapotra, amelynek allapotszamat ket 
kiilonboz6 t5El> illetve ~E2 bizonytalansaggal adjuk meg. Megmutatjuk, hogy 
makroszkopikus rendszerekneI a ket entr6pia kozotti elteres merhetetleniil kicsi. 
A mondottak szerint: 

Ebb61 
In Q(E, t5E1) = In weE) + In t5El> 
In Q(E, t5E2) = In weE) + In t5E2. 

A ket kifejezes kiilonbsege In ~Edt5E2' Az energiabizonytalansagok hanyadosat 
esak beesiilni tudjuk. Esszerii az a felteves, hogy a ket bizonytalansag osszemer
heto, vagyis a hanyadosuk egysegnyi nagysagrendii. Ekkor a hanyados logarit
musa gyakorlatilag zerus. Ez igaz meg akkor is, ha azt a szeIs6seges esetet 
vessziik, amikor a t5E1/~E2 hanyados a rendszer szabadsagi fokainak a szama
val egyforma nagysagrendii. Makroszkopikus testeknel ugyanis I ~ 1024

, es 
ebb611n I ~ 55. Masreszt nagy szabadsagi foku rendszerekneI weE) ,...., pI, ahol 
az (X egy nagysagrendii szam, ezert In weE) ,...., (XI In E, ami az I nagysagrendjebe 
esik. Emellett az In I mindenkeppen elhanyagolhatoan kiesi. Osszefoglalva 
megallapithatjuk, hogy a t5E energiabizonytalansag makroszkopikus rendsze
rekneI az entropia kifejezeseben gyakorlatilag nem jatszik szerepet. 

Az elmelet alkalmazasanal latni fogjuk, hogy a (3.15) keplettel definialt 
en tropia val6ban megegyezik a Clausius altai bevezetett termodinamikai entr6-
pia val. A statisztikus fizikai definiei6hoz kot6d6 szemleletes es egyszerii ertelme
zest a termodinamikai megfogalmazassal egybevetve, vilagosan latszik, hogy a 
termodinamikaban a mikrofizikai folyamatoknak az ered6 hatasa (kozeperteke) 
nyilvanul meg. Az entr6pia valosziniisegi jellege azt mutatja, hogy a folyamatok 
soran a rendszer az entr6pia maximuma fele tart, de nem toretleniil, hanem 
rendkiviil kiesi valosziniiseggel ugyan. neha esokken is az entropiaja. 

• lIa a M: clcg kicsi, ukkor cz II fcliras mcglchctil. 
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35. A homerseklet es a nyomas ertelmezese 
a statisztikus mechanikaban. A kemiai potencial 

A h6mersekletnek es a nyomasnak statisztikus fizikai definici6jat az egyensu
Iyi allapotnak az el6z6 pontban megfogalmazott felteteleb611ehet a legegysze
riibben szarmaztatni. Nevezetesen azt kell megvizsg::ilnunk, hogy adott kiils6 
feltetelek mellett milyen tovabbi megszoritasokkal veszi fel az allapotszam vagy 
az entr6pia a maximumat. Ezek a megszoritasok termeszetes modon vezetnek 
a h6merseklet es a nyomas definici6jahoz. 

E, V, N 

38. dbra 

Gondoljunk el ismet egy zart rendszert. Energiaja legyen E, terfogata V es a 
rendszert alkot6 reszeeskek szama N. Vagjuk kette a rendszert ket kisebb reszre. 
amelyek szinten makroszkopikusak. Az allapotukatjellemz6 megfelel6 parame
tereketjeloljiik E 1-, V1-, Ncgyel, illetve E 2-, V2-, N2-vel (38. abra). Ezek a zart 
rendszert jellemz6 megfele16 mennyisegekkel a kovetkez6 kapesolatban van
nak: 

E1 + E2 = E, 
V1 + V2 = V, 
N1 + N2 = N. 

(3.17a) 
(3.17b) 
(3.17e) 

A kettevagassal keletkezett ket reszt a kes6bbiekben reszrendszernek fogjuk 
ncvezni. Feltetelezziik, hogy a rendszer vizsgalt allapota meg nem egyensulyi 
;'dlapot. A reszrendszerek mikroallapotainak a szamat Q I (E1 , VI' N I )-gycl, 
illctve Q 2(E2• V 2' N 2)-vel jelolve. a zart rendszcr E, V. N parameterekkel jcllcm
I.cll makroallapotat megvalosit6 mikroallapotok szama: 

(3.1 X) 

A hal oldalon a rendszer allapotsz{lIn.iban vitltOl.()kcnt fCltiintcttiik az HI' VI' NI 
paramctcrckct is. Ezck fiiggctlcn v;",ltod)knak tckinthc\i)k, ugyanis az I~'I' VI' N I, 
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E2, V2, N2 hat mennyiseg koziil harmat meghattiroznak a (3.17) mellekfeltete
lek. Az termeszetesen a kiilso koriilmenyeken mulik, hogy melyik valtoz6k 
lesznek fiiggetlenek. Mi most az E1-et, V1-et, N1-et valasztottuk. Ezek azok a 
parameterek, amelyeket korabban O(k-val jeloltiink. Az egyensulyhoz vezeto 
folyamat soran ezek fiiggetleniil valtoznak, es az D allapotszam valtozasat 
eredmenyezik. Az egyensulyra az jellemzo, hogy D ott felveszi a maximumat. 
A maximum helyet a fiiggetlen valtoz6k szerint kepezett derivaltak zerus ertekei 
hatarozzak meg. 

Vegyiik eloszor azt a specialis esetet, amikor a ket reszrendszer terfogatai es 
reszecskeszamai kiilon-kiilon is alland6ak az egyensulyhoz vezeto folyamat 
soran. A valtozas egyediil abban nyilvlinul meg, hogy a ket rendszer energiat 
tud egymasnak atadni, illetve atvenni. Az energiacsere azert lehetseges a resz
rendszerek kozott, mert valamilyen kolcsonhatas van kozottiik. Ha ilyen nem 
lenne, akkor az egyensuly sohasem kovetkezne be. Az egyensulyhoz vezeto 
folyamat mindenkeppen valamilyen kolcsonhatas kovetkezmenye. Ez egyuttal 
azt is jelenti, hogy a (3.17a) egyenlet szigoruan veve nem igaz. Az egyesitett 
rendszer E energiaja nem egyszerii osszege a reszek energiainak, hanem E' 
kolcsonhatasi energia is szerepel az egyenlet bal oldalan. Feltessziik azonban, 
hogy ez a kolcsonhatas nagyon gyenge, es az E' elhanyagolhat6an kicsi mind 
az E1> mind az E2 mellett: E' «E1, E2. A (3.17a) egyenlet ilyen ertelemben 
veendo. 

Az E1 energiat tekintjiik fiiggetlen valtoz6nak, a tobbi parametert alland6 
ertekeken tartjuk. Keressiik azt az E1 energiaerteket, amelynel beall az egyen
sUly. Ez akkor kovetkezik be, amikor az D(E, V, N, E 1) allapotszam eleri a 
maxi~umat. Ennek az a feltetele, hogy .o-nak az E1 szerinti derivaltja az 
E1 = E1 helyen zerussa valik. A (3.18) egyenletbol differencialassal ad6dik: 

(
8D) =(8.01) Dz{E2)+D

1
(E1) (8D2) .dE2 =0. 

8E1 El~El 8E1 El~El 8E2 E,=E, dEl 

Osszuk el ezt az egyenletet DID 2-Vel, majd vegyiik figyelembe, hogy a (3.17a) 

k 'fi" . dE2 ' 
1 eJezes mlatt - = - 1. Igy a kovetkezo egyenloseget kapjuk az egyensulyi 

dEl 
allapot feltetelere: 

1 (8.01) 1 (8D2) 
.o1(E1) 8E1 El~El = D2(E2) 8E2 E2~El' 

Ez nem mas, mint a 

(3.19) 

egycnl6scg. Jcl61jiik fJ,-vel az Q, allapotsdtm logaritmusanak E, szerinti derivalt
jlll: 
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. = (8 In .oi ) 
P, 8E.' 

I 

i= 1, 2. (3.20) 

Az egyensulyi allapot tehat akkor kovetkezik be, amikor a ket rendszerre 
vonatkoz6 Pi parameterek megegyeznek. A korabbi tanulmanyainkb6l tudjuk, 
hogy az ilyen pusztan energiacserevel kapcsolatos, az egyensulyhoz vezeto 
folyamatoknal a homerseklet az ami kiegyenlitodik. A P tehat a homersekletnek 
valamilyen fiiggvenye. Kesobb latni fogjuk, hogy a termodinamikaban beveze
tett abszolut homerseklettel akkor kapunk egyezest, ha a homersekletet a 

1 
T=-

kP 
(3.21) 

keplettel definialjuk. A k mennyiseg a kinetikus gazelmeIetben (2.28) keplet utan 
bevezetett Boltzmann-alland6. . 

A homersekletnek (3.21) definici6ja egyebkent logikus kovetkezmenye az 
entr6pia (3.15) definici6janak. U gyanis a (3.15), valamint a (3.20) kifejezes 
alapjan: 

1 (8S) 
P = k 8E ' 

(3.22) 

amibol a termodinamikab61 j6l ismert 

~ = (~~)V'N (3.23) 

kepletet kapjuk. 
A homersekletnek az allapotszam logaritmusara alapozott (3.21) es (3.20) 

bevezetese teljesen altalanos. Szemleletes jelentest akkor kap, amikor a statiszti
kus mechanikat konkret rendszerekre, pl. gazra vagy szilard anyagra alkalmaz
zuk. 

Vegyiik most azt az altalanosabb esetet, amikor a folyamat soran a ket 
reszrendszer nemcsak energiat tud cserelni egymassal, hanem a terfogataik is 
valtozhatnak. Gondoljunk peldakent mozgathat6 dugattyuval ellatott henger
re, amelyben a dugattyu mindket oldalan gaz van, es ezek alkotjak a ket 
reszrendszert. A teljes rendszert most is zartnak, a kornyezetetol teljesen elszige
lcltnek gondoljuk. A valtozas most abban all, hogy valtozhatnak a reszrendsze
rek E l' E2 energiai es a VI' V 2 terfogataik, de az egyesitett rendszer osszenergitl
ja es osszterfogata nem valtozik. Vagyis a (3.17a) es (3.17b) egyenlel johh 
oldal{m mind az E, mind a V {tlland6. [gy a negy valtozo k6ziil csak kcll() 
fiiggetlen. Valasszuk fiiggetlen v{t1tOl.()nak az E .-et cs a V.-ct. A (3. 17a )-hbl cs 
CU 7h)-hol kovetkezik, hogy a dl:' 2 ~ .- dE., dV 1 = - dV •. Az egycnsuly feltc
lcle az, hogy it teljes zart rendszcr !J .~ U.!J 1 lillapolszarna Icgycn maximltlis. 



Ez olyan El es V1 ertekeknel kovetkezik be, amelyeknel az .Q-nak E 1, illetve V1 

szerinti parcialis derivaitja eltiinik. 

dE2 dV2 Vegyiik figyelembe, hogy - = -1, - -1, es osszuk el mindket egyenle-
dEl dV1 

tet Q 1.0 2-vel. fgy az egyensuly feltetelere a 

(3.24) 

(3.25) 

egyenlosegek egyiittes fennallasat kapjuk. A (3.24) megegyezik a (3.19) feltetel
leI, a (3.25) ehhez ujkent jarul hozza. Vezessiik be a 

a In.Q j 

Yi = ---aY' i = 1,2 , 
(3.26) 

jelolest. Az egyensuly (3.24) es (3.25) feltetele ezekkel a jelolesekkel: 

Pl(E1) = P2(E2); Yl(C\) = Y2C(2). (3.27) 

Ha a ket rendszert elvalaszto feliilet a reszecskek cserejet is megengedi, akkor 
az Nl es N2 reszecskeszamok is valtozhatnak, de a reszecskek Nl + N2 = N 
osszes szama kozben allando marad. A fentiekhez hason16 gondolatmenettel 
adodik, hogy a (3.27) egyensulyi feltetelek kiegesziilnek meg egy egyenlettel, 
nevezetesen fenn kell allni a 

(3.28) 

egyenlosegnek is. Jevel a 

(3.29) 

parcialis derivaltat jel()ltiik. Az N; reszecskeszamot ugy tekintettiik, mintha 
folytonos valtoz() lenne. A vizsglliatainkhan igen nagy reszecskesz[unu rcndsze
rekr61 van sz<'>, c/.ert az N szcrinti V:'tltOl.:'IS kV:'IZifolytonosnak vchcti). 
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Ayes <5 parameterek fizikai jelenteset a kovetkezokeppen lehet meghatarozni. 
Vegyiik a rendszer egy makroallapotanak infinitezimalis megvaltozasat. Ennek 
megfelel: 

d(ln.Q) = (a In Q) dE + (a In .0) dV + (a In .0) dN, (3.30) 
aE N,V av N,E aN E,V 

ami a fenti jelolesekkel kifejezve: 

d(ln.Q) = P dE+ y dV + <5 dN. 

Az entropia (3.15) es a homerseklet (3.21) definiciojat figyelembe veve, ez a 
kovetkezokeppen irhato: 

dE = TdS-ykTdV-JkTdN. 

Osszehasonlitva a termodinamika masodik fOtetelenek temakoreben megismert 
(1.140) egyenlettel, latjuk, hogy azzal teljesen megegyezik, ha ayes <5 paramete
reket a nyomassal, illetve a kemiai potenciallal hozzuk kapcsolatba a 

p 
y = kT' 

osszefiiggeseknek megfeleloen. 

J= Jl 

kT 
(3.31) 

A ket makroszkopikus rendszer egyesitesevel keletkezett zart rendszerben 
olyan termodinamikai folyamatok mennek vegbe, amelyek a homerseklet, a 
nyomas es a kemiai potencial kiegyenlitodesehez vezetnek. Az egyensulyra a 

(3.32) 

egyenlosegek a jellemzoek. U gyanerre az eredmenyre jutottunk a fenomenolo
giai termodinamikai targyalasban is. 

Tanulsagos az egyensulyhoz vezeto folyamatnak egy kicsit reszletesebb elem
zese. Vegyiik peldaul azt az esetet, mikor csak energiacsere van a k6t rendszer 
kozott, a terfogatok es a reszecskeszamok kiilon-kiilon is allandok. Lattuk, 
hogy ez a homerseklet kiegyenlitodesere vezet. Az allapotszam kozben no, tart 
a maximumhoz. Az In.Q ido szerinti derivaltja ennek megfeleloen pozitiv. frjuk 
ezt fel. 

d d d aln.QldEl aln.Q2 dE2 dE, 
-(in .0) = - (In .0 1) + - (In .0 2) = -- + ----------
dt dt dt aE, dt aE2 dE, dt 

dE, 
= cp, - P2) - > O. 

dt 
(3.33) 

Tegyiik rei. hogy az I-es indcxu reszrendszcr vesz at cncrgiilt a m{lsiktbl. tch{lt 
df:, 

> O. Az egesz kifcjczesnck pozilivnak kcll Icnnic. czert a tnllSik tenyc/.(1 is 
til 
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az. fgy azt kapjuk, hogy PI > P2' ami annak felel meg, hogy TI < T2. Az energia 
tehat a magasabb homersekletu rendszerrol megy at az alacsonyabb homersek
letube. Ez a megallapitas a megfigyelesekkel es a fenomenol6giai elmelettel teljes 
egyezesben van. A (3.33) egyenletbol egyuttal az is kovetkezik, hogy a homer
seklet az energianak mono ton novekvo fiiggvenye, ugyanis TI az EI-gyel egyiitt 

no: dT > O. Hasonl6 megfontolasok tehetok a nyomassal es a kemiai potencial-
dE 

lal kapcsolatban a kiegyenlitodes iranyat illetoen. 

36. A zart fizikai rendszer statisztikus 
termodinamikaja 

Foglaljuk ossze a zart rendszerre vonatkoz6 eddigi fontosabb eredmenyein
ket. 

Az elso megallapitasunk arra vonatkozott, hogy szigoru ertelemben veve 
nincs is zart makroszkopikus rendszer, mert a kornyezettel mindig van val ami 
egeszen gyenge kolcsonhatas, ami a suru energiaszintek kozott okoz atmenete
ket, es emiatt a makroszkopikus rendszerek energiajat csak egy kis JE bizonyta
lansaggal ismerjiik. Az E, V, N, O(k parameterekkeljellemzett makroallapot tehat 
ugy ertendo, hogy a rendszer energiaja az E es E+ JE energiakozbe esik. 

Egy makroallapot tobb mikroallapottal val6sithat6 meg. Ezek a mikroalla
potok a priori egyforman val6szinuek. Az energiakozben levo mikroallapotok 
bekovetkezesenek a Wi val6szinusege alland6: 

{
all.; ha E ~ Ei ~ E+JE (3.34) 

Wi = W = 0, az energiakozon kiviil. 

w ------

E E+o[ E 

. Wahra 
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Az alland6 erteket a Wi val6szinuseg L Wi = 1 normalasi felteteletx)l szamitjuk 
i 

ki. Az osszegezes az energiakozben levo valamennyi mikroallapotra ertendo. 
Ezek szama D(E, V, N, O(k)' ezert a 

(3.35) 

A zart rendszer allapotainak (3.34) val6szinusegi eloszlasat mikrokanonikus 
eloszlasnak nevezziik. Ezt a 39. abran feltiintetett fiiggvennyel abrazoljuk. 
A klasszikus fizikai hataresetben, amikor a makroszkopikus test energiaszintjei 
osszemos6dnak (azt mondjuk, hogy kvazifolytonosak), a (3.34) helyett a 

dw = CJ(~- E) dt! (3.36) 

irhat6. Itt J(t! - E) a Dirac-fete delta szimb6lumot jelenti. * 
Az egyenlo val6szinusegek elvebol kovetkezik, hogy egy makroallapot annal 

val6szinubb, minel tobb mikrmillapottal val6sithat6 meg. A legval6szinubb 
.iIlapothoz tartozik a legtobb mikroallapot. Ezt nevezziik a zart rendszer egyen
sulyi allapotanak. Mi az egyensulyban levo makroszkopikus rendszerek fizika
jat vizsgaljuk, ezert ennek meghatarozasa az elso feladatunk. A megoldas 
egyszeru: felirjuk az allapotszam D(E, V, N, O(k) kifejezeset, majd megkeressiik 
cnnek maximumat. Ez azoknal az a.k ertekeknet lesz, melyekre az D-nak O(k 

szerinti derivaltjai eltunnek. Ezek az egyenletek adjak meg az egyensuly feltete
kit. 

A statisztikus mechanika es a termodinamika kozotti kapcsolatot az entr6pia 

S = kInD (3.15) 

ddinici6ja teremti meg. Az D allapotszam ismereteben azonnal felirhatjuk a 
rendszer entr6piajat, es ebbol mar a termodinamikaban megismert egyenletek 
fclhasznalasaval kiepithetjiik a rendszer egyensulyi termodinamikajat. Az elozo 
pontban lattuk, hogyan ertelmezziik a homersekletet, a nyomast es a kemiai 
potencialt. Ezek utan egyenes uton haladhatunk elore. Nevezetesen, az ismert 
kcpletekkel szarmaztatjuk az F szabadenergiat, a H entalpiat es a G szabaden
talpiat: 

F= E-TS, 
H = E+pV, 
G = F+pV = H-TS. 

(3.37a) 
(3.37b) 
(3.37c) 

I 'jek bol pI. egyszeruen ad6dik az alland6 terfogaton, iIletve alland6 nyomason 
veil molho. 

(3.38a) 

• NUKY Karoly: Jo:lcklrodinllmikll. Tllnkiinyvkilld6, BudllpCHI. II}II~. 11ft. II . 
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(3.38b) 

A termodinamika masodik es harmadik fOtetele az entropia (3.15) definicioja
val statisztikus ertelmezest nyer. Eszerint a rendszer a termodinamikai folyama
tok soran a kisebb valosziniisegii kezdeti allapotbOl a nagyobb valosziniisegii 
vegallapotba jut, de nines kizarva az sem, hogy kozben kisebb valosziniisegii 
allapotok is bekovetkeznek. Az egyensuly a legvalosziniibb allapot, de e kornl 
is vannak ingadozasok. 

Visszaterve az Q(E, V, N, O(k) allapotszam meghatarozasahoz, tesziink egy 
megjegyzest. Mint tudjuk, Q az E es E + JE energiakozbe eso alIa pot ok szamat 
jelenti. Kis JE energiakozre szoritkozva, ez a (3.16) alakba irhato: 

Q = w(E)JE. (3.39) 

Most megmutatjuk, hogy az weE) allapotsiiriiseg az E-neI nem nagyobb 
energiaju allapotok Qo(E, V, N, O(k) szamabol E szerinti derivalassal adodik. Az 
Q -t a klasszikus fizikai targyalasmodban a (3.6) es (3.2) keplet alapjan szamit
h:tjuk ki ugy, hogy az integracios tartomany also hatarat E=O-nak vessziik: 

Qo(E, N, V'O(k) = h3~N! f .. J dq1 .. ·dq3N dp1 .. ·dp3N· 
0;;; E(P, q) ;;; E 

Az Q es Q o definiciojabol kovetkezik: 

Q(E) = Qo(E+JE)-Qo(E)· 

(3.40) 

Sorbafejtiink JE szerint, figyelembe vessziik, hogy kis JE-rol van szo, es 
emiatt a linearis tagnal megallunk. fgy a keresett kifejezest kapjuk: 

Q(E) = dQo(E) JE. 
dE 

A (3.39) keplettel osszevetve, az weE) allapotsiiriisegre adodik: 

dQo(E) 
weE) = dE . 

(3.41) 

(3.42) 

Az alkalmazasok tobbsegeneI az Qo-t konnyebb felirni, mint az Q-t, ezert 
altalaban az Q o kifejezesebol indulunk ki. 

Az elmondottak szemleItetesere vegyiik az egyfajta N szabadreszeeskekbol 
allo rendszert. A reszeeskek ko1csonhatasilt rendkiviil gyengenek tetelezziik fel, 
oly annyira, hogy a rendszer energiajill1ak kifejczeseben a ko1csonhatasi energia 
elhanyagolhatl) legyen a reszecskek mozg[lsi energiaja mellett. Valami egeszen 
gyenge k6\cs(lnhatas azonban kell uhhoz, hogy az cgyensuly kialakulhasson. 

22~ 

Tehat: 
3N P~ 

E= L _1. 

j=l 2m 

Eloszor az Q o allapotszamot hatarozzuk meg a (3.40) keplet alapjan. Mivel 
a reszeeskek teljesen szabadok, a helykoordinataik egymastol fiiggetleniil val
tozhatnak a V terfogaton beliil, ezert a szerintiik vett integral egyszeriien a 
V terfogat N-edik hatvanya lesz: VN. Az impulzuskomponensek szerinti integral 
pedig a 3N-dimenzios impulzusterbeli V2mE sugaru gomb terfogataval e~yezik 
meg. Ez a terfogat a Fiiggelek F.2 pontja szerint: 

rc 3N/2(2mE)3N/2 

r(~; +1) . 
1 tt r (3; + 1) a gamma-fiiggvenytjelenti. Vegiil is Qo-ra a kovetkezo kifejezest 

kapjuk: 

3N 
VN(2rcmE)2 

Qo(E) = . 

h3NN! r(3; + 1) 
(3.43) 

Hbbol az E szerinti differeneialassal a (3.41) alapjan kapjuk meg a keresett Q(E) 
:'dlapotszamot. 

3N 
VN(2rcm)2 3 3N -1 

Q(E) = - NE 2 JE = weE) JE. 

h3N N! r C; + 1) 2 
(3.44) 

I ,;Ilszik, hogy az Qo allapotszam es az weE) allapotsiiriiseg nagy jIf eseten igen 
3N 3N 

gyorsan novekszik az energiaval. U gyanis nagy N-re 2 - 1 ::::::; --:2-- , es igy 

3N 
w(E),...., £2. 

M:'lsreszt nagy £ ertekekre a gumma-fiiggvenynek is van egy jol haszncUhatb 

(3N ) (3N),'N/
2 ;Ivimptotikus alakja: r 2 + 1 ::::::; 2e ' ha N» I. 

Hzck tigyclcmbevctelevel a (1.43) cs a (1.44) idlapotszillnokra a kiivclkcz() 
aszimptotikus kifcjczcsck ad()(Jnak. 
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Nagy N-ekre tebat: 
3N 

V
N 

(4nemE)2 
Do(E) = h3N N! 3N 

3N . 
V

N (4nemE)2 3N 3N 
w(E) = h3N N! 3N 2E = 2E Do(E)· 

(3.45) 

(3.46) 

A kovetkezo lepes az entr6pia kiszamitasa. Ehhez a (3.15) keplethez nyulunk 
vissza. Mielott ezt alkalmaznank, megmutatjuk, hogy nagy szabadsagi foku 
rendszerek eseten az In D(E) helyett vehetjiik az In Qo(E)-t is. E ket kifejezes 
kiilonbsege nagy N-ekre elhanyagolhat6an kicsi. Ugyanis a (3.39), valamint a 
(3.45) es a (3.46) egyenlet alapjan ad6dik: 

3 JE 
In Q(E) = In Qo(E) + In - N+ In -. 

2 E 

Ebbol a kH kifejezes kiilonbsege: 

(
3 JE) In Q(E)-In Qo(E) = In 2 N E . 

A ~ N J: ~ N egyenlotlenseg alapjan mondhatjuk, hogy a kiilonbseg legfeljebb 

3 
In N. Mivel az Q o '" E 3N12, ezert In Q o '" - Nln E» In N. A ket kifejezes 

2 
kiilonbsege tebat elhanyagolhat6an kicsi az In Q o mellett, ha N» 1. A makrosz
kopikus testek entr6piajara a (3.15) helyett tebat hasznalhatjuk az 

S = k In Do 

definici6t is. A (3.15) es a (3.47) keplet kozotti elteres lenyegtelen. 
A (3.47) es a (3.45) keplet alapjan ad6dik: 

[
V 3 2E (2nm)3/2eS/2] 

S(E, N, V) = kN In N + 21n 3N + In h3 . 

Itt felhasznaltuk a Stirling-kepletet, miszerint 

InN! ~ NlnN-N. 

(3.47) 

(3.48) 

(3.49) 

Az Do allapotszam, illetve az entr6pia kifejezeset ismerve, a (3.23) es (3.26) 
kifejezesbol egyszeriien kapjuk: 
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3 Nk 

2 E 
amibol if= 

E 

N 

3 
kT' 

2 ' 
(3.50) 

~ = (:~)EN 
Az ut6bbi az idealis gaz allapotegyenlete: 

pV = NkT. 

Nk 

V 

(3.51) 

A (3.37) kepletek felhasznalasaval megkapjuk a tovabbi termodinamikai 
fiiggvenyeket, amelyekbol azutan a termodinamikaban megismert osszeftigge
sek alapjan szamithat6k ki mindazok a mennyisegek, amelyek a rendszer termo
dinamikajat jellemzik. 

37. A Gibbs-fele kanonikus eloszhis 

Eddig zart rendszerek statisztikus termodinamikajaval foglalkoztunk. Az 
ilyen rendszerek kvantumallapotainak val6sziniisegi eloszlasat a (3.34); (3.35) 
mikrokanonikus eloszlas adja meg. Az elozo pontban osszefoglaltuk, hogyan 
lehet ebbol kiindulva kiszamitani az egyensulyi allapotot jelIemzo fontosabb 
flzikai mennyisegeket. 

A gyakorlati elet altaI felvetett problemak kozott gyakoribb az olyan rendsze
rek tanulmanyozasa, amelyek termikus kolcsonhatasban vannak a kornyeze
I iikkel. A feladat pontos megfogalmazasa celjab61 gondoljunk el egy makrosz
kopikus testet, amely resze egy nala sokkal nagyobb rendszernek. Az elobbi lesz 
a vizsgaland6 makroszkopikus rendszer, amit reszrendszernek fogunk nevezni, 
az ut6bbi pedig a kornyezet, amellyel termikus kolcsonhatasban van. A kornye
I.etrol feltessziik, olyan nagy, hogy a homerseklete vegig alland6 marad, mikoz
hen a vizsgalt reszrendszernek energiat ad at vagy vesz fel tole. Az ilyen rendsze
reket neveztiik a bevezeto reszben (hisd 1. pont) hotartalynak. A kolcsonhatas-
1'(')1 ismet feltetelezziik, hogy gyenge. Pontosabban sz6lva, azt tessziik fel, hogy 

hotartcily 

E 

t' 
k 

4(), tlhra 

231 



a test es a hotartaly kozotti ko1csonhatasi energia elhanyagolhat6 mind a test, 
mind a hotartaly energiajahoz kepest. A makroszkopikus test a hotartallyal 
egyiitt egy zart rendszert alkot az elozo pontokban kifejtett ertelemben. A zart 
rendszer energiajat E-vel, a hotartalyet E~-val, a vizsgalt reszrendszeret Eevel 
jeloljiik (40. abra). Az indexek a mikroallapotokat jellemzo kvantumszamok 
osszesseget jelolik. A ko1csonhatas gyengesegere tett felteves miatt a testbol es 
a hotartalyb61 a1l6 zart rendszer energiaja a ket resz energiainak osszegevel 
egyenlo: 

E;+ E~ = E = alland6.* (3.52) 

Mind a test, mind a hotartaly makroszkopikus, ezert egy adott makroallapotuk 
nagyon sok mikroallapottal val6sithat6 meg. A megfelelo allapotszamokat 
O-val, 0' -vel es Oo-valjeloljiik. A test es a hotartaly a megfelelo mikroallapotai
kat egymast61 fiiggetleniil vehetik fel, ezert az egyesitett rendszer mikro,Hlapo
tainak a szama a reszrendszer es a hotartaly allapotszamainak szorzataval 
egyenlO: 

0 0 = QO'. (3.53) 

Benniinket elsosorban az erdekel, hogy a vizsgalt reszrendszer milyen val6szi
niiseggel veszi fel az egyes mikroallapotait. Az E; energiahoz a reszrendszernek 
O(E;) szamu allapota tartozik. Mi most kiszemeliink ezek koziil egyet, az i 
kvantumszamoknak megfelelot, es azt kerdezziik, mi annak a val6sziniisege, 
hogy a reszrendszer az ad ott pillanatban eppen ebben a kiszemelt kvantumalla
potban legyen. Kozben a hotartaly az E - E; = E~ energiaju allapotai koziil 
barmelyikben lehet. Pontosabban sz6lva, barmelyik kvantumallapotban, 
amelynek E~ energiaja az E - E; es az E - E; + t5E energiakozbe esik. Ezeknek 
az allapotoknak a szama a korabban mondottak szerint O'(ED. A keresett 
val6sziniiseg megtalalasahoz az a felismeres vezet el benniinket, hogy ez meg
egyezik annak a val6sziniisegevel, hogy a teljes zart rendszert olyan allapotban . 
talaljuk, amelyben annak E energiaja ugy oszlik meg a reszrendszer es a hotar
taly kozott, hogy az elobbie E;, az ut6bbie pedig E~. Mivel a zart rendszer 
egyensulyi allapotaban minden mikroallapot egyforman val6szinii, a keresett 
val6sziniiseg aranyos lesz az adott allapothoz tartoz6 mikroallapotok szamaval, 
ami eppen O'(E~). Tehat 

W;(Ei) = CQ'(E- EJ (3.54) 

Az aninyossagi tenyezot a L wj(E;) = I normalasi feltetelbol hatarozzuk meg. 
; 

• AT. allandl'> ugy crtcnd!), mint kor{lhhan: MI hiwnyhllans(lg crcjcig ;llIlInd(). mivcl a kiiksiinha
htst nem Ichct tcljcscn ki/,llrni. 
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Az osszegzes a reszrendszer osszes kvantumallapotara tortenik. fgy ad6dik: 

O'(E- E;) 
w;(E;) = IP'(E- E;) . 

; 

(3.55) 

A feltevesiink szerint a hotartitly sokkal nagyobb, mint a reszrendszer, ezert 
az energiakra fenmillnak a kovetkezo egyenlotlensegek: 

(3.56) 

Az E;«Emiatt termeszetesnek tunik az a gondolat, hogy az O'(E- E;) allapot
szamot sorbafejtsiik az E;/ E szerint, es a linearisnal magasabbrendii tagokat 
kicsinysegiik miatt elhagyjuk. Azt remeljiik, hogy igy olyan egyenlethezjutunk, 
amelybol mar egyszeriien kiszamithat6 az 0' mint az E; fiiggvenye. Ezzel az 
okoskodassal azonban van egy kis baj. Nevezetesen az, hogy az 0' hatvanysora 
lassan konvergal, es emiatt nem eleg az E;-ben linearis tagot megtartani, hanem 
tovabb kellene menniink. Az viszont nem vezet a ceIhoz. Konnyii belatni, hogy 
ez val6ban igy van. A hotartaly egy nagy szabadsagi foku makroszkopikus 
;endszer. Jelentse /' a szabadsagi fokainak a szamat. Az elozo pontban tanultak 
szerint: 

( £.)Af 
Q'(E- E;) '" (E- EY/' = Elf 1- ~ , (3.57) 

ahol 2 egy egysegnyi nagysagrendii szamot jelol. Fejtsiik Taylor-sorba az 

( 
£.))'/' 

E"r 1 - ~ fiiggvenyt az E; = 0 hely kornyezeteben. 

( 
E)lf ( E 1 E2) E).j' 1 -; = E).j' 1 - 2/, ~ + :2 2 /' (2/, - 1) E~ +... . 

Annak a feltetele, hogy a masodfoku tag elhanyagolhat6 kicsi legyen a linearis 
mellett az, hogy a kdto hitnyadosa sokkal kisebb legyen egynel. Vagyis: 

2E E 
£.« ~-. 

, 2/, - 1 /' 

1\ Z E; energianak tehitt sokkal kisebbnek kellene lennie az egy szabadsagi fokra 
jula energianal. Mivel az ut6bbi kT nagysagrendii, az egyenlotlenseg altahiban 
IH.:m teljesiil, ezert a masodfoku tag nem hagyhat6 el az elsOfoku mellett. 

A bajon ugy segitiink, hogy az Q' helyett annak logaritmusat fejtjiik Taylor
sorba, mert annal ilyen gond nem fordul eli). A (3.57) osszefiigges ~""pj[lIll[,tszik 
IIgyanis, hogy 

In !J' (E, E/) .. In (CH'/') 2/" f f (
H/ I 1:/ ) 

, H 2 HZ . . . • 

2.n 



ahol C a (3.57)-beli aninyossagi tenyezotjelenti. A masodfoku tagnak a linearis
E-

hoz val6 aranya -' . Ez a felteves szerint sokkal kisebb I-nel, ezert a masod-
2E 

es annal magasabbfoku tagok nyugodtan elhanyagolhat6k. Ennelfogva: 

(0 In Q' (E'») In Q' (E- E j ) ~ In Q' (E)- ,k E
j
• 

OEk E.=E 
k 

(3.58) 

A hotartaly homersekletet a (3.20) es (3.21) keplet alapjan a 

1 (0 In Q' (ED) p=-= 
kT oE~ E'=E • 

(3.59) 

keplettel definialjuk. Ez a definici6 osszhangban van azzal a fenti megallapita
sunkkal, hogy a hotartaly homerseklete a reszrendszer energiajat61 fiiggetleniil 
alland6. A (3.50) egyenletet figyelembe veve, a (3.58)-b61 egyszeriien ad6dik: 

-~ 
Q' (E- Ej ) = Q' (E)e kT. (3.60) 

Az Q' allapotszamnak ezt a kifejezeset a (3.55) osszefiiggesbe beirva, megkapjuk 
a keresett val6szimlsegeloszlast. 

Q'(E) - ~ 
w.(E-) = e kT 

" "IQ'(E-Ej ) • 
(3.61) 

j 

Az exp ( - :~) tenyezo alland6 egyiitthat6jat celszerii az allapotszamok 

helyett a val6sziniiseg "I Wj = 1 normalasi felteteleb61 meghatarozni. fgy vegiil 
j 

is a 

1 - ~ 
w.(E-) = - e kT 

" Z 

val6sziniisegeloszlast kapjuk. A 

-~ 
Z = "Ie kT 

j 

(3.62) 

(3.63) 

mennyiseget allapotosszegnek nevezziik. A (3.62) eloszlas a statisztikus mecha
nika egyik alapveto torvenyszeriiseget fejezi ki. Annak a val6sziniiseget adja 
meg, hogy a h6tartallyal termikus kolcsonhatasban lev6 makroszkopikus test 
az i kvantumszamoknak megfelelo allapotat veszi fel. Az allapotOsszeg (3.63) 
kifejezeseben az osszegezes a rendszer kvantumallapotaira ertendO. A (3.62) 
eloszlasfUggvenyt Gihh.\· hatarozta meg c1i)sz()r 1901-ben olyan rendszerekre. 
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amelyek a klasszikus mechanikaval leirhat6k. Ezert nevezziik ezt az eloszlast 
Gibbs-fele vagy kanonikus eloszlasnak. A kvantummechanikara alapozott itteni 
levezetes egyarant hasznalhat6 mind a kvantum, mind a klasszikus targyahis
ban. Ha a rendszert kvantummechanikailag irjuk Ie, akkor az allapotosszegben 
az osszes kvantumallapotra kell osszegezniink. A klasszikus mechanikai hatar
esetben az allapotokat a fazisterben ertelmezett hI nagysagu cellaval reprezen
taljuk, es az osszegzes ezekre tortenik. A termodinamikai hataresetben ez az 
osszeg integrallal fejezheto ki. Figyelembe veve azt, hogy az azonos reszecskek 
nem kiilonboztethetok meg, az allapotosszeg a kovetkezo integrallal adhat6 
meg: 

(3.64) 

A Gibbs-fele kanonikus eloszlasnak megvan az az 6riasi elonye, hogy a 
rendszer anyagi minosegetol es a hotartallyal (kornyezettel) va16 termikus kol
csonhatas jellegetol fiiggetlen. Ez teszi lehetove az igen szeles korii alkalmazasat. 

A (3.62) kanonikus eloszlas termeszetesen az egyensulyi allapotra vonatko
zik. Ha a reszrendszerbol es a hotartalyb61 a1l6 zart rendszer nem lenne egyen
sulyban, akkor a mikroallapotok egyenlo val6sziniisegenek az elve nem lenne 
igaz, ezt viszont felhasznaltuk a (3.62) levezetesenel. 

A kanonikus eloszlassal kapcsolatban meg megjegyezziik, hogy a benne 
szerepl6 T a levezetes ertelmeben a hotartaly (a kornyezet) h6mersekletet jelenti. 
Azonban egyensulyi allapotban a zart rendszer reszeinek h6merseklete meg
egyezik, emiatt a vizsgalt reszrendszer h6merseklete is T-vel egyenlo. * 

Az allapotosszeg (3.63) kifejezeseben az osszegezes a vizsgalt reszrendszer 
mikroallapotaira ertend6. Termeszetesen ezek kozott vannak azonos energiaju
ak, hiszen a makroszkopikus testek energia-sajatertekei elfajultak, vagyis egy 
adott Ej energia-sajatertekhez tobb kvantumallapot tartozik. Ezek szamat 
Q(Ej)-vel jeloltiik. Ennek megfelel6en az allapotosszegben az osszegzes vehet6 
llgy is, hogy az energiaertekek szerint osszegeziink. Ekkor viszont az Ej-nek 
megfelel6 jarulekot meg kell szoroznunkQ(Ej)-vel, mert ennyi Ej energiaju 
;'t1lapota van a vizsgalt rendszernek. Tehat 

_L. 
Z = "IQ(EJe kT. (3.63') 

El 

A kanonikus eloszlas segitsegevel ki tudjuk szamitani a reszrendszer allapota
I()I fiiggo barmely Q(E j ) fizikai mennyiseg kozeperteket a kovetkez6keppen: 

1 _L. 
Q = "I WI Q(E j ) = - "I Q(E j ) e kT. 

I Z j 

(3.65) 

• A resl,rends1.cr lehcl mikros1.kopikus is. I1ycnkor a hiSmerseklcl nl vonalko1.!"lan nem crlclme1.
hd/I. dc II kllnonikus c\os1.\As mosl iN ervenycs II hoturla\y T hilmcrsek\eli:vel. 
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Specialisan a rendszer energiajanak a k6zeperteke: 

aln Z 
£ = "wE = L. I I 

a (kiT) 
az 

(3.66) 

A statisztikus mechanika targyaval kapcsolatban korabban mar emlitettiik, 
hogy itt az a f6 celunk, hogy a rendszer allapotainak val6sziniisegi eloszlasat 
megtalaljuk, es ezzel a rendszerre jellemzQ fizikai mennyisegek kozepertekeit 
kiszamitsuk. Ezeket a kozepertekeket a megfelel6 mennyisegek tenyleges erte
keivel azonositjuk. fgy egy olyan eljarashoz jutunk, amellyel a makroszkopikus 
rendszerek kiilonfele mennyisegeit elmeleti titon meg tudjuk hatarozni. Az 
eljaras persze csak akkor jogosult, ha a kozepertekeknek a tenyleges ertekekt61 
val6 elteresei elhanyagolhat6 kicsik. 

A kanonikus eloszlas megismeresevel abba a kedvez6 helyzetbe keriiltiink, 
hogy ezt az elterest ki tudjuk szamitani. Nezziik pI. az energicit. Az atlagerteknek 
a tenyleges ertekt61 val6 eltereset a 

(3.67) 

energiaingadozassal jellemezziik. 
Szamitsuk ki a negyzetgyok alatti mennyiseget. 

1 - E.L 1 a2z a 1 az 1 ( az ~ 2 

7F ~ z~Eie '~~ z aUS ~ aUT)Z aCT) + Z'~UT)j 

Ezekb61: 

_ (a In Z\2 1 ~ az \2 
(E)' ~ aUT); ~ Z'~UT)/ 

a az 
(dE)' ~ a (kIT) Z a (kIT) 

a£ 
A reszrendszer terfogata alIand6, ezert a - az alIand6 terfogaton vett hOkapaaT 
citasa, vagyis Cy . fgy 

(3.68) 

Az ingadozas merteket a 
A£ VkT2 Cv 

l l 
(3.69) 
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relativ ingadozassal adjuk meg. A Cy hokapacitas es az £ atlagenergia extenziv 
mennyisegek, ennek megfelel6en aranyosak a vizsgalt rendszert alkot6 reszecs
kek (molekulak) N szamavai. A kP ett61 fiiggetlen, ezert 

AE 1 

£ '" J/N' (3.70) 

Makroszkopikus testnel az N igen nagy szam, es igy az energia relativ ingado
zasa elenyesz6en kicsi. Gondoljunk pI. 1 m6lnyi mennyisegii anyagra. Ennel 
N~ 1023

, igy emiatt a AE/£ ~ 10- 11 . Ez olyan kicsi szam, hogy a rendszer 
energiaja nyugodtan azonosithat6 az energia k6zepertekevel, ami egy jol meg
hatarozott ertek. 

Az energia relativ ingadozasara kapott (3.70) eredmeny altai an os an ervenyes 
minden extenziv fizikai mennyisegre. Konnyii belatni, hogy ha Q extenziv, 
akkor A Q '" J/N, Q '" N es emiatt 

AQ 1 

Q '" J/N' 
1 

(3.70') 

A relativ ingadozasokra kapott '" J/N torveny rendkiviil fontos a statisztikus 

mechanika hatekonysaga szempontjab6I. Tulajdonkeppen ezen alapszik az el
meIet fO feladatanak a megval6sithat6saga. A makroszkopikus testeket jellemz6 
fizikai mennyisegek igy kiszamithat6kka valnak, hiszen azok a kozepertekekkel 
azonosnak vehet6k. 

Visszaterve az energia relativ ingadozasat kifejez6 (3.70) keplethez, ismetelten 
megallapithatjuk, hogy makroszkopikus rendszereknel az elhanyagolhatoan 
kicsi. Mas sz6val, az alIand6 h6mersekleten tartott nagy szabadsagi fokti rend
szer energiaja gyakorlatilag a kozepertekkel megegyez6 alIand6 ertek. A rend
szer tehcit jo kozelitessel zartnak tekinthet6. Ez viszont azt jelenti, hogy a 
kanonikus eloszlas helyett a mikrokanonikus eloszlassal is leirhat6 abban az 
crtelemben, hogy az energiaja az E es E + JE kozbe esik. 

Nezziik meg ezt kicsit reszletesebben. Makroszkopikus rendszereknel az E/ 
cnergiaszintek olyan kozel vannak egymashoz, hogy az energia gyakorlatilag 
rolytonosnak vehet6. Ebben az esetben celszerii az E es E+ dE energiakozbe eSt) 
[tllapotok Q(E, dE) szamat a (3.16) keplettel ertelmezett weE) allapotsiiriiseggel 
kifejezni. Eszerint: 

Q(E) = weE) dE. 

Mivel az energiaszintek most folytonosak. ezert annak a kerdesnek van ertelme. 
hogy milyen val6sziniiseggel talitljuk a h6tartallyal termikus kapcsolathan levi; 
rendszert az E es E + dE k()zti energiilju ullapotok I laiameiyikt:ht'll. Ezt a 0.(2)
hill az D(B) ullapotszilmll1ul valll swrztlssal kapjuk meg. ugyanis most arn"ll van 
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sz6, hogy egy adott E energia D-szorosan elfajult, es emiatt az E energiaju 
allapot megva16sulasi eselye D-szor nagyobb, mint az ugyanilyen energiaju, de 
meghatarozott kvantumallapote. A keresett va16sziniiseget WeE) dE-veljelolve: 

1 - ~ 
WeE) dE = 2 m(E)e kT dE, (3.71) 

ahol 
00 E 

2 = S m(E)e - kT dE (3.72) 
o 

a (3.63') allapotosszegnek folytonos energiaszintek eseten ervenyes alakja. A 

1 -~ 
WeE) = - m(E)e kT 

2 
(3.73) 

fiiggvenyt va16sziniisegsiiriisegnek nevezziik. Az m(E) allapotsiiriiseg f szabad
sagi foku makroszkopikus rendszereknel m(E) '" Elf hatvanyfiiggveny szerint 

I no az energiaval. Ez tehat igen gyorsan novekvo fiiggvenye az energianak. Az 
exponencialis tenyezo, az un. Boltzmann-faktor viszont igen gyorsan csokken 
az energia novekedesevel. A ketto szorzatanak eIes maximuma lesz valamilyen 
energianal. Ezt az E energiat a 

----,o(,--Jf'i,--(E)---=------dE),-- = 0 
oE 

feltHelbollehet kiszamitani. Mivel a WeE) dE-nek ugyanott van a maximuma, 
ahol a logaritmusanak, ezert a maximalis va16sziniiseg helyet a 

_o(:-ln_Wi_(~E)~dE)~ = 0 
oE 

egyenletbol szamitjuk ki. Ebbol egyszeriien ad6dik: 

(0 In D(E») 
oE E=E kT 

(3.74) 

Ajobb oldalon a hotartaly homerseklete szerepel, a bal oldali differencialhanya
dossal pedig a reszrendszer 1; homersekletet definialjuk a 

o In D(E) 
(3.74') 

keplet szerint. A (3.74) egyenloseg igy azt az ismert tenyt fejezi ki, hogy az 
egyensulyi allapotban a reszrendszer homerseklete megegyezik a hotartaly ho
mersekletevel: 1; = T. 

Megvizsgaljuk a WeE) dE val6sziniiseg valtozasat a maximuma kozeleben. 
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Ehhez sorbafejtjiik az In (W(E) dE) fiiggvenyt az E= E hely kornyezeteben. 
Egyszeriibben jutunk celhoz, ha eloszor az In D(E) Taylor-sorat kepezziik. 

_ (0 In D(E») -
In D(E) = In D(E) + (E - E) + 

oE E=E 

1 (0 2 
In D(E») - 2 + - 2 (E- E) .... 

2 oE E=E 
(3.75) 

1 
A linearis tag egyiitthat6ja a (3.74) szerint kT -vel egyenlo. A negyzetes tag 

6 
egyiitthat6jat jeloljiik - "2 -vel: 

6 = _ (0 2 

In ~(E») . (3.76) 
oE E=E 

Vegyiik most a (3.71) va16sziniiseg logaritmusat a (3.75) es a (3.76) kifejezes 
figyelembevetelevel: 

E _ 
In (W(E) dE) = -In 2+1n D(E)- - = -In 2+ In D(E)+ 

kT 
(E- E) 6 _ E - 1 - 2 

+ - - (E- E)2- - + ... = In (W(E) dE)- -6(E- E) + .... 
kT 2 kT 2 

A negyzetesnel magasabbrendii tagokat elhagyjuk, mivel azok rendkiviil kicsik, 
ha minket a maximumhely kornyezete erdekel. igy vegiil a 

~E-EJ' 

WeE) dE = W(E)e - -2 - dE (3.77) 

kifejezest kapjuk a va16sziniisegre. Ez egy Gauss-eloszlas a legva16sziniibb E 
energia komI. A gorbenek az E= E-nel eIes maximuma van. Szelesseget AE-vel 
jeloljiik (41. abra). A (3.77) egyenletbollatszik, hogy 

1 
AE '" I{J. (3.78) 

Szamitsuk ki a 6-t. Lattuk, hogy az energia relativ ingadozasa rendkiviil kicsi. 
ezert az E helyett nyugodtan vehetjiik a kozeperteket: E=£. igy a (3.76) es 
0.73) alapjan 

J= (3.79) 

amih61 



W(E )dE W(E )dE 

w(l) dE 

E E E 

a) b) 

41. abra 

A (3.68) egyenlettel osszevetve, latszik, hogy a gorbe LlE szelessege megegyezik 
a (3.67) szerinti energiaingadozassal. Maga a ,dE szelesseg a test meretevel no, 
hiszen Cv '" (N, de az atlagenergiahoz viszonyitott un. relativ kiszeIesedes: 

_ 1 
,dElE '" (N' ami az N novelesevel egyre keskenyebb lesz. 

A (3.70) Gibbs-We kanonikus eloszlas nagy szabadsagi foku rendszerek 
(makroszkopikus testek) eseten a (3.73) egyenlet altaI meghatarozott E= E 
energianal eles maximummal rendelkezik. A maximumhely ,dE kornyezeten 
kiviili energiaknal gyakorlatilag zerussa valik. Ez egyreszt azt mutatja, hogy 
val6ban j61 kozelitheto egy ,dE szeIessegii, W(E),dE magassagu teglalap alaku 
fiiggvennyel, vagyis a mikrokanonikus eloszlassal. Masreszt a makroszkopikus 
testre vonatkoz6 Q fizikai mennyisegek Q kozepertekei gyakorlatilag megegyez
nek a Q-nak E helyen vett Q(E) ertekevel. Az energiara vonatkoztatva ez azt 
jelenti, hogy E::::::E. Tehat az az energia, amivel a makroszkopikus test leginkabb 
rendelkezik, j6 kozelitessel egyenlo az energia kozepertekevel. Ennelfogva a 
Q kozeperteke az energia kozepertekenek megfelelo Q ertekkel helyettesitheto: 
Q::::::Q(E). 

Ezek a kovetkeztetesek a kanonikus eloszlas makroszkopikus testekre fent 
bemutatott tulajdonsagab61 es a kozepertek definici6jab61 ad6dnak. Ugyanis a 
kozepertekhez mindegyik kvantumallapot a bekovetkezesi val6sziniisegevel 
aranyos mennyiseggel jarul hozza. Nyilvanval6, hogy a legnagyobb jarulek a 
legval6sziniibb allapott61 szarmazik. Az N --+ 00 hataresetben a val6sziniisegi 

E 
e10szlas az E valtozbban vegteleniil eles Icsz, cs a Dirac-fele 6-fiiggvennyel irhat6 
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Ie. fgy a kozeperteket kifejezo osszegben vagy integral ban egyetfen tagnak, a 
maximumhelyhez tartoz6nak a jaruleka fog szerepelni. Ezt az energiara vonat
koztatva ad6dik, hogy E:::::: E. 

38. Az entr6pia aitaianos definici6ja 

Az entr6piat eddig zart rendszerekre ertelmeztiik a (3.15) keplet alapjan. 
Eszerint a zart makroszkopikus rendszer entr6piaja aranyos az adott makroal
lapotot megval6sit6 mikroallapotok szamaval. 

s = kln.o. (3.15) 

Ebben a kepletben mind az allapotszamot, mind az entr6piat a makroallapotot 
jellemzo energia, reszecskeszam es terfogat fiiggvenyekent adjuk meg. A nem
egyensulyi allapotban meg tovabbi rlk parameterek is szerepelnek benniik, ame
lyek az egyensulyhoz vezeto folyamat soran valtoznak, es az egyensulyi allapot
ban az emlitett harom allapotjelzovel kifejezheto erteket vesznek fel. 

Most az entr6pianak egy olyan altalanos definici6jat adjuk meg, amely 
nemcsak zart rendszerre, hanem a kornyezettel termikus ko1csonhatasban a116 
makroszkopikus rendszerre is igaz. 

Gondoljunk el egy makroszkopikus rendszert. Mikroallapotait a kvantum
szamokkallehet je11emezni. Ezek osszefoglal6 jelolesere a korabbiakhoz hason-
16an az 1,2, .,,' i termeszetes szamokat hasznaljuk indexkent. Wi-vel jeloljiik 
annak a val6sziniiseget, hogy a rendszer az i-edik kvantumallapotban van. Az 
e1ozoekbol tudjuk, hogy a Wi val6sziniiseg konkret kifejezese a vizsgalt rendszer 
koriilmenyeitol fiigg. Zart rendszer eseten a (3.34) mikrokanonikus eloszlas, a 
kornyezetevel termikusan ko1csonhat6 rendszer eseten viszont a (3.62) kanoni
kus eloszlas adja meg a mikroa11apotok val6sziniiseget. Egyelore nem tesziink 

mas megszorit6 feltevest a were, mint a I Wi =' 1 normalasi feltetelt. 
i 

A rendszer entr6piajat teljesen altalanosan az 

s = - k " w· In w· L. I I 
(3.80) 

kcplettel definialjuk. A kozepertekek ertelmezese szerint ez nem mas, mint 
k In Wi kozeperteke: 

(3.80') 

EJ()szl1r megmutatjuk, hogy zart rcndszer egyensulyi allapotaban ez az aItala
nos dctinicib a (3.15) ()sszcfiiggcsrc vezct, vagyis a kett() cgycncrtekii cgymassul. 
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Az ilyen rendszer mikroaJlapotainak egyensulyi eloszhisat a mikrokanonikus 
eloszlas adja meg. Eszerint az E es E+ ~E energiakozbe eso Ei energiaju kvan
tumallapot bekovetkezesenek val6sziniisege: 

az E es E+ ~E-n bellil 

az energiakozon kiviil. 

Ezt a wi-t a (3.80) kepletbe helyettesitve: 

1 ' 1 
S = -kL-In- = klnQ. 

jQ Q 

Visszakaptuk tebat az eredeti (3.15) kepletet. 
Nezziik ezutan a kornyezetevel termikus kolcsonhatasban all6 rendszer ent

r6piajat. Most a (3.62) kanonikus eloszlast kell a (3.80)-ba helyettesiteni a Wi 

helyere. fgy az 
E 

S = klnZ+
T 

(3.81) 

kifejezest kapjuk a rendszer entr6piajara. Az energia kozeperteke es az allapot
osszeg a T-nek, V-nek es az N-nek a fiiggvenye, ezert az alIand6 homersekletii 
hotartallyal (kornyezettel) egyensulyban leva makroszkopikus test entr6piaja is 
ezek fiiggvenye: S(T, V, N), szemben a zart rendszerrel, ahol S = S(E, V, N). 

Az elozo pontban azt lattuk, hogy az alIand6 homersekleten tartott, a kornye
zetevel termikusan kolcsonhat6 reszrendszer nagy szabadsagi fok eseten kvazi
zartnak veheto, hiszen a kanonikus eloszlas ebben a hataresetben j61 helyettesit
heto a mikrokanonikussai. U gyanerre a kovetkeztetesre jutunk az entr6pia 
(3.81) keplete alapjan is. Ugyanis ez nagy szabadsagi foku makroszkopikus 
rendszerek eseten a zart rendszer (3.15) kepletebe megy at. Vegyiik eloszor az 
allapotosszeget ebben a hataresetben. 

Ebbol 

_!h E 
Z = L e kT Q(Ei) ::::; e - kT Q(E). 

i 

E _ 
S = klnZ+ - = klnQ(E). 

T 
(3.82) 

A (3.81) tebat val6ban helyettesitheto a (3.15) keplettel. Az allapotszam kifeje
zeseben az energia kozeperteket kell venni a korabbi megallapitasainkkal meg
egyezoen. 

Osszefoglalasul megallapitjuk, hogy az cnlropianak (3.80) altahinos deflnicio
ja mind a zart. mind az aHando homersekletli k()rnyezcttellermikusan k()ics()I1-
hat(') makroszkopikus rcnds/,crl'krc cgyar:'I!l1 ('I VI'PlVC'; 

Vegiil ramutatunk a (3.80), (3.80') entr6piadefinici6 informaci6elmeleti vo
natkozasara. Gondoljunk el egymast61 fiiggetlen, veletlenszeriien bekovetkezo 
kiilonfele esemenyeket. Ilyenek lehetnek pI. egy fizikai rendszer valamilyen 
mennyisegere vonatkoz6 meresek eredmenyei. A tomorebb megfogalmazas 
miattjeloljiik ezeket ecgyel, e2-ve1, e3-mal stb. Az egyes esemenyek bekovetke
zesenek val6sziniisegei legyenek rendre Wi' W 2 , W3 stb. Arra akarunk valamilyen 
kvantitativ merteket megallapitani, hogy mennyi informaci6t kapunk az egyes 
csemenyek bekovetkezesevei. Eloszor az informaci6 fogalmat kell matematikai 
formaba onteni. Termeszetesnek tiinik, hogy az informaci6 az egyes esemenyek 
bekovetkezesi val6sziniisegeinek fiiggvenye lesz. Az informaci6t I-vel jelolve, 
irhatjuk, hogy I = I(w j ). Hogy milyen ez a fiiggvenykapcsolat, az fiigg att61, mit 
varunk az informaci6t61, mint mennyisegtol; mikeppen jellemezze ez a mennyi
seg azt az informaci6t, amit az esemeny bekovetkezesevel kapunk. Megkovetel
jiik, hogy az I(w j ) fiiggvenynek legyenek meg a kovetkezo sajatossagai. 

I. Ha az i-edik esemeny bekovetkezeset biztosra vessziik, vagyis annak val6-
sziniisege 1, akkor a bekovetkezesevel nem jutunk semmi uj informaci6hoz. 
Ebbol az kovetkezik, hogy a bevezetendo I(wj) fiiggvenynek a Wj= I-nel zerus
nak kelliennie: 

1(1) = O. 

2. Minel val6sziniitlenebb egy esemeny bekovetkezese, vagyis minel kisebb a 
"'I' annal nagyobb a bekovetkezesevel nyert informaci6. A teljesen val6sziniitlen 
cscmeny (Wi = 0) bekovetkezese a maximalis informaci6val szolgal, vagyis 

1 
1(0) = 00. Ebbol az kovetkezik, hogy az I(wj)-nek az - monoton novekvo 

Wi 

fiiggvenyenek kell lennie. 
J. Ket fiiggetlen esemeny egyidejii bekovetkezesenel nyert informaci6 legyen 

a kct esemenyre vonatkoz6 informaci6k osszege. A megfelelo val6sziniisegek. 
mint tudjuk, osszeszorz6dnak. Ez azt jelenti, hogy az I(w j ) fiiggvenynek ki kell 
I'It'gitenie az 

t ,s~zcfiiggCst is. 
AI. 

(3.83) 

f ii~gvcny rendelkezik mindezekkel a tulajdonsagokkal, ezert az esemenyek 
hC'kilvetkezesenel kapott informaci6 kvantitativ jelIemzesere ezt a fiiggvenyt 
ha~zn{"juk. M ivel a W/ val6sziniisegek a 0 ~ Wi ~ I intervallumba esnek. valamely 
r"l'lIlcny bekovetkezesenel nyerheto informaci6 a zerustol a + oo-ig terjedhet. 
A I I( "'i) lehat nem negativ val6s mennyiseg. 

AI. esemenyek beknvetkezese elntt egyaJtahin nem tudjuk. hogy melyik fog 
kli/iiliik mcgval6sulni. csupun Ilzok valbsziniisegeit ismerjiik. Kovetkezeskep-
111'11 lI/l scm tudjuk. hogy mi les:r. U1. IlZ informilcib. Ilmit majd kupunk. Egyediil 
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az informacio varhato erteket tudjuk elore megadni. Ez alatt az egyes eseme
nyek [(Wi) informacioinak a kozeperteket ertjiik. Ezt a mennyiseget s-seljelolve, 
definicio szerint 

s = [(Wi) = LWi [(Wi) = - C L Wi In Wi' (3.84) 
i 

Ez azt az informaciot adja meg, amelyet egy esemeny bekovetkezesekor atlago
san nyeriink. Erteke annal nagyobb, minel kevesebb olyan esemeny kovetkezik 
be, amit nagyvagy kis valosziniiseggel varunk. Masreszt zerus lesz az erteke, 
ha elore tudjuk, hogy pI. az i-edik esemeny biztosan bekovetkezik (vagyis 
Wi= I), es a tobbij#ibiztosan nem (Wi = 0, haj# i). (Itt vegyiik figyelembe, hogy 
lim Wj In Wj = 0.) Az s tehat mennyisegilegjellemzi az esemenyek bekovetkeze-
Wj~O 

sere vonatkozo elozetes ismereteink hianyat vagy bizonytalansagat. Ha ezt egy 
kiserlet kimenetere vonatkoztatjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a kiserlet elotti 
bizonytalansagunk m~gsziintetesehez atiagosan ennyi informaciora van sziik
seg. Az s-et az informacioelmeletben a bizonytalansag fokanak szoktak nevezni. 
Hasznalatos az informacioentropia elnevezes is. 

Visszaterve a fizikai entropia fogalmahoz, az informacioelmeleti kapcsolat 
alapjan azt is mondhatjuk, hogy egy makroszkopikus rendszer entropiaja annak 
allapotara vonatkozo ismereteink bizonytalansagat meri. Az en tropia ket ekvi
valens kifejezesebol ez nyilvanvalo, hiszen minel tobb mikroallapottal valositha
to meg egy makroallapot, annal bizonytalanabb, hogy a rendszer eppen most 
melyikben tartozkodik. Az egyensulyi allapotnak a legnagyobb a bizonytalan
sagi foka. 

Ebbol a szempontbol vizsgalva egy rendszer allapotat, konnyii belatni, hogy 
a rendezettebb szerkezetii rendszer allapotara vonatkozo ismereteink pontosab
bak, mint a rendezetlenebbekere vonatkozok. A teljesen rendezetlen rendszer 
allapotara vonatkozo ismereteink a legbizonytalanabbak. Ezert szoktak azt is 
mondani, hogy az entropia a rendezetlenseg mertekenek is tekintheto. 

39. A k6rnyezettel termikusan k61cs6nhat6 rendszerek 
statisztikus termodinamikaja 

A harmadik fejezet bevezeto reszeben megfogalmaztuk a ~tatisztikus mecha
nika feladatat. Nevezetesen azt, hogy a makroszkopikus rendszerek fizikai 
sajatsagait megmagyarazzuk az alkotoreszek mozgastorvenye alapjan. Mivel a 
rendszer kezdeti allapotara vonatkozo ismereteink hianyosak, a teljes dinamikai 
Ieints nem viheto keresztiil. Ezert kenyszeriiItiink valosziniisegeImeIeti fogalmak 
bevezetesere, es igy jutottunk egy, az elozo pontokban megalapozott statisztikai 
elmelethez. Ebben a kiindulopont egy valosziniisegi eloszlas bevezetese, amely 
megmondja, hogy a vizsgalt rendszcr milycn valbsziniiseggcl tarll)/,kodik a 
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kiilso feltetelek altaI megszabott kvantumallapotokban. A valosziniisegi elosz
las fiigg attol, hogy a rends~r milyen koriilmenyek kozott van. Lattuk, hogy 
zart rendszert a mikrokanonikus eloszlassal, mig az allando homersekletii kor
nyezettel termikus kolcsonhatasban levot a kanonikus eloszlassal lehet leirni. 
Az eloszlasfiiggvennyel a valosziniisegelmeletbol ismert modon ertelmezziik a 
fizikai mennyisegek kozepertekeit, es ezeket azonositjuk az illeto mennyisegek 
valodi ertekeivel. A 31. pontban zart rendszerre nezve megmutattuk, hogy igy 
levezethetok a termodinamika torvenyei. Emlekeztetiink ra, hogy ott az allapot
szam logaritmusa a Boltzmann-kepleten keresztiil kozvetleniil megadja a zart 
rendszer entropiajat. 

Most az allando homersekletii kornyezettel termikus kolcsonhatasban allo 
rendszer termodinamikajat akarjuk a kanonikus eloszlasbol kiindulva felepite
ni. Terjiink vissza e celbol az entropia (3.81) kifejezesehez. Ebbol egyszerii 
a talaki tassal adodik: 

E-TS= -kTlnZ(T,V,N). (3.81') 

Vegyiik eszre, hogy a bal oldalon a vizsgalt rendszer szabadenergiajanak a 
termodinamikai kifejezese all. Ezert most a statisztikus termodinamikaban a 
szabadenergiat az 

F= -kTlnZ (3.85) 

keplettel definialjuk. Az F igy kozvetleniil kiszamithato az allapotosszegboi. Ha 
a szabadenergiat ismerjiik, akkor mar a tobbi fontosabb fizikai mennyiseg is 
kiszamithato a termodinamikai osszefiiggesek felhasznaiasavai. Meg lehet mu
tatni, hogy ezek megegyeznek a (3.65) szerint szamitott kozepertekkei. Ha 
kovetkezetesek akarunk maradni, akkor ezt az utobbi utat kellene kovetniink, 
cs mindent a statisztikus elmeIet alapjan kellene kiszamitanunk az iment vazolt 
program szerint. Eleg azonban az alapegyenletek levezetesere szoritkoznunk, 
rnert ezekbol olyan osszefiiggesek nyerhetOk, amelyek lehetove teszik a tovabbi 
It:rmodinamikai mennyisegek meghatarozasat. 

Lassuk peldaul az egyik fontos alapegyenletet, amely a szabadenergia teljes 
differencialjat fejezi ki a fiiggetlen valtozokent hasznalt homerseklet es terfogat 
differencialjaivai. A (3.85) kepletbol egyszeriien adodik: 

dF = (8F) dT+ (8F) dV = 
8T V,N 8V T,N 

- k [In Z+ T(q In Z) ] dT- kT (8 In ~) dV. 
8T V,N 8V T.N 

(3.86) 

!\ (3,66) es a (3.81) alapjan hithato, hogy 

(~0V'N = - k r In z+ r(li (~i·.Z)V'NJ = - .. ..,', 0,87) 
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Ahhoz, hogy a dV egyiitthat6janak a fizikai jelenteset kideritsiik, szamitsuk 
ki a nyomast, amely ertelmezesenel fogva, a feliiletegysegre hat6 ero (3.65) 
szerint vett kozeperteke. Az i kvantumszamokkal jellemzett mikroallapotban 

(8E.) - 8~ T,N a nyomas. Azt azonban nem tudjuk, hogy a rendszer a lehetseges 

mikroaUapotai koziil eppen melyikben van, csupan azt, hogy milyen val6szinii
seggellehet ezekben az allapotokban. Ezert a nyomasnak az atlagerteket tudjuk 
meghatarozni. A mondottak szerint 

p = j3 = - L - -" e kT = kT -- . r ( aE.), -E!. (a In Z) 
Z i av T,N 8V T,N (3.88) 

Latjuk, hogy ez megegyezik a (3.86) teljes differencialban a dV egyiitthat6javal. 
EnneIfogva a termodinamikaban mar megismert 

p = -(!~)T'N (3.88') 

osszefiiggest kapjuk. A (3.87) es (3.88) egyenletet a (3.86) osszefiiggesbe helyet
tesitve, a 

dF = -SdT-pdV 

egyik termodinamikai alapegyenlet ad6dik. Ez vegteleniil kozeli k6t egyensulyi 
allapot allapotjelzoi kozott teremt kapcsolatot, es egyuttal azt is inutatja, hogy 
a rendszer entr6piaja es a nyomas a szabadenergiab61 egyszerii differencialassal I 

meghatarozhat6 a (3.87), illetve a (3.88') kifejezes szerint. Mivel a szabadenergia 
kifejezese a homersekletet, a terfogatot es a reszecskek szamat tartalmazza, ezert 
a (3.88') keplet ezeket kapcsolatba hozza any.,omassaI. A (3.88') tehat a rendszer 
allapotegyenletet fejezi ki. 

A rendszert jellemzo tovabbi termodinamikai.mennyisegek, mint pI. a.G sza
badentalpia, E belso energia szinten meghatarozhat6k a' szabadenergiab61. 
Nevezetesen: 

G = F+pV, 
E =F+TS. 

Latjuk tehat, hogy lenyegeben minden termodinamikai mennyiseg kiszamita-
sa vissza van vezetve a szabadenergiara, amelyet viszont az allapotosszegbol 
kapunk meg a (3.85) keplet szerint Ezert a kanonikus eloszhis allapotosszege
nek kozepponti szerepe van a kornyezetevel termikus kolcsonhatasban a116 I 

makroszkopikus rendszerek statisztikus termodinamikajaban. Belole kiindulva. ,I ·t 
az itt vazolt gondolatmenettel kiszamithat6k a termodinamikai mennyisegek es 
a kozottiik levo kapcsolatok. Mivet a l kanonikus eloszhis a kolcsonhatas konk
ret termeszetetol fiiggetlen, ezert az igy kiepitett statisztikus termodinamika is I 
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rendkiviil altalanos ervenyii. A fenomenol6giai targyalasm6ddal szemben meg
van az a nagy elonye, hogy a fizikai mennyisegek a rendszer mikroszkopikus 
szerkezetenek ismereteben elmeleti uton meghatarozhat6k. 

40. Alland6 nyomason es homersekleten tartott 
reszrendszer egyensulyi allapota 

A (3.62) Gibbs-fele kanonikus eloszlas olyan makroszkopikus rendszer mik
roallapotainak val6sziniisegi eloszlasat adja meg egyensulyi allapotban, amelyik 
az alland6 homersekletii kornyezetevel (un. hotartallyal) termikus kolcsonha
(asban van. Gyakran talalkozunk olyan esettel is, amikor a vizsgalt rendszer a 
k()rnyezetevel nemcsak termikus kolcsonhatasban van, amelyenergiacsereben 
nyilvanulhat meg, hanem a kornyezet erot (nyomast) fejt ki a reszrendszerre, 
megvaltoztatva annak terfogatat, mikozben mechanikai munkat vegez rajta. 
';c1adatul tiizziik ki a kanonikus eloszlas altalanositasat erre az esetre, felteve 
k()zben azt, hogy a kornyezet a vizsgalt reszrendszerhez kepest olyan nagy, hogy 
hi)merseklete es a nyomasa alland6nak tekintheto. Az egyensulyi allapotban a 
reszrendszer nyomasa es homerseklete megegyezik a kornyezet alland6 nyoma
suva) es homersekletevel. A szabad levegon vizsgalt rendszerek ebbe a kateg6ria
ha tartoznak, hiszen ott az aJland6 legnyomas hat rajuk, es az egyensulyban a 
rcndszer nyomasa is ezzel egyezik meg. 

(,ondoljunk el egy makroszkopikus testet, amely hoatereszto, mozgathat6 
dllgattyuval erintkezik egy nala sokkal nagyobb rendszerrel (42. abra). Az 
1I1I'looit tekintjiik a kornyezetnek, vagy maskent kifejezve: ho- es nyomastar
l:'tlynak, az elobbit pedig a vizsgalt reszrendszernek. A ketto egyiitt egy zart 

E. 
I 1 

V £.' V' 
k I 

42. clhra 
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rendszert alkot. A test terfogatat V-vel, a kornyezetet V' -vel, az egyesitett zart 
rendszeret pedig Yo-val jeloljiik. A reszrendszer legyen az Ej energiaju, az i 
kvantumszamoknak megfele16 mikroallapotban, mikozben a kornyezet ener
giaja E~. A reszrendszer es a kornyezet kozotti kolcsonhatast most is olyan 
gyengenek tekintjiik, hogy a kolcsonhatasi energia elhanyagolhat6 az Ej es az 
E~ mellett. Ennelfogva a teljes zart rendszer alland6 Eo energiaja az E j es E~ 
energiak osszegevel egyenlo. 

Eo = E j + E~ = all. (3.89) 

Hason16keppen osszegez6dnek a reszrendszer es a kornyezet terfogatai is: 

Vo = V + V' = all. (3.90) 

Most is a reszrendszer mikroallapotainak va16sziniisegi elosz1asat akarjuk 
meghatarozni az egyensulyi allapotban. Azt kerdezziik, mi annak a va16sziniise
ge, hogy a reszrendszer az i kvantumszamokkal jellemzett Ej energiaju allapot
ban legyen V terfogattal, es egylittal a kornyezet energiaja E;' = Eo - E j , terfo
gata V' = Vo - V. A kanonikus eloszlas levezetesenel (32. pontban) kovetett 
gondolatmenet alapjan adodik, hogy ez a Wj va16sziniiseg aranyos a kornyezet 
Q'(E~, V') allapotszamaval: 

(3.91) 

Az aranyossagi tenyezot abb61 a feltetelb61 hatarozzuk meg, hogy a Wj valoszi
niisegnek az osszes lehetseges i mikroallapotra vett osszege es terfogati integralja 
l-gyel egyen16. Most a terfogat is fiiggetlen valtoz6kent szerepel az allapotok 
jellemzesenel, tehat nem alland6, mint a kanonikus eloszlasnaI, ezert erre is 
osszegezni kell, ami a folytonos valtozas miatt integralast jelent. Tehat: 

(3.92) 

Ebb61 ad6dik: 

(3.93) 

A reszrendszer is makroszkopikus test, de legyen sokkal kisebb, mint a 
kornyezete. Ezt most ugy vessziik figyelembe, hogy az energiajara es terfogatara 
vonatkozoan feltessziik, legyen sokkal kisebb a kornyezet energiajanal, illetve 
terfogatanal: 

(3.94) 

• A W, tulajdonkeppen az egyscgnyi terfogatra vonatko:r.tatott vaI6szin(\seg. teMt vaI6szin(\seg
s(\riiseg. 
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Ezek utan irjuk fel az In Q'(Eo - E j , Vo - V) Taylor-sonit az E~ = Eo, V' = Vo 
kornyezeteben. A (3.94) egyen16tlensegek miatt az Ecben es V-ben linearis 
tagoknal nyugodtan megallhatunk, mert a magasabb hatvanyokat tartalmaz6 
tagok elhanyagolhat6 kis jarulekot adnak csak. Ennelfogva: 

(8 In Q') (8 In Q') = In Q'(Eo, Vo)- , E j - , V. 
8Ek E'~Eo 8V V'~Vo 

k 

(3.95) 

Az E j es a V egyiitthatoi a kornyezet homersekletevel, illetve nyomasaval 
vannak kapcsolatban. Ugyanis a (3.20), (3.21), valamint a (3.26) es (3.31) 
kifejezesek szerint 

(8 In Q') 1 (8 In Q') 
8E~ E.~Eo=kT; 8V V'~Vo 

• 
(3.96) 

Ezt figyelembe veve, a (3.93) egyenletb61 ad6dik: 
_ Ei+PV 

Q'(Eo-Ej , Vo- V) = C'e kT (3.97) 

A kornyezet allapotszamanak e kifejezeset a (3.91) egyenletbe helyettesitjiik, a 
C' alland6t C-be beolvasztva, a keresett va16sziniisegre a 

1 _ Ei+PV 

W. = - e kT 
I Y (3.98) 

kifejezest kapjuk. Az 

f ~ f EJ:. Y = ~ e - kT dV = e - kT Z(T, V) dV (3.99) 

mennyiseg a (3.63) allapotosszegnek az altalanositasa arra az esetre, amikor a 
vizsgalt rendszer terfogata is valtozik az alland6 h6mersekletii es alland6 nyo
masu kornyezettel va16 kolcsonhatas miatt. 

A (3.98) eloszlas a Gibbs-fele kanonikus elosz1asnak termeszetes altalanosita
sa az iment megfogalmazott esetre. Ezt a szakirodalom T-p eloszlasnak nevezi. 

A vizsgalt makroszkopikus rendszerre vonatkozo Q fizikai mennyiseg k6zep
crlcket azokban az esetekben, amikor a kornyezettel val6 kolcsonhatas soran 
a lcrfogat is megvaltozik, a (3.96) val6szinusegeloszhissal kel\ kepezni a kuvet
kcz6keppen: 

Q - J L Q (EI • V) WI dV. 0.1(0) 
I 
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Vegyiik specialisan az energianak es a terfogatnak a kozeperteket. 

f 1 f _pV 
V = ~ VwjdV = y Ve kTZ(T, V)dV = 

= -kT(O~;~T' N - k; (~~T' N' 

A 32. pontban kovetett gondolatrnenethez hasonloan itt is belathato, hogy 
makroszkopikus rendszerekre vonatkozoan az extenziv mennyisegek relativ 

1 
szorasa '" VN -nel, es mivel N igen nagy szam, a relativ ingadozasok gyakorlati-

lag elhanyagolhatoak. A fizikai mennyisegek valodi ertekei tehat a kozeperte
kiikkel azonosithatok. Masreszt, mikent a 32. pont vegen megbeszeltiik, kano
nikus eloszlasnal az energia kozeperteke nagy szabadsagi foku rendszereknel 
lenyegeben megegyezik a legvalosziniibb energiaval, E-vel. Teljesen hasonlo a 
helyzet most is, sot ugyanez elmondhato a terfogatrol is. Ugyanis a Z (T, V) 

gyorsan novekvo fiiggvenye a terfogatnak, es ezert az exp ( - ~~ Z (T, V) 

fiiggvenynek valamilyen V terfogatnal eIes maximuma van. A kozepertekhez 
. , _ 1 

vIszonYltott relativ kiszelesedes dV/ V", 1m' es ennek megfeleloen annal elesebb 
vN . 

a maximum, minel nagyobb a reszecskeszam. 
Terjiink vissza az altalanositott allapotosszeg (3.99) kifejezesehez. Itt a terfo

gatra vett integral on kiviil meg osszegeziink az i kvantumszamokkal jellemzett 
mikroallapotokra. Az utobbi osszegzest elvegezhetjiik ugy is, hogy az energiara 
osszegeziink, de akkor mindegyik tagot meg meg kell szoroznunk az Ej energia
j6 allapotok szamaval. Ennek megfeleloen: 

(3.99') 

• !J 1 (EI ) a tcrfogategYKegrc vonatkozta.ott IIl1l1potKzarn. 
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Makroszkopikus testeknel az energiaszintek olyan kozel vannak egymashoz, 
hogy kvazifolytonosnak vehetok, es ezert az energiara valo osszegezes is integ
rallal helyettesitheto. Ilyenkor celszerii bevezetni az (J) (E, V) = 0 1 (E, V) IdE 
allapotsiiriiseget. fgy adodik: 

Y = (J) (E, V) e kT dE dV. If 
E+pV 

Az iment megbeszeItiik, hogy nagy szabadsagi foku rendszerekre vonatkozoan 
(mint pI. a makroszkopikus testek) az integrandusznak eles maximuma van az 
E es Vertekeknel. Gyakorlatilag ugy tekintheto, mintha az integrandusz allan
do lenne az E es V koriili kis dE, dV intervallumban az E- es V-hez tartozo 
ertekkel. A (3.99/1) integral ekkor az integralszamitas kozepertektele szerint a 
kovetkezokeppen irhato: 

E+pil 

Y = (J) (E, fi) AEdV e - kT (3.99"') 

Masreszt azt is tudjuk, hogy ugyancsak makroszkopikus rendszerekre E ~ E es 
V ~ V, vagyis a legvalosziniibb ertekek jo kozelitessel megegyeznek a megfelelo 
kozepertekekkel. Ennelfogva: 

E+ptJ 

Y = 0 (E, fi) e -k'r. (3.101) 

Szamitsuk ki ezutan a vizsgalt reszrendszer entropiajat a (3.80) keplet alapjan. 
A (3.98) eloszlasfiiggvenyt ide behelyettesitve, az entropiara adodik: 

E p_ 
S = kIn Y + - + - V. 

T T 
(3.102) 

Ez a kifejezes a (3.81) altalanositasa arra az esetre, amikor a kornyezet a 
termikus kolcsonhatason kiviil allando erot (nyomast) fejt ki a makroszkopikus 
rendszerre. 

Vegyiik a (3.101) egyenlet mindket oldalanak logaritmusat, majd a kapott 
kifejezest hasonlitsuk ossze a (3.102) kifejezessel. Ebbol adodik, hogy 

S = kIn 0 (:.8, V, N), 

mint a zart rendszernel. U gyanazt kaptuk most is, mint a kanonikus eloszlasn!il 
korabban, hogy makroszkopikus testekre nezve a (3.98) eloszlas lenyegeben a 
mikrokanonikussal helyettesitheto, a vizsgalt reszrendszer tehat kvazizartnak 
tekintheto. 

Az entropianak (3.102) kifejezese egyuttallehetove teszi szamunkra, hogy a 
termodinamikaval valo kozvetlen kapcsolatot itt is megteremtsiik. Idezziik fel 
a szabadentalpillnak (1.118) definiciojat. Eszerint 

G = E-- TS+ pv. (3.103) 

251 



Vegyiik tekintetbe. hogy a termodinamikaban hasznalt fizikai mennyisegeknek 
a statisztikus mechanikaban a megfelelo mennyisegek kozepertekei felelnek 
meg, majd hasonlitsuk ossze a (3.102) es (3.103) kifejezeseket. Ebbol az ad6dik, 
hogya kornyezetevel termikusan kolcsonhat6 es alland6 nyomasnak alavetett 
reszrendszer szabadentalpiaja az allapotosszegbol kozvetleniil meghatarozhat6 a 

G= -kTlnY (3.104) 

keplet ~lapjan. Az alland6 homersekleten es nyomason tartott makroszkopikus 
rendszer termodinamikajanak statisztikus mechanikai megalapozasat tehat az 
Y allapotosszeg es a szabadentalpia kozotti (3.104) kapcsolatb61 kiindulva 
tehetjiik meg. 

Az Y allapotosszeg (3.99) kifjezeset figyelembe veve, konnyen ad6dik a 
(3.104) szabadentalpia es a (3.83) szabadenergia kozotti, j61 ismert osszefiigges 
is. N evezetesen 

f _EY. _2£ 
Y = e kT Z(T, V) dV ~ e kT Z(T, V), 

amibol (3.104) es (3.83) alapjan kapjuk, hogy 

G = -kTlnY = pV-kTlnZ = P+pV. (3.105) 

Ez termeszetesen megegyezik a termodinamikaban megismert osszefiiggessel. 
Osszefoglalasul megallapithatjuk, hogy az alland6 homersekleten es nyoma

son tartott makroszkopikus test mikroallapotainak val6sziniisegi eloszlasat a 
kanonikus eloszlas valtoz6 terfogatra torteno altalanositasakent ad6dott (3.98) 
eloszlas irja Ie. Benne az allapotosszeg helyere a (3.97) altalanositott allapotosz
szeg kernl. A termodinamikara va16 atteres is teljesen hasonl6an viheto keresz
tiil: az allapotosszeg termeszetes logaritmusa adja meg a szabadenergiat, illetve 
az ut6bbi esetben a szabadentalpiat a (3.85), illetve a (3.104) kepletek szerint. 
Vegiil megjegyezziik, hogy nagy szabadsagi fokok eseten ez az eloszlas is helyet
tesitheto a mikrokanonikus eloszlassal, vagyis a reszrendszer most is kvazizart
nak tekintheto. 

41. A nagy kanonikus eloszlas 

Az eddigi fejtegeteseink soran felteteleztiik, hogy a rendszert alkot6 reszek 
szama valtozatlan. Gondoljuk csak meg, hogy az elozo pontokban mind a zart, 
mind a kornyezetiikkel kolcsonhat6 rendszerek egyensulyi allapotanak vizsga
latakor a mikroallapotok val6sziniisegi eloszlasanak a levezetesenel miridig 
kikotottiik a reszecskeszam alland6sagat. Persze a feltetelektol fiiggoen mas 
parameterek, pI. a kornyezet homerseklete vagy nyomasa, esetleg mindketto 
alland6 volt. Eszerint kaptunk k iili)nboz() eloszlasfiiggvenyeket. A fizikai prob-
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lemak tanulmanyozasa soran gyakran talakozunk olyan rendszerekkel, amelye
ket alkot6 reszek szama nem alland6. PeIdakent megemlitjiik az elsorendii 
fazisatalakulasokat, vagy kvantumfizikai peldat is veve, a homersekleti sugar
zast, amelyet fotonokb61 i116 gaznak tekinthetiink. Ut6bbiak szama a sugarzas 
kibocsatasa es elnyelese kovetkezteben folyton valtozik. Ezek a peldak azt 
mutatjak, hogy a fizikai rendszerek statisztikus mechanikai targyalasanal sziik
segiink lehet olyan eloszlasfiiggvenyre, amely figyelembe veszi azt, hogy a 
kolcsonhatas so ran a reszecskeszam is megvaltozhat. Mindezeket az inditekokat 
figyelembe veve, de az elmeIet kiepitesenek termeszetes logikajab61 fakad6an is, 
most altalanosithatjuk a kanonikus eloszlast a reszecskeszam-valtozast is meg
engedo kolcsonhatasokra. 

E' N' 
k I 

kornyezet 

43. abra 

Az elozo pontokhoz hason16an gondoljunk el egy makroszkopikus testet, 
amely resze egy nala sokkal nagyobb rendszernek (43. abra). Az ut6bbinak a 
lesten kiviili reszet neveztiik a koribbiakban kornyezetnek vagy hotart6nak, a 
vizsgalt rendszert pedig ertelem szerint reszrendszernek. A test a kornyezetevel 
kolcsonhatasban van, amely energia- es reszecskeszamcseret eredmenyez a test 
cs a kornyezete kozott. Az egyszeriiseg kedveert feltessziik, hogy egyfajta re
szecskekrol van sz6. A vegeredmenyiink konnyen altalanosithat6 arra az esetre, 
ha tobbfele reszecske alkotja a rendszert. A test es a kornyezete egyiitt egy zarl 
rendszert kepez. Most is feltetelezziik, a kolcsonhatas annyira gyenge, hogy a 
k()lcsonhatasi energia a test es a kornyezet energiai mellett elhanyagolhat(lClIl 
kicsi. A test energiajat Ej-vel, a kornyezetet Ei.-vel, a z{,rt rendszeret Eo-val 
jcl6ljiik. Az;, illelvc a k indexck a megfelelo kvantum[t1lapotok kvantumszamail 
(lSSZevontan jeiillik. A rcszccskcszl,mokat N-nel, N'-vel cs No-val jcli;ljiik. 
A test hill es ki)rnyczethi)1 ;,,,It) z;',rt rendszer cncrgil'tja cs rcszccskcsz{lIna terme
s/,ctescn {,lIamit'): 
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E j + E~ == Eo = all. 
N+N' = No = all. (3.106) 

A kornyezetet a vizsgalt testhez kepest sokkal nagyobbnak tetelezziik feI, oly 
annyira, hogy az energia- es reszecskeszamcsere ut6bbinak homersekletet, illet
ve kemiai potencialjat Ienyegeben nem valtoztatja meg. Ezeket tehat alland6ak
nak vehetjiik. Ezert szokas a kornyezetet ho- es reszecsketartalynak nevezni. 

Az elso dolog, ami irant erdeklodiink az, hogy milyen vaI6szimlseggeI talalha
t6 a reszrendszer az i kvantumszamokkal jellemzett N reszecsket tartalmaz6 
mikroallapotban. A kornyezet ekozben az D'(E", N') szamu kvantumallapotai 
koziil barmelyikben Iehet. 

A keresett vaI6sziniiseg megegyezik annak a vaI6sziniisegevel, hogy a zart 
rendszer abban a mikroallapotban van, amelyben az N reszecsket tartalmaz6 
reszrendszer allapota az i kvantumszamoknak megfelelo kvantumallapot, a 
kornyezet pedig az E" energiaju allapotok barmelyikeben Iehet N' reszecske
szammal. A zart rendszer mikroallapotai az egyik alapfeltevesiink szerint egyen-
10 vaI6sziniiek, ezert a keresett vaI6sziniiseg aranyos az illeto allapotot megvaI6-
sit6 mikroallapotok szamavaI, ami most eppen D'(E", N'). Ennelfogva 

(3.107) 

A C aranyossagi tenyezot most is aLL Wj = 1 normalasi feltetelbol hataroz
N j 

zuk meg. fgy ad6dik: 

(3.108) 

Ezek utan az a kerdes memI feI, hogyan fiigg a Wj vaI6sziniiseg az E j energia
t61 es az N reszecskeszamt6I? Ahhoz, hogy erre a valaszt megtalaljuk, az 
In D'(Eo - E j , No - N) fiiggvenyt Taylor-sorba fejtjiik az E" = Eo, N' = No 
hely kornyezeteben. 

(0 In Q') (0 In Q') = In Q'(Eo, N o)- , E j - , N+ .... 
OEk E'=Eo oN N'=No 

k 

(3.109) 

Feltevesiink szerint a reszrendszer ugyan makroszkopikus, de sokkal kisebb a 
kornyezetenel. Ez azt is jelenti, hogy az Ej energiaja es az N reszecskeszam 
sokkal kisebb a kornyezet E~ energiajanaI, illetve az N' reszecskeszamnal: 

Ej « E~ < Eo, N« N' < No. 

Ennek alapjan helathatb, hogy a 0.1(9) sor E/-ben es N-ben masod- vagy 
magasahh fokll ta~jai u lindrisak mcllctt c1hagyhatb kicsi jarulekot adnak csak, 

_I 

ezert a fenti sor eisOfoku tagjaira szoritkozhatunk. Az Ej es az N egyiitthat6i 
a kornyezet (ho- es reszecsketartaly) homersekletevel es kemiai potencialjaval 
vannak kapcsolatban a kovetkezokeppen. A (3.20) es (3.21), valamint a (3.29) 
es (3.31) kifejezes szerint 

(0 In D') = _~ .. 
oE" Ek=Eo kT' (

0 In Q') 
oN' N'=No 

J.l 
kT' 

(3.110) 

ahol T a kornyezet alland6 homersekletet, J.l pedig az ugyancsak alland6 kemiai 
potencialjat jelenti. Mivel egyensulyi allapotr61 van sz6, ezek megegyeznek a 
reszrendszer megfelelo mennyisegeivel. 

A (3.109)-bol (3.110) figyelembeveteh~vel ad6dik: 

yN-E, 

D'(E", N') = D'(Eo, No)e kT . (3.111) 

Ezt a kifejezest kell a (3.107)-be behelyettesiteni. fgy vegiiI a keresett vaI6szinii
segeloszIasra a 

kifejezest kapjuk. Az 

1 I!!L:-E, 
w.(£. N) = -e kT 

'" X 

yN-E, 

X = L Le kT 

N j 

(3.112) 

(3.113) 

()sszeget a (3.112) eloszlas allapotosszegenek nevezziik. A (3.112) a kanonikus 
eloszlasnak altalanositasa arra az esetre, amikor a kornyezettel energiacsereben 
megnyilvanuI6 termikus kolcsonhatast reszecskeszam-valtozas is kiseri. Ezt az 
eloszIast nevezziik nagy kanonikus eloszlasnak, az X-et pedig nagy kanonikus 
lillapotosszegnek. A reszecskeszam-valtozassal egyiitt jaro termikus kolcsonha
las eseten ezzel a vaI6sziniisegeloszlassaI szamitjuk a vizsgalt rendszer fizikai 
mennyisegeinek kozeperteket a 

(3.114) 
N i 

kcplct alapjan. 
f:rdemes kiilon is felirni az energianak es a reszecskeszamnak a kozeperteket, 

mert- mint latni fogjuk - ezek az X allapotosszegbol kozvetleniil kiszamitha
«')k. Nevezetesen, a (3.112) alapjan egyszeriien ad6dik: 

E .-';- L LwJ~'j ,~ (.1.115) 
N i 



N = I I wiN = kT (0 In !\ = kT (o!\ . 
N i Of1, )V,T X Of1,)V,T 

(3.116) 

Az e16z6 pontokban kovetett gondolatmenettel itt is behithat6, hogy az 

extenziv mennyisegek relativ hibaja aranyos '" ~-nel, vagyis makroszkopikus .J 

rendszerekre vonatkoz6an gyakorlatilag zeros. Ez egyuttal azt is jelenti, hogy 
a rendszer energiaja es az ot alkot6 reszecskek szama atlagosan nagy pontossag
gal alland6nak veheto, noha a kornyezettel va16 kolcsonhatas soran mindegyik 
mennyiseg megvaltozhat. A makroszkopikus reszrendszer tehat ebben az eset- 't 

ben is kvazizartnak tekintheto. A kiilonfeIe feltetelek mellett korabban leveze- , 
tett mas eloszlasoknak is megvolt ez a tulajdonsaga, hogy a makroszkopikus .:' 
rendszerekre nezve a relativ hibak, vagyis az ingadozasi jelensegek gyakorlatilag 
elhanyagolhat6an kicsik. Mindegyik eloszlas vegiil is a mikrokanonikussal es 
egymassal egyenertekii leirast ad a nagy szabadsagi foku rendszerekre. Ezzel 
szemben kis szabadsagi fokok eseten mar nem hagyhat6k figyelmen kiviil az 
ingadozasok, es ekkor a kiilonfeIe eloszlasok is lenyegesen elternek egymast61. 

Terjiink vissza a nagy kanonikus eloszlashoz, es vizsgaljuk meg itt is a 
fenomeno16giai termodinamika statisztikus mechanikai megalapozasat a valto
z6 reszecskeszamu rendszerekre. Kiindulunk az entr6pia (3.80) altahinos defini
ci6jab61. Ide a (3.112) egyenletet helyettesitve, kapjuk: 

[
II!!!:::...§.!.] 

S = - k I I Wi In Wi = - k I I Wi In - e kT = 
N i NiX 

f1, - E 
= klnX- -N+

T T 
(3.117) 

Az entr6pianak ez a kifejezese a kanonikus eloszlasnak megfelelo (3.81) altahi
nositasa arra az esetre, amikor a rendszert alkot6 reszek szama is valtozhat a 
kornyezettel va16 kolcsonhatas soran. 

Hasonlitsuk ossze a (3.117) kepletet a fenomeno16giai termodinamikaban 
megismert, a nagy termodinamikai potencialra vonatkoz6 (1.154) osszefiigges
sel. Az ut6bbi szerint 

f/J = E- TS- f1,N. 

Mivel a statisztikus termodinamikaban a fizikai mennyisegeket a kozepertekeik
kel azonositjuk, ezert a f/J helyett most 

(3,118) 

irand6. A (3.117) kifejezesnek a (3,118) keplettel val6 osszehasonlitasa azt 
mutatja, hogy a f/J nagy termodinamikai potencialt k()zvetleniil kiszamithatjuk 
az X allapotosszeghol a 

'" ,.,- .. k T In X (3.119) 
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keplet alapjan. A valtoz6 reszecskeszamu makroszkopikus rendszerek termodi
namikajanak statisztikus mechanikai megalapozasat tehat az X allapotosszeg 
es a f/J nagy termodinamikai potencial kapcsolatat kifejezo (3.119)-bol kiindulva 
tehetjiik meg. Ebb61 egyszeruen ad6dik peldaul a f/J-nek a szabadenergiaval va16 
kapcsolata. Ehhez az X allapotosszeget atalakitjuk a kovetkezokeppen: 

ahol 

eli 
= I ekT ZeN, T, V), 

N 

-~ 
ZeN, T, V) = Ie kT 

(3.113) 

a kanonikus eloszlas allapotosszege. Az exp (~;) Z (N, T, V) fiiggvenynek 

valamilyen N ertek kozeleben eles maximuma van. A gorbenek az N-hez viszo
nyitott relativ kiszelesedese annal kisebb, minel nagyobb a reszecskek szama. 
A korabbiakhoz hason16an megmutathat6, hogy nagy reszecskeszam eseten a 
maximumhely j6 kozelitessel megegyezik a reszecskeszam kozepertekevel, 
N ~ N. Makroszkopikus testekre vonatkoztatva az N igen nagy szam, ezert a 
(3.113) allapotosszeg helyett kozelitessel veheto a maximumhelyhez tartoz6 
egyetlen tagja: 

eE eE 
X ~ ekT ZeN, T, V) ~ ekT ZeN, T, V). (3.113') 

Ebbol a (3.119) alapjan a (3.83) figyelembevetelevel ad6dik: 

cP = -kTln X = - f1,N-kTln Z = - f1,N+F, (3.120) 

ami megegyezik a termodinamikaban megismert (1.154) osszefiiggessel. Latjuk 
lehat, hogy a rendszer szabadenergiaja is kiszamithat6 az X allapotosszegb61. 
Ezutan mar az ismert kepletek alapjan a rendszert jellemzo tobbi termodinami
kai mennyiseg is meghatarozhat6. 

42. A harmadik f6tetel 

Az elozo pontokban a kiilonfele eloszlasok kapcsan megmutattuk, hogy az 
cgyensulyi termodinamika fizikai mennyisegei (pI. a belso energia, az entropia, 
a szabadenergia. a termodinamikai potencialok stb.) az anyag molekuhiris 
ICiepitettseget alapul vevo statisztikus elmeletbi)1 kisnimithatbk. A k()zottiik 
Icnnall6 termodinamikai 6sszefiiggcsek. HZ un. fcnomcnolbgiai t()rvenyck is 
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levezethetok. Mindezek fOkent az elso es a masodik fOtetel temakorebe tartoz
tak. Megemlitettiik ugyan a harmadik fOtetelt is a 29. pontban a (3.15) keplettel 
kapcsolatban, de a reszletesebb kifejtest eddig melloztiik. Az altalanos resz 
befejezesekent, meg az alkalmazasok elott, most ezt p6toljuk. 

Roviden felidezziik a 12. pontban targyalt harmadik fotetelnek Planck-fete 
megfogalmazasat. Eszerint minden szilardes folyekony anyagb61 a1l6 homogen 
rendszer entr6piaja zerus az abszolut zerusponton, fiiggetleniil att61, hogy a 
rendszer allapotat meghataroz6 tobbi parameter milyen ertekekkel rendelkezik. 

Gondoljunk a komyezetevel termikusan kolcsonhat6 makroszkopikus rendszer
reo A lehetseges energiaertekei legyenek rendre Eo < E1 < E2 < E3 < ... < Ei ... Az 
Eo-val jelolt legmelyebb energiaju aHapot a rendszer alapaHapota, a tobbiek az 
un. gerjesztett aHapotok. A kvantummechanika szerint a rendszer energia-sajat
ertekei diszkretek, a koztiik levo kiilonbseg erzekenyen fiigg a rendszer meretei
tol. Makroszkopikus testnel nagyon kicsi a szomszedos energiaszintek kozotti 
tavolsag, az energiaszintek kvazifolytonosan helyezkednek el. Igaz tovabba az 
is, hogy az egyes energia-sajatallapotok elfajultak, vagyis egy adott energiahoz 
tobb kvantumallapot tartozik. Az Ei energianak megfelelo allapotok szamat 
.o(Ei)-vel jeloljiik. 

Gondoljuk meg, mi tortenik a rendszerrel, ha a kornyezet homersekletet 
csokkentjiik, es vegiil hatarertekben a zerushoz kozelitjiik. Vegyiik azt az esetet, 
amikor a homerseklet mar olyan alacsony, hogy a kT termikus energia sokkal 
kisebb, mint az elso gerjesztett allapot es az alapallapot energiakiilonbsege: 

(3.121) 

Ilyen homersekleten a kornyezettel val6 kolcsonhatas nem tudja a rendszert az 
alapallapotb61 magasabb energiaszintre gerjeszteni, ezert az tart6san az alapal
lapotban marad. fgy annak a val6sziniisege, hogy a rendszert valamelyik ger
jesztett allapotban talaljuk, gyakorlatilag zerus: w(Ei) ~ 0, ha i # 0, viszont 
w(Eo) ~ 1. Amint a homersekletet kozelitjiik zerushoz, ezek az egyenlosegek 
pontosaknak vehetok. Vagyis a T --+ ° hataresetben wi(Ei) = 0, ha i#O, es 
w(Eo) = 1. 

Nezziik meg, hogyan viselkedik a rendszer entr6piaja a T --+ 0 hataresetben. 
Kiindulunk az entr6pia (3.80) altalanos definici6jab61. Itt az osszegezes a kvan
tumaHapotokra tortenik. Tegyiik fel egyelore, hogy az alapallapot .o(Eo)-szoro

I 
san elfajult. Ekkor wi(Eo) = -- mindegyik elfajult alapallapotra. Ezt a 

.o(Eo) 
(3.80)-ba helyettesitve, 

I I 
S = - k L wlln WI = - k L ~-~---In --~~ -

I Q(Eo) Q(Eo) 

=- k In !J(Eo) -= So. (3,122) 
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Az .o(Eo) szam az alapallapot elfajultsaganak a merteket jellemzi. Nem tudjuk 
bizonyitani, de elfogadhat6va lehet tenni azt a feltevest, hogy az alapallapot 
nem elfajult, vagyis D(Eo) = 1. Emlitettiik mar korabban, hogy szigoruan vett 
zart rendszer nines, mert az egeszen kicsi kolcsonhatasok nem kiiszobolhetoek 
ki teljesen. Ennek alapjan azt gondolhatjuk, hogy bar kicsi ez a kolcsonhatas. 
de az alapallapot elfajultsagat feloldhatja, es ezert az alapallapot nem elfajult 
allapotnak veheto. Vagyis D(Eo) = 1. Ennelfogva a (3.21) kifejezesbol kovetke
zik, hogy So = 0 az allapotot jellemzo egyebparameterektol pI. terfogatt61 
fiiggetleniil. 

Tehat 
lim S = O. 
T-O 

(3.123) 

Ez eppen a termodinamika harmadik fotetele. A levezetesbol latszik, hogy a 
t(lrVeny attalanos ervenyii, minden homogen makroszkopikus rendszerre vonat
kozik, nemcsak szilard es folyekony anyagokra, mikent azt eredetileg tapaszta
lati uton megallapitottak. 

Ha az alapallapot megis elfajult lenne, akkor az abszolut zerus ponthoz 
tartoz6 So entr6pia ugyan nem ponto san zerus, de a tobbi parametertol fiigget
len, gyakorlatilag elhanyagolhat6 kicsi szam. Ugyanis So = kin D(Eo), ami a 
Holtzmann-alland6 miatt rendkiviil kicsi, meg akkor is, ha az D(Eo) nagysag
rendje mondjuk a mikroreszek Nszamaval egyezne meg. Az alkalmazasoknal 
majd kesobb latni fogjuk, hogy az N reszecskebol a1l6 rendszer (pI. gaz) entr6pi
"Ija kN nagysagrendii, amihez kepest a kin N val6ban elhagyhat6. 

A harmadik fotetelhez vezeto gondolatmenetben donto az a koriilmeny, hogy 
a rendszer energiaja kvantalt, diszkret sajatertekekkel rendelkezik. A (3.121) 
cgyenlotlenseg ugyanis csak ekkor all fenn a T= 0 pont kozeleben. A klasszikus 
fizika ervenyessegi koren bel iii az energia folytonos, ezert ott a (3.121) osszefiig
gcs ertelmet veszti, igy az arra alapozott gondolatmenet is. Kovetkezeskeppen, 
aI, egesz levezetesnek csak a kvantummechanika alapjan van ertelme. A harma
<.Iik fOtetelben tebat a termeszet kvantumfizikai sajatsaga mutatkozik meg. 

A harmadik fotetelnek a statisztikus mechanikab61 val6 levezetesevel most 
Illitr teljesse valt a termodinamikanak a mikrofizikai alapokon nyugv6 statiszti
k us felepitese. Lattuk, hogy az alaptorvenyek egyreszt az elmeletbollevezethe
tllk, masreszt statisztikus fizikai ertelmezest kapnak. Ez az ut6bbi lehetove teszi 
a jelensegeknek a fenomenol6giai leirason tulmutat6 melyebb megerteset. 

A harmadik fOtetel fontosabb kovetkezmenyeit megbeszeltiik a termodinami
kai reszben, a 12. pontban, ezert itt ettol eltekintiink. Megemlitjiik, hogy a 
tapasztalattal val6 egybevetes a tetel igazsagat messzemenoen megerositi. Talitl
tak ugyan olyan anyagokat, amelyek entr6piaja nem tartott zerushoz az abszo
It'll zcrus ponton, de ezek a megfigyelesek nincsenek a harmadik tOtetellci 
l'lIentelhen, mert c/,eknel a ftm<.lszer nem volt egycnslllyhan. A harmadik !()tetel 



ugyanis csak az egyenslliyi allapotra vonatkozik. Az abszolut zefUs pont kozele
ben a molekulak hamozgasa rendkiviil kicsi (gyakorlatilag elhanyagolhat6), es 
emiatt igen hosszU ida kell az egyensuly beallasahoz. Nagy az un. relaxaci6s ida. 

43. Az ideaJis gaz statisztikus targyalasa 

A statisztikus mechanika m6dszereinek hatekonysagat a kiilonfeIe fizikai 
rendszerekre val6 alkalmazas mutatja meg igazein. Ezert a kozvetlen feladatunk
nak most azt tekintjiik, hogy a fizikai tanulmanyaink szempontjab6l fontos es 
erdekes rendszerek sajatsagait a statisztikus elmeIet alapjan vizsgaljuk. 

Elso alkalmazaskent egy egyszeriibb rendszert, az idealis gazt tanulmanyoz
zuk. 

Elgondolunk egy V terfogatu edenyt, amelyben egyatomos idealis gaz van. 
Feltessziik, hogy a gaz N molekulab6l all, es az alland6 homersekletii kornyeze
tevel termikus kolcsonhatasban van. A kornyezet es a vizsgaIt gaz egyiitt egy 
zart fizikai rendszert kepez, amelynek a gaz egy makroszkopikus reszrendszere. 
E reszrendszer es a kornyezet kolcsonhatasar6l feltessziik, hogy elhanyagolhat6 
mind a reszrendszer, mind az egesz egyiittes rendszer energiajahoz kepest. A gaz 
tUlajdonsagait az egyensulyi allapotban vizsgaIjuk. A mondott feltevesek mellett 
ezt a (3.62) kanonikus eloszlas jellemzi. Eszerint annak a va16sziniisege, hogy 
a V terfogatu, N molekulab6l a1l6 gazt az E j energiaju, i kvantumszamokkal 
jellemzett egyensulyi allapotban talaljuk: 

1 - EL 
w.=-e kT 

I 2 ' 

ahol a 2 allapotosszeg a (3.63) keplet szerint: 

(3.62) 

(3.63) 

vagy ha a kvantumallapotok helyett az energiaszintekre osszegeziink, akkor 

_EL 
2 = Ie kT Q(EJ (3.63') 

Ei 

Q(Ej) az Ej energiaju allapotok szamat jelenti. Mivel a vizsgalt rendszernek igen 
nagy szabadsagi foka van (j = 3N), az energiaszintek nagyon kozei vannak 
egymashoz, ezert a (3.63') kepletben az osszegezest integrallal helyettesithetjiik. 

Figyelembe vessziik azonban azt, hogy a kvantumechanika szerint az azonos 
reszecskek nem kiilonboztethetok meg. A (3.63') allapotosszeg helyett igy a 
(3.64) intcgniIt irjuk: 
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1 f f-~ 2 = N!h 3N ••• e kT dq1 ••• dQ 3Ndpl ••• dp3N' (3.64) 

Itt E a V terfogatu, N molekulab6l a1l6 gaz energiajat jelenti. Mivel egyatomos 
idealis gazr6l van sz6, ezert ez tisztan transzlaci6s mozgasi energiab6l all, 

2 

nevezetesen az egyes gazmolekulak ~~ mozgasi energieiinak az osszege: 

A (3.64) integraIba beirva: 

N 2 

E = I Pj . 
j=1 2m 

ahol 21 az egy molekulara vonatkoz6 allapotintegral: 

Vf f f -~ 21 = h 3 e 2mkT dPl dP2 dp3' 

;\z integral konnyen kiszamithat6, es igy vegiil az allapotosszegre a 

k i fejezest kapjuk. 

_ VN (2mnk~ 32
N 

2--
N! h2 

(3.124) 

(3.125) 

(3.126) 

(3.127) 

Ha a gazmolekulak nem egyatomosak, hanem osszetettek, akkor is az egyes 
lIloiekulak E j energiainak osszegevellesz egyenla a rendszer E energiaja, de az 
I~~I egymolekula energiak nem csupan a halad6 mozgasb6l szarmaznak. Ebben 
az aitalanosabb esetben a molekulaknak van un. belsa mozgasuk is, amely 
forgasb61 es rezgesbol, valamint az elektronok gerjesztettsegebal tevodik ossze. 
;\ l;.trgyalas ilyenkor ugy tortenik, hogy a belsa mozgast a halad6 mozgast61 
fiiggetlennek tekintjiik, es az Ej energiat ennek megfelelaen ket tag osszegere 
hontjuk: 

E = dtr) + db) 
j L) L). (3.128) 

1·.;lrl a tomegkozeppontba kepzelt moiekulatomeg transzhici6s mozgasi energia
la, ~b) pedig a belso mozgas energhija. A (3.124) osszeg helyett most az 

N 

E = L (~Ir)+ Eib») (3.129) 
I-I 
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osszeg irando. Ezt kell behelyettesiteniink az allapotosszeg (3.63) vagy a (3.64) 
kifejezesebe. Lathato, hogy a Z most is (3.125) alaku, de a Z1 egyreszecske 
allapotosszeg ket tenyezo szorzatakentjelenik meg. Az egyik tenyezo a transzla
cios mozgas (3. I 26)-tal megegyezo allapotosszege, a masik pedig a belso mozga
soktol szarmazo 

Jj'(b) 
s 

z<b) = L e kT (1.130) 
s 

un. belso allapotosszeg. Az Ifsb) egy molekula belso mozgasi energiaja. Az s 
index a bel so mozgasok kvantumallapotait jellemzo kvantumszamokat jeloli. 
Az osszegezes valamennyi belso kvantumallapotra tortenik. A Z tehat igy 
irhato: 

I 
Z = -ZN. (3.125) N! I 

ahol 
Z1 = Zltr)Z(b). (3.131) 

A transzIacios mozgas Zltr) allapotosszege minden ideaIis gazra ugyanaz, 
fiiggetleniil a belso mozgastol, illetve szerkezettol. A Z(b) termeszetesen fiigg a 
molekula bel so szerkezetetol, es ezert a kiilonfeIe gazokra mas es mas lesz az 
erteke. Megjegyezziik azonban, hogy mivel a forgasi es a rezgesi sajatenergiak 
a kvantumeImeIeti szamitasok szerint a terfogattol fiiggetlenek, ezert a z<b) sem 
fiigg a gazt bezaro Vterfogattol, hanem csak a Thomerseklettol. Ezzel szemben 
a halado mozgas ZJt1·) egymolekuhis allapotosszege a (3.126) szerint linearisan 
fiigg a V-tol. 

Mivel a Zltr) megegyezik az egyatomos gazra fent mar kiszamitott Z 1-gyel, 
ezert a Z allapotosszegre a (3.125), valamint a (3.131) alapjan a kovetkezo 
kifejezest kapjuk: 

3N 

VN (2mnk!:\ T 
Z(T, V, N) = N! ~) [Z(b)(1)f· (3.132) 

A 34. pontban megbeszeltiik, hogy az allando homersekletii kornyezettel 
(hotartaHyal) termikusan kolcsonhat6 makroszkopikus rendszer szabadenergi
ajat egyszerii logaritmuskepzessel kiszamithatjuk Z-bol az 

F = -kTlnZ 

keplet alapjan. Mivel az N erteke nagy szam, ezert az N!-ra jo kozelitessel 
hasznalhatjuk az 
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Stirling-kepletet. fgy a V terfogatban levo N molekulabol allo idealis gaz sza
badenergiaja T homersekleten: 

{
eV(2mnkT)3/2 } 

F(T, V, N) = - NkTln N h
2 

Z(b)(n· (3.133) 

Ebbol latszik, hogy a szabadenergia ket tag osszegekent irhato. Nevezetesen, 

(3.134) 
ahol 

_ _ [e V (2mnk!:\ 3/2J 
Ftr - NkTln N h2) , (3.135) 

[ 
Eb'J Fb = - NkTln Z<b)(n = - NkTln ~ e - k'r . (3.136) 

Elobbi a molekulak halado mozgasaval, az utobbi pedig a belso mozgassal 
kapcsolatos szabadenergiat adja meg. Az Ftr minden idealis gazra ugyanaz, az 
Fb viszont fiigg a gazmoIekuIa belso szerkezetetol. 

A szabadenergia (3.133) kifejezesebol az ismert termodinamikai kepletek 
alapjan most mar levezethetok az idealis gazok termodinamikajanak torvenyei. 

Csak a fontosabbakat tekintve, nezziik eloszor az allapotegyenletet. A gaz 
nyomasat a (3.88') keplet szerint a szabadenergia kifejezesebol a terfogat szerinti 
differencialassal kapjuk meg. 

p= (3.137) 

Ez az idealis gazokra jol ismert allapotegyenlet. Vegyiik eszre, hogy most egy 
mikroszkopikus modell alapjan tisztan elmeleti uton jutottunk hozza, a tapasz
talatra torteno hivatkozas neIkiil. Ezzel szemben a fenomenologiai targyalasban 
tapasztalati uton irtuk fel ezt a fontos egyenletet. A levezetesbol latszik, hogy 
a belso mozgasok nem befolyasoIjak az allapotegyenletet, ugyanis a Z(b)(n a 
tcrfogattol fiiggetlen, ezert a V szerinti derivalthoz nem ad jarulekot. 

Szamitsuk ki ezutan a gaz energiajat. Ezt a (3.66) szetint az 

E ~ ~ i a (h) ~ kT'("~~ZL (3.IJ8) 

kcplct alapjan kapjuk meg. Az allapotosszeg (3.132) kifejezeset tekintve liltszik. 
hogy az energia is kct tag osszege lesz: 

O. LN) 
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ahol 

E = k~ ~ In [VN (2mnk!:\ 3:J tr aT N! h2 ) 
(3.140) 

a gazmolekuhik halad6 mozgasab61 szarmaz6 energia, az 

2 (8 In Z<b)(T») 
Eb = kT N :l 

uT V,N 

(3.141) 

a belso mozgasok energiaja. 
A (3.140) kifejezesbol egyszerii differenciaiassal ad6dik a halad6 mozgas 

energiajara: 

3 
Etr = -kTN. 

2 
(3.142) 

Az egy gazmolekulara jut6 atlagos transzlaci6s mozgasi energia e = Etr/ N = 
3 

= - kT. Tudjuk, hogy a haIad6 mozgasnak barom szabadsagi foka van, ezert 
2 

1 
egy szabadsagi fokra atlagosan - kT mozgasi energia jut. Ez egy altalanosabb 

2 
tetelnek, az un. ekvipartici6-elvenek a megnyilvanulasa a sz6ban forg6 esetben. 
(Lasd a 44. pontot.) 

A IevezetesbOllatszik, hogy az idealis gaz E energiaja nem fiigg a V terfogat
t61, hanem csak a homerseklettol es az N molekulaszamt61. 

A gaz energiajanak homersekletfiiggeset ismerve, konnyen kiszamithat6 a 
hokapacitas is. Az alland6 terfogaton vett hokapacitas: 

Cv = (:~)v' 
A halad6 mozgasb61 szarmaz6 jarulek: 

3 
d tr) = -kN 

v 2 ' 

ami egy m6Ira vonatkoztatva, a 

3 3 
d tr) = -kN =-R 

v 2 A 2 

m6lhot adja. 

(3.143) 

(3.144) 

R az egyetemes gazalland6, amelynek erteke: R = 8,31 joule K - 1 mol- 1. 

frjuk fel meg a halad6 mozgassal kapcsolatos entr6piat. Az ismert termodina
mikai keplet alapjan: 
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S = = Nk In - + -In T+ - + -In -- . Etr - Ftr [V 3 5 3 (2nmk)J 
tr T N 2 2 2 h2 

(3.145) 

Ket megjegyzest tesziink az Str kifejezesevel kapcsolatban. Lathat6, hogy az 
Str hatarozatlan alland6t nem tartalmaz, a statisztikus mechanikai levezetes 
tebat egyertelmii kifejezesre vezet. A masik megjegyzes az, hogy a T ---. 0 hatar
esetben az entr6pia - <Xl-hez tart. Ez ellentmond a termodinamika harmadik 
fotetelenek. Az ellentmondas oka az, hogy a (3.145) levezetesenel nem vettiik 
figyelembe a kvantumfizikai eredetii gazelfajulas jelenseget. Erre a 48. pontban 
keriil sor. 

Ha egyatomos gazr61 van sz6, akkor belso mozgaskent csak az elektronok 
mozgasajohet sz6ba. Konnyii belatni, hogy ezek normalis feltetelek mellett nem 
adnak jarulekot a m61hohoz. U gyanis a molekula alapallapota es az elso 
gerjesztett allapota kozotti energiakiilonbseg nehany elektronvolt, mig a kT 

1 
termikus energia szobahomersekleten (T= 300 K) kb. 40 eV. Az elektronok 

tehat a leheto legmelyebb energiaszinten vannak es eleg szeles homerseklet
intervallumban a homerseklettol fiiggetlen az energiajuk, ezert a m6lhojiik 
zerus. Csak nagyon magas homersekleten gerjesztodnek, es ekkor mar fiigg az 
energiajuk a homersekiettoI. 

A ket- vagy tobbatomos moIekuIak elektronenergiaira ugyanez ervenyes. 
Normalis koriilmenyek kozott nem adnak jarulekot a hokapacitashoz. 

A molekularezgesek is csak egeszen magas homersekleteken gerjesztodnek. 
A nitrogenmoIekuIa rezgesei pI. 3500 K felett jelentosek, szobahomersekleten 
a molekulak kb. e- 12-ed resze gerjesztodik csak. 

A forgasi energiaszintek ket- es tobbatomos molekulaknal olyan kozel vannak 
egymashoz, hogy a moIekuIak homozgasa ezeket konnyen gerjeszti, ezert a 
forgasi energia a transzlaci6ssal azonos nagysagrendiinek ad6dik. Ennek megfe
Ieloen a hokapacitashoz is ilyen mertekben jaruinak hozza. A pontos szamita
sok szerint a ketatomos molekulak alland6 terfogaton vett m6Ihoje 5/2 R, ami 
a legtobb ketatomos molekulara eleg szetes homersekleti intervallumban j61 
cgyezik a meresekkel. 

Nezziik meg kicsit reszletesebben az eimondottakat ketatomos molekulaju 
~:izra. Szamitsuk ki eloszor a forgasb6I szarmaz6 energiat es m6lhot. A (3.141) 
kcpletbol indulunk ki. A Zb(D belso allapotosszegre most a forgasi energiakkal 
Idirt allapotosszeg veendo. 

A ketatomos molekula forgasi energiaja a kvantummechanika szerint*: 

fi2 
E)O = ,1(1+ I), 1=0, 1,2, .... 

28 

• NIIIIY Kilroly: K vllntummcchllnika. Tllnki)nyvkiadb. Budapest. Inll. 65. o. 
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(] a moIekuIa tehetetlensegi nyomateka, I a melIekkvantumszam. A Zb(1) belso 
allapotosszeget definialo (3.130) kepletben E,b) helyere az Eio forgasi energia 
irando. Az s bel so kvantumszam most ertelem szerint az I mellekkvantumszam 
lesz. Erre osszegeziink. 

00 ~2 

Zb(1) = ZCoriT) = L (2/+ l)e - 28kT 1(1+1) (3.146) 
1=0 

A 21 + 1 szorzotenyezo azert jelent meg, mert az £10 energiaszint (21 + 1 )-szeresen 
elfajuit. 

Az egesz gaz forgasi energiajat a (3.146) egyenletbol a (3.141) kifejezes szerint 
kapjuk meg 

':1 a In Z (1) a 00 fj2 
E = kT2 N Corg. = NkT2 -In " (21+ l)e - 28kT 1(1 + 1) 

forg aT aT I~O 
(3.147) ,:' 

Vegyiik ennek kozelito ervenyii kifejezeset az alacsony, illetve a magas homer-
(I' 
" 

I 
sekletek tartomanyaban. Pontosabban szolva abban a ket hataresetben, amikor I' 

k T 4:.1i2 /28, illetve k T~ 1i2 /28. 
Legyen eIoszor kT4:.1i2/28. Ekkor 

00 -~'('+1). _ ~2 _L 
In L (2/+ l)e 28kT = In (1 + 3e fjFf + ... ) ~ 3e 8kT, 

1=0 

amibol a (3.147) alapjan adodik: 

3Nli2 
- 8fT 

Ecorg = --ee 
Az allando terfogaton vett molho: 

ct0rg) = (a Eforg
) = 3R (~) e - ~2T. 

aT V,N 8kT 

(3.148) 

(3.149) 

Nezziik most a kT~ 1i2 /28 hataresetet! EIoszor kiszamitjuk a ZCorg allapotosz
szeget. A vizsgaJt hataresetben a szomszedos energiaszintek kiilonbsege a kT 
termikus energiahoz kepest rendkiviil kicsi, ezert ugy tekintheto, mintha folyto
nos lenne az energia. Az energiaszintekre vett osszeg ennek megfeleloen integraI
lal helyettesitheto: 

00 

00 fj2 f _~21(l+1) 
ZCorg(T) = I~O (2/+ l)e - 28kT 1(1 + 1) ~ (21+ l)e 28kT dl. 

o 
Vezessiink be uj integracios valtozot az x = 1(1 + 1) helyettesitessel. fgy kapjuk: 
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Ezek utan konnyii felirni a (3.147) alapjan a gaz forgasi energiajat, majd a 
megfeIeIo molhot magas homersekleteken. 

a a 28kT 
Eforg = Nkrz aTln ZCorg = Nkrz aTIn ~ = NkT. (3.150) 

A moIho: 

ctorg) = (aEfOrg
) = NAk = R. 

aT VN 
(3.151) 

Ezek az eredmenyek teljesen osszhangban vannak a mar emlitett es a kovetkezo 
pontban altalanosan targyalando ekviparticio-tetellel. A ketatomos moIekuIa 
forgasanak ket szabadsagi foka van, mert a tetszoleges forgas felbonthato 
ugyan harom egymasra meroleges forgasra, de a ket pontszerii atomot osszeko
to tengelyre vett tehetetiensegi nyomatek zerus, ezert csak a ket masik meroleges 
tengely koriili forgas ad jarulekot az energiahoz. Az emlitett tetel szerint mind-

1 
egyik szabadsagi fokra atiagosan - kT energia jut, ami N moIekuIa eseten eppen 

2 
NkT energiat jelent, megegyezesben a fenti (3.150) eredmennyel. 

Irjuk fel meg a gaz forgastol szarmazo szabadenergiajat es entropiajat. 
Alacsony homersekleten: 

~2 

F. 7I.TkTIn Z -3NkTe- 8kT. forg = - lY, forg = 

S = = -- + 3Nk e = ECorg - Fforg (3N1i
2 

) - 8rT 
Corg T 8T 

= 3Nk 1 + -- e - 8kT. 
( 

1i2 ) ~2 

Magas homersekleten: 

8kT 

28kT 
FCorg = - NkTln ~' 

S = ---- = Nk 1 + In ---- . Ecorg - Fforg ( 28k ~ 
forg T 1i 2 

(3.152) 

(3.153) 

(3.154) 

(3.155) 

Megjegyezziik, hogy ezek az eredmenyek elmeleti uton vannak levezetve a 
kanonikus eloszlasbol. Egyetlen olyan mennyiseg szerepel benniik, amit kiserlc
tileg kell meghataroznunk. Ez a molekula 8 tehetetlcnsegi nyomateka, mnely 

mm 
a mechanikaban tanult definicib ulapj{lIl €oj .~ • 2 r2 alakhan irhatb. Itt nil' 

m. +111 2 

illctve m 2 a ket utom tomcgct. r pedig a k(lZ(lttiik lev() tavolsllgot jclcnti. 
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e meghatarozhato spektroszkopiai modszerekkel a ketatomos molekula forgasi 
szinkepeboI. 

A masik idekivankozo megjegyzes az, hogy a ketatomos molekula forgasanak 
targyalasakor figyelmen kiviil hagyjuk az atomok rezgeset, ugyanis a (3.145) 
keplet levezetesenel a molekulat merev rotatornak tekintettiik. Ha mind a 
forgas, mind a rezges egyiittesen lep feI, akkor az eredmenyek csak kozelito 
erveny(.iek. 

. A forgasnal kovetett gondolatmenettel targyalhato a molekula rezgese is. 
Most is a belso allapotosszeget hatarozzuk meg eIoszor. A v frekvenciaju rezgest 
vegzo tomegpont (harmonikus oszcillator) energiaja a kvantummechanika* 
szerint az 

En = hv (n+ ~) 
diszkret ertekeket veheti feI. Az n parameter az n = 0, 1, 2 ... egesz szamokat 
jeloli. Az n = O-hoz az Eo = hv /2 un. nullponti energia tartozik. A szomszedos 
energiaszintek tavolsaga n-tol fiiggetleniil ugyanaz a hv ertek. Az energia fenti 
kifejezeset irjuk a belso allapotosszeg (3.130) kepleteben az Es helyere, es az n 
kvantumszamra osszegeziink n = O-tol oo-ig. 

00 _ hv(n+ n hv 00 hvn 

Zrezg = L e kT = e - 2kT L e - kT 

n=O n=O 

hv 

Az osszeg egy geometriai sor, amelynek q = e - kT hanyadosa kisebb egyneI, . 
mert a kitevo hatarozottan negativ. fgy az osszeg konnyen felirhato. 

hv 1 
Z - e- 2kT __ _ 

rezg hv • (3.156) 
l-e - kT 

Ebbol az allapotosszegbol az ismert kepletek alapjan hatarozhatok meg a 
gazmolekulak rezgesetol szarmazo fontosabb termodinamikai mennyisegek, pI. 
a gaz belso energiaja, molhoje, szabadenergiaja, entropiaja S.1.t. 

A rezgesi energia: 

a Nhv ( hv ) 
E rezg = NkP aT ln Zrezg = T cth 2kT . (3.157) 

A molho: 

(3.158) 

• Nagy Karoly: Kvantummechanika. Tankonyvkiudb, Budapest, 1978. 59. o. 
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, 
I' 

Itt is celszerii az egeszen alacsony, illetve mag as homersekletekre ervenyes ket 
hataresetet tekinteni. 

Vegyiik elOszor a magas homersekletekre jol hasznalhato kozelitest. Magas 
homersekleten olyan Tertekeket ertiink, amelyek sokkal nagyobbak a hv/k-nal, 
vagyis T»hv/k. Ebben az esetben a (3.157)-ben, illetve a (3. 158)-ban elOfordulo 
exponenciaJis fiiggvenyeket sorbafejtjiik, es a legalacsonyabb rendii tagokat 
tartjuk csak meg. fgy adodik: 

Erezg ~ Nk T, ha 

e~eZg) = R. 

hv 
T» -

k' 
(3.159) 

(3.160) 

A T« hv/k alacsony homersekleteken pedig vagy az exponencialis fiiggve
nyek melletti tagok vagy maguk az exponencialis fiiggvenyek hagyhatok el, attol 
fiiggoen, hogy a kitevo pozitiv vagy negativ. Ezek figyeIembevetelevel kapjuk: 

Nhv - Z~ 
Erezg :::::; T +Nhve 

e(rezg) ~ R - e -kT 
( 

hv)2 hv 

v kT ' 
ha 

hv 
T« -. 

k 

(3.161) 

(3.162) 

A magas homersekletekre ervenyes (3.159), illetve (3.160) kepletek megegyez
nek az ekviparticio-tetel alapjan szamitott ertekekkeI. U gyanis a linearis harmo
nikus oszcillator eseten mind a mozgasi, mind a rugalmas potencialis energia 
;ltlagosan kT/2, es igy egy molekula atlagos energiaja kT. 

Az alacsony homersekletekre vonatkozo kozelitesben az energianak van egy 
hv 

h6merseklettol fiiggetlen tagja, az Eo = N - , amely a T= O-nal is megmarad. 
2 

I ~z az un. nullponti energia. Tanultuk a kvantummechanikaban, hogy ennek 
kvantumfizikai eredete van. A rezgesi molho zerushoz tart, amint a homerseklet 
tart nullahoz, megegyezesben a harmadik fOtetelleI. 

Felirjuk meg a szabadenergianak es az entropianak a kifejezeseit a molekula
rczgesekre. A jol ismert kepletek alapjan kapjuk: 

Frezg = - NkTln Zrezg = N;V + NkTln (1- e- 5) . 
s = ~r~~_-=~r~,:~ = N h_~ __ 1 __ -Nk In (1 -e ty.). 

rezg T T !!~. 
ekT _ 1 

(3.163) 

(3.164) 

I':zckbol a pontos kcpletckb61 k6nnyu fclirni a fenti ket hat{lresctrc vonatkoz() 
k(izcliti) crvenyu kifejezeseket. 
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M h"" (hV) agas omersekleteken T »k : 

hv 
F rezg ~ Eo+NkTln-, 

kT 

hv 
Srezg ~ Nk- Nk In kT' 

Al h"" (hV) acsony omersekleteken T« k : 

Srezg ~ O. 

Osszefoglalva a ketatomos molekulakbol a110 idealis gaz statisztikus mecha
nikai targyalasat, megallapitjuk, hogy a kiindulasulszolgalo allapotosszeg ha
rom tenyezo szorzatakent irhato a harom lehetseges mozgasformanak megfele
loen. 

(3.165) 

Ebbol logaritmuskepzessel kapjuk meg a rendszer szabadenergiajat az 
F = - kTln Z keplet alapjan. Ez harom tag osszegekent all elO. Nevezetesen: 

F = F tr + F forg + F rezg• (3.166) 

Ennek megfeleloen a gaz energiaja, molhoje es entropiaja is a Mrom mozgasnak 
megfelelo mennyisegek osszege: 

(3.167) 

(3.168) 

(3.169) 

Emlitettiik, hogy a molekulak forgasa szobahomersekleten mar gerjesztodik, 
mert a szomszedos forgasi energiaszintek kozotti kiilonbseg sokkal kisebb, mint 
a kT termikus energia. Ezzel szemben a rezgesek ebben a homersekleti tarto
manyban meg nem lepnek eel. Kovetkezeskeppen a ketatomos molekulaju gaz 
energiajahoz, molhojehez es entropiajahoz szobahomersekleten a rezgesek nem 
adnak jarulekot, a forgas viszont a halado mozgaseval azonos nagysagrendben 
jarul hozza. 

Az elmelet fejlodese szcmpontjtlb61 kiilonosen erdekes volt az alacsony ho-
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mersekleteken vale viselkedes tanulmanyozasa. A transzlacios mozgasbol szar
mazo jarulekok a tapasztalattal ellentetes eredmenyt adnak mind az entropiara, 
mind a molhore vonatkozoan. Az ellentmondas oka kvantumfizikai eredetii, es 
ezt a klasszikus idealis gaz tanulmanyozasanal nem vettiik figyelembe. Az idealis 
gaz kvantumelmeletre alapozott statisztikus targyalasa mar mentes ezektol az 
ellentmondasoktol. Ezt az 53. pontban fogjuk megmutatni. 

Befejezesiil kihangsulyozzuk, hogy az idealis gaznak itt kovetett statisztikus 
targyalasa az un. klasszikus statisztikus mechanika szabalyai szerint tortent. Ez 
tulajdonkeppen egy kozelites, ami lenyegeben abban all, hogy a (3.63') allapot
osszeget egy integrallal helyettesitettiik. A diszkret energiaszintekre vale ossze
gezes helyett integraltunk, mintha az energia folytonosan valtozna. Ez a kozeli
tes akkor engedheto meg, ha a szomszedos energiaszintek kiilonbsege rendkiviil 
kicsi a kT termikus energiahoz kepest. A klasszikus statisztikus mechanika 
alkalmazasi lehetosegeinek tehat az a feltetele, hogy az I En + 1 - En I « kT egyen
lotlenseg teljesiiljon. Ehhez magasabb homersekletek ke11enek, de hogy milyen 
magas legyen a T, azt a konkret esetben ke11 megallapitanunk. 

44. Az ekvipartici6-tetel 

Az elozo pontban mar emlitettiik az energia ekviparticio-tetelet, miszerint a 
klasszikus statisztika ervenyessegi tartomanyaban minden szabadsagi fokra 
1 

kT atlagos mozgasi energia jut. Mivel e tetelnek az alkalmazasokban fontos 
2 
szerepe van, ezert most ponto san megfogalmazzuk e tetelt, es a levezetes kap
esan azt is megmutatjuk, hogy milyen feltetelek mellett ervenyes. 

A vizsgalt fizikai rendszer legyen ismet reszrendszere egy nagy makroszkopi
k us testnek, ame11yel egyiitt a teljes rendszer zart. A reszrendszer az allando 
homersekletii kornyezetevel termikusan kolcsonhat, de a kolcsonhatasi energia 
e1hanyagolhato kicsi a rendszer energiitjahoz kepest. A rendszer jellemzesere 
ilyen feltetelek mellett a (3.62) kanonikus eloszlast hasznaljuk. A test mechani
kai allapotat a klasszikus fizikai leirasnak megfeleloen az altahinos koordimi
t[lkkal es impulzusokkal adjuk meg. 

Vizsgaljuk azt az esetet, amikor a rendszer energiaja a hely- es impulzuskoor
dinatak homogen masodfoku fiiggvenye. A valtoz6kat most egysegesen 
(/1' Q2 • •• "' q rfel jeloljiik. (Ezek a qck tehat a hely- es impulzuskoordimitakat 
jclolik.) FeItevesiink szerint: 

0.170) 

Az tJ,-k allandbkat jel6lnck. Az cnergia kifcjczcsehen szerepl6 kvadratikus 
tagok f szum.it szoktls a szabudsilgi fokok sZllllUtnuk nevl~zni. hur ez ultalaban 
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nem egyezik meg a mechanikai szabadsagi fokok szamaval, mert ott a fiiggetlen 
helykoordimitak szamat ertjiik alatta. 

Feladatul tiizziik ki az energia kozepertekenek a meghatarozasat. Ezt a Wi 

eloszlasfiiggveny ismereteben az 

keplet alapjan szamitjuk ki. A (3.62) eloszlasfiiggvenyt beirva: 

1 _ Ei 

E = - IEie kT. 

Zi 
(3.171) 

A kvantumallapotokra vett osszegezes elvegezheto ugy is, hogy az energiaszin
tekre osszegeziink, de akkor mindegyik tagot meg kell szoroznunk az egyes 
energiaszintekhez tartoz6 allapotok Q(E;) szamavaI. 

1 _E.. 
E = - I EiQ(E;) e kT. 

Z Ei 

(3.172) 

A klasszikus fizika ervenyessegi tartomanyaban az energiat folytonosan valto
z6nak tekintjiik, ezert itt az osszegezes helyett integralt irunk: 

1 f -~ E = Z Ee kT dQ. (3.173) 

dQ az E es E + dE energiakozbe eso allapotok szamat jelenti. Ebben a klasszikus 
fizikai targyalasban a Z allapotosszeget is integral alakjaba irjuk. Nevezetesen: 

(3.174) 

A dQ allapotszamot kifejezhetjiik a dr fazis-terfogatelemmel ugy, hogy ut6bbit 
elosztjuk az egy kvantumallapotot reprezental6 faziscella r terfogataval: 

dr 
dQ = -. Ezt figyelembe veve: 

r 

_ fEe - kET dr 

E = E . 

f e - kT dr 

Mivel feltevesiink szerint az energia most csak azokat a koordinatakat es 
impulzusokat tartalmazza, amelyektol negyzetesen fiigg, ezert a nem szereplo 
valtoz6kra az integralas konnyen elvegezheto, es a nevezobeli jarulekkal egyiitt 
kiesik. Vegeredmenyben tehat csak qt, ... , qf valtoz6kra vett integral marad 
meg. 
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A szamlal6ban 1 darab azonos tipusu integral van, ezert elegendo egyet kisza
mitani. Vegyiik pI. az elsot. 

-00 -00 

-00 - 00 -00 

A ql szerinti integralast parcialisan elvegezve kapjuk: 

-00 -00 

A kiintegralt resz mindket hataron eltiinik, ezert vegiil is az elso integnilra a 
kovetkezo ad6dik: 

-00 -00 

U gyanez lesz az erteke a szamlal6ban leva tobbi integnilnak is. A szamlal6 tehat 
II1-gyel egyenlo. Az Icben elOfordul6 integral van a nevezoben is, ezert ezzel 
egyszeriisithetiink. A vegeredmeny tehat a kovetkezo lesz: 

_ kT 
E=/2 · (3.175) 

Ez eppen az ekvipartici6-teteI. Szavakkal kifejezve: ha a rendszer energiaja 
homogen masodfoku fiiggvenye a valtoz6knak (hely- es impulzuskoordinatak
nak), akkor az energia kifejezeseben szereplo masodfoku tagok mindegyikere 
atlagosan kT/2 energia jut. Az energia tehat kozepertekben egyenletesen oszlik 
el a szabadsagi fokokra. A tetel jelentosege abban all, hogy a szabadsagi fokok 
szama igen konnyen megallapithat6, hiszen nem kell mast csinalni, mint meg
szamolni az energia klasszikus mechanikai kifejezeseben a masodfoku tagokal. 
es mindegyikre kiosztani a k T/2 atlagos energiat. 

Peldakenl felidezziik az idealis gazra el6zo ponlhan kapoll eredmenyekel. 
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ameIyekre egyebkent mar utaltunk is a magas homersekletek tartomanyaban 
ervenyes kozelitesek kapcsan. 

Az egyatomos gazmoIekuIak csak transzIaci6s mozgast vegeznek, ezert ener-
giajuk: 

P2+p2+p2 
E = x y " 

2m 

A szabadsagi fokok szama Iathat6an harom, aminek kovetkezteben az egy 

kT I'b'I'II' 'd '1' , moIekuIa atlagos energiaja 3 - . Az N moleku a 0 a 0 egyatomos 1 ea IS gaz 
2 

energiaja tehat: 

3 
E = -NkT. 

2 

Ebbol az aUand6 terfogaton vett m6Ihore a 

3 

ad6dik. 

C =-R v 2 

A ketatomos moIekuIa forgasi energlaJa a kIasszikus mechanika szerint . i 

! 8m2. Ebben a kifejezesben 8 a moIekuIa tehetetlensegi nyomatekat jelenti 
2 . 
valamely tetszoleges forgastengelyre vonatkoztatva, m pedig a forgas szogsebes- I 

sege. Ismeretes, hogy ez a forgasi energia felirhat6 a fOtengeIyekre vonatkozta
tott nyomatekokkal a kovetkezokeppen: 

1 (2 2 2) Ee = - 8 1m1 + 8 2m2 + 8 3m3 . 
2 

Pontszeru atomok eseten a ket atomot osszekoto egyenes koriili forgas nem ad 
jarulekot az energiahoz, mert az erre vonatkoztatott 8 3 tehetetlensegi nyomatek 

, 1 ( 2 2) k' , ., '1 . t I zerus. Igy a forgasi energia Ee = '2 8 1m 1 + 8 2m2 , Az e vlpartlcl0-tete szenn 

mindegyik tagra atiagosan kT/2 energia jut, e~ert a forgast6I szarmaz6 energia: 

Ee = NkT. 

Ebbol 
Cv = R 

m6Iho ad6dik. 
A ketatomos molekula magasabb homersekleten rezeghet is az atomokat 
. I I 

osszekoto egyenes menten. Ennek energitija Erezi = 2 p;2 + i Jlw 2r2. ahol p a 
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ket atom redukalt tomeget, r a kozottiik leva tavoisagot, m pedig a rezges 
korfrekvenciajat jelenti. Lathat6, hogy ez is ket negyzetes tag osszege, ezert a 
rczges atlagos energiaja kT, amibol szinten R ad6dik az aUand6 terfogaton vett 
molhohoz. 

A ketatomos mole kula forgasi es rezgesi energiait az elozo pontban a kvan
I ummechanikai energia-sajatertekek aiapuivetelevel szamitottuk ki. fgy az ener
giara a pontos ertekeket kaptuk. Majd meghataroztuk ezeknek alacsony, illetve 
magas homersekletekre ervenyes kozeliteseit. Lattuk, hogy a magas homersekle
Ickre vonatkoz6 kozelites egyezik meg az ekvipartici6-teteibol szamftott ered
Il1cnyekkel. Ez osszhangban van azzal, hogy az ekvipartici6-tetel a klasszikus 
lil.ikai kozelitesben igaz csak. 

45, A Maxwell-Boltzmann-eloszhis 

GondoIjunk ismet idealis gazra, amely V terfogatba van bezarva, es N mole
k lIlat tartalmaz. Feltessziik, hogy ez a rendszer zart, vagyis mind az energia, 
mind a reszecskeszam aUand6. VaIasszuk a vizsgaland6 reszrendszert speciali
sa n ugy, hogy az egy molekula Iegyen. A tobbi N - 1 moIekuIa jelenti az aUand6 
hi\mersekletii termosztatot. A kornyezettel termikusan kolcsonhat6 reszrend
~I.cr statisztikus Ieirasara a Gibbs-fele kanonikus eIoszIast hasznaijuk. Most ezt 
('I.ty molekulara keU aikaImazni. MeggondoIand6 azonban, hogy a kanonikus 
rloszlas levezetesenel tett feltevesek itt is teljesiilnek-e. A reszrendszer es a 
Icnllosztat kozotti kolcsonhatasi energiat elhanyagoltuk a tobbi elOfordul6 
cllcrgiahoz kepest, masreszt a reszrendszert a termosztathoz es az egesz zart 
IClloszerhez kepest kicsinek kepzeItiik. Ezek most is fennaUnak, ezert vehetjiik 
t rS/.rcndszernek a gaz egy moIekuIajat es annak eloszIasara a kanonikus elosz
Ilbl. Eszerint annak a va16sziniisege, hogy az N mole kula koziil kivalasztott 
valumelyik molekula az i kvantumszamokkaljeUemzett, ei energiaju aUapotban 
kl.tycn: 

1 _.EL 
W. = -e kT 

I Z ' 

"hoi Z az egy molekulara vonatkoz6 ., 
z = L> kT 

,'tllapot()sszeget jelenti. A klasszikus fizikai kozeJitesben 

Z = ~3 f. .. f (' -k't dq.dq2dq.ldp.dp2dp3· 

AI IIItegrahls a hatdimenzi6s fazislerre erlendi), 

(3.176) 

(J.I77) 
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U gyanebben a klasszikus fizikai targyalasban a Wi helyett annak a dw val6szi
niiseget adjuk meg, hogy a kiszemelt mole kula energiaja az e es e + de interval
lumba, vagy hogy a megfelelo fazispont a dqldq2dq3dpldPzdp3 fazis-terfogat
elembe essen, vagyis: 

dw = ~ e - keT dq 1dq2dq3dp 1dP2dp3 
Z h3 

(3.176') 

A (3.176), (3.176') eloszlast nevezziik M axwell-Boltzmann-eloszlasnak. Rog
ton latni fogjuk, hogy ez az eloszlas abban az esetben, ha a molekulaknak csak 
mozgasi energiajuk van, a Maxwell-fele sebessegeloszlasra vezet. Boltzmann ezt 
altalanositotta arra az esetre, amikor az e egyreszecske-energia barmi lehet. PI. I 

tartalmazhat potencialis energiat is. Ezert nevezziik ezt az eloszlast Maxwell- J 

Boltzmann-Wenek. 
Nezziik eloszor azt az esetet, amikor a molekulak teljesen szabadon mozog- \. 

nak, csak transzlaci6s mozgasi energiajuk van. e = p2/2m. Szamitsuk ki a 
(3.177) allapotosszeget: 

00 2 

4nV f -_P-
Z = ~ e 2mkT p2 dp. 

o 

Az integralas konnyen elvegezheto, es Z-re a kovetkezot kapjuk: 

V 
Z = - (2mnkT)3/2 h3 . 

(3.178) 

lrjuk be ezt a (3. 176')-be, es integraljunk a helykoordinatak szerint. fgy annak 
dw val6szimlseget kapjuk meg, hogy a kiszemelt molekula impulzusa apes 
p + dp kozott van: 

4n -~ 
dw = e 2mkT p2 dp. 

(2mnkT)3/2 
(3.179) I 

Az impulzus szerinti eloszlasr61 konnyii atterni a sebesseg szerintire: 

dw = 4n -- e 2kT V2 dv. ( 
m )3/2 mv2 

2nkT 
(3.180) 

Ezek a kinetikus gazelmeletben mar megismert - a (2.38), illetve (2.36) alatt 
felirt - Maxwell-fele sebessegeloszlas kifejezesei az impulzus- es sebesseg nagysa- \ 
ga szerint. 

Litjuk, hogy a Maxwell-fele sebessegeloszlasnak ez a levezetese ad hoc felte
veseket nem tartalmaz, es a legrovidehh 6ton adja meg a keresett eloszhisfiigg
venyt. A sehessegeloszlas fontosahh k()vetkezmenyeit a kinetikus gazelmelettel 
foglalkozb rcszhcn m{Ir mcghcszeltiik, czert itt megelegsziink a IcvczetesseL 
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Vegyiik ezutan az altahinosabb esetet, amikor a gazmolekulanak van ep 
po tencialis energia ja is. Vagyis: 

p2 
e = - +e 2m p' 

(3.181) 

I 'j az eset val6sul meg akkor, ha idealis gaz valamilyen kiilso eroterben van, pL 
gravitaci6s terben. Az ep potencialis energia a qk helykoordinatak fiiggvenye: 
I:" -- ep (ql' q2, q3)' Az allapotosszeg: 

(2mnkT)3/2 f f f -~ 
= h3 e kT dq1dq2dq3' (3.182) 

A val6sziniisegeloszlas (3.176') kepletebe beir~a, kapjuk: 

(3.183) 

1'1 az eloszlas annak a val6sziniiseget adja meg, hogy a kiszemelt molekula 
IlIlpulzusa a dp1dp2dp3 intervallumba esik, es a molekula a dq 1dq2dq3 = dV 
I!'rrogatelemben tart6zkodik. Latszik, hogy ez az eloszlas ket tenyezo szorzata: 
!·Ii',hbi az impulzusok, ut6bbi a helykoordinatak szerinti eloszlast irja Ie. A fiig
gl'l len csemenyek egyidejii val6sziniisegeinek osszeadasara vonatkoz6 matema
II ka i tetel alapjan ebbol az kovetkezik, hogy az impulzusok, illetve a helykoordi-
11111:1 k szerinti eloszlasok egymast61 fiiggedenek. Az ut6bbi eloszlast a molek u
III k potencialis energiaja hatarozza meg a (3.183) masodik tenyezoje szerint. Ha 
kills!) croter nem hat, akkor a mole kulak terbeli eloszhisa egyenletes, es a 

. I'k' " "dV III:1S0( I tenyezo egyszeruen -- . 
V 

A hclykoordinatak szerinti eloszlasra alkalmazaskent nezziik meg, milyen a 
k tliloidrcszecskek eloszlasa a magassag szerint nehezsegi eroterben. 

( iondoljunk edenyben levo valamilyen folyadekra, amelyben mikroszkopikus 
1IIl'rdii szcmcsek vannak elkeveredve. A szemcsek a folyadekmolekuUlk homoz
WIS:l CS <lZ iitkozesek kovetkeztehen alland6 mozgashan vannak. Emiatt nem 
Idl'pcdnck Ie teljesen az edeny aljara, Arra vagyunk kivancsiak, hogy milyen a 
I ('~/el..'skck eloszll.tsa a magass{I8 szcrint. Jel6ljiik a folyadek suriiseget (.In-val, a 
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reszecskeket e-val. A reszecskekre a nehezsegi eron kiviil hat a folyadek felhajt6-
ereje, ezert a z magassagban 

ep = (e- eo) vgz 

lesz a kolloidreszecske potencialis energiaja, ha a koordinata-rendszer z tenge
ly6t fiiggolegesen felfele iranyitjuk. Itt v-vel a reszecske terfogatat, g-vel a 
nehezsegi gyorsulast jeloltiik. 

Mivel a magassag szerinti eloszlast keressiik, ezert eloszor annak a val6szinii
seget hatarozzuk meg, hogy egy reszecsket a z es z + dz retegben talaljunk 
barmilyen impulzussal. Ezt a (3. 183)-b61 az impulzuskomponensekre, es a ql' 
q2 koordinatakra torteno integralassal kapjuk meg. fgy a keresett val6sziniisegre 
a 

_ ((I-(lo)vgz 

dw' = Ce kT dz (3.184) 

kifejezes ad6dik. A reszecskek N szamaval megszorozva, a z es z + dz retegbeli 
kolloidreszek dN szamat kapjuk: 

«(I-(lo)vgz 

dN = NCe - -k-T - dz. 

A dN reszecskeszam aranyos a dz retegvastagsaggal. Jeloljiik a magassagt61 
fiiggo aranyossagi tenyezot n(z)-vel. fgy 

«(J-(lo)vgz 

n(z) dz = NCe - -k-T - dz, 

n(z) az egysegnyi magassagu retegben leva reszek szamat jelenti. A C alland6 
a z = 0 szintnek megfelelo nCO) reszecske-szamsiiriiseggel van kapcsolatban, 
ugyanis nCO) = NC. Ezek utan vegleges alakba irjuk a kolloidreszek magassag 
szerin ti eloszlasa t: 

({r(lo)vgz 

n(z) = n(O)e - --;:r- (3.185) 

Eszerint a reszecskek szama a magassaggal exponencialisan csokken.· Megemlit
jiik, hogy a (3.185) eloszlast kiserletileg eloszor Perrin francia fizikus ellenorizte. 
A kiserleti ertekek nagyon j61 egyeztek a (3.185) kepletbol szamitottakkal. 

A (3.185) keplet alapjan meghatarozhatjuk, hogyan valtozik a levego siiriise
ge a magassaggal. Mivel a levegot alkot6 gazok vakuumban vannak, ezert 
eo = O. A molekulak ve tomeget m-mel jelolve: 

_ '!!S! 

n(z) = n(O)e kT. (3.186) 

Latszik, hogy a nagyobb tomegii reszecskek szama gyorsabban csokken a 
magassaggal. mint a konnyehbeke. 

27K 

A levezetesbol kovetkezik, hogy ezekben a kepletekben a T homerseklet 
alland6nak van felteve. A (3.186) keplet tebat nem veszi figyelembe a homersek
letnek a magassaggal val6 valtozasat. 

46. A va16di gazok 

Az idealis gazmodell ket lenyeges egyszeriisitest hasznaI a val6sagos helyzet
hez kepest. Egyreszt nem veszi figyelembe a molekulak egymas kozotti kolcson
hatasat, masreszt a molekulakat pontszeriinek tekinti. Ket molekula kolcsonha
tasat j61 szemlelteti a 35. abra. Eszerint az ro-nal nagyobb tavolsagon vonzzak 

1 
egymast az VCr) '" 6" potenciahl van der Waals-erovel, majd amikor az r<ro, 

r 
akkor egy erosen taszit6 hatas ervenyesiil. Az ro tavolsag koriilbeliil megegyezik 
a molekulaatmerovel. A van der Waals-ero a molekulaatmero harom-, negysze
resen tul mar gyakorlatilag nem erezheto, ezert a molekularis kolcsonhatas csak 
a molekulak kozvetlen kozeleben hat. Emiatt lehet a ritka gazokat normalis 
feltetelek mellett j61leirni az idealis gazmodellel. Siiriibb gazoknal mar figyelem
be kell venni valamilyen m6don a molekulak kolcsonhatasat is, mert olyan 
kozel keriilnek egymashoz, hogy ez a hatas ervenyesiil. 

Celul tiizziik ki a gaz nyomasanak, majd ebbol az allapotegyenletnek a 
meghatarozasat a molekulak kozotti kolcsonhatas figyelembevetelevel. Az elja
nis menete a kovetkezo. Az allapotosszegbol egyszerii logaritmuskepzessel 
ad6dik a vizsgalt rendszer szabadenergiaja, amit a terfogat szerint derivalva, 
megkapjuk a gaz nyomasat. 

Kiindulunk tehat a gaz allapotosszegenek (3.64) alatti 

(3.64) 

kifejezesebol. A gaz E energiaja most ket reszbol all: a gazmolekulak 
2 

J~'k = L Pj mozgasi energiajab61 es a kolcsonhatasb61 eredo V potencialis 
j 2m 

l'ncrgiab61, amely a molekulak helykoordinatainak a fiiggvenye: 

E = Ek + V(ql' ... ,q3N)' 

I'j( kell a (3.64) kifejezesbe beirni. 
+ ttl 

Z .-,~ N!~3N (ff f e· 2!~t· dpl dP2 dP3)N f .. .f e - ,,~. dql dq2· .. dq3N· 

·t. 
(3.187) 
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Az allapotosszegnek ez a kifejezese arra az esetre ervenyes, amikor a molekulak 
2 

egyatomosak, vagyis amikor a mozgasi energia csak a ~m transzlaci6s energiat 

tartalmazza. Ketto vagy tobbatomos molekulaknal a transzlaci6s energiahoz 
meg hozza kell szamitanunk a molekulak belso mozgasaval kapcsolatos energi
at is. Az idealis gazzal foglalkoz6 38. pontban lattuk, hogy ez Z-ben egy Z~ 
tenyezot eredmenyez. A (3.187) kifejezes elso tenyezoje megegyezik az idealis 
gazra vonatkoz6 megfelelo mennyiseggel; ezert 

1 (2mnk!:\ 3: f f -JL 
Z = N! h2 ) .... e kT dqi dq2 .. ·dq3N· (3.188) 

A potencialis energiat tartalmaz6 

Q = f .. J e - k~ dqi dq2 .. ·dq3N (3.189) 

integnilt szokas konfiguraci6s allapotintegralnak vagy konfiguraci6s partici6s 
fiiggvenynek nevezni. Az allapotosszegnek ket tenyezo alakjaban val6 megjele
nese egyuttal azt is jelenti, hogy az impulzus (vagy sebesseg) szerinti eloszlas 
fiiggetien a helykoordinatakra vonatkoz6 eloszlast61. Ut6bbit a potencialis 
energiat tartalmaz6 resz jellemzi. 

A (3.188) allapotintegralnak az idealis gazra vonatkoz6 megfelelo (3.125) 
mennyiseggel val6 egybevetese mutatja, hogy a val6di gazok eltero sajatsagai 
a Q konfiguraci6s allapotintegralban jelennek meg. Kovetkezeskeppen ezzel kell 
foglalkoznunk, ha a val6di gazok tulajdonsagait akarjuk elmCleti uton tanulma
nyozm. 

Feltessziik, hogy a molekulak kozotti kolcsonhatas un. parkolcsonhatas, 
vagyis ket molekula kozott hat, tovabba centralis, tehat a ket molekula egymas
t61 szamitott tavolsagat61 fiigg csak. Jeloljiik az i-edik esj-edik molekula kozotti 
kolcsonhatas potencialis energiajat uirve1, a tavolsagukat rirvel. A mondottak 
szerint uij = u(riJ Az eredo U potencialis energiat uirbo1 a parokra vett osszege
zessel kapjuk meg: 

U = ~~Uij' 
I } 
(i<j) 

(3.190) 

Az i <j megszoritas biztositja, hogy az i-re es j-re torteno osszegezesnCl mind
egyik par csak egyszer fordul elo. 

A (3. 190)-et (3.189)-be behelyettesitve: 

21<0 

Az exp ( - r~) fiiggveny helyett celszerii bevezetni az 

-~ 
1'.. = e kT-l 
Ji} (3.192) 

fiiggvenyt, amelynek az a tulajdonsaga, hogy zerushoz tart, midon az rij tavol
sag tart vegtelenhez: I(rij)-,>O, ha rij-'> 00. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az 
hj lenyegeben akkor jelentos, ha az i-edik es a j-edik molekulak egymas kozele
ben vannak. Ez a koriilmeny nagyon hasznos a Q integral kiertekeleseneI. 
Tulajdonkeppen emiatt vezettek be az hrfiiggvenyt. 

Nezziik kiilon a (3.191) integranduszat. 

e - k~ = n n exp (- Ui
j

) = n n (1 + h.) = 
i j kT i j I} 

u<n u<n 

= (1 + 112) (1 + 113) .. ·(1 + IN-i,N) = 1 + Ihj+ Ihjlkl+ ... · (3.193) 

A jobb oldalon szereplo csoportositas a kovetkezokeppen jon letre. Az elso tag 
az 1 ugy ad6dik, hogy mindegyik 1 + hj tenyezobol csak az l-et vessziik. 
A masodik tag, a I hj ugy keletkezik, hogy minden lehetseges m6don vesziink 
egy hrt, a tobbi (1 + hj) tenyezobol pedig az l-et. A I hJkl harmadik tagot ugy 
kapjuk, hogy minden lehetseges m6don vesziink ket hj' Ikl tenyezot, amelyek 
szorzatat a tobbi (1 + hj) tenyezobeli l-gyel szorozzuk meg. Az eljarast igy 
folytatjuk tovabb. 

Az h' Mayer-fiiggvenynek a bevezetese egyreszt megkonnyiti a feladat elmele
ti targy~lasat azaltal, hogy a (3.191) nagyon sok tenyezos bonyolult tobbszoros 
integralt valamivel egyszeriibb integralok osszegere vezeti vissza, masreszt a 
(3.193) osszegnek szemleletes ertelmezeset teszi lehetove. Az I(ri) fiiggveny 
lenyegeben akkor kiilonbozik jelentosen zerust61, ha a ket molekula rij tavolsa
ga a molekulaatmero nagysagrendjebe esik. A (3.193) sor masodik tagjaban 
tehat olyan mennyisegek szerepelnek, amelyek ket molekula iitkozesenel adnak 
jelentos jarulekot. A ket lij fiiggveny szorzatait tartalmaz6 harmadik tagb61 
vegyiink egy olyant, amelyben a negy index koziil ketto megegyezik, pI. fI2f~3' 
Ez lenyegeben akkor kiilonbozik zerust61, ha az 1 es 2 molekula, valamint a 2-es 
es 3-as molekulak egyszerre vannak egymas kozeleben, vagyis amikor a 2-es 
molekula egyszerre iitkozik a l-essel es a 3-assal. A f~d34 tipusu tagok (tehat 
amikor mind a negy index kiilonbozo) ket egyidejii egyszeres iitkozest irnak Ie. 
A harom I tenyezot tartalmaz6 tagok kozott vannak azok, amelyek szerint negy 
molekula van egyszerre egymas kozvetien kozeieben. A (3.193) sor tov~lbbi, ki 
nem irt tagjai annak felelnek meg, amikor egyre tobb molekula van egyszerre 
egymas kozeieben. A sor elso tagja a kO\cS(lnhatasmentes idelilis glizt irju Ie. 
A masodik tag mar suruhh g~lzra vonatkozik, amelyhen k()zclehh kertilnek 
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44. abra 

egymashoz a molekulak, es ezert a molekuhiris kolcsonhatas is ervenyesiil. 
A magasabbrendii tagok az egyre siiriibb gazoknal jelentosek. A val6di gazok 
pontos leirasara a teljes sort kellene hasznalni, ami azonban gyakorlatilag 
megoldhatatlan. Ez a sorfejtes viszont lehetove teszi, hogy az idealis gazmodell 
korrekci6jakent egyre jobb kozeliteseket kapjunk a sor magasabbrendii tagjai
nak a figyelembevetelevel. 

A (3.193) sor a kolcsonhat6 mole kulak at csoportokba (clusterekbe) rendezi 
aszerint, hogy egyszerre hanyan vannak egymas kozvetlen kozeleben. Innen 
kapta e sor a cluster-sorfejtes elnevezest. A 44. abran szemleltetjiik a sor elso 
jellegzetes tagjait. 

Terjiink vissza a (3.191) konfiguraci6s integralhoz a (3.193) kifejezes behelyet
tesitesevel : 

Q = f..,f (1 + 11 fij+ 11 tthjhl+ ... ) dql dq2 .. ·dq3N· (3.194) 

(i<j) 

Emlitettiik, hogy az elso tag az idealis gazmodellnek felel meg. Foglalkozzunk 
most az elso korrekci6s taggal a I hjjarulekaval. Az. osszegezes az N molekula
b61 kepezheto parokra tortenik. Mindegyik parnak ugyanaz a jaruleka az 
integralhoz, hiszen az egyes tagok az integraci6s valtoz6k jeloleseben kiilonboz-

1 
nek csak egymast61. Mivel N elembol - N(N - 1) par kepezheto, ezert 

2 

N(N -1) f f -u(rI2) 
Q2 = 2 ... (e kT -1) dql dq2 .. ·dq3N· (3.195) 

A ql' q2' ... , q3N altaI an os koordinatak helyett terjiink at a hagyomanyos 
r l , r2, ... , rN helyvektorokkal va16 helymeghatarozasra. 

N(N-Of f -~ Q2 = ---2- ... (e kT -1) dr l dr2 .. ·drN. (3.196) 

2H2 

Mivel az integrandusz csak az r 1 es r 2 helyvektorokat tartalmazza, az 
r3, r4, ... , rtv. valtoz6kra val6 integralas konnyen elvegezheto, es a VN

-
2 tenyezot 

adja. Az r 1 es r 2 szerinti integral ok kiszamitasahoz bevezetjiik az 

1 
R = 2" (rl +r2) 

uj valtoz6kat. 

Q2 = N(~-I) VN- 2 f f (e -~ -1) dr dR. 

Az integrandusz nem fiigg az R-tol, ezert a szerinte vett integral egy V tenyezot 

eredmenyez. Marad tehat 

N(N-l)VN
-

1 f -~ 
Q2 = (e kT - 1) dr. 

2 

Vegyiik figyelembe, hogy N nagyon nagy szam, ezert az N(N - 1) ~ N 2 irhat6, 
es az integralra hasznaljuk az I jelOlest : 

1= f(e-~-I)dr. 

Ezek utan a konfiguraci6s allapotintegralra a 

Q = VN (I+ ~~I+ .. .) (3.197) 

kifejezest kapjuk. Ezt kell behelyettesiteni az allapotosszeg (3.188) kifejezesebe. 
Eredmenyiil ad6dik: 

3N 

_ VN (2mnkT)2 ( N
2 

) z-- 1+ 1+ .... 
N! h2 2V 

(3.198) 

Az elso ket tenyezo egyiitt az idealis gaz allapotosszege, ezert 

Z = Zid ( 1 +~~ 1+ ... ) . (3.199) 

Ebbol az F = - kTln Z keplet alapjan kapjuk meg a val6di gaz szabadenergia
jat, majd ezt a terfogat szerint differenciilJva, a gaz nyomasat. Az elso korrekci6s 
tagra korlatozva: 

F = -kTln Z = -kTln Z -kTln (I + ~~ I) = 
.d 2V 

= F - k T In (I + N
2 

I) 
.d 2V ' 

2H3 



N 2I 
ahol Fid = -kTln Zid az idealis gaz szabadenergiaja. Az -« 1, ezert az 

2V 
In (1 + x) ~ x kozelitest hasznalhatjuk. 

(3.200) 

A gaz nyomasa: 

p = _ (8F) = Nki(l_ ~I). 
8V T,N V 2V 

(3.201) 

Atrendezve: 

(3.202) 

N 
Az idealis gaz allapotegyenletetol va16 elteres az - I-ben mutatkozik meg. 

2V 
Konkret szamitas nelkiil is konnyii belatni, hogy az I integral erteke a molekula 
Vo terfogatanak nagysagrendjebe esik. U gyanis az integralhoz lenyegeben ebbol 
a tartomanyb61 ad6dik jarulek, itt viszont az integrandusz 1 nagysagrendii. Az 
allapotegyenlethez ad6d6 elso korrekci6 tehat NVo/2 V nagysagrendii mennyi
seg. Ebbol erthetove valik, hogy ritka gazokra miert hasznalhat6 j6 kozelitessel 
az idealis gazmodell. 

Emlekez:z;iink vissza, hogy a 26. pontban a virialtetel kapcsan mar foglalkoz
tunk a va16di gazokkal. A p V szorzatra a (2.114) alatti virial sorfejtest kaptuk. 
A (3.202) kifejezes ennek a sornak elso ket tagjat tartalmazza. Az l/V-vel 

u{r} f{r) 

r 

r 

45. llhra 46. flhru 
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aranyos masodik tag ott is a paronkenti ko1csonhatasb61 szarmazott. A sor 
tovabbi, magasabbrendii tagjai a harom-, illetve tobb molekula egyidejii kozel
segebol, tehat a harom- vagy tobb molekula egyszerre torteno iitkozesebol 
ad6dnak. 

Visszaterve a (3.202) allapotegyenlethez, foglalkozzunk az I integrallal. Eb
ben a molekularis ko1csonhatas u(r) potencialja szerepel, amelynek tavolsag
fiiggeset a 45. abra mutatja. Az irodalomban tobb kifejezes fordul elo az u(r) 
fiiggvenyre, ugyanis a kvantummechanikai titon torteno meghatarozasa nem 
konnyii feladat es nincs is megnyugtat6an megoldva. U gy tiinik, hogy egy 
- (1../r6 alakti vonz6 reszt, es egy kis tavolsagokon erosen taszit6 reszt tartalmaz. 
Ut6bbira a p/rn empirikus kifejezest szoktak hasznalni a 8. es 12 koze eso 
kitevovel. Mi itt most azt az egyszeriisitest vessziik, hogy a potencial az r = d 
molekulaatmeronellegyen vegtelen magas meredekfalti potencialhegy, az r> d 
tavolsagokon pedig a 46. abra szerint haladjon. Ez tulajdonkeppen a d atmerojii 
teljesen merev gomb alakti molekulanak felel meg. Feltessziik tovabba, hogy a 
homozgas kT kinetikai energiaja legyen sokkal nagyobb, mint a vonz6 potenci
alvolgy meIysege: kT» uo. 

Az I integral integrandusza a tett egyszeriisito feltevesekkel a kovetkezokep
pen nez ki (46. abra): 

{

-I ha O<r<d, 
~ , 

fer) == e kT - 1 = _ u(r) ha 
, d<r. 

kT 

(3.203) 

Mivel az integrandusz csak az r radiuszvektort61 fiigg, ceIszerii a terfogatele
met polarkoordinatakban felirni es a szogekre integralni. Az ut6bbi 4n tenyezot 
ad. fgy 00 

I = 4n f (e -W-- 1) r2 dr. 
o 

Az integraci6s tartomanyt az fer) fiiggveny (3.203) menetenek megfeleloen ket 
reszre bontjuk: 0-t61 d-ig, majd d-tol oo-ig. Ennelfogva: 

d 00 

1= -4n f r2 dr- ;~ f u(r)r2 dr = 

o d 

00 

- - d3 - - u(r)r2 dr = 
4n 4n f 
3 kT 

d 

ahol az a es h ket alland6t jelol. Nevezetesen: 
'X, 

(/ ~ 2n J u(r)r 2 dr. 
II 

a 
-2b+2-~ 

kT' 
(3.204) 

(3.205) 
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2n 
b = -d3 = 4vo 

3 ' 
(3.206) 

a b tehat megegyezik egy molekula Vo terfogatanak negyszeresevel. 
Helyettesitsiik be az I integral (3.204) erteket a (3.202) allapotegyenletbe. 

Atrendezve: 

pV = NkT[ 1+ ; (b- kaT) 1 (3.207) 

( N2) 1 
p+ V2 a N 

1+ -b 
V 

NkT 
=--

V 
(3.208) 

Vegyiik figyelembe, hogy gazoknal az Nb/V« 1, hiszen Nb a molekulak altai 
elfoglalt terfogat negyszerese, ami sokkal kisebb, mint a teljes V terfogat. Ezert 
megteheto a kovetkezo kozelites: 

1 Nb 
--N-b ~ 1- -V-· 
1+ -

(3.209) 

V 
Vegiil is igy a 

(p+ ~: a) (V- Nb) = NkT (3.210) 

van der Waals-fele allapotegyenletet kapjuk. 
A szabadenergia (3.200) kifejezesebol kiindulva, az ismert osszefiiggesek 

alapjan konnyii meghatarozni a valodi gazok energiajat, entropiajat stb. az itt 
hasznalt kozelitesben. Ezeket gyakorlaskent az olvasora bizzuk. 

Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy az allapotegyenlet valodi gazokra is 
levezetheto elmeleti uton. A levezetesbol kideriil, hogy a ket molekulas cluster
kozelitesben (vagyis a sorfejtes masodik kozeliteseben) jutunk a van der Waals
egyenlethez. Ez ritka gazokra nagyon jo kozelitest jelent, hiszen a sorfejtes az 
Nvo/ V hatvanyai szerint halad, ami ebben az esetben sokkal kisebb egyneL 

47. A szilard anyagok molhoje 

A kvantummechanikai tanulmanyok bevezetesekent, az elozmenyek soran 
mar emlitettiik, hogy a szilard anyagok molhojenek homerseklet szerinti valto
zasa egyi,ke volt azoknak a jelensegeknek, amelyek - mint kesobb kideriilt - az 
energia kvantaltsagara utalnak. Pontosabban szolva a tapasztaiattai egyezo 
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magyanizatot csak az energia kvantumos szerkezete alapjan sikeriilt adni. 
Egyresztez a tudomanytorteneti vonatkozas, masreszt a statisztikus mechanika 
egyik szep alkalmazasi lehetOsege indokolja, hogy itt foglalkozzunk a kerdesseL 

Tapasztalati uton mar korabban megallapitottak, hogy a szilard anyagok 
tobbsegenek molhoje szobahomerseklet tajekan eleg nagy tartomanyban allan
do, es az erteke kozelitoleg 3R = 24,9 J mol- 1 K -1 (47. abra). Masreszt, ala
csony homersekleten, a homerseklet csokkentesevel a molho is csokken a 

Cv = IY.T 3 +PT 

torveny szerint, ahol IY. es P allando. KCl-ra pI. P= O. Altalaban azt talaltak, 
hogy szigeteloanyagokra fic:= 0, es a tiszta T 3-torveny igaz. A linearis tag femek
nel ad jarulekot (P =1= 0), es a vezetesi elektronokkal van kapcsolatban. 

3R ------~-~---------------

T 
47. cibra 

A molho meghatarozasahoz a legegyszeriibb modellt vessziik alapuL A szi
lard anyagot ugy kepzeljiik el, hogy az anyag atomjai (vagy inkabb ionjai) 
szabalyos kristalyracs racspontjaiban vannak, es az egyensulyi helyzet koriil 
rezgeseket vegeznek a kornyezo atomok hatasara. A klasszikus fizikai leirasban 
a szomszedos atomok vonzasat kvazirugalmas erovel vessziik tekintetbe. A rez
go atomok mozgasat az r= -w2r differencialegyenlet irja Ie. Az w = VD/m a 
rezges korfrekvenciaja, D a rugalmas ero egyiitthatoja, m az atom (vagy ion) 
tomege. Jol ismert, hogy a harmonikus rezgest vegzo tomegpont energiaja: 

I I 1 I 
E = - mt2 + - mw2r2 = - m(x2 + y2 + i 2) + - mw2(x 2 + y2 + Z2). 

2 2 2 2 

Az ekviparticio-tetel szerint minden kvadratikus tagra kT/2 atlagos energia jut. 
Ennelfogva a szilard test mindegyik atomjanak 3k T az atlagos energiaja. Az 
N atomot tartalmazo test energiaja tehat: 

R=3NkT. 
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Ebbol az ,Wand6 terfogaton vett m6lhore 

C = (aE) = 3R 
v aT v 

ad6dik. Eszerint a szilard anyag alland6 terfogaton vett m6lhoje a homerseklet
tol es az anyagi minosegtol fiiggetlen alland6 ertek. Ez a Dulong-Petit-szabaly, 
amelyet Dulong es Petit tapasztalati uton allapitott meg 1819-ben. Az alland6 
nyomason mert m6lho a szilard anyagok kicsi hotagulasa miatt alig ter el ettol 
az ertektoI. 

A tapasztalattal va16 egybevetes az anyagi minosegtol va16 fiiggetlen
seget nem erositi meg teljesen, mert pI. gyemantra szobahomersekleten 
~ 6 joule mol- 1 K -1 ad6dik. EnneI nagyobb problema viszont az, hogy a T -+ 0 
hataresetben a m6lho nem tart zerushoz. Ez ellentmond mind a tapasztalatnak, 
mind a termodinamika harmadik fotetelenek. 

Az ellentmondas okat Einstein ismerte feI. Elotte Max Planck a homersekleti 
sugarzas frekvencia szerinti eloszlasat a kvantumhipotezis bevezetesevel magya
razta meg a tapasztalattal egybehangz6an. Eszerint a linearis oszcillator ener
giaja a hv energiaadag egeszszamu tobbszorose: en = nhv. Itt va rezges frekven
ciajat, h a Planck-alland6t, n a 0, 1, 2, ... egesz szamokat jelenti. Einstein ezt a 
kvantumhipotezist alkalmazta a racspontokban az egyensulyi hely koriil rezgo 
atomokra. Mindegyik atom harom fiiggetlen linearis oszcillatornak tekintheto, 
mivel a mozgasegyenlet az r helyvektor x, y, z komponenseinek megfeleloen 
harom fiiggetlen egyenletet jelent. Az N atomot tartalmaz6 szilard test tehat 3N 
fiiggetlen linearis oszcillator rendszerenek foghat6 feI. Einstein azt a legegysze
riibb modellt vette, amelyben mindegyik atom a tobbitol fiiggetleniil ugyanazzal 
a v frekvenciaval rezeg. Nyilvanva16, hogy ez igy nem igaz, hiszen az egyes 
atom ok mozgasa befolyasolja a szomszedoket is. Ezzel Einstein is tisztaban volt, 
ezert nem is vart a modellje alapjan tokeletes egyezest a tapasztalattal, de a 
kvantumhipotezis alkalmazasaval a m6lho zerushoz tart as at a T -+ 0 hatareset
ben kvalitative ertelmezni tudta. 

Nezziik most a szamitas menetet. Kiindulunk a rendszer allapotosszegenek 

( 

00 nhV)3N 
Z = L e - kT = ziN 

n=O 

(3.211) 

kifejezeseboI. A 

(3.212) 
n=O 

az egy oszcillatorra vonatkoz6 allapotosszeg. Ez egy geometriai sor, amelynek 
hanyadosa a q = e- hv

/
k1

' < I. es emiatt a sor konvergal, az osszege is konnyen 
felirha t6 az (I -- q) I keplet szerint: 

2KK 

1 
Zl = ---h-v' 

1- e - kT 

(3.213) 

Az allapotosszegbol a rendszer E energiaja a (3.66) keplet alapjan ad6dik: 

E = kTZ(a In Z) = kTZ3l1./ a In Zl) 
aT N,V . H\ aT N,V 

a 1 hv 
= 3NkTz -In hv = 3N-h-v -. 

aT 1 - e - kT ekT - 1 
(3.214) . 

Az alland6 terfogaton vett m6lhot a homerseklet szerinti differencialassal kap
juk meg, mikozben N helyere az N A A vogadro-szamot irjuk: 

(hV re:~ 
Cy ~ (:~V.N ~ 3NAhV:T .ILl ~ 3R (/.-1)" 

hv 
Az egyszeriibb irasm6d kedveert celszerii bevezetni a 8 = - jelolest. Ezt a . k 

homerseklet dimenzi6ju mennyiseget, amely a v frekvencian keresztiil fiigg az 
anyagi minosegtol, a szilard test karakterisztikus homersekletenek nevezziik. 
Ezzel a jelolessel : 

(3.215) 

A szilard anyag m6lhojenek homerseklettol va16 fiiggeset ez a kifejezes irja Ie 
az Einstein-modellben. 

Nezziik meg e kifejezesnek ket hataresetet: a karakterisztikus homerseklethez 
kepest nagy, illetve kicsi T homersekletekre. 

A magas hOmersekletek hatareseten T»8, ezert az exponencialis fiiggveny 
sorfejtese alapjan a 8lT-ben magasabb hatvanyu tagok elhagyasaval kapjuk: 

Cv = 3R (ha T»8). (3,216) 

Vagyis, a karakterisztikus homerseklethez kepest magas homersekleteken az 
Einstein-elmelet a Dulong-·Petit-szabalyra vezet. 

Nezziik most a T« e, illetve a T -+0 hat{lresctet. Ekkor a (3.215) kifejczcs 
ncvezojeben az exponencialis fiiggveny mellett az 1 elhagyhutCl, es igy a 
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(8)2 8 
Cy = 3R T e- r (3.217) 

kifejezes ad6dik. Ez a fiiggveny zerushoz tart, midon T ~O, tehat Cy~O az 
abszolut zerusponton, megegyezesben' a termodinamika harmadik fOtetelevei. 
A zerushoz tartas azonban meglehetosen eros a tapasztalati Cy '" T3 torvenyhez 
kepest. Ez az elteres a modell tul egyszerii voltaval van kapcsolatban. Nevezete
sen, a racspontokban levo atom ok rezgese nem tekintheto egymast61 fiiggetlen 
harmonikus rezgesnek. A pontosabb targyalasnal a kristalyracsnak mint egesz
nek a kollektiv rezgeseit kell figyelembe venniink, amelynek soran kiilonbozo 
sajatfrekvenciakat kapunk. 

Az Einstein-modell alapjan vegzett szamitasb61 az is kideriil, hogy a szilard 
anyagok m6lhoje miert nem valtozik egyforman minden anyagra a szobahomer
seklet koriili tartomanyban. Egyszeriien azert, mert a e karakterisztikus homer
seklet az anyag szerkezetetol fiiggoen eltero lehet az egyes anyagokra. 

Az Einstein-fele elmeletet pontositottak az emlitett kollektiv rezgesek tekin
tetbe vetelevel. Roviden vazoljuk a gondolatmenetet. Kepzeljiink el N atomb61 
a1l6 kristalyracsot. Az atomok a racspontokban helyezkednek el, ahol az egyen
sulyi helyzet koriil rezgeseket vegeznek a homerseklettol fiiggoen. Ezek a rezge
sek nem fiiggetlenek egymast61, hanem egymast befolyasoljak, es ennek megfe
leloen bonyolult csatolt differencialegyenletekkel irhat6k Ie. A mechanika
konyvben* megmutattuk, hogy az egyensulyi hely koriili kis rezgesek leirasara 
a reszecskek (atomok) 3N helykoordinatai helyett Rayleigh nyoman bevezethe
tok az un. normal koordinatak, amelyek a harmonikus rezgesek differencia.!
egyenleteit elegitik ki v1 , v2 , ••• , V 3N sajatfrekvenciakkal. A normal koordinatak 
nem egy-egy racspontbeli atomhoz vannak rendelve, hanem az egesz szilard 
testet jellemzik. A szilard anyag teMt a rezgesek szempontjab61 vegiil is 3N 
fiiggetlen linearis oszcillatornak foghat6 fel a v1 , V2, ••• , V3N sajatfrekvenciakkal. 

Az energiat az oszcillatorenergiak osszegekent kapjuk meg. A k-adik oszcilla
tor energiaja a (3.213) keplet alapjan: 

(
81n zt.,k») 

E = kT2 1 
k 8T y 

A szilard anyag teljes energiaja teMt: 

(3.218) 

• Nagy Karoly: Elmeleti mechanika. Tankonyvkiad6. Budapest. 1985. 364. o. 
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Az energia kiszamitasahoz ismerniink kell a szilard test vk sajatfrekvenciait. 
A Max Born es Karmim Todor altaI elvegzett meglehetosen bonyolult szamitas 
helyett mi itt egy egyszeriibb eljarast mutatunk be. Ez a targyalas Debyetol 
szarmazik. Arra az alapgondolatra epiil, hogy a szilard testet folyt~mos anyagel
oszlasunak tekintjiik es a benne meghatarozott hatarfeltetelek mellett kialaku16 
rugalmas a1l6hullamok szamat hatarozzuk meg. E hullamm6dusok frekvenciait 
fogjuk azonositani a keresett oszcillatorfrekvenciakkal. Megjegyezziik, hogy a 
kontinuummechanikai modell termeszetesen csak kozeliteskent alkalmazhat6, 
megpedig akkor, ha a hullamok hullamhosszai sokkal nagyobbak a racsallan
d6nal. Ez a kozelites az alacsony frekvenciakra j6. 

A rugalmas a1l6hullamok szamat meghataroztuk az Elmeleti mechanika 
konyviinkben egy Ortvay RudolJnevehez fiizodo gondolatmenettel kocka alaku 
szilard testre*. Az eredmeny a test alakjat61 fiiggetien, ezert az minden tovabbi 
nelkiil atveheto. 

A v frekvencianal nem nagyobb frekvenciaju a1l6hullamok szama: 

z(v) = 4n V(~ + ~)V3, . 
3 c~ c; (3.219) 

ahol C1, illetve Ct az izotrop szilard kozegben terjedo longitudinalis, illetve 
transzverzalis rugalmas hullamok terjedesi sebesseget jelenti. 

A v1, v2 , ••• , V3N sajatfrekvenciakat Debye nyoman az elso 3N a1l6hullam 
rezgesszamaival vessziik azonosnak. A legmagasabb Vm frekvenciat a (3.219) 
egyenletbol szamithatjuk ki ugy, hogy a z(vm) szam helyere 3N-et irunk. Vagyis: 

9N(1 2)-1 
v! = 4n V C~ + c; (3.220) 

Sziiksegiink lesz meg a v es v+dv frekvenciakozbe eso a1l6hullamok dz(v) 
szamara. Ezt a (3.219) differencialasaval kapjuk meg: 

dz(v) = 4nv( 13 + 23)V2 dv. 
c1 ct 

(3.221) 

A v rezgesszamu a1l6hullam a szilard test energiajahoz a (3.218) szerint 

( h )-1 
atlago~an hv ~~ - 1 mennyiseggel jarul hozza. Ezert a ves v + dv frekvencia-
kozbe eso a1l6hullamok atlagos energiaja: 

hv ( 1 2) hv
3 

dE = --dz(v) = 4nV - + - ---dv. 
v hv 3 3 hv 

~T _ I C1 Ct ekT - I 

• Nagy Karoly: E1meleti mechanika. Tankonyvkiad6. Budapest. 1985.231--237. o. 
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A szilard test teljes energiajat ebbol a frekvenciara vett integralassal kapjuk 
meg. Az integracios tartomany O-tol a vm maximalis frekvenciaig terjed. Tehat 

E = 9Nh Ivm 

v
3
dv 

3 hv • 

Vm 0 ekT-l 
(3.222) 

Vegyiik eszre, hogy ez a Debye-fele kontinuummechanikai targyalas kikeriili a 
V 1 , V2 , ••• , V3N sajlitfrekvenchik meghatarozasat azaltal, hogy a (3.218)-ban az 
osszegzest integnillal helyettesiti. Tulajdonkeppen ez teszi lehetove az energia 
viszonylag egyszerii kiszamitasat. 

Vezessiik be itt is az anyagra jellemzo e karakterisztikus homersekletet, 
amelyet most a maximalis sajatfrekvenciaval definialunk a kovetkezokeppen: 

hVm e=-
k 

hv 
Az x = - uj integraci6s valtoz6ra atterve: 

kT 

( 
T)3 8I

I
T x3 dx 

E= 9NkT - --. e eX -l 
o 

(3.223) 

Ebbol az alland6 terfogaton vett m6lhot a homerseklet szerinti differenciahissal 
kapjuk meg: 

(
8E) [( T)3 €JIlT x

3
dx e/T 1 Cy = - = 3R 12 - -- - 3 . 

8T e eX-l e€JIT-l y 
o 

. (3.224). 

A Debye-fete elmelet ezt a kifejezest adja az izotrop szilard anyag molhojere. 
Benne szerepel az anyag szerkezetere jellemzo e karakterisztikus homerseklet, 
ezert a (3.224) kifejezes nemcsak a homerseklettol valo fiiggest, hanem az anyagi 
minoseggel va16 valtozast is leirja. 

A tapasztalattal valo egybevetes azt mutatja, hogy a Debye-fele elmelet 
alacsony homersekleteken nagyon j6 egyezest mutat a megfigyelesekkel. Magas 
homersekleten szinten j6 az egyezes. A kozepes homersekletek tartomanyaban 
azonban megmutatkozik az elmelet kozelito jellege. Nevezetesen azt tapasztal
juk, hogy a e karakterisztikus homerseklet egy kicsit valtozik a homerseklettel. 

Nezziik meg a molho (3.224) kifejezesenek egeszen alacsony, illetve magas 
homersekletekre ervenyes alakjait. 

Vegyiik eloszor a T« e alacsony homersekletekre vonatkozo k6zelitest. 
A O.224)-hen szerepl6 integral felso hahira most igen nagy szam. ezert j6 

kozelitessel vegtelennek veheto. Akkor pedig az integral kiszamithato. cs crtckc 
n4 /15. A zarojel masodik tagja a nevezobeli exponencialis fiiggveny miall el
hagyhato kicsi. A T« e alacsony homersekletekre tehat a 

12 (T)3 C = -n4 R -
y 5 e (3.225) 

kepletet kapjuk. Ebbol latszik, hogy a molho a Cy ""'" T3 torveny szerint tart 
zerushoz, amikor T ---+ O. 

A T» e magas homersekleteken az exponencialis fiiggveny soranak elso ket 
tagjaval helyettesitheto, es igy a 

Cy =3R (3.226) 

Dulong-Petit-torveny ad6dik. 
Nagyon magas homersekleteken a Dulong-Petit-torveny es a tapasztalat 

kozott elteres mutatkozik. Ennek Max Born es Brody Imre adta meg a magyara
zatat. Az ismertetesetol eltekintiink, csupan megjegyezziik, hogy egeszen magas 
homersekleteken a racsrezgesek amplitudoi nagyok lesznek, a rezgesek anhar
monikusokka valnak. Ez modositja a Dulong-Petit-torvenyt. 

48. Paramagneses anyagok magneses terben 

A paramagneses anyagok molekulai eleve rendelkeznek permanens magneses 
nyomatekkal. A szilard paramagnesekre az elozo pontban is alkalmazott mo
dellt vessziik alapul, miszerint a molekulak (vagy ionok) szab<ilyos terracs 
pontjaiban helyezkednek el. A nyomatekok iranya teljesen rendezetlen, amig 
magneses ter nincs jelen. A magneses ter bekapcsolasaval a nyomatekok rende
zodni kezdenek, megprobalnak beallni a ter iranyaba. Ezt azonban teljesen nem 
tehetik meg, mert a molekulak homozgasa akadalyozza a beallast. A kiilso ter 
hatasara letrejovo magnesezettseg tehat a ter erossegen kiviil fiigg a homersek
lettol is. Most azt tuzziik ki feladatul, hogy a magnesezettsegnek a homerseklet
tol valo fiiggeset megallapitsuk. Mivel ajelensegnek es a magyarazatanak is csak 
a lenyeget akarjuk bemutatni, ezert egy egyszerii modellt valasztunk, es meg 
tovabbi egyszerusiteseket tesziink. 

Feltessziik, hogy a racspontokban leva molekulaknak csak spinnel kapcsola
tos magneses nyomatekuk van, vagyis a palya-impulzusnyomatekuk zerus. 
A sajat magneses nyomateknak ket lehetseges allapota van: a magneses ter 
ininyaba vagy azzal ellentetesen allhat be. Adott T homersekleten egy resziik 
a ter iranyaba. a tobbi az ellenkezo iranyba all. Jeloljiik N-nel az osszes moleku
la szamat. amibol n nyomateka mutat a ter ininyaba. N - n vele ellentetesen. Az 
credo nyomatek e ket lehetseges {lilapotra vell kozepertek lesz. 

A ki.)vctkczi)khcn csak a m{lgncscs tulajdonsilgokat vizsgilljuk. czcrt az clozo 
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pontban targyalt egyensuly koruli termikus rezgeseket figyelmen kiviil hagyjuk. 
A molekulaknak egymasra kifejtett hatasat61 is eItekintiink. Pontosabban sz6I
va, olyan gyengenek vessziik, hogy a kolcsonhatasi energiat elhanyagoljuk az 
energiaegyenletben. U gyanakkor a kolcsonhatas sziikseges az egyensuly bealli
tasahoz. 

Jeloljiik m-mel egy mole kula magneses nyomatekat, H-val a molekula helyen 
a magneses tererossegvektort. A H-ban a kiilso teren kiviil benne van a tobbi 
molekula magneses nyomateka altaI keltett magneses ter is, de ettol a tett 
feltevesiink alapjan eltekintiink, es ennek megfeIeIoen H a kiilso teret jelenti. 
A molekula magneses kolcsonhatasi (vagy potenciaIis) energiaja e = - mHo 
MiveI a molekulak egymas kozotti kolcsonhatasat eIhanyagoIjuk, ezert az 
N moIekuIat tartaImaz6 paramagneses anyag teIjes energiaja az egyes moleku
Iak energiainak az osszege Iesz. Ebbol kovetkezik, hogy a paramagnes allapot
osszege az egymolekulara vett Z 1 allapotosszeg N-edik hatvanya. Vagyis: 

Z= Zf. (3.227) 

Eleg tebat a tovabbiakban a Zcgyel fogIaIkoznunk, mert bel ole mar konnyen 
ad6dik az egesz test allapotosszege. 

ahol az osszegezes a moIekuIa Iehetseges allapotaira ertendo. Most ket allapot 
1 

van a spin ± - sajatallapotainak megfeIeIoen: e1 = - mH, e2 = mH. Ennek alap-
2 ' 

jan: 

(3.228) 

A moIekuIaallapotok bekovetkezesenek vaI6sziniisegeit a Boltzmann-eloszlas 
adja meg. Nevezetesen annak a vaI6sziniisege, hogy valamelyik talalomra kiva
Iasztott molekula magneses nyomateka a ter iranyaba mutasson: 

az ellentetes iranyue: 

1 _!L 1 mH 
W = - e kT = - ekT 

1 Z1 Z1' 

1 _mH 
W = -e kT 

2 Z1 

(3.229) 

(3.230) 

E val6sziniisegek ismereteben a paramagnes barmelyik fizikai mennyisegenek 
a kozeperteket ki tudjuk szamitani. es mint tudjuk. ezt azonositjuk a megfelelo 
mennyiseg tenyleges ertekevel. 
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Nezziik eIoszor a magneses nyomatek, majd az energia kozeperteket. A ter 
iranyaba mutat6 nyomatek eredoje tehat: 

m = w1m+w2(-m) = ;1 (e~~-e-~~) = 

2m mH mH 
= Z1 sinh kT = m th kT . (3.231) 

Az energia kozeperteke: 

e= w1e1+w2e2 = ~~(-e~~~e-~~) = -mHth::. (3.232) 

A Z1 allapotosszeg (3.228) kifejezeset figyelembe veve, Iathat6, hogy az m es az 
e kozvetleniil a Zcbolis kiszamithat6 a kovetkezokeppen: 

_ _ (a In Z1) , 
m - kT a ' 

H T 

e = kT2 (a In Z1) . 
aT H 

(3.233) 

(3.234) 

Ez az ut6bbi keplet mar korabbr6I is j6I ismert, mind a kanonikus, mind a 
BoItzmann-eIoszIasnaI ervenyes. 

Termeszetesen ugyanezek a kepletekervenyesek az egesz paramagneses 
anyagra, de akkor Z1 helyere a Z irand6. fgy ad6dik a test magneses ter iranyu 
atJagos magneses nyomatekara: 

M = kT(a In Z) = N kT(a In Z1) = Nm = Nm th mkH, (3.235) 
aH T aH T T 

valamint az energiajara: 

mH 
E = -NmHth- = -MH. 

kT 
(3.236) 

A terfogategyseg atlagos magneses nyomateka az anyag magnesezettsege: 

M N mH 
J( = - = -mth-. 

V V kT 
(3.237) 

Ez a keresett keplet, amely megadja a magnesezettsegnek a tererossegtol es 
a homerseklettol val6 fiiggeset. 

Abban a hataresetben. amikor az mH«kT. a th x~x kozelitest vehetjiik. es 
ekkor a paramagneses anyag magnesezettsegere az 
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(3.238) 

kifejezest kapjuk. Eszerint az vii egyenesen aranyos a helyi magneses ter erosse
gevel, es forditva aranyos a homerseklettel. Ez a (3.238) keplet mennyisegileg 
fejezi ki azt a torvenyszeriiseget, hogy a ter igyekszik beallitani a magneses 
nyomatekokat a sajat iranyaba, a homozgas viszont ezt akadalyozza. 
A 

(3.239) 

aranyossagi tenyezot az illeto paramagneses anyag magneses szuszceptibilitasa
nak nevezziik. Eszerint a paramagneses szuszceptibilitas forditva aranyos az 
abszolut homerseklettel. Ezt a torvenyt P. Curie fedezte fel 1895-ben, es az 
irodalom az iranta val6 tiszteletbol Curie-torveny neven tartja szamon. 

A tapasztalattal val6 egybevetes azt mutatja, hogy sok paramagneses s6ra 
egeszen alacsony homersekletig nagyon j6 az egyezes. Ez arra utal, hogy az 
egyszerii modelliinkn61 tett feltevesek, kiilonosen hogy a molekulak magneses 
nyomatekai egymassal elhanyagolhat6 mertekben hatnak kolcson, igazak. 
Val6szinii, hogy ennek az az oka, hogy a gyakorlatban hasznalt paramagneses 
anyagok molekulai eleg nagyok, es emiatt a magneses nyomatekok, amelyek a 
molekulak valamilyen ionjahoz kapcsol6dnak val6ban tavol vannak egymast61, 
es igy a kolcsonhatasuk elhanyagolhat6an kicsi. 

Az eros magneses terekre es alacsony homersekletekre vonatkoz6 mH»kT 
hataresetben a th x ~ 1, es ezert 

Nm 
vii =

V' 
(3.240) 

ami azt jelenti, hogy a molekulak mind bealltak a ter iranyaba, a magnesezettseg 
elerte a telitettseget. 

Mi itt az egyszeriiseg es a szamitasok megkonnyitese kedveert azt az esetet 
targyaltuk, amikor a molekularis magneses nyomatek csak a spintol szarmazik. 
Az altalanos esetben az elektronok palya-impulzusnyomateka is okoz magneses 
nyomatekot, es vegeredmenyben az eredo impulzusnyomatek van kapcsolatban 
a molekula magneses nyomatekaval. A fizikai lenyegen ez a bonyolultabb eset 
sem valtoztat, csak azt eredmenyezi, hogy a szamitasok nehezebbek: Ha az 
eredo impulzusnyomatek kvantumszamat j-vel jeloljiik, akkor a kvantumme
chanika szerint a magneses nyomatekok 2j+ 1 felekeppen allhatnak be a magne
ses terhez kepest. Az itt nem reszletezett szamitas eredmenyekeppen az ad6dik, 
hogy a magnesezettseg az mH« kT kozelitesben: 

Nm 2 j+1 
At =------. ----H. 

kT ~i 
(3.241 ) 
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1 
Az altalunk targyalt specialis esetben aj = -, es igy a (3.241) altalanos keplet 

2 
a (3.238)-ra egyszeriisodik. . 

E pont befejezesekent meg megemlitjiik, hogy a paramagneses anyagok m61-
hojehez a magnesezettseg is ad jarulekot. Ugyanis a (3.235) magneses energia 
az M-en keresztiil tartalmazza a homersekletet, es emiatt annak homerseklet 
szerinti differencialhanyadosa nem zerus: 

Cm = (aa;)H = - (~~)H H. (3.242) 

A (3.234) figyelembevetelevel kapjuk: 

Nm2H2 mH 
Cm = kT2 sech

2 
kT . (3.243) 

A sech x fiiggveny alakjat tekintve, belathat6, hogy Cm-hez az mH ~kTkornye
zetebol ad6dik jelentosebb jarulek. 

49. Negativ homerseklet 

A statisztikus mechanikaban egy rendszer homersekletet a (3.20) es (3.21) 
szerint az 

1 as a In.Q 
~=-=k--
T aE aE 

(3.244) 

keplettel ertelmeztiik. Altalaban olyan fizikai rendszerekkel van dolgunk, ame
lyeknel az entr6pia es az allapotszam mono ton novekvo fiiggvenye az energia
nak. Ennek megfeleloen a homersekletet definial6 kepletben eiOfordul6 differen
cialhinyadosok pozitivak, kovetkezeskeppen az abszolut homerseklet pozitiv 
mennyiseg. 

Az elozo pontban targyalt paramagneses anyag egyszerii modelljen megmu
tatjuk, hogy bizonyos fizikai rendszereknek lehetnek negativ homersekletii 
allapotai is. Az ilyen allapotokban az entr6pia es az allapotszam a (3.24) szerint 
mono ton csokken az energia novekedesevel. 

A reszletesebb vizsgalathoz eloszor meg kell hataroznunk a rendszer entro
piajat, illetve az ad ott makroszkopikus allapothoz tartoz6 mikroallapotok sza
mat. Gondoljuk el, hogy a magneses nyomatekkal rendelkezo molekulak az 
alkalmazott kiilso magneses ter hatasara ugy helyezkednek el a racspontokban. 
hogy spinjeik a ter iranyaba vagy azzal ellentetesen mutatnak. (Itt ismet feltesz
sziik az egyszeriiseg kedvcerl. hogy a pttlyanyomalck zcrus.) Tcgyiik rei. hogy 
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az N molekula koziil n darabnak a magneses nyomateka all a ter ininyaban, es 
N - n ellentetesen. Ennek a makroallapotnak az energiaja: 

E(n) = net + (N - n)e2 = - nmH + (N - n)mH = (N - 2n)mH. (3.245) 

Ez az allapot annyifelekeppen val6sithat6 meg, ahRnyfelekeppen elhelyezhetok 
a molekulak a raespontokba ugy, hogy koziiliik n darab magneses nyomateka 
(vagy spinje) a kiilso ter iranyaba mutat es a tobbi ellentetesen. Ez a szam 

N! 
D(n) = '(N--)" n. n . 

(3.246) 

ugyanis az egyiranyu nyomatekok koziil Mrmelyiket eserelem fel egy masikkal, 
az nem jelent uj mikroallapotot. Ezert kell az N!-t a nevezobeli tenyezokkel 
elosztani. Az In n! = n In n - n Stirling-keplet felhasznalasa val az entr6piara 
kapjuk: 

N! 
Sen) = kInD = kln--- = 

n!(N-n)! 

= k[NlnN~nlnn~(N-n)ln(N-n)]. (3.247) 

Ezekbol a kepletekbol latszik, hogy a makroallapbtokat az n . parameter 
jellemzi. 

Szamitsuk ki ezek ut<in a rendszer homersekletet a (3.244) keplet alapjan. 

I as(n) an 1 N - n k n 
- = -- - = - --kln-- = --In--. 
T an aE 2mH n 2mH N-n 

(3.248) 

Ebbol kiolvashat6, hogy a homerseklet lehet negativ is, sot az is kideriil, hogy 
mikor. Nevezetesen, T> 0, ha n> N12, es T < 0, amikor n < N12. A negativ 
homersekletii allapot akkor kovetkezik be, amikor a molekulaknak tobb mint 
a fele a magneses terrel ellentetes iranyba all be. Nyilvanva16, hogy negativ 
homersekletii allapotot ugy nem lehet eloallitani, hogy a testet egy hotart6ba 
helyezziik. Ez kiilonleges koriilmenyek kozo11 johet esak letre. Olyan esetekben, 
amikor a rendszernek van egyfajta viselkedese, amelyik a tobbi sajatsaggal vagy '!I 

mozgasformaval esak igen gyengen hat koleson, es ezert erre a viselkedesre 
nezve a tobbitol fiiggetleniil beallhat egy un. belso egyensulyi allapot, amelynek 
negativ homerseklet is megfelelhet. A paramagneses magnesezettseg peIdajanal 
maradva, a spinek beallasa a magneses ter iranyaba szinte semmilyen (vagy esak 
igen gyenge) kolesonhatasban nines a raesrezgesekkel. Ezert a spinek elrendezo
dese a raesrezgesektol fiiggetleniil maguk kozott egy un. belso egyensulyhoz 
vezethet, amely ugyanakkor a pozitiv homersekletii raesrezgesekkel nines 
egyensulyban. A spinegyensulyi elrendezodeshez - mint lattuk - tartozhat nega-
tiv homerseklet is, ha a magneses terhez kepest antiparalel beallasok tobbsegben ", 
vannak az egyiranyuhoz kepest. 
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A negativ homerseklet olyan rendszereknel fordulhat elo, amelyeknek v~ges 
maximalis energiajuk van. A magneses nyomatekoknal errol van sz6, hiszen 
E = NmH. Ezzel szemben ha reszeeskek rendszerenek termikus mozgasat max 
nezziik, a mozgasi energia Mrmilyen nagy lehet, annak nines veges felso korlat-
ja. Ezekre a mozgasokra nezve nem is lehet negativ homersekletii egyensulyi 
allapot. 

A paramagneses anyagok altalunk targyalt egyszerii modelljet tekintve, sze
pen szemleIteti az emlitett viszonyokat a 48. abra. Amint a magneses energia 
az Eo = - NmH allapotb61 kiindulva no, vele egyiitt no az entr6pia is mindad
dig, amig el nem eri az E= O-nak megfelelo Smax erteket. Ebben az (Eo, 0) 
intervallumban az entr6pianak energia szerinti derivaltja pozitiv, es a (3.244) 
szerint vele egyiitt a homerseklet is. Az E= O-nal a derivalt zerussa valik, ennek 
megfeleloen a homerseklet vegtelenne. Amint az energia tovabb no E= 0-t61 
egeszen az Emax = NmH ertekig, a homerseklet negativ ertekeken keresztiil tart 
a - oo-bol zerusig. Az E= O-nal a homersekletnek ugrasa van, mert ehhez a 
ponthoz a T= ± 00 tartozik. Az Eo = - NmH alapallapot es az Emax = NmH 
allapot esak egyfelekeppen val6sithat6k meg, ezert ezekben az allapotokban az 
entr6pia zerus. Az Emax energiaju allapotban minden molekula spinje ellentetes 
iranyu a magneses terrel, mig az Eo = - NmH energiaju allapotban valamennyi 
a ter iranyaba all be. Az Eo < E < Emax kozbenso energiaju allapotok olyanok, 
amelyekben a molekulaspinek egy resze ter iranyu, a tobbi ellentetes. Az E= 0-
nak az az allapot felel meg, amikor ugyanannyi molekulaspin mutat a magneses 
ter iranyaba, mint vele ellentetesen. 

Eloszor Purcellnek es Poundnak sikeriilt negativ homersekletii allapotot elo
allitaniuk 1951-ben. Litium-fluorid-kristaly magspinjeit, illetve a mag sajat 

S (E) 

o Emox =NmH E 

48. ahra 
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magneses nyomatekait eros magneses terrel beallitottak egyiranyba, majd a 
magneses teret olyan gyorsan ellenkezo iranyura valtoztattak, hogy a spinek ezt 
nem tudtak kovetni. fgy a vegallapotban a magmagneses nyomatekok a terrel 
ellentetesen alltak, aminek viszont a fentiek szerinti negativ spinhomerseklet 
felel meg. 

50. A homersekleti sugarzas statisztikus mechanikai 
targyalasa 

A 19. pontban mar foglalkoztunk a homersekleti sug~rz~ssal a fenomeno16-
giai termodinamika keretein bellil. A fotetelek alapjan sikeriilt megallapitanunk 
az egyensulyi allapotra a Kirchhoff-, a Stefan-Boltzmann-, valamint a Wien-fele 
elto16dasi torvenyt. Azt viszont nem lehetett fenomeno16giai m6dszerekkel 
meghatarozni, hogyan fiigg a homersekleti sugarzas energiaja a frekvenciat61 
es a homerseklettol. Emlekezziink vissza az (1.357) keplettel kifejezett Wien-fele 
torvenyre. Az itt szereplo ff (v/T) fiiggveny konkret alakjat a fenomeno16giai 
termodinamika alapjan nem tudtuk meghatarozni. A klasszikus fizika ennel a 
feladatnal olyan ponthoz erkezett, ahol dramaian mutatkozott meg ervenyesse
genek korlatozott volta. A kvantummechanikai tanulmanyokb61 ismeretes, 
hogy e kerdes vizsgalata soran jutott Planck a kvantumhipotezishez, amely 
kiindul6pontja lett a fizika huszadik szazadi csodcilatos fejlodesenek. 

Termeszetes m6don vetodott fel a gondolat, hogy ha a fenomenol6giai m6d
szerek nem alkalmasak az energia frekvencia szerinti eloszlasanak a meghataro
zasara adott homersekleten, akkor a mar ismert es a gazok viselkedesenek 
leirasanal sikerrel alkalmazott statisztikus mechanikat hasznaljuk fel a sz6ban 
forg6 feladat megoldasara. Ez annal inkabb indokolt, mivel a statisztikus 
mechanika alapveto eloszlasainak a levezetesenel a vizsgalt rendszer vagy resz
rendszer konkret szerkezetet (tehat hogy milyen elemekbol epiil fel) nem vettiik 
figyelembe. A molekulak vagy atomok rendszere helyett ugyanolyan joggal 
tekinthetjiik elektromagneses a1l6hullamok rendszeret is. 

Gondoljunk el egy I elhosszusagu kocka alaku iireget, amelynek falai idealis 
vezetok. Adott T homersekleten egyensulyi allapotban az iiregben kiilonbozo 
frekvenciaju a1l6hullamok alakulnak ki a ter minden iranyaban. A kvantum
mechanika bevezeto reszeben mar foglalkoztunk a kerdessel, es ott meghataroz
tuk a v es a v + dv frekvenciakozbe eso a1l6hullamok szamat*, amelyre a 

8n 2 
dN = --- Vv dv 

v c3 
(3.249) 

kifejezest kaptuk. Itt V az iireg terfogat.'lt jelcnti. Jeloljiik e,.-vel a v frekvenciaju 

• Nagy Kllroly: K vnntummt:l.:hanika. Tanki)nyvkindo. Budapest. 1978. 29. o. (1.54) keplet. 

JO() 

a1l6hulhim energiajat. Ennek kozeperteket meg kell szorozni az a1l6hullamok 
. dN

v 
szamaval, hogy megkapjuk a v es v + dv frekvenciakozbe eso sugarzas dEv 

energiajat. 
(3.250) 

A terfogattal elosztva, a dv frekvenciasav uvdv energiasiiriiseget kapjuk: 

uvdv = 8~ ~ v2 dv. (3.251) 
c 

Ki kell szamitanunk az a1l6hullamok ~ atlagos energiajat. Ehhez sziiksegiink 
van az a1l6hullamok eloszlasfiiggvenyere, vagyis arra a fiiggvenyre, amely meg
adja, hogy milyen va16sziniiseggel fordulnak elo a kiilonboz~ frekvenciaju 
a1l6hullamok. Ennek ismereteben a szokasos m6don lehet az ev kozeperteket 
kiszamitani. 

Ezt a szamitast azonban megtakarithatjuk, ha figyelembe vessziik, hogy 
mindegyik a1l6hullamnak egy harmonikus oszcillator felel meg, es a sugarzas 
energiaja ezen oszcillcitorok energiainak az osszegevel egyenlo*. Az iiregben 
kialakult a1l6hullamok rendszere tehat felfoghat6 egymast61 fiiggetlen harmoni
kus oszcillatorok rendszerenek is. A keresett ~ atlagos energia igy egy linearis 
oszcillator kozepes energiaja lesz, amely az ekvipartici6 tetele szerint kT. Ezt 
kell a (3.251) kepletben az ~ helyere behelyettesiteni, es megkapjuk a keresett 
energiaeloszlast: 

_ 8n 2 
uvCT) - 3"" kTv . 

c 

49. ilbra 

(3.252) 

• Ismet hivatko;wnk III. cll'thh iliczdt kvantummcl.:hllnikll tllnkiinyvrc. ahol t:~. mcgtllUllhlltb. 
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Ez a Rayleigh-Jeans-torveny, amely egyreszt ellentetben van a tapasztalattal 
masre,szt a termodinamika harmadik fOtetelenek sem felel meg, ugyanis belol~ 
a sugarzasra a homerseklettol fiiggetlen hokapacitas ad6dik, es az nem valik 
zerussa az abszolut zerusponton. A tapasztalattal val6 egybevetes alacsony 
frekvenciakra meg elegj6 egyezest mutat, de magasabb frekvenciakra igen nagy 
az elteres (1. a 49. abrat). A kvantummechanikab61 mar ismerjiik az ellentmon
d.as fel?lda~at. Nevez~te~en azt, h~~~ ekkor vezette be Planck a kvantumhipote
z~st, mlszennt az oszclllator energlaJa nem folytonos, hanem hv nagysagu ener
glaadagok egeszszamu tobbszorose: tv = nhv. EnneIfogva az oszcillatorra n~m 
ervenyes az ekvipartici6 tetele, az atlagos energiat a kvantalt energiaertekek 
alapj~n kell kiszamitani. Ezt a szamitast mar elvegeztiik a szilard anyag fajhoje
nek targyalasakor, es egy linearis oszcillator atlagos energiajara a (3.214) szerint 

hv 
tv = -hv-

ekT -1 
(3.253) 

ad6dott. Ezt kelI a (3.251) kifejezesbe behelyettesiteni, es megkapjuk a tapaszta
lattal nagyon j61 egyezo 

8n hv3 

u.(T) = ---:J -hv- (3.254) 
C kT 1 e -

Planck-torvenyt. Belole egyszeriien ad6dik a Stefan-Boltzmann-torveny, vala
mint a Wien-fele eltol6dasi torveny is. 

Mielott ezt megmutatjuk, terjiink vissza a linearis oszcillator atlagos energia
janak (3.253) kifejezesehez. Vegyiik ennek erteket ket hataresetben. Nevezete-

1 "hv hv 
sen, egyen eloszor - « 1, majd - » 1. Az elobbi esetben az exponencialis 

kT kT 
fiiggveny hat,:anysor!ban a linearis tagnal magasabb hatvanyuak nyugodtan 
elhagyhat6k. Igy az tv = kT ekvipartici6-tetelhez jutunk. Ez a hatareset adott 
homersekleten az alacsony frekvenciaknak felel meg. A Planck-torveny ekkor 
a Rayleigh-Jeans-torvenybe megy at. Val6ban, alacsony frekvenciakra j6 az 
egyezes a tapasztalat es a Rayleigh-Jeans-torveny kozott. 

hv 
A kT» 1 hataresetben, teMt nagy frekvenciakra a nevezobeli exponencialis 

:iiggveny nagyon nagy, ezert mellette az 1 nyugodtan elhagyhat6 anelkiil, hogy 
Jelentosebb hiMt kovetnenk el. Ekkor az oszcillator atlagos energiaja: 

az energiasiiriiseg pedig: 
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hv e = hve - kT v , 

8nhv3 _ hv 
U = ·---e kT 

v c3 . (3.255) 

Ez a Wien-fele sugarzasi torveny, amely magas frekvenciakra j61 egyezik a 
tapasztalattal. 

Megjegyezziik, hogy a Wien-fele torveny levezetheto kozvetleniil is, ha feltete
lezziik, hogy a sugarzas t = hv energiaju es p = hv/c impulzusu reszecskek, az un. 
fotonok osszessege, es ezeket a reszeket klasszikus fizikai ertelemben (a gazmo
lekulakhoz hasonl6an) a Boltzmann-statisztikaval irjuk Ie. Az igy ad6d6 frek
vencia szerinti eloszlas azonban csak a magas frekvenciakra ad j6 egyezest a 
tapasztalattal, a tobbire nem. Ennek az az oka, hogy a fotonok nem ugy 
viselkednek, mint a klasszikus reszecskek, raj uk nem a Boltzmann-statisztika 
ervenyes. 

Terjiink vissza a homersekleti sugarzas energiajanak a frekvenciak szerinti 
eloszlasat helyesen leir6 Planck-torvenyhez. Megmutatjuk, hogy belole egysze
ruen kovetkezik a termodinamikaban mar megbeszelt Stefan-Boltzmann-, es a 
Wien-fele eltol6dasi torveny. 

Integniljuk a Planck-torveny mindket oldalat a frekvenciakra 0-t61 oo-ig. 
A bal oldalon a sugarzas teljes, vagyis az osszes frekvenciara osszegezett ener
giasiiriiseget kapjuk: 

J u, dv ~ 8;'h J .:' dv. 
o 0 e'<T-l 

u= 

hv 
Vezessiik be v helyett az x = - uj integraci6s valtoz6t. Ezzel: 

kT 

Az integral erteke tablazatb61 kiolvashat6: 

Ezt figyelembe veve vegiil megkapjuk a Stefan-Boltzmann-torvenyt: 

u = aT4
, (3.256) 

ahol 
8n s e 

a = - - (3.257) 
15 h3c3 ' 

Az a egyiitthat6 erteket a statisztikus mechanikai targyalas univerzalis allan
d6kra vezeti vissza. Ezek ismert ertekeibol a kiszamithat6. A fenomenol6giai 
termodinamikaban az a egyiitthat6 empirikus adatkent szerepelt. 
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Vegiil nezziik a Wien-feIe eltol6dasi torvenyt. A frekveneia szerinti eloszlast 
leir6 Planek-torvenynek egy meghatarozott vmax frekvencianal maximuma van. 

H t ' k f k . , duv a arozzu meg ezt a Vmax re venetat. Ezt a dv derivalt zerushelye adja meg. 

~v = ~: hv2(e;~-I)-T3(e;~-I)- :;;~J = O. 

E haromtenyezos szorzat zerushelyei: v = 0, v = 00 es a szogletes zar6jel zerushe
lye. Az elso kettonel uv-nek minimuma van, a harmadik tartozik az u maximu-
mahoz. Tehat: v 

( 

hv=> ) hv hYmn 
3 e kT - 1 - max e kT = 0 

kT ' 
amibol 

Vmax = bT, (3.258) 

ahol b egy szamot jelent. Nevezetesen a 

3(eX -l)-xeX = 0 

kT 
transzeendens egyenlet gyokenek --szorosat. A (3.258) keplet fejezi ki a Wien

h 
fele eltol6dasi torvenyt, miszerint a maximalis energiahoz tartoz6 frekveneia a 

. homerseklettel aranyosan valtozik. A 19. pontban lattuk, hogy a Wien-feIe 
eltol6dasi torveny a fenomenol6giai termodinamika m6dszereivel is levezetheto 
de a b alland6 szamerteket ott nem lehet meghatarozni. A statisztikus meehani~ 
kai targyalasban viszont ez termeszetesen ad6dik. 

Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy az oszeillatorenergiak ev = nhv kvan
taltsagat tekintetbe veve, a statisztikus meehanika m6dszereivel egyszeriien 
levezetheto a homersekleti sugarzas energiajanak frekveneia szerinti eloszlasa, 
az un. Planek-torveny. Ebbol mar egyenesen kovetkeznek a tobbiek. 

51. Kvantumstatisztikak. Fermi-Dirac-, 
. Bose-Einstein -eloszlas 

A statisztikus meehanika megalapozasanal a Gibbs-fele targyalasm6dot ko
vettiik, nehany kisebb m6dositassaI. Ezek a m6dositasok a kvantummeehanika 
eredmenyeinek bizonyos mertekii figyelembevetelevel tortentek. Nevezetesen, 
a vizsgalt fizikai rendszer staeionarius allapotait a klasszikus fizikaval ellentet
ben nem folytonosan valtoz6knak, hanem diszkreteknek tekintettiik. Ennek 
megfeleloen az energia is kvantalt. A nagy szabadsagi foku makroszkopikus 
rendszereknel az energiaszintek azonban olyan siiriin kovetik egymast, hogy 

)04 

kvazifolytonosaknak vehetok. Tulajdonkeppen ezzel fiigg ossze, hogy a rend
szer energiajat - meg zart rendszer eseten is - esak egy kis JE bizonytalansaggal 
ismerjiik egyreszt a kornyezettel val6 gyenge kolcsonhatas, masreszt a hataro
zatlansagi relaei6 miatt. Ugyanis ez a JE nagyobb, mint a szomszedos energia
szintek kiilonbsege, es ezert az energia-sajaterteket esak JE bizonytalansaggal 
ismerjiik. 

Az ilyen rendszereknel az adott makroallapothoz tartoz6 mikroallapotok 
szamat a fazisterben hataroztuk meg ugy, hogy a JE energiaintervallumnak 
megfelelo Jr fazisterfogatot elosztottuk az egy allapotot reprezental6 faziseella 
terfogatavaI. Az ut6bbi nagysagara a kvantummeehanikab61 h' ad6dik, ahol 
fa rendszer szabadsagi fokainak a szamat jelenti. Az E es E + JE energiakozbe 
eso allapotok szama tehat: 

Jr 
J'Q=

hI' 

Ez a keplet azonban nem adja meg helyesen az allapotok szamat, mert pI. a 
belole szamitott entr6pia nem extenziv mennyiseg, es emiatt a tapasztalattal 
osszevetve ellentmondasra vezet. 

Az eredeti megfogalmazasban gazkeverekekre alkalmazva ez volt a Gibbs
paradoxon. Az ellentmondas oka az, hogy az allapotok fazisterbeli megszamo
lasanal a reszeeskeket (atomokat, mole kulak at) egymast61 megkiilonboztetjiik 
a koordinatak es impulzuskomponensek szerint. A kvantummeehanika szerint 
viszont az azonos reszeeskek nem kiilonboztethetok meg egymast6I. Ezt figye
lembe veve korrigaltuk az allapotszam fenti kepletet ugy, hogy barmely ket 
reszeeske felesereleset nem tekintettiik kiilonbozo allapotnak. Ezert N!-sal osz
tani kell a fenti kepletet. A helyes allapotszamot a 

Jr 
JQ=-

N!hI 

kifejezes adja meg. Mi az elozoekben mar ezt a korrigalt allapotszamot hasznal
tuk. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy az egyfajta reszeeskek azonossaganak az 
elve sokkal melyebb torvenyt fogalmaz meg annal, hogy ket reszeeske felcserele
se nem vezet uj kvantumallapothoz. Az N! osztasaval esak korrigaltuk a klasszi
kus fizikai eredmenyt, de nem vettiik tekintetbe teljesen a kvantummeehanika 
ide vonatkoz6 teteleit. Hiszen tudjuk, hogy a reszeeskek ket esoportba osztha
t6k ebbol a szempontb61. Az egyik tipusnak a kvantummeehanikai allapotfiigg
venye szimmetrikus a reszeeskek felcserelesevel szemben, mig a masike antiszim
metrikus. Az egymast61 fiiggetlen reszeeskekre vonatkoztatva ez azt jelenti, 
hogy az antiszimmetrikus allapotokban legfeljebb egy reszeeske lehet, a szim
metrikusra viszont nines ilyen megszoritas, abban barmennyi tart6zkodhat. Az 
elobbi kizar{lsi cIvet felismeri)jer61 Pauli-elvnek ncvezziik. Nyilvanval6, hogy 
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ennek figyelembevetele jelent6sen m6dositja a reszeeskeknek az eloszhisat a 
mikroallapotokra. Eddig ezt nem vettiik tekintetbe. 

Termeszetes igenykent meriiIt fel tebat a kvantummeehanika kovetkezetes 
figyelembevetele az eloszlasfiiggveny meghatarozasanal, illetve egy un. kvan
tumstatisztika megalapozasamiI. 

Gondoljunk el valamilyen V terfogatban N darab egyfajta reszeeskeb61 a1l6 
fizikai rendszert, amelynek reszeeskei esak igen gyengen hatnak kolcson egy
massal, vagyis kvazifiiggetleneknek tekinthet6k. Ez a korabban megbeszeItek 
szerint azt jelenti, hogy a kolcsonhatasi energiajuk elhanyagolhat6an kicsi a 
rendszer energiajahoz kepest. A kvantummeehanika allaspontjara helyezkedve, 
a reszeeskeket mozgasuk soran nem tudjuk egyenileg vegigkovetni, vagy ahogy 
a klasszikus statisztikaban szoktuk, szamozassal megjelolni. Annak a kijelentes
nek tebat nines ertelme, hogy mondjuk az l-es vagy az i-edik reszeeske ilyen 
vagy olyan kvantumallapotban van. Ehelyett esak azt tudjuk megadni, hogy 
atlagosan bany reszeeske tart6zkodik az egyes kvantumallapotokban. Mivel a 
reszeeskek egymas kozti kolcsonhatasat nem vessziik tekintetbe, az egesz rend
szer allapota az un. egyreszeeske-allapotokkal kifejezhet6. (Az egesz rendszer 
allapotfiiggvenye pI. egyreszeeske-allapotfiiggvenyek szorzatakent vagy ilyen 
szorzatok szuperpozici6jakent eI6allithat6.) 

Jeloljiik az egyreszeeske-allapotok energia-sajatertekeit rendre Gl-gyel, G2-Vel, 
... Gk-val, ... S.1.t. Legyenek 

Gl ~G2 ~G3 ~ ... ~Gk~'" • 

FeItessziik, hogy az N reszeeske koziil n1 darab van az Gl energiaju, n2 az G2 es 
altalanosan nk az Gk energiaju egyreszeeske-allapotban. A rendszer energiaja 
tebat 

(3.259) 

Az osszes kvantumallapotban leva reszecskek szamanak osszege termeszetesen 
megegyezik N-nel, ezert az nk betoltesi szamok a (3.259) mellett meg az 

(3.260) 

mellekfeltetelt is kielegitik. 
Az nk lehetseges ertekei fiiggnek att61, hogy milyen reszecskefajtar61 van sz6. 

Pontosabban sz6lva, hogy a Pauli-ely vonatkozik-e rajuk vagy nem. A kvan
tummechanikab61 tudjuk, hogy a Pauli-ely csak az un. feles spinii reszecskekre 
vonatkozik; vagyis azokra, amelyeknek spinje a Ii-nak felegesz tobbszorose: 

3 5 
1i12, -Ii, --Ii s.i.t. Az elv szerint barmely egyreszecske-kvantumallapotban legfel-

2 2 
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jebb egy feles spinii reszeeske lehet. Az nk betoltesi szamok eszerint esak a 0 vagy 
az 1 erteket vehetik feI. 

Az egesz spinii reszeeskekre (amelyeknek spinje a Ii-nak egesz szamu tobbszo
rose) nines semmilyen megszoritas, ezek akarbanyan is lehetnek ugyanabban az 
allapotban. 

A ket reszeeskefajta kozotti lenyeges kiilonbseg erthet6 m6don megmutatko
zik a rajuk vonatkoz6 statisztikaban is. Ennek megfelel6en ket kvantumstatisz
tika letezik. Egyik a feles, masik az egesz spinii reszekre vonatkozik. Az eloszlas
fiiggvenyek levezetesere az irodalomb61 tobbfele eljaras ismert. Mi a nagykano
nikus eloszlasra alapozott levezetest valasztottuk, mert ez tiinik a legegysze
riibbnek. 

Az N reszecskeb61 kivalasztjuk azt az nk-t, amelyeknek Gk az energiajuk. 
Ezeket a reszeeskeket tekintjiik a vizsgaland6 reszrendszernek, a tobbit pedig 
h6-, illetve reszecsketartalynak. A kivalasztott reszrendszer reszecskei a tobbivel 
igen gyenge kolcsonhatasban vannak, aminek kovetkezteben megvaltozhat a 
reszrendszer energiaja es az nk reszecskeszam. Lesznek ugyanis reszecskek, 
amelyek kikeriilnek a vizsgaIt rendszerb61, mert megvaltozik az energiajuk, 
masok viszont ugyanezert keriilnek be. Az Gk energiaju reszeeskek halmaza tehat 
olyan reszrenqszer, amelyneI az energiaval egyiitt valtozhat a reszecskeszam is. 
Az ilyen rendszerek statisztikus mechanikai targyalasara a (3.112) nagykanoni
kus eloszlast hasznaljuk. Bar a kivaIasztott reszrendszer kiilonleges abban az 
ertelemben, hogy terfogatilag nem hatarolhat6 el a teljes renaszer tobbi reszet61, 
azok a kovetelmenyek, amelyek a nagykanonikus eloszlas levezetesenel feltete
liil szolgalnak, itt is teljesiilnek. A legfontosabb kovetelmeny az volt, hogy a 
reszrendszer es a kornyezete kozott egy egeszen gyenge kolcsonhatas legyen, 
aminek energiaja a rendszer energiajanoz kepest elhanyagolhat6 ugyan, de 
megis ervenyesiil, mert kiilonben nem allhatna be a statisztikus egyensuly. 
A kolcsonhatas gyengeseget mi a kiindulaskor felteteleztiik. 

Benniinket els6sorban az nk reszeeskeszam kozeperteke erdekel, mert mint 
emlitettiik, ezekkel jellemezziik a reszecskek eloszlasat a kvantumallapotokra. 
A nagykanonikus eloszlassal foglalkoz6 36. pontban kiszamitottuk a reszeeske
szam atlagerteket. Ezt a (3.116) keplet adja meg a (3.l13)-mal ertelmezett 
nagykanonikus allapotosszeggeI. Ezt alkalmazzuk most a mi speeialis esetiink
reo Mivel itt a reszecskeszammal egyiitt valtozik az energia is, ezert a kett6s 
i)sszeg egyetlen osszegezesre egyszeriisodik. Nevezetesen, az nk-ra kell csak 
(lsszegezniink. fgy ad6dik: 

a ( ~)nk 
nk = kT--In L e kT . 

cI/1 nk 

(3.261 ) 

I\z ()sszeg az 11k lehetseges ertekeirc vonatkozik. A levezetc!s itt kettc!v,ilik aszc
.. int. hogy Ides vagy egcsz spinli reszecskekr()1 van szb. 
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Foglalkozzunk eloszor a feles spinii reszecskekkel. Mondottuk, hogy az nk 

lehetseges ertekei a Pauli-ely miatt 0 vagy 1. EnneIfogva a (3.261)-bol feles spinii 
reszecskekre az 

a ( ~) n = kT-ln l+e kT = ---
. k a ~ 

p, e kT + 1 
(3.262) 

kozepertek-kifejezest kapjuk. A reszecskeknek ezt az eloszlasat nevezik Fermi
Dirac-eloszlasnak, az erre epiilo statisztikat pedig Fermi-Dirac-statisztikimak. 
Fermi es Dirac egymastol fiiggetleniil jutottak erre az eredmenyre 1926-ban, 
ezert kapta e statisztika a kettos megnevezest. 

Nezziik ezutan az egesz spinii reszecskek eloszlasat. Itt nincs korlatozas az 
nk-ra, ezert a beloltesi szam kozeperteket meghatarozo (3.261) kepletben az 
osszegezes az nk = 0, 1, 2, ... , N egesz szamokra tortenik. Nem kovetiink el nagy 
hibat, ha az osszegezes felso hatarat nk = oo-nek vessziik, ugyanis az nk> N-nek 
megfelelo tagokjaruleka elhanyagolhatoan kicsi. A (3.261) kifejezesben szerep-

~ 

10 osszeg egy vegtelen geometriai sor a q = e kT hanyadossal. Felteve, hogy a 
q< 1, a sor abszolut konvergens, es az osszege (l-q)-l. Ennek alapjan az egesz 
spinii reszecskekre az 

a ( ~)-1 
nk = kT-ln 1- e kT 

ap, 
1 
~ 

(3.263) 
e kT -1 

eloszlast kapjuk. Ezt Bose indiai fizikus vezette be eloszor 1924-ben a homersek
leti sugarzas targyalasanaI, es igy a legegyszeriibb uton jutott a Planck-torveny
hez. Einstein ugyanebben az evben alkalmazta ezt az eloszlast idealis gazra, es 
ezzel sikeriilt megmagyaraznia az un. gazelfajulast, vagyis az idealis gaz 
p V = RT allapotegyenletetol valo elterest az abszolut zeruspont kozeleben. Ezert 
az irodalom a (3.263)-at Bose-Einstein-eloszlasnak, a raepiilo statisztikat 
Bose-Einstein-statisztikimak nevezi. 

Ne felejtsiik el, hogy a (3.263) eloszlas feltetele az 

~ 
e kT < 1 (3.264) 

egyenlotlenseg teljesiilese. Mivel ennek minden energia-sajatertekre, nevezete
sen az I;k = O-ra is ervenyesnek kelliennie, ezert a (3.264)-gyel egyutt az 

(3.265) 

egyenl6tlensegnek is fenn kel1 al1nia. Ebbol kovetkezik, hogy p, < 0, vagyis a 
Bose Einstein-statisztikat koveto reszecskek kemiai potencialja negativ. 

A ket kvantumstatisztika eloszhisfiiggvenyeit egybefoglalva is irhatjuk: 

nk = '!k.=E (3.266) 
e kT ± 1 

A nevezoben a pozitiv elojel a Fermi-Dirac, a negativ a Bose-Einstein-statiszti
kara ervenyes. Ez a fontos egyenlet a kvantumstatisztikak alapkepletet foglalja 
magaba. Jelentese a kovetkezo. A V terfogatba bezart N reszecsket tartalmazo 
rendszer reszecskei termikus egyensulyban igy oszlanak el az egyreszecske-kvan
tumallapotokra. nk a k-adik energia-sajatallapotban leva reszecskek atlagos 
szamat adja meg. Az nk betoltesi szamoknak csak a kozepertekerol van ertelme 
beszeIni, mert a pillanatnyi szam a reszecskek egymassal torteno iitkozese miatt 
valtozik az idoben, a kozepertek koriil ingadozik. 

Az alkalmazasok jelentos reszeben az energiaszintek olyan siiriin helyezked
nek el, hogy barmely ket szomszedos kozotti kiilonbseg sokkal kisebb a kT 
termikus energianal, ezert az energiaspektrum kvazifolytonosnak veheto. Ilyen
kor az egyes energiaszintek atlagos betoltesi szamai helyett azoknak a reszecs
keknek az atlagos szamat adjuk meg, amelyek energiaja az e es e + de energia
kozbe esik. Ezt a dn szamot a (3.226) kepletbol kiindulva lehet meghatarozni 
a de energiakozhoz tartozo allapotok szamaval valo szorzassal. Mint ismeretes, 
ez az utobbi szam dF/h 3

, ahol dr a megfelelo fazisterfogatot jelenti. Ennelfogva 
azoknak a reszecskeknek az atlagos szama, amelyek energiaja az e es e + de 
energiakozbe esik: 

1 
(3.267) 

A betoltesi szamokra vonatkozo (3.260) mellekfeltetel most a flizisterre vett 
integrallal helyettesitheto. Nevezetesen: 

N=fdn=~f dr 
h3 "..::..E. 

e kT ± 1 

(3.260') 

Az nk kifejezeseben szereplo p, parametert a (3.260) egyenletbol, illetve kvazi
folytonos eloszlas eseten a (3.260')-bollehet meghatarozni. 

A kvantumstatisztikak eloszlasfiiggvenyeinek a levezetesevel kapcsolatban 
megjegyezziik, hogy azokat a Gibbs-fele nagykanonikus eloszlasbol kiindulva 
hataroztuk meg. A klasszikus Maxwell-Boltzmann-eloszhis szinten a Gibbs
eloszlasbol, nevezetesen a kanonikusbol szarmaztathato, ha utobbit az idealis 
gaz molekuhiira alkalmazzuk. Ezek azt mutatjak, hogy a klasszikus es a kvan
tumstatisztikak koz()tti kii\(lnhseg nem a statisztikus modszer Icnycgch61 fakad, 
a Gibbs-fele targyalasmod tcljcscn {tltalanosan crvcnycs mind a klusszikus. 
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mind a kvantumfizika koren beliiI. Hasonlokeppen nem az energia kvantaltsaga 
tesz kiilonbseget kozottiik, mert mar az alapvetesnel felteteleztiik az energia
szintek diszkret voltat, es a Gibbs-eloszlast igy vezettiik Ie. Az elteres a mikrore
szek mozgasanak klasszikus mechanikai, illetve kvantummechanikai leirasa 
kozotti kiilonbsegre vezetheto vissza. Az utobbi lenyegebol fakad az azonos 
reszecskek megkiilonboztethetetlensege, ami viszont az adott energia-sajater
tekhez tartozo kiilonbozo kvantumallapotok szamat jelentosen befolyasolja. 
A kvantumstatisztikak kozotti kiilonbseg ugyancsak ezzel fiigg ossze, hiszen az 
azonossag elve ketfele allapotfiiggvenyt enged meg, nevezetesen a reszecskek 
fe1cserelesevel szemben szimmetrikusat vagy antiszimmetrikusat. Utobbiakra 
ervenyes a Pauli-fele kizarasi ely, ami korlatozza az adott energiahoz tartozo 
betoltesi szamokat, es ez a korlatozas kihat a lehetseges allapotok szamara. 

Az elozo tanulmanyainkbol tudjuk, hogy a kvantummechanika torvenyei jol 
meghatarozott feltetelek teljesiilesekor atmennek a klasszikus mechanika torve
nyeibe. A valosag tehat az, hogy a mikroreszek dinamikai leirasara szolgalo igaz 
elm61et a kvantummechanika, de bizonyos feltetelek mellett* nagyon jo kozeli
test adnak a klasszikus mechanika mozgastorvenyei. Ezt ismerve joggal vetodik 
fel a kerdes, hogy vajon a kvantumeloszlasok valamilyen feltetelek mellett nem 
mennek-e at a Maxwell-Boltzmann-eloszlasba? U gyanis az elozoek alapjan ezt 
lehet varni. A kerdesre a valasz az, hogy igen; a klasszikus Maxwell-Boltzmann
eloszlas a kvantumeloszlasok hataresetekent foghato fei. A kovetkezokben 
megvizsgaljuk a felteteleket, amelyek mellett ez bekovetkezik. 

A kvantumeloszlasok (3.266) kifejezeset tekintve lathato, hogy a ket kvan
tumstatisztika kozotti formalis kiilonbseg eltiinik, ha az exponencialis fiiggveny 
mellett az 1 elhagyhato. Ez akkor teheto meg, ha az 

E-" 
e kT »1 (3.268) 

egyenlotlenseg teljesiiI. Ebben a hataresetben 

,,-E 
n = ekT 

k , (3.269) 

ami eppen a Maxwell-Boltzmann-eloszhis. Az utobbi tehat a varakozasoknak 
megfeleloen a kvantumstatisztikak hataresetekent adodik a (3.268) egyenlotlen
seget kielegito feltetelek mellett. 

Nezziik meg, hogy a (3.268) mikor teljesiiI. A kT termikus energianal sokkal 
nagyobb energiakra lathatoan teljesiiI. Ha azt akarjuk, hogy minden energiara 
teljesiiljon, akkor az 

-~ 
e kT» I (3.270) 

• Nagy Kllroly: KvantulIllllcchanika. 2. kiad{ls_ Tankiinyvkiadi>. Budapcst. 19XI. 104 lOX. o. 

110 

egyenlotlenseget kell megkovetelniink. Ekkor mindket kvantumeloszlas atmegy 
a klasszikusba. 

Mint korabban megemlitettiik, a fl parameter (vagy meg egyszeriibben az 
e-"jkT) a (3.260), illetve a (3.260') mellekfeltetelbol hatarozhato meg. Ha ezt 
kiszamitjuk, akkor konkreten latni fogjuk, hogy a klasszikus hatareset milyen 
fizikai feltetelek mellett ervenyesiiI. 

Vegyiik most is a kvazifolytonos energiaszintekre vonatkozo (3.260')-t a 
(3.270) hataresetben: 

00 

2nV L f -~ 
= --,;J (2m)3/2 e kT e kT (e de = 

o 

Ebbol adodik: 

e kT =-
_L V (2mnkT)3/2 

N h2 
(3.271) 

A fentiek alapjan azt lehet mondani, hogy a klasszikus statisztika torvenyei 
jo kozeliteset adjak a kvantumstatisztikaknak, ha a 

- »1 V (2mnkT)3/2 

N h2 
(3.272) 

egyenlotlenseg teljesiiI. Hasonloan a kvantummechanikanak a klasszikus me
chanikahoz valo viszonyahoz, a kvantumstatisztikakat tekintjiik a ko1csonha
tasmentes reszecskerendszerek (ideaIis gaz) helyes statisztikajanak, de a (3.272) 
hataresetben jo kozelitessel hasznalhatjuk a klasszikus Maxwell-Boltzmann
statisztikat is, mert ebben az esetben mindharom ugyanarra az eredmenyre 
vezet. A (3.272) feltetel teljesiil, ha a gaz ritka, nagy a reszecskek tomege, vagy 
magas a homerseklet. A forditott esetben mindenkeppen a kvantumstatisztik{lk 
valamelyiket kell hasznalni, mert ekkor a klasszikus statisztika mar nem erve
nyes, a kvantummechanika torvenyei szerint mozognak a reszecskek. Mivel a 
reszecskek tomege is szerepel a (3.272) egyenlotlensegben, ezert az alkalmazha
tllsag hatara reszecskefajtaktol fiiggoen mas-mas homersekletn61 van. PI. hidro
genre szobahomersekleten es 1 atm nyomason az e-,,/kT::::; 104 » I; mas gazm 
ugyanilyen feltetelek mellett ez a szam a nagyobb tomeg miatt meg nagyohh. 
!\ klasszikus fizikai kozelites ilyen feltetelek mellett tehat jol alkalmazhato, de 
az Nj V::::; 6· 1022 siiriisegii elektrongilz a szohahomersekleten mar nem a klasz
szikus statisztika torvenyci szerint visclkedik. nem crvcnyes ril a pV= RT {II la
potcgycnIct scm. Azokat az idcillis gilzokat. amc\yck nem ki)vctik a flV-: RT 
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allapotegyenletet, elfajultaknak nevezziik. A kvantumfizika torvenyei szerint 
viselkedo idealis gazok tehat elfajultak. Az elektrongaz mar szobahomersekle
ten az. 

Terjiink meg vissza a (3.269) Maxwell-Boltzmann-eloszlashoz. Lattuk, hogy 
ez a (3.268) feltetel teljesiilesekor ervenyes. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus 
statisztikus mechanikaban nk « 1, az energiaszintek atlagos betoltesi szama 
sokkal kisebb egynel, vagyis nagy resziik iires. A kvantumfizikai hatasok igy 
termeszetesen nem ervenyesiilnek. A Pauli-fele kizarasi ely pI. fel sem meriilhet, 
amikor az energiaszintek legtobbje nem is tartalmaz reszecsket. A klasszikus 
Maxwell-Boltzmann-statisztika ervenyessegenek feltetele tehat ugy is megfogal
mazhat6, hogy az egyreszecske energia-sajatallapotokban atlagosan egynel sok
kal kevesebb reszecske tart6zkodik. 

52. A Planck-torveny levezetese a fotongazmodell 
alapjan 

Az elozo pontban mar emlitettiik, hogy Bose a homersekleti sugarzas tanul
manyozasa soran jutott el a r6la elnevezett kvantumstatisztikahoz. Most meg
mutatjuk, hogy a Planck-torveny ennek alapjan vezetheto Ie a legegyszeriibben. 
Mivel a fenomenol6giai termodinamikaban es statisztikus m6dszerekkel a 45. 
pontban mar reszletesen targyaltuk a homersekleti sugarzast, m6dunkban lesz 
osszehasonlitast tenni a kiilonfeIe targyalasi m6dok kozott. 

Gondoljunk el V terfogatu, tetszoleges alaku zart edenyt, amelynek belseje 
vakuum, kiviilrol pedig idealis hoszigetelo veszi koriiI. Az edeny falanak homer
seklete legyen T. Az altaI a kibocsatott elektromagneses sugarzas egyenletesen 
kitolti az edeny belsejet. A termodinamikai egyensuly akkor all be, amikor a fal 
egysegnyi ido alatt atlagosan ugyanannyit sugaroz ki, mint amennyit elnyeI. 
A korabbiakb61 ismeretes, hogy a Planck-tOrveny azt adja meg, hogyan oszlik 
el az egyensulyi sugarzas energiasiiriisege adott homersekleten a frekvenciakra. 
A homersekleti sugarzas statisztikus mechanikai targyalasanal a cel a Planck
torveny levezetese, mert mint ismeretes, belole a tobbi torveny egyszeriien 
ad6dik. Az emlitett 45. pontban ezt mar megtettiik arra a felismeresre alapozva, 
hogy az iiregben kialakult sugarzas all6hullamok rendszerekent foghat6 fel, 
amelynek energiaja oszcillatorenergiak osszege. Az ut6bbiak lehetseges ertekeit 
a kvantummechanikab61 vettiik, es igy szamitottuk ki a sugarzas energiajanak 
a kozeperteket. 

A kvantumelmelet bevezetesenel mar tanultuk, hogy az elektromagneses 
sugarzas energiaja es impulzusa kvantalt, es ugyanannyi impulzuskvantumot 
tartalmaz, mint energiakvantumot. Ezek az energia- es impulzuskvantumok 
egymassal ugyanolyan viszonyban vannak, mint a reszecskek megfelelo mennyi-
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segei, masreszt Lorentz-transzformaci6nal ugyanugy transzformal6dnak, mint 
a reszecskek negyes impulzusa. Ilyen ertelemben beszeIhetiink a sugarzas kor
puszkularis sajatsagar6I. A sugarzas energia- es impulzuskvantumait fotonok
nak nevezziik, es ugy tekintjiik a fentiek ertelmeben, mintha reszecskek lenne
nek. 

Az edenyt kitolto homersekleti sugarzast most fotonokb61 all6 gaznak fogjuk 
feI. Mivel a fotonok egymast61 teljesen megkiilonboztethetetlenek, rajuk a 
kvantumstatisztikat kell alkalmazni. A foton sajat impulzusnyomateka Ii (tehat 
egesz spinii reszecske), ezert a Bose-Einstein-statisztikat koveti. 

Mielott a megfelelo eloszlasfiiggvenyt alkalmaznank, megjegyezziik, hogy a 
fotonok szama a folyamatos emisszi6 es abszorpci6 kovetkezteben nem alland6, 
ezert most a nagykanonikus eloszlas levezeteseneI felhasznalt (3.106) masodik 
egyenlete nem teljesiil, es igy a Bose-Einstein-eloszlasban szereplo fl parameter 
erteke zerus. Ez egyebkent belathat6 a kovetkezo fizikai megfontolas utjan is. 
A V terfogatba bezart T homersekletii fotongaz N reszecskeszama most valto
zik, es ezzel egyiitt valtozik a rendszer F szabadenergiaja is, amely altalaban a 
V-nek, T-nek es az N-nek a fiiggvenye. Az egyensulyi allapotra rogzitett Ves 
T mellett a szabadenergia minimuma jellemzo. Tehat a 

of(V, T, N) 
-......:.----= 0 

oN 
egyenletnek kell teljesiilni az egyensulyban. A bal oldal viszont az (1.144) 
osszefiigges szerint eppen a fl kemiai potencial, ezert az egyensulyi fotongaz 
kemiai potencialja zerus. A fotongazra tehat a fl = O-val m6dositott Bose-Eins
tein-eloszlas ervenyes. Eszerint az e-energiaju fotonok atlagos szama: 

nee) = e (3.273) 

ekT -1 

Celul tiizziik ki a v es v + dv frekvenciakozbe eso sugarzas energiasiiriisegenek 
a meghatarozasat. Ezt egyszeriien megkapjuk, ha e frekvenciakozbe eso fotonok 
atlagos dn szamat megszorozzuk egy foton e = hv energiajaval: 

u(v, T)dv = edn. (3.274) 

A (3.267) mintajara: 

dn = n(e)dO, (3.275) 

ahol dO a v es v+dv frekvenciakozbe eso fotonallapotok szama. Utbhhit a 
fazisterben konnyii meghatarozni. A megfelel() dr = 4np 2dp' V fcizisterfogatot 
el kell osztani az egy ullapotol rcprczent{lIb fllziscclla h·1 lerfogalllv,d. Ezl a 
szamol azonhan meg korrig{dnunk kcll, mert cz akkor adja hclyesen az idlapo-



tok szamat, ha azt az impulzus egyedUl meghatarozza. A fotonok allapotat 
azonban az impulzus vagy energia nem adja meg kielegitoen. A fotonoknak 
ugyanis ad ott energia vagy impulzus mellett meg meghatarozott polarizaei6s 
allapotuk is van. A mi esetiinkben termeszetes sugarzasr61 van sz6, amelynek 
k6t fiiggetlen polarizaei6s allapota van, annak megfeleloen, hogy az ilyen hul
lam ket egymasra meroleges rezgesii, nem interferaJ6 huHam szuperpozici6ja
kent allithat6 elo. A fotonallapotok dQ szama tehat a ves v + dv frekveneiakoz
be eso faziseellak dr; h 3 szamanak ketszerese: 

Ennelfogva: 

dr 
dQ = 2-h3 . 

dr 
dii = 2ii(e) - . 

11 3 (3.275') 

Mivel a terfogategyseg energiajat szamitjuk ki, ezert a dr fazis-terfogatelem 
a V= 1 figyelembevetelevel az impulzusterfogatra egyszeriisodik: dr = 4np 2dp. 
Vegyiik tekintetbe a foton impulzusanak p = hv / c kifejezeset. fgy ad6dik: 

4nh 3 

dr = -3~ v2dv. 
c 

Ezt kell a (3.275') kifejezesbe beirni, es ezzel megkapjuk a v es v + dv frekveneiaju 
fotonok atlagos szamat: 

8n v2dv 
dii ="2 hv -. (3.275/1) 

eI:T - 1 

E~bol a ~3.~74~ egyenlet alapjan egyszeriien ad6dik a keresett energiasiiriiseg, 
mmt a homersekletnek es a frekveneianak a fiiggvenye: 

8nhv3 

u(v, T) = -3- hv (3.276) 
c ekT-l 

Ez a keplet a mar j61 ismert Planek-torvenyt fejezi ki, amelyrol tudjuk, hogy a 
tapasztalattal teljes egyezesben van. Belole a 45. pontban megbeszelt m6don 
kovetkeznek a homersekleti sugarzas tovabbi torvenyei. 

Latjuk, hogy a homersekleti sugarzas fotongaz modelljere alkalmazott 
Bose-Einstein-statisztika val6ban a legegyszeriibb m6don vezet a Planek
torvenyhez. Ez a Jevezetes a szepsege mellett egyuttal azt is mutatja, hogy a 
fotonokra a Bose-Einstein-statisztika ervenyes, a fotonok tehat egeszspinii 
rcszek. 

Visszaemlekezve a h()mcrseklcti sug{lm'ts 45. pontbcli t{lrgyal{lsa es a szilard 
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anyagok m6lhojenek Debye-fete elmeIete kozotti hasonl6sagra, ugy tiinik, hogy 
az ut6bbi is targyalhat6 a Bose-Einstein-statisztikaval. Val6ban, a szilard anyag 
rugalmas rezgesei a Rayleigh-fete normalkoordinatakban harmonikus oszl:ill[,
torok (iIletve a1l6hullamok) rendszerekent irhat6k Ie. Ezek energiaja a kvan
tumelmelet szerint az e = hv energiakvantumok egesz szamu tobbszoroseken t 
jelenik meg eppen ugy, mint a homersekleti sugarzasnal. A teljes hasonl6s{lg 
alapjan a rugalmas rezgesek is felfoghat6k hv energia- es hv/c impulzuskvantu
mok 6sszessegekent. Ezeket a kvantumokat fononoknak nevezziik. A szilard 
anyag energiajat, illetve m61hojet ezek szerint ugy is kiszamithatjuk, hogy erre 
a fotongazra alkalmazzuk a Bose-Einstein-statisztikat. Itt is ez a targyalasm6d 
mutatkozik a legegyszeriibbnek. Erre azonban nem teriink ki, hanem gyakorhis
keppen az olvas6ra bizzuk a problemakor ilyen targyalasat. 

53. Az idealis bozongaz viselkedese alacsony 
homersekleten 

Gondoljunk el V terfogatban T homersekletii gazt, amelynek reszeeskei egesz 
spiniiek, tehat a Bose-Einstein-statisztikat kovetik. Az ilyen reszeeskeket egyeb-

. kent a statisztikajukra val6 utalassal bozonoknak nevezziik. Feltessziik, hogy a 
gaz reszeeskei kozott nines kolcsonhatas. (Illetve a korabban mar tobbszor 
megbeszelt m6don annyira gyenge a kolcsonhatas, hogy az energiaja a tobhi 
energia mellett elhagyhat6, de az egyensuly kialakitasaban megis fontos szerepe 
van.) Az ilyen gazt szoktuk idealis gaznak nevezni. A 46. pontban szamszerii 
beeslesre hivatkozva megemlitettiik, hogy a kozonseges gazok szoba- vagy meg 
magasabb homersekleten j6 kozelitessel targyalhat6k a klasszikus Maxwell 
Boltzmann-statisztika alapjan. Ezt tettiik a 38. pontban. Az ott kapott szep 
eredmenyek mellett az is kideriilt, hogy amint a homerseklet tart az abszolut 
zerus ponthoz, a tapasztalat es az elmelet kozott egyre tobb az ellentmondas. 
Az abszolut zerus pont kozeleben a klasszikus idealis gazok nem kovetik a 
p V = RT allapotegyenletet. Ezzel fiigg ossze pI. az, hogy a termodinamika 
harmadik fOtetele nem ervenyes rajuk. Az idealis gazok entr6piaja ugyanis a 
minusz vegtelenhez tart, amikor T ~O. Mindezek az ellentmondasok azert 
fordulnak elo, mert az abszolut zerus pont feIe kozeledve a kvantumelmCleti 
hatasok kezdenek ervenyesiilni, es emiatt a kvantumstatisztib.kat kell alkal
mazni az idealis gazokra is. Mint mar emlitettiik, tulajdonkeppcn egycdiil a 
kvantumstatisztikak a jogosultak a reszeeskerendszerek viselkedesenek a leir[,
sara, de megfeleloen magas homersekleten es ritka g<lzok cscten az egyszeri.'lhh 
Maxwell-Boltzmann-statisztika is ji> eredmenycket ad, ezert az ut(')hhinak a 
hasznalata gyakorlatilag tcljescn kiclcgito. Az iddlis bozong[lz statisl'.tikus 
tcrmodinamik{ljat a Hose Einstcin-statisztikllra alapol',va dolgozt;',k ki. Swha-
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vagy ennel magasabb homersekleten ez lenyegeben ugyanazt adja, mint a klasz
szikus statisztika, ezert itt nem foglalkozunk a teljes kiepiteseveI, hanem azt 
vizsgaljuk meg, hogyan viselkednek az idealis bozongazok, midon a homersek
let az abszolut zerusponthoz tart. 

Kiinduiasul szoigal a (3.263) Bose-Einstein-eloszlas: 

n =---
k ~ (3.263') 

e kT -1 

es a reszecskeszam alland6sagat kifejezo 

(3.277) 

felteteli egyenlet. A (3.263') eloszlas Ievezetesenel felhasznalt (3.264) megszorit6 
feltevesbol kovetkezett, hogy a Bose-Einstein-eloszlast koveto reszecskek ke
miai potencialja negativ: fl < O. Ezt a kovetkeztetest megerosithetjiik mas old aI
r61 is. Nevezetesen, az adagos reszecskeszam csak ebben az esetben Iesz nem 
negativ szam, aminek erteimeneI fogva Iennie kell. Ezt most azert emlitettiik 
meg, mert a fl parameternek a kesobbi megfontolasok szempontjab61 fontos 
szerepe van. 

A kvantummechanikab61 tudjuk, hogy nagy terfogat eseten az egyreszecske
allapotok olyan surun helyezkednek el, hogy az energiaszintek kvazifolytonos
nak vehetok. Ezt figyelembe veve, az nk helyett az e es e + de energiakozbe eso 
reszecskek 

adagos szamat hasznalhatjuk. Ennek megfeleloen a (3.277) kepletben az ossze
gezes integrallal helyettesitheto: 

(3.278) 

~ 

Szorozzuk meg az integrandusz szamlal6jat es nevezojet egyarant e kT -vel. Az 
~ ~ ~ 

igy megjeleno e kT /1 - e kT tortet sorbafejtjiik az x = e kT szerint. 

x ct:J 

-= I x". 
1- x n= 1 

(3.279) 

A (3.264) egyenlotlenseg szerint x < I, ezert a (3.279) sor a 0 ~ x ~ 1 intervallum

han konvergens. es eloallitja a hal oldali tortet. A (T = if' jelolest hasznalva: 
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ct:J en I a" e - kT (3.280) 
"=1 

A (3.278)-ba behelyettesitve: 

(3.281) 

A . t '1 "1" '1' Ik" k'" h ' , 'k Vn(kT)3
/
2 , z m egra parcla IS mtegra assa onnyen Iszamlt ato, erte e 2 -;; . Jgy 

tehat: 

(
2mnkT)3/2 ct:J 

N = V 2 I ann- 3/2. 
h n=1 

(3.282) 

A reszecskeszam kifejezesenek ez az atalakitasa azert erdekes es fontos, mert az 
N-et olyan vegtelen sor alakjaban allitja elo, amelynek elso tagja a klasszikus 
Maxwell-Boltzmann-eloszlasnak megfelelo (3.271) kifejezest adja. A kvantum
fizikai korrekci6k tehat a sor magasabb hatvanyu tagjaiban jelennek meg. 

Megjegyezziik, hogy a gaz teljes energiaja is eloallithat6 olyan vegtelen sor 
3 

alakjaban, amelynek elso tagja a klasszikus statisztikab61 ad6d6 2: NkT. Azitt 

kovetett gondolatmenet alapjan belathat6, hogy 

3 (2mnkT)3/2 ct:J 

E=-VkT 2 Iann- S/2 • 
2 h n= 1 

(3.283) 

Terjiink vissza a gazreszecskek teljes szamat kifejezo (3.282) keplethez. Ez 
kapcsolatot teremt az N reszecskeszam, a V terfogat es a T homerseklet kozott. 
Gondoljuk el, hogy az N-et es a V-t alland6 erteken tartjuk, es a Thomersekletet 
valtoztatjuk. Ezt ugy is mondhatjuk, hogy az alland6 N/V reszecske-szamsuru
seg mellett valtoztatjuk a homersekletet. Nezziik meg, mi tortenik akkor. ha 
csokken a homerseklet? Minthogy feltevesiink szerint a (3.282) bal oldala 
alland6, a jobb oldalnak is annak kelliennie. Amint a homerseklet csokken. a 
fl-nek nonie kell, hogy a jobb oidal ne valtozzek. De a kemiai potencial nem 
lehet pozitiv, ezert a homerseklet csak addig csokkenhet, amig a fl el nem cri 
a maximumat. A fl = 0 felso hatarnak megfelel egy minimalis T min homersekkt. 
amely ala a gaz nem hutheto. Ezt a minimalis homersekletet a (3.282)-h<:\1 
kapjuk a fl = O. azaz a = 1 helyettesitessel: 

(
2mnkT . )3/2 'x, 

N = V min In· 3/2 

h2 
n-I 

(3.284) 
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Az osszeg erteke kozelitoleg 2,612, igy az elerheto minimalis homerseklet: 

( 
N )2/3 h2 

Tmin = 2,612' V 2mnk' 
(3.285) 

A V terfogatba zart N reszecske T homersekletenek tebat nagyobbnak kell 
lennie ennel a Tmin-nal. 

h
2 

( N )2/3 
T~--

- 2mnk 2,612' V 
(3.285') 

Maskent fogalmazva, ez azt jelenti, hogy adott homerseklet eseten a V terfogat
ban levo reszecskek szamara egy felso korlat ad6dik. Nevezetesen: 

(
2mnkT) 3/2 

N ~ 2,612V . h2 = Nmax' (3.286) 

Ezek az eredmenyek ellentmondanak a tapasztalatnak, ugyanis semmi akada
lya annak, hogy az alland6 szamu molekulat tartalmaz6 idealis gazt izotermiku
san osszenyomjuk mindaddig, amig a (3.285) kifejezes jobb oldala nagyobb lesz 
a bal oldalnal. fgy az egyenlotlensegnek ellentmond6 helyzet all elO. Az ellent
mondast Einstein oldotta fel a kovetkezo magyarazattal. Ha a gaz homerseklete 
a T min ala csokken, akkor N - N max szamu reszecske a legmelyebb e = 0 energiaju 
allapotba megy at, kivalik a gazb61. Ezeknek a reszecskeknek nemcsak az 
energiajuk zerus, hanem az impulzusuk is, es emiatt a nyomashoz nem jarulnak 
hozza. Hasonl6 a helyzet a telitett vizgoznek a folyadekfazisba torteno lecsap6-
dasahoz. A jelenseget Bose-Einstein-kondenzaci6nak nevezziik. 

Megjegyezziik azonban, hogy a hasonl6sag nem teljes, ugyanis itt a konden
zalt reszek terbelileg nincsenek elvalasztva a pozitiv energiajuakt61. Az elkiilo
niiIes az impulzusterben val6sul meg, amennyiben a kondenzalt reszek a p = 0 
pontba huz6dnak ossze. 

Megmutatjuk, hogy a fenti ellentmondas abb61 szarmazik, hogy amikor a 
(3.277) osszeget atalakitottuk a (3.278) integralla, nem voltunk eleg gondosak, 
hibat kovettiink el. A (3.277) osszegben ugyanis benne van az e = 0 energiaju 
reszecskek 

1 
No =--

_L 
e kT-l 

(3.287) 

szama, de a (3.278) integral-eloallitas ezt nem tartalmazza. A hi bat az okozza, 
hogy amikor az nk atlagos reszecskeszamot megszorozzuk a de energiakozbe eso 
allapotok dT/h 3 szamaval, az e = 0 eseteben zerussal szorzunk, mert dr....., e l

/
2 de. 

Az e # 0 energiakra helyesen adja a (3.278) keplet a rcszecskeszamot, ezert 
konnyii kijavitani a hibat. A (3.278) kifejezeshez egyszeriien hozzc't kell adni az 
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e = 0 energiaju reszek No szamat. A reszecskeszamot j61 megad6 keplet tebat a 
kovetkezo: 

00 

N = --- + _2n_(2_m_)_3_/2_~ f ~_/2 tie 
~ L h3 'CJ!.' 

e kT - 1 0 e kT - 1 
(3.288) 

A jobb oldal elso tagja a fentiek ertelmeben az e = 0 energiaju reszek szamat, 
a masodik pedig az e> 0 pozitiv energiajuaket adja meg. Ez az ut6bbi megegye
zik az elobb hibasan szamitott (3.282)-vel. A (3.285) minimalis homerseklettel 
kifejezve: 

1 N ( T )3/2 00 N = + -- -- L ann ~ 3/2 . 
e~p./kT -1 2,612 Tmin n= 1 

(3.289) 

Ez a keplet szolgal a a parameter, illetve a f1 kemiai potencial kiszamitasara 
adott N, V es T ertekek melletL 

A Tmin-nal magasabb homersekleteken a reszecskek gyakorlatilag majdnem 
mind a pozitiv energiaju allapotok valamelyikeb'en vannak, es ennek megfelelo
en a zerus energiaju reszek szama elhanyagolhat6an kicsi, No;:::'O. Amint Teleri 
a Tmin homersekletet, megindul a reszecskek kondenzal6dasa. A kemiai potenci
al a T< Tmin ertekekre is zerus marad, es a reszecskeszamokat az 

( 
T )3/2 

Ne>O = N --. ' 
Tmm 

(3.290) 

kepletek adjak meg, ha T« Tmin• Alacsony homersekleten tebat a molekuhik 
tulnyom6 tobbsege a legmelyebb energiaallapotba koncentral6dik. Az abszolut 
zerusponton No = N, a Bose-Einstein-kondenzaci6 teljesse valik, minden rc
szecske az e = 0 energiaju allapotba keriil. Ez az alapallapot nem elfajult, csak 
egyfeIekeppen val6sul meg, ezcrt Q = 1, es ennek megfeleloen az en tr6pia az 

S = kIn Q 

keplet alapjan zerussa valik a T= O-nal, megegyezesben a termodinamika har
madik fOtetelevel. 

Szamitsuk ki meg az energiat es a m6lhot is. A T< Tmin homcrseklcten az 
cnergiahoz a kondenza16dott rcszek nem adnak jaruIekot, mert ezek a zcrus 
energiaju alapallapotban vannak. A gaz energiajat a (3.283) keplet adja meg a 
11 = I (/1 = 0) helyettesitcssel. 

. 3 ,,(2nmk T)3/2 '" 
t = V k IlL 11 5/2 

2 II n'l 
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A terfogat helyere a (3.284) kepletbol ad6d6 kifejezest beirva: 

00 

" -5/2 
3 T5/2 /;;\ n 

E= -Nk~ 00 ' 

2 T min L n-3/2 
T< Tmin . (3.292) 

n=l 

A nevezoben szereplo osszeg erteket mar korabban ideztiik, a szamla16ban 
00 

levore pedig most kozoljiik, hogy L n- 5
/
2 ~ 1,341. Ezeknek a szamertekek-

n=l 

nek a figyelembevetelevel kapjuk: 

T 5/2 

E = 0,77 Nk ~, T< Tmin. 
Tmin 

(3.293) 

Az energia kifejezesenek a homerseklet szerinti derivaltja megadja az aUand6 
terfogaton vett hokapacitast, ami egy m61ra vonatkoztatva, a m61hot jelenti. 
Eszerint a bozongaz m61hoje a T < T min homersekleteken: 

(8E) ( T )3/2 
Cy = -8 = 1,93R -. ' 

T y Tmm 
(3.294) 

Az itt nem reszletezett szamitas szerint a T» Tmin tartomanyban a Maxwell
Boltzmann-&tatisztikaval megegyezoen Cy = 3j2R ertek ad6dik. A Tmin-hoz ko
zeledve a Cy no, es a T= Tmin-nal Cy = 1,93R erteket veszi fel (50. abra). 
A pontosabb szamitas azt mutatja, hogy a T= Tmin homersekleten torese van 

2 

% 2 

1 

1 2 

50. tlhra 

T 
T. 
min 

4 

2 

1 2 3 4 T(K) 

51. (ihra 

a m61ho gorbejenek, de folytonos. A T --+ ° hataresetben a (3.2lJ4) (lsszcfiiggcs 
szerint tart zerushoz, megegyezesben a harmadik fOtetellel. 

Befejezesiil roviden ramutatunk arra, hogyan lehet a Bose--Einstein-konden
zaci6val ertelmezni a 4He folyadek kiilonos viselkedeset egeszen alacsony hi)
mersekleten. 

A korabbi tanulmanyokb61 ismert, hogy a 4He egy nemesgaz, amelynek 
atomjai ket ellentetes spinii elektront tartalmaznak a belso hejon. Az egesz atom 
spinje zerus. Ennek megfeleloen a heliumatomok bozonok, tebat a Bose-Ein
stein-statisztikat kovetik. 

A tapasztalatb61 tudjuk, hogy a 4He gaz normal (1 atm) nyomason 4,2 K-nel 
cseppfoly6sodik. A gozevel egyensulyban levo heliumfolyadekot tovabb hiitve, 
2,17 K -nel meglepoen uj tulajdonsagok lepnek feI. E homerseklet felett normal 
folyadekkent viselkedik, de ez alatt a folyekonysaga hirtelen megno. Vekony 
kapillarison ugy folyik keresztiil, mintha nem lenne viszkozitasa. Azt mondjuk, 
hogy a helium szuperfolyekonnya valik. A 2,17 K homerseklet fOlotti heliumfo
lyadekot He I-nek, az az alattit He II-nek nevezziik. Ennel a homersekletnel egy 
masodrendii fazisatalakulas megy vegbe a heliumfolyadek ket m6dosulata ko
zott. Megvizsgaltak a m61honek a homerseklettol val6 fiiggeset. Azt talaltak, 
hogy ennel az atalakulasi homersekletnel eles maximumot mutat, es a gorog ;. 
betiihoz hasonlit (51. abra). Ezert az atalakulast elneveztek lambda-atmenet
nek, a megfelelO homersekletet pedig lambda-pontnak. 

A bozongaz m61hoje a homerseklettel kicsit hasonl6keppen valtozik. Nem 
mutat ugyan lambda-alakot, de a Tmin-mi1 annak is maximuma van egy csuccsal, 
alatta a T 3

/
2 szerint csokken. Ez a hason16sag vezette F. Londont arra a gondo

latra, hogy a He I es He II kozotti atalakulast egy Bose--Einstein-kondenzaci6-
kent ertelmezze. A heli'um adatait helyettesitve a kondenzaci6 homersekletet 
megad6 (3.285) kepletbe, arra 3,13 K-t kapott. Ez az ertek meglepoen j6 kozeli
tes, ha meggondoljuk, hogy az idealis bozongazra levezetett kepletet itt folya
dekra alkalmazzuk. 

A ket jelenseg osszehasonlitasa kedveert felidezziik a He II folyadeknak egy 
viszonylag egyszerii modelljet, a Tisza Laszl6t61 szarmazu un. ketfolyadekmo
dellt. Eszerint a He II ket folyadek kevereke. Az egyik teljesen ugy viselkedik, 
mint egy normalis folyadek, a masik az un. szuperfolyekony helium. Az ut6hhi 
minden ellenallas nelkiil, tebat surl6dasmentesen aramlik. A Tmin homerseklet 
alatti bozonrendszerrel osszehasonlitva, a szuperfolyekony resz felel meg a 
kondenzal6dott bozonoknak, a normal folyadek pedig a pozitiv energiliju 
gazreszecskeknek. A ket jelenseg kozotti hasonl6sag csak altalanossagban van 
meg, a reszleteket iIIetoen mar nem mondhat6 el a teljes egyezes. Tulajdonkcp
pen ez ertheto is, hiszen a Bose-Einstein-kondenzacibt idealis bozongilzra vo
natkoztattuk. Itt viszont folyadek-halmazallapotrbl van szb, a hcliumatomok 
k()zotti kolcsonhatasnak meg ha gyenge is van szcrcpc. A szakirodalom 
rcszletesen tanulmitnyozta a szupcrfolyckonysllg jclcnscg,ct milS vonatkozilshan 
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is. Annyi mindenesetre igaznak bizonyult, hogy a He I es a He II kozotti 
atmenet az idealis bozongazra bevezetett kondenzaci6nak a megfeleloje gyengen 
kolcsonhat6 heliumfolyadekban. 

A 4He szuperfolyekonysagat mar 1938 6ta ismerjiik. 1972 6ta azt is tudjuk, 
hogy egeszen alae sony (nehany ezred kelvin) homersekleten a 3He izot6p is 
szuperfolyekonnya valik. Mivel ez az atom paratlan szamu fermiont tartalmaz, 
az eredo spinje a 1i/2-nek paratian tobbszorose, es ezert fermion. A fermionokr61 
kesobb latni fogjuk, hogy a Pauli-ely miatt maskeppen viselkednek alaesony 
homersekleten, mint a bozonok. A 3He szuperfolyekonysagat emiatt nem lehet 
a bozonok kondenzaei6javal magyarazni. Mai tudasunk szerint itt arr61 van 
sz6, hogy ezred kelvin koriili homersekleten gyenge vonzas lep fel a 3He-atomok 
kozott, es ez parokba rendezi azokat. Ezek a parok egesz spiniiek es ezert 
bozonkent viselkednek. fgy tehat kondenzal6dhatnak. 

54. Idealis fermiongaz. Fermi-Dirac-eloszlas 

Gondoljunk el fermionokb61* all6 fizikai rendszert, amelynek terfogata V, 
homerseklete T, es N fermiont tartalmaz. Ilyen rendszer pl. a femek vezetesi 
elektronjaib61 all6 elektrongaz vagy a feles spinii neutronokb61 es protonokb61 
all6 atommag. A tanulmanyozand6 tema egyszeriisitese eeljab61 feltessziik, 
hogy a reszeeskek kozotti kolcsonhatas elhanyagolhat6an gyenge, tehat idealis 
fermiongazr61 van sz6. Ez a felteves nehany erdekes fizikai rendszert kirekeszt 
a vizsga16dasb6l. A kolcsonhat6 rendszerek tanulmanyozasa az altalunk bemu
tatott statisztikus m6dszer tovabbfejleszteset igenyli. Mi ezzel itt nem foglalko
zunk, hanem felhivjuk az olvas6 figyelmet a boseges szakirodalomra, ahol az 
altalanos kerdesek mellett szep alkalmazasok is talalhat6k. 

A 46. pont bevezeto reszeben megbeszettiik, hogy a kolcsonhatasmentes, 
idealis gaz allapota a kvantummeehanikai egyreszeeske-allapotokkal jellemez
heto. Pontosabban szi>lva az egesz rendszer allapotfiiggvenye egyreszecske-alla
potfiiggvenyek szorzatakent irhat6. Ennek megfeleloen a rendszer energiaja is 
felirhat6 egyreszeeske-energiakkal. Ezeket ecgyel, e2-vel, ... , ek-val jelolve: 

E = I eknk, 
k 

(3.295) 

ahol nk azoknak a reszeeskeknek a szamat jelenti, amelyeknek ek az energiaja. 
Ez a szam a Pauli-ely miatt 0 vagy 1. 

Az nk atlagos reszecskeszamot feles spinii reszeeskek eseten a (3.262) keplet 
adja meg. Eszerint: 

• Fermionnak nevezziik a feles spini.i reszecskeket. Az elnevezes arra utal, hogy ezek a Fermi-Di
rac-statisztikat kovetik. 
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1 
nk = i!!.=.P.--. (3.296) 

e kT + 1 

Ezt nevezziik Fermi-Dirac-eloszkisnak. Mivel a V terfogatu fermiongaz reszees
keinek szama alland6, ezert az nk-nak ki kell elegitenie az 

mellekfeltetelt. 

N= Ink 
k 

(3.297) 

Makroszkopikus meretii rendszer eseten az egyreszeeske-energiaszintek olyan 
kozel vannak egymashoz, hogy az energiaspektrum kvazifolytonosnak veheto. 
Ezt figyelembe veve, a (3.295)-ben, illetve a (3.297)-ben a kvantumallapotok 
szerinti osszegezesrol atteriink az energiaszintekre vett osszegre, amit viszont a 
kvazifolytonossag miatt integrallal helyettesithetiink. 

Az e es e + de kozotti energiaval rendelkezo reszeeskek atlagos szama 

dr 
dfl=fl2-

h3 ' 

ahol 2dF/h3 az e es e + de kozotti allapotok szamat jelenti. A 2 tenyezo a spin 
ket lehetseges allapota miatt jott be, ez ugyanis megketszerezi a fazisterben 
meghatarozott allapotok szamat. A megfelelo fazis-terfogatelem c5r = 
= 2n V(2m)3/2el/2 de kifejezeset beirva: 

dfl = 4nv(2m)3/2 e
I/2 

de 
h2 '!.:::.J!. 

e kT + 1 

amibol a teljes reszecskeszam az energia szerinti integralassal ad6dik: 

N = 4nv(2m)3/2 foo e
l/2 

de . 
h2 '!.:::.J!. 

o e kT + 1 

(3.297') 

Hasonl6keppen kapjuk a rendszer E energiajat: 

f (2m) 3/2 fOO e3/2 
E = edfl = 4nV - ---de. 

h2 ~ 
o e kT + 1 

(3.295') 

Ha a fermiongaz termodinamikai jellemzoit akarjuk ismerni, akkor szi.iksc
glink van meg az entrbpiara es a nagy termodinamikai potencialra. Ezek kilcje
I.cscit az I:k ellcrgillju n:szccskek rcszrendszcrcrc k()nnyii c1ilszl)r felirni, mert a 
(jihhs-fClc Ilagykanonikus c10szhls meglclcli) kcplctcil alkalnHlzhaljuk. Majd 
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ezeket osszegezziik az energiara, es igy megkapjuk a teljes fermiongaz entropia
jat, illetve nagy termodinamikai potencialjat. 

Az ek energiaju reszecskekbol allo reszrendszer Sk entropiaja a (3.117) ossze
fUgges szerint: 

(3.298) 

ahol 

(3.299) 

a (3.113) kifejezesben ertelmezett nagy kanonikus allapotosszeg. Mivel az nk 

lehetseges ertekei a Pauli-ely miatt a 0, 1, ezert 

~ 

Xk = 1 +e kT • 

Ezt a (3.298)-ba beirva, adodik: 

( 
~) fl en Sk = k In 1 + e kT - T nk + ~ k . 

(3.299') 

(3.298') 

A teljes fermiongaz entropiajat - mint mondottuk - ebbol ugy kapjuk meg, hogy 
osszegeziink az energiaszintekre. Mivel azok kvazifolytonosak, az osszegezes 
integrallal helyettesitheto. 

E flN (2m) 3/2 fOO ( ~) 
S = ~ Sk = T - T + k4n V ---,;z e1/2 In 1 + e kT de. (3.300) 

o 

A V terfogatu fermiongaz nagy termodinamikai potencialjat a (3.119) alapjan 
hatarozzuk meg. Eszerint az ek energiaju reszecskekbol allo reszrendszer nagy 
termodinamikai potencialja: 

tPk = -kTlnXk = -kTln(l+eW ). (3.301) 

Az energiaszintekre osszegezve, illetve integralva, a teljes rendszer nagy termo
dinamikai potencialjat kapjuk: 

(2m) 3/2 fOO ( ~) 
tP = ~ tPk = - kT4n V hi e1/2 1n 1 + e kT de. (3.302) 

o 

Ez a mennyiseg azert fontos, mert a termodinamika szerint ez a - pV-vel 
egyenlo, cs igy azonnal mcgkapjuk a gilz nyom[ls{lt, illctve az {tllapote~yenletet. 

)24 

A (3.302)-ben szereplo integral parcialis integralassal atalakithato a kovetke
zokeppen: 

00 

tP = - 8nV(2m)3/2 f e3/2
de 

3 h2 ~ 
o e kT + 1 

Az energia (3.295') kifejezesevel osszevetve, a 

2 
pV= -E 

3 

(3.302') 

(3.303) 

egyenletre jutunk. Megjegyezziik, hogy ez az osszefUgges minden idealis gazra 
igaz. Nevezetesen, a bozongazra es a klasszikus idealis gazra is. Utobbira 

3 
konnyen belathato, hiszen E = - NkT, es igy p V = NkT. 

2 
Az idealis fermiongazra itt levezetett osszefUggesek teljes altalanossagban 

jellemzik a V terfogatu reszecskerendszert. Szerepel benniik a fl kemiai potencial 
mint ismeretlen parameter. Ezt elvileg a (3.297') keplet meghatarozza. A pontos 
kiszamitasa azonban nem lehetseges, kozelito megoldasokra kenyszeriiliink. 
U gyanez ervenyes a tobbi mennyisegre is, mert a fellepo integral ok analitikusan 
nem szamithatok ki. A kovetkezo pontban az alacsony homersekletekre vonat
kozo kozelitest fogjuk targyalni. Ennek soran az is ki fog deriilni, hogy a 
kozelites ervenyessege fUgg attol is, hogy milyen fajta reszecskekrol van szo. Az 
ervenyesseget korlatozo feltetel ugyanis fUgg a szoban forgo fermionok tomege
tol is. 

55. Elfajult fermiongaz 

Megvizsgaljuk az elozo pontban tanulmanyozott fermiongaz fizikai sajatsa
gait elOszor az abszolut zerus ponton, majd ezt kovetoen a zerustol kiilonbozo 
alacsony homersekleteken. 

A (3.297)- es (3.297')-bol kovetkezik, hogy a fl kemiai potencial adott terfogat 
es reszecskeszam eseten a homerseklet fUggvenye: fl = fl(T). A Fermi-Dirac
closzlas (3.296) kifejezesebol latszik, hogy a fl erteke - oo-tol + oo-ig barmi 
lehet. Nines ra megszoritas, mert az nk mindig pozitiv marad, szembcn a 
Bose-Einstein-eloszlassal, ahol fl-nek csak negativ ertekeire pozitiv az [Itlagos 
rcszecskeszam, ezert ott a kemiai potencial csak negativ lehetett. 

A (3.296) Fermi-Dirac-eloszl<isbol kiolvashato, hogy a T= 0 abszolut zcrlls 
ponton (52. abra) 

ha 1::~~/l«()), 
ha /;:> Il(O). 
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A p(O)-mil kisebb energiaju allapotok mind be vannak toltve egy fermionnal, 
a p(O)-nal nagyobb energiajuak pedig mind iiresek. Ez felel meg a rendszer 
legmelyebb energiaju alapallapotanak. Itt a Pauli-elvben megfogalmazott kvan
tumfizikai hatasok ervenyesiilnek, es emiatt nem keriilhetnek a reszecskek 
valamennyien az e = 0 legkisebb energiaju egyreszecske-allapotba. A fentiekbol 
az is kideriil, hogy a p(O)-nak szemleletes fizikai ertelme van. Azt a maximalis 
energhit jelenti, amellyel a fermionok az abszolut zerusponton rendelkezhetnek: 
p(O) = eF. Ezt a maximalis energiat a szakirodalom Fermi-energiimak nevezi. 

n (e.) 

, 
, 1 
\1 
II 
II 

\ 
I' 
1 " .... 

fl (0) = e.F 

52. dbra 

A maximalis energianak megfelel egy maximalis impulzus az 

P;'ax 
eF = 2m (3.305) 

keplet szerint. A Pmax-nak is szemleletes jelentese van. A h3 nagysagu faziscellak
kal abrazoIt allapotok a zerus impulzusut61 kifele haladva mind be vannak 
toItve ket* fermionnaI egeszen a Pmax impulzusuig. A Pmax tehat annak az 
impulzusgombnek a sugara, amely egyenletesen be van toltve reszecskekkeI az 
abszolut zerusponton. A Pmax-ot Fermi-impulzusnak nevezziik. Ezt es a Fermi
energiat a (3.297') kifejezesbollehet meghatarozni. 

amibol 

2V 4np!ax 
N=--

h3 3 

( 
3N )1/3 

PF = Pmax = h 8n V 

• Alerl kettllvcI. merl 1\ faziscellahoz meg a spinnek ket lehetseges I'Illapota lartolik. 
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(3.306) 

A Fermi-energia: 

(3.307) 

Hasznalunk meg egy uj fogalmat, az un. Fermi-homersekletet. Ez a Fermi
energianak megfelelo 

TF = eF = ~ ( 3N)2
/
3 

k 2mk 8nV 
(3.308) 

homerseklet. 
Szamitsuk ki a fermiongaz teljes energiajat az abszolut zerus ponton. 

A (3.295') kifejezesboI a (3.304) osszefiigges figyelembeveteleveI kapjuk: 

E(T=O) = Eo = 4nv(2m)3/2fEFe3/2de = 8nV (2m)3/2eS/2 = 
h2 5 h2 F 

o 

= 4nV h2 ( 3N)S
/
3. 

5m 8n V (3.309) 

Erdemes e ponton osszehasonlitast tenni a bozongazzaI. A bozonok a T-.O 
hataresetben valamennyien az e = 0 energiaju allapotba keriilnek (kondenza16d
nak), es emiatt a teljes rendszer nullponti energiaja zerus Eo(bozon) = O. Ezzel 
szemben a fermionok a Pauli-elvben megnyilvanuI6 kvantumfizikai torveny 
miatt nem keriilhetnek valamennyien a Iegalacsonyabb energiaju allapotba. 
Mindegyik energiaszinten Iegfeljebb ket fermion lehet, es igy az abszolut zerus
ponton a reszecskek alulr61 felfele haladva betoltik az energiaszinteket az eF-ig. 
A Fermi-energia folott mar nem Iesz reszecske, mert elfogytak. A fermiongaz 
zerusponti energiaja tehat kvantummechanikai eredetii. 

A (3.303) kepletnek megfeleloen a gaz nyomasa is zerust61 kiilonbozik az 
abszolut zerusponton. Nevezetesen: 

2 Eo 16n (2m)2/3 
p(T=O) = Po = 3" V = 15 h2 eW· (3.310) 

A Fermi-energia (3.307) kifejezeset figyelembe veve, ez a kovetkezo vegleges 
alakba irhat6: 

Po = ~~ (~)2/3 (N)5/3. 
5m 8n V 

CUll) 

Llthat6, hogy a nullponti nyomas fUgg a reszecskek tomegetol es a g~iz siiriisc
gctol. Az utbhhinak 5/3-ik hatvlmyaval no, a t()meggel viszont linctlrisan cs6k
ken . 
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A fermiongaz alaesony hamersekleten nem koveti az idealis gaz p v = RT 
allapotegyenletet. Azt mondjuk, hogy a fermiongaz elfajult. Latni fogjuk, hogy 
az elfajulas nemesak az abszohit zerus ponton nyilvanul meg, hanem ettal eltera 
alaesony hamersekleteken is. Az a hamerseklet, ahol az elfajullis mar jelentasse 
valik, fiigg a reszeeskefajtat61, mert a megfelela kepletek tartalmazzak a reszees
kek tome get. Az abszohit zerusponton a reszeeskefajtat61 fiiggetleniil a legna
gyobb mertekii az idealis gaz viselkedesetal val6 elteres. Az elfajulas merteke 
itt maximalis. 

A kovetkezakben megvizsgaljuk a fermiongaz tulajdonsagait az abszohit 
zerusponthoz kozeli alae sony hamersekleteken. Pontosabban sz6lva olyan ha
mersekleteken, amelyekre teljesiil az eiJ.lkT» 1 egyenlatlenseg. 

Bevezetjiik a a = eiJ.lkT jelolest. A (3.295') es a (3.297')-beli integralokban az 
energiar61 atteriink az x = e/kT uj valtoz6ra. A reszeeskeszamra es a fermion
gaz energiajara igy a kovetkeza kifejezeseket kapjuk: 

00 

N = 4n V - (kT)3/2 
(

2m)3/2 f x l/2
ae-

x
dx 

h2 l+ae- x ' 
(3.297") 

o 

(3.295") 

Az itt szerepla integral ok a a parameter fiiggvenyei, amelyeket Fermi nyoman 
F(a)-val, illetve G(a)-val jeloliink az 

(3.306) 

(3.307) 

definici6k alapjan. 
A reszeeskeszam es az energia ezekkel igy fejezhetak ki: 

(
2mnkT)3/2 

N = 2V h2 F(a), (3.308) 

(
2mnkT)3/2 

E = 3V h2 kTG(a). (3.309) 

A ket kifejezes egybevetesebal kapjuk: 

E = 3 NkTG(a). 
2 F(a) 

(3.310) 

32H 

A klasszikus Maxwell-Boltzmann-statisztikaban a G(a)/F(a) tenyeza helyen az 
ekvipartici6-tetelnek megfelelaen 1 szerepel. Ez a tenyeza tehat a klasszikus 
statisztikat61 val6 elterest mutatja. 

Az energiara es a reszeeskeszamra vonatkoz6 itteni kifejezesek meg pontosak. 
A tovabbiakban azonban kozelitesre kenyszeriiliink. Az altalunk vizsgalt ala
esony hamersekleti tartomanyban, amikor a» 1, az F(a) es a G(a) fiiggvenyekre 
hasznalhatjuk a Fermital szarmaz6 aszimptotikus kozeliteseket. 

- 4 3/2 [ n
2 

] F(a) - If:::' (In a) 1 + 2 + ... , 
3 Vn 8(In a) 

(3.311) 

- 8 5/2 [ 5n
2 

] G(a) - ----:E. (In a) 1 + 2 +... . 
15 Vn 8(1na) 

(3.312) 

Nagyon nagy a ertekekre, tehat az abszolut zeruspont kozeleben elegenda a 
szogletes zar6jelek elsa tagjat megtartani. A pontosabb szamitasokban figye
lembe szoktak venni a masodik tagot is. 

Az F(a) es a G(a) fiiggvenyek a a parametert az In a alakban ismeretlenkent 
tartalmazzak. Az ut6bbi azonban a (3.308) keplet alapjan kifejezheta a reszees
keszammal, a terfogattal es a hamerseklettel. Termeszetesen itt is kozelitesre 
szorulunk. Vegyiik elaszor az F(a) elsa tagjat es ezt irjuk be a (3.308) egyenletbe. 

8n V (2mk!:\ 3/2 
N = -3- ~) (In a)3/

2. 

Ebballn a-ra elsa kozelitesben ad6dik: 

1~1~ = (3N)2
/
3 ~. 

8nV 2mkT 
(3.313) 

Sziiksegiink lesz a masodik kozeliteskent ad6d6 pontosabb kifejezesre is. Ezt 
ugy kapjuk meg, hogy F(a)-ban megtartjuk a masodik tagot is, es ezt helyettesit
jiik a (3.308)-ba: 

N = - -- (In a)3/2 1 + . 8nV(2mk~3/2 [ n
2 

] 
3 h2 8(1n a)2 

EbbOl: 

( 
3N)2/3 h

2 
[ n

2 
] 

In a = 8nV 2mkT 1- 12(1n a)2 . 

A jobb oidalon eiOforduI6 In a helyere a (3.313) elsa kozelitest behelyeucsitvc. 
megkapjuk az In a masodik k()zelitcset: 

In a .. I . . (2) ._ ( 3N ).'/
1 

112 I . (2mnk 7)2 ( 3N) 4/1 I 
HnV 2mkT 12114 H1l'V 

(3 .. 114) 



Ezen elokeszites utan szamitsuk ki a fermiongaz energiajat masodik kozelites
ben. A (3.309) es a (3.312) kifejezesek alapjan: 

E = 41lV (2mkTln 0')5/2 [1 + ~~J. 
5mh3 8(In 0')2 

Az (In a)5/2_re hasznaljuk a (3.314) masodik kozelitest, a zarojel nevezojeben 
elOfordul0 (In a)2-re pedig a (3.313) elso kozelitest. fgy az energiara masodik 
kozelitesben adodik: 

E---h -- 1+ ---_ 41l V 2 ( 3N )5/3 [ 5(2mllkT)2 ( 3N) -4/3J _ 
5m 81l V 12h4 81l V 

3Nh2 (3)2/3 Nll (3)1/3 = __ - (//3+ __ _ (2mnkT)2(l-2/3, 
40m 1l 6mh2 1l 

(3.315) 

ahol (l = N/Va fermiongaz reszeeskesuruseget jelenti. Az elso tag megegyezik 
a T= O-hoz tartozo Eo zerusponti energiav(JI. A masodik tag a homerseklettol 
szarmazo jarulekot adja. Ez negyzetesen tartalmazza az abszolut homersekletet, 
szemben az ide.alis gaznal megszokott linearis fiiggessel. 

Ne feledjiik el, hogy az energianak (3.315) kifejezese az abszolut zeruspont 
kozeleben ervenyes kozelites. Magasabb homersekleteken ez nem hasznalhato. 

Nezziik meg, hogyan valtozik a fermiongaz entropiaja a homerseklettel az 
abszolut zeruspont kozeleben. Kiindulunk a fermiongaz entropiajanak (3.300) 
kifejezesebol, es figyelembe vessziik a a» 1 esetre vonatkozo fenti kozeliteseket. 

A (3.300)-ban elofordulo integnilt parcialis integralassal kiszamitva, kapjuk: 

E pN (2mllk!:\ 3/2 
S = T - T +2Vk 7-) G(a). 

A (3.308) es a (3.310) kifejezes figyelembevetelevel irhato: 

S = kN[- £ + ~ G(a)J. 
kT 2 F(a) 

(3.316) 

Az F(a) es a G(a) fiiggvenyek (3.311) es (3.312) aszimptotikus alakjait felhasz
nalva: 

G(a) 2 112 

-- = -lna+ . 
F(a) 5 5(In 0')2 

Ezt kell behelyettesiteni a (3.316) kepletbe. fgy az entropiara adodik: 

330 

11
2 

S = kN 
21n a 

A In a-ra a (3.313), illetve a (3.314) kozeliteseket hasznalva, megkapjuk az 
entropia kifejezeset a megfelelo kozelitesben. Masodik kozelitesben: 

S = N -- 1+ --. 1l
2
k

2
mT (81l8

2
/
3
[ (2mllkT)2 (81l V)4/3J 

h2 3N 12h4 3N 
(3.316') 

Llithato, hogy az abszolut zerusponton' az entropia zerussa valik. A termodi
namika harmadik fotetele teMt fermiongazra is teljesiil. 

A (3.303) egyenlet es az energia (3.315) keplete alapjan felirhato az alIapot
egyenlet is. 

2 81l V ( 3N) 5/3 [ 5 (2mllkT)2 ( 3N) - 4/3J 
pV = -E = --h2 -- 1 + 4 -- • (3.317) 

315m 81lV 12h 81lV 

Az elso tag a (3.311) zerusponti nyomassal osszefiiggesben alIo kifejezes, a 
masodik pedig a homerseklettol fiiggo jarulek. Mint korabban mar emlitettiik, 
az allapotegyenlet a zerustol kiilonbozo, de alaesony homersekleteken is elter 
az idealis gaz p V = RT egyenletetoI. Az alaesony homersekletekre itt levezetett 
kepletek a a = e"/kT» 1 hataresetre vonatkoznak. Latjuk, hogy ilyenkor a fermi
ongaz nem koveti az idealis gaz allapotegyenletet, vagyis elfajult. Az elfajulas 
felteteleiil a a» 1 egyenlot1enseg tekintheto. A (3.313)-bol, illetve a (3.314)-bol 
latszik, hogy ez adott reszeeskefajta eseten annal inkabb teljesiil, minet surubb 
a gaz, tovabba minel alaesonyabb a homerseklet. A a-ban a homerseklet a kT 
szorzat alakjaban fordul elo, es mivel ez meg viszonylag magasabb homersekle
teken is rendkiviil kiesi, ezert a suru fermiongazban az eloszlas normalis koriil
menyek kozott gyakorlatilag alig ter el az abszolut zeruspontnak megfelelotol. 
Mivel a reszeeskek tomege a (3.313) keplet nevezojeben szerepel, ezert a kony
nyebb reszek magasabb homersekleten valnak elfajultta, mint a nehezebbek, ha 
a tobbi feltetel ugyanaz marad. 

Terjiink vissza a reszeeskek kvantumallapotokra valo eloszlasat szemletteto 
52. abrahoz. A T= O-nak megfelel0 eloszlast a folytonos vonal abrazolja. Esze
rint a Fermi-energiaig minden allapot be van toltve egy fermionnal, a mila 
nagyobb energiaju allapotok pedig iiresek. Az eloszlasfiiggvenynek az c,,-nel 
meredek esese van T= 0 homersekleten. Az abszolut zerusponttol kiilonbozQ, 
de hozza kozeli alae sony homersekleteken az eloszlasfiiggveny kiesit eltcr az 
elobbitol. Az cF-nel nines szakadasa a gorbenek, hanem eleg meredeken, de 
folytonosan esik Ie. Az abran szaggatott vonal mutatja az eloszlast. A Fermi
energia kozeleben az allapotok betoltottsege egy kiesit fellazul. Az cF-hez ki)zcli 
kisebb energiaju allapotok ninesenek valamennyien betoltve, m{tsrcszt az 1: •• 

fOlott is lesznek betoltott allapotok. 
Az alkalmazasok sonin, kiili)nilsen az energia szerinti fenli intcgr{t1okra 

lekintettel, hasznalunk egy milsik closzlilsfiiggvcnYl is. Nevezclcscn Hzl, alncly 
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a reszecskek energia szerinti eloszhisat adja meg. A (3.297') keplet elott lattuk, 
hogy az e es az e + de energiakozbe eso reszecskek atlagos szama: 

_ _ (2m)3/2 e1/2 
dn - 4n V ---;:? e- ji de. 

e kT + 1 

frjuk ezt a 
dii = f(e)de 

alakba. Az 

fiigg'Venyt nevezziik a fermionok energia szerinti eloszlasfiiggvenyenek. 
Az abszohit zerusponton 

(3.318) 

A T= 0-t61 eltero alacsony homersekleteken a gorbe folytonos lesz az eF kozele
ben. Lasd az 53. abra szaggatott vonalat. A homerseklet emelesevel a szaggatott 
vonal egyre jobban hasonlit a Maxwell-BoItzmann-eloszlasra. Ez val6ban igy 
van, hiszen - mint megbeszeItiik - a kvantumstatisztikak atmennek a Maxwell
Boltzmann-felebe. 

fee) 
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56. Elektrongaz femekben 

A Fermi-Dirac-statisztika elso latvanyos sikereit a femek vezetesi elektronjai
ra torteno alkalmazasa soran aratta. Ennek megertesehez felidezziik a femek 
elektronelmeletenek Drudet61 (1900) es Lorentztol (1905) szarmaz6 alapgondo
latat. Eszerint a femek atomjai szabalyos kristalyszerkezetet alkotnak. Az ato
moknak egy-ket elektronja gyengen kotodik az atomtorzshoz, es ezert onnan 
konnyen levalik. Ezek az un. vezetesi elektronok a szabalyos racsot alkot6 
pozitiv femionok tereben lenyegeben szabadon mozognak. Ha a femre elektro
mos fesziiltseget kapcsolunk, akkor a kiilso elektromos tertol szarmaz6 ero a 
mozgasukat egy iranyba rendezi. fgy jon letre az elektromos aram. Az, hogy egy 
atomnak Mny vezetesi elektronja van, fiigg a fern fajtajat61. 

Drude es Lorentz a fern vezetesi elektronjait szabad elektrongaznak tekintette 
es a Maxwell-Boltzmann-statisztikat alkalmazta ra. (Ez ido tajt masr61 nem 
lehetett sz6, mert a kvantumstatisztikak j6val kesobb keletkeztek.) A Drude
Lorentz-fele elmeIet a femek nehany tulajdonsagat kvalitativ formaban ertel
mezni tudta, de a kiserleti eredmenyekkel val6 osszevetes a pontossagot tekintve 
elegge hianyosnak mutatkozott. Sot a femek hokapacitasara es paramagneses 
szuszceptibilitasara egeszen rossz eredmenyt adott. A femek szobahomersekle
ten mert m6lhoje a Dulong-Petit-torvennyel osszhangban 3R ~ 24,9 
J mol- 1 K - 1 koriili erteknek ad6dott. A 42. pontban megbeszeltiik, hogy ez az 
ertek a kristalyracs atomjanak (femek eseten a pozitiv femionoknak) a rezgese
tol szarmazik. Azonban az ionokkal termikus egyensulyban leva elektronoknak 
is van energiajuk, ami az ekvipartici6-tetel szerint szabadsagi fokonkent kT/2. 

3 
TeMt a szabadon mozg6 elektronok eseten mindegyik elektronra 2 kT energia 

jut. Ennek megfeleloen az elektrongaznak is van hokapacitasa, ami egyvegyerte-
3 

kli femek eseten - R m61hot jelent. Ez hozzaad6dik az ionok 6R/2 m6lhojehez. 
es igy a femek fu6lhojenek a klasszikus statisztika szerint 9R/2-nek kellene 
lennie, szemben a meressel 6R/2 koriilinek tahilt ertekkel. Az elektrongaz hoka
pacitasa a tapasztalat szerint elhanyagolhat6 kicsi. 

Hason16 ellentmondas ad6dik az elektrongaz paramagneses szuszceptibilita
saval kapcsolatban. A tapasztalati ertek mintegy egy szazada a Maxwell-Boltz
mann-statisztika alapjan varhat6 erteknek. 

Ezek az ellentmondasok megsziinnek, ha a femek vezetesi elektronjaib61 {dill 
elektrongazt a Fermi-Dirac-statisztika szerint targyaljuk, es elfajult fermion
gaznak tekintjiik. Az termeszetes, hogy a Fermi--Dirac-statisztikat kell alkal· 
maznunk, mert az e1ektronok feles spinii reszecskek. Arr61 viszont konnycn 
meggy()z()dhctiink, hogy az elektrongaz femckbcn szobahomerseklctcn cr()scll 
clfajult. 

.1.13 



Gondoljunk valamilyen egyvegyertekii femre, es beesiiljiik meg a Fermi-ener
gia es a Fermi-homerseklet nagysagrendjet. Az atom ok adagos tavolsagat, a 

( 
V)1/3 
N -ot vegyiik nehany angstromnyinek, mondjuk 2,7 A-nek (SI-ben 0,27 

nm). Az Nj V elektronsiiriisegre igy kb. 5 . 1022 em - 3 adodik. Ezt a (3.307)-be 
helyettesitve, az eF Fermi-energiara ~4,5 eV-ot kapunk. Az ennek megfelelo 
Fermi-homerseklet: TF = eFjk~5' 104 K. Ez az ertek ket nagysagrenddel na
gyobb, mint a szobahomerseklet. Ez azt jelenti, hogy szobahomersekleten a kT 
termikus energia kb. 1 %-a a Fermi-energianak. Az eloszlasfiiggvenyt szemlelte
to 52. abrara tekintve latjuk, hogy az elektrongaz femekben meg szobahomer
sekleten is nyugodtan elfajultnak veheto. EnneIfogva az elektrongaz energiajara 
a (3.315) kifejezest hasznalhatjuk. 

Ismerve az energia homersekletfiiggeset, konnyen kiszamithatjuk az elektron
gaz hokapacitasat, illetve a molhojet a homerseklet szerinti differencialassal: 

Egy moIra vonatkoztatva, a molhot kapjuk meg: 

n2 T 
c(el) = R--. 

v 2 TF 

(3.319) 

Mivel szobahomersekleten a TjTF hanyados 10- 2 nagysagrendii mennyiseg, 
ezert az elektrongaz csak szeizaleknyi mertekbenjarul hozza a femek molhojehez 
szobahomersekleten. Ez az eredmeny teljes egyezesben van a tapasztalattal. 
A fent emlitett ellentmondas tehat nem lep fel, ha az elektronokat a Fermi-Di
rae-statisztika szerint kezeljiik, es a femek vezetesi elektronjait elfajult fermion
gaznak tekintjiik. 

Az elfajult elektrongaz hokapaeitasa alacsony homersekleten a (3.319) szerint 
linearisan fiigg a homerseklettol. A 42. pontban mar emlitettiik, hogy a szilard 
femes anyagok molhoje alaesony homersekleten a 

Cv = rxT3 +PT 

fiiggveny szerint valtozik a homerseklettel. A T3 szerint valtozo tag a femionok 
raesrezgesetol szarmazik, mikent azt a 42. pontban megbeszeltiik. A linearis tag 
a vezetesi elektronok jaruleka. Szobahomersekleten az utobbi csak nehciny 
szazaleknyi, de amint az abszolut zerushoz kozelediink, a T3-os tag erosebben 
tart zerushoz, mint a linearis, ezert a zeruspont kozeleben az elektronokjaruleka 
nagyobb a femionokenal. 
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57. Az elektrongaz paramagnessege 

Gondoljunk magneses terbe helyezett elektrongazra. Az elektronnak van a 
spinjevel kapesolatos sajat magneses nyomateka, amelynek nagysaga a kvan
tummeehanika szerint egy Bohr-magneton: mB = elij2mc. Az elektron sajat 
magneses nyomateka a kiilso magneses terhez kepest ketfelekeppen allhat be: 
a terrel parhuzamosan egyiranyba vagy azzal ellentetesen. A magneses ter 
igyekszik a nyomatekokat beallitani a sajat iranyaba, de az elektronok homoz
gas a akadalyozza ezt a rendezodest. A jelenseg hasonlo ahhoz, amit a 43. 
pont ban a paramagneses anyagokkal kapesolatban megbeszeltiink. A targya
last illetoen azonban van egy lenyeges kiilonbseg. Nevezetesen az, hogy ott a 
jelenseget a Maxwell-Boltzmann-statisztika alapjan targyaltuk, most viszont a 
Fermi-Dirae-statisztikat alkalmazzuk az elektrongazra. Az eredmenyeket osz
szehasonlitva, latni fogjuk, hogy kiilonosen alaesony homersekleten mutatkozik 
jelentos kiilonbseg a ket targyalasmod kozott. A tapasztalattal valo egybevetes 
termeszetesen a Fermi-Dirae-statisztika jogossagat erositi meg az elektrongaz 
eseten. 

Feladatul tiizziik ki az elektrongaz magnesezettsegenek, illetve a magneses 
szuszeeptibilitasnak a kiszamitasat. Feltesszuk, hogy a vizsgalt elektrongaz N 
elektronja koziil N( +) azoknak a szama, amelyek sajat magneses nyomateka a 
magneses terrel egyiranyu, es N(-) azoke, amelyek ellentetes iranyuak. Nyilvan
valo, hogy N(+) + N(-) = N. 

Az elektrongaz eredo magneses nyomateka: 

eli 
M = m

B 
(N(+) - N(-» = - (N(+) - N(-». 

2mc 
(3.320) 

Ehelyett a terfogategyseg credo nyomatekat szoktak megadni, amit magnese
zettsegnek neveziink: 

M eli 
uN = _.- = -- (N(+) - N(-». 

V 2mcV 
(3.321) 

Mivel az elektrongaz szobahomersekleten is erosen elfajult, ezert nyugodtan 
hasznalhatjuk az abszolut zerusponton ervenyes eloszlasfiiggvenyt. Ezt hasznal
va k6nnyii meghatarozni az N(+) es N(-) szamokat. A Fermi-energiaig mind
egyik cillapot be van toltve egy-egy elektronnal, a fOlott pedig valamennyi 
allapot ures. Ezert 

(3.322) 

ahol p~:! a Imigneses terrel cgyidnYlI, a ":n.! pcdig LIZ ellentetes nyomateku 
c1ektronok maxinuilis impulzusil[ jclcnti. Utbhhiakut liZ clektroll cllcrgiajimak 
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a kifejezeseb61 szamithatjuk ki. Az elektronoknak a mozgasi energian kiviil van 
magneses energiajuk is, amelyet az em = - (mB' H) skahiris szorzat hataroz 
meg. Ennelfogva: 

(+)2 
P 

e(+) = -- - m H· 
2m B' 

. (_)2 

e(-) = ~ + mBH. 
2m 

(3.323) 

A Pmax impulzus alatt a Fermi-energianak megfele16 impulzust ertjiik, ezert 

p~~! = [2m(eF ± mBH) ] 1/2 (3.324) 

Ezt a (3.322) -be behelyettesitve, megkapjuk az N(±) reszecskeszamokat: 

4nV 
N (+) = - (2m)3/2 (e + m H)3/2 

3h3 F B , 

4nV 
N(-) = - (2m)3/2 (e - m H)3/2. 

3h3 F B 

Az elektrongaz magnesezettsege ennek alapjan: 

.It = mB :::3 (2m)3/{ (eF + mBH)3/2 - (eF - mBH)3/2] = 

(3.325) 

4 [( + m:FH)3/2 _ (1 _ m:FH)3/2]. = mB . 3:3 (2meF)3/2 1 (.0 (.0 

Az m H a gyakorlatban sokkal kisebb az ernel, ugyanis mB ~ 5,8.10- 5 eVjtesla, 
eF ~ B nehany eV. Ez lehet6ve teszi, hogy az mBHjeF szerinti sorfejtesben a 
linearis tagnal megalljunk. fgy ad6dik: 

4n m~H 
.It = h3 (2meF)3/2 --. 

eF 

Az eF Fermi-energia (3.307) kifejezeset figyelembe veve, az elektrongaz magne
sezettsegere vegiil az 

(3.326) 

eredmenyt kapjuk. 
A magnesezettseg aranyos a kiils6 magneses terer6sseggel, es vele egyiranyu. Az 
elektrongaz tehat magneses szempontb6l paramagneskent viselkedik. A magne
ses sajatsagait az .It = X H keplettel definialt szuszceptibilitas jellemzi. Az elfajult 
elektrongaz paramagneses szuszceptibilitilsa tehat: 

.B6 

I
,: 
, ' 
. . 
. " ':! 
! 

3Nm~ 
XO = ---. 

2 V eF 
(3.327) 

A zerus index arra utal, hogy az abszolut zeruspontnak megfelel6 eloszlast 
hasznaltuk. E kepletb61latszik, hogy az elektrongaz magneses szuszceptibilitasa 
aranyos az elektrongaz siiriisegevel, a h6merseklett61 fiiggetlen, es a magnese
zettseg nem mutat telitettseget. Ezeket a tulajdonsagokat azert hangsulyozzuk, 
mert a normalis paramagneses anyagokkal 6sszehasonlitva kideriil, hogy azok 
ett61 el~er6en viselkednek. A 43. pontban lattuk, hogy a klasszikus statisztikaval 
leirhat6 paramagneses anyagok magnesezettsege az abszolut zeruspont k6zele
ben telitettseget mutat, vagyis mindegyik reszecske nyomateka beall a ter ira
nyaba, mive1 a teljesen befagyott h6mozgas nem akadalyozza meg a nyomate
kok rendez6deset. A szuszceptibilitas pedig a Curie-t6rvenynek megfelel6en 
forditva aranyos a h6merseklettel. 

Megjegyezziik, hogy ha nem a T= O-nak megfelel6 Fermi-eloszlast vessziik 
alapul, hanem a veges, de alacsony h6mersekletekre ervenyes k6zelitest hasznal
juk, akkor a szuszceptibilitasra a 

[ 
n2(kT)2] 

X ~ XO 1 - 12 ~ (3.328) 

kifejezest kapjuk. Ez a h6merseklett61 fiigg6 korrekci6t ad a szuszceptibilitas
hoz, de ez a korrekci6 szobah6mersekleten ~ 10-4 nagysagrendii kicsi jarule
kot jelent csak . 

Az itt nem kozolt szamitas szerint ad6dik, hogy a magas h6mersekletekre 
vonatkoz6 kozelites a Maxwell-Boltzmann-statisztikab61 ad6d6 

Nm~ 
Xoo~VkT 

kifejezest adja a szuszceptibilitasra. Ez teljes osszhangban van azzal a korabbi 
megallapitasunkkal, hogy magas h6mersekleteken a kvantumstatisztikak a 
klasszikus Maxwell-Boltzmann-statisztika eredmenyeit adjak. 

Az elektrongaz magneses sajatsagainak a tanulmanyozasanal eddig csak az 
elektron spinjevel kapcsolatos sajat magneses nyomatekot vettiik tekintetbe. 
Ezt a szamitast eredetileg Pauli vegezte e11927-ben. Az elektronok palyamozga
sab61 is szarmazik azonban magneses nyomatek. Landau szamitasa szerint ez 
diamagnesseget eredmenyez. A diamagneses szuszceptibilitas a megfele16 para
magneses szuszceptibilitas egyharmadanak ad6dik. 

Az elektrongaz magneses tulajdonsagaira vonatkoz6 eredmenyeinket ossze
fogJalva megaUapithatjuk. hogy az elektronok spinjet6l es a palyamozgasukt61 
szarmaz6 magneses nyomlltekok egyiittes hatasakent jon letre az elektrongaz 
paramagnessege. Ha a feltetelek olyanok. hogy. a spinpalya kolcsonhatast61 
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eltekinthetiink, akkor az eredo magnesezettseg, illetve a magneses szuszeeptibi
litas a'spintol es a palyamozgast61 szarmaz6 jarulek algebrai osszege: 

. (1) Nm~ XO = Xwara) + X~la) = Xwara) 1-3" = V~' (3.329) 

58. A termikus emisszi6 

A mindennapi tapasztalatb61 tudjuk, hogy a: femekbol melegites hatasara 
elektronok lepnek ki. A jelenseget tanulmanyozWt megallapithat6, hogy a fern 
feliiletegysegerol idoegyseg alatt kilepo elektronok szama, az un. aramsiiriiseg 
hogyan fiigg a feliilet homersekletetol es a fern anyagi minosegetol. Az elmeleti 
magyarazat is megadhat6 az elozo pontokban hasznalt elfajult elektrongazmo
dell es a Fermi-Dirae~statisztika alapjan. 

Mivel az elektronok a femekbol magukt61, vagyis kiilso hatas neIkiil nem 
tudnak kilepni, ezert elfogadhat6nak tiinik az a felteves, hogy az elektronok a 
fern belsejeben a femionok altaI keltett olyan potencialterben mozognak, amely 
beliillenyegeben alland6 negativ ertek, a feliileten pedig hirtelen felugrik zerus
ra. A potencialfiiggveny pontos alakja nyilvanva16an fiigg az illeto fern fajtaja
t61, szerkezetetol. Mi itt megelegsziink az emlitett kozelito fiiggvennyel, amely 
a fern belsejeben alland6, es a feliileten hirtelen zerus lesz. 

{
-W 

VCr) = 
, 0 

a fern belsejeben, 

a fern feliileten es azon kiviil. 

Szemleletesen sz6lva art mondhatjuk, hogy a vezetesi elektronok a fern belseje
ben szabadon mozoghatnak, es amint a feliilethez ernek, egy W magassagu 
poteneialfalba iitkoznek. Amig a mozgasi energiajuk kisebb a poteneialfal 
magassaganal, nem tudnak kilepni a fembol. N ormalis homersekleten ez a 
helyzet. Ahhoz, hogy az elektronok a fembol kilephessenek, tehat elektron
emisszi6 johessen letre, az elektronok;mozgasi energiajat kell megnovelni annyi
ra, hogy az meghaladja a poteneialfal magassagat. Pontosabban sz61va, a felii
letre meroleges sebessegkomponenssel tarsult mozgasi energianak kell nagyobb
nak lennie a potencialis energia abszolut ertekenel. Ha a koordinata-rendsze
riink x tengelyet valasztjuk a feliilet norma lisa iranyaba, akkor az 

1 
-mv2 ~ W 2 x_ (3.330) 

feltetelnek kell teljesiilnie a kilc~peshez. A fern melegitesevel az elektronok moz
gasa egyre elenkebb lesz, es vegiil annyira felmelegszik, hogy teljesiil a (3.330) 
feltete1. Ezt a jelenseget nevezziik termikus vagy roviden termoemisszionak. 
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A Fermi-Dirae-eloszlasfiiggveny alapjan meghatarozhat6 azoknak az elekt
ro~oknak ~ s~a~a:. ame,lyek teljesitik a kilepes feltetelet * Igy kiszamithat6 a 
felul~tegyseg~ol Idoegyseg alatt kilepett elektronokszama, es ezzel egyiitt a 
termlkus emlsszi6 aramsiiriisege is. 

E16~zor felirjtik azoknak az, e~ekt,ronoknak a dn szamat, amelyek fazispontjai 
a dr - dx dy dz dpx dpy dpz fazls-terfogate1embe esnek. 

dr 
dn = 2fih 3 . (3.331 ) 

A 2 tenyezo, az elektro~spin ket lehetseges allapota miatt jelenik meg. A spin 
figyelembevetele ugyams megketszerezi:a fazisterben megszamolhat6 mikroalla
potok szamat. Az fi a (3.296) alatt felirt Fermi-Dirae-eloszhis. Ezek alapjan: 

2 I 
dn = h3 ~ dx dy dz dpx dpy dpz. (3.332) 

e kT + 1 

Fejezziik ki az impulzuskomponenseket a megfelelo sebessegkomponensekkel: 

px=mvx, py=mvy, pz=mvz. 

Ezek figyelembevetelevel: 

2m3 1 
dn = F;3 e-/l dvx dvy dvz dx dy dz. 

ekT + 1 
(3.332') 

~ al~sszuk a :~oordinata-terfogatot, egysegnyinek. Ennelfogva a fern terfogategy
segeben levo azon elektronok szama, amelyek sebessegkomponensei a v es 
Vx + dvx, Vy es vy+ dvy, valamint Vz es Vz + dvz sebessegintervallumba esnek: x 

2m3 1 
dn - d d d 1 - F;3 e-/l Vx Vy Vz · 

e kT + 1 
(3.333) 

S~emeljiink ki a fern feliileten 1 em 2 teriiletet. Ez legyen az alapja egy olyan 
hasabnak, amelynek magassaga vx a fern belsejebe iranyitva. Ebben a hasabban 
vx dnl olyan elektron van, amelyek sebessegkomponensei a v es v + dv v es 
Vy + dvy,. Vz es Vz + dvz intervallumba esnek. Ezek az elektronok

x 
1 s alatt a;ha(ad~ 

nak a klszemelt 1 em2-nyi femfeliileten. Az 1 s alatt kilepo valamennyi elektron 

• A Fermi-Dirac-eloszlas termeszetesen egyensulyi allapotra vonatkozik. Ha szigoruan vessl.iik 
~ dolg?t. ak~or itt nem errol van sz6. mert a fembol torteno kilepes miat! az elektronok S7i1~11 
~lIandoan cso~kcn. es el; ~egbontja az egyensulyt. Azonban az egy adotl idotartam alatt kilepett 
c~c~tron~~ szu~u rendklvill kicsi a fembcli, elcktronok sl.amahoz kepest. e7.ert gyakorlatilag ugy 
IckmthctJuk. nunthu Ul. c\eklfongaz ogycnsulybun lenne. 
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szamat megkapjuk, ha a Vx dn 1 mennyiseget integraljuk az osszes lehetseges 
sebessegkomponensre. Mivel a fent mondottak szerint csak azokaz elektronok 
tudnak kilepni a fembol, amelyek sebessegenek x komponense nagyobb a 

V2 W, , " . . 'I t 'I (3.330)-b61 ad6d6 VxO = -;;; erteknel, ezert a Vx szennt vett mtegra a Vxo- 0 

oo-ig, a L'y es V
z 

szerintiekpedig - oo-tol + oo-ig veendok. A fern feliiletegysegen 
1 s alatt kilepo elektronok szama tehat a kovetkezo: 

+00 +00 +00 

f f f (3.334) 

- 00 - 00 VxO e 

Mindegyik elektron atvisz a feliileten e toltest, ezert a feliiletegysegen 1 s alatt 
athaladt elektromos toltes, vagyis az emisszi6s aramsiiriiseg: 

+00 +00 +00 

j = en = 2::3 

f f f 
-00 - 00 VxO e 

Vx dvx dvy dvz 

m(v; + v~ +v~)-I' 
2kT + I 

(3.335) 

A p kemiai potencial erosen elfajult fermiongaznal gyakorlatilag nem fiigg ~ 
homerseklettol, es megegyezik a T= O-nak megfelelo ertekkel, az un. Ferml-

energiaval: W;:;:, p(O) = eF' 
Feltetelezziik, hogy a potencialfal W magassaga, az un. kilepesi munka, 

sokkal nagyobb a Fermi-energianal: W»eF' Eszerint csak azok az elektronok 
1 2 2 2 ' . .,., 

tudnak a fembol kilepni, amelyeknek e = "2 m(vx + Vy + vz ) mozgasl energlaJara 

ervenyes az e> W»eF egyenlotlenseg. Az e- eF kiilonbseg tehat nagy pozitiv 
szam. Ezert a nevezoben a + 1 elhagyhat6 az exponencialis mellett. Ez lehetove 
teszi a (3.335) integral konnyii kiszamitasat. U gyanis: 

00 mv2 + 00 mv2 + 00 mv2 

2em3 
BF f ------=- f - Y f __ z . = __ ekT v~ 2kT dv e 2kT dvy e 2kT dv z• 

} h3 x 

vxo -00 -00 

V
2nkT 

A masodik es a harmadik integral erteke --, az elso pedig parcialis 
m 

integral assai kiszamithat6: 
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mv 2 
x 

2kT dv
x 

= 
kT +foo d (mv;) kT - mv;o kT - ~ 
m dv

x 

e - 2kT dv x = '-;;; e 2kT = -;;; e kT. 

VxU 

, 
I 
\ 
, ,. 

Ezek alapjan ad6dik: 

(3.336) 

A termikus emisszi6 aramsiiriisege eszerint fiigg a homerseklettol es az anyagi 
minosegtol. A tapasztalattal val6 osszehasonlitasnal az Inj/T2 mennyiseget 

1 
abrazoljuk az - fiiggvenyeben. Az elmelet szerint ennek egy egyenesnek kell 

T 
e-W 

lennie. Az iranytangense: T' Ez fiigg az anyagi minosegtol a W kilepesi 

munkan keresztiil. A kiilonfeIe femeken vegzett meresek igen j61 egyeznek a 
Fermi-Dirac-statisztika alapjan szamitott (3.336) keplettel. Az egyezessel kap
csolatban azonban meg kell jegyezniink, hogy a T2 egyiitthat6jakent szerep!o 
4nemk2 

h3 
univerzalis alland6kb61 kiszamithat6 egyiitthat6 szamerteke elter a 

meressel kapott ertektol. Ennek az az oka, hogy a feliilethez erkezo elektronok 
egy resze nem lep ki a fembol meg akkor sem, ha mozgasi energiaja nagyobb 
a kilepesi munkanal. U gyanis veges val6sziniisege van annak, hogy a potencia!
falon visszaverodjon a fern belsejebe. Ha ezt a visszaverodesi lehetoseget is 
figyelembe vessziik, akkor a (3.336) kifejezes jobb oldalat meg kell szoroznunk 
egy (1- r) tenyezovel, ahol az r a visszaverodesi egyiitthat6t jelenti. A kiserleti 
adatok szerint r erteke a 0 es 1/2 kozott valtozik az alkalmazott femekto! 
fiiggoen. 

Megemlitjiik, hogy a termoemisszi6 aramsiiriiseget a Fermi-Dirac-statisztika 
felismerese elott a Boltzmann-statisztika alapjan pr6baltak magyarazni. 
A klasszikus keplet szerint: 

W 

Al = CT1/2e kT. 

A (3.336)-tal va16 osszehasonlitasban kiilonosen az exponencialis kitevojeben 
mutatkozik jelentos elteres. A tapasztalat a Fermi-Dirac-statisztika alapjan 
kapott eredmenyt erositi meg. 
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FUGGELEK 

F 1. A faziscella nagysaga 

Gondoljunk egy tomegpontra. Ennek fizikai allapotat a klasszikus mechani
kaban az adott idoponthoz tartoz6 harom helykoordinata: ql' q2' q3 es a harom 
impulzuskomponens: Pl,P2,P3 hatarozza meg. Ez a hat adat a hatdimenzi6s 
fazisterben abrazolhat6 egy ponttal, az un. jazisponttal. Az allapot idobeli 
valtozasaval a fazispont egy folytonos gorbet ir Ie. Ez a gorbe szemlelteti az 
allapot valtozasat. 

Ket tomegpont allapota akkor egyezik meg, ha a fazispontjaik egybeesnek. 
A statisztikus mechanikaban itt egy kis engedmenyt tesziink a szigoru fogalmi 
meghatarozas rovasara. A mechanikai allapotot nem egy ponttal, hanem egy 
kis elemi tartomannyal, az un.Jaziscellaval reprezentaljuk, es ugy vessziik, hogy 
egy cellaba eso fazispontok ugyanazt a mechanikai allapotot abrazoljak. 
A klasszikus mechanikaban nincs semmi elvi akadalya annak, hogy a faziscella 
nagysagat tetszoleges kicsire valasszuk. Ezzel szemben a kvantummechanikan 
alapu16 targyalasban a faziscella nagy saga nem lehet tetszolegesen kicsi, mert 
a kanonikusan konjugalt koordinata- es impulzusparokra igaz a 

Heisenberg-fele hatarozatlansagi osszefiigges, ami nem engedi meg, hogy a Aq-t 
es Ap-t egyszerre tetszoleges kicsive tegyiik. A kovetkezokben megmutatjuk, 
hogy a kvantummechanika egyertelmiien meghatarozza a faziscella nagysagat. 

Vegyiink egy egyszerii kvantummechanikai peldat. Legyen adva egy m tome
gii anyagi pont, amely a elhosszusagu kockaban eromentesen mozoghat, de a 
kockat nem hagyhatja el. A kocka falain a tomegpont rugalmasan visszapattan, 
de azokon nem haladhat at. 

A Schrodinger-egyenlet alapjan kiszamithat6 a tomegpont energiaja. Ered-
menyiil ad6dik, hogy az energiaja az 

h2 

e = __ (n2+n2+n2) 
8ma2 1 2 3 

(F 1.1) 
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diszkret ertekeket veheti csak fel., Itt h a Planck-alland6, az nl, n2, n3 pedig 
egymast61 fiiggetlen nemnegativ egesz szamok, az un. kvantumszamok. Az n I' 
n2, n3 szamharmas a tomegpontnak egy kvantumallapotat hatarozza meg. 
A statisztikus mechanika szempontjab61 vizsgalva a feladatot, felvetodik a 
kerdes, hogy hany kvantumallapot van, amelyekhez tartoz6 energia az e es az 
e + de energiakozbe esik? Erre konnyii felelni, ha tudjuk, hogy hany allapot van 
az e-nal kisebb energiaval. Ehhez az (F 1.1) kepletet atalakitjuk a kovetkezokep
pen: 

8ma2e 
ni + n~ + n~ = ------;;Z-. (F 1.2) 

Ha az nl, n2' n3 folytonosan valtoz6 mennyisegek, akkor ez egy gombnek az 
egyenlete. Egyelore feledkezziink el arr6l, hogy az nl, n2, n3 egesz szamok, es 
vegyiik ugy, mintha folytonosak lennenek. Az nl, n2, n3 koordinatatengelyekkel 
kifeszitett terben aZ (F 1.2) egy orig6 kozeppontu, 

a 
R = ,/8me 

sugaru gomb egyenlete. A gomb terfogata: 

4nR3 4n a3 

V = -~ = - - (8me)3/2 
9 3 3 h3 . • 

(F 1.3) 

Ennek alapjanmar konnyen megadhatjuk a valaszt arra a kerdesre, hogy 
hany olyan allapot van, amelyek energiaja kisebb e-nal. Adott nl, n2, n3 szam
harmasnak a fenti koordinata-rendszerben egy racspont felel meg. Az e-nal 
kisebb energiaju allapotok szama annyi, ahany racspont van az (F 1.2) gomb 
pozitiv nyolcadanak a belsejeben. Mivel minden racsponthoz hozzarendelheto 
egy egysegnyi eIhosszusagu kocka, a keresett racspontok szamat a gombnyol
cadba elhelyezheto egysegkockak szama adja meg. Ha nagy ni-kre szoritkozunk. 
akkor j6 kozelitessel ez a gombnyolcad terfogataval egyenlo. Az e-nal kisebb 
energiaju allapotok szamat .Q(e)-nal jelolve: 

n a3 

.Q(e) = '6 h3 (8me)3/2. (F 1.4) 

Az e es az e + de energiakozbe eso allapotok d.Q szama: 

d.Q 
d.Q = --de. 

de 

Az (F 1.4) alapjan ebbol ad6dik: 

(F 1.5) 

0: 1.6) 
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Vegyuk figyelembe, hogy a kocka terfogata V = a3
• Ezert 

2nV 2' dQ = - (2m)3/2e l / de h3 • 
(F 1.7) 

Most meghatarozzuk ugyanezt az allapotszamot a fazisterben. Mivel ott egy 
allapotot a faziscella reprezental, ezert a keresett allapotszamot megkapjuk, ha 
a megfelel6 fazisterfogatot elosztjuk a faziscella terfogataval. 

Az e es e + de energiakoznek megfelel6 fazisterfogat: 

Jr= 4np2 dp V. (F 1.8) 

U gyanis 4np2 dp a megfelel6 impulzusterfogat, amit meg kell szoroznunk a 
V koordinataterfogattal. Az elemi faziscella terfogatat r-val jelolve, a keresett 
aIlapotszam: 

Jr 4np2V 
dQ = - = --dp. (F 1.9) 

r r 

Az itt eiOfordul6 p2-et es dp-t kifejezzuk az energiaval, illetve de-nal: 

p2 = 2me, pdp = mde. 

Ezek behelyettesitesevel kapjuk: 

(F 1.10) 

Mivel az (F 1.7) es (F 1.10) ugyanazt az allapotszamot adja meg, a kett6 
osszehasonlitasab61 kovetkezik, hogy az elemi faziscella terfogata 

(F 1.11) 

A harmadik fejezet bevezet6 reszenek (3.1) es (3.1 ') kepleteivel osszevetve 
ad6dik, hogy az ott bevezetett s = JqJp mennyiseg a Planck -alland6val egyenl6 : 
s=h. 

F 2. Az n-dimenzios gomb "terfogata" es "feli.ilete" 

Gondoljunk n-dimenzi6s terre. A ter pontjainak helyzetet az Xl' X2 , ••• , XII 
derekszogii koordinatakkal adjuk meg. A terfogatelemet a haromdimenzi6s ter 
mintajara a 

(F 2.1) 
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\1 

szorzattal definialjuk. Az R sugaru gomb terfogata az n-dimenzi6s terben: 

VnCR) = J ... J TI dx;. (F 2.2) 
" i= 1 

0;:;; L xf;;; R' 
1=1 

A VII(R) aranyos lesz a sugar n-edik hatvanyaval; ezert az a kovetkez6 alakba 
irhat6: 

(F 2.3) 

A CII alland6 egyutthat6 csak a ter dimenzi6jat61 fiigg. 
Ha SII(R) jeloli az n-dimenzi6s, R sugaru gomb feliiletet, akkor nyilvanval6, 

hogy 
dVII = SII(R) dR = nCIR"- l dR. (F 2.4) 

Ebb61 a gomb feliiletere ad6dik: 

SlIeR) = nCIR"- l . (F 2.5) 

Lathat6, hogy mind a terfogat, mind a feliilet kifejezese a gomb sugaran kivul 
tartalmazza az ismeretlen CII alland6t, ezert ezt kell el6szor meghataroznunk. 
Kiindulunk a matematikai analizisb61 ismert 

-00 

kepletb61. Vegyuk n darab ilyen integral szorzatat! 
+00 

n"/
2 

= f···f exp (- .± x1) .n dx; = ,= 1 ,= 1 
Xi = - 00 

Q 

= J e- R2nCIIR,,-l dR. 
o 

(F 2.6) 

Az integral kiszamitasahoz szuks"egunk van a gamma-fiiggvenyre es annak 
nehany tulajdonsagara, A r(n + 1) fiiggveny definici6ja: 

00 

r(n+ 1) == n! = J e-Xx" dx; n> -1. (F 2.7) 
o 

Ebb61 kovetkezik, hogy 

r(1)==O!= 1, (F 2.8) 

masreszt parcialis integralassal ad6dik: 

T(n + I) = nT(n), (F 2.9) 
amib61 

1'(11+ I) = n(n-- I) ... (I + p)pl'(p). l~p>O (F 2.10) 
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ahol p az n-nek tort resze. Egesz n szamokra: 

r(n+ 1) == n! = n(n-I) ... 2· 1, 

1 
feles n-ekre (mondjuk n = m- "2 -re): 

r( m+~) == (m-~)! = (m-~) (m- ~} ... ~. ~r(~). (F2.11) 

Belathat6, hogy r(~) == (-~) ! = (n. 
A gamma-fiiggvenyre az (F 2.7) mellett egy masik integral-eloallitas is adha

t6. Helyettesitsiik az x-et y2-tel, n-et (n - 1 )-gyel az (F 2. 7)-ben! fgy a kovetkezot 
kapjuk: 

00 

r(n) = 2 J e-
y2y2n-I dy, 

o 
n>O. 

Ennek felhaszmihisaval, az (F 2.6)-b61 ad6dik: 

nn/2 = nC ~ r (~) = (~) ! C 
n 2 2 2 n' 

amibol 

Cn = nn/2 I (~) ! . 

(F 2.12) 

(F 2.13) 

Az (F 2.4)-be es az (F 2.5)-be behelyettesitve megkapjuk az n-dimenzi6s gomb 
keresett terfogatat es feliiletet. 

nn/2 
V(R) = --Rn 

n (nI2)!' 
(F 2.14) 

(F 2.15) 

Az n = 3 helyettesitessel a haromdimenzi6s terbenj61 ismert kepleteket kapjuk 
a gomb terfogatara es feliiletere: V3 = 4nR3/3; S3 = 4nR2. A ketdimenzi6s eset
ben V2 = nR2, S2 = 2nR, ami a kor teriilete, illetve keriilete. Erdekes meg az 
egydimenzi6s eset is V1 = 2R, Sl = 2. Ez megfelel a - R pontb61 a + R-ig terjedo 
egyenes szakasznak, amelynek megfelelo. V1 a szakasz hossza, mig az Sl a 
vegpontok szama. 
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k6zepertek 143, 173, 216, 235, 250, 255 
-, energilie 150-151, 160, 163, 236, 250, 

272-273 
-, sebessege 155 
kritikus pont 76 
kvazisztatikus folyamat 12 

lambda-atmenet 321 
- -pont 321 
Le Chatelier-elv 82 
Lorentz-szam 207 

L 

M 

magneses energia 85, 294 
- nyomatek 85 
- szuszceptibilitas 89, 296, 337-338 
magnesezettseg 90, 295-296, 335 
-, elektrongaze 336 
makroallapot 210,215 
makrodifferenciaI 142 
makroszkopikus 12 
masodfaju perpetuum mobile 36 
masodrendii fazisatmenet 82 
Maxwell-Boltzmann-eloszlas 191, 276 
- -eloszlas 144--147,152-154,189-190.205 
- - -, lokalis 195 
- -fele sebessegeloszlas 144--147, 152 154, 

189--190 
Mayer-fiiggveny 281 
mikroallapot 210. 215 
mikrokanonikus closzlas 227. 240. 242 
mol 59 
molckularis ko1csiinhatas 140 
m61ho 
. c1cktrong{m: 1:'4 
. iddlis g{lI.c IllIand(') nyomilson 24. 26. 
~2. 1<,7 

J49 



m6lho, idelilis gaze alland6 terfogaton 24, 26, 
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Poisson-egyenlet 31 
potencial 
- kemiai 59-61, 70, 85, 225, 313, 317 
-, termodinamikai 55 
-, -, nagy 62, 256 

R 

Raoult-torveny 108 
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