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Előszó a második kiadáshoz
A könyv első kiadása óta 25 év telt el. Természetes, hogy ennyi idő alatt
jelentős átdolgozás és kiegészítés vált szükségessé a most megjelenő
második kiadásban.

Az annak idején kiválasztott anyag – néhány jelentéktelen kivételtől
eltekintve – máig sem avult el, így ezt csak kis mértékben módosítottuk.

Szükségessé vált azonban, hogy a könyvet nagyobb mennyiségű, új
ismeretanyaggal egészítsük ki, különös tekintettel az anyag mágneses
tulajdonságainak, valamint az optikai jelenségeknek az elméletére. Ezért a
második kiadást kibővítettük a térbeli diszperzióról és a nemlineáris
optikáról szóló fejezetekkel. Az elektromágneses fluktuációkról szóló
fejezetet kihagytuk, mivel ezt a részt (átdolgozott formában) a sorozat IX.
kötetében ismertetjük.

Ennek a kötetnek, valamint a sorozat többi kötetének átdolgozásánál is
munkatársaink felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak észrevételeikkel.
Mindegyiküknek hálás köszönettel tartozunk, de túlságosan sokan vannak
ahhoz, hogy itt mindenkit név szerint felsorolhassunk. Különösen sok
értékes megjegyzéssel járult hozzá munkánkhoz V. L. Ginzburg, B. J.
Zeldovics és V. P. Krajnov. Nagyon értékes volt számunkra a felmerülő
kérdések folyamatos megvitatásának lehetősége A. F. Andrejevvel, I. E.
Dzsalosinszkijjel és I. M. Lifsiccel. Külön köszönetünket fejezzük ki Sz. I.
Vajnstejnnek és P. V. Polovinnak a magnetohidrodinamikáról szóló fejezet
átdolgozásainál nyújtott segítségükért.

Végül köszönettel tartozunk A. Sz. Borovik-Romanovnak, V. I.
Grigerjevnek és M. I. Kaganovnak a könyv kéziratának elolvasásakor tett
hasznos megjegyzéseikért.

1981. július

E. M. Lifsic, I. P. Pitajevszkij



Előszó első kiadáshoz
Az „Elméleti fizika” sorozat ezen kötete az anyagi közegekben fellépő
elektromágneses terek vizsgálatával, és az anyag makroszkopikus,
elektromos és mágneses tulajdonságainak elméletével foglalkozik. Ez
meglehetősen nagy területet ölel fel, amint az a tartalomjegyzékből is
kitűnik.

A könyv megírásakor komoly nehézségekkel kellett szembenéznünk:
részben a hatalmas anyagból való válogatás gondjával, részben pedig azzal,
hogy sok esetben a téma szokásos tárgyalása fizikailag nem eléggé világos,
és gyakorta hibákat is tartalmaz. Tudatában vagyunk annak, hogy a mi
leírásunknak is vannak hiányosságai, de ezeket – reméljük – a következő
kiadásokban sikerül majd kiküszöbölni.

Köszönetünket fejezzük ki V. L. Ginzburg professzornak a kézirat
áttanulmányozásáért és értékes észrevételeiért, valamint I. E.
Dzsalosinszkijnak és L. P. Pitajevszkijnek a korrektúrázás során nyújtott
segítségükért.

Moszkva, 1956. október

L. D. Landau, E. M. Lifsic
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1. fejezet - I. fejezet VEZETőK
ELEKTROSZTATIKÁJA

1.§. Vezetők elektrosztatikus tere
A makroszkopikus elektrodinamika tárgya: az elektromágneses terek
vizsgálata anyag jelenlétében. Az elektrodinamika, mint minden más
makroszkopikus elmélet, „fizikailag végtelen kicsiny” térfogatelemekre
átlagolt fizikai mennyiségekkel dolgozik, és nem veszi figyelembe azokat a
mikroszkopikus ingadozásokat, amelyek az anyag molekuláris
szerkezetével kapcsolatosak. Így az elektromos térerősség igazi
„mikroszkopikus”  értéke helyett annak átlagolt, -vel jelölt értékét
tekintjük:

1.1. egyenlet - (1,1)

A folytonos közegek elektrodinamikájának alapvető egyenletei az
elektromágneses tér vákuumban érvényes egyenleteinek átlagolásával
adódnak. Azt a módszert, hogy ily módon kapjuk meg a mikroszkopikus
egyenletekből a makroszkopikus egyenleteket. H. A. Lorentz alkalmazta
először 1902-ben.

A makroszkopikus elektrodinamika egyenleteinek az alakját és az azokban
szereplő mennyiségek jelentését alapvetően a közeg fizikai természete,
valamint a tér időbeli változásának jellege határozza meg. Ezért ésszerűnek
látszik, hogy az anyag különböző típusaiban ezeket az egyenleteket külön-
külön vezessük le és tanulmányozzuk.

Közismert, hogy a testek, elektromos tulajdonságaikat tekintve, két
osztályba sorolhatók: vannak vezetők és dielektrikumok . A vezetők abban



különböznek a dielektrikumoktól, hogy bennük bármilyen kis elektromos
tér hatására megindul a töltések mozgása: az elektromos áram.[1]

Elsőként megvizsgáljuk a töltött vezetők által létrehozott állandó
elektromos tereket (vezetők elektrosztatikája). Megjegyezzük, hogy a
vezetők alapvető tulajdonságainak következtében az elektrosztatikus
esetben az elektromos térerősségnek el kell tűnnie a vezető belsejében.
Amennyiben ugyanis az  térerősség nem volna zérus, áram keletkezne,
amelynek terjedése a vezetőben energiaveszteséggel járna és ezért
önmagában (külső energiaforrás nélkül) ez az áram tarthatná fenn magát
stacionárius állapotban.

Ebből viszont következik, hogy az összes töltésnek a vezető felületén kell
elhelyezkednie. A vezető belsejében töltések jelenléte ugyanis feltétlenül
elektromos tér keletkezéséhez vezet. [2] A felületen viszont a töltések
eloszlása úgy alakult ki, hogy a vezető belsejében az általuk keltett terek
kölcsönösen kompenzálódjanak.

Így a vezetők elektrosztatikájában vizsgálatunk célja az, hogy
meghatározzuk az elektromos teret a vezetőkön kívüli vákuumban, és hogy
meghatározzuk a töltéseloszlást a vezetők felületén.

Azokban a pontokban, amelyek nincsenek túlságosan közel a test
felületéhez, a vákuumban érvényes  átlagos térerősség megegyezik az
igazi  térerősséggel. A két mennyiség csak a test közvetlen közelében
különbözik egymástól, ahol észrevehető a szabálytalan molekuláris terek
hatása. Ez a különbség azonban nem változtat az átlagolt téregyenleteken.
Az egzakt mikroszkopikus Maxwell-egyenletek vákuumban:

ahol  a mikroszkopikus mágneses térerősség. Mivel feltételeztük, hogy az
átlagos mágneses térerősség zérus, ezért a  derivált szintén eltűnik az
átlagoláskor, tehát az állandó elektromágneses térerősség vákuumban a
szokásos egyenleteket elégít ki:



1.2. egyenlet - (1,4)

azaz  előállítható egy  potenciállal,

1.3. egyenlet - (1,5)

és ez kielégíti a Laplace-egyenletet :

1.4. egyenlet - (1,6)

A vezető felszínén az  térerősségre vonatkozó határfeltételek a 
egyenletből következnek, amely – az eredeti, ( (1,3)) egyenlethez hasonlóan
– a test belsejében és a testen kívül is érvényes. Válasszuk a  tengelyt a
vezető felületének normálisa irányában, a vezető egy adott pontjában. Az 

 térerősség-komponens a felület közvetlen közelében nagyon nagy
értéket vesz fel, mivel itt nagyon kis távolságokra véges potenciálkülönbség
jut. Ez a nagy térerősség magának a felületnek a tulajdonsága és a felület
fizikai tulajdonságaitól függ, azonban nincs kapcsolatban az általunk
vizsgált elektrosztatikai feladattal, mivel gyorsan csökken már az atomi
méretekkelösszemérhető távolságokon is. Lényeges azonban, hogy ha a
felület homogén, akkor a és a  deriváltak a felületen végesek
maradnak, még akkor is, ha maga  végtelenné válik. Ezért a

összefüggésből keletkezik, hogy  véges. Ez azt jelenti, hogy 
folytonos felületen (mivel  ugrása azt jelentené, hogy a  derivált
végtelen). Ugyanez vonatkozik -re is, és mivel a vezető belsejében 
, ezért arra következtetésre jutunk, hogy a felületen a külső térerősség
tangenciális komponensei nullával egyenlők:



1.5. egyenlet - (1,7)

Így az elektrosztatikus térerősség a vezető felületének minden egyes
pontjára merőleges. Mivel , ez azt jelenti, hogy a potenciál
minden egyes adott vezető felületén állandó. Más szavakkal: homogén
vezető felülete az elektrosztatikus tér ekvipotenciális felülete.

A térerősség felületre merőleges komponense a felületi töltéssűrűséggel
nagyon egyszerű kapcsolatban áll. Ezt az összefüggést a 
általános elektrosztatikai egyenletből kapjuk meg, amely átlagolva, a

1.6. egyenlet - (1,8)

alakot ölti, ahol  az átlagos töltéssűrűség. Integrálalakban ez az egyenlet,
mint ismeretes, azt jelenti, hogy az elektromos tér zárt felületen áthaladó
fluxusa a felület belsejében lévőössztöltés -szerese. Ha alkalmazzuk ezt a
tételt egy olyan térfogatelemre, amelyet két, végtelen közeli egységnyi
felület határol a vezető felületének mindkét oldalán, és felhasználjuk azt a
tényt, hogy a belső felületen , azt kapjuk, hogy , ahol  a
felületi töltéssűrűség, azaz a vezető egységnyi felületre jutó töltés. Így a
vezető felületén a töltéseloszlást a következő formula adja meg:

1.7. egyenlet - (1,9)

(a potenciál deriváltját a felületről kifelé mutató normális irányba vesszük.)
A vezetőössztöltése:

1.8. egyenlet - (1,10)



ahol az integrált a vezető felületére terjesztjük ki.

Elektrosztatikus térben a potenciáleloszlásnak a következő nevezetes
tulajdonsága van: a  függvény csak a tértartomány határán vehet fel
maximális és minimális értéket. Ezt a tételt úgy is megfogalmazhatjuk,
hogy a térben egy  próbatöltés sehol nem lehet stabil egyensúlyban, mivel
nincs olyan pont, amelyben az  potenciális energia felvenné a
minimumát.

A tétel bizonyítása nagyon egyszerű. Tegyük fel például, hogy a
potenciálnak maximuma van egy olyan  pontban, amely nincs a
tértartomány határán. Ekkor az  pontot körülvehetnénk egy kis zárt
felülettel, amelyre a normális szerinti derivált mindenhol .
Következésképpen az erre a felületre vett integrál is . A Laplace-
egyenlet következtében azonban

ami ellentmondásban van eredeti feltevésünkkel.

 

[1] A vezetőről itt feltételezzük, hogy homogén (összetételét, hőmérsékletét
stb. illetően). Inhomogén vezetőben, mint a későbbiekben látni fogjuk,
léteznek olyan terek, amelyek nem idézik elő a töltések mozgását.

[2] Ez a későbbi, ( (1,8)) egyenletből világosan látható.



2.§. Vezetők elektrosztatikus
terének energiája
Számoljuk ki töltött vezetők elektrosztatikus terének teljes  energiáját:[3]

1.9. egyenlet - (2,1)

ahol az integrált a vezetőkön kívüli térre vesszük. Transzformáljuk ezt az
integrált a következőképpen:

A második integrál eltűnik az ( (1,4)) egyenlet következtében, az első pedig
olyan integrállá transzformálható, amelyet az elektromos tér által határolt
vezetők felületén, valamint egy végtelen távoli felületen kell venni. Ez
utóbbi integrál azonban eltűnik a végtelenben az elektromos tér elégé gyors
csökkenése következtében ( -ben a tetszőleges állandót úgy választottuk,
hogy a végtelenben  teljesüljön. A vezetőket  indexszel, a
felületükön az állandó potenciált -val jelölve kapjuk,[4] hogy

Végül az ( (1,10)) összefüggésnek megfelelően bevezetve az -adik vezető 
 össztöltését, a teljes energiára következő kifejezést kapjuk:

1.10. egyenlet - (2,2)



amely analóg a ponttöltésekből álló rendszer energiájára vonatkozó
kifejezéssel.

A vezetők potenciáljait és töltéseit nem lehet egyidejűleg tetszőlegesen
megszabni, mert közöttük bizonyos összefüggések vannak. Mivel
vákuumban a téregyenletek lineárisak és homogének, ezeknek az
összefüggéseknek is lineárisnak kell lenniük, vagyis a következő típusú
egyenletekkel adhatók meg:

1.11. egyenlet - (2,3)

ahol a és a  mennyiségeknek hosszúságdimenziójuk van és a
vezetők relatív helyzetétől és alakjától függenek. A 
mennyiségeketönkapacitásoknak , a  mennyiségeket
elektrosztatikus indukciós együtthatóknak nevezzük. Abban a speciális
esetben, amikor csak egy vezetőnk van, , ahol  a kapacitás . A
kapacitás nagyságrendje a test lineáris méreteivel esik egybe. Az
inverzösszefüggések, amelyek a töltések alapján a potenciálokat adják meg:

1.12. egyenlet - (2,4)

ahol a  együtthatók mátrixa a  mátrix inverze. Számítsuk ki
vezetőrendszerek energiaváltozását, töltésük vagy potenciáljuk végtelen kis
megváltozása esetén. Variálva a kiinduló( (2,1)) kifejezést, kapjuk, hogy

Ezt a kifejezést két, ekvivalens módon transzformálhatjuk tovább. Ha ide az
 kifejezést helyettesítjük és felhasználjuk azt a tényt, hogy a

variált tér – az eredeti térhez hasonlóan – kielégíti az ( (1,4)) egyenletet
(úgyhogy ), akkor



vagy véges alakban

1.13. egyenlet - (2,5)

azaz az energiaváltozást a töltésváltozásokkal kifejezve kaptuk meg. Ez az
eredmény egyébként nyilvánvaló. Ez az a munka, amelyet  végtelen kis
töltéseken kell végezni ahhoz, hogy azokat a végtelenből (ahol a potenciál
nulla) a megadott vezetőkre vigyük. Más részről írhatjuk, hogy

vagy

1.14. egyenlet - (2,6)

azaz, itt a vezetők potenciálváltozásaival fejezzük ki az energiaváltozást. A
( (2,5))és( (2,6)) formulák azt mutatják, hogy az  energia töltés szerinti
deriváltjai a vezetők potenciáljait, az  energia potenciálok szerinti
deriváltjai pedig a töltéseket adják meg:

1.15. egyenlet - (2,7)

Mivel ugyanakkor a potenciálok és a töltések egymás lineáris függvényei, a
( (2,3))összefüggés segítségével kapjuk, hogy



Ha megváltoztatjuk a differenciálás sorrendjét, akkor az eredmény 
lenne, amiből látható, hogy

1.16. egyenlet - (2,8)

és hasonlóan . Az  energiát vagy a potenciálok, vagy a töltések
kvadratikus alakjaként írhatjuk fel:

1.17. egyenlet - (2,9)

Ennek a kvadratikus alaknak, mint a kiinduló( (2,1)) kifejezésnek is, pozitív
definitnek kell lennie. Ebből a feltételből különböző egyenlőtlenségeket
származtathatunk, amelyeket a  együtthatóknak ki kell elégíteniük.
Többek között az összesönkapacitás pozitív:

1.18. egyenlet - (2,10)

(és ).[5] Másrészt az összes elektrosztatikus indukciós együttható
negatív:

1.19. egyenlet - (2,11)

A ( (2,11)) egyenlőtlenség nyilvánvaló, már az itt következő egyszerű
meggondolásokból is. Tegyük fel, hogy az  vezető kivételével minden
vezetőt leföldeltünk, azaz potenciáljuk nulla lesz. Ekkor az -adik töltött
vezetőáltal valamelyik  vezetőn indukált töltés . Nyilvánvaló,



hogy az indukált töltés előjele ellenkező lesz az indukáló potenciál
előjelével és ezért . Erről meggyőződhetünk, ha abból indulunk ki,
hogy az elektrosztatikus tér potenciálja a vezetőkön kívül nem vehet fel
maximális vagy minimális értéket. Például legyen az egyetlen nem földelt
vezető  potenciálja pozitív. Ekkor a potenciál az egész térben pozitív, a
legkisebb (nulla) értéket csak földelt vezetőkön éri el. Ebből következik,
hogy ezen vezetők felületén a potenciál  normális irányú deriváltja
pozitív,és a töltéseik az ( (1,10))összefüggésnek megfelelően negatívak.
Analóg meggondolások segítségével győződhetünk meg arról, hogy

.

Vezetők elektrosztatikus tere energiájának szélsőértéke van. Igaz, ez a
tulajdonság nem annyira fizikai, mint inkább formális jellegű. Ennek
levezetéséhez feltesszük, hogy a vezetőkön a töltéseloszlást
infinitezimálisan megváltoztatjuk úgy, hogy minden egyes vezetőn az
össztöltés változatlan marad, és végeredményképpen a töltések a vezető
belsejébe is kerülhetnek. Itt elhanyagoljuk azt a tényt, hogy egy ilyen
töltéseloszlás a valóságban nem lehet stacionárius. Vizsgáljuk az

integrál megfelelő változását, amely integrált most az egész térre kell
kiterjeszteni, beleértve maguknak a vezetőknek a térfogatait is (mivel a
töltések elmozdítása után az  térerősség a vezető belsejében is általában
különbözhet nullától). A variáció:

Az első integrál, mivel transzformálható egy végtelen távoli felületre vett
integráló, eltűnik. A másodikban az ( (1,8)) egyenlet következtében

, ezért



Ez az integrál azonban eltűnik, ha  az elektromos tér valódi potenciálja:
ebben az esetben minden egyes vezető belsejében  állandó, és a vezetők
térfogata szerinti  integrálok nullával egyenlők, mivel a vezetők
össztöltései változatlanok maradnak.

Így a valódi elektrosztatikus tér energiája minimális,[6] összehasonlítva
azon terek lehetséges energiáival, amelyeket a vezetők térfogatában lévő
bármely más töltés eloszlás hozhatna létre Thomson tétele .

Ebből a tételből többek között az következik, hogy egy semleges vezető
adott töltések (töltött vezetők) terébe helyezése esetén a tér teljes energiája
csökken. Ahhoz, hogy erről meggyőződjünk, elegendő összehasonlítani a
semleges vezető behelyezése után kialakuló valódi térenergiát annak a
fiktív térnek az energiájával, amely azt reprezentálja, hogy a behelyezett
vezetőn indukált töltések nincsenek. A valódi energia, mivel ennek értéke
minimális, kisebb, mint a fiktív energia, ez utóbbi viszont megegyezik az
eredeti térenergiával mivel indukált töltések hiányában a tér változás nélkül
„behatolna” a vezető belsejébe. Ezt az eredményt másképp is
megfogalmazhatjuk: ha adott töltésrendszertől távol semleges vezetőt
helyezünk el, akkor a vezetőt a töltésrendszer vonzza.

Végül meg lehet mutatni, hogy egy töltött vagy semleges vezető, amelyet
elektrosztatikus térbe helyezünk, általában csak az elektrosztatikus erők
hatása alatt nem lehet stabilis egyensúlyban. Ez az állítás általánosítja az
előző paragrafus végén bizonyított, ponttöltésre vonatkozó analóg tételt, és
úgy bizonyítható, hogy ha előző állításunkat kombináljuk a Thomson-
tétellel. Ennek részletes levezetésével azonban itt nem foglalkozunk.

A ( (2,9)) formula alkalmazható akkor, ha egymástól véges távolságokra
levő vezetőrendszerek energiáját számoljuk. Speciális megfontolásokat
követel azonban az  homogén külső térben levő semleges vezető
energiája. A külső teret ekkor úgy képzelhetjük el, hogy végtelenben lévő
töltések hozták létre. A ( (2,2)) egyenlet szerint ez az energia , ahol

 teret létrehozó távoli töltés és  a vezető által létrehozott potenciál az 
töltés helyén (  nem tartalmazza az  töltés energiáját ezen töltés saját
terében, mivel minket csak a vezető energiája érdekel). A vezetőn levő
töltés zérus, de a külső tér hatása miatt a vezető elektromos



dipólmomentumra tesz szert, amelyet -vel jelölünk. Az elektromos
dipólus terének potenciálja tőle nagy  távolságra, mint ismeretes, 

, ezért

Azonban  éppen az  töltés által létrehozott  külső térerősség. Így

1.20. egyenlet - (2,12)

Mivel a téregyenletek lineárisak, nyilvánvaló, hogy a  dipólmomentum
komponensei az  térerősség komponenseinek lineáris függvényei. A és 

 közötti arányossági tényezőknek hosszúság a köbön dimenziója van,
ezért a vezető térfogatával arányosak:

1.21. egyenlet - (2,13)

ahol az  együtthatók csak a test alakjától függenek. A 
mennyiségek egy tenzort alkotnak, amelyet a test polarizációs tenzornak
neveznek. Ez a tenzor szimmetrikus:  (az állítást a S.11. §-ben
fogjuk bizonyítani). Ennek megfelelően, a ( (2,12))-ben szereplő energia a
következő alakotölti:

1.22. egyenlet - (2,14)

Feladatok

1. Fejezzük ki két (  és  töltésű) vezető kölcsönös  kapacitását a 
 együtthatók segítségével!



Megoldás. Két vezető kölcsönös kapacitása úgy definiálható, mint a 
együttható az  összefüggésben; a rendszer energiája 
segítségével  alakban írható. Ezt összehasonlítva a ( (2,9))
kifejezéssel, a következőt kapjuk:

2. Egy  ponttöltést helyezünk el az  pontban egy földelt vezetőrendszer
közelében. Az  töltés  rendszeren  töltéseket indukál. Ha az  töltés
hiányozna és az -adik vezető  potenciálon lenne, míg a többi földelve
volna, akkor a tér potenciálja az  pontban  lenne. Fejezzük ki az 
töltéseket  és  segítségével!

Megoldás. Ha a vezetőkön levő  töltések a vezetőknek  potenciálokat
adnak és az  töltések  potenciálokat, úgy a ( (2,3)) összefüggésből
következik, hogy

Alkalmazzuk ezt az összefüggést az összes vezető és az  ponttöltés által
alkotott rendszer két állapotára (az  ponttöltést egy kisméretű vezető
határesetének tekintve) Az egyik állapotban  töltésünk van, a vezetőkön 

 töltések vannak és potenciáljuk . A másik állapotban az  töltés
zérus és az egyik vezetőn a potenciál . Ekkor , amiből

Például ha az  töltés  távolságra van az  sugarú földelt vezető
gömb középpontjától, akkor  és a gömbön indukált töltés

Második példaként vizsgáljuk azt az esetet, amikor egy  töltést helyezünk
el két,  és  sugarú koncentrikus vezető gömb között, a gömbök



középpontjától  távolságra . Ha a külső gömböt földeljük és a
belső gömböt  potenciálra töltjük fel, akkor  távolságra a potenciál

Ezért a belső gömbön az  töltés által indukált töltés

Hasonlóan, a külső gömbön indukált töltés

3. Két,  és  kapacitású vezetőt helyezzünk egymástól a vezetők
méreteihez képest nagy  távolságba. Határozzuk meg a  együtthatókat!

Megoldás. Ha az  vezetőnek  töltése van és a  vezető semleges, akkor
első közelítésben . A  vezető mentén a tér változását
és a polarizációt elhanyagoljuk. Így , és hasonlóan, 

, ahonnan megkapjuk a keresett  együtthatókat:[7]

4. Határozzuk meg egy kör keresztmetszetű vékony, gyűrű alakú vezeték 
kapacitását (a gyűrű sugara , a vezető keresztmetszetének sugara pedig 
és )!

Megoldás. Mivel a vezeték vékony, a gyűrű felületéhez közel a tér majdnem
ugyanolyan, mintha a vezeték töltése a tengelye mentén helyezkedne el
(egyenes henger esetén egzaktul ez volna a helyzet), ezért a gyűrű
potenciálja



ahol  a gyűrű felületén levő pont és a vezeték tengelyének  elemi hossza
közötti távolság, és az integrálást az összes ilyen elemre kell elvégezni.
Osszuk ezt az integrált két részre az  és  tartományoknak
megfelelően, ahol  olyan távolság, hogy . Ekkor  esetén a
gyűrű egy darabját egyenesnek tekinthetjük és ezért

Az  tartományban a vezeték vastagsága hanyagolható el, azaz 
egyszerűen a gyűrű tengelyén levő két pont közötti távolságnak tekinthető.
Ekkor

ahol  az  húron fekvő középponti szög. Az integrálás alsó határát a
 összefüggésből határozzuk meg, ahonnan .

Amikor az integrál két részét összeadjuk,  kiesik, és végül a következő
kifejezést kapjuk a gyűrű  kapacitására:

 

[3]  nem egyezik meg az igazi tér  átlagával vezető felülete közelében és
annak belsejében (ahol , de természetesen ). A ( (2,1)) integrál
kiszámítása során a vezető belső energiáját, amely itt nem lényeges, és a
töltéseknek a vezető felületére vonatkozó affinitási energiáját nem vesszük
figyelembe.

[4] A térfogati integrál felületi integrállá történő transzformálásakor itt és a
következőkben is figyelembe kell venni, hogy  a vezető kifelé irányuló
normálisának irányba vett összetevő. Ez az irány ellentétes a térfogati



integrál, azaz a vezetőkön kívül geometriai tér tartományához képest kifelé
mutató normális irányával. Ezzel függ össze az integrál előjelváltása
transzformáció során.

[5] Megemlítjük azt is, hogy a ( (2,9)) alak pozitivitási feltételei között
szerepelnek a  egyenlőtlenségek is.

[6] Itt nem adjuk meg azokat az egyszerű érveket, amelyek arra utalnak,
hogy nem általában szélsőértékekről, hanem éppen minimumról van szó.

[7] A sorfejtés következő tagjainak (  szerinti) rendje általában eggyel
magasabb, mint amit itt kiírtunk. Ha azonban  a két test töltéscentrumának
(gömbök esetén a geometriai középpontok) távolságát jelenti, akkor a
következő tagok rendje kettővel lesz magasabb.



3.§. Elektrosztatikai feladatok
megoldási módszerei
A Laplace-egyenlet általános megoldási módszereit különféle felületeken
kirótt határfeltételek mellett a matematikai fizika tárgyalja, s itt nem célunk
e módszerek tárgyalása. Csupán néhány egyszerű eljárást említünk és egy
sor tipikus, önmagában is érdekes feladatot. [8]

Tükörképmódszer. A módszer legegyszerűbb alkalmazása a vezető
féltérrel szemben elhelyezett  ponttöltés elektromos terének
meghatározása. A módszer lényege az, hogy fiktív ponttöltéseket keresünk,
amelyek az adott töltéssel vagy töltésekkel együtt olyan teret hoznak létra,
amelyben a vezető felülete ekvipotenciális felület. A fenti esetben ezt úgy
érhetjük el, hogy egy fiktív  töltést helyezünk el abban a pontban,
amelyik az  ponttöltés tükörképe a vezető közeg határsíkjára
vonatkoztatva. Az  ponttöltéshez és az ennek  képtöltéséhez tartozó tér
potenciálja

1.23. egyenlet - (3,1)

ahol és  a megfigyelési pontnak az és  töltésektől vett távolsága. A
határoló síkon és a potenciál állandóértéke zérus, ami eleget tesz a
szükséges határfeltételeknek és a ( (3,1)) egyenlet a feladat megoldását
adja. Megjegyezzük, hogy az  töltést  erő (a képerő) vonzza a
vezetőhöz (ahol  az  töltés távolsága a vezetőtől), a kölcsönhatási
energia pedig .

Az  ponttöltés által a határoló síkon indukált felületi töltéseloszlást a
következő képlet adja meg:

1.24. egyenlet - (3,2)



Ahol  az  töltés és a sík közötti távolság. Könnyen meggyőződhetünk
arról, hogy ezen a síkon az össztöltés

amint annak lennie is kell.

Egy eredetileg semleges, izolált vezetőn a külső töltések által indukált
össztöltés természetesen zérus. Ebből következik, hogy ha esetünkben a
vezető közeg (valójában egy nagy méretű vezető) izolált, akkor fel kell
tételeznünk, hogy a  töltés mellett  töltés is indukálódik, amely
azonban egy nagyméretű test felületén oszlik el és ezért ennek végtelen kis
felületi töltéssűrűsége lesz.

A továbbiakban egy bonyolultabb feladattal foglalkozunk: meghatározzuk
egy gömbvezető közelében elhelyezett  ponttöltés terét. E probléma
megoldása során azt a – közvetlen számolással is könnyen igazolható –
eredményt használjuk fel, amely szerint a  és  ponttöltések által
létrehozott tér

potenciálja egy olyan gömb felületén tűnik el, amelynek középpontja a
töltéseket összekötő egyenesen van (azonban nem a két pont között). Ha a
gömb sugara  és a gömb középpontja  és  távolságra van a két töltéstől,
akkor .

1. ábra.



Először tegyük fel, hogy a gömbvezető  állandó potenciálon van, azaz
földelt. Ekkor a gömb középpontjától l távolságra az A pontban lévő 
ponttöltés tere a gömbön kívül ( 1. ábra) megegyezik annak a rendszernek a
terével, amely az adott  töltéstől és a gömb középpontjától  távolságra, a
gömb belsejében az  pontban elhelyezett  fiktív töltésből áll és

1.25. egyenlet - (3,3)

Ennek a térnek a potenciálja

1.26. egyenlet - (3,4)

(lásd 1. ábrát). A gömbfelületén zérustól különböző,  töltés
indukálódik. A töltés és gömb kölcsönhatási energiája

1.27. egyenlet - (3,5)

és a töltést

erő vonzza a gömbhöz. Ha a gömbvezető össztöltése nulla (izolált semleges
gömb), akkor még egy további fiktív töltést kell bevezetni oly módon, hogy
a gömb felszínén indukált össztöltés nulla legyen, és a felületen a potenciál
még mindig állandó értéket vegyen fel. Ezt úgy érhetjük el, hogy egy 
töltést helyezünk el a gömb középpontjában. A keresett tér potenciálját
ekkor a következő formula adja meg:

1.28. egyenlet - (3,6)



A kölcsönhatási energia ebben az esetben

1.29. egyenlet - (3,7)

Végül, ha az  töltés egy vezető közegben lévő gömbüregben van (az 
pontban, (lásd 1. ábra), akkor az üreg belsejében a tér ugyanolyan mint amit
az  pontban elhelyezkedő  töltés és a gömbön kívüli  pontban lévő
képe hozna létre, függetlenül attól, hogy a vezető földelt vagy izolált.
Ebben az esetben a potenciál

1.30. egyenlet - (3,8)

Az inverzió módszere. Létezik egy egyszerű módszer, amely egy
elektrosztatikai probléma már ismert megoldása alapján bizonyos esetekben
egy másik probléma megoldását is megadja. Ez a módszer a Laplace-
egyenletnek a változók egy meghatározott transzformációjával szemben
mutatott invariancián alapul. Gömbi koordinátákban a Laplace-egyenlet a
következőképpen alakul:

ahol a  a Laplace-operátor szögfüggő részét jelöli. Könnyen belátható,
hogy ez az egyenlet változatlan marad, ha az  változót egy új, 
változóval helyettesítjük oly módon, hogy

1.31. egyenlet - (3,9)



(inverzió) , és ugyanakkor az ismeretlen  függvényt is helyettesítjük:

1.32. egyenlet - (3,10)

Itt  egy hosszúságdimenziójúállandó(az inverzió sugara) . Ha tehát a 
függvény kielégíti a Laplace-egyenletet, akkor a

1.33. egyenlet - (3,11)

függvény is megoldása ennek az egyenletnek.

Tegyük fel, hogy ismerjük egy elektrosztatikus térre vonatkozó feladat
megoldását, amikor az elektrosztatikus teret azonos  potenciálon lévő
vezetők és bizonyos ponttöltések rendszer hozza létre. A  potenciál
rendszerint úgy van definiálva, hogy a végtelenben eltűnik. Most azonban a 

 függvényt úgy definiáljuk, hogy a végtelenben -hoz tartson.
Ekkor  lesz a vezetőkön.

A következőkben megvizsgáljuk, hogy az elektrosztatika mely problémáit
oldja meg a ( (3,11)) transzformált függvény. Először is megváltozik az
összes kiterjedt vezető relatív helyzete és alakja. A felületükön az állandó
potenciál határfeltétele automatikusan kielégül, mivel , ha .
Megváltozik továbbá a ponttöltések nagysága és helyzete is. Az  pontban
lévő  töltés az  pontba megy át és  értéket vesz fel, amely a
következőképpen határozható meg. Amikor , akkor a  potenciál
úgy tart a végtelenhez, mint , ahol . Továbbá
differenciálva az összefüggést, megállapítatjuk, hogy a  és 

 infinitezimális mennyiségek között a



kapcsolat áll fenn. Ezért, mint , a  függvény a

törvény szerint tart a végtelenhez, amely az

1.34. egyenlet - (3,12)

töltésnek felel meg. Végül vizsgáljuk meg a  függvény tulajdonságait
az origó környezetében. Az  pontnak  felel meg. De 
esetén a  függvény -hoz tart. Ezért  esetén a  függvény a

törvény szerint lesz végtelen. Ez azt jelenti, hogy  pontban 
töltés van.

Tájékoztatásképpen bemutatjuk, hogy bizonyos geometriai alakzatok
hogyan transzformálódnak az inverzió hatására. Egy  középpontú, 
sugarú gömb felületét az

egyenlet adja meg. Az inverzió ezt a következő egyenletbe viszi át:

Ezt -tel szorozva, majd átrendezve, , ahol

1.35. egyenlet - (3,13)



Így ismét egy gömböt kapunk, de  középponttal és  sugárral. Ha az
eredeti gömbfelület keresztülmegy a koordináta-rendszer középpontján (

), akkor . Ebben az esetben a gömb egy olyan síkba
transzformálódik, amely merőleges az  vektorra és távolsága az origótól

A konformis leképezés módszere. Egy térről akkor mondják, hogy síkbeli
, ha két Descartes-koordinátától – -től és -tól – függ. Az elektrosztatikai
síkbeli feladatainak megoldásában igen hatékony a komplex változós
függvények elmélete. Ennek az elméletnek az alkalmazása a következőkön
alapszik.

Az elektrosztatikus térerősség vákuumban két egyenletet elégít ki: 
és . Ezek közül az első lehetővé teszi, hogy bevezessük a 
potenciált az  definíció szerint. A második egyenlet azt
mutatja, hogy definiáljuk a tér  vektorpotenciálját is: . A síkbeli
problémánál az  vektor az  síkban helyezkedik el, és csak -től és -
tól függ. Az  vektort úgy választhatjuk meg, hogy merőleges legyen az

 síkra. Ekkor a térerősség-komponenseket,  deriváltjaival kifejezve, a
következő összefüggések adják meg:

1.36. egyenlet - (3,14)

Ezek a relációk és  deriváltjai között matematikailag éppen az ismer
Cauchy-Riemann-feltételek, amelyek azt fejezik ki, hogy a

1.37. egyenlet - (3,15)



komplex mennyiség a  komplex változó analitikus függvénye. Ez
azt jelenti, hogy a  függvénynek meghatározott deriváltja van minden
egyes pontban, függetlenül a deriválás irányától. Így például az  tengely
irányában differenciálva azt kapjuk, hogy

vagy

1.38. egyenlet - (3,16)

A  függvényt komplex potenciálnak nevezik.

Az erővonalakat a

egyenlet definiálja. Kifejezve -et és -t  deriváltjaként, az egyenletet
a

alakban írhatjuk fel, ahonnan  állandó. Az erővonalak mentén tehát
a  függvény képzetes része állandó. Az ekvipotenciális vonalak mentén
pedig a valós rész állandó. A vonalak ezen két csoportjának ortogonalitását
már a ( (3,14)) kiinduló összefüggés biztosítja, amely szerint

A  függvénynek mind a valós, mind a képzetes része kielégíti a
Laplace-egyenletet , ezért joggal tekinthetnénk az  részt a tér



potenciáljának. Az erővonalakat ekkor  állandó adná meg, a ( (3,15))
kifejezés helyébe pedig  lépne.

Az elektromos térerősség fluxusát, amely egy ekvipotenciális vonal egy
szakaszán megy keresztül, az

integrál adja meg, ahol  az ekvipotenciális vonal elemi hossza,  pedig
az ekvipotenciális vonal normálisának iránya. A ( (3,14)) összefüggés
szerint  és az előjelét úgy választjuk meg, hogy  irányába
nézve  balra legyen pozitív. Így

ahol  és  az  értékei a szakasz két végén. Így például az elektromos
tér fluxusa egy zárt görbén keresztül , ahol  a görbe által határolt
össztöltés (a  tengely irányába, a vezetők egységnyi hosszára
vonatkoztatva). Ebből következik, hogy

1.39. egyenlet - (3,17)

ahol  az  megváltozása, amikor az óramutató járásával ellentétes
irányban járjuk körül a zárt, ekvipotenciális vonalat.

A legegyszerűbb példa a komplex potenciálra a síkra merőleges, az origón
áthaladó elektromosan töltött egyenes fonál potenciálja. A térerősséget az

formulák adják meg, ahol  az  síkban lévő polárkoordináták,  a fonál
egységnyi hosszára jutó töltés. A megfelelő komplex potenciál



1.40. egyenlet - (3,18)

Ha pedig a töltött fonál az origó helyett az  ponton halad keresztül,
akkor a komplex potenciál

1.41. egyenlet - (3,19)

ahol .

Matematikai szempontból a  függvénykapcsolat a  komplex
változó síkjának a  komplex változó síkjára történő konformis leképezést
adja meg. Legyen  a vezető metszetének kontúrja az  síkban és  a
vezető potenciálja. A fentiekből világosan látszik, hogy a vezető által
létrehozott elektromos tér meghatározásához egy olyan  függvényt kell
találnunk, amely leképezi a  kontúrt a  síkban a  egyenesre, amely
párhuzamos a  sík ordinátatengelyével; ekkor  adja meg a tér
potenciálját. Ha pedig a  függvény a  kontúrt az abszcisszatengellyel
párhuzamos egyenesre képezi le, akkor a potenciált az  függvény adja.

2. ábra.

Ékalakú vezető. Bizonyítás nélkül közöljük a két egymást metsző, vezető
félsík között elhelyezett  ponttöltés terére vonatkozó formulákat. Vegyük
föl az az  koordináta-rendszer  tengelyét az ék éle mentén, a  szöget
mérjük föl az egyik síkból kiindulva és az  töltés legyen az 
pontban (lásd a fig2. ábrát). A síkok  nyílásszöge kisebb vagy nagyobb is
lehet, mint ; az utóbbi esetben a töltés a vezető éleken kívül helyezkedik
el. A potenciált a következő kifejezés adja meg:



1.42. egyenlet - (3,20)

a vezető felületén, azaz, amikor  vagy , a potenciál  (H. M.
Macdonald ,1895)[9]

Speciálisan  esetén egy vezető félsík adódik a ponttöltés terében.
Ebben az esetben a ( (3,20)) kifejezésben szereplő integrál explicite
kiszámítható és -re a következő kifejezés adódik:

1.43. egyenlet - (3,21)

Abban a határesetben, amikor a megfigyelési pont az  töltés helyéhez tart,
a ( (3,21)) potenciál a következő egyszerű alakot ölti:

1.44. egyenlet - (3,22)

Az első tag éppen a Coulomb-potenciál , amely végtelen értéket vesz fel,
amikor , és  az a potenciálváltozás, amelyet a vezető hoz létre az 
töltés helyén. A töltés és a vezető félsík közötti kölcsönhatási energia:

1.45. egyenlet - (3,23)



Feladatok

1. Határozzuk meg a teret az  homogén külső elektromos térben
elhelyezett  sugarú, töltéssel nem rendelkező vezető gömb körül!

Megoldás. Írjuk a potenciált  alakban, ahol  a külső tér
potenciálja, és  a keresett, a gömb által előidézett potenciálváltozás. A
gömb szimmetriája következtében a  függvény az -n kívül állandó
vektortól nem függhet. A Laplace-egyenletnek az egyetlen ilyen megoldása,
amely a végtelenben eltűnik:

(a koordináta-rendszer origóját a gömb középpontjában vesszük fel). A
gömb felületén -nek állandónak kell lennie, amiből azt kapjuk, hogy 

, tehát

(  az és  vektorok közötti szög). A gömb felületén a töltéseloszlást a

formula adja meg és a teljes töltés 

A gömb diplomamomentumát a legegyszerűbben úgy kapjuk meg, hogy 
-et összehasonlítjuk az elektromos dipólus  potenciáljával. Innen

2. Ugyanaz, mint az 1. feladat, csak homogén transzverzális térben
elhelyezett végtelen hengerre vonatkozóan.



Megoldás. A henger tengelyére merőleges síkban polárkoordinátákat
vezetünk be. A kétdimenziós Laplace-egyenlet megoldása, amely csak
egyetlen állandó vektortól függ:

Hozzátéve még, hogy  és hogy :

A felületi töltéssűrűség:

A henger egységnyi hosszának  dipólmomentumát megkapjuk, ha -t
összehasonlítjuk a kétdimenziós dipóltér potenciájával. Ez utóbbi alakja a
következő:

tehát .

3. Határozzuk meg a teret egy vezető ék alakú végződése környezetében!

3. ábra.

Megoldás. Vegyük fel az ék élére merőleges síkban az 
polárkoordinátákat. Az origó legyen  nyílásszögű ék metszéspontjában. A

 szöget mérjük fel az ék egyik lapjától (lásd 3. ábra); a vezetőn kívüli



tartomány: . Az ék éle környezetében a potenciál  hatványai
szerint sorbafejthető. Minket csak a sorfejtés első, nem állandó tagja
érdekel, amelyik -nek legalacsonyabb hatványát tartalmazza. A
kétdimenziós Laplace-egyenlet -nel arányos megoldásai  és 

. A legkisebb -et tartalmazó megoldás, amely kielégíti a 
 feltételt, amikor  és  (a vezető felületén):

A térerősség ennek megfelelően -től és  szerint függ. 
esetén ezért a térerősség végtelenné válik az ék élénél. Így például nagyon
vékony ékekre  az  térerősség  csökkenésekor -nek
megfelelően nő. Konkáv ék alakú vezető  közelében a
térerősség nullához tart.

Az állandó értéket csak a teljes elektromos tér meghatározásával lehet
megkapni. Így az  ponttöltés terében levő nagyon vékony ék esetében a (
(3,21)) kifejezésben a kis  határátmenet visszaadja a

törvényt és így

Az „ékalakú végződés közelében” kifejezés ebben az esetben az 
feltételt jelenti, amelynek teljesülése esetén a Laplace-egyenletben szereplő 

 tag elhanyagolható.

4. Határozzuk meg a teret egy vezető felületén levő keskeny kúpalakú
kiszögelés csúcspontja környezetében!

Megoldás. Válasszunk a gömbi koordináták origóját a kúp csúcspontjában
és a polártengelyt a kúp tengelye mentén. Legyen  a kúp
nyílásszöge, azaz a vezetőn kívüli tartomány a  polárszög-
tartománynak feleljen meg. Az előző feladathoz hasonlóan, a kúp



tengelyére szimmetrikus (a potenciál változó részére vonatkozó) megoldást
a

1.46. egyenlet - (1)

sorozat alakjában keressük a lehetséges legkisebb értékkel. Az

Laplace-egyenlet az ( (3,4,1)) kifejezés behelyettesítése után az

1.47. egyenlet - (2)

egyenlet adja. Az a feltétel, hogy a kúp felületén a potenciál állandó, azt
jelenti, hogy .

Kis  esetén azzal a feltételezéssel keressük a megoldást, hogy , és 
-nak  alakja van, ahol  (  esetén, azaz

végtelenül keskeny kúpnál természetesen azt várjuk, hogy  egy állandó
értékhez tart a kúp körüli, csaknem teljes tartományban). -ra az

1.48. egyenlet - (3)

egyenletet kapjuk. A megoldás, amelyben -nek nincsenek szingularitásai
a kúpon kívüli tartományban (így például -nél):



 esetén a  függvény már nem kicsi. Mindazonáltal a kapott
kifejezés érvényes marad, mivel ebben a tartományban  kicsiny voltának
következtében a ( (3,4,2)) egyenletben a második tag elhanyagolható.
Ahhoz, hogy első közelítésben meghatározzuk az  állandót, meg kell
követelnünk, hogy az előzőkben kapott  függvény eltűnjön -
nál. Így az

eredményt[10] kapjuk. A térerősség a kúp csúcsának a környezetében 
 szerint tart a végtelenhez, azaz lényegében úgy mint .

5. Ugyanaz, mint a 4. feladat, csak most a vezető felületén egy keskeny,
kúpalakú bemélyedés van.

Megoldás. A vezetőn kívüli tartomány most  intervallumnak felel
meg. Ugyanúgy, mint a 4. feladatban, -t az ( (3,4,1)) alakban keressük,
most azonban  lesz. Mivel most  a tér minden pontjában, ezért a
4. feladat ( (3,4,2)) egyenlete a következő alakú lesz:

Ez a Bessel-egyenlet, és az a megoldása, amelynek a tértartományban nincs
szingularitása: .  értékét a  egyenlet legkisebb gyökeként
határozzuk meg, amiből

6. Határozzuk meg egy vezető síkfelület és egy elektromos dipólus között a
vonzási energiát!

Megoldás. Vagyük fel az  tengelyt a vezető felületére merőlegesen úgy,
hogy menjen keresztül a dipólus helyén. Legyen a  dipólmomentum-
vektor az  síkban. A dipólus „képe” a  pontban van és



dipólmomentuma . A keresett vonzási energiát a dipólus
és „képe” közötti kölcsönhatási energiaként számoljuk, és ez

7. vegyünk két végtelen hosszú,  és  sugarú hengeralakú vezetőt,
amelyek tengelyei párhuzamosak és egymástól  távolságra vannak.
Határozzuk meg az egységnyi hosszra eső kölcsönös kapacitásukat ![11]

4. ábra.

Megoldás. A két henger tere ugyanolyan, mint amilyet két olyan töltött
huzal hozna létre (a hengereken kívüli térségben), amely keresztülmegy az 

 és  pontokon ( fig4. ábra). A huzalok egységnyi hosszára eső 
töltések egyenlőek a hengerek töltéseivel és az , valamint az 
pontoknak az  egyenesen olyan módon kell elhelyezkedniük, hogy a
hengerfelületek ekvipotenciális felületekkel essenek egybe. Ehhez az  és

 távolságoknak az

összefüggéseket kell kielégítenünk, azaz

Ekkor az  és  pontoktól vett távolságok  aránya mindegyik körön
állandó. Az 1. körön



és a 2. körön . Ennek megfelelően, a hengerek potenciáljai:

Ebből kapjuk, hogy a keresett  kölcsönös kapacitás

Abban a speciális esetben, amikor  sugarú henger egy vezető síktól 
távolságra van, a  helyettesítést kell alkalmazni, és a 
határmenetet kell elvégezni, amely az

eredményt adja.

Ha egy üres henger belsejében egy másik üres hengert helyezünk el (
), akkor a külső tartományban nincs elektromos tér, míg a két

henger közötti tér ugyanolyan, mint amilyet két olyan,  és  töltésű
huzal hozna létre, amely átmegy az  pontokon ( 5. ábra). Ugyanazzal a
módszerrel, mint az előbb, az

eredményt kapjuk.



5. ábra.

8. Egy vezető határa végtelen sík, félgömb alakú kiemelkedéssel.
Határozzuk meg a felületi töltéseloszlást!

Megoldás. Az első feladatban kapott

potenciállal rendelkező térben a  sík az  kiemelkedéssel
ekvipotenciális felület, amelyem . Ezért ez egy vezető felület is lehet,
így a fenti formula a vezetőn kívül teret adja meg. A felület sík részén a
töltéseloszlást a

formula adja meg (a -ben szereplő állandónak a  értéket
vettük, ahol  kiemelkedéstől távoli töltéssűrűség). A kiemelkedés
felületén pedig

9. Határozzuk meg egy vékony, henger alakú vezető rúd dipólmomentumát
, ha a rúd hossza , sugara , és az elektromos tér ( ) párhuzamos a
rúd tengelyével.

Megoldás. Legyen  a rúd felületén indukált, egységnyi hosszúságra
vonatkoztatott töltés. A  tengely mutasson a rúd tengelyének irányába, és
az origót vegyük fel a rúd középpontjában. Az a feltétel, hogy a vezető
felületén a potenciál állandó, a következő egyenletet adja:



(itt  azon két sík által bezárt szög, amelyek keresztülmennek a henger
tengelyén és a henger felületén lévő, egymástól  távolságra fekvő egy-egy
ponton). Osszuk az integrált két részre úgy, hogy a 

 azonos átalakítást alkalmazzuk. Mivel ,
ezért azokra a pontokra, amelyek nincsenek túlságosan közel a rúd végéhez:

(itt felhasználtuk, hogy ). Abban az integrálban,
amelyik a  különbséget tartalmazza, az -ben szereplő -et
tartalmazó tagot elhanyagolhatjuk, mivel ez nem teszi divergenssé az
integrált, így

A  mennyiség közel arányos -vel és ebben a közelítésben az integrál
értéke , és végeredményben azt kapjuk, hogy

Ez a kifejezés a rúd két vége közelében nem érvényes, de a keresett
dipólmomentum kiszámításához ez a  tartomány nem is lényeges. A fenti
közelítésben így

(ahol  valamilyen nagy szám), vagy ugyanilyen
pontossággal



10. Határozzuk meg egy üreges vezető gömbszelet kapacitását !

6. ábra.

Megoldás. Vagyük fel az  origót a gömbszelet szélén levő pontban ( 6.
ábra) és hajtsuk végre az  inverziót (  a gömbszelet főmetszetének
átmérője). Ezen transzformáció következtében a gömbszelet egy félsíkba
megy át (amelyet a fig6. ábrán szaggatott vonal jelöl). A félsík merőleges a
gömbszelet  sugarára és keresztülmegy a gömbszelet szélén lévő 
ponton; , ahol  a gömbszelet nyílásszöge. Ha a gömbszeletnek 
töltése van és a potenciálját zérusnak vesszük, akkor  esetén a tér
potenciálja a

kifejezéshez tart. Ennek megfelelően, a transzformált feladatban 
esetén a potenciálra a

viselkedést kapjuk (az első tag egy, az origóban levő  töltésnek
felel meg). Másrészt, a ( (3,22)) képletnek megfelelően



(ez a nulla potenciálú vezető félsík szélétől  távolságra található  töltés
közvetlen környezetének potenciálja). Ha összehasonlítjuk a két kifejezést,
akkor a keresett  kapacitásra vonatkozóan a következő formulát
kapjuk:

(  a gömbszelet sugara).

11. Határozzuk meg a szélek hatásával kapcsolatos korrekciót egy
síkkondenzátor kapacitásának  értékéhez (ahol  a lemez területe
és  a lemezek közötti távolság; .

7. ábra.

Megoldás. A szabad szélek miatt a lemezeken a töltéseloszlás nem
egyenletes. A keresett korrekció meghatározásához első közelítésben azon
pontokat vizsgáljuk a lemezeken, amelyek a szélüktől olyan  távolságra
vannak, hogy . Ha vesszük például a felső lemezt (amely 

 potenciálon van; lásd a fig7a. ábrát), és elhanyagoljuk ennek a
középső síktól (amely ekvipotenciális felület, ahol ) való 
távolságát, akkor a sík két, különböző potenciálú részének határa közelében
kialakuló tér feladatát kell megoldani ( fig7b ábra). Ez a feladat elemi
módon megoldható[12], és végeredményben a töltéssűrűség-többletre (a
széltől távoli  töltéssűrűséghez képest) a

kifejezés adódik, úgyhogy a teljes töltéstöbblet:



(  a lemez kerülete). A logaritmikusan divergens integrál kiszámításakor
felső és alsó határként a  tartomány határait helyettesítjük.

A kapacitás ebből a következő lesz:

A pontosabb számítás (a logaritmus argumentumában szereplő együttható
meghatározása) sokkal bonyolultabb módszerek alkalmazását követeli meg,
és az eredmény még a lemezek alakjától is függ.  sugarú, kör alakú
lemezekre a kapacitás

(Kirchhoff-képlete) .

 

[8] Sokkal több és bonyolultabb feladat megoldása található a következő
könyvekben: Smythe W. R .: Static and dynamic electricity, McGraw-Hill,
N. Y. 1950, ugyanez orosz nyelven:M. I. L 1954, valamint Grinberg G. A.
Izbrannye voproszy matematicseszkoj teorii elektricseszkih i magnitnyh
javlenij. – M.: Izd. AN SzSzSzR, 1948

[9] Ennek a formulának a levezetését a következő könyvekben találhatjuk
meg: Batigin V. V. , Toptigin I. N. , Szbornik zadacs po elektrodinamike –
M.: „Nauka”, 1970, 205, 206; Macdonald H. M.: Electromagnetism – Bell,
London, 1934.

[10] A pontosabb  formulát, amely a  együtthatót tartalmazza a
nagy logaritmusban, valójában nem kaphatjuk meg az említett egyszerű



módszerrel. Pontosabb számítás azonban véletlen körülmények folytán
éppen ehhez a formulához vezet.

[11] A két gömbre vonatkozó analóg feladat nem oldható meg zárt alakban.
A különbség azzal kapcsolatos, hogy két töltött (egyenlő és ellentétes
töltésű) párhuzamos huzal terében az ekvipotenciális felületek körhengerek,
míg két  ponttöltés ekvipotenciális felületei nem gömbök.

[12] Lásd a S.23. §-t; a potenciálra vonatkozó ( (23,2)) formulában az adott
esetben  helyettesítendő.



4.§. Vezető ellipszoid
Töltött vezető ellipszoid terének meghatározását és a homogén külső térben
elhelyezett ellipszoid feladatát ún. ellipszoidkoordináták segítségével oldjuk
meg.

Az ellipszoidkoordináták és a derékszögű koordináták közötti kapcsolat az

1.49. egyenlet - (4,1)

egyenlet adja meg. Ez az egyenlet -ban harmadfokú, három különböző
valós gyöke van , amelyek a következő tartományban fekszenek:

1.50. egyenlet - (4,2)

Ez a három gyök adja meg az  pontok ellipszoid-koordinátáit .
Geometriai jelentésük világosan látszik abból, hogy állandóértékek
felületei ellipszoidok, egy és kétköpenyű hiperboloidok, és ezek mind
konfokálisak az

1.51. egyenlet - (4,3)

ellipszoiddal. A tér minden egyes pontján keresztül megy ezen három
család egyikének egy felülete és a három felület kölcsönösen ortogonális.
Az ellipszoidkoordinátákról a derékszögű koordinátákra transzformáló
formulákat úgy adják meg, hogy egyidejűleg megoldjuk a ( (4,1)) típusú
három egyenletet:



1.52. egyenlet - (4,4)

Ellipszoidkoordinátákban az elemi hossz:

1.53. egyenlet - (4,5)

ahol az

jelölést vezettük be. Ennek megfelelően a Laplace-egyenlet ezekben a
koordinátákban:

1.54. egyenlet - (4,6)

Ha az  féltengelyek közül kettő megegyezik, akkor az
ellipszoidkoordinátarendszer elfajul. Legyen . Ekkor a ( (4,1))
harmadfokú egyenlet másodfokúvá fajul:

1.55. egyenlet - (4,7)



Ezen egyenletnek két gyöke van, amelyek a

intervallumokban fekszenek. Az állandó  és  koordinátafelületek
konfokális, lapított forgási ellipszoidok és egyköpenyű forgási
hiperboloidok leszenk( 8. ábra). Harmadik koordinátaként az ß síkban
fekvő  polárszöget vezetjük be ( ).  esetén a 
ellipszoidkoordináta egy  állandóvá fajul. Kapcsolatát a  szöggel
abból a törvényből kapjuk meg, amely szerint -hez tart, amikor  tart 

-hoz, azaz

1.56. egyenlet - (4,8)

Ez könnyen belátható a ( (4,4)) egyenletekből, vagy közvetlenül
megkapható a ( (4,1)) egyenletből. A  koordináták adják meg a 
koordinátákkal a ( (4,4)) egyenleteknek megfelelően a következő
egyenletek adják:

1.57. egyenlet - (4,9)

A  koordinátákat lapított forgási ellipszoid koordinátáknak nevezzük.
[13]



8. ábra.

Hasonló módon,  esetén az ellipszoidkoordináták az ún. nyújtott
forgási ellipszoid koordinátákká fajulnak. A  és  koordináták az

1.58. egyenlet - (4,10)

egyenlet gyökei, ahol . A és állandó felületek
nyújtott forgási ellipszoidok és kétköpenyű forgási hiperboloidok ( fig9.
ábra). Az  koordináta állandóvá fajul  esetén és

1.59. egyenlet - (4,11)

ahol  az  síkban fekvő polárszög. A  koordináták kapcsolatát az 
koordinátákkal az

1.60. egyenlet - (4,12)

formulák adják meg.



9. ábra.

A lapított forgási ellipszoid koordináta-rendszerben a koordinátafelületek
forgási ellipszoidok és hiperboloidok fókuszai az  síkban lévő 
sugarú körön fekszenek (a fig8. ábrán  ennek a körnek az átmérője).
Vezessünk be egy olyan síkot, amely átmegy a  tengelyen és egy 
ponton. Ez a sík a „fokális kört” két pontjában metszi. Legyen ezen pontok
távolsága -től  és . Ha  a  pont koordinátái, akkor

A  forgási ellipszoid-koordinátákat  és  segítségével a következő
formulák adják:

1.61. egyenlet - (4,13)

A nyújtott forgási ellipszoid koordináta-rendszerben a fókuszok az 
tengelyen fekvő  pontok (a fig9. ábrán az  és  pontok).
Ha  és  ezen pontok távolsága a  ponttól, akkor

és a  forgási ellipszoid koordinátákat az  és  segítségével
ugyanolyan formula fejezi ki, mint a ( (4,13)), ha -t -val helyettesítjük.



Most térjünk vissza a töltött ellipszoid terének problémájához; az ellipszoid
felületét a ( (4,3)) egyenlet adja meg. Ellipszoidkoordinátákban ez a 
felület, ezért nyilvánvaló, hogy ha a tér potenciálját csak  függvényként
keressük, akkor a  állandó ellipszoidfelület, beleértve a vezető felületét
is, automatikusan ekvipotenciális felület lesz. A ( (4,6)) Laplace-egyenlet
ekkor a következő alakot ölti:

ahonnan

Az integrálás felső határát úgy választjuk meg, hogy biztosítsuk a tér
eltűnését a végtelenben. Az  állandót a legegyszerűbben abból a
feltételből határozhatjuk meg, hogy nagy  távolságok esetén a tér átmenjen
a  Coulomb-térbe, ahol  a vezető össztöltése. Az  limesznek a

 határátmenet felel meg, és , amint az következik a ( (4,1))
egyenletből., ha . Másrésztől, nagy  értékekre  és 

. Ebből következik, hogy , tehát

1.62. egyenlet - (4,14)

Az itt álló integrál elsőfajú, elliptikus integrál. A vezető felülete a 
értéknek felel meg, ezért az ellipszoid kapacitására az

1.63. egyenlet - (4,15)



összefüggés adódik.

Az ellipszoid felületén a töltéseloszlást a potenciál normális menti deriváltja
határozza meg:

A ( (4,4)) egyenletek segítségével könnyen meggyőződhetünk arról, hogy
 esetén

ezért

1.64. egyenlet - (4,16)

Forgási ellipszoid esetén a ( (4,14)) és ( (4,15)) integrálok kifejezhetők
elemi függvényekkel. Nyújtott forgási ellipszoidra  a potenciál

1.65. egyenlet - (4,17)

és a kapacitás

1.66. egyenlet - (4,18)

Lapított forgási ellipszoidra  pedig



1.67. egyenlet - (4,19)

Így például köralakú lemezre 

1.68. egyenlet - (4,20)

Most vizsgáljuk meg azt a problémát, amikor egy semleges vezető
ellipszoidot egy homogén külső  elektromos térbe helyezünk. Az
általánosság korlátozása nélkül az  teret az ellipszoid egyik tengelyének
irányában vehetjük fel. Bármely más esetben a teret a három tengely
irányába mutató komponensekre bonthatjuk és az eredő tér a
komponensekből előálló terek szuperpozíciója.

Az  tengely (az ellipszoid  tengelye) irányába mutató  homogén tér
potenciálja ellipszoidkoordinátákban:

1.69. egyenlet - (4,21)

Az ellipszoidon kívül a potenciált  alakban írjuk, ahol  a külső
térnek az ellipszoid által keltett, keresett perturbációját adja, és -t a
következő alakban keressük:

1.70. egyenlet - (4,22)

Ebben a függvényben az -tól és -tól függő tényezők ugyanolyanok, mint
-ban. A függvény ilyen alakja teszi lehetővé, hogy kielégítsük a

határfeltételt a  helyen, tetszőleges  esetén (azaz az ellipszoid



felületén). Ha a ( (4,22)) kifejezést a ( (4,6)) Laplace-egyenletbe
helyettesítjük, -re a következő egyenletet kapjuk:

Ezen egyenlet egyik megoldása:  állandó, a másik:

1.71. egyenlet - (4,23)

Az integrálás felső határát úgy választjuk meg, hogy a végtelenben ( )
a  potenciál nullához tartson. Ez az integrál egy másodfajú elliptikus
integrál. Az ellipszoid felületén értéket kell kapnunk. Ahhoz,
hogy ez a feltétel teljesüljön és tetszőleges  helyen, ezt az
állandót -nak kell választani. -ben az  együtthatót választva (úgy,
hogy  legyen), az ellipszoidon kívüli tér potenciáljára végül a
következő kifejezést kapjuk:

1.72. egyenlet - (4,24)

Írjuk fel a  potenciál alakját az ellipszoidtól nagy  távolságokra. Ekkor a
 koordináta is nagy és , amint azt a ( (4,1)) egyenletből közvetlenül

következik. Ezért

és a  potenciálra



ahol  az ellipszoid térfogata és az , valamint a később
előforduló, ezzel analóg  és  mennyiségeket a következőképp
definiáljuk:

1.73. egyenlet - (4,25)

A -re vonatkozó kifejezés – amint annak lennie is kell – az elektromos
dipólus potenciálja:

ahol az ellipszoid dipólmomentuma

1.74. egyenlet - (4,26)

A dipólmomentumot analóg kifejezés adja meg akkor, amikor az  külső
tér az - vagy a -tengely irányába mutat.

Az  pozitív állandók csak az ellipszóid alakjától függenek és
függetlenek az ellipszoid térfogatától. Ezeket depolarizációs
együtthatóknak nevezzük. [14] A koordinátatengelyek nem esnek össze
szükségképpen az ellipszoid tengelyeivel; ebben az esetben a ( (4,26))
formulát tenzoralakban kell felírni:

1.75. egyenlet - (4,27)



Az  mennyiségek az  másodrendű szimmetrikus tenzor
főértékei. A ( (2,13)) definícióval valóösszehasonlítás azt mutatja, hogy egy
vezető ellipszoid polarizációs tenzora .

Általános esetben, amikor  tetszőleges,  definíciójából
azonnal következik, hogy

1.76. egyenlet - (4,28)

Továbbá, ha összeadjuk az  integrálokat és bevezetjük az 
 integrálási változót, kapjuk, hogy

ahonnan

1.77. egyenlet - (4,29)

tehát a három depolarizációs együttható összege tenzoralakban azt jelenti,
hogy . Mivel ezek az együtthatók pozitívak, közülük egyik sem lehet
nagyobb -nél.

Gömb esetén  a szimmetriából nyilvánvaló, hogy

1.78. egyenlet - (4,30)

Hengerre[15] (  irányú tengellyel, )

1.79. egyenlet - (4,31)



Annak a határesetnek pedig, amikor  (sík lemez), az

nyilvánvaló értékek felelnek meg.

A ( (4,25)) elliptikus integrálokat mindig elemi függvényekkel fejezhetjük
ki, ha az ellipszoid forgásztest. Az  excentricitású, nyújtott
ellipszoidra :

1.80. egyenlet - (4,32)

Ha a forgási ellipszoid közel , akkor közelítőleg

1.81. egyenlet - (4,33)

Lapított forgási ellipszoidra :

1.82. egyenlet - (4,34)

ahol . Ha , akkor

1.83. egyenlet - (4,35)



Feladatok

1. Keressük meg egy töltött,  sugarú, kör alakú vezető lemez terét és
fejezzük ki hengerkoordinátákban! Határozzuk meg a töltéseloszlást a
lemezen!

Megoldás. A töltéseloszlást megkapjuk, ha vesszük a ( (4,16)) formula
olyan határesetét, amikor , és emellett  (ahol 

), összhangban a ( (4,3)) egyenlettel. Ez a

kifejezéshez vezet. A potenciált az egész térben a ( (4,19)) formula adja,
amelybe -t teszünk és -t és -vel fejezzük ki a ( (4,1)) egyenlet
segítségével :

A lemez széle közelében az  és  koordinátákat a  és  koordinátákkal
helyettesítjük, vagyis  (lásd. a 10. ábrát), és
kapjuk, hogy

összhangban a S.3. § 3. feladatában levezetett általános eredménnyel.



10. ábra.

2. Határozzuk meg egy töltött ellipszoid kvadrupólmomentumát !

Megoldás. Egy töltött vezető kvadrupólmomentum-tenzorának definíciója: 
, -ahol e az össztöltés, és a fölülvonás a következő

átlagolást jelöli:

Nyilvánvaló, hogy az ellipszoid tengelyei egyszersmind a  tenor
főtengelyei is. Ha felhasználjuk a ( (4,16)) összefüggést -ra, és az
ellipszoid felületelemére a

kifejezést (  az ellipszoid felületére merőleges egységvektor), akkor
kapjuk, hogy

(az  és  szerinti integrálás kétszer futja be az ellipszoid és az  sík
metszetének területét.) Így



3. Határozzuk meg egy homogén külső térbe helyezett semleges vezető
ellipszoid felületén a töltéseloszlást! Megoldás. Az ( (1,9)) szerint

(a ( (4,5)) képletnek megfelelően, az ellipszoid felületére merőleges
irányban az elemi hossz ). A ( (4,24)) kifejezés segítségével, és
tekintetbe véve, hogy

kapjuk:

Amikor a külső tér iránya az ellipszoid -téngelyeihez képest
tetszőleges,

4. Ugyanaz, mint a 3. feladat, azonban a vezető most egy semleges, 
sugarú, kör alakú sík lemez, amely a térrel párhuzamos.[16] Határozzuk meg
a lemez dipólmomentumát!

Megoldás. Tekintsük a lemezt egy forgási ellipszoid határeseteként, amikor
a  féltengely zérushoz tart. A depolarizációs együttható a -tengely
irányában -hez, az - és -tengely irányában nullához tart a ( (4,34))-ből
következő összefüggés szerint:

A forgási ellipszoid felületére merőleges  egységvektor  kompónense



szerint tart nullához, ezért a felületi töltéssűrűség

ahol  és  a lemez síkjában levő polárkoordináták. A lemez
dipólmomentumát a ( (4,26)) formulából kapjuk:

Megjegyezzük, hogy ez -nel arányos és nem a lemez „térfogatával”.

5. Határozzuk meg a potenciált egy töltetlen vezető forgási ellipszoidon
kívül, ha az ellipszoid szimmetriatengelye párhuzamos a homogén külső
térrel!

Megoldás. Nyújtott forgási ellipszoid esetén (amikor , és az 
külső térerősség az  irányba mutat), kiszámítva a ( (4,24)) formulában
szereplő integrált, kapjuk:

A  koordináta az  és a  koordinátákkal a következő
kapcsolatban áll:

és az ellipszoidon kívüli tartományban .

Egy lapított forgási ellipszoid esetében  az  külső tér a -
tengellyel párhuzamos. Ezért a ( (4,24)) kifejezés integráljaiban 



helyett  írandó és a  kifejezést kell venni. Végeredményben
kapjuk:

ahol

adja meg a kapcsolatot a  koordináta és a  és  koordináták
között.

6. Ugyanaz, mint az 5. feladat, de az ellipszoid szimmetriatengelye most
merőleges a külső térre. Megoldás. Nyújtott forgási ellipszoid esetén
(amikor a külső tér a  tengely irányába mutat):

Lapított forgási ellipszoid esetén (amikor a külső tér az  tengely irányába
mutat):

7. A  fehérben adott  irányú,  homogén külső teret a  helyen
földelt, köralakú nyílást tartalmazó sík vezető határol. Határozzuk meg a
teret és a töltéseloszlást a síkon!

Megoldás. Az  síkot az a sugarú köralakú nyílással, amelynek
középpontja a koordináta-rendszer középpontjában van, egy egyköpenyű
forgási hiperboloid határeseteként tekintjük:



ha . Ezek a hiperboloidok a lapított forgási ellipszoid koordináta-
rendszer  koordinátafelületeinek egyik családját alkotják. A 
derékszögű koordinátát a ( (4,9)) képletnek megfelelően -vel és -val a 

, képlet adja meg, és  pozitív vagy negatív előjellel veendő
aszerint, hogy a felső vagy az alsó féltérre vonatkozik.

Keressük a megoldást  alakban. Ekkor az  függvényre
kapjuk:

(az integrációs állandót nullával tettük egyenlővé, összhangban a 
feltétellel, amikor , azaz amikor ). Itt negatív
argumentumú arctg esetén

nem pedig . Ellenkező esetben a potenciálnak ugrása lenne a
nyílás síkján . Az állandó együtthatót úgy választjuk meg, hogy 

 esetén [azaz, amikor ] 
legyen, és végül kapjuk, hogy a potenciál

A vezető felületen  és a potenciál is zérus, amint annak lennie is kell.

A nyílástól nagy  távolságokra  és a potenciál (a felső
féltérben) a következő alakú lesz:



azaz dipól-típusú terünk van; az ennek megfelelő dipólmomentum
.

A térerősség  szerint csökken és ezért a tér fluxusa egy végtelen távoli
felületen (a  fél- térben) zérus lesz. Ez azt jelenti, hogy az összes
erővonal, amely keresztülmegy a nyíláson, a vezető sík felső oldalán zárul.

A vezető síkon a töltéseloszlást a következő módon számíthatjuk ki:

ahol a felső, ill. az alsó előjelek a sík felső, ill. alsó lapjára vonatkoznak. A 
 koordinátát -val és -vel összekötő

formulának megfelelően, a  síkon . Így a vezető sík
alsó lapján a töltéseloszlást a következő formula adja meg:

 esetén , mint annak lennie is kell. A felső lapon pedig

A sík felső lapján az indukált össztöltés véges, és a következő értéket veszi
fel:



8. Ugyanaz, mint a 7. feladat, de a nyílás most egy  szélességű egyenes
rés. Megoldás. Az  síkot az -tengely mentén elhelyezkedő réssel egy
hiperbolikus henger határesetének tekintjük:

ha . Ezek a hiperbolikus hengerek az ellipszoid koordináta-rendszer
 koordinátafelületeinek egyik családját alkotják. A

derékszögű  koordináta: .

Mint a 7. feladatban, a megoldást itt is a  alakban keressük. Az 
 függvényre kapjuk:

Itt az együtthatót és az integrálási állandót a és  esetekre,
azaz a és  esetekre kirótt  és  feltételek
határozzák meg, és végül kapjuk, hogy

ahol most  előjelét pozitívnak vesszük, a felső és az alsó előjel pedig a
 és a  tartományoknak felel meg. A réstől nagy távolságokra a

felső féltérben , és a potenciál

azaz, kétdimenziós dipól-típusú tér, a rés egységnyi hosszúságára
vonatkoztatva  dipólmomentummal (lásd a S.3. §. 2. feladatában szereplő
formulát).

A vezető síkon a töltéseloszlást a



formula adja meg. A sík felső lapján a rés egységnyi hosszúságára
vonatkoztatott indukált össztöltés:

A rés széle közelében a -ra vonatkozó kifejezésben  és

írható. Ebből  az  síkon bevezetett polárkoordináták a rés szélétől
számítva . Ekkor

egyezésben a S.3. §. 3. feladat eredményével abban az esetben, amikor 
.

 

[13] Itt a szferikus koordináták olyan definícióját használjuk, amelyeknél
ezek a koordináták az ellipszoidkoordináták hatérestei. Az irodalomban más
definíciókat használnak, azonban ezeket könnyen kapcsolatba hozhatjuk az
általunk definíciókkal.

[14] Ugyanezek az együtthatók szerepelnek a küldő elektromos térbe
helyezett dielektromos ellipszoiddal vagy a mágneses térbe helyezett
mágneses ellipszoiddal (8. .) kapcsolatos feladatokban. Forgási
ellipszoidokra és háromtengelyű ellipszoidokra vonatkozó együtthatók
táblázatait és grafikonjait a következő cikkekben találhatjuk meg: E. C.
Stoner , Phil. Mag. (1945) 36, 803, J. A. Osborn , Phys. Rev. (1945) 67,351.



[15] Ezek az értékek gömbre és hengerre természetesen egyezésben vannak
azokkal az eredményekkel, amelyeket a S.3. §. 1. és 2. példájában kaptunk.

[16] A tér irányára merőleges körleMezre a kérdés nyilvánvaló volna; az
elektromos tér homogén marad az egész térben, és a lemez két oldalán

töltések indukálódnak.



5.§.A vezetőre ható erők
Elektromos térben a vezető felületére maga a tér meghatározott erővel hat.
Ezt az erőt könnyen kiszámíthatjuk a következő módon.

Vákuumban az elektromos tér impulzusáram-sűrűségét a jól ísmert
Maxwell-féle feszültségtenzor[17] adja meg:

A test  felületelemére ható erő pedig nem más, mint a kívülről „befolyó”
impulzusáram, azaz  (az előjelet megváltoztatjuk, mivel az 

 normális vektor nem a test belseje felé, hanem a testből kifelé irányul).
Az  mennyiség így az egységnyi felületre ható  erő. Mivel fém
felületén az  térerősségnek csak normális irányú összetevője van, ezért
azt kapjuk, hogy

1.84. egyenlet - (5,1)

vagy beVezetve a felületi töltéssűrűséget,

Így a vezető felületére a felület normálisa mentén kifelé irányuló, „negatív
nyomású” erők hatnak, és ezek nagysága a tér energiasűrűségévél egyenlő.

A vezetőre ható teljes  erőt úgy kapjuk meg, ha az ( (5,1)) erőt integráljuk
a vezető felületére[18]:

1.85. egyenlet - (5,2)



Ezt a mennyiséget azonban kényelmesebben kiszámolhatjuk a mechanika
általános törvényei alapján, ha az  energiát differenciáljuk. Az az erő,
amely a  koordinátatengely irányában hat a vezetőre, éppen , és
itt a deriváltúgy értendő mint az energia megváltozása, amikor a test mint
egész, a  tengely irányával párhuzamosan elmozdul. Az energiát a
vezetőkön lévő töltések (a töltések forrásai) segítségével kell kifejeznünk és
a differenciálástállandó töltések mellett kell végrehajtanunk. Erre az 
indexszel utalunk :

1.86. egyenlet - (5,3)

Hasonló módon, a vezetőre ható teljes forgatónyomaték vetülete egy
tetszőleges tengelyre:

1.87. egyenlet - (5,4)

ahol  a testnek mint egésznek az elforgatási szöge az adott tengely körül.
Abban az esetben, ha az energiát a vezetők potenciáljainak és nem
töltéseinek függvényeként fejezzük ki, az erőknek az energia segítségével
történő számolása speciális meggondolásokat igényel. Arról van szó, hogy
egy vezető elmozdulásakor potenciáljának állandóértéken tartásához
szükséges más testek jelenléte is. Például egy vezető potenciálját
állandóértéken tarthatjuk, ha összekapcsoljuk egy nagy kapacitású másik
vezetővel, azaz egy„töltéstárolóval”. Ha a tárolóból  töltéssel feltöltjük a
vezetőt, akkor a tároló  potenciálja a nagy kapacitás miatt változatlan
marad és csak az energiája csökken -val. Amikor vezetők egész
rendszere kap  töltéseket, akkor a velük összekapcsolt tároló energiájának
megváltozása . -ban viszont csak a vizsgált vezetők energiája



szerepel, a tároló energiája nem. Ebben az értelemben azt mondhatjuk, 
energetikailag nem zárt rendszerre vonatkozik. Így a vezetők rendszerében
– amelyek potenciáljaitállandóértéken tartjuk – a mechanikai energia
szerepét nem , hanem az

1.88. egyenlet - (5,5)

mennyiség játssza. Ha ide a ( (2,2)) kifejezést helyettesítjük, azt találjuk,
hogy és  csak előjelben különböznek egymástól:

1.89. egyenlet - (5,6)

Az  erőt úgy kapjuk meg, hogy -t  szerint differenciáljuk állandó
potenciál mellett, azaz

1.90. egyenlet - (5,7)

A vezetőkre ható erőket tehát úgy kaphatjuk meg, hogy -t vagy állandó
töltések, vagy állandó potenciálok mellett differenciáljuk, és az egyedüli
különbség csak az, hogy a deriváltat negatív előjellel vesszük az első
esetben,és pozitív előjellel a másodikban.

Ugyanezt az eredményt megkaphatjuk formálisabb úton is, ha a következő
differenciális azonosságból indulunk ki:

1.91. egyenlet - (5,8)



amelyben -t a vezetőkön lévő töltések és a  koordináta függvényének
tekintjük. Ez az azonosság azt fejezi ki, hogy . 
helyett a  változókat használva kapjuk, hogy

1.92. egyenlet - (5,9)

ahonnan az ( (5,7))összefüggés is következik.

A S.2. § végén tárgyaltuk egy külső, homogén elektromos térbe helyezett
vezető energiáját. Homogén térben egy semleges vezetőre ható teljes erő
természetesen zérus. Az energiára vonatkozó ( (2,14)) kifejezést azonban
felhasználhatjuk arra is, hogy meghatározzuk azt az erőt, amely egy 
kvázihomogén térben hat a vezetőre – azaz egy olyan térben, amelyik kissé
változik csak a test méretein belül. Egy ilyen térben az energiát első
közelítésben még mindig kiszámíthatjuk a ( (2,14)) formulából és az  erőt
ennek az energiának a gradiense határozza meg:

1.93. egyenlet - (5,10)

Ami a  teljes forgatónyomatékot illeti, az általában még homogén külső
térben sem egyenlő zérussal. A mechanika általános törvényei szerint -t
meghatározhatjuk, ha a test végtelen kis virtuális elfordulását vizsgáljuk. Az
energiaváltozás egy ilyen előfordulás során -val a következő
kapcsolatban van : , ahol  az elfordulás szöge. Homogén
térben a test  szöggel való elfordulása ekvivalens a külső térnek a
testhez képest  szöggel való elfordulásával. Ez esetben a külső
térerősség változása , és az energiaváltozás



Azonban , amint az a ( (2,13)) és ( (2,14)) összevetéséből látható.
Ezért , ahonnan

1.94. egyenlet - (5,11)

összhangban a vákuumra vonatkozó térelméletből jól ismert kifejezéssel.
Ha a vezetőre ható erők eredője és a forgatónyomaték nulla, akkor a vezető
a térben nyugalomban van, és azok a hatások lesznek fontosak, amelyek a
test deformációját (az ún. elektrostrikciót ) eredményezik. A vezető
felületére ható( (5,1)) erők a vezető alak- és térfogatváltozásait idézik elő.
Mivel húzóerőkkel van dolgunk, a test térfogata növekszik. A deformáció
teljes meghatározásához a rugalmasságelmélet egyenleteit kell megoldani a
test felületére ható( (5,1)) erők adott eloszlásából kiindulva. Azonban, ha
minket csak a térfogat változása érdekel, a problémát nagyon egyszerűen
megoldhatjuk.

Ehhez azt kell figyelembe vennünk, hogy ha a deformáció kicsi (amint ez
gyakorlatilag igaz az elektrostrikcióra), akkor az alakváltozás hatása a
térfogatváltozásra másodrendű kicsiny hatás. Ezért első közelítésben a
térfogatváltozást alakváltozás deformáció eredményeként tekinthetjük, azaz
bizonyos  effektív nyomásnövekedés hatására végbement térfogati
növekedésként, amely homogén módon oszlik el a test felületén, és amely
az ( (5,1))-nek megfelelő egzakt eloszlást helyettesíti. A relatív
térfogatváltozást megkapjuk ha -t szorozzuk az anyag
kompresszibilitásával. A  nyomást a jól ismert formula szerint a test 
elektromos energiájának térfogat szerinti deriváltja adja[19]: .

A deformáló teret hozza létre maga a töltött vezető! Ekkor az energia 
, és a nyomás

Egy adott alakú test kapacitása – mint hosszúság dimenziójú mennyiség –
arányos a lineáris kiterjedéssel, azaz -nal. Ezért



1.95. egyenlet - (5,12)

Ha pedig semleges vezetőt helyezünk el homogén, külső  térben, úgy
ennek energiáját a ( (2,14)) formula adja meg, ezért ebben az esetben a
húzófeszültség

1.96. egyenlet - (5,13)

Feladatok

1. Egy kicsi,  kapacitású vezető (  nagyságrendben megegyezik a vezető
kiterjedésével)  távolságra van egy nagy  sugarú vezető gömb
középpontjától. A vezető és a gömb felszíne közötti,  távolságról
feltesszük, hogy nagy -hez képest, azonban nem nagy -hoz képest. A két
vezetőt kapcsolja össze egy vékony huzal úgy, hogy azok egyforma 
potenciálon legyenek. Határozzuk meg a kölcsönös taszítóerőt!

Megoldás. Mivel a  kapacitású vezető kicsi, feltehetjük, hogy potenciálja a
nagy gömb középpontjától  távolságra érvényes  potenciálnak,
valamint a vezetőn levő  töltés keltette  potenciálnak az összege,
ahonnan  vagy . A keresett kölcsönhatási
erő a vezető  töltése, valamint a gömbön levő  töltés közötti Coulomb-
taszítás:

(a kifejezés -ben magasabb rendű tagok erejéig érvényes). Ez az erő 
-nél maximális (ahol értéke ), és ettől a ponttól mindkét
irányban csökken.



2. Töltött vezető gömböt félbevágunk. Határozzuk meg a félgömbök közötti
taszítóerőt![20]

Megoldás. Képzeljük el a félgömböket egy végtelenül keskeny réssel
elválasztva, és határozzuk meg a mindkettőre ható  erőt úgy, hogy a
felületükre integráljuk az  erőt, amely az ( (5,1)) erőnek a
félgömbök szétválasztási síkjára merőleges vetülete. A nyílásban  és a
külső felületen, , ahol a a gömb sugara és e a gömbön levő teljes
töltés. Végeredményben kapjuk, hogy

3. Ugyanaz, mint a 2. feladat, de semleges gömb esetén, és a homogén,
külső térerősség merőleges az elválasztási síkra.

Megoldás. Hasonló az előző feladatához, azzal a különbséggel, hogy a
gömbfelületen  (a S.3. § 1. feladatának megfelelően). A keresett
erő:

4. Határozzuk meg homogén, külső elektromos térbe helyezett vezető gömb
térfogat- és alakváltozását.

Megoldás. A térfogatváltozás , ahol  az anyag térfogati
rugalmassági modulusa és a  nyomást az ( (5,13)) formula adja meg.
Gömb esetében  (  értékére lásd a S.3. § 1. feladatát), és
így

A deformáció eredményeképpen a gömb egy nyújtott forgási ellipszoidba
megy át. Ezen ellipszoid excentricitásának meghatározására a deformációt a
test belsejében homogén tiszta nyírásként tekinthetjük, analóg módon azzal,



ahogyan általános térfogatváltozás esetén a homogén kiterjedés
deformációját vizsgáltuk.

Egy deformált testre az egyensúlyi feltétel úgy fogalmazható meg, hogy
egyensúlyban az elektrosztatikus és rugalmas energia összege minimális.
Az elektrosztatikus energia a ( (2,12)) és ( (4,26)) formuláknak
megfelelően.

ahol  a gömb eredeti sugara,  és  a forgási ellipszoid féltengelyei és

depolarizációs együttható [lásd ( (4,33))].

Mivel a deformáció a tér iránya (az -tengely) körül tengelyszimmetrikus,
ezért csak a deformációs tenzor  és  komponensei nem
egyenlőek nullával. Mivel az alakváltozásra vonatkozó egyensúlyt
vizsgáljuk, a térfogatot változatlannak tekintjük, azaz . A rugalmas
energiát ezért a következő alakban írhatjuk:

ahol  a rugalmas feszültégtenzor (lásd VII. 4. §.). Ismert összefüggés
szerint

ahol  az anyag torziómodulusa és , ezért

Ha minimalizáljuk az  összeget  szerint, kapjuk, hogy



5. Keressük meg a hullámhossz és a frekvencia kapcsolatát egy folyékony
vezető töltött síkfelületén terjedő hullámban ! Határozzuk meg ezen felület
stabilitási feltételét (J. I. Frenkel , 1935)!

Megoldás. Terjedjen a hullám az -tengely mentén és a -tengely mutasson
függőlegesen felfelé. A folyadék felszínén lévő pontok vertikális
elmozdulása . Amikor a felszln nyugalomban van, a
felszín feletti térerősség , és a potenciál , ahol 
a felületi töltéssűrűség. A tér potenciálját az oszcilláló felület felett a
következő alakban írhatjuk:

ahol  egy kis korrekció, amely kielégíti a  egyenletet, és eltűnik,
ha . Magán a felületen a potenciálnak állandó értéket kell felvennie,
amelyet zérusnak veszünk, ahonnan

Az ( (5,1)) összefüggés szerint a töltött folyadékfelületre egy negatív
többletnyomás hat. Ez a nyomás -ben első rendig elmenve

A  állandó tag nem lényeges, mivel a külső állandó nyomásba ezt
beszámíthatjuk. A hidrodinamikai mozgás vizsgálatának módja a
hullámban teljesen analóg a kapilláris hullámok elméletével (lásd VI.
61. §), azzal a különbséggel, hogy itt az előbb említett többletnyomás is
jelen van. A folyadék felszínén a határfeltétel



ahol  a felületi feszültség állandója,  a folyadék sűrűsége,  a folyadék
sebességpotenciálja.  és  még a következő összefüggéssel is
kapcsolódik egymáshoz:

Ha ebben a két összefüggésben elvégezzük a

helyettesítést (  kielégíti a  egyenletet), az  és  mennyiségeket
kiküszöböljük, akkor  és  keresett kapcsolatát kapjuk meg.

1.97. egyenlet - (1)

Ha a folyadék felszíne stabil, az  frekvenciának valósnak kell lennie 
összes értékére (ellenkező esetben létezne pozitív képzetes részű komplex 

, és az  tényező minden határon túl növekedne). Annak feltétele,
hogy az ( (5,5,1)) egyenlet jobb oldala pozitív legyen: ,
ahonnan

Ez a stabilitás feltétele.

6. Keressük meg egy töltött, gömb alakú csepp stabilitási feltételét
(Rayleigh , 1882)!

Megoldás. A csepp elektrosztatikus és felületi energiájának összege



ahol  a folyadék kapilláris állandója,  a csepp kapacitása,  a csepp
felületének nagysága. Instabilitás lép fel (növekvő  esetén) a gömb forgási
ellipszoiddá deformálódása során, amikor  az excentricitás csökkenő
függvénye lesz a csepp adott térfogata mellett. A gömbalak mindig 
szélsőértékének felel meg, ezért a stabilitás feltétele

ahol  és  a forgási ellipszoid féltengelyei és a differenciálást 
állandó mellett hajtjuk végre. Ha felhasználjuk a forgási ellipszoid
felületére vonatkozó ismert formulát és a ( (4,18)) képletet a forgási
ellipszoid kapacitására, hosszadalmas számítás után a következőt kapjuk:

Ez a feltétel kicsiny deformációkra biztosítja a csepp stabilitását, azonban
gyengébb, mint annak feltétele, hogy a csepp stabil legyen nagy
deformációkkal – a csepp két egyenlő (  töltésű és  sugarú) részre
szakadásával – szemben:

 

[17] Lásd a II. 33. §. A  feszültségtenzort olyan előjellel szokták
definiálni, amely ellentétes az impulzusáram-sűrűség tenzorával. Olyan
definíciót fogadtunk el ezen elméleti sorozat más köteteiben is; a II. kötet
S.33. §-ában csak figyelmetlenség miatt használtuk -t ellenkező előjellel.

[18] Az adott esetben ezt a formulát egy olyan felületre alkalmazzuk, amely
szigorúan véve nem esik egybe a test felületével, hanem ahhoz képest egy
kissé el van tolva, hogy kizárjuk az elektromos tér szerkezetének hatását a
felület közelében (lásd S.1. §).



[19] Az így definiált mennyiség az a nyomás, amely a test belső részéből hat
a felületre; az a nyomás pedig, amely a felületre kívülről hat, előjelváltással
adódik.

[20] A 2. és 3. feladatban feltesszük, hogy mindkét félgömb ugyanolyan
potenciálon van.



2. fejezet - II. fejezet
DIELEKTRIKUMOK
ELEKTROSZTATIKÁJA

6.§.Elektrosztatikus tér
dielektrikumokban
Most megvizsgáljuk az állandó elektromos teret az anyagi közegek egy
másik osztályában, a dielektrikumokban. A dielektrikumok alapvető
tulajdonsága, hogy bennük állandó áram nem folyhat. Ezért a vezetőktől
eltérően, dielektrikumokban az állandó térerősségnek egyáltalán nem kell
zérusnak lennie, és olyan egyenleteket kell kapnunk, amelyek leírják ezt a
teret. Ilyen egyenletet kaphatunk, ha átlagoljuk az ( (1,3)) egyenletet,
amiből, amint már korábban is láttuk:

2.1. egyenlet - (6,1)

A második egyenletet úgy kapjuk, hogy átlagoljuk a  egyenletet:

2.2. egyenlet - (6,2)

Tegyük fel, hogy a dielektrikumba nem hoztunk kívülről semmiféle idegen
töltést; ez a leggyakoribb és a legfontosabb eset. Ekkor a dielektrikum
egész térfogatában azösszes töltés zérus, még abban az esetben is, ha a
dielektrikumot elektromos térbe helyezzük:



Ez az integrális összefüggés, amelynek tetszőleges alakú test esetében
teljesülnie kell azt jelenti, hogy az átlagos töltéssűrűséget egy vektor
divergenciájaként írhatjuk fel. Ezt a vektort szokás szerint -vel
jelöljük:

2.3. egyenlet - (6,3)

míg a testen kívül . Valóban, integrálva egy térfogatra, amelyet olyan
felület határol, amely kívülről veszi körül a testet:

A  vektort a test dielektromos polarizációjának (vagy egyszerűen
polarizációnak) nevezzük. Ha a dielektrikumban  különbözik nullától,
polarizáltnak mondjuk. A  vektor nemcsak a ( (6,3)) térfogati
töltéssűrűséget határozza meg, hanem a polarizált dielektrikum felületén
lévő  töltéssűrűséget is. Ha a ( (6,3)) formulát integráljuk egy olyan elemi
hengerre, amelyet a dielektrikum felszínét közrefogó két, végtelen közeli,
egységnyi felületű lap határol, és figyelembe vesszük, hogy a külső térben 

, akkor kapjuk (lásd az ( (1,9)) formula levezetését), hogy

2.4. egyenlet - (6,4)

ahol  a  vektornak a felület külső normális irányába mutató
komponense.

A  vektor fizikai jelentésének megvilágítására vizsgáljuk meg a
dielektrikumban lévő össztöltés teljes dipólmomentumát . A teljes töltéstől
eltérően, ennek a mennyiségnek nem kell nullával egyenlőnek lennie. A
dipólmomentum definíció szerint a következő integrállal egyenlő:



Ha ( (6,3))-ból behelyettesítjük -t és ismét a testet a belsejében tartalmazó
térfogatra integrálunk,

A felület szerinti integrál eltűnik és a második tagban  tehát

2.5. egyenlet - (6,5)

Így a polarizációs vektor a dielektrikum egységnyi térfogatának
dipólmomentuma[21] (vagy – amint mondják –elektromos momentuma ).

Ha a ( (6,3)) formulát ( (6,2))-be helyettesítjük, az elektrosztatikus tér
második egyenletét a következő formában kapjuk meg:

2.6. egyenlet - (6,6)

ahol bevezettünk egy új  mennyiséget a következő definícióval:

2.7. egyenlet - (6,7)

-t elektromos indukciónak nevezzük. A ( (6,6)) egyenletet úgy kaptuk,
hogy átlagoltunk a dielektrikum összetevőihez tartozó töltéssűrűségre. Ha a
dielektrikumba kívülről is viszünk be az anyagától idegen töltéseket (és
ezeket valóditöltéseknek fogjuk nevezni), akkor ezt a töltéssűrűséget hozzá
kell adni a ( (6,6)) egyenlet jobb oldalához:

2.8. egyenlet - (6,8)



Két különböző dielektrikum határfelületén bizonyos határfeltételeknek kell
teljesülni. Az első ilyen határfeltétel ( (6,1))-ből következik. Ha a
határfelület – fizikai tulajdonságait[22] tekintve – homogén, akkor ez a
feltétel megköveteli a térerősség tangenciális komponensének
folytonosságát:

2.9. egyenlet - (6,9)

(lásd az ( (1,7)) feltétel levezetését). A második feltétel a 
egyenletből következik és az indukció normális komponensének
folytonosságát követeli meg:

2.10. egyenlet - (6,10)

Valóban,  normális összetevő ugrása maga után vonná a 
derivált és vele együtt  végtelenné válását.

Egy dielektrikum és egy vezető határán , a normális komponensre
vonatkozó feltételt pedig a ( (6,8)) egyenletből kapjuk meg:

2.11. egyenlet - (6,11)

ahol  a vezető felületén lévő töltéssűrűség [lásd ( (1,8)), ( (1,9))].

 

[21] Megjegyezzük, hogy a ( (6,3)) összefüggés a dielektrikum belsejében,
valamint a  feltétel a dielektrikumon kívül önmagában még nem
határozza meg egyértelműen -t. A dielektrikum belső tartományában még



hozzáadhatunk -hez egy tetszőleges,  alakú vektort. Teljesen csak az
határozza meg -t, ha megállapítjuk kapcsolatait a dipólmomentummal.

[22] Azaz, a szomszédos testek összetétele a hőmérséklet stb. szempontjából
homogén. Ha a dielektrikum kristály, akkor a felületnek egy kristálytani
síknak kell lennie.



7.§. A permittivitás
Ahhoz, hogy ( (6,1)) és ( (6,6)) az elektrosztatikus teret meghatározó teljes
egyenletrendszert alkossanak, ki kell egészítenünk őket a  indukció és az 

 térerősség közötti. összefüggéssel. Az esetek nagy többségében
feltehetjük, hogy ez az összefüggés lineáris; tulajdonképpen -nek az 
hatványai szerinti sorfejtésében az első tagra szorítkozhatunk, ami azzal
függ össze, hogy a külső elektromos tér kicsi a belső molekuláris terekhez
képest.

A  és  közötti lineáris kapcsolat különösen egyszerű lesz abban a
legfontosabb esetben, amikor izotrop dielektrikumról van szó. Nyilvánvaló,
hogy izotrop dielektrikumban a  és  vektoroknak ugyanabba az irányba
kell mutatniok, tehát egyszerűen arányosak egymással:[23]

2.12. egyenlet - (7,1)

Az  együtthatót az anyag permittivitásának (dielektromos állandójának)
nevezzük, és ez az anyag termodinamikai állapotának függvénye. Az
indukcióval együtt a polarizáció is arányos a térerősséggel:

2.13. egyenlet - (7,2)

ahol a  mennyiséget az anyag dielektromos szuszceptibilitásának
nevezzük. Később (a S.14. §-ban) megmutatjuk, hogy a dielektromos
állandó mindig nagyobb -nél; szuszceptibilitás ennek megfelelően mindig
pozitív. Ritkított közeg (gáz) szuszceptibilitását mindig egyenesen
arányosnak vehetjük a közeg sűrűségével.

Két, izotrop dielektrikum határfelületén a ( (6,9)) és ( (6,10)) határfeltételek
a következő alakúak lesznek:



2.14. egyenlet - (7,3)

Így a térerősség normális komponense ugrást szenved, a megfelelő közegek
dielektromos állandójával fordított arányban változik.

Homogén dielektrikumban  állandó, és ekkor a  egyenletből
következik, hogy  is fennáll. A ( (6,3)) definíciónak megfelelően
ez azt jelenti, hogy a térfogati töltéssűrűség egy ilyen testben zérus
(azonban a ( (6,4)) felületi sűrűség általában különbözik nullától). Ha
viszont a dielektrikum nem homogén, akkor a térfogati sűrűség különbözik
nullától:

Ha az  összefüggéssel bevezetjük az elektromos tér
potenciálját, akkor a ( (6,1)) egyenlet automatikusan kielégül, míg a 

 egyenlet a következőt adja:

2.15. egyenlet - (7,4)

Ez az egyenlet csak homogén dielektromos közegben megy át a szokásos
Laplace-egyenletbe . A ( (7,3)) határfeltételeket a következő alakban
írhatjuk át a potenciálra vonatkozó feltételekre:

2.16. egyenlet - (7,5)

(a potenciál tangenciális deriváltjainak a folytonossága a go potenciál
folytonosságával ekvivalens).

Tartományonként homogén dielektromos közegben a ( (7,4)) egyenlet
minden egyes homogén tartományban átmegy a  Laplace-



egyenletbe, úgyhogy a dielektro-mos állandók csak a ( (7,5)) feltételeken
keresztül lépnek be a probléma megoldásába. De ezek a feltételek csak két
érintkező közeg dielektromos állandójának az arányát tartalmazzák. Igy
speciálisan, ha egy  dielektromos állandójú testet egy  dielektromos
állandójú közeg vesz körül, az elektrosztatikus probléma annak a
problémának a megoldására redukálódik, amikor egy  dielektromos
állandójú test van vákuumban.

Most vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogyan módosulnak a vezetők
elektrosztatikus terére vonatkozó, az 1. fejezetben kapott eredmények, ha
ezek a vezetők nem vákuumban, hanem homogén, izotrop dielektromos
közegben vannak. Mindkét esetben fennáll a potenciáleloszlásra, a 
egyenlet, azzal a határfeltétellel, hogy  állandó a vezetők felületén és az
egyedüli különbség csak az, hogy  helyett most

2.17. egyenlet - (7,6)

adja meg a felületi töltéssűrűség és a potenciál közötti összefüggést. A
mondottakból következik hogy töltött vezető terének meghatározása
vákuumban megadja ugyanannak a problémának a megoldását dielektromos
közegre is, a következő formális helyettesítésekkel : vagy 
vagy . Ha a vezetők töltése adott, a potenciál és a térerősség a
vákuumban kapott érték -od részére csökken. A térnek ezt a csökkenését
szemléletesen a vezető töltésének részleges leárnyékolásával
magyarázhatjuk, amely a polarizált dielektrikumnak a vezetővel határos
felületi töltéseitől származik. Ha pedig a vezetők potenciáljait tartjuk
állandóértéken, akkor a tér változatlan marad, de a vezetők töltései -
szorosra nőnek.[24]

Végül megjegyezzük, hogy az elektrosztatikában a semleges vezetőt
formálisan úgy tekinthetjük, mint egy végtelen dielektromos állandójú testet
abban az értelemben, hogy hatása egy külső elektromos térre ugyanaz, mint
egy vele megegyező alakú, olyan dielektrikumnak a hatása amelynek
permittivitása a végtelenhez tart. Valóban, annak következtében, hogy a 
indukcióra vonatkozó határfeltétel véges, -nek végesnek kell maradnia a



testben még  esetén is. Ez azt jelenti, hogy ilyen térben  áll
fenn, összhangban a vezető tulajdonságaival.

Feladatok

1. Határozzuk meg az  ponttöltés által létrehozott teret, ha az  töltés 
távolságra van két különböző dielektrikumsík határfelületétől!

11. ábra.

Megoldás. Legyen az  töltés az  közeg  pontjában, és az elválasztó
síkra vonatkozó tükörképe legyen a  közeg  pontjában ( fig11. ábra).
Keressük az  közegben a teret az  ponttöltéstől és az -ben

levő  fiktív töltéstől származó tér alakjában (lásd a tükörképmódszert a
S.3. §-ban), ahol  és  a megfigyelési pontnak -től, ill. -től való
távolsága. A  közegben a teret az -ban elhelyezkedő  fiktív töltés
tereként keressük:

A határoló síkon  a ( (7,5)) feltételnek kell teljesülnie, amelyből az
alábbi egyenletek következnek:



ahonnan

2.18. egyenlet - (1)

 esetén  és , azaz ugyanarra az eredményre jutunk,
mint amit a S.3. §-ban a vezető sík közelében levő ponttöltés terére
kaptunk. Az  töltésre ható

erő (a képerő) az  taszítóerőnek felel meg.

2. Ugyanaz, mint az 1. feladat, ha a határsíktól  távolságra, azzal
párhuzamosan egy végtelen, töltött egyenes fonál van.

Megoldás. Az előző feladat megoldásával teljesen analóg, azzal a
különbséggel, hogy a két közeg-ban a potenciálok:

ahol  a fonál és„képei” egységnyi hosszának a töltései,  és  a
fonálra merőleges síkban mért távolságok. Az  töltésekre itt is az (
(7,1,1)) összefüggések adódnak, és a fonál egységnyi hosszára ható erő

3. Határozzuk meg azt a teret, amelyet egy  dielektromos állandójú
közegben elhelyezett végtelen, töltött egyenes fonál hoz létre, ha a fonál
párhuzamos egy  dielektromos állandójú, a sugarú hengerrel, és a
henger tengelyétől  ( ) távolságra van.[25]



12. ábra.

Megoldás. Az  közegben úgy keressük a teret, mintha azt a homogén 
dielektromos állandójú közegben az  ponton keresztülmenő (lásd 12.
ábra), egységnyi hosszán  töltéssel rendelkező valódi fonál, valamint az 
és  pontokon keresztülmenő, egységnyi hosszán és  töltésű két,
fiktív fonál hozná létre. Az  pont  távolságra van a kör
középpontjától. Ekkora kerületen fekvő összes pontra az  és az 
pontoktól mért  és  távolságok aránya , így lehetséges tehát,
hogy a kerületre vonatkozó határfeltételek kielégüljenek. A  közegben
pedig úgy keressük a teret, mintha azt egy  dielektrornos állandójú,
homogén közegben az  ponton átmenő fonál  fiktív töltése hozta volna
létre.

Az elválasztó felületre vonatkozó határfeltételeket a 
potenciál és a  (a  egyenlettel összhangban álló)
összefüggéssel definiált  vektorpotenciál segítségével célszerű
megfogalmazni. A kétdimenziós problémában az  vektor  irányába
mutat (amely merőleges az ábra síkjára). Az  tangenciális komponenseire
és  normális komponensére vonatkozó feltételek a

feltételekkel ekvivalensek.

Egy töltött fonál tere  polárkoordinátákban:

[lásd ( (3,18))], ezért a határfeltételek:



ahol a szögeket a fig12. ábra mutatja, és ahol felhasználtuk azt a tényt, hogy
az  és a  háromszögek hasonlóak; innen 

, ezért -re és -re ismét az első feladat (
(7,1,1)) összefüggése adódik. A töltött fonál egységnyi hosszára ható erő 

-vel párhuzamos:

(  taszítóerőnek felel meg). Az  határesetben ez a
kifejezés az első feladatban kapott eredménnyel azonos.

4. Ugyanaz, mint a 3. feladat, azonban a fonál az  dielektromos állandójú
henger belsejében van .

13. ábra.

Megoldás. A  közegben úgy keressük a teret, mintha azt az  ponton
keresztülmenő (lásd 13. ábra), egységnyi hosszán  töltésű valódi fonál,
valamint mosta hengeren kívül levő  ponton keresztúlmenő, egységnyi
hosszán  töltéssel rendelkező fiktív fonál hozta volna létre. Az 
közegben a teret az  és  pontokon keresztülmenő, és  töltésű
fonalak tereként keressük. Ugyanazzal a módszerrel, mint az előző
feladatban, kapjuk, hogy

 esetén a fonál és a henger között fellépő taszítóerő:



5. Mutassuk meg, hogy tetszőleges inhomogén dielektrikumban az 
pontban elhelyezett  ponttöltés által az  pontban létrehozott 
potenciál egyenlő az  pontban elhelyezett, ugyanolyan töltés által az 
pontban létrehozott potenciállal!

Megoldás. A  és a  potenciálok kielégítik a

egyenleteket. Szorozuk meg az első egyenletet -vel, a másodikat pedig 
-val, és vonjuk ki az elsőt a másodikból; ekkor a következő egyenletet

kapjuk:

Ennek az egyenletnek az egész térre vett integrálja adja a keresett
összefüggést: .

 

[23] Ilyen összefüggés, amely feltételezi, hogy  és  egyidejűleg eltűnik,
szigorúan véve csak fizikai tulajdonságait (összetételét, hőmérsékletét stb.)
illetően érvényes homogén dielektrikumokra. Inhomogén testekben  még
akkor is különbözhet zérustól, amikor , és ekkor a test mentén változó
termodinamikai mennyiségek gradiensei határozzák meg. Ezek a tagok
azonban nagyon kicsik, ezért a következőkben inhomogén testek esetén is
használjuk a ( (7,1)) összefüggést.

[24] Ebből következik többek között, hogy ha a kondenzátort
dielektrikummal töltjük ki, akkor a kapacitása -szorosára növekszik.

[25] Dielektromos gömb közelében levő ponttöltés megfelelő feladata nem
oldható meg zárt alakban.



8.§. Dielektromos ellipszoid
Egy külső homogén elektromos térbe helyezett dielektromos ellipszoid
polarizációjának van néhány olyan sajátos tulajdonsága, amely különös
érdekességet ad ennek a problémának.

Vizsgáljunk meg előzetesen egy egyszerű speciális esetet, nevezetesen,
amikor egy külső elektromos  térbe díelektromos gömböt helyezünk.
Jelöljük a gömb dielektromos állandóját -vel, a gömbön kívüli teret
betöltő külső közeg dielektromos állandóját pedig -vel. Válasszuk a
gömbi koordináta-rendszer kezdőpontját a gömb középpontjában és a külső 

 tér irányát polártengelyként. A gömbön kívül a potenciált keressük a
következő alakban:

Az első tag az alkalmazott külső tér potenciálja, a végtelenben eltűnő
második tag adja a gömb által kiváltott, keresett potenciálváltozást (lásd a
S.3. §-ban az 1. feladat megoldását). A gömbön belül a potenciált

alakban keressük. Ez az egyetlen olyan függvény, amely kielégíti a Laplace-
egyenletet , véges marad a gömb középpontjában és csak az  állandó
vektortól függ, amely a probléma egyetlen paramétere.

Az  és  állandókat a gömb felületén érvényes határfeltételek határozzák
meg. Rögtön megjegyezzük azonban, hogy a gömb belsejében kapott 

 térerősség homogén, és a külső térerősségtől csak nagyságában
különbözik.

A potenciál folytonosságának feltételét az



egyenlet adja meg (  a gömb sugara), az indukció normális
komponensének folytonossági feltétele pedig:

-t kiküszöbölve ebből a két egyenletből, kapjuk, hogy

2.19. egyenlet - (8,1)

vagy, ha a  helyettesítést elvégezzük,

2.20. egyenlet - (8,2)

Teljesen hasonló az eljárás egy végtelen dielektromos hengerre vonatkozó
feladat esetében is, amikor a külső elektromos tér merőleges a henger
tengelyére (lásd a 2. feladatot a S.3. §-ban). A henger belsejében a
térerősség ugyanúgy homogén lesz mint az előző példában a gömb
belsejében. Ez a térerősség a következő összefüggést elégíti ki:

2.21. egyenlet - (8,3)

vagy

2.22. egyenlet - (8,4)



A ( (8,1)) és ( (8,3)) összefüggések, amelyekben a gömb vagy a henger 
dielektromos állandója nem lép föl explicite, különösen fontosak, mivel
érvényességük nem függ az  és  közötti lineáris kapcsolattól a test
belsejében. Ezek az egyenletek érvényesek maradnak, bármilyen alakú is az

 és  közötti kapcsolat (például anizotrop testek esetén). Ugyanilyen
jellegük van az analóg összefüggéseknek:

2.23. egyenlet - (8,5)

egy longitudinális térbe helyezett hengerre, és

2.24. egyenlet - (8,6)

egy planparalel lemezre, amely merőleges a külső térre.

Az a tulajdonság, hogy egy külső homogén tér hatására belsejükben
homogén térerősség jön létre, általános jellegzetessége minden
ellipszoidnak, bármilyenek is az ellipszoid  féltengelyeinek az arányai.
A dielektromos ellipszoid polarizációjának a problémáját ellipszoid-
koordináták segítségével oldjuk meg, ugyanúgy, ahogyan a S.4. §-ban tettük
a vezető ellipszoidra vonatkozó megfelelő feladatban.

Az ellipszoidon kívüli potenciált ismét a ( (4,22)) alakban
keressük a (( (4,23))-beli  függvénnyel). Az ellipszoid belsejében
érvényes  potenciálban azonban ilyen típusú függvény nem léphet föl,
mivel ez a függvény nem tesz eleget annak a feltételnek, hogy az ellipszoid
belsejében a térnek mindenhol végesnek kell lennie. Valóban, tekintsük a 

 felületet, amely az xy síknak az ellipszoid belsejében fekvő olyan
ellipszis által határolt része, amelynek féltengelyei  és . 

 esetén a ( (4,23)) integrál -ként viselkedik. A térerősség,
azaz a potenciál gradiense azért  szerint viselkedik, és 
helyen végtelenné válik. Így az ellipszoid belsejében lévő térre egyedül
alkalmas megoldás  állandó, azaz a  potenciált



alakban kell keresni.

Látjuk tehát, hogy a  potenciál csak egy állandó faktorral különbözik a
homogén tér qo potenciáljától, vagyis az ellipszoid belsejében lévő tér is
homogén lesz.

Itt nem írjuk fel az ellipszoidon kívüli térre vonatkozó formulákat. Az
ellipszoid belsejében fellépő homogén teret azonban meg lehet találni a
határfeltételek tényleges felírása nélkül is úgy, hogy felhasználunk néhány,
már ismert eredményt.

Tegyük fel először, hogy az ellipszoid vákuumban van . Ebben az
esetben az  vektorok között (amelyek mind az  irányba
mutatnak) fenn kell állnia egy lineáris összefüggésnek:

ahol az  és  együtthatók csak az ellipszoid alakjától függnek és
függetlenek az ellipszoid  dielektromos állandójától. Egy ilyen
összefüggés létezése a határfeltételekből következik, mint ahogyan azt az
előzőekben a henger és a gömb példáján már láttuk.

 és  meghatározásához megjegyezzük, hogy abban a triviális esetben,
amikor , akkor egyszerűen  és így  Egy másik
speciális eset, amelyre a megoldás már ismert, a vezető ellipszoid esete. A
vezetőben , és  indukciót, bár ennek közvetlen fizikai értelme
nincs, vizsgálhatjuk mint formális mennyiséget, amely a

összefüggés szerint az ellipszoid teljes dipólmomentumával van
kapcsolatban. A ( (4,26))-nak megfelelően, ekkor



lesz, azaz , és ezért . Ily módon a következő
összefüggéshez jutunk:

2.25. egyenlet - (8,7)

vagy

2.26. egyenlet - (8,8)

A  mennyiséget depolarizációs térnek[26] nevezik.

Ugyanilyen összefüggések érvényesek (  együtthatókkal) az - és -
tengelyek irányába mutató terekre is. A ( (8,1)) és ( (8,3)) formulákhoz
hasonlóan, ezek érvényesek, bármilyen alakú kapcsolat is van  és 
között az ellipszoid belsejében.

Az ellipszoid belsejében a teret ( (8,7))-ből kapjuk 
helyettesítéssel:

2.27. egyenlet - (8,9)

és az ellipszoid teljes dipólmomentuma

2.28. egyenlet - (8,10)

Ha a külső térnek mind a három tengely mentén van komponense, akkor
ugyan a tér az ellipszoid belsejében még mindig homogén lesz, azonban
általában nem lesz párhuzamos a külső térrel. A koordinátatengelyek



tetszőleges megválasztása esetén a ( (8,7)) összefüggést, általános esetben,
a következő alakban írhatjuk:

2.29. egyenlet - (8,11)

Abban az esetben, amikor a közeg dielektromos állandója különbözik -től,
az. átmenetet egyszerűen úgy hajtjuk végre, hogy  helyett az 
hányadost írjuk. Ekkor a ( (8,7)) formula a következő alakot ölti:

2.30. egyenlet - (8,12)

Ezt a formulát többek között végtelen kiterjedésű dielektromos közegben
kialakított ellipszoid alakúüreg belső terére is alkalmazhatjuk: ebben az
esetben .

Feladatok[27]

1. Határozzuk meg egy forgási ellipszoidra ható erők forgatónyomatékát
homogén elektromos térben!

Megoldás. A (16,13) általános formula szerint egy ellipszoidra ható
forgatónyomaték , ahol  az ellipszoid dipólmomentuma. A
forgási ellipszoidban a  vektor egy olyan síkban van, amelyik
keresztülmegy a szimmetriatengelyen és az  irányán. A forgatónyomaték
merőleges erre a síkra és abszolút értékét a ( (8,10)) formula segítségével
kapjuk meg:

ahol  az  iránya és a forgási ellipszoid szimmetriatengelye közötti szög,
és  az ezen tengely menti depolarizációs együttható (úgy, hogy a



depolarizációs együtthatók értéke ezen tengelyre merőleges irányokban 
). A forgatónyomaték hatása olyan, hogy a nyújtott 

ellipszoid szimmetriatengelyét a térrel párhuzamos, a lapított 
ellipszoid szimmetriatengelyét pedig a térre merőleges helyzetbe igyekszik
fordítani.

Vezető ellipszoidra 

2. Egy dielektromos üreges gömb (  a gömb dielektromos állandója, a
belső és a külső sugár ,  homogén külső elektromos térben van.
Határozzuk meg a teret az üregben!

Megoldás. Analóg módon azzal, ahogy a nem üreges gömbre vonatkozóan
már megmutattuk, a gömbön kívüli vákuum (  tartomány) és az üreg (
tartomány) potenciáljait a következő alakban keressük:

a dielektromos rétegét (  tartomány) pedig

alakban, ahol az  állandókat -nek és az  kifejezésnek az 
 és a  határokon megkövetelt folytonosságából határozzuk meg.

Ily módon az  térerősség az üregben homogén (a gömbrétegben
viszont az  térerősség inhomogén). Az állandók kiszámítása a következő
eredményhez vezet:



3. Ugyanaz, mint a 2. feladat, de üreges hengerre, amely homogén
transzverzális térben[28] van. Megoldása analóg az előző feladatéval, és a
következő végeredményt kapjuk:

 

[26] Analóg formulák érvényesek homogén külső mágneses térben
elhelyezett (lásd a S.29. §-t) mágnesezett ellipszoidra. Ebben az esetben az 

 együtthatókat lemágnesezési együtthatónak nevezik.

[27] Ennek a paragraftisnak a feladataiban feltesszük, hogy az ellipszoid
vákuumban van.

[28] Longitudinális térben a megoldás magától értetődően, az, hogy .



9.§. Keverék permittivitása
Ha az anyag finom keverék (emulzió vagy porszerű keverék stb.), akkor
vizsgálhatjuk azt az elektromos teret, amelyet az inhomogenitások
méreteihez képest nagy térfogatokra végzett átlagolással kapunk. A keverék
egy ilyen átlagolt térhez képest homogén és izotrop közegnek tekinthető és
így egy effektív dielektromos állandóval jellemezhető; ezt -vel jelöljük.
Ha  és  az ily módon átlagolt térerősség és indukció, akkor definíció
szerint

2.31. egyenlet - (9,1)

Ha a keverék összes részecskéje izotrop, és a részecskék dielektromos
állandója közötti különbségek – a részecskék  dielektromos állandójához
képest - kicsik, akkor  általános alakban kiszámítható az ezekben a
különbségekben másodrendű tagok erejéig.

Írjuk a lokális térerősséget  alakba és a permittivitás legyen 
, ahol

2.32. egyenlet - (9,2)

a térfogat szerinti átlagolással adódik. Ekkor az átlagos indukció

2.33. egyenlet - (9,3)

(mivel definíció szerint , valamint átlagértéke zérus). A nulladrendű
közelítésben ; az első nemnulla korrekciós tag természetesen -ban
másodrendű lesz, amint ez ( (9,3))-ból is látható.



A nem átlagolt  egyenletből – elsőrendű kis tagokig bezárólag

2.34. egyenlet - (9,4)

A ( (9,3)) egyenletben fellépő  szorzat átlagolását két lépésben
végezzük el. Először adott fajtájú, azaz adott -nal rendelkező részecskék
térfogatára átlagolunk. Az ily módon átlagolt  értéket könnyen
megkaphatjuk a ( (9,4)) egyenletből. A keveréknek mint egésznek
izotrópiája következtében

Ha feltesszük, hogy az  vektor az -tengely írányába mutat, akkor (
(9,4))-ből

ahonnan

Tekintettel arra, hogy az  tengely irányát önkényesen választottuk meg,
azért ezt az egyenletet vektoriális alakban írhatjuk:

Ha szorozzuk -vel és végrehajtjuk a keverék összes komponense szerint a
végső átlagolást, kapjuk



Végül, ha behelyettesítjük ezt a kifejezést ( (9,3))-ba, és összehasonlítjuk (
(9,1))-gyel, megkapjuk a keresett eredményt:

2.35. egyenlet - (9,5)

Ezt a formulát más alakban is felírhatjuk, ha észrevesszük, hogy
másodrendű tagokig bezárólag

ezért

2.36. egyenlet - (9,6)

Azt mondhatjuk tehát, hogy ebben a közelítésben  köbgyöke additív.

Egy másik határeset, amelynél egzakt vizsgálat lehetséges, egy emulzió
dielektromos állandója abban az esetben, amikor a közeg  és a
diszpergált fázís  dielektromos állandója között a különbség tetszőleges,
de az utóbbi koncentrációja kicsi; a diszpergált fázis részecskéíről
feltesszük, hogy gömbalakúak.

Az

integrálban az integrandus csak az emulzió részecskéinek belsejében
különbözik nullától. Ezért az integrál az emulzió  térfogatí
koncentrációjával arányos, és kiszámításakor feltehetjük, hogy az emulzíó
részecskéi az átlagos  térrel megegyező külső térben vannak. Ha



felhasználjuk a gömbalakú részecskékre vonatkozó ( (8,2)) formulát, a 
és  közötti arányossági tényezőre a következő kifejezést kapjuk:

2.37. egyenlet - (9,7)

Ez az összefüggés -ben elsőrendű tagokig bezárólag helyes. Amikor és 
 közel egyenlőek, ez a formula egybeesik (a -ben elsőrendűés -

ben másodrendű tagokig bezárólag) azzal az eredménnyel, amelyet a (
(9,5)) formula ad kis értékek mellett.



10.§. Termodinamikai
összefüggések dielektrikumokra
elektromos térben
Az a kérdés, hogy a termodinamikai tulajdonságokat miként befolyásolja az
elektromos tér jelenléte, a vezetők tárgyalásakor fel sem merült. Mivel a
vezető belsejében nincs elektromos tér, ezért a vezető termodinamikai
mennyiségeinek minden megváltozása egyszerűen arra korlátozódik, hogy a
vezető teljes energiája kiegészül az általa létrehozott külső elektromos
térnek az energiájával.[29] Ez a mennyiség általában független a test
termodinamikai állapotától (többek között a hőmérséklettől), és ezért nincs
hatással például a test entrópiájára sem.

Ezzel ellentétben, a dielektrikumba az elektromos tér behatol és így nagy
hatással van annak termodinamikai tulajdonságaira. Ezeknek a
tulajdonságoknak a vizsgálatához mindenekelőtt a termikusan szigetelt
dielektrikumon végzett munkát határozzuk meg, amikor a dielektrikumban
levő teret infinitezimálisan megváltoztatjuk.

Azt az elektromos teret, amelyben a dielektrikumot elhelyeztük, úgy
képzelhetjük el, mintha különböző külső, töltött vezetők hozták volna létre,
és a tér változását ebben az esetben ezen vezetők töltésváltozásának
eredményeként tekinthetjük.[30] Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy
mindössze egy  töltésű és  potenciálú vezetőnk van. A végzett munka,
amikor a vezető töltését egy be infinitezimális mennyiséggel növeljük,

2.38. egyenlet - (10,1)

Ez az a mechanikai munka, amelyet az adott tér a  töltésen végez, amikor
azt a végtelenből (ahol a tér potenciálja zérus)  potenciálkülönbség
befutása után a vezető felületére hozza. A -t átalakítjuk úgy, hogy a



vezetőt körülvevő, dielektrikummal töltött térrészben levő elektromos térrel
fejezzük ki.

Ha  az elektromos indukcióvektornak a vezető felület normálisának
irányába vett komponense – amely a dielektrikumból kifelé és a vezető
belsejébe irányul – akkor a vezető felületi töltéssűrűsége , tehát

Tekintetbe véve, hogy a  potenciál a vezető egész felületén állandó,
írhatjuk, hogy

Az utolsó integrált a vezetőn kívüli teljes térre vesszük. Mivel a variált
térnek, az eredeti térhez hasonlóan, ki kell elégítenie a téregyenletet,

, tehát

Így végül a következő fontos összefüggést kapjuk:

2.39. egyenlet - (10,2)

Hangsúlyozzuk, hogy ebben a formulában az egész térre integrálunk,
beleértve a vákuumot is, ha a dielektrikum nem tölti ki a vezetőn kívüli
egész teret.

A termikusan szigetelt testen végzett munka nem más, mint a test
energiaváltozása állandó entrópia mellett. Ezért a ( (10,2)) kifejezést hozzá
kell adni ahhoz a termodinamikai összefüggéshez, amely a test teljes
energiájának infinitezimális megváltozását adja. Ez utóbbi az elektromos tér
energiáját is tartalmazza. Ha ezt az energiát -val jelöljük, akkor



2.40. egyenlet - (10,3)

(  a test hőmérséklete és  a test entrópiája).[31] Eszerint az ,
teljes szabad energiára vonatkozóan[32]

2.41. egyenlet - (10,4)

Hasonló termodinamikai összefüggéseket írhatunk föl a test egységnyi
térfogatára vonatkozó mennyiségekre. Legyen  és  a test egységnyi
térfogatának belső energiája, entrópiája és tömege. Ismeretes, hogy az
egységnyi térfogat belső energiájára vonatkozó szokásos termodinamikai
összefüggés (ha nincs elektromos tér)

ahol  az anyag kémiai potenciálja.[33] Dielektrikumban, elektromos tér
jelenlétekor ezt még ki kell egészíteni a ( (10,3)) kifejezés integrandusával:

2.42. egyenlet - (10,5)

A dielektrikum egységnyi térfogatának  szabad energiájára
ennek megfelelően:

2.43. egyenlet - (10,6)

A kapott, összefüggések a dielektrikumok termodinamikájának az alapjai.
Látjuk, hogy és  az , illetve, a  mennyiségekkel



kapcsolatos termodinamikai potenciálok. Speciálisan a térerősséget
megkaphatjuk, ha, a  vektor komponensei szerint differenciáljuk ezeket a
potenciálokat:

2.44. egyenlet - (10,7)

A szabad energia ebben a vonatkozásban kényelmesebb, mivel ezt állandó
hőmérséklet mellett kell differenciálni, míg a belső energiát egy kevésbé
kényelmes mennyiséggel, az entrópiával kell kifejeznünk. és  mellett
célszerű olyan termodinamikai potenciálokat beVezetni, amelyekben 
helyett az  vektor komponensei a független változók. Ilyenek az

2.45. egyenlet - (10,8)

mennyiségek; ezek differenciáljai:

2.46. egyenlet - (10,9)

Speciálisan, innen

2.47. egyenlet - (10,10)

Figyeljük meg, hogy a felülvonásos és a felülvonás nélküli termodinamikai
mennyiségek közötti összefüggés pontosan olyan, mint amit már



bevezettünk az S.5. §-ban a vákuumban levő vezetők elektrosztatikus
terének energiájára vonatkozóan. Valóban, az  integrált pontosan
ugyanolyan módon transzformálhatjuk, mint ahogyan azt a S.2. § elején
tettük, felhasználva eközben a  egyenletet a dielektrikum
belsejében és a  határfeltételt a vezetők felületén:

2.48. egyenlet - (10,11)

Ezért például a belső energiára:

2.49. egyenlet - (10,12)

egyezésben az ( (5,5)) definícióval. Hasznos, ha összehasonlítjuk az ezen
mennyiségek infinitezimális változásait megadó formulákat is, amikor 
mennyiségeket a vezetők (a tér forrásai) potenciáljaival és töltéseivel
fejezzük ki. Így a szabad energia variációja (adott hőmérséklet mellett)

2.50. egyenlet - (10,13)

variációjára pedig a következő kifejezést kapjuk:

2.51. egyenlet - (10,14)

A felülvonás nélküli mennyiségekről azt mondhatjuk, hogy ezek a
vezetőkön lévő töllésekkel kapcsolatos termodinamikai potenciálok, míg a



felülvonásos mennyiségek a vezetők potenciáljaival kapcsolatos
termodinamikai potenciálok.

A termodinamikából ismert a különböző termodinamikai potenciáloknak az
a tulajdonsága, hogy a test különböző állapotváltozásaira termodinamikai
egyensúlyi állapotban minimumuk van. Ezen egyensúlyi feltétel
megformulázásakor elektromos tér jelenléte esetén meg kell mondanunk,
hogy az állapotváltozásokat a vezetőknek (a tér forrásainak) állandó töltései
vagy állandó potenciáljai mellett vizsgáljuk. Így, egyensúlyban -nek, ill. 

-nek minimuma van olyan állapotváltozásokra, amelyek állandó
hőmérsékleten és, megfelelően, a vezetők állandó töltései, ill. potenciáljai
mellett mennek végbe (ugyanez igaz az és  energiára a test állandó
entrópiája mellett).

Ha a testben bármely olyan folyamat megy végbe, amely közvetlenül nem
kapcsolódik az elektromos térhez (pl. kémiai reakciók), akkor az ezen
folyamatokkal kapcsolatos egyensúlyi feltételt F minimuma adja meg a test
adott sűrűsége, hőmérséklete és  indukciója mellett, vagy  minimuma
állandó sűrűség, hőmérséklet és  térerősség esetén.

Eddig semmiféle feltevést nem tettünk a  és  közötti összefüggésre
vonatkozóan, vagyis a fent levezetett valamennyi termodinamikai
összefüggés ezen kapcsolat jellegétől függetlenül érvényes. Alkalmazzuk
most ezeket az összefüggéseket izotrop dielektrikumra, ahol a 
kapcsolat lineáris. Ebben az esetben a ( (10,5)) és a ( (10,6)) összefüggések
integrálásával

2.52. egyenlet - (10,15)

ahol és  a tértől mentes dielektrikumra vonatkozik.

Így ebben az esetben a

2.53. egyenlet - (10,16)



mennyiség a dielektromos közeg egységnyi térfogatának a tér jelenlétéből
eredő belsőenergia-változása (adott entrópia- és sűrűségértékek mellett)
vagy szabadenergia-változása (adott hőmérséklet és sűrűség mellett).

Az és  potenciálokra vonatkozó analóg kifejezések:

2.54. egyenlet - (10,17)

Látjuk, hogy az és az  különbségek ebben az esetben csak
előjelben különböznek egymástól, mint ahogyan vákuumban létrehozott
elektromos tér esetén (5. §) is ez volt a helyzet. Dielektromos közegben
azonban ilyen egyszerűösszefüggés csak a és  közötti lineáris
kapcsolat eseténérvényes.

Mivel a következőkben hivatkozni fogunk rájuk, felírjuk az 
entrópiasűrűséget és a  kémiai potenciált megadó formulákat , amelyek a
( (10,15))-ből következnek:

2.55. egyenlet - (10,18)

2.56. egyenlet - (10,19)

Ez a két mennyiség természetesen csak a dielektrikum belsejében
különbözik nullától.



A teljes szabad energiát megkapjuk, ha a ( (10,15)) formulát az egész térre
integráljuk. A ( (10,11)) képlet figyelembevételével

2.57. egyenlet - (10,20)

Ez az utolsó kifejezés formálisan a vákuumban levő vezetők
elektrosztatikus terének energiájával azonos. Ugyanezt az eredményt
megkaphatjuk közvetlenül, ha ( (10,13)) variációjából indulunk ki a
vezetők infinitezimális töltésváltozása mellett. Az adott esetben, amikor
lineáris kapcsolat van és  között, valamennyi téregyenlet és a
határfeltételek is lineárisak. Ezért a vezetők potenciáljainak (mint a
vákuumban levő tér esetén is) a vezetők töltéseitől lineárisan kell
függeniük, és a ( (10,13)) egyenlet integrálása ekkor a (
(10,20))összefüggéshez vezet.

Hangsúlyozzuk, hogy ezekben a megfontolásokban egyáltalán nem tettük
fel, hogy a dielektrikum a vezetőn kívüli egész teret kitölti. Ha azonban ez
így van, úgy továbbmehetünk, és felhasználva a S.7. § végén leírt
eredményeket, az alábbiakat mondhatjuk. Ha a vezetők töltése adott, a
dielektromos közeg jelenléte mind a vezetők potenciálját, mind a térenergiát
(a vákuumban kialakuló térnek megfelelő értékekhez képest -ad részére
csökkenti. Ha pedig a vezetők potenciálját tartjuk állandó értéken, akkor a
tér energiája (a vezetők töltéseivel együtt) -szorosára növekszik.

Feladat

Határozzuk meg egy függőleges síkkondenzátorban a folyadékszint 
emelkedési magasságát!

Megoldás. A kondenzátorlapok adott potenciáljaira -nek minimálisnak
kell lennie, figyelembe véve -nek a folyadékoszlop  energiáját
nehézségi erőtérben. Ebből a feltételből könnyen adódik, hogy



 

[29] Itt figyelmen kívül hagyjuk a töltés és a vezető anyag közötti kötési
energiát; ezt az energiát a S.23. §-ban vizsgáljuk.

[30] A végeredmények, amelyeket megkapunk, csak a dielektrikum
belsejében kialakuló tér értékeit fogják tartalmazni és ezért függetlenek a
tér keletkezésétől. Erre való tekintettel nem töltött vezetők hozzák létre,
hanem például a dielektrikumra helyezett valódi töltések, vagy pedig a
dielektrikum piroelektromos polarizációja (lásd a S.13. §-t).

[31] A ( (10,3)) és ( (10,4)) képletben feltesszük, hogy a test térfogata
állandó. Figyelembe kell azonban venni, hogy elektromos térben a test
általában inhomogénné válik, és ezért a térfogat nem jellemzi a test
állapotát.

[32] Csak akkor van értelme ezt a mennyiséget vizsgálni, amikor a
hőmérséklet a testben állandó.

[33] Lásd V. 24. §. A tömegsűrűség helyett ott az egységnyi térfogatban levő
részecskék  számát használtuk: , ahol  egy részecske (molekula)
tömege. Az egységnyi tömegre vonatkozó  kémiai potenciál egy
szorzóban különbözik az egy részecskére vonatkozó  kémiai potenciáltól:

. Az, hogy az anyagi tömegsűrűségre ugyanazt a  betűt használjuk,
mint a töltéssűrűségre, nem vezethet semmiféle félreértéshez, mivel ez a két
mennyiség soha nem szerepel együtt.



11.§. Dielektromos test teljes
szabad energiája
Az (  teljes szabad energia (vagy az  teljes belső energia), amint azt az
előző paragrafusban definiáltuk, magában foglalja a dielektrikumot
polarizáló külső elektromos tér energiáját is. Ezt a teret úgy lehet
elképzelni, mint amit adott össztöltéssel rendelkező vezetők meghatározott
összessége hoz létre. Az  mennyiséggel együtt érdemes vizsgálni az oly
módon értelmezett teljes szabad energiát, amelyből kizárjuk annak a térnek
az energiáját, amely akkor lenne jelen az egész tartományban, ha a test nem
volna ott. Jelöljük ezt a térerősséget . Ekkor ebben az értelemben a
„teljes” szabad energia

2.58. egyenlet - (11,1)

ahol  a szabad energia sűrűsége. Itt ezt a mennyiséget ugyanazzal az 
betűvel fogjuk jelölni, mint amellyel a S.10. §-ban az  integrált
jelöltük. Hangsúlyoznunk kell, hogy az  két definíciója közötti
különbséget egy olyan mennyiség adja, amely nem függ a dielektrikum
tulajdonságaitól és termodinamikai állapotától, és ezért általában nincs
hatással a vizsgált mennyiségre vonatkozó alapvető differenciális
termodinamikai összefüggésekre sem.[34]

Számítsuk ki  megváltozását a tér infinitezimális változásakor, ha a
változás állandó hőmérsékleten megy végbe, és nem zavarja meg a közeg
termodinamikai egyensúlyát.

Mivel



így

Ezt a kifejezést azonos átalakítással átírhatjuk a következő alakba:

2.59. egyenlet - (11,2)

Az első integrálban felhasználjuk a  egyenlőséget (  az  tér
potenciálja) és parciálisan integrálunk:

Könnyen beláthatjuk, hogy a jobb oldalon levő mindkét integrál zérus. A
térfogati integrálra ez azonnal következik a  és a 
egyenletekből, amelyeknek eleget tesz a tér a dielektrikumban és a
vákuumban. Az első integrált a teret létrehozó vezetők felületén és egy
végtelen távoli felületen kell venni. Ez utóbbi integrál, mint általában, nulla
lesz, és minden egyes vezetőre  állandó, tehát

Az  teret azonban – a definíció szerint – ugyanazok a források hozzák
létre, mint a  indukciójú teret (azaz ugyanazok a vezetők, adott 
össztöltéssel). Ezért mind , mind  ugyanazzal a 
mennyiséggel egyenlő, és így különbségük nulla.

Hasonló módon győződhetünk meg arról, hogy a ( (11,2)) kifejezésben levő
második tag is nullával egyenlő (e célból e tagban az 
helyettesítést alkalmazzuk, és ugyanolyan transzformációkat végzünk).
Végül a következő kifejezés adódik :



2.60. egyenlet - (11,3)

Figyelemre méltó, hogy ebben a kifejezésben az integrálást csak a
dielektromos közeg által elfoglalt térfogatra kell elvégezni, mivel a
dielektríkumon kívül .

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a  integrandust nem
interpretálhatjuk a test szabad energia „sűrűségének” variációjaként oly
módon, mint ahogyan a ( (10,3)) és a ( (10,4)) formulákkal kapcsolatban
tettük. Mindenek előtt ennek a „sűrűségnek” a testen kívül is léteznie kell,
mivel a test jelenléte saját környezetében is eltorzítja a teret. Világos
továbbá az is, hogy a test minden pontjában az energiasűrűség csak az ott
ténylegesen létező tértől függhet, és nem attól a tértől, amely akkor volna
jelen, ha a testet eltávolítanánk. Ha az  külső tér homogén, akkor

2.61. egyenlet - (11,4)

ahol  a test teljes elektromos dipólmomentuma, ezért a szabad energiára
vonatkozó termodinamikai azonosságot ebben az esetben a következő
alakbanírhatjuk:

2.62. egyenlet - (11,5)

A test teljes elektromos momentumát következésképpen a teljes szabad
energia differenciálásával kapjuk meg:

2.63. egyenlet - (11,6)



Megjegyezzük, hogy ezt az utóbbi formulát közvetlenül is megkaphatjuk

általános statisztikus formulából, ahol  a test részecskéiből álló rendszer
Hamilton-operátora, és  azokat a külső feltételeket jellemző paraméter,
amelyek között a test van (lásd V. (11,4) és (15,11)). Egy külső homogén 
térbe helyezett test Hamilton-operátora tartalmaz egy  tagot, amelyben

 a dipólmomentum-operátor, és ha -t választjuk a  paraméternek,
akkor kapjuk a keresett formulát.

Ha  és  között a  lineáris összefüggés áll fenn, akkor hasonlóan
számíthatjuk ki explicit formában nemcsak a  variációt, hanem magát 
is. Így

Ezt a kifejezést azonos átalakítással a következő alakban írhatjuk:

Az egyenlet jobb oldalán az első tag nulla, amiről meggyőződhetünk, ha az 
 helyettesítést elvégezzük és ismét alkalmazzuk az

előzőkben már végrehajtott transzformációt. Ekkor kapjuk, hogy

2.64. egyenlet - (11,7)

Így például, homogén külső térben

2.65. egyenlet - (11,8)



Ezt az utolsó egyenletet a ( (11,3)) összefüggés közvetlen integrálásával is
megkaphatjuk, ha észrevesszük azt, hogy ha az összes téregyenlet lineáris 

, akkor a  elektromos momentumnak is  lineáris függvényének
kell lennie.

A és  komponensek közötti lineáris kapcsolatot a következő formába
lehet írni:

2.66. egyenlet - (11,9)

hasonlóan ahhoz, amint ezt a vezetőkre (2. §) már tettük. A vezetőktől
eltérően azonban a dielektromos test „polarizálhatósága” nemcsak a test
alakjától, hanem dielektromos állandójától is függ. Az  tenzor
szimmetriája (amelyet már aS.2. §-ban említettünk) közvetlenül következik
a ( (11,6))összefüggésből; ehhez elegendő megjegyezni, hogy a

második derivált nem függ a differenciálás sorrendjétől.

A ( (11,7)) formula még egyszerűbb lesz abban a fontos esetben, amikor a
dielektromos állandó értéke nagyon közel van -hez, azaz, amikor a
dielektromos szuszceptibilitás  kicsi. Ebben az esetben az
energia kiszámítáSakor elhanyagolhatjuk a térnek a test jelenléte által
okozott torzulását, azaz feltételezhetjük, hogy

Ekkor

2.67. egyenlet - (11,10)



ahol a test térfogatára kell integrálni. Homogén térben a dipólmomentum
, és a szabad energia:

2.68. egyenlet - (11,11)

Általános esetben, amikor -nek -től való függése tetszőleges, a ( (11,7))
és a ( (11,8)) formulák már nem érvényesek.  kiszámítására ekkor az

2.69. egyenlet - (11,12)

formula célszerű, amelynek levezetése a fenti számításokból nyilvánvaló.
Valóban, a két integrandus különbsége

az  és  helyettesítések után és az egész térre integrálva
ez a kifejezés nulla lesz. Figyeljük meg, hogy a ( (11,12)) egyenletben [mint
a ( (11,7)) egyenletben is] az integrandus a második integrálban a testen
kívül nulla lesz (ahol , ), vagyis csak a test térfogatára
integrálunk.

Feladat

Vezessük le a ( (11,7))-et helyettesítő formulát, ha a test nem vákuumban,
hanem egy  dielektromos állandójú közegben van!

Megoldás. Megismételve erre az esetre az e paragrafusban végrehajtott
transzformációkat, kapjuk, hogy



 

[34] Megjegyezzük, hogy nem volna értelme, ha -ből levonnánk az 
mennyiséget, mivel  az a tér, amelyet a dielektrikum jelenléte már
megváltoztatott, és ezért az  különbséget egyáltalán nem
tekinthetjük a dielektrikum mint olyan, szabadenergia-sűrűségének.



12.§. Izotrop dielektrikumok
elektrostrikciója
Elektromos térbe helyezett szilárd dielektrikumra a nyomás fogalmát nem
lehet úgy definiálni, mint ahogyan egy izotrop testre akkor szokásos, ha
nincs jelen elektromos tér, mivel a dielektrikumra ható erők (amelyeket a
S.15. §- és S.16. §-ban fogunk majd meghatározni) változnak a test mentén,
és anizotropak még akkor is, ha a test maga izotrop. Egy ilyen test
deformációjának (elektrostrikció) pontos meghatározása bonyolult
rugalmasságelméleti feladat.

A feladat azonban sokkal egyszerűbb lesz, ha bennünket csak a test teljes
térfogatváltozása érdekel. Mint arra az S.5. §-ban már rámutattunk, ilyen
esetekben a test alakját változatlannak tekinhetjük, azaz a deformációt
egyenletes térfogatcsökkenésként vagy növekedésként vizsgálhatjuk.

A külső közeg (például az atmoszféra) dielektromos tulajdonságait
elhanyagoljuk, vagyis feltesszük, hogy a testet körülvevő közegre . A
közeg szerepe csak arra korlátozódik, hogy a test felületén egyenletes
nyomást hozzon létre; ezt -vel jelöljük. Ha  a test teljes szabad
energiája , akkor az ismert termodinamikai összefüggésnek megfelelően

és ennek megfelelően a  differenciálra vonatkozó kifejezést a 
taggal kell kiegészíteni. Így homogén külső térben ( (11,5)) helyett

teljesül.

A test teljes termodinamikai potenciálját a szokásos termodinamikai
definíciónak megfelelően vezetjük be:



2.70. egyenlet - (12,1)

Ezen mennyiség differenciálja (homogén külső térben)

2.71. egyenlet - (12,2)

Külső elektromos térben a termodinamikai mennyiségek megváltozása
rendszerint relatíve kicsiny. A kis változások tételének megfelelően [lásd V.
( (15,12))] a szabad energia kis megváltozása (adott T és V esetén) és a
termodinamikai potenciál kis megváltozása (adott  és  esetén) egyenlő
egymással. Ezért ( (11,8)) mintájára felírjuk az analóg

2.72. egyenlet - (12,3)

összefüggést a test termodinamikai potenciáljára, külső homogén térben. Itt
 a tértől mentes testre vonatkozik adott értékek esetén [míg (

(11,8))-ban a test szabad energiája adott és értékékeknél, ha nincs jelen
elektromos tér].

Ha ( (11,9))-nek megfelelően, explicit módon kifejezzük a dipólmomentum 
-től és -től való függését, akkor a ( (12,3))-at a következő formába

írhatjuk át:

2.73. egyenlet - (12,4)

ahol a korrekciós tagot a tértől mentes test állapotegyenlete segítségével a
nyomás és a hőmérséklet függvényeként kell kifejezni. Ez a formula kis
szuszceptibilitású anyagra lényegesen egyszerűbbé válik:



2.74. egyenlet - (12,5)

[lásd ( (11,11))].

A keresett  térfogatváltozást külső térben közvetlenül megkaphatjuk,
ha -t a nyomás szerint differenciáljuk (állandó  és  mellett). Így (
(12,5))-ből kapjuk, hogy

2.75. egyenlet - (12,6)

Ez a mennyiség mind pozitív, mind negatív értéket fölvehet (ellentétben a
vezetők elektrostrikciójával, ahol a térfogat külső tér jelenlétében mindig
nő).

Hasonló módon számíthatjuk ki a külső elektromos tér izotermikus
bekapcsolásakor a dielektrikum által felvett  hőmennyiséget (miközben a
külső nyomást állandó értéken tartjuk).[35]

-nak a hőmérséklet szerinti deriváltja a test entrópiaváltozását adja,
és ha ezt T-vel szorozzuk, megkapjuk a keresett hőmennyiséget. Így (
(12,5))-ből

2.76. egyenlet - (12,7)

adódik;  pozitív értéke hőelnyelésnek felel meg.

Feladatok



1. Határozzuk meg egy dielektromos ellipszoid térfogatváltozását és
hőfelvételét (elektrokalorikus hatás ) ha a homogén elektromos tér
párhuzamos az ellipszoid egyik tengelyével!

Megoldás. A ( (12,3)) és a ( (8,10)) formuláknak megfelelően,

A relatív térfogatváltozás:[36]

és az elektrokalorikus hatás:

ahol  test kompresszibilitása és  a hőtágulási
együttható.

Speciálisan, egy planparalel lemezre, amelyre a tér merőleges, ,
úgyhogy

Longitudinális térben egy ugyanilyen lemezre (vagy bármilyen hengeralakú
testre) , és



2. Határozzuk meg egy planparalel lemez esetén, rá merőleges térben, a
lapjai közt állandó potenciálkülönbségnél vett  hőkapacitás és az állandó
indukciónál vett  hőkapacitás különbségét mindkét esetben a külső
nyomást állandó értéken tartjuk![37]

Megoldás. Az első feladat eredményének megfelelően, a lemez entrópiája

A lemez belsejében az indukció megegyezik a külső térerősséggel: .
Ezért a  hőkapacitás kiszámításához -et állandó  mellett kell
differenciálni. A lemez két lapja közötti potenciálkülönbség ,
ahol  a lapok közötti távolság. A test egyenletes összenyomásakor vagy
kitágulásakor  arányos -nal. Ezért a  hőkapacitás kiszámításához -
et az  szorzat állandó értéken tartása mellett kell differenciálni.
Végeredményben a keresett különbségre a következő kifejezést kapjuk:

3. Határozzuk meg az elektrokalorikus hatást olyan homogén
dielektrikumban, amelynek össztérfogatát állandó értéken tartjuk.

Megoldás. Szigorúan véve, amikor egy testet külső elektromos térbe
helyezünk, a test sűrűsége megváltozik (inhomogén lesz) még akkor is, ha
össztérfogatát állandó értéken tartjuk. A teljes entrópiaváltozás
kiszámításakor azonban ezt a körülményt elhanyagolhatjuk és feltehetjük,
hogy a  sűrűség a test minden pontjában állandó.[38]

A ( (10,18)) összefüggések szerint a test teljes entrópiája

ahol az integrálást a test térfogatára kell kiterjeszteni. Az elnyelt
hőmennyiség:



4. Határozzuk meg a  különbséget (lásd a 2. feladatot), ha a lemez
összetérfogatát állandó értéken tartjuk!

Megoldás. Ha a lemez térfogata (és ezért a vastagsága is) állandó, akkor
mindegy, hogy állandó potenciálkülönbség vagy állandó  térerősség
mellett differenciálunk. A 3. feladatban az entrópiára kapott formula
segítségével adódik, hogy

5. Egy kondenzátor két vezető felületből áll. A közöttük levő  távolság a
felületek méretéhez képest kicsi. A felületek közötti teret egy 
dielektromos állandójú anyaggal töltjük ki. Egy  sugarú és 
dielektromos állandójú gömböt helyezünk a kondenzátorba. Határozzuk
meg a kondenzátor kapacitásváltozását!

Megoldás. Helyezzük el a gömböt a kondenzátorba oly módon, hogy a
lemezek közötti potenciálkülönbség maradjon változatlan. Állandó
potenciálon levő vezetők esetén a szabad enegia szerepét (  játssza. Ha a
gömb nincs jelen, akkor , ahol  a kondenzátor eredeti
kapacitása. Tekintettel arra, hogy a gömb kicsiny, úgy vehetjük hogy azt
egy  térerősségű homogén térbe helyeztük és -nak a változása is
kicsiny. -nak egy kis változása állandó potenciálok mellett egyenlő 
kicsiny változásával, ha a tér forrásainak töltései állandóak. A S.11. §
feladatában kapott formula és a ( (8,2)) formula segítségével kapjuk, hogy

ahonnan a keresett kapacitás



 

[35] Ha pedig a test termikusan izolált, akkor a tér alkalmazása a
hőmérséklet  megváltozásához vezet, ahol , az állandó
nyomás mellett vett hőkapacitás.

[36] Ha , akkor vezető ellipszoid térfogatváltozására a következő
kifejezést kapjuk: . Gömb esetében , és
visszakapjuk az S.5. §. 4. feladatának az eredményét.

[37]  a lemez hőkapacitása, ha állandó síkkondenzátor fegyverzetei közé
helyezzük. Fegyverzetein állandó töltésekkel rendelkező, be nem kapcsolt
kondenzátorban pedig a lemeznek  hőkapacitása lesz.

[38] A  sűrűségváltozás az elektromos térre vonatkozóan másodrendű
mennyiség , és az ezzel kapcsolatos teljes entrópiaváltozás
negyedrendű. Valóban, be-ban lineáris teljes entrópiaváltozásasp ,
de az itt szereplő integrál értéke zérus, mivel a test teljes tömege
változatlan.



13.§. Kristályok dielektromos
tulajdonságai
Anizotrop dielektromos közeg (egy kristály) esetében az elektromos
indukció és a térerősség közötti lineáris kapcsolat bonyolultabb és nem
korlátozódik egyszerű arányosságra.

Egy ilyen összefüggés legáltalánosabb formája

2.77. egyenlet - (13,1)

ahol  egy állandó vektor, és az  mennyiségek egy másodrendű tenzort
alkotnak; ez a dielektromos permeabilitás tenzora (vagy egyszerűen
dielektromos tenzor ). A ( (13,1))-ben szereplő  inhomogén tag nem
jelenik meg minden kristálynál. A kristályszimmetriák legtöbb típusa nem
engedi meg ennek az állandó vektornak a létezését (lásd lejjebb), és ekkor
egyszerűen

2.78. egyenlet - (13,2)

Az  tenzor szimmetrikus:

2.79. egyenlet - (13,3)

Ahhoz, hogy erről meggyőződjünk, elegendő, ha felhasználjuk a ( (10,10))
termodinamikaiösszefüggést és figyelembe vesszük, hogy a



második derivált nem függ a differenciálás sorrendjétől.

Magát -ot [( (13,2)) teljesülése esetén] a következő kifejezés adja meg:

2.80. egyenlet - (13,4)

Az  szabad energia innen

2.81. egyenlet - (13,5)

Mint minden másodrendű szimmetrikus tenzor, az  tenzor is diagonális
alakra hozható a koordinátatengelyek megfelelő megválasztásával. Ezért
általános esetben az  tenzort három független mennyiség, a három
főérték –  – határozza meg. Ezek a mennyiségek mindig
nagyobbak 1-nél, hasonlóan ahhoz, hogy ízotrop testekre  (lásd
S.14. §).

Az  tenzor különböző főértékeínek a száma a kristály szimmetríáitól
függően esetleg kisebb is lehet, mint három.

Triklin, monoklin és rombos rendszerű kristályokban a három főérték
különböző; az ilyen kristályokat kéttengelyű kristályoknak nevezzük.[39]

Triklin rendszerű kristályokban az  tenzor főtengelyeinek iránya nem
függ össze egyértelmű módon semmiféle kristálytani iránnyal. Monoklin
rendszerű kristályokban az egyik főtengely iránya eleve meghatározott:
vagy egybeesik a másodrendű színametriatengellyel, vagy merőleges a
kristály szimmetríasíkjára. Rombos rendszerű kristályokban pedig az 
tenzor mindhárom főtengelye kristálytanilag rögzített.

Továbbmenve, a tetragonálís, romboéderes és hexagonális rendszerű
kristályokban a három főértékből kettő egybeesik, tehát mindössze két
független mennyiség van; az ilyen kristályokat egytengelyű kristályoknak



nevezzük. Ezeknél az egyik főtengely a negyed-, harmad- vagy hatodrendű
kristálytani tengellyel esik egybe, míg a másik két főtengely irányát
tetszőlegesen választhatjuk meg.

Végül a köbös rendszerű kristályokban az  tenzornak mind a három
főértéke azonos, és a főtengelyek iránya tetszőleges. Ez azt jelenti, hogy az 

 tenzor  alakú, tehát egyetlen e skalár határozza meg. Más szavakkal,
a köbös szimmetriájú kristályok dielektromos tulajdonságaikat illetően nem
különböznek az izotrop testektől.

Az  tenzornak ezek az eléggé nyilvánvaló szimmetriatulajdonságai
különösen szemléletessé válnak, ha felhasználjuk a tenzoralgebrából ismert
tenzorellipszoid fogalmát, amelynél a féltengelyek hossza arányos a
másodrendű szimmetrikus tenzorfőértékeivel. Az ellipszoid
szimmetriájának meg kell egyeznie a kristály szimmetriájával. Így
egytengelyű kristályokban a tenzorellipszoid egy forgási ellipszoiddá fajul,
amely teljesen szimmetrikus a hosszirányú tengelyre nézve; hangsúlyozzuk,
hogy a másodrendű szimmetrikus tenzorral definiált kristályfizikai
tulajdonságok szempontjából már egy harmadrendű szimmetríatengely
jelenléte teljes izotrópiával ekvivalens az ezen tengelyre merőleges síkban.
Köbös szimmetriájú kristályok eseten a tenzorellipszoid gömbbé
degenerálódik.

Most vizsgáljuk meg olyan kristályok dielektromos tulajdonságait,
amelyekre ( (13,1))-ben a  állandó tag is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy
a dielektrikum spontán polarizálódik, külső elektromos tér nélkül is.
Ilyenkor piroelektromos testekről beszélünk. A molekuláris terekhez képest
azonban a spontán polarizáció mértéke gyakorlatilag mindig nagyon kicsi.
Ez a körülmény azzal függ össze, hogy  nagy értéke a test belsejében
erős tereket hozna létre, ami energetikailag szerfölött kedvezőtlen volna és
nem felelne meg a termodinamikai egyensúly követelményének.
Ugyanakkor  kis értéke jogossá teszi -nek az  hatványai szerinti
sorfejtését, amelynek a ( (13,1)) kifejezés az első két tagja.

A piroelektromos testekre vonatkozó termodinamikai mennyiségeket
megkapjuk, ha integráljuk a



összefüggést, ahonnan

2.82. egyenlet - (13,6)

A szabad energia

2.83. egyenlet - (13,7)

Megjegyezzük, hogy az -ben fellépő -ben lineáris tag -ből kiesik.[40]

A piroelektromos test teljes szabad energiáját a ( (11,12)) formula alapján
számíthatjuk ki a ( (13,7)) és a ( (13,1)) kifejezések behelyettesítésével. Ha
nincs külső tér, azaz , a következő egyszerű eredmény adódik:

2.84. egyenlet - (13,8)

Megjegyezzük, hogy a piroelektromos test szabad energiája, ha külső tér
nincs jelen, nemcsak a test térfogatától, hanem alakjától is függ (az  térrel
együtt). Mint arra már rámutattunk, piroelektromos jelenség nem jöhet létre
minden kristályszimmetria mellett. Mivel bármely
szimmetriatranszformáció esetén a kristály valamennyi tulajdonságának
változatlannak kell maradnia, ezért nyilvánvaló, hogy csak az a kristály
lehet piroelektromos, amelyben létezik egy olyan irány, amely változatlan
marad (az összes szimmetriatranszformációval szemben nem Változik az
ellenkezőjére). Például ebben az irányban fog feküdni azállandó  vektor.



Ezeknek a feltételeknek csak azok a szimmetriacsoportok tesznek eleget,
amelyek egy tengelyből és a tengelyen keresztülmenő szimmetriasíkokból
tevődnek össze.

Így például azok a kristályok, amelyeknek centrális szimmetriájuk van,
nyilvánvalóan nem lehetnek piroelektromosak. A 32 kristályosztályból
felsoroljuk azokat, amelyekben létezhet piroelektromosság:

triklin rendszer: ,

monoklin rendszer: ,

rombos rendszer: ,

tetragonális rendszer: ,

romboéderes rendszer: ,

hexagonális rendszer: .

Természetesen piroelektromos köbös kristályok nincsenek. Egy  osztályú
kristályban a  piroelektromos vektor iránya nincs kapcsolatban egyetlen
kristálytanilag kitüntetett iránnyal sem;  osztályú kristályban -nak a
szimmetriasíkban kell feküdnie. Az összes többi felsorolt osztályban pedig 

 iránya a szimmetriatengely irányával esik egybe.[41]

Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy megszokott viszonyok között a
piroelektromos kristályok teljes elektromos dipólmomentuma zérus, bár
polarizációjuk nem zérus. Ennek az az oka, hogy a spontán polarizált
dielektrikum belsejében az  térerősség különbözik nullától. Annak
következtében, hogy a testnek mindig van – rendszerint kicsi, de nem zérus
– vezetőképessége, a tér jelenléte áramot idéz elő, amely addig folyik, amíg
a test felszínén képződő szabad töltések el nem tüntetik a test belsejében
levő teret. Ugyanilyen hatást fejtenek ki azok az ionok is, amelyek a
levegőből a test felületére rakódnak le. Kísérletileg akkor figyelhetjük meg
a piroelektromos tulajdonságokat, amikor melegítjük a testet és detektáljuk
a test spontán polarizációjának a változását.



Feladatok

1. Határozzuk meg egy piroelektromos gömb terét vákuumban!

Megoldás. A tér a gömb belsejében homogén, a térerősséget és az indukciót
a  összefüggés kapcsolja össze [mint ahogyan az a ( (8,1))
egyenletből következik, amikor , azaz nincs külső tér). Ezt az
összefüggést ( (13,1))-be helyettesítve a  egyenletet
kapjuk. Ha a koordinátatengelyeket az  tenzor főtengelyei mentén
vesszük fel, akkor ebből az égyenletből adódik

A tér a gömbön kívül a  elektromos momentumú elektromos
dipólus tere.

2. Határozzuk meg egy ponttöltés terét homogén anizotrop közegben![42]

Megoldás. Egy ponttöltés terét a  egyenlet adja meg (a töltés
a koordináta-rendszer origójában van). Anizotrop közegben 

; az  tengelyeket az  tenzor főtengelyei
mentén felvéve, a potenciálra a következő egyenletet kapjuk:

Ez az egyenlet az

2.85. egyenlet - (1)

új változók bevezetésével a következő alakot ölti:



amely formálisan csak abban különbözik a vákuumban érvényes
téregyenlettől, hogy itt  helyett  áll. Ezért

Tenzorjelölésekben pedig, amely független a koordináta-rendszer
választásától:

ahol  az , tenzor determinánsa.

3. Határozzuk meg egy  sugarú vezető gömb kapacitását anizotrop,
dielektromos közegben !

Megoldás. Az ( (13,2,1)) transzformációval egy anizotrop közegben levő e
töltésű gömb terének a meghatározása visszavezethető az  töltésű

ellipszoid terének meghatározására vákuumban.

Felhasználva az ellípszoid potenciáljára vonatkozó ( (4,14)) formulát, a
keresett  kapacitásra a következő összefüggést kapjuk:

4. Határozzuk meg a teret egy anizotrop planparalel lemezben, amely
homogén, külső  térben, van!

Megoldás. A térerősség tangenciális összetevőjére vonatkozó folytonossági
feltételből következik, hogy



ahol  a lemez belsejében kialakuló homogén térerősség,  a lemez
felületére merőleges egységvektor és  egy állandó. Ezt az állandót az
indukcióvektor normális komponensére vonatkozó folytonossági feltételből
határozhatjuk meg: , vagy

ahonnan

ha a külső tér iránya a lemez normálisa (a -tengely) irányába mutat, akkor

Ha a külső tér párhuzamos a lemez síkjával, és az -tengely irányába
mutat:

5. Határozzuk meg a forgatónyomatékot egy anizotrop dielektromos
gömbre , ha a gömb (vákuumban)  külső homogén térben van!

Megoldás. ( (8,2)) szerint a gömb belsejében a térerősség

(analóg kifejezések érvényesek  és -re); az  tengelyeket úgy
választottuk meg, hogy azok az  tenor főtengelyei legyenek. Innen az a
sugarú gömb dipólmomentumának  komponense:

A gömbre ható forgatónyomaték  komponense pedig



és analóg kifejezések írhatók fel -re és -ra.

6. Végtelen anizotrop közegben egy  sugarú gömbüreg van. Fejezzük ki,
az üregben levő teret az üregtől távol a közegben uralkodó  homogén
térrel!

Megoldás. A 2. feladat ( (13,2,1)) transzformációja a közeg potenciáljára
vonatkozó egyenletet a vákuumban érvényes Laplace-egyenletre vezeti
vissza. Az üreg terére vonatkozó egyenletet viszont, éppen ellenkezőleg,
egy  dielektromos állandójú közeg potenciáljának
egyenletébe transzformába, az a sugarú gömböt pedig egy 

 féltengelyekkel rendelkező ellipszoidba. Legyenek 
 az ilyen ellipszoid ( (4,25)) depolarizációs együtthatói . Ha

ezen ellipszoid terére a ( (8,7)) formulát alkalmazzuk, akkor a következő
összefüggést kapjuk:

(analóg összefüggések írhatók fel az és  irányokra). Visszatérve az
eredeti koordinátákra:

és az üreg terére végül is a következő kifejezést kapjuk:

 

[39] Ez az elnevezés a kristályok optikai tulajdonságaival függ össze, lásd a
S.98. és S.99. §-t.



[40] Megjegyezzük, hogy ezekben a formulákban valójában elhanyagoljuk a
piezoelektromos effektust (azaz a belső feszültségek hatását a test
elektromos tulajdonságaira, lásd a S.17. §-t). Ezért az itt közölt formulák
szigorúan véve csak akkor alkalmazhatók, amikor a terek a test minden
részében homogének, és így mód van arra, hogy a testben belső
feszültségek ne lépjenek fel.

[41] Szimmetriafeltételekről beszélve, a kristályos közeget végtelennek
tekintjük. Véges kristály esetén a kristály teljes dipólmomentumának pontos
értéke függhet (ionos kristálynál) attól, hogy milyen kristálytani síkok
mennek át a kristály határán, és egyforma töltésű ionokat tartalmaznak-e
ezek a síkok, vagy pedig elektromosan semlegesek. A makroszkopikus
elektrodinamika keretében azonban, ahol a fizikailag végtelenül kicsiny
térfogatok szerint átlagolunk, természetes a kristály határainak a rácshoz
viszonyított helyzetére is átlagolást érteni. Ilyen átlagolás következtében 
értéke zérus lesz bármely nem-piroelektromos véges kristályban, és nem
fog függeni a felület csiszolásától akkor sem, ha a kristály piroelektromos.

[42] A 2–6. feladatokban feltételezzük, hogy a dielektromos anizotrop közeg
nem-piroelektromos.



14.§. A dielektromos
szuszceptibilitás pozitivitása
Hogy lássuk milyen jellegű az elektromos térbe helyezett dielektrikum
termodinamikai mennyiségeinek függése a permittivitástól, vizsgáljuk meg
a teljes szabad energia elektromos részének megváltozását az 
permittivitás infinitezimális megváltozása esetén.

Izotrop (de nem szükségképpen homogén) dielektrikumra ( (10,20)) szerint

 változása esetén a tér indukciója is megváltozik, és ezért a vizsgált
szabad energia variációja

Az egyenlőség jobb oldalának első tagja megegyezik a ( (10,2))
kifejezéssel, amely a tér forrásainak (azaz, a vezetőkön levő töltéseknek)
infinitezimális megváltozása esetén végzett munkát adja meg. Itt azonban a
tér változását arra az esetre vizsgáljuk, amikor a tér forrásai változatlanok;
ezért ez a tag eltűnik, és így azt kapjuk, hogy

2.86. egyenlet - (14,1)

Ebből a formulából az következik, hogy a közeg permittivitásának
bármilyen növekedése, akár csak a közeg egy részében is, (ha nem
változnak a tér forrásai) a teljes szabad energiát csökkenti. Speciálisan, azt
mondhatjuk, hogy a szabad energia mindig ,csökken, amikor dielektromos



közegbe semleges vezetőket viszünk be, mivel a vezetőket (az
elektrosztatikában) végtelen nagy dielektromos állandójú testeknek
tekinthetjük. Ez a megállapítás általánosítja a S.2. §-ban kimondott azon
tételt, hogy vákuumban az elektrosztatikus tér energiája csökken, amikor
oda semleges vezetőt helyezünk.

A teljes szabad energia csökken abban az esetben is, amikor a végtelenből
töltés megy a dielektromos testre (amit úgy is felfoghatunk, mint az 
dielektromos állandó növekedését a töltés körüli tér egy bizonyos
térfogatában). Ahhoz, hogy ebből azt a következtetést vonhassuk le, hogy
mindenféle töltés vonzódik a dielektrikumhoz, szigorúan véve még azt is
kellene bizonyítanunk, hogy -nek nem lehet minimuma a töltés és a test
közötti bármilyen véges távolság esetén. Ezt az állítást itt nem bizonyítjuk,
már csak azért sem, mivel a töltés és a dielektrikum közötti vonzóerő
fellépését úgy tekintjük, mint a töltés és az általa polarizált dielektrikum
dipólmomentuma kölcsönhatásának eléggé nyilvánvaló következményét.

A ( (14,1)) formulából közvetlenül következtethetünk a dielektromos test
mozgásírá-nyára kvázi-homogén térben (azaz olyan térben, amelyet
állandónak lehet tekinteni a test méretein belül). Ebben az esetben -et
kihozhatjuk az integráljel elé és az.  különbség az -tel arányos
negatív mennyiség lesz. A test, arra törekedve, hogy olyan helyzetet
foglaljon el, amelyben szabad energiája minimális,  növekedésének az
irányában fog elmozdulni.

A ( (14,1)) formulától függetlenül is megmutathatjuk, hogy ha a
dielektromos testet elektromos térbe helyezzük, akkor szabad energiájának
teljes megváltozása negatív.[43] Ez a termodinamikai perturbációszámítás
segítségével mutatható meg, ha a test teljes szabad energiájának a
megváltozását úgy tekinthetjük mint a kvantált energiaszintek külső
elektromos térben létrejövő perturbációjának eredményét. Ezen elmélet
szerint

2.87. egyenlet - (14,2)



[lásd V. ( (32,6))]. Itt  az -edik perturbálatlan energianívó,  a
perturbáló energia mátrixeleme és a felülvonás a

Gibbs-eloszlásnak megfelelő statisztikus átlagolást jelenti. A ( (14,2))
formulában a  tag a térerősségben lineáris, és nullától csak
piroelektromos közegekben különbözik. A minket érdeklő, a térerősségben
másodrendű szabadenergia-változást pedig ezen formula többi tagja adja;
ezek negatív volta nyilvánvaló.

Más részről, a ( (14,2)) képlet levezetéséből világos, hogy az  teljes
szabad energiát benne a S.11. §-ban mondottak szerint kell értelmezni, tehát
belőle le kell vonni azt a térenergiát, amely akkor volna jelen, ha a test
hiányozna. Ezért az  különbséget a ( (11,7)) termodinamikai formula
adja meg. Vizsgáljunk egy hosszú, henger alakú testet, amelyet a homogén,
külső  tér mentén helyezünk el. Ekkor a henger belsejében a tér
megegyezik -vel, és a test polarizációja , tehát

Innen következik, hogy az  különbség csak akkor lesz negatív, ha 
. Megkaptuk tehát a S.7. § említett és már korábban felhasznált

állításunkat, hogy minden test dielektromos állandója nagyobb, mint , azaz
a testek  dielektromos szuszceptibilitásapozitív.

Ugyanilyen módon bizonyíthatóak az  egyenlőtlenségek egy
anizotrop dielektromos közeg  tenzoránakfőértékeire is. Ennek
igazolásához elegendő, ha megvizsgáljuk az egyes főtengelyek irányába
mutató tér energiáját.

 

[43] Itt az elektromos térerősség négyzetével arányos változásra gondolunk.
Emlékezzünk arra, hogy piroelektromos testeknél a szabadenergia-változás



egy, az elektromos térerősségben lineáris tagot is tartalmaz, amely
számunkra most érdektelen.



15.§. Elektromos erők folyékony
dielektrikumban
A tetszőleges inhomogén térbe helyezett dielektrikumra ható
ponderomotoros erők kiszámítása eléggé bonyolult és külön vizsgálatot
igényel folyadékokra (vagy gázokra) és szilárd testekre. Először az
egyszerűbb esettel, a folyékony dielektrikumok vizsgálatával foglalkozunk. 

-vel jelöljük a közeg  térfogatelemére ható erőt, az  vektort
térfogati erősűrűségnek nevezzük.

Mint ismeretes, egy test bármely véges térfogatára ható erők
visszavezethetők az illető térfogat felületére ható erőkre (lásd VII. 2. §.) Ez
az impulzus-megmaradás következménye. A  térfogatú testre ható erő a
test impulzusának az időegységre eső megváltozása. Ez a változás egyenlő
azzal az impulzusmennyiséggel, amely egységnyi idő alatt a test felületén
keresztül belép a térfogatba. Ha az impulzusáram-tenzort  jelöli, akkor

2.88. egyenlet - (15,1)

ahol az egyenlet jobb oldalán álló integrált a  térfogat felületén kell venni.
A  tenzort feszültségi tenzornak nevezzük. Nyilvánvaló, hogy

a  felületelemre ható erő -edik komponense (  a felület normálisának
az egységvektora, amely a vizsgált térfogatból kifelé irányul).

Az adott felületre ható teljes forgatónyomatékot hasonlóan alakíthatjuk át
felületi integrállá az impulzusmomentum megmaradása alapján. Mint
ismeretes, ezt az átalakítást az teszi lehetővé, hogy a feszültségtenzor



szimmetrikus ; ez utóbbi körülmény tehát az
impulzusmomentum-megmaradás tételét fejezi ki.

A ( (15,1)) felületi integrált térfogati integrállá transzformálva kapjuk, hogy

és innen, mivel az integrálási térfogat tetszőleges;

2.89. egyenlet - (15,2)

Ez az az ismert formula, amely a térfogati erőket a feszültségi tenzor
segítségével megadja.

Most kiszámítjuk a feszültségi tenort. A felület minden elemi tartományát
síknak tekinthetjük; ennek környezetében a test tulajdonságait, valamint az
elektromos teret homogénnak tekinthetjük. Ezért, hogy egyszerűsítsük a
levezetést, az általánosság megszorítása nélkül egy összetételét, sűrűségét
és hőmérsékletét tekintve homogén (  vastagságú) planparalel anyagréteget
vizsgálunk, amely homogén elektromos térben van.[44] A szóban forgó teret
úgy képzelhetjük el, mint amit a réteg felületéhez csatlakozó vezető síkok,
kondenzátorlemezek hoznak létre.

Az erők meghatározásának általános módszerét követve, az egyik vezető
síkot (mondjuk a felsőt) vessük alá egy infinitezimális,  párhuzamos
virtuális eltolásnak; a  irány tetszőleges, és nem feltétlenül esik egybe az 

 normális iránnyal. Feltesszük, hogy a vezető potenciálja minden egyes
pontban változatlan marad és hogy a dielektromos réteg ezen elmozdulásból
eredő homogén deformációja izotermikus.

Maga a test (a réteg)  erőt gyakorolt a felületegységre. Ez az erő a
virtuális elmozdulás során  munkát végez. Más részről, az
izotermikus deformáció és a vezetők állandó potenciáljai mellett végzett



munka a  mennyiség csökkenésével, vagy – egységnyi felületre
vonatkoztatva –  csökkenésével egyenlő, így

2.90. egyenlet - (15,3)

A folyadék termodinamikai mennyiségei csak a folyadék sűrűségétől
függenek (adott hőmérséklet és térerősség mellett); az olyan deformációk,
amelyek nem változtatják meg a sűrűséget (nyírások) nincsenek hatással a
termodinamikai állapotra. Ezért folyadékban  izotermikus variációjára a
következőt írhatjuk:

2.91. egyenlet - (15,4)

A réteg sűrűségváltozása összefüggésben áll a vastagság
megváltozásával. A tér variációját pedig a következő módon számolhatjuk.
Egy adott  helyvektorú pontba az az anyag kerül, amely eredetileg az

 pontban volt, ahol  a réteg térfogatában levő részecskék
elmozdulásvektora. Mivel a vizsgált feltételek mellett (homogén
deformációés a vezető síkokon állandó potenciál) az anyag minden egyes
részecskéje elmozdulás esetén is magával viszi a saját potenciálját, így egy
adott pontban a potenciálváltozás

ahol  a deformálatlan réteg belsejében levő homogén térerősség. Mivel
azonban a deformáció homogén,

2.92. egyenlet - (15,5)

ahol  az alsó felülettől való távolság. Ezért a térerősség variációja



2.93. egyenlet - (15,6)

Az összes kapott kifejezést a ( (15,4)) képletbe helyettesítve, és számításba
véve még: azt is, hogy , kapjuk, hogy

amiből végül is a feszültségi tenzor:

2.94. egyenlet - (15,7)

Izotrop közegekben, mint amelyeket itt is vizsgáltunk, és  iránya
egybeesik. Ezért és a ( (15,7)) tenzor – mint ahogyan lennie is
kell – szimmetrikus.[45]

 lineáris kapcsolat esetén

2.95. egyenlet - (15,8)

[lásd ( (10,17))];  az anyag egységnyi térfogatának a szabad energiája
akkor, ha nincs jelen elektromos tér. Az ismert termodinamikai összefüggés
szerint egy gramm anyag szabad energiájának a specifikus térfogat szerinti
deriváltja a nyomás:



 az a nyomás, amely elektromos tér hiányában lenne a
közegben, adott  és  értékek mellett. Ezért, amikor a ( (15,8)) kifejezést
a ( (15,7))-be helyettesítjük, kapjuk, hogy

2.96. egyenlet - (15,9)

Vákuumban ez a kifejezés az elektromos tér ismert, Maxwell-féle
feszültségtenzorába megy át.[46] Azoknak az erőknek, amelyek két,
különböző közeg érintkezési felületén hatnak, egyenlőeknek, de ellenkező
irányúaknak kell lenniük: , ahol a vesszős és vesszőtlen
mennyiség a két közegre vonatkozik. Az és  normális vektorok
kölcsönösen ellentétes irányúak, úgy hogy

2.97. egyenlet - (15,10)

Két izotrop közeg határán a tangenciális erőkomponensek egyenlőségének
feltétele azonosan teljesül. Valóban, ha a ( (15,7)) kifejezést a ( (15,10))-be
helyettesítjük, és a tangenciális komponenseket vesszük, úgy

Ez az egyenlőség egyszerűen már  és  folytonosságából következik. A
normális irányú erőösszetevők egyenlősége viszont nemtriviális feltételt ad
a két közeg közötti nyomáskülönbségre.

Vizsgáljuk a határfelületet egy folyadék és az atmoszféra között (az
utóbbira feltételezhetjük, hogy ). Az atmoszférára vonatkozó
mennyiségeket vonással jelölve, és -ra a ( (15,9)) formulát alkalmazva
kapjuk, hogy



Ha figyelembe vesszük az ; és a 
határfeltételeket, akkor ezt az egyenletet a következő formába írhatjuk át:

2.98. egyenlet - (15,11)

Ez az összefüggés meghatározza a folyadék  sűrűségét a folyadékfelszín
közelében, a benne uralkodó térerősség alapján.

Határozzuk meg most a dielektromos közegben ható térfogati erőket. A (
(15,9)) kifejezést ( (15,2))-nek megfelelően differenciálva, a következőket
kapjuk:

Felhasználva a  egyenletet, az utolsó tagban a
zárójelben található kifejezés a következő összegbe megy át:

és ez nulla, mivel . Így kapjuk, hogy

2.99. egyenlet - (15,12)

(H. Helmholtz , 1881).

Ha a dielektrikum  töltéssűrűséget tartalmaz, akkor az  erő kiegészül
még egy  taggal; mivel , így ez a tag

2.100. egyenlet - (15,13)



Nem kell azonban azt gondolni, hogy ez az eredmény magától értetődő
(lásd aS.16. §-ban a 3. feladatot).

Gázban, mint azt már a S.7. §-ban említettük, feltehetjük, hogy az 
különbségarányos a gáz sűrűségével. Ekkor  és a ( (15,12))
formula egyszerűbb alakot ölt:

2.101. egyenlet - (15,14)

A ( (15,12)) formula – összetételüket tekintve – mind homogén, mind
inhomogén közegekre vonatkozóan érvényes. Az utóbbi esetben  nem,
csak -nak és -nek, hanem a keverék változó koncentrációjának is
függvénye. Homogén összetételű közegben viszont csak  és  függvénye,
és a  mennyiséget a következőképp bonthatjuk fel:

Ekkor a ( (15,12)) kifejezés a következő alakot ölti:

2.102. egyenlet - (15,15)

Ha a test hőmérséklete térben állandó, akkor a harmadik tag nulla lesz és az
első  tagot  taggal helyettesíthetjük (a kémiai potenciálra vonatkozó
ismert termodinamikai összefüggés szerint, ha nincs jelen elektromos tér,
akkor , és

2.103. egyenlet - (15,16)



ahol  az anyag kémiai potenciálja elektromos térben [lásd ( (10,19))-et].

Speciálisan, a mechanikai egyensúly  feltétele állandó hőmérséklet
esetén:

2.104. egyenlet - (15,17)

az általános termodinamikai egyensúlyi feltétellel megegyezésben. Ezt a
feltételt rendszerint még egyszerűbb alakba írhatjuk. A közeg sűrűségének
megváltozása a tér hatására -tel arányos. Ezért, ha tér hiányában a közeg
homogén sűrűségű, a ( (15,15)) formula két utolsó tagjába elektromos tér
jelenlétében is állandót tehetünk; ugyanis a 
lineárisösszefüggést feltételező formulákban  változásának figyelembe
vétele meghaladná a formulák pontosságát. Ekkor a ( (15,15))
egyenlőségből -et nullával egyenlővé téve, az egyensúlyi feltételt állandó
hőmérséklet esetén a következő formában kapjuk meg:

2.105. egyenlet - (15,18)

amely abban különbözik ( (15,17))-től, hogy itt  helyett áll.

Ennek a paragrafusnak a befejezéseként megmutatjuk, hogyan lehet az
erőre vonatkozó ( (15,12)) kifejezést közvetlenül a ( (14,1)) formulából
levezetni, ha nem célunk a feszültségtenzor kiszámítása.

Vizsgáljunk egy végtelen inhomogén dielektromos közeget, amelyet olyan
izotermikus, infinitezimálís deformációnak vetünk alá, amely a végtelenben
nulla lesz. A  variáció két részből áll: 1. az



megváltozásból, amely azzal kapcsolatos, hogy a deformáció
eredményeként az anyagi részecske az  pontból az adott  pontba
megy át, és 2. a

megváltozásból, amely az  pontban az anyag sűrűségváltozásával
kapcsolatos: mint ismeretes (lásd VII. 1. §)  az elemi térfogat relatív
megváltozása, és ezért a sűrűségváltozás . Ily módon a szabad
energia variációja

2.106. egyenlet - (15,19)

az első tag a szabad energia varíációja elektromos tér hiánya esetén. Ha
parciálisan integráljuk ( (15,19))-ben a -t tartalmazó tagokat, és
összehasonlítjuk az eredményt az  erők munkájaként felírt 
szabadenergia-variáció kifejezésével, úgy megkapjuk a ( (15,12)) képletet.

 

[44] Ezáltal a feszültségtenorban minden olyan tagot elhagyunk, amely a
hőmérséklet-, térerősség-stb. gradiensektől függhetne. Ezek a tagok
azonban elhanyagolhatóan kicsinyek azon tagokhoz képest, amelyek nem
tartalmaznak deriváltakat, ugyanolyan értelemben, mint ahogyan bármely,
deriváltakat tartalmazó tag kicsi, amely előfordulhat a  és  közötti
összefüggésben.

[45] Ennél a következtetésnél az a tény, hogy  iránya megegyezik n-nel,
lényegtelen, mivel eleve nyilvánvaló, hogy  csak  irányától függ.

[46] Lásd az S.5. §-ban található 17. lábjegyzetet.



16.§. Elektomos erők szilárd
testekben
Egy szilárd test dielektromos tulajdonságai nemcsak akkor változnak,
amikor a test sűrűsége változik (mint a folyadékok esetében), hanem olyan
deformációk során is, amelyeknél a sűrűség nem változik (nyírások).
Először olyan testeket vizsgálunk, amelyek elektromos tér hiányában
izotropak. Deformáció következtében általában az izotrop test is anizotrop
lesz; ennek eredményeképpen a dielektromos tulajdonságai is
anizotropakká válnak, és ilyenkor az e skalár dielektromos állandó helyébe
az  dielektromos tenzor lép. Egy gyengén deformált test állapotát, mint
ismeretes, az

deformációs tenzor írja le, ahol  a test pontjainak
elmozdulásvektora. Mivel ezek a mennyiségek kicsinyek, ezért az eik
komponensek megváltozásakor elegendő, ha -ban csak az elsőrendű
tagokat vesszük figyelembe. Ennek megfelelően, a deformált test
dielektromos tenzorát a következő formában írhatjuk fel:

2.107. egyenlet - (16,1)

Itt  a deformálatlan test dielektromos állandója és a másik két tag (amely
az és  skalár állandókat tartalmazza) a legáltalánosabb alakja egy olyan
másodrendű tenzornak, amelyet az  komponensekből lineárisan
megkonstruálhatunk.

Nézzük meg, hogy milyen változtatások szükségesek az előző
paragrafusban adott elevezetésben!



Mivel egy szilárd testben  a deformációs tenzor összes komponensétől
függ, így ( (15,4)) helyett

adódik. A vizsgált virtuális elmozdulásnál az  vektort a ( (15,15)) formula
adja, tehát a deformációs tenzor

Ha ezt -be helyettesítjük és figyelembe vesszük, hogy az  tenzor
szimmetrikus (és ezért a  deriváltak is azok), kapjuk, hogy

2.108. egyenlet - (16,2)

Innen nyilvánvaló, hogy a feszültségi tenzorra( (15,7)) helyett a következő
kifejezést[47] kapjuk:

2.109. egyenlet - (16,3)

A ( (16,3)) formula érvényes, bármilyen is a  és  közötti összefüggés.
Egy testre, amely sem nem piroelektromos , sem nem piezoelektromos, és
amelyben  egyenlő -val, -et a ( (13,4)) formula adja meg, és a
keresett deriváltak:

Ezután ( (16,3))-ban mindenhol az  helyettesítést alkalmazva, a
feszültségi tenzorra a következő formulát kapjuk:



2.110. egyenlet - (16,4)

 a feszültségi tenzor akkor, ha nincs jelen elektromos tér, és a
rugalmasságelmélet szokásos formulái szerint a nyújtási és nyírási
modulusok határozzák meg.

Térjünk át most anizotrop szilárd testekre.[48] A fenti érvelést a következők
szerint kell módosítanunk Az anyagi réteg virtuális deformációjánál a
kristálytani tengelyek elfordulást szenvednek, aminek következtében az
elektromos térhez viszonyított helyzetük is megváltozik. A kristály
dielektromos tulajdonságainak anizotrópiájára való tekintettel ez -nek egy
olyan további megváltozásához vezet, amelyet ( (16,2))-ben nem vettünk
figyelembe. Ezen változás kiszámításakor mindegy, hogy mit teszünk fel: a
kristálytengelyek fordulnak-e el az  elektromos térerősséghez képest egy 

 szöggel, vagy az elektromos térerősség  szöggel, a
kristálytengelyekhez képest. Ezen utóbbi megközelítés lesz a
kényelmesebb. Ekkor az általunk korábban vizsgált (15,6) variációhoz kell
adnunk -nek a  szöggel való elforgatás során fellépő megváltozását:

A  szög – deformáció esetén – a  formula segítségével
számítható ki az  elmozdulásvektorból. (Ezt az egyenletet könnyen
megkaphatjuk, ha észrevesszük, hogy ha a test egy  szöggel fordul el,
akkor pontjai vektorral mozdulnak el.) A ( (15,5)) képletből -t
a fenti formulába helyettesítve kapjuk, hogy

és



A ( (16,2)) kifejezésben szereplő első tag a következő alakot ölti:

Innen látható, hogy ( (16,3))-ban az  szorzatot az itt zárójelben álló
összeg felével kell helyettesíteni:

2.111. egyenlet - (16,5)

Megjegyezzük, hogy a kapott kifejezés az és  indexekben automatikusan
szimmetrikus, mint ahogy annak lennie is kell.

Ami a deformált kristály dielektromos tenzorát illeti, az – a két skalár
állandót tartalmazó ( (16,1)) kifejezés helyett – általános esetben a
következő lesz:

2.112. egyenlet - (16,6)

ahol  egy negyedrendű, állandó tenzor, amely szimmetrikus az és 
 indexpárokban (de nem szimmetrikus ezen indexpárok felcserélésével

szemben. Ezen tenzor nullától különböző, független komponenseinek a
száma a kristályszimmetriától, végső soron a kristálytani osztálytól függ.

Most nem írjuk fel a feszültségtenzorra vonatkozó, a ( (16,4))-gyel analóg
formulát, amely ( (16,6)) felhasználásával adódna.

A kapott formulák a szilárd dielektrikum belsejében fellépő feszültségeket
határozzák meg. Ezekre azonban nincs szükségünk, amikor egy külső
elektromos térben levő testre ható  eredő erőt vagy a  teljes
forgatónyomatékot akarjuk meghatározni. Vizsgáljunk egy testet, amely
folyékony (vagy gáz) közegben, nyugalmi helyzetben van. A rá ható eredő
erő egyenlő a felületére vett  integrállal. Mivel az  erő,



folytonos, mindegy, hogy ezt az integrált a ( (16,4)) összefüggés 
értékeiből, vagy a testet körülvevő közegre vonatkozó ( (15,9)) formulából
számoljuk. Tegyük fel, hogy a közeg mechanikai és termikus egyensúlyban
van. Ekkor a számítás még tovább egyszerűsödik, ha figyelembe vesszük a
( (15,18)) egyensúlyi feltételt. E feltétel következtében a ( (15,9))
feszültségi tenzor egy része a térben egyenletes nyomásnak felel meg,
amely állandó, nem ad semmiféle hozzájárulást a testre ható  erőhöz és a 

 forgatónyomatékhoz. Ezek kiszámítására ezért -t a következő
egyszerű formában írhatjuk:

2.113. egyenlet - (16,7)

ahol  az elektromos tér, a folyadékban, és  a folyadék dielektromos
állandója. A ( (16,7)) kifejezés az elektromos tér vákuumban érvényes
Maxwell-féle feszültségi tenzorától csak egy  szorzóban különbözik. Így

Megjegyezzük, hogy – mivel a folyadék egyensúlyban van – ezeket az
integrálokat a kérdéses testet körülvevő bármely, zárt felületre vehetjük (de
természetesen ez nem foglalhat magában olyan töltött testeket, amelyek a
tér forrásai). Az elektromos térben (vákuumban) elhelyezett dielektrikumra
ható eredő erő kiszámításának kérdését más szempontból is
megközelíthetjük, nevezetesen, ha ezt az erőt nem a tényleges, hanem azon

 térerősség segítségével fejezzük ki, amelyet az adott források akkor
hoznának létre, ha nincs jelen dielektrikum; ez az a „külső tér”, amelybe a
testet bevisszük. Feltesszük, hogy a teret létrehozó töltéseloszlás nem
változik meg, amikor a testet elhelyezzük a térben. Ez a feltétel
gyakorlatilag nem teljesül például akkor, ha a töltések egy kiterjedt vezető
felületén helyezkednek el és a dielektrikumot tőle véges távolságra
helyezzük el.



A test mint egész, virtuális transzlációja esetén egy infinitezimális 
távolságra a test teljes szabad energiájának variációja ( (11,3)) szerint:

ahol

az  elektromos tér változása a test bármely, adott pontjára vonatkozóan.
Mivel  állandó és , így

ezért

Más részről , és így a keresett erőre a következő képletet[49]

kapjuk:

2.114. egyenlet - (16,10)

Hasonló módon határozhatjuk meg a testre ható teljes forgatónyomatékot.
Nem végezzük el a megfelelő számításokat, csupán a végeredményt adjuk
meg:

2.115. egyenlet - (16,11)

Kvázihomogén tér esetén, amelyet állandónak tekinthetünk a testen belül, a
( (16,10)) formula első közelítésben a következőt adja:



2.116. egyenlet - (16,12)

ahol  a polarizált dielektrikum teljes dipólmomentuma; ezt az eredményt
természetesen megkaphattuk volna a ( (11,8)) kifejezésből is  közvetlen
differenciálásával. A ( (16,11)) formulában első közelítésben az első taghoz
képest a másodikat általában elhanyagoljuk és így a

2.117. egyenlet - (16,13)

természetes eredményre jutunk.

Feladatok

1. Homogén, külső  térbe helyezett a sugarú dielektromos gömböt
félbevágunk egy, a térre merőleges síkkal. Határozzuk meg a félgömbök
között ható vonzóerőt!

Megoldás. Képzeljük a félgömböket végtelen keskeny réssel szétválasztva,
és határozzuk meg az erőt a ( (16,8)) formula alapján; legyen !
Végezzük el a formulában szereplő integrálást a félgömb felületére;  az
elektromos térerősség vákuumban a felületnél. ( (8,2)) szerint az 
térerősség a gömb belsejében homogén és  (ahol  a gömb
permittivitása). A résben az elektromos tér merőleges a felületre és

A gömb külső felületén ugyanakkor



ahol  a helyvektor és  iránya által bezárt szög. Az integrál kiszámítása
vonzóerőre vezet, melynek nagysága[50]

2. Határozzuk meg homogén külső elektromos térben egy dielektromos
gömb alakváltozását.

Megoldása hasonló az S.5. § 4. feladatának megoldásához. Az alakváltozás
meghatározásakor feltesszük, hogy a gömb térfogata változatlan marad.[51]

A szabad energia rugalmas részét ugyanolyan kifejezés adja meg, mint az
S.5. § 4. feladatában, az elektromos részt pedig a következő kifejezés írja
le:

(lásd a ( (8,9)) egyenletet), mig  irányában a permittivitás ( (16,1)) szerint

A teljes szabad energia minimumfeltételéből kapjuk (a keresett mennyiség
kicsiny voltának figyelembevételével):

 esetén ez a kifejezés a vezető gömbre vonatkozó eredménybe megy
át.

3. Határozzuk meg a térfogati erőket egy izotrop szilárd dielektrikumban –
amelyről feltesszük, hogy homogén – amikor a dielektrikumban valódi
töltések is vannak!

Megoldás. Feltéve, hogy  és  állandók, valamint felhasználva a



egyenleteket, ( (16,4))-ből kapjuk:

 

[47] Az  mennyiség ebben a formulában és az összes előző formulában is a
test egységnyi térfogatára vonatkoztatott szabad energia. A
rugalmasságelméletben azonban némiképp eltérő definíciót használnak: a
termodinamikai mennyiségek a deformálatlan test egységnyi térfogatában
levő anyagmennyiségre vonatkoznak, amelynek a deformáció után kissé
más lehet a térfogata. Az egyik definícióról úgy térhetünk át könnyen a
másikra, ha az  tenzor segítségével a deformációnál a relatív
térfogatváltozást fejezzük ki (tekintettel arra, hogy a ( (16,3)) kifejezésben
az  szerinti derivált szerepel, ezt úgy kell megvalósítani, hogy a
másodrendű tagokat is figyelembe vesszük). Végeredményben a ( (16,3))
kifejezés jobb oldalán álló első két tag – a rugalmasságelmélet ismert
formulájával összhangban – egy  alakú taggá foglalható össze.

[48] A S.16. §-ban látni fogjuk, hogy a kristályokban fellépő elektróstrikciós
jelenség, meghatározott szimmetriatípusok esetén, lényegesen különbözik
az izotrop testek elektrostrikciójától . Az ilyen kristályokat piezoelektromos
kristályoknak nevezik. Itt azonban csak a nem-piezoelektromos
kristályokban fellépő elektrostrikcióról lesz szó.

[49] Hangsúlyozzuk azonban, hogy ebben az integrálban az integrandust
nem értelmezhetjük térfogati erősűrűségként. Arról van szó, hogy a
dielektrikumban a helyi erők nemcsak az tértől származnak, hanem a benne
létrejövő belső saját terektől is, amelyek az impulzusmegmaradás tétele
miatt semmiféle hozzájárulást nem adnak a teljes erőhöz, de befolyásolják a
test térfogati erőeloszlását.

[50] Az csak véletlen, hogy ennek a kifejezésnek az  határesete
megegyezik a S.5. §. 3. feladat vezető gömbre kapott eredményével



(valójában még az erők iránya is ellentétes). A két eset fizikailag
nyilvánvalóan nem ekvivalens, mivel ott az ugyanazon potenciálon levő két
vezető félgömb közötti nyílásban nincs elektromos tér, az itt vizsgált
feladatban viszont van.

[51] A térfogatváltozást a S.12. §. 1. feladatában határoztuk meg.



17.§. Piezoelektromos testek
Elektromos térben az izotrop dielektrikumban fellépő belső feszültségek a
tér négyzetével arányosak. Ugyanilyen hatást tapasztalunk egy sor
kristálytani osztályhoz tartozó kristályban is. Meghatározott
szimmetriatípusokra azonban a kristályok elektrostrikciós tulajdonságainak
ettől lényegesen eltérő jellege van. Az elektromos térben fellépő belső
feszültségek ezekben a testekben (piezoelektromos testek) a tér első
hatványával arányosak. A megfelelő fordított effektus is fellép: a
piezoelektromos test deformációját a testben a deformációval arányos tér
fellépése kíséri.

Mivel egy piezoelektromos testben csak az alapvető lineáris effektus
lényeges, ezért a ( (16,5)) általános formulában elhanyagolhatjuk a térben
kvadratikus tagokat. Ekkor

Ebben a paragrafusban a következőkben a deformálatlan test egységnyi
térfogatában foglalt anyagmennyiségre vonatkozó termodinamikai
mennyiségeket fogjuk használni (lásd a 27. lábjegyzetet). -et ebben az
értelemben véve, egyszerűen írhatjuk, hogy

2.118. egyenlet - (17,1)

Ennek megfelelően a  differenciáira vonatkozó termodinamikai
összefüggés

2.119. egyenlet - (17,2)



Az utolsó taggal kapcsolatban a következő megjegyzést kell tennünk: ebben
a formában ez a tag (amelyet ( (10,9))-ből vettünk) szigorúan véve a
deformált testegységnyi térfogatára vonatkozik. Amikor ezt nem vesszük
figyelembe, hibát követünk el, amely azonban piezoelektromos testek
esetében a ( (17,2))-ben levő többi tagnál magasabb-rendűen kicsi
mennyiség.

( (17,2))-ben a független változó szerepét az  tenor komponensei
játsszák. Célszerűbb néha ezek helyett  komponenseit használni, ezért az
alábbi módon definiált termodinamikai potenciált vezetjük be:

2.120. egyenlet - (17,3)

Ennek a mennyiségnek a differenciálja

2.121. egyenlet - (17,4)

Hangsúlyozzuk, hogy a ( (17,3))és ( (17,4)) formuláknak megfelelő
termodinamikai potenciál bevezetése az elektrodinamikában a (
(17,1))összefüggés érvényességén alapul, és ezért csak piezoelektromos
testekre vonatkozóan lehetséges.

Miután definiáltuk a szükséges termodinamikai mennyiségeket, áttérünk a
kristályok piezoelektromos tulajdonságainak a leírására. Független
változóként -t és -t vesszük, a  indukciót mint ezek függvényét kell
vizsgálnunk, és ennek a függvénynek a sorfejtésében csak a független
változókban lineáris tagokat kell megőriznünk. Egy vektor komponenseinek
másodrendű tenzorkomponensek hatványai szerinti sorfejtésében lineáris
tagokat a legáltalánosabb esetben a  alakban írhatjuk, ahol a 
állandók egy harmadrenclű tenzort alkotnak (a  szorzót kényelmi



szempontból vezettük be). Mivel a  tenzor szimmetrikus, nyilvánvaló,
hogy a  tenzor is szimmetríkus a két megfelelő indexében:

2.122. egyenlet - (17,5)

az áttekinthetőség kedvéért a szimmetrikus indexpárt egy vesszővel
választottuk el a harmadik indextől. A  tenzort piezoelektromos
tenzornak nevezzük. Ez a tenzor teljes egészében meghatározza a kristályok
piezoelektromos tulajdonságait.

Ha hozzáadjuk a píezoelektromos tagokat a kristályokban fellépő
elektromos indukcióra vonatkozó ( (13,1)) kifejezéshez, a következőt
kapjuk:

2.123. egyenlet - (17,6)

Ennek megfelelően, kiegészítő tagok lépnek fel a termodinamikai
mennyiségekben is. Egy nem-piezoelektromos kristály termodinamikai
potenciálja elektromos tér hiányában

ahol  a deformálatlan testre vonatkozik és a második tag a közönséges
rugalmas energia, amelyet a  rugalmassági állandók tenzora[52] határoz
meg. Piezoelektromos testekre ugyanakkor

2.124. egyenlet - (17,7)

Az utolsó három tag alakját az határozza meg, hogy  szerinti
deriváltjának (adott belső feszültségek és hőmérséklet esetén) a



formula szerint a ( (17,6)) kifejezést kell megadnia.

Ismerve -t, ( (17,4))-ből egy olyan formulát kaphatunk, amely megadja a
deformációtenzort a  feszültségek és az  térerősség segítségével:

2.125. egyenlet - (17,8)

Megjegyezzük, hogy a  és  mennyiségek egy piezoelektromos test
rugalmas állandóiként és dielektromos permeabilitásaként való értelmezése
bizonyos fokig feltételes. Az általunk használt definíció szerint ezek
megfelelően megadják az adott térerősség mellett a deformációkat a
rugalmas feszültségek függvényében. Ha viszont a deformáció adott
indukciónál megy végbe, vagy pedig az indukciót adott deformációk mellett
vizsgáljuk a térerősség függvényeként, akkor a rugalmas együtthatók és a
dielektromos permeabilitás szerepét más mennyiségek fogják játszani,
amelyeket (eléggé bonyolult módon) kifejezhetnénk a  és  tenzorok
komponenseivel.

Egy piezoelektromos testben a tér meghatározását a test deformációjának a
meghatározásával egyidejűleg kell végrehajtani, ami kombinált
elektrosztatikai és rugalmasságelméleti feladat. Nevezetesen, meg kell
találni a közös megoldását a

2.126. egyenlet - (17,9)

elektrosztatikus egyenletelvnek a ( (17,6)) kifejezésben adott -vel, és a
rugalmas egyensúly

2.127. egyenlet - (17,10)



egyenleteinek, a test felületére vonatkozó megfelelő határfeltételekkel,
valamint és a deformációk közötti ( (17,8)) kapcsolat
figyelembevételével. Általános esetben ez nagyon bonyolult.

Nagyon leegyszerűsödik viszont a probléma egy ellipszoid alakú test
esetén, ha a felülete nem hat rá. Ebben az esetben (8. §) a test belsejében a
tér homogén; ezért a deformációk is homogének és a teljes rugalmas
feszültség .

Végül megvizsgáljuk, hogy a kristályszimmetriák milyen típusai engedik
meg a piezoelektromosság létezését. Más szavakkal: meg kell vizsgálni,
hogy a szimmetriafeltételek milyen megkötéseket írnak elő a  tenzor
komponenseire. Általában ennek a tenzornak (amely a  és  indexekben
szimmetrikus) 18 független, nemzérus komponense van, gyakorlatilag
akonban a független komponensek száma sokkal kisebb.

Egy adott kristály valamennyi szimmetriatranszformációja során a 
tenzor minden komponensének, értékét tekintve, változatlannak kell
maradnia, ahonnan azonnal következik, hogy piezoelektromos testnek nem
lehet szimmetriacentruma (többek között, piezoelektromos test nem lehet
izotrop). Valóban, centrálís tükrözés esetén (azaz, mind a három koordináta
előjelének megváltoztatásakor) a harmadrendű tenzor összes komponense
előjelet vált.

A 32 krístályosztály közül mindössze 20 engedi meg a
piezoelektromosságot. Ezek magukba foglalják a S.13. §-ban már felsorolt
10, a piroelektromosságot megengedő osztályt (minden piroelektromos
kristály egyidejűleg piezoelektromos is). Ezen kívül piezoelektromos a
következő 10 kristályosztály:

rombos rendszer: ,

tetragonális rendszer: ,

romboéderes rendszer: ,



hexagonális rendszer: ,

köbös rendszer: .

Mindezen osztályokra a piezoelektromos tenzor nullától különböző
komponenseinek felsorolását a paragrafus végén lévő feladatokban adjuk
meg.

Említést teszünk még itt a piezoelektromossággal rokon jelenségről, amely
folyadékkristály „deformációjánál” lép fel; nevezetesen a nematikus
kristályokra gondolunk. Emlékeztetünk arra (lásd V. 140. §), hogy ezeket a
folyékony közegeket a molekulák előnyös orientációjának egy kitüntetett
iránya jellemzi. Ezt az irányt a közeg minden egyes pontjában a 
egységvektor – a kristály direktora – adja meg. Deformálatlan
folyadékkristályban a  irány a test egész térfogatában állandó, deformált
folyadékkristályban viszont a koordináták függvénye. Folyadékkristálynál

2.128. egyenlet - (17,11)

ahol és  skalár együtthatók (R. B. Meyer , 1969).[53] A két utolsó tag,
amely a vizsgált effektust írja le, a legáltalánosabb poláris vektor, amely a 

 vektorból és a  vektor koordináták szerintí első deriváltjaíból
képezhető. Megjegyezzük, hogy a ( (17,11)) kifejezés automatikusan
invariáns  előjelváltásával szemben.

Ami a nematikus kristály dielektromos tenzorát illeti, szimmetriáját tekintve
megegyezik az egytengelyű kristályok dielektromos tenzorával, és a
szimmetriatengely szerepét (a közeg minden pontjában) a direktor lokális
iránya játssza. Az  tenzort a következő alakban írhatjuk:

2.129. egyenlet - (17,12)

ahol és  két független állandó.



Feladatok

1. Határozzuk meg a  tenzor zérustól különböző komponenseit azokban
a nem-piroelektromos kristályosztályokban, amelyek megengedik a
piezoelektromosságot!

Megoldás. A  osztálynak három, kölcsönösen merőleges, másodrendű
szimmetriatengelye van, amelyeket -tengelynek választunk. Az
ezen tengelyek körüli -os elforgatások a három koordináta közül
kettőnek az előjelét megváltoztatják. Mivel a  komponensek úgy
transzformálódnak, mint az  szorzatok, így nullától csak azok
különbözhetnek, amelyeknek három különböző indexük van:

A nullától különböző többi komponens ezekkel megegyezik a 
tulajdonság folytán. Ennek megfelelően a termodinamikai potenciál[54]

piezoelektromos része

2.130. egyenlet - (1)

A  osztályt úgy kapjuk meg, ha hozzáadunk a  osztály tengelyeihez
még két olyan szimmetriasíkot, amelyek keresztülmennek egy tengelyen
(mondjuk a -tengelyen) és az - és -tengelyek közötti szögeket felezik.
Az ezen síkok egyikére való tükrözés az  transzformációt
jelenti, ezért az olyan , kokomponenseknek, amelyek  és  indexeik
felcserélésében különböznek, egyenlőknek kell lenniük. Így ( (17,1,1))-ben
a három együtthatóból csak kettő marad független:

A  osztálya  osztályból úgy adódik, hogy hozzáadunk négy diagonális,
harmadrendű szimmetriatengelyt; az ezek körüli elforgatások az -
tengelyek ciklikus permutációját eredményezik, például: 
. Ezért ( (17,1,1))-ben mind a három együttható egyenlő lesz:



Ugyanilyen eredmény adódik a köbös  osztályra.

A  osztály egy negyedrendű szimmetriatengelyt ( -tengely) és négy, az 
 síkban fekvő másodrendű szimmetriatengelyt tartalmaz. A 

szimmetriaosztály elemeihez kiegészítésként elegendő itt a -tengely körüli
-os elforgatást, tehát az  transzformációt vizsgálni. E

transzformáció következtében ( (17,1,1))-ban az egyik együttható nulla lesz
( , ahonnan ), és a másik kettő is csak
előjelben különbözik egymástól:

Ugyanilyen eredmény adódik a  osztályra.

Az  osztály tartalmazza az  és 
 transzformációkat. A nullától különböző

komponensek:

Az - és -tengelyek irányának megfelelő megválasztásával ezen
mennyiségek közül egyet nullává tehetünk.

A  osztály tartalmaz egy harmadrendű szimmetriatengelyt ( -tengely), és
három, az  síkban fekvő másodrendű szimmetriatengelyt, melyek közül
az egyik legyen az -tengely. Azon megszorítások megvilágítására,
amelyek a harmadrendű tengely jelenlétéből következnek, célszerű, ha egy
formális transzformációt hajtunk végre, bevezetve a következő komplex
„koordinátákat”:

a  koordinátát változatlanul hagyjuk. A  tenzort is transzformáljuk
ezekbe az új koordinátákba, amelyekben az indexek az  értékeket
veszik fel. A -tengely körül végzett -os elforgatás során ezek a
koordináták a következőképp transzformálódnak:



Azok a  komponensek, amelyek a felírt transzformációnál változatlanul
maradnak és ezért nullától különbözőek lehetnek, a következők: 

. Az -tengely körül végzett -os elforgatás az 
 transzformációt adja, azaz .

Ennél a transzformációnál  és  előjelet váltanak, ezért nullának
kell lenniük és a többi, már előbb felsorolt komponens páronként átmegy
egymásba, ami a  egyenlőségekhez vezet. A 

-ra vonatkozó kifejezés felírásához a  összeget kell
megalkotni, amelyben az indexek az  értékeket futják be:

Itt még a  koordinátákban felírt , és  komponenseket ki kell
fejeznünk az eredeti  koordinátákban adott komponensekkel. Ez
könnyen elvégezhető, ha felhasználjuk, hogy a tenzor komponensei úgy
transzformálódnak, mint a megfelelő koordináták szorzatai. Így például

alapján következik, hogy

Végül kapjuk:

2.131. egyenlet - (2)

ahol  valós állandók. A  komponensek közötti
összefüggések az  koordinátákban,[55] mint ez ( (17,1,2))-ből látható:



A  osztályt a  osztályból úgy kapjuk meg, hogy hozzáadunk egy
szimmetriasíkot, amely merőleges a harmadrendű tengelyre (  sík). Az
ezen síkra való tükrözés megváltoztatja  előjelét, és így , tehát (
(17,1,2))-ben csak a  együtthatójú tag marad meg.

A , osztály, egy harmadrendű tengely mellett, egy erre merőleges
szimmetriasíkot tartalmaz. Az erre a síkra való tükrözés megváltoztatja 
előjelét és így , minden olyan komponensének, amely páratlan számú 
indexet tartalmaz, nullának kell lennie. Tekintetbe véve azokat a fent leírt
megkötéseket, amelyeket a harmadrendű szimmetriatengely követel, azt
kapjuk, hogy csak két komponens  és  lesz nullától különböző. Ha
bevezetjük a

jelöléseket, a következő kifejezést kapjuk:

2.132. egyenlet - (3)

Az - és -tengelyek megfelelő megválasztásával  vagy  zérussá tehető.

2. Ugyanaz, mint az 1. feladat, azokra a kristályosztályokra, amelyek
megengedik a piroelektromosságot.

Megoldás. A -tengely essen egybe a másod-, harmad- negyed- vagy
hatodrendű szimmetriatengellyel, és a  osztályban legyen merőleges a
szimmetriasíkra. A  osztályokban az  sík essen egybe az egyik
szimmetriasíkkal!

Az alábbiakban megadjuk a nevezett kristályosztályokban ,
valamennyi, nullától különböző komponensét:

 osztály: az összes .

 osztály: az összes komponens, amely a  indexet kétszer vagy egyszer
sem tartalmazza.



 osztály: .

 osztály: ugyanazok, mint -ben, és még: .

 osztály: .

 osztály: ugyanazok, mint -ben, és még: .

 osztály: .

 osztály: ugyanazok, mint -ben, és még 
.

-osztály: .

-osztály: ugyanazok, mint -ben, és még .

A  osztályban az -tengelyek megfelelő megválasztásával még
három komponens nullává tehető; ugyanígy, az  tengelyek
megválasztásával a  osztályokban is egy komponens (a  és 
osztályokban viszont a  kifejezés invariáns a -tengely körül
végzett, tetszőleges szögű elforgatással szemben, és ezért a  nullától
különböző komponenseinek száma tovább nem csökkenthető).

3. Határozzuk meg a Young-modulust (a nyújtási feszültség és a relatív
megnyúlás közötti arányossági együtthatót) nem piroelektromos,
piezoelektromos, planparalel lemezre a következő esetekben: a) amikor egy
rövidre zárt kondenzátor fegyverzetei nyújtják meg a lemezt; b) amikor egy
feltöltetlen kondenzátor fegyverzetei nyújtják meg a lemezt; c) amikor a
lemezt síkjával párhuzamosan nyújtjuk és nincs külső elektromos tér!

Megoldás. a) Ebben az esetben a lemez belsejében a térerősség . A 
 tenzor egyetlen, nullától különböző komponense a , nyújtási

feszültség (a -tengely merőleges a lemez síkjára).[56] A ( (17,8))
egyenletből  amiből az  Young-modulusra a következő
összefüggést kapjuk:



b) Ebben az esetben a lemezben . A ( (17,6)) és ( (17,8))
egyenletekből

Ebből a két egyenletből -t kiküszöbölve kapjuk, hogy

c) Ebben az esetben is , , a nyújtás pedig történjék
például az -tengely irányában. Ekkor

A két egyenletből ismét eliminálva -t,

4. Adjuk meg a hangsebességet meghatározó egyenletet, piezoelektromos
közegben!

Megoldás. Célszerű, ha ebben a feladatban  helyett az 
mennyiségeket használjuk független változókként. Írjuk -et a következő
alakban:

ahonnan

A rugalmasságelmélet mozgásegyenletei:

2.133. egyenlet - (4)



ahol  a közeg sűrűsége,  az elmozdulásvektor, amely -val az

egyenlet szerint függ össze. A  egyenletből

2.134. egyenlet - (5)

és a térerősséget a potenciállal kifejezve:

és ez kielégíti a  egyenletet.

Egy sík hanghullámban  és  arányosak az  hatvánnyal, és a felírt
egyenletekből

Ha innen -t kiküszöböljük, felírhatjuk az -re adódó egyenletek
kompatibilitási feltételét:

Ez az egyenlet a  hullámvektor minden adott irányára három, általában
különböző  hang-fázissebességet határoz meg. A piezoelektromos közeg
jellemző tulajdonsága, hogy a sebesség bonyolult módon függ a hullám
irányától.



5. Egy  osztályhoz tartozó piezoelektromos kristályt egy sík felület
határol (  sík), amely keresztülmegy a szimmetriatengelyen ( -tengely).
Határozzuk meg a felületi hullámok sebességét, amelyek a
szimmetriatengelyre merőlegesen terjednek ( -tengely); a hullámban az 
elmozdulás és az elektromos tér  potenciálja végez rezgéseket (J. L.
Bleustein , 1968; Y. V. Guljajev , 1969)!

Megoldás. A vizsgált feltételek mellett a ( (17,4,1)) és ( (17,4,2))
egyenletrendszerben elkülönül a csak  és  mennyiségeket tartalmazó
két egyenlet;  és  csak az  és  koordinátáktól (és a  időtől) függ és
nem függ -től. A feszültségtenzor és az indukcióvektor nullától különböző
komponensei a következők;

ahol

és az egyszerűség kedvéért a következő jelöléseket vezettük be:

a , állandó piroelektromos indukció sem az egyenletekben, sem a
határfeltételekben nem jelenik meg.

Az ( (17,4,2)) egyenlet és a ( (17,4,1)) egyenlet  komponense a
piezoelektromos közeg által elfoglalt tartományra (  féltér) a következő
egyenleteket adja:

ahol ; ezeket az egyenleteket a következő formába írjuk
át:

2.135. egyenlet - (6)



ahol

A vákuumban (  féltér) a  potenciál a következő egyenletet elégíti
ki:

2.136. egyenlet - (7)

Ezeket az egyenleteket kell megoldani a közeg felületére vonatkozó

2.137. egyenlet - (8)

határfeltételek mellett és a felülettől távoli előírással

A megoldást a következő alakban keressük:

miközben

2.138. egyenlet - (9)

A ( (17,5,1))és ( (17,5,2)) egyenleteket, valamint a végtelenre vonatkozó
feltételeket már kielégítettük; a ( (17,5,3)) feltétel, három homogén lineáris



egyenletet ad -ra, -reés -re. A rendszer megoldhatóságának feltétele
következőösszefüggésre vezet:

Végül, ha ezt a ( (17,5,4)) egyenletbe helyettesítjük, megkapjuk a hullámok
fázissebessgét:

E hullámok felületi terjedése jellemző sajátossága a piezoelektromos
közegnek.  esetén a mélységi behatolás , azaz a hullám
térfogati hullámmá válik.

 

[52]  tenzor meghatározza a feszültség és a deformációtenzor közötti
kapcsolatot: . A VII. 10. §-ában az inverz összefüggést
írtuk fel: . Nyilvánvaló, hogy a  tenzor összes
szimmetriatulajdonsága megegyezik a  tenzor
szimmetriatulajdonságaival. Az  szabad energia a rugalmas energiát
pozitív előjellel tartalmazza: . A termodinamikai potenciál 

-ből  levonásával adódik és így: 
.

[53] Nematikus kristályoknál a piroelektromosság gyakorlatilag nem
ismeretes, ezért feltesszük, hogy .

[54] A félreértés elkerülése végett emlékeztetünk rá, hogy ha az 
deformációtenzor komponenseit közvetlenül a -re vonatkozó konkrét
kifejezésből,  szerinti differenciálással számolják, akkor a 
komponensek szerinti deriváltak a megfelelő  komponensek kétszeresét
adják. Ez azzal függ össze, hogy az  kifejezések lényegében
csak azt fejezik ki, hogy ; az  összegben azonban a 



szimmetrikus tenzor nemdiagonális komponensét tartalmazó 
differenciál kétszer fordul elő.

[55] Nemortogonális koordináták esetén, mint amilyenek a  koordináták
is, mint ismeretes, meg kell különböztetni a tenzorok kovariáns és
kontravariáns komponenseit. Ezt számításba kellett volna venni akkor is,
amikor visszatértünk az eredeti  koordinátákra: ha az  és 
komponensek kontravariáns komponensek szerint transzformálódnak, akkor
a  tenzor komponenseinek kovariáns komponensekként kell
transzformálódniok. Azonban, hogy ezt elkerüljük  különböző
komponensei között az  koordinátákban megkívánt összefüggéseket
közvetlenül a ( (17,1,2)) skalárkombinációjú alakból határozzuk meg.

[56] Ez nem tételez fel egybeesést semmiféle kiválasztott kristálytani
iránnyal.



18.§. Termodinamikai
egyenlőtlenségek
A S.10. § formulái szerint a teljes szabad energiát az

2.139. egyenlet - (18,1)

integrál alakjában írhatjuk fel, ahol az egész térre kell íntegrálnunk. Az
integrandusban szereplő  függvényre csak a

2.140. egyenlet - (18,2)

egyenlet fennállását tételezzük fel a dielektrikum belsejében és a

2.141. egyenlet - (18,3)

feltétel teljesülését az adott töltést hordozó vezető felülete ezek az
egyenletek a tér és a tér forrásai közötti összefüggést állapítják meg.
Egyébként a  függvényt tetszőlegesnek tekintjük, többek között nem
követeljük meg, hogy kielégítse a  második téregyenletet (ahol 

) és a vezetők felületére vonatkozó  feltételt.
Megmutatjuk, hogy ezeket az egyenleteket abból a feltételből kaphatjuk
meg, hogy a ( (18,1)) integrálnak minimuma van a ( (18,2))és ( (18,3))
egyenletek  függvény változásánál. Hangsúlyozzuk, hogy egy ilyen
levezetésnek a lehetősége a priori nem nyilvánvaló, mivel a ( (18,1))
integrál minímumának meghatározásakor az egyéb lehetséges téreloszlások



nem felelnek meg fizikailag lehetséges állapotoknak (mivel ezek nem
elégítik ki az összes téregyenletet); a termodinamikában pedig az a feltétel,
hogy a szabad energia minimális, csak a fizikailag különböző lehetséges
állapotokat veszi figyelembe.

A ( (18,1)) integrál minimumának meghatározását a ( (18,2)) és ( (18,3))
kiegészítő feltételek mellett a Lagrange-multiplikátorok módszerével oldjuk
meg. Ezt a módszert követve, megszorozzuk a ( (18,2)) feltétel variációját a
koordináták egy – egyelőre határozatlan – függvényével (jelölje ezt a
függvényt ), a ( (18,3)) feltétel variációját pedig megszorozzuk egy
határozatlan állandóval (jelölje ezt ), és ezután tegyük egyenlővé a
variációk összegét zérussal:

Az első tagban[57]

a másodikat integráljuk parciálisan:

Végeredményként kapjuk, hogy

Ebből következik, hogy minden térfogatban  (és ezért 
), és a vezető felületén . Ezek a helyes téregyenletek, és a 
Lagrange-multiplikátor a tér potenciálja.

Hasonló módon mutathatjuk meg, hogy az elektromos indukcióra
vonatkozó egyenletek az



integrál maximumfeltételéből adódnak, ha az  függvényt variáljuk az 
 és a vezetők felületére vonatkozó  mellékfeltételek

mellett.[58] Valóban,

Az első integrál nullával egyenlő, mivel a felületen , a második
tagból pedig kapjuk a keresett  egyenletet, mivel  a térfogatban
tetszőleges.

Ha a test nincs külső elektromos térben (speciálisan, ha nincsenek töltött
vezetők), akkor előfordulhat, hogy a termodinamikai egyensúlyt a ( (18,1))
teljes szabad energia abszölút (mellékfeltételek nélküli) minimumaként
lehet megfogalmazni. Ez a feltétel arra redukálódik, hogy az 
szabadenergia-sűrűség a  független változó függvényeként tekintve
minimális:

azaz, a térerősségnek az egész térben nullának kell lennie. Ha emellett
megmutatható, hogy az indukció-eloszlás eleget tesz a  feltételnek
is, akkor éppen ez az állapot fog megfelelni a termodinamikai
egyensúlynak.[59]

Az, hogy a szabad energia első variációja zérus, csak szükséges, de nem
elégséges feltétele az energia minimalitásának. Az elégséges feltételek
kiderítése a második variáció vizsgálatát követeli meg. Ezeket a feltételeket
bizonyos egyenlőtlenségek alakjában írhatjuk föl (az ún. termodinamikai
egyenlőtlenségek ), és ezek, mint ismeretes, a test állapotának a stabilitását
biztosítják (lásd V. 21. §).

Abban az esetben, amikor , minden összefüggés nagymértékben
egyszerűsödik, és a minket érdeklő termodinamikai egyenlőtlenség (amely



a test dielektromos tulajdonságaival kapcsolatos) nyilvánvalóvá válik. A
teljes szabad energia

Világos, hogy ennek a kifejezésnek csak akkor van minimuma, ha ;
ellenkező esetben ugyanis az integrál bármilyen nagy negatív értéket
fölvehetne, ha a  indukciónak elegendő nagy értéket adnánk. Ez
lényegében semmi újat nem jelent, mivel már tudjuk, hogy a dielektromos
állandónak valójában nemcsak pozitívnak, hanem 1-nél is nagyobbnak kell
lennie (lásd S.14. §).

Az általános esetben, amikor  és  között az összefüggés tetszőleges,
meg kell vizsgálni a ( (18,1)) integrál második variációját, miközben
egyidejűleg kell variálni -t és -t (csak a hőmérsékletet hagyva
állandónak). Izotrop test esetében  csak a vektor abszolút értékétől
függ, azonban a  vektor három komponense egymástól függetlenül
variálódik. Válasszuk a variálatlan  vektor irányát -tengelynek. Ekkor a 

 vektor abszolút értékének a változása – komponenseinek változásával
kifejezve – a másodrendű tagokig bezárólag

2.142. egyenlet - (18,4a)

A ( (18,1)) integrál elsőés második variációját együtt tartalmazza a
következő kifejezés:

Ha ide behelyettesítjük a ( (18,4a)) kifejezést és összegyűjtjük a
másodrendű tagokat, akkor megkapjuk a második variációt:

2.143. egyenlet - (18,4b)



Az itt leírt két tag független egymástól. Az első tag pozitív, ha .
Azonban , így a  derivált pozitív vagy negatív, a 
és  vektorok ugyanolyan vagy ellenkező irányának megfelelően. Ily
módon ezeknek a vektoroknak egyező irányúaknak kell lenniük.

A ( (18,4b))-ben lévő második tag pozitivitásának feltételeit a következő
egyenlőtlenségek fejezik ki:

2.144. egyenlet - (18,5)

2.145. egyenlet - (18,6)

Mivel , ezért az első egyenlőtlenségből

2.146. egyenlet - (18,7)

a másodikat pedig Jacobi-determinánsként írhatjuk fel:

Áttérve a  változókról a  változókra, kapjuk, hogy



tekintettel ( (18,7))-re, ez az egyenlőtlenség egyenértékű a következő
feltétellel:

2.147. egyenlet - (18,8)

Így megtaláltuk a keresett termodinamikai egyenlőtlenségeket. Ha nincs
jelen elektromos tér,[60] a( (18,7)) egyenlőtlenség abba a szokásos feltételbe
megy át, amely szerint az izotermikus kompresszibilitás pozitív: 

. A ( (18,8)) egyenlőtlenség pedig az  feltételt adja, mivel 
 esetén az indukció .

A ( (18,5)) és ( (18,6)) egyenlőtlenségek közül a második az erősebb: ez
utóbbi elvesztheti érvényét, míg az első nem sérül, de a fordított eset
lehetetlen. Az

egyenlet a kritikus állapotnak felel meg (lásd V. 152. §). Ezt a feltételt
célszerű oly módon felírni, hogy megszorozzzuk a nullától különböző 

 tényezővel:

2.148. egyenlet - (18,9)

Az  síkon a kritikus állapotok egy meghatározott görbe mentén
helyezkednek el. Ez a görbe a test termodinamikai függvényeinek
szinguláris görbéje, hasonlóan ahhoz, ahogyan szinguláris a kritikus pont,
ha nincs jelen elektromos tér.

 



[57] A szabad energiának adott hőmérséklet mellett minimuma van. Két
független mennyiség,  és  szerint kell variálni. Minket most csak a 
szerinti variálás eredménye érdekel. A ( (18,1)) integrál sűrűség szerinti
variációja ugyanakkor (a test teljes tömegének állandóságát kikötő
mellékfeltétellel) a termikus egyensúly egyik szokásos feltételét,
nevezetesen a  kémiai potenciál állandóságát adja.

[58] Az a körülmény, hogy az  termodinamikai potenciálnak az  (vagy a 
) változót tekintve éppen maximuma van és nem minimuma, mint -nek,

általános jellegű, amit a következő meggondolások magyaráznak. Egy
bizonyos  változó egyensúlyi értékét (legyen az ) határozza meg a
termodinamikai egyensúlyi feltétel. Ekkor az  szabad energiának – adott 

 és  mellett – minimuma van -nál. Más szavakkal: az  pontban 
, és  pont közelében . Ha most

bevezetjük az  termodinamikai potenciált, akkor 
 azaz -nak egyensúlyban – az  vagy  változót

tekintve – maximuma van. Valamilyen másik  változóban azonban, amely 
-től független, -nek és -nak is minimuma van.

[59] Itt olyan testeket vizsgálunk, amelyeknél  még akkor sem, ha 
(lásd a következő paragrafust). Ellenkező esetben azt a triviális eredményt
kapnánk, hogy ,  az egész geometriai térben.

[60] Emlékeztetünk arra, hogy elektromos tér hiányában  az egységnyi
tömegre vonatkozó termor, dinamikai potenciál és  differenciálja a
szokásos termodinamikai összefüggés szerint , vagyis 

. A fenti levezetésben a szokásos termodinamikai
egyenlőtlenségek közül a másodikat, azt, hogy a kőkapacitás pozitív,
elhanyagoljuk.



19.§. Ferroelektromos anyagok
Egy és ugyanazon anyag különböző kristálymódosulatai között mind piro-,
mind nem-piroelektromos módosulatok is lehetnek. Ha két ilyen módosulat
között az átmenet másodrendű fázisátalakulás útján megy végbe, akkor az
átmeneti pont közelében az anyag egy sor szokatlan tulajdonságot mutat,
amely megkülönbözteti a szokásos piroelektromos anyagtól. Az ilyen
testeket ferroelektromos (vagy seignette-elektromos ) testeknek evezzük.

Közönséges piroelektromos kristályban a spontán polarizáció
irányváltozása a kristályrács jelentős átrendeződésésével jár. Még ha az
ilyen átrendeződés végeredménye energetikailag kedvező lenne is,
megvalósulását a magas „energiagátak” meghiúsíthatják.

Egy ferroelektromos testben azonban a helyzet lényegesen más, annak
következtében, hogy a másodrendű fázisátmenet pontja közelében az
atomok elhelyezkedése; a piroelektromos fázis kristályrácsában csak
kevéssé különbözik a nem-piroelektromos rácsban való elhelyezkedéstől
(ennek megfelelően a spontán polarizáció is kicsi). Ezért a spontán
polarizáció irányváltozása itt a rács viszonylag kis átrendeződését követeli
meg, és relatíve könnyen végbemehet.

Egy test ferroelektromos tulajdonságainak konkrét jellege erősen függ a
kristály szimmetriájától. A piroelektromos fázis spontán polarizációjának az
irányát – ez az ún. ferroelektromos tengely – a átmeneti pont másik oldalán
levő nem-piro-elektromos fázis struktúrája előre meghatározza. Bizonyos
esetekben ez a meghatározottság egyértelmű abban az értelemben, hogy a
ferroelektromos tengely csak egy jól meghatározott kristálytani irányban
feküdhet; a spontán polarizáció íránya ebben az esetben, az előjeltől
eltekintve, előre meghatározott, mivel a nem-píroelektromos fázisban a
ferroelektromos tengellyel párhuzamos két ellentétes iránynak ekvívalens-
nek kell lennie (ellenkező esetben ez a kristálymódosulat is piroelektromos.
Más esetekben a nem-piroelektromos fázis szimmetriája megengedheti a
spontán polarízáció keletkezését néhány, kristálytanilag ekvivalens
irányban.[61] A polarizáció, keletkezése mindig a kristályszimmetria



csökkenésével függ össze. Ezért beszélhetünk (az V. 142. §-ában bevezetett
terminológiának megfelelően) a nem-piroelektromosról mint szímmetrikus,
és a piroelektromosról mint nemszimmetrikus fázisról.

Megmutatjuk, hogyan épül fel a ferroelektromosság elmélete a másodrendű
fázisátalakulások Landau-féle általános elmélete[62] keretében (ilyen
elméletet először V. L. Ginzburg állított fel 1945-ben).

Az anyag  dielektromos polarizációs vektorát
válasszukrendparaméterként, amelynek nagysága meghatározza a
kristályrács-szerkezet eltérésének fokát a szimmetríkus és nemszimmetrikus
fázis között. Ez azt jelenti, hogy -t független termodinamikai változónak
tekintjük, amelynek tényleges értékét (mint a hőmérséklet, a térerősség stb.
függvényét) ezután a hőegyensúly feltétele – azaz a termodinamikai
potenciál minimuma – határozza meg.

Vizsgáljuk meg először azt az esetet, amikor a ferroelektromos tengely
elhelyezkedése egyértelmű; ezt válasszuk -tengelynek. A kristály
dielektromos tulajdonságai az - és -tengelyek irányában ekkor
semmiféle anomálíát nem mutatnak; a -tengely menti tulajdonságok
vizsgálatára elegendő csak a -t tartalmazó tagokat vizsgálni a
termodinamikai potenciálban. Az átmeneti pont közelében a 
rendparaméter kicsi, így a  termodínamikai potenciált sorbafejthetjük 
hatványai szerint. Tekintettel arra, hogy a -tengely mentén mindkét irány
ekvivalens, a sorfejtés nem függhet  előjelétől, azaz a rendparaméternek
csak páros hatványait tartalmazhatja. A negyedrendű tagokig bezárólag :

2.149. egyenlet - (19,1)

A szimmetrikus fázisban , és a termodinamikai potenciál
minimumának  felel meg. Ahhoz, hogy spontán polarizáció
jelenhessen meg, az  együtthatónak negatívvá kell válnia; a fázisátmenet
pontjában ennek megfelelően -nak nullának kell lennie. A Landau-
elmélet feltevése szerint az  függvény  egész hatványai szerínt
fejthető sorba, ahol  az átmenetí pont hőmérséklete. Feltesszük, hogy



ennek a pontnak a környezetében , ahol a állandó,
hőmérséklettől független mennyiség. Az egyértelműség kedvéért legyen 

, így a nemszimmetrikus fázisnak a  hőmérsékletek fognak
megfelelni. Az állapot stabilitási feltétele magában a , pontban – és
ezért mindenütt ezen pont környezetében is – a  együttható pozitivitását
követeli meg; a következőkben  értékét fogjuk érteni.

Ha a testben az elektromos tér különbözik nullától, akkor a termodinamikai
potenciálban kiegészítő tagok jelennek meg. Ahhoz, hogy ezeket
megtaláljuk, a következő összefüggésből indulunk ki:

2.150. egyenlet - (19,2)

Integrálva ezt a  független változó adott értékére (és számításba véve,
hogy  esetén a és  potenciálok megegyeznek), kapjuk

Az elektromos teret a -tengely irányába választva, és a 
termodinamikai potenciált ( (19,1))-ből véve,

2.151. egyenlet - (19,3)

A  tag jelenléte arra vezet, hogy már tetszőlegesen gyenge  tér
esetén is a  rendparaméter az egész hőmérséklettartományban különbözni
fog nullától; a tér polarizálja a nern-piroelektromos fázist, ezáltal
csökkentve annak szimmetriáját. Így a két fázis között eltűnik a minőségi
különbség; ennek megfelelően a fázisátalakulás diszkrét pontja is eltűnik,
az átmenet „elmosódik”.[63]



A  termodinamikai potenciálnak egyensúly esetén minimálisnak kell
lennie az  térerősség adott értékénél. A ( (19,3)) összefüggést állandó 
mellett differenciálva, kapjuk

2.152. egyenlet - (19,4)

Ez az az alapvetőösszefüggés, amely meghatározza a térerősség és a
ferroelektromos polarizáció kapcsolatát.[64]

, esetén – a nem-piroelektromos fázisban –  zérus lesz, -vel
együtt.  növekedésével a polarizáció először lineárisan nő a ,
törvény szerint, a

2.153. egyenlet - (19,5)

szuszceptibilitással, amely végtelen nagy lesz , esetén. -vel együtt
lineárisan növekszik a  indukció is. Az átmeneti pont
környezetében  nagy, és ugyanezzel a pontossággal:

2.154. egyenlet - (19,6)

Elég erős terek esetén a polarizáció a  törvény szerint nő.

, esetén (piroelektromos fázis) a  érték nem felelhet meg stabil
állapotnak.  esetén a ( (19,4)) egyenletből a piroelektromos fázis
spontán polarizációja:

2.155. egyenlet - (19,7)



Ennek a fázisnak a dielektromos szuszceptibilitását a  derivált 
 mellett felvett értéke adja. A ( (19,4)) egyenletből

2.156. egyenlet - (19,8)

és ha ide ( (19,7))-et behelyettesítjük, akkor a szuszceptibilitás:

2.157. egyenlet - (19,9)

Láthatjuk, hogy ez a mennyiség kétszer kisebb, mint a nem-piroelektromos
fázis szuszceptibilitása, ugyanolyan érték mellett. Elég gyenge terek
esetén a polarizáció , az indukció , ahol 

és a dielektromos állandó

2.158. egyenlet - (19,10)

14. ábra.



A 14. ábrán a ( (19,4)) egyenlet által meghatározott  függvény
grafikonja látható (  esetén). Mindenek előtt megjegyezzük, hogy a
görbe  szakasza (amelyet szaggatott vonallal ábrázoltunk), nem felel meg
stabil állapotoknak; valóban, ha a ( (19,8)) egyenletet a következő formában
írjuk:

akkor látható, hogy  esetén  lesz, azaz ilyenkor a 
termodinamikai potenciálnak maximuma, és nem minimuma van. A  és 
pontok ordinátáit a  egyenlet határozza meg, amiből
következik, hogy  lehetséges értékeit a piroelektromos fázisban alulról
a következő feltétel korlátozza:

2.159. egyenlet - (19,11)

Ha a ferroelektromos állapotokat adott  értéknél vizsgáljuk, akkor a  és 
 pontok abszcisszái közötti tartományban  mindig kétértékű lehet, és

felvetődik a két érték fizikai jelentése. Feltesszük, hogy a ferroelektromos
test egy homogén, planparalel lemez (a ferroelektromos tengely merőleges
a lemez síkjára), amely egy kondenzátor fegyverzetei között van. A
kondenzátor fegyverzeteit adott potenciálon tartjuk, azaz egy adott 
térerősségű homogén teret hozunk létre.

Adott potenciálon levő vezetőnél a stabilitási feltétel éppen a 
termodinamikai potenciál minimalitását követeli meg. Speciálisan, ha 
, akkor két állapot van, amely  előjelében különbözik (a görbén az  és 

 pontok), de amely  egy és ugyanazon értékének felel meg. Ez a
két állapot következésképpen azonos mértékben stabil, tehát két olyan fázís,
amely egymással érintkezve egyidejűleg létezhet.

Ebből már nyilvánvaló, hogy a görbe  és  szakaszai nem abszolút
stabil, hanem csak metastabil állapotoknak felelnek meg. Közvetlenül sem



nehéz meggyőződni arról, hogy a  értékek az  és az  szakaszokon
valóban nagyobbak, mint az és az  ágakon, ugyanazon  értékek
mellett. Az  és  pontok ordinátáit a ( (19,7)) formula adja meg. A
metastabil tartomány tehát a következő intervallumban fekszik:

2.160. egyenlet - (19,12)

A két fázis létezése  térerősség esetén nagyon lényeges, mert ez
lehetővé teszi, hogy a ferroelektromos testben egy sor szeparált tartomány
(vagy domén) alakuljon ki, amelyekben a polarizáció iránya különböző. E
tartományok határfelületén  normális komponensének és  tangenciális
komponensének folytonosnak kell lennie. Az utóbbi feltétel azonosan
teljesül (mivel eleve ), az elsőből pedig következik, hogy a
doménhatároknak párhuzamosaknak kell lenniük a -tengellyel. A
domének konkrét formáját és méreteit a test teljes termodinamikai
potenciáljának abszolút minimumfeltétele határozza meg.[65]

Ha nem érdeklődünk e struktúra részletei iránt, és a testnek csak a domének
méreteihez képest nagy kiterjedésű részeit vizsgáljuk, akkor bevezethetjük
az ilyen részekre átlagolt  polarizációt. A  komponens nyilvánvalóan
az  és  pontok közötti ordi-nátaértékeket veheti fel, azaz

2.161. egyenlet - (19,13)

Más szavakkal: ha a fig14. ábra görbéjén  a fenti értelemben átlagolt
polarizációsértékeket jelenti, akkor az  függőleges szakasz a
doménstruktúra tartományának fog megfelelni, és a vastagon kihúzott 
görbe fogja megadni a test valamennyi stabil állapotát.

Most áttérünk azon ferroelektromos testek tanulmányozására, amelyek – a
nem-piroelektromos fázisban – a köbös rendszerhez[66] tartoznak. A köbös



szimmetria esetén a  vektor komponenseiből két független, negyedrendű
invariáns alkotható, amelyeket a következőképp választunk:

Ekkor az átmeneti pont közelében a termodinamikai potenciál sorfejtésének
alakja (  mellett) a következő:

2.162. egyenlet - (19,14)

ahol állandók, és az -tengelyek a három negyedrendű
szimmetriatengely irányába mutatnak.

A ( (19,14)) kifejezésben a negyedrendű tagok összegének pozitív definit
kifejezésnek kell lennie. Ehhez a következő feltételek szükségesek:

2.163. egyenlet - (19,15)

A ferroelektromos test spontán polarizációját (  mellett) a 
potenciálnak mint  függvényének abszolút minimumfeltétele határozza
meg. Speciálisan, mivel a másodrendű tag, valamint a negyedrendű tagok
közül az, első nem függ  irányától, így –  adott abszolút értéke mellett –
a spontán polarizáció irányát a ( (19,14))-ben szereplő utolsó tag
minimumfeltétele határozza meg. Ekkor két eset lehetséges. Ha ,
akkor e tag legkisebb értékének  olyan iránya felel meg, amely az 

- tengelyek – tehát a kocka három éle – egyikének az irányába
mutat. Ha pedig , akkor a legkisebb érték a kocka térátlóinak egyike
lesz, tehát ekkor . Az első esetben a ferroelektromos
test piroelektromos fázisának tetragonális, a másodikban romboéderes
szimmetriája van.

Vizsgáljuk meg részletesebben például az első esetet ( ), és válasszuk
az átmeneti pont alatt a spontán polarizáció irányát a -tengelynek. A 
spontán polarizáció nagyságát (  mellett) a



kifejezés minimuma határozza meg, ahonnan

2.164. egyenlet - (19,16)

Az  térerősség és a polarizációösszefüggésének meghatározása céljából (
(19,14))-hez még hozzá kell adni a  tagot (áttérve egyúttal a
potenciálra) és a  deriváltat nullával kell egyenlővé tenni.

Gyenge  tér esetén  és , is kicsi. Ha elhagyjuk az
egyenletekben a másod-, valamint a magasabbrendűen kicsiny tagokat és ha
behelyettesítjük a ( (19,16)) egyenletből a  kifejezést, akkor a
longitudinális polarizációra a következőt kapjuk:

2.165. egyenlet - (19,17)

a transzverzálisra pedig

2.166. egyenlet - (19,18)

(és hasonló kifejezést kapunk -ra). Az átmeneti pont felett a nem-
piezoelektromos fázisban a köbös ferroelektromos testek dielektromos
szuszceptibilitása minden irányban egyforma:

2.167. egyenlet - (19,19)



Most vizsgáljuk meg röviden a ferroelektromos testek rugalmas
tulajdonságait.

Kristálytani osztályától függően a nem-piroelektromos fázisnak lehetnek
vagy nem lehetnek piezoelektromos tulajdonságai.[67] Vizsgáljuk először az
első esetet. Feltesszük, hogy a kristály szimmetriája megengedi a
ferroelektromos tengely ( -tengely) irányába mutató polarizáció és
deformáció piezoelektromos (lineáris) kapcsolatát. Ide tartoznak a 
és az  kristályosztályok; ezekben az esetekben a  polarizáció a
termodinamikai potenciál piezoelektromos részében a

alakú tagban szerepel.

Az említett szimmetriájú kristályok rugalmas energiájába a feszültségi
tenzor  komponense a

tag formájában lép be. Így az átmeneti pont közelében a termodinamikai
potenciál:

2.168. egyenlet - (19,20)

ahol az egyszerűség kedvéért a  jelöléseket[68] vezettük
be. A és  többi komponensét tartalmazó tagokkal nem törődünk, mivel
azok nem vezetnek a piezoelektromos tulajdonságok anomáliáira az
átmeneti pont közelében.

Ha nullává tesszük a  differenciálhányadost  állandó mellett,
akkor a következő egyenletet kapjuk:

2.169. egyenlet - (19,21)



A deformációtenzor komponensei pedig a ( (19,20)) termodinamikai
potenciál  megfelelő komponensei szerinti differenciálásával[69] adódnak
[lásd ( (17,4))]:

2.170. egyenlet - (19,22)

A nem-piroelektromos fázisban gyenge  tér esetén a ( (19,21)) egyenlet 
 tényezőt tartalmazó tagját elhagyhatjuk:

Ha ide a ( (19,22)) egyenletbeli  polarizációt helyettesítjük, kapjuk, hogy

Ebben a formulában  együtthatója olyan deformációkra vonatkozóan
játssza a rugalmassági modulus szerepét, amelyeknél az  térerősséget
tartjuk állandó értéken, míg a ( (19,22)) formulában , olyan deformációra
vonatkozó rugalmassági modulus, amikor a  polarizáció állandó. Ezért
írhatjuk, hogy

2.171. egyenlet - (19,23)

ahol a felső indexek a deformáció jellegére utalnak. Látjuk, hogy a két
együttható különböző módon viselkedik: amíg  véges állandó, addig 

 abszolút értéke végtelenhez tart, amikor az átmeneti pontot
megközelíti.[70]



A ( (19,22)) formula azt mutatja, hogy a piroelektromos fázisban a spontán
polarizáció a test meghatározott deformációjához vezet. Ha nincs belső
feszültség és , az  deformáció arányos -val azaz a
hőmérséklettel  szerint változik.

Ha egy ferroelektromos test nem-piroelektromos fázisának a szimmetriája
(például köbös) nem enged meg lineáris piezohatást, akkor a
termodinamikai potenciál  és  hatványai szerinti sorfejtésének az első
el nem tűnő tagjai  komponenseiben kvadratikusak :

2.172. egyenlet - (19,24)

ahol  az és  indexpárokban szimmetrikus negyedrendű tenzor.
Ilyen esetekben az a deformáció, amely a spontán polarizáció hatása alatt a
piroelektromos fázisban jön létre, -ban kvadratikus effektus, tehát a
hőmérséklettel  szerint változik.

Felmerülhet, hogy a ( (19,24)) kifejezést jogosan használjuk-e a
termodinamikai potenciálban, amikor a S.17. §-ban azt állítottuk, hogy ez a
potenciál csak akkor használható, ha elhagyjuk a kvadratikus effektusokat.
A ferroelektromos anyagok azonban ebben az értelemben kivételt
képeznek, tekintettel arra, hogy az átmeneti pont közelében az  térerősség
a  polarizációhoz (vagy a  indukcióhoz) képest kicsi, mivel a
dielektromos szuszceptibilitás végtelenhez tart. Amikor a termodinamikai
potenciált bevezettük, az  (vagy ami ugyanaz: ) nagyságrendű
mennyiségeket hanyagoltuk el, a ( (19,24)) kifejezés azonban 
nagyságrendű.

 

[61] Az első típusra példa a Seignette-só, amelynek nem-piroelektromos
fázisában rombos szimmetriája van. A Seignette-sóban egy teljesen
meghatározott kristálytani irányban (az egyik másodrendű tengely)
keletkezik a ferroelektromos tengely, és a kristályrács monoklinná válik. A
második típusra példa a báriumtitanát. Nem-piroelektromos módosulatának



köbös rácsa van;. és a három köbös tengely bármelyike ferroelektromossá
válhat. Miután az átalakulási pontban spontán polarizáció keletkezett, ez a
három irány természetesen már nem ekvivalens: csak a ferro-elektromos
tengely marad negyedrendű tengely és a kristályrács tetragonálissá válik.

[62] A Landau-elmélet az átalakulási pont közvetlen közelében
nyilvánvalóan alkalmazhatatlanná válik. Arról van szó, hogy amikor ez az
állapot beáll, akkor a ferroelektromos anyagok kísérleti adatainak konkrét
analízise szükséges, és ez már nem képezi vizsgálatunk tárgyát.
Megjegyezzük, hogy gyakorlatilag sok ferroelektromos átmenet nem
másodrendű, hanem a másodrendűhöz közeli elsőrendű átmenet. Ez
nyilvánvalóan fluktuációs effektusokkal kapcsolatos, mint arról az V. 146.
§-ának a végén tettünk említést.

[63] Az utolsó meggondolás jelentős mértékben ismétli az V. 144. §-ban
mondottakat.

[64] Ha ( (19,4))-ből kifejezzük -t és a ( (19,3))-ba helyettesítjük, akkor
olyan  potenciált kapunk, amely csak  függvénye. Megjegyezzük,
hogy a  feltétel folytán a  egyenlőség mind a 
, mind a  – állandó  mellett differenciálandó – függvényre érvényes.

[65] Hangsúlyozzuk, hogy teljes termodinamikai egyensúlyról van szó. Ez
ferroelektromos anyagoknál megvalósul, azonban gyakorlatilag soha nem
valósul meg közönséges piroelektromos anyagok esetében a már említett
polarizációs átrendeződéssel (és ezért a piroelektromos testekben a
domének képzésével) kapcsolatos nehézségek miatt. A domének alakját és
méreteit a S.44. §-ban fogjuk vizsgálni a jelenlegivel sok tekintetben analóg
ferromágneses anyagok esetében. A ferroelektromos testek
doménszerkezetének sajátos tulajdonságaival nem foglalkozunk. Ezeket a
tulajdonságokat mindenekelőtt a ferromágneses test polarizációs irányának
a meghatározott kristálytani tengelyekkel, a nagy dielektromos
szuszceptibilitással (amely a ferromágneses anyag mágneses
szuszceptibilitásáhozképest nagy), valamint a strikciós jelenségek
szerepével való szigorú kapcsolata idézi elő.



[66] Itt a , és  kristálytani osztályokra gondolunk. A  és  köbös
osztályok megengedik a  harmadrendű invariánst is; ilyen feltételek
mellett a  állapot nyilvánvalóan nem elégítheti ki a stabilitási feltételt (

 minimum), tehát másodrendű átmenet nem lehetséges. Az 
szimmetriaosztály (valamint a  osztály) ugyanakkor megengedi a
deriváltban lineáris  invariánst; ez közös mérték nélküli struktúra
fellépéséhez vezet (lásd az S.52. §-t).

[67] Ha a ferroelektromos test nem-piroelektromos fázisának
piezoelektromos tulajdonsága van, akkor a test a S.17. §-ban felsorolt tíz
osztály közül a következő nyolc osztály egyikéhez tartozhat:

.

[68] Tekintettel a más jellegű sorfejtésre, a  és  tenzorok definíciója
itt nem ugyanaz, minta S.17. §-ban bevezetett, ugyanilyen betűkkel jelölt
tenzoroknak, azonban a tenzorok szimmetriatulajdonságai természetesen
azonosak.

[69] A tenzorkomponensek szerinti differenciálást illetően lásd a S.17. §
fnII.34. lábjegyzetét.

[70] Állandó mennyiség a  modulus is, amely az állandó 
indukció mellett vett deformációt határozza meg.



20.§. Különleges ferroelektromos
anyagok
A ferroelektromosság előző paragrafusban ismertetett elmélete azon alapult,
hogy a kristály polarizációs vektorát azonosítottuk a rendparaméterrel,
amely a fázisátmenet során a kristály szimmetriaváltozását meghatározza.
Ez a feltevés azonban nem mindig engedhető meg, mert előfordulhat, hogy
a spontán polarizáció keletkezésének ténye önmagában még nem határozza
meg teljesen a kristályszerkezet megváltozását.

Emlékezzünk arra (lásd V. 145. §), hogy a másodrendű fázisátalakulásnál a
rendparaméter olyan mennyiség vagy mennyiségek összessége, amely a
kiinduló – szimmetrikus – fázis szimmetriacsoportjának valamely
(nemtriviális) irreducibilis ábrázolása szerint transzformálódik. Éppen a
rendparaméter transzformációs tulajdonságai határozzák meg a
szimmetriaváltozást (csökkenést) a fázisátmenetnél, a rendparaméter
konkrét fizikai értelme lényegtelen; rendparaméterként ugyanis
választhatunk különböző fizikai mennyiségeket, feltéve, hogy ezek
egymással lineáris kapcsolatban vannak és ezért transzformációs
tulajdonságaik egyformák.

A  vektor rendparaméterként történő választása azonos értékű azzal a
feltevéssel, hogy a rendparaméter ugyanolyan ábrázolás szerint
transzformálódik, mint a poláris vektor komponensei. Ha a fázisátmenet a
rács elemi celláinak megváltoztatása nélkül megy végbe (pontosabban: csak
a rács deformációjával), akkor pontcsoportok – a kristályosztályok –
irreducibilis ábrázolásairól van szó. A kéttengelyű (lásd S.13. §)
kristályokat tartalmazó kristályosztályokban egy vektor minden
komponense valamelyik egydimenziós ábrázolás szerint transzformálódik.
Ugyanez vonatkozik egy vektor komponensére ís, ha az egytengelyű
kristályok fő (harmad- negyed- vagy hatodrendű) szimmetriatengelye
mentén helyezkedik el. Mindezen ábrázolásokban rendparaméterként a 
vektor megfelelő komponensét választhatjuk és alkalmazhatjuk a ( (19,1))
termodinamikai potenciálon alapuló elméletet is. Az egytengelyű kristályok



fő szimmetriatengelyére merőleges síkban fekvő -komponensek
kétdimenziós irreducibilis reprezentáció szerint transzformálódnak, és ezen
ábrázolásra rendparaméterként szolgálhatnak. Végül köbös szimmetriájú
kristályokban a vektor mind a három komponense egyetlen,
háromdimenziós ábrázolás szerint transzformálódik; erre az esetre
vonatkozik a ( (19,14)) termodinamikai potenciálon alapuló
ferroelektromos elmélet.

Léteznek azonban olyan ferroelektromos átmenetek, amelyekben a
rendparaméter a szimmetrikus fázis olyan irreducibilis ábrázolása szerint
transzformálódik, amely nem felel meg vektorkomponenselcnek. Az ilyen
esetekben nem a polarizáció a rendparaméter, hanem másfajta fizikai
mennyiség; a spontán polarizáció pedig az ismert értelemben mint
másodlagos effektus lép fel (természetesen feltételezzük, hogy a
„nemszimmetrikus” fázis szimmetriája megengedi a piroelektromosságot).
Az ilyen ferroelektromos anyagokat különleges ferroelektromos
anyagoknak nevezzük; ezek – a dielektromos anomáliák jellegét tekintve –
lényegesen különböznek a szokásos, ferroelektromos anyagoktól.[71] Ide
tartozik minden olyan ferroelektromos átmenet, amelyben az elemi cellák
megváltoznak, azaz, ahol a rács transzlációs szimmetriája megváltozik (a
megfelelő irreducibilis ábrázolásokat a transzlációkkal szemben
invariáns[72] vektormennyiségek nyilvánvalóan nem valósíthatják meg), de
lehetnek ezek olyan átmenetek is, amelyek során a transzlációs szimmetria
nem változik (a rendparaméter ekkor a pontcsoport olyan irreducibilis
reprezentációja szerint transzformálódik, amely nem felel meg
vektorkomponenseknek).

A szokásos ferroelektromos átmenet esetén, amikor a polarizáció vektora
teljesen meghatározza a szimmetriaváltozást, az átmenet a kiinduló (nem-
piroelektromos), fázis tércsoportjának legnagyobb (a piroelektromosságot
megengedő) részcsoportjában valósul meg. A különleges ferroelektromos
átmenetnél viszont a piroelektromos fázis egy alacsonyabb szimmetriájú
részcsoporthoz tartozik.

A különleges ferroelektromos anyagok konkrét termodinamikai sajátságai
sokfélék lehetnek, a tércsoportok különböző irreducibilis reprezentációi
szerint transz-formálódó mennyiségek különféle transzformációs



tulajdonságainak megfelelően. Itt csak egy eléggé formális példát.
vizsgálunk (ismét a fázisátmenetek Landau-féle elméletének keretei között)
azzal a céllal, hogy illusztráljunk néhány lényeges, elvi mozzanatot.

Vizsgáljuk a nem-piroelektromos  kristályosztályból a spontán
polarizációt megengedő  osztályba történő átmenetet (az elemi cella
megváltoztatása nélkül), amikor a kétkomponensű  rendparaméter a 

 csoport  irreducibilis reprezentációja szerint, a polarizációs vektor
 komponensei pedig (a  tengelyre merőleges síkban) az Eg

ábrázolás szerint transzformálódnak.

Az átmeneti pont közelében a  termodinamikai potenciált az 
rendparaméter és a  polarizáció hatványai szerint kell sorbafejteni. A
ferroelektromosság létrejöttéhez szükséges, hogy létezzenek a kétfajta
mennyiségből felépített, a  vektorban lineáris kevert invariánsok. Az adott
esetben két ilyen invariáns létezik: az  szorzat valós és
képzetes része. Végeredményben a következő alakú sorfejtéshez jutunk:

2.173. egyenlet - (20,1)

( ; az és  vektorok az  síkban vannak).

A rendparamétert és a polarizációt  minimumfeltétele határozza meg (
állandó mellett). Csak azokat a jellegzetes eredményeket említjük meg,
amelyek a megfelelő számítások tényleges végrehajtása nélkül is
nyilvánvalóak. A rendparaméter a nemszimmetrikus fázisban – mint
mínden másodrendű átmenetnél a Landau-elméletben – -nel
arányos. A polarizáció -ban másodrendű effektusként lép fel és ezért 

-vel arányos. A dielektromos szuszceptibilitás , esetén nem
tart a végtelenhez (mint a szokásos ferroelektromosságnál), mivel most nem
az  mellett szereplő, nullához tartó együttható határozza meg. Az
átmeneti pontban azonban véges ugrása van. Ez azzal kapcsolatos, hogy a
szimmetrikus fázisban a rendparaméter , és nem változik az 



térerősség hatására, a nemszimmetrikus fázisban azonban változik, és ez
kiegészítő járulékot ad a szuszceptibilitáshoz.

Megjegyezzük, hogy a különleges ferroelektromos átmenet csakis sok
komponensű rendparaméterek mellett lehetséges. Valóban, egykomponensű

 paraméter esetén a -ben lineáris, kevert invariáns csak  lehetne,
ahol  a  vektor egyik komponense (mivel egy dimenziós ábrázolásban
az  már maga invariáns). Ez azonban azt jelentené, hogy  és 
transzformációs tulajdonságaikban megegyeznek, vagyis -t magát is
rendparaméterként választhattuk volna.

 

[71] Az ilyen ferroelektromos anyagok létezésének lehetőségére V. L.
Indenbom (1960) hívta fel a figyelmet.

[72] Gyakorlatilag az összes ismert különleges ferroelektromos anyag ilyen.



3. fejezet - III. fejezet
EGYENÁRAMOK

21.§. Áramsűrűség és
vezetőképesség
A nyugvó töltések által létrehozott elektromos terek tanulmányozásáról
most áttérünk a vezetőkben levő töltések stacionáríus mozgásának
vizsgálatára (stacionárius áram).

Jelöljük a töltésáram átlagos sűrűségét -vel; ezt a mennyiséget elektromos
áramsűrűségnek[73] nevezzük. Egyenáram esetén  térbeli eloszlása nem
függ az időtől és kielégíti a

3.1. egyenlet - (21,1)

egyenletet, amely azt fejezi ki, hogy egy vezető tetszőleges térfogatában a
teljesátlagos töltés állandó marad.

Egy olyan vezetőben, amelyben egyenáram folyik, az elektromos tér is
állandó és ezért teljesül a

3.2. egyenlet - (21,2)

egyenlet, azaz létezik potenciál.

A ( (21,1)) és ( (21,2)) egyenleteket még kí kell egészíteni egy olyan
egyenlettel, amely  és  között teremt összefüggést. Ez a kapcsolat függ



a vezető anyagának tulajdonságaitól, azonban az esetek túlnyomó
többségében lineáris (Ohm törvénye) .

Ha a vezető homogén és izotrop, akkor ez a lineáris kapcsolat egyszerű
arányosságba megy át:

3.3. egyenlet - (21,3)

A  együttható a vezető fajtájától és állapotától függ, és vezetőképességnek
nevezik.

Homogén vezetőben  állandó és ( (21,3))-at ( (21,1))-be helyettesítve, a 
 egyenletet kapjuk. Ebben az esetben tehát az elektromos tér 

potenciálja kielégíti a  Laplace-egyenletet .

Két vezető közeg határfelületén az áramsűrűség normális komponensének
nyilvánvalóan folytonosnak kell lennie. Ezen kívül, mivel általánosan
fennáll a térerősség tangenciális komponensének folytonossága (ami
következik a  egyenletből; vö. az ( (1,7)) és ( (6,9))
összefüggéseket) a  aránynak is folytonosnak kell lennie. Így az
áramsűrűségre vonatkozó határfeltételek

3.4. egyenlet - (21,4)

vagy a térerősségre:

3.5. egyenlet - (21,5)

Vezetőés nemvezető közeg határfelületén[74] egyszerűen  vagy 
.

Az áramot fenntartó elektromos tér mechanikai munkát végez a vezetőben
mozgó töltött részecskéken (áramhordozókon). Az időegység alatt a



térfogategységben végzett munka nyilván a  skalárszorzattal egyenlő. Ez
a munka a vezetőben hővé alakul át. Így, homogén vezető esetén, az
időegység alatt a térfogategységben fejlődő hő:

3.6. egyenlet - (21,6)

Ez a Joule–Lenz-törvény .

A hőfejlődés a test entrópiájának növekedésére vezet. Amikor 
hő fejlődik, akkor az adott  elemi térfogat entrópiája a  hányadossal
nő. Ezért a test teljes entrópiájának időegységre eső változása

3.7. egyenlet - (21,7)

Az entrópia növekedésének törvénye következtében ennek a deriváltnak
pozitívnak kell lennie.  helyettesítéssel látjuk, hogy innen a 
vezetőképesség pozitív voltára következtethetünk.

Anizotrop test (egykristály) esetén a  és  vektorok iránya általában
különböző, és a lineáris kapcsolat közöttük a következő alakban fejezhető
ki:

3.8. egyenlet - (21,8)

ahol a  mennyiségek egy másodrendű szimmetrikus tenzor (lásd alább)
az ún.vezetőképesség-tenzor komponensei.

Itt a következőt kell megjegyeznünk. A kristályszimmetria önmagában véve
egy inhomogén tagot is megengedne a  és  közötti lineáris
kapcsolatban, a



alakban, ahol  egy állandó vektor. Ennek a tagnak a jelenléte azt
jelentené, hogy a vezető „piroelektromos”, azaz amikor , a vezetőben
a zérus térerősségtől eltérő térerősség lépne fel. A valóságban ez az
entrópianövekedés törvénye értelmében lehetetlen, ugyanis a ( (21,7))
kifejezés integrandusában szereplő  tag előjele tetszőleges, és ennek
következtében  nem lehetne pozitív definit.

Ahhoz hasonlóan, ahogyan izotrop közegben a  feltétel -hoz
vezet, anizotrop közeg esetén ez a feltétel azt jelenti, hogy a  tenzor
főértékei pozitívak.

A  tenzor független komponenseinek száma ugyanúgy függ a
kristályszimmetriától, mint bármely másodrendű szimmetrikus tenzor (lásd
S.13. §). Így kéttengelyű kristályok esetén mind a három főérték különböző,
egytengelyű kristálynál kettő egyenlő, köbös kristálynál pedig mind a
három egyenlő, azaz egy köbös kristály a vezetőképességet tekintve izotrop
testként viselkedik.

A vezetőképesség-tenzor

3.9. egyenlet - (21,9)

szimmetriája a kinetikus együtthatók szimmetriájának elvéből következik!
Ezt az –L. Onsagertől származó–általános elvet a mostani és a későbbi (
S.26. §–S.28. §) alkalmazások szempontjából célszerű alakban a
következőképpen fogalmazhatjuk meg.

Legyenek olyan mennyiségek, amelyek minden pontban jellemzik
a test állapotát. Vezessük be a következő mennyiségeket:

3.10. egyenlet - (21,10)



ahol  a test egységnyi térfogatának entrópiája, a deriváltakat pedig az
egységnyi térfogat állandó energiája mellett vesszük. Egyensúlyhoz
közeliállapotokban az  mennyiségek az egyensúlyi értékükhöz közeli
értékeket vesznek fel, az  deriváltak pedig kicsik. Ekkor a testben olyan
folyamatok fognak lejátszódni, amelyek az egyensúlyi állapot létrehozására
irányulnak. Az  mennyiségek változási sebessége ezekben a
folyamatokban a test minden egyes pontjában rendszerint csak az  (vagy 

) mennyíségek ugyanezen pontokban felvett értékeinek függvénye.
Sorbafejtve ezeket a függvényeket  hatványai szerint, és a sorfejtésben a
lineáris tagoknál megállva, a következő alakúösszefüggéseket kapjuk:

3.11. egyenlet - (21,11)

Ekkor állíthatjuk, hogy a  együtthatók (az ún. kinetikus együtthatók)
szimmetrikusak az és  indexekben[75]:

3.12. egyenlet - (21,12)

Ahhoz, hogy ezt az elvet ténylegesen használni tudjuk, szükséges, hogy
miután valamilyen módon megválasztottuk az  mennyiségeket (vagy
közvetlenül az  deriváltjaikat), meghatározzuk a megfelelő -kat. Ez a
feladat rendszerint eléggé egyszerűen megoldható a test teljes entrópíájának
időegységre eső változását leíró formula segítségével:

3.13. egyenlet - (21,13)

ahol a test egész térfogatára integrálunk.



Amikor áram folyik egy vezetőben, a  deriváltat a ( (21,7)) egyenlet
adja meg. Ezt összehasonlítva a ( (21,13)) egyenlettel, láthatjuk, hogy ha 
mennyiségként a  áramsűrűség-vektor komponenseít választjuk, akkor az 

-nak megfelelő mennyiségek a  vektor komponensei lesznek. A (
(21,8)) és a ( (21,11)) formulák összehasonlítása azt mutatja, hogy ebben az
esetben a kinetikus együtthatók a vezetőképesség-tenzor -vel szorzott
komponensei. Így ennek a tenzornak a szimmetriája közvetlenül következik
a ( (21,12)) általános összefüggésből.

Feladatok

1. Állandó  potenciálokon tartott elektródákrendszerét vezető közegbe
helyezzük.  áram folyik mindegyik elektródáról. Határozzuk meg a
közegben az időegység alatt fejlődő hőmennyiséget!

Megoldás. A keresett Q hőt a

integrál adja, ahol a közeg teljes térfogatára integrálunk. Transzformáljuk
ezt egy felületi integrállá felhasználva, hogy a közeg külső határán ,
míg az elektródák felületén  állandó  Végeredményben azt kapjuk,
hogy

2. Vezető gömbbe az  pontnál  áram lép be, és az átellenes  pontban
távozik. Határozzuk meg a potenciáleloszlást a gömbben!



15. ábra.

Megoldás.  és  ( 15. ábra) közelében a potenciálnak

alakúnak kell lennie, ahol  és  a  pont távolsága az  és  ponttól.
Ezek a függvények kielégítik a Laplace-egyenletet és a 
integrálok az  és  pontok körüli infinitezimális félgömbökön, -vel
egyenlőek. A gömb egy tetszőleges  pontjában a potenciált a következő
alakban keressük:

ahol  a Laplace-egyenlet olyan megoldása, amelynek nincs pólusa a gömb
felszínén és belsejében. A szimmetriából nyilvánvaló, hogy -hez
hasonlóan  is csak az  és  gömbi koordináták függvénye. A gömb
felületén  kell, hogy  teljesüljön. Differenciálva  szerint,
ebből megkapjuk a -re vonatkozó határfeltételt:

Ha  a Laplace-egyenlet egy lehetséges megoldása, akkor az

 függvény is megoldás.[76] Ha ezt összehasonlítjuk a fenti
határfeltétellel, könnyen következik, hogy a megfelelő megoldás

Behelyettesítve az  értéket és elvégezve az
integrálást, végeredményben kapjuk, hogy



( -t az  helyen felvett  értéktől számítjuk).

3. Mutassuk ki: a vezetőben az áram eloszlása olyan, hogy az
energiadisszipációnak minimuma van!

Megoldás. A keresett minimum az

integrál minimuma a  mellékfeltétel mellett, amely a
töltésmegmaradást fejezi ki.  szerint variálva a

integrált (ahol  határozatlan Lagrange-multiplikátor), és a variált
kifejezést zérussá téve, a , vagy a

egyenletet kapjuk, amely megegyezik a ( (21,2)) és ( (21,3)) egyenletekkel.

 

[73] Ebben a fejezetben nem vizsgáljuk az áram által létrehozott mágneses
teret, és ennek megfelelően ezen térnek az áramra való visszahatását sem
vesszük figyelembe. Ennek a hatásnak a figyelembevétele az áramsűrűség
definíciójának pontosabb megfogalmazását kívánja meg, amit majd a
S.30. §-ban fogunk csak megadni.

[74] Figyeljük meg, hogy a  és a  egyenletek, valamint a (
(21,5)) határfeltételek formálisan azonosak az elektrosztatikus tér
egyenleteivel dielektrikumokban, ha  helyére -t helyettesítünk. Ez



lehetővé teszi, hogy közvetlenül meghatározzuk az árameloszlást egy
végtelen vezetőben, ha a megfelelő elektrosztatikus feladat megoldását már
ismerjük. Amikor a vezetőt egy nemvezető közeg határolja, ez az analógia
már nem célravezető, mivel az elektrosztatikában nincs olyan közeg,
amelyre .

[75] Feltesszük, hogy az  és  mennyiségek ugyanolyan módon
viselkednek időtükrözéssel szemben.

[76] Erről közvetlen behelyettesítéssel is meggyőződhetünk, vagy annak
alapján, hogy a csak -től és -tól függő Laplace-egyenletnek a keresett 

 megoldását  alakban írhatjuk, ahol a -ek állandók,
és a -ek a Legendre-polinomok.



22.§. A Hall-effektus
Ha egy vezető külső,  mágneses térben van, akkor az áramsűrűség és az
elektromos térerősség között továbbra is a

összefüggés áll fenn, azonban a  vezetőképesség-tenzor komponensei
most  függvényei és különösen lényeges, hogy már nem szimmetrikusak
az  és  indexek felcserélésével szemben. Ennek a tenzornak a
szimmetriáját a S.21. §-ban a kinetikus együtthatók szimmetriájának
elvéből kiindulva bizonyítottuk. Mágneses tér jelenlétében azonban, mint
ismeretes, ezt az elvet némiképp eltérően kell megfogalmazni: a kinetikus
együtthatók indexeinek felcserélésekor egyidejűleg a mágneses tér irányát
is ellenkezőre kell változtatni (lásd V. 120. §). A  tenzor
komponenseire ezért most a következő összefüggés áll fenn:

3.14. egyenlet - (22,1)

A és a  mennyiségek azonban egyáltalán nem egyenlőek
egymással.

Minden másodrendű tenzor, így a  tenzor is szimmetrikus és
antiszimmetrikus részre bontható; jelölje ezeket rendre  és :

3.15. egyenlet - (22,2)

A definíció szerint

3.16. egyenlet - (22,3)



és ( (22,1))-ből következik, hogy

3.17. egyenlet - (22,4)

Így az  tenzor komponensei a mágneses tér páros, az  komponensei
pedig a mágneses tér páratlan függvényei.

Mint ismeretes, bármely másodrendű  antiszimmetrikus tenzor
ekvivalens (duális) egy axiális vektorral, amellyel komponensei a
következő kapcsolatban állnak:

3.18. egyenlet - (22,5)

Ezen vektor segítségével az  szorzat komponensei az 
vektorszorzat komponenseiként írhatók:

3.19. egyenlet - (22,6)

Az áram által keltett Joule-hőt a  szorzat adja meg. Mivel az  és 
 vektorok merőlegesek egymásra, skalárszorzatuk azonosan zérus, és így

3.20. egyenlet - (22,7)

azaz adott  tér esetén a Joule-hőt a vezetőképesség-tenzor szimmetrikus
része egyedül meghatározza.

Ha a mágneses tér elég gyenge, akkor a vezetőképesség-tenzor
komponensei  hatványai szerint sorbafejthetők. Mivel az  függvény
páratlan, sorfejtése csak páratlan hatványú tagokat fog tartalmazni. Az első
tag -ban lineáris lesz, azaz



3.21. egyenlet - (22,8)

Mind az , mind a  vektor axiális vektor, ezért az állandók
közönséges (poláris) tenzort alkotnak. Az  páros függvény sorfejtése
csak a mágneses tér páros hatvá-nyaít fogja tartalmazni. A sorfejtés első
tagja a  tér hiánya esetén fellépő  vezetőképesség, a következő tagok 

-ban kvadratikusak:

3.22. egyenlet - (22,9)

A  tenzor szimmetrikus mind az , mind az  indexekben.

Így a mágneses tér hatásának alapvető, a térben lineáris effektusát az 
tag adja meg (Hall-effektus) . Ez, mint látjuk, abban áll, hogy az elektromos
térre merőleges áram lép fel, amelynek nagysága arányos a mágneses
térerősséggel. Figyelemmel kell azonban lennünk arra, hogy általános
esetben tetszőleges, anizotrop közegben nem a Hall-áram az egyedüli áram,
amely merőleges -re; az  áramnak is van ilyen irányú komponense.

A Hall-effektus másik aspektusát kapjuk, ha azt az inverz formulát
használjuk, amelyik -t az áramsűrűséggel fejezi:

A  inverz tenzort -hoz hasonlóan  szimmetrikus és a  axiális
vektorral kifejezhető antiszimmetrikus részre bonthatjuk:

3.23. egyenlet - (22,10)

A  tenornak és a  vektornak ugyanolyan tulajdonságai vannak, mint 
-nak és -nak. Abban a speciális esetben, amikor a mágneses tér gyenge, a



 vektor a térben lineáris. A ( (22,10)) formulában a Hall-effektust a
tag írja le, amely szerint azáram merőleges és a mágneses térrel valamint a 

árammal arányos elektromos tér lép fel.

A fenti összefüggések lényegesen egyszerűsödnek, ha a vezető izotrop.
Ekkor szimmetriamegfontolásokból nyilvánvaló, hogy a  vektor (vagy az 

 vektor) a mágneses térrel párhuzamos. Ebben az esetben a  tenzor
nemzérus komponensei  és , és a -tengelyt a tér irányával
megegyezően választottuk. Ha , és  jelöli ezt a két mennyiséget és az
áram irányát az xz síkban vesszük fel:

3.24. egyenlet - (22,11)

Innen látható, hogy izotrop vezetőben a Hall-tér az egyedüli elektromos tér,
amely mind az áramra, mínd a mágneses térre merőleges.

Gyenge mágneses terek esetén (izotrop testben) a  és  vektorok közötti
kapcsolat egyszerűen

3.25. egyenlet - (22,12)

Az állandó(Hall-állandó) pozitív is, negatív is lehet. A -ban
kvadratikus (a tenzoron keresztül fellépő) tagok alakja az és  között
fennállóösszefüggésben nyilvánvaló abból, hogy -ből és -ból
megkonstruálható, -ben lineáris és -ban kvadratikus vektor mindössze
kettőírható fel: és . Ebből következik, hogy izotrop test esetén 

-ban kvadratikus tagokig bezárólag az és  közöttiösszefüggés
általános alakja:

3.26. egyenlet - (22,13)



Feladat

Fejezzük ki a  inverz tenzor komponenseit , és a komponenseivel.

Megoldás. A legegyszerűbben úgy hajthatjuk végre a számolást, ha egy
olyan  koordináta-rendszert veszünk fel, amelynek tengelyei az 
tenzor főtengelyei. Az ebben a speciális esetben kapott összefüggésből
könnyen levezethető a tetszőleges koordináta-rendszerben érvényes
kifejezés. A tenzor determinánsa:

Nyilvánvaló, hogy általános esetben

Ha képezzük a determináns aldeterminánsait, megkapjuk az inverz tenzor
komponenseit:

Azok az általános kifejezések, amelyek átmennek az általunk választott
speciális koordináta-rendszerben kapott kifejezésekbe:

amivel a kitűzött feladatot meg is oldottuk.



23.§. Kontakt potenciál
Ahhoz, hogy egy vezetőből a felületén keresztül eltávolíthassunk egy töltött
részecskét, a részecskén meghatározott munkát kell végeznünk. Azt a
munkát, amelyet a részecskén akkor végzünk, ha termodinamikailag
reverzibilis módon távolítjuk el, kilépési munkának nevezzük. Ez a
mennyiség mindig pozitív. Ez közvetlenül következik abból a tényből, hogy
egy ponttöltést bármilyen semleges test – és ezért bármilyen vezető is –
vonz (lásd S.14. §). Jelölje ezt a munkát , ahol  a részecske töltése; az
így definiált kilépési potenciál előjele megegyezik az eltávolítandó
részecske előjelével.

A kilépési munka függ a vezető fajtájától (és termodinamikai állapotától,
azaz hőmérsékletétől és nyomásától), valamint a töltött részecske fajtájától.
Például a kilépési munka nem ugyanaz, ha egy adott fém felületéről egy
vezetési elektront, vagy ha egy iont távolítunk el. Hangsúlyoznunk kell,
hogy a kilépési munka a vezető felületre jellemző mennyiség. Függ ezért
például a felület kezelésétől és szennyeződésétől is. Ha a vezető egykristály,
akkor a kilépési munka eltérő a különböző oldalakon.

Hogy kiderítsük a kilépési munka és a felületi tulajdonságok kapcsolatának
fizikai természetét, meghatározzuk a kilépési munka függését az anyag
felületi rétegének elektromos szerkezetétől. Legyen  az a töltéssűrűség,
amelyet nem átlagoltunk (a réteg síkjára merőleges) -tengely menti
fizikailag infinítezimális szakaszokra. Ekkor a felületi rétegben a Poisson-
egyenlet :

Helyezkedjék el a vezető az  tartományban. Ekkor egyszer integrálva
kapjuk:



ezután parciálisan integrálunk:

 esetén  nagyon gyorsan tart zérushoz (mivel a töltetlen
vezető felülete elektromosan semleges). Ezért

Az az integrál, amely az egyenlet jobb oldalán áll, a test felszíne közelében
levő töltés, eloszlás dipólmomentumát adja. Ezen eloszlás kettős réteg
jellegű, amelyben az ellentétes előjelű töltések oly módon különülnek el,
hogy a rendszer dipólmomentuma nem nulla. A kettős réteg szerkezete
természetesen a felület tulajdonságaitól függ (kristálytani irányától,
szennyeződésétől stb.). Adott vezető felszínén a különböző felületelemek
kilépési potenciáljának eltérését pedig dipólmomentumuk különbsége
határozza meg.

Ha két, különböző vezető egymással érintkezik, akkor közöttük töltött
részecskék cseréje mehet végbe. Ilyenkor arról a testről, amelynek kisebb a
kilépési munkája, töltések mennek át a másikra egészen addig, amíg a két
vezető között létrejön egy olyan potenciálkülönbség, amely
megakadályozza a töltések további kilépését. Ez az úgynevezett kontakt
potenciál .



16. ábra.

A 16. ábra két érintkező (  és ) vezető keresztmetszetét mutatja, szabad 
 és  felületük közelében. Ezen felületek potenciáljait jelölje  és 

; a kontakt potenciál . E potenciál és a kilépési munkák
közötti mennyiségi kapcsolatot a termodinamikai egyensúly feltétele adja
meg. Vizsgáljuk meg azt a munkát amelyet egy  töltésű részecskén kellene
végezni ahhoz, hogy eltávolítsuk az a vezetőből az  felületen keresztül,
majd átvigyük az  felületre és végül bevezessük a  vezető belsejébe.
Termodinamikai egyensúlyi állapotban ennek a munkának nullának kell
lennie.[77] A részecskén végzett munka a fent említett három úton 

 és . Ezek összegét nullává téve, kapjuk a keresett
összefüggést:

3.27. egyenlet - (23,1)

Így a két érintkező vezető szomszédos szabad felületének kontakt
potenciálja a kilépési potenciálkülönbségükkel egyenlő.

Kontakt potenciál jelenléte a vezetőkön kívüli tartományban elektromos tér
fellépéséhez vezet. Ezt a teret könnyű meghatározni a felületek érintkezési
helye környezetében (a fig16. ábrán az  pont). A vezetőkön kívül a
potenciál kielégíti a



egyenletet (ahol  az  origójú polárkoordináták), az  és 
oldalakon pedig adott, állandó értéket vesz fel. Olyan megoldást keresünk,
amelyik  legalacsonyabb hatványát tartalmazza, ez a vezető tag a potenciál
hatványsorában kis  távolságok esetén. Ilyen megoldás: .
Ha a  szöget az  oldaltól mérjük és ennek potenciálját nullának
vesszük, kapjuk, hogy

3.28. egyenlet - (23,2)

ahol  az  szög. Így az ekvipotenciális vonalak a rajz síkjában az 
pontból kiinduló egyenesek, az erővonalak pedig az  pont mint centrum
körül elhelyezkedő körívek. A térerősség:

3.29. egyenlet - (23,3)

azaz, az  ponttól a távolsággal fordított arányban csökken.

Mint már említettük, a kontakt potenciálok fém egykristályok különböző
oldalai között is létrejönnek. Ezért a kristály éleinek környezetében[78] is a
fent leírt fajtájú elektromos térerősségnek kell léteznie.

Ha van több, egymás után kapcsolt, fémes vezetőnk (azonos
hőmérsékleten), akkor a szélső vezetők között – ahogyan ezt a ( (23,1))
formula alapján könnyen levezethetjük – a potenciálkülönbség egyszerűen
kilépésí potenciáljuk különbségével egyenlő, ugyanúgy, mint két
közvetlenül érintkező vezető esetében. Speciálisan, ha a lánc két végén
ugyanolyan fém van, a kontakt potenciál a végek között zérus. Ez
egyébként nyilvánvaló, mert ha lenne potenciálkülönbség két azonos vezető
között, akkor a láncot rövidre zárva, benne áram keletkezne, ellentétben a
termodinamika második főtételével.

 



[77] Természetesen, a valóságban, amikor egy részecske átmegy az egyik
vezetőből a másikba, az csak érintkezési felületükön keresztül történhet,
nem pedig a vezetőket körülvevő térségen keresztül. Felhasználjuk
azonban, hogy a végzett munka független az átmenet útjától.

[78] Reális feltételek mellett mindezeket a tereket rendszerint kompenzálja
az atmoszférából származó ionok tere, amelyek „lerakódnak” a kristály
felületére.



24.§. Galvánelemek
Az előző paragrafus végén tett megjegyzés érvényét veszti, ha az
áramkörben olyan vezetők vannak, amelyekben az áramhordozók
különbözőek (fémek és elektrolit oldatok). Mivel egy vezető kilépési
munkája különböző töltött részecskék (elektronok és íonok) esetén eltérő, a
láncban még akkor sem lesz zérus a kontakt potenciálok összege, ha a két
végén egyforma vezetők vannak. Ezt az összeget az áramkörben ható
elektromotoros erőnek (rövidítve : e.m.e.) nevezzük; ez nem jelent mást,
mint azt a potenciálkülönbséget, amely a nyitott lánc két végén
elhelyezkedő két egyforma vezető között fennáll. Amikor zárjuk a kört,
akkor abban áram keletkezik; ez a galvánelemek működésének alapja. Azt
az energíát, amely az áramkörben az áramot fenntartja, az elemben
végbemenő kémiaí átalakulás pótolja.

Zárt áramkör belsejében, tetszőleges zárt görbe körüljárásakor a
potenciálnak, magától értetődően, az eredeti értékét kell felvennie, azaz a
potenciál teljes változása zérus. Vizsgáljunk például olyan görbét, amely a
vezetők felületén megy végig. Amikor átmegyünk az egyik vezetőről a
másikra, a potenciálnak  ugrása van, a potenciálesés pedig minden egyes
vezető hossza mentén , ahol  a vezető keresztmetszetén átfolyó teljes
áram és  a vezető ellenállása. Ezért az áramkör mentén a potenciál teljes
megváltozása:

Ha egyenlővé tesszük ezt a kifejezést nullával és figyelembe vesszük, hogy
az egész áramkörben az áram állandó és azt, hogy a  összeg az 
elektromotoros erő, akkor kapjuk:

3.30. egyenlet - (24,1)



tehát egy galvánelemet tartalmazóáramkörben az áram egyenlő az
elektromotoros erőés a vezetők teljes ellenállásának a hányadosával
(beleértve természetesen magának az elemnek a belső ellenállását is).

Bár a galvánelem elektromotoros ereje a kontakt potenciálok összegeként is
kifejezhető, nagyon fontos megjegyezni, hogy ez valójában egy
termodinamikai mennyiség, amelyet a vezetők térfogatában uralkodó
állapot teljesen meghatároz, és független a vezetőket elválasztó felületek
tulajdonságaítól. Ez világos abból, hogy éppen az a (töltésegységre
vonatkoztatott) munka, amelyet egy töltött részecskén akkor végeznénk, ha
azt a zárt áramkör mentén, reverzibilisen végigvezetnénk.

A helyzet illusztrálására vizsgáljunk meg egy olyan galvánelemet,
amelyben két fémelektród (  és  fémek) merül az  és 
elektrolitok oldatába (  valamilyen anion). Legyen  és  az  és 
fémek kémiai potenciálja,  az oldatban levő elektrolitok kémiai
potenciálja.[79] Az  elemi töltés végigvezetése a zárt áramkörben azt
jelenti, hogy egy  ion az  elektródból belép az oldatba, egy  ion
kilép az oldatból a  elektródra, miközben az elektródok töltésváltozását a
külső körön keresztül egy -ból -be átmenő elektron egyenlíti ki. Az
eredmény az lesz, hogy az  elektród egy semleges atomot veszít, a 
pedig nyer egyet és az elektrolit-oldatban  egy molekuláját  egy
molekulája váltja fel. Mivel egy reverzibilis folyamatban végzett munka
(állandó hőmérséklet és nyomás mellett) a rendszer termodinamikai
potenciáljának megváltoztatásával egyenlő, ezért az alábbi összefüggést
nyerjük:

3.31. egyenlet - (24,2)

amely az elem elektromotoros erejét az elektrolit-oldat és az elektródok
térfogati tulajdonságaival hozza összefüggésbe.

( (24,2))-ből az alábbi következtetést is levonhatjuk. Ha az oldat három
elektrolitot  és három,  fémelektródát tartalmaz, akkor
a párok közötti elektromotoros erők kapcsolata:



3.32. egyenlet - (24,3)

Az általános termodinamikai összefüggések segítségével összefüggésbe
hozhatjuk a galvánelem elektromotoros erejét az áramot kísérő hőhatással;
természetesen, reális feltételek mellett az áram irreverzibilis folyamat.
Amikor az egységnyi töltés végigmegy az áramkörön, mind az elemben
magában mind a külső áramkörben keletkezett hőmennyiség legyen ; 
éppen annak a folyamatnak reakcióhője, amely a galvánelemben áram
esetén fellép. A jólismert termodinamikai formula szerint (lásd V. 91. §) 
és  kapcsolata:

3.33. egyenlet - (24,4)

Az itt álló hőmérséklet szerinti parciálís derivált definíciója attól függ,
milyen feltételek között megy végbe a folyamat. Például, ha állandó
nyomás mellett folyik az áram (mint ahogyan az rendszerint történik), akkor
a differenciálástállandó nyomásnál hajtjuk végre.

 

[79] Ebben a paragrafusban az egy részecskére vonatkozó kémiai potenciál
szokásos definícióját használjuk.



25.§. Elektrokapillaritás
Két vezető közeg határfelületén a töltések jelenléte hatással van a
határfelület felületi feszültségére. Ezt a jelenséget elektrokapillaritásnak
nevezzük. A gyakorlatban a vizsgált közeg két folyadék; rendszerint az
egyik folyadék fém (higany), a másik pedig elektrolit oldat.

Legyen  és  a két vezető potenciálja,  és  pedig az érintkezési
felületen elhelyezkedő töltések. Ezek a töltések egyenlő nagyságúak, de
ellentétes előjelűek, így a felületen egy kettős réteget képeznek.

A két vezetőből álló rendszer  termodinamikai potenciáljának
differenciálja. (adott hőmérsékleten és nyomáson), amely tekintetbe veszi a
választófelületet:

3.34. egyenlet - (25,1)

ahol az a  tag a határfelület  területének reverzibilis
megváltoztatásához szükséges, munka (  a felületi feszültség együtthatója;
lásd V. 154. §).

A ( (25,1)) kifejezésben a  termodinamikai potenciál helyett használhatjuk
ennek csak a  felületi részét, mivel a térfogati rész adott nyomáson és
hőmérsékleten állandó és ezért itt nem lényeges. Alkalmazva az 

 és  helyettesítéseket a ( (25,1)) kifejezésben:

3.35. egyenlet - (25,2)

Innen következik, hogy



3.36. egyenlet - (25,3)

ahol  függvénye. Integrálva ezt az összefüggést, azt kapjuk, hogy .
Ha ezt visszahelyettesítjük ( (25,2))-be, , vagy 

, ahonnan

3.37. egyenlet - (25,4)

ahol  az  felületre eső töltés. A ( (25,4))összefüggés (G.
Lippmann , J. W Gibbs ) az elektrokapilláris jelenségek elméletének
alapformulája.

Egyensúlyi állapotban  termodinamikai potenciálnak minimuma kell,
hogy legyen a vezetők elektromos potenciáljainak adott értékeinél. -t az e
felületi töltések függvényének tekintve, felírjuk a minimum létezésének
szükséges feltételét:

3.38. egyenlet - (25,5)

ahol a deriváltakat természetesen állandó  terület mellett kell venni.
Ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk számítani, fejezzük ki -t a 
termodinamikai potenciál segítségével:

3.39. egyenlet - (25,6)



Az első derivált eltűnése azt adja, hogy

az a feltétel pedig, hogy a második derivált pozitív legyen:

vagy

3.40. egyenlet - (25,7)

Ez a feltétel természetesen várható, ha a felület kettős rétegét
kapacitású kondenzátornak tekintjük.

Ha a ( (25,4)) egyenletet  szerint deriváljuk, és felhasználjuk a ( (25,7))
feltételt, kapjuk, hogy

3.41. egyenlet - (25,8)

Ez azt jelenti, hogy abban a pontban, ahol , az 
görbének maximuma van.



26.§. Termoelektromos jelenségek
Az a feltétel, hogy a fémben ne folyjon áram, a vezetési elektronokra
vonatkozóan termodinamikai egyensúlyt jelent. Ez mint ismeretes nem csak
a test hőmérsékletének állandóságát követeli meg (a test mentén), hanem az

 összegét is, ahol  vezetési elektronok kémiai potenciálja a fémben
(  esetén).[80] Ha a fém, összetételét tekintve, nem homogén, akkor a
test  kémiai potenciálja nem állandó, még állandó hőmérséklet esetében
sem. Ezért a  elektromos potenciál állandósága ebben az esetben
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a fémben nincs áram, bár az elektromos
térerősség ( ) zérus. Ez a körülmény célszerűtlenné teszi 
szokásos definícióját (amely szerint  az igazi potenciál átlaga), ha az
inhomogén vezetőket is be akarjuk vonni vizsgálatainkba.

A potenciál új definíciójaként természetes, ha , összeget fogadjuk
el, amelyet a következőkben az egyszerűség kedvéért -vel jelölünk.[81]

Homogén fémeknél ez a változás egy lényegtelen állandó hozzáadását
jelenti a potenciálhoz. A megfelelő  „térerősség” (amelyet ettől
kezdve használni fogunk) csak homogén fémben egyezik meg az igazí
térerősség átlagával; az általános esetben ettől csak egy állapotfüggvény
gradiensében különbözik.[82]

Ilyen definíció mellett az áram és a térerősség nulla (a vezetési elektronokra
fennálló) termodinamikai egyensúlyban, és a közöttük levő kapcsolat, még
akkor is, ha a fém inhomogén,  (vagy ).

Most vizsgáljunk egy nem egyenletesen melegített fémet, amely semmi
esetre sem lehet (az elektronok szempontjából) termodinamikai
egyensúlyban. Ekkor az  térerősség még akkor sem lehet nulla, ha az
áram zérus. Általános esetben, amikor mind a  áramsűrűség, mind a
hőmérséklet  gradiense nullától különbözik, ezen mennyiségek és a
térerősség kapcsolata a következő alakot ölti:

3.42. egyenlet - (26,1)



Itt  a szokásos vezetőképesség és a még egy mennyiség, amely a fém
elektromos tulajdonságait jellemzi. Az egyszerűség kedvéért itt feltesszük,
hogy az anyag izotrop (vagy köbös szimmetriája van) és ezért az
arányossági együtthatókat skalárokként írjuk fel. és  lineáris
kapcsolata természetesen csak egy sorfejtés első tagja, azonban ez
elegendő, tekintettel a hőmérsékleti gradiens kicsiny voltára, ami a
gyakorlatban mindig fennáll.

A ( (26,1)) formula, ha a

3.43. egyenlet - (26,2)

formában írjuk, mutatja, hogy folyhat áram egy nem egyenletesen
melegített fémben még akkor is, ha az  térerősség zérus.

A  elektromos áramsűrűség mellett vizsgáljuk meg az energiaáram-
sűrűséget is, amelyet -val fogunk jelölni. Lényeges, hogy ez a mennyiség
tartalmaz egy  tagot, amely egyszerűen azzal kapcsolatos, hogy minden
töltött részecske (elektron)  energiát hordoz. A  különbség
azonban már nem függ a potenciáltól és általános esetben  és 

 lineáris függvényeként írható fel, hasonlóan az áramsűrűségre
vonatkozó ( (26,2)) formulához. Ezt a formulát átmenetileg a következő
alakba írjuk:

A kinetikus együtthatók szimmetriájának elve egy összefüggést eredményez
 és a ( (26,2))-ben szereplő a együttható között.

Ennek levezetésére kiSzámítjuk a vezető teljes entrópiájának időegységre
eső változását. A test térfogategységében az időegység alatt fejlődő
hőmennyiség: . Ezért írhatjuk, hogy



Továbbá, felhasználva a  egyenletet,

Az első tagot parciálisan integráljuk és kapjuk, hogy

3.44. egyenlet - (26,3)

Ez a formula azt mutatja, hogy ha a  mennyiségeknek (lásd S.21. §)
a  és  vektorok komponenseit választjuk, akkor a megfelelő 
mennyiségek a  és a  vektorok komponensei lesznek.
Ennek megfelelően, a

összefüggésekben a  és a  együtthatónak egyenlőnek kell lennie.

Ily módon , úgyhogy

Végül, ha -t -vel és -vel fejezzük ki a ( (26,1)) egyenletnek
megfelelően, a következő kifejezést kapjuk:

3.45. egyenlet - (26,4)



ahol a  jelölést vezettük be. A  mennyiség nem más, mint a
szokásos hővezetési együttható , amely a hőáramot határozza meg, ha nincs
elektromos áram.

Rá kell mutatni: az a feltétel, hogy -nek pozitívnak kell lennie, nem ró
ki semmiféle új megszorítást a termoelektromos együtthatókra. A ( (26,1))
és a ( (26,4)) összefüggéseket ( (26,3))-ba helyettesítve kapjuk:

3.46. egyenlet - (26,5)

ahonnan az következik csak, hogy a hő- és az elektromos
vezetőképességnek pozitív- nak kell lennie.

A fenti formulákban hallgatólagosan feltételeztük, hogy a nyomás (vagy a
sűrűség) inhomogenitása állandó hőmérsékleten a vezetőben nem
eredményezheti térerősség (vagy áram) keletkezését. Ennek megfelelően, a
( (26,2)) és ( (26,4)) egyenletekben nem írtunk grad p-vel arányos tagokat.
A valóságban az ilyen tagok jelenléte ellentétben állna az entrópia
növekedésének törvényével: a ( (26,5)) kifejezés integrandusában a 
és a  változó előjelű szorzatokat tartalmazó tagok lépnének fel,
aminek következtében az integrál nem lehetne pozitív definit.

A ( (26,1)) és ( (26,4)) összefüggések különféle termoelektromos
effektusokat írnak le. Tekintsük a vezető térfogategységében időegység alatt
fejlődő  hőmennyiséget. A ( (26,4))-et differenciálva kapjuk:

vagy, ha ide a ( (26,1)) összefüggést helyettesítjük,

3.47. egyenlet - (26,6)



Ebben az összegben az első tag a szokásos hővezetéssel kapcsolatos,
azáram négyzetével arányos második tag pedig a Joule-hő. Minket most a
harmadik tag érdekel, amely specifikus termoelektromos effektusokat ír le.

Tegyük fel, hogy a vezető homogén. Ekkor az a mennyiség változása csak a
hőmérséklet gradiensével van kapcsolatban és írhatjuk, hogy 

; ha – mint ahogyan az rendszerint lenni szokott – a
test mentén a nyomás állandó, akkor a  mennyiségen 
értendő. Így a minket érdeklő hőfejlődés (az úgynevezett Thomson-effektus
)

3.48. egyenlet - (26,7)

A  együtthatót Thomson-együtthatónak nevezik. Megjegyezzük, hogy ez
az effektus az áram első hatványával arányos és nem az áram négyzetével,
mint a Joule-hő. Ezért ez a hatás előjelet vált, ha azáram irányát
ellenkezőjére változtatjuk. A  együttható lehet mind pozitív, mind negatív.
Ha , a Thomson-hő pozitív (hő termelődik), amikor az árama növekvő
hőmérséklet irányában folyik, és hő nyelődik el, ha az áram az ellenkező
irányban folyik;  esetén fordított összefüggések igazak.

Más hőhatás (az úgynevezett Peltier-effektus) lép fel, ha két különböző fém
érintkezésénél (forrasztás) megy át az áram. Az érintkezési felületeken a
hőmérséklet, a potenciál és az áramsűrűség valamint az energiaáram-
sűrűség normális komponense folytonos. Ha 1 és 2 indexekkel jelöljük a két
fémre vonatkozó mennyiségeket, és ha egyenlővé tesszük ( (26,4))
normális írányú értékeit az érintkezés két oldalán, akkor tekintettel  és 

 folytonosságára, kapjuk:

az  tengelyt a felület normálisa irányában vettük fel. Ha az  tengely
pozitív iránya az  fémből a -be mutat, akkor az ezen egyenlet bal oldalán



álló kifejezés az érintkezési felület területegységéről az ídőegység alatt
hővezetés útján elszállított hőmennyiséget jelenti. Ezt a hőveszteséget az
érintkezési felületen az a hőmennyiség kompenzálja, amelyet az egyenlet
jobb oldala ír le. Így a felületegységen az időegység alatt keletkező
hőmennyiség

3.49. egyenlet - (26,8)

A  mennyiséget Peltier-együtthatónak nevezik. Mint ahogyan a
Thomson-effektus, ez az effektus is az áram első hatványával arányos és
előjelet vált, amikor az áram irányát ellenkezőjére változtatjuk.
Megjegyezzük, hogy a Peltier-együttható additív tulajdonságú,

, ahol az 1, 2, 3 indexek három különböző fémre
vonatkoznak.

A ( (26,7)) és ( (26,8)) formulák összehasonlítása mutatja, hogy a
Thomson- és a Peltier-együtthatók összefüggenek:

3.50. egyenlet - (26,9)

17. ábra.

Tekintsünk egy nyílt vezetőláncot két érintkezési felülettel, ahol a végeken
levő két vezető ugyanolyan fémből van (  fém, 17. ábra). Feltesszük, hogy
az érintkezési felületek (forrasztások) a  és  pontokban különböző  és 

 hőmérsékleten vannak, és a lánc végének (az  és  pontoknak) a
hőmérséklete egyforma. Ekkor ezen végek között potenciálkülönbség lép
fel; ezt termoelektromotoros erőnek nevezzük, és -vel jelöljük.
Kiszámításához a ( (26,1)) egyenletben most , és integráljuk az 

 térerősséget a lánc teljes hosszára: A -től -ig és az -tól -



ig vett integrál  szerinti íntegrálást jelent -től -ig az első fémre, a -
től -ig vett integrál pedig  szerinti integrálást -től -ig a második
fémre. Így

3.51. egyenlet - (26,10)

Összehasonlítva ezt a ( (26,8)) egyenlettel, látható, hogy a termoelektromos
erőés a Peltier-együttható közti kapcsolat:

3.52. egyenlet - (26,11)

A ( (26,9))és a ( (26,11)) formulákat Thomson-relációknak nevezik (W.
Thomson , 1854).

E paragrafus befejezéséül felírjuk az áram és a hőfluxus formuláit anizotrop
vezetőre. Ezeket a formulákat a kinetikus együtthatók szimmetriájának elve
alapján vezethetjük le, pontosan ugyanolyan módon, mint a ( (26,1)) és a (
(26,4)) formulákat, és az eredmények a következők:

3.53. egyenlet - (26,12)

Itt a  tenzor a  vezetőképesség-tenzor inverze és a és  tenzorok
szimmetrikusak. Az  termoelektromos tenzor azonban általában nem
szimmetrikus.



 

[80] Lásd V. 25. §; itt  – a szokásos módon – az egy részecskére (elektron)
vonatkoztatott kémiai potenciált jelenti.

[81] Ezt a definíciót másképpen is megfogalmazhatjuk: az új  érték a
szabad energia megváltozása, amikor egy elektront izotermikusan vezetünk
be a fémbe. Más szavakkal: , ahol  a fém szabad energiája és  a
vezetési elektronoknak a térfogategységre vonatkoztatott töltése.

[82] Hangsúlyozzuk, hogy ekkor az  szorzat már nem az e töltésre ható
erő lesz. Ez a tény  ilyen – a fenomenologikus elméletben célszerű –
definicióját kényelmetlenné teheti a mikroszkopikus elméletben, a kinetikai
együtthatók kiszámításakor (lásd X. 44. §.).



27.§. Termogalvanomágneses
jelenségek
Még változatosabb jelenségek lépnek fel, ha áram folyik, és egyidejűleg
elektromos,és mágneses tér, valamint hőmérsékleti gradiens is jelen van.

Ezeknek a jelenségeknek a vizsgálata teljesen analóg azzal, amit az előző
paragrafusban a termoelektromos jelenségekre vonatkozóan végeztünk. Ezt
a vizsgálatot most tenzorok segítségével fogjuk elvégezni, hogy anizotrop
vezetőkre is alkalmazható legyen. A  elektromos áramsűrűséget és a 
hőáramot a következő alakban írjuk fel:

3.54. egyenlet - (27,1)

ahol az összes együttható a mágneses tér függvénye. A kinetikus
együtthatók szimmetriájának elve szerint

3.55. egyenlet - (27,2)

Ha ( (27,1))-ből az  és a  mennyiséget kifejezzük a  és 
mennyiségekkel, kapjuk, hogy

3.56. egyenlet - (27,3)



ahol a , és  tenzorok az és  tenzorok függvényei és a(
(27,2))összefüggésekből származó következő szimmetriatulajdonságaik
vannak:

3.57. egyenlet - (27,4)

Ezek a keresett összefüggések a legáltalánosabb alakban. Ezek az
általánosításai azoknak az összefüggéseknek, amelyeket a S.26. §-ban
találtunk, amikor nem volt jelen mágneses tér, és amelyeket a S.22. §-ban
találtunk, ahol a hőmérsékletnek nem volt gradiense. Hangsúlyozzuk, hogy
általában az és  tenzorok anizotrop vezetőkben még mágneses tér
hiányában sem szimmetrikusak.

A  és  tenorokat szimmetrikus és antiszimmetrikus részre lehet
bontani, hasonlóan ahhoz, ahogyan ezt a S.22. §-ban tettük. Gyenge
mágneses térben a szimmetrikus részeket állandóknak tekinthetjük,
amelyek nem függenek -től, az antiszimmetrikus részeket pedig -ban
lineárisnak vehetjük. Ilyen közelítésben izotrop vezetőre a kővetkező
kifejezéseket kapjuk:

Itt  és  az elektromos vezetőképesség és a hővezetési együttható , a az a
termoelektromos együttható, amely ( (26,1))-ben szerepelt,  a Hall-
együttható ,  és  pedig új együtthatók. Az  tagot úgy
tekinthetjük, mint a mágneses tér hatását a termoelektromotoros erőre
(Nernst-effektus) , az  tagot pedig minta mágneses tér hatását a
hővezetésre (Leduc–Righi-effektus) .

Két közeg határán a  és  vektorok normális komponensei folytonosak és
ezért a



vektor normális komponense is folytonos. Az  tag a mágneses
térnek a Peltier-effektusra vonatkozó hatását írja le (Ettingshausen-effektus)
.

A vezető egységnyi térfogatában az időegység alatt fejlődő hőmennyiség
. Ide -t a ( (27,6)) egyenletből kell helyettesíteni; ezután a 

 vektort ( (27,5))-ből vesszük. Ha a vezető összetételére nézve
homogén, akkor az  stb. mennyiségek csak a hőmérséklet
függvényei, úgyhogy a gradiensük -vel arányos. A számításban
minden, -ban másodfokú mennyiséget elhanyagolunk. Ebben a
közelítésben úgy vehetjük, hogy . Ezenkívül
megjegyezzük, hogy a  külső térre (amelynek forrásaí a vizsgált vezetőn
kívül vannak), .[83] Végül – mint állandó áramnál mindig – 

. Mindezeket tekintetbe véve, a számítások a következő
végeredményt adják:

Ebben a kifejezésben a harmadik tag a ( (26,7)) Thomson-effektust írja le,
az utolsó tag pedig ennek az effektusnak a mágneses tér jelenlétéből eredő
változását adja.

 

[83] Ezáltal elhanyagolunk egy gyenge effektust: a vizsgált áramok saját
mágneses terének a hőfejlődésre gyakorolt hatását.



28.§. Elektrodiffuziós jelenségek
Diffúzió jelenléte olyan sajátos jelenségeket idéz elő elektrolitoldatokban,
amelyek szilárd vezetőkben nem lépnek fel.

Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy a hőmérséklet az oldatban
mindenütt ugyanolyan, és így csupán a tiszta diffúziós jelenségeket
vizsgáljuk és nem bonyolítjuk a termoelektromos effektusokkal .

A  nyomás és a  koncentráció helyett kényelmesebb, ha a nyomást és a 
 kémiai potenciált használjuk független változókként. Itt -t az egységnyi

tömegű oldat termodinamikai potenciáljának az oldat koncentrációja
szerinti deriváltja definiálja (állandó nyomáson és hőmérsékleten).
Koncentráción az elektrolit tömegének és a folyadék teljes tömegének az
arányát értjük, mindkettőt adott térfogatelemre vonatkoztatva.[84]

Emlékeztetünk arra, hogy a kémíai potenciál állandósága a termodinamikai
egyensúly egyik feltétele (együtt a nyomás és a hőmérséklet
állandóságával).

Ebben az esetben az elektromos potenciálnak a S.26. §-ban adott
definícióját némiképp módosítani kell, mivel az áramhordozók most nem
vezetési elektronok, hanem az elektrolit oldatnak az ionjai. Az ésszerű
definíciót a  képlet adja (lásd 9. lábjegyzetet), ahol  a
termodinamikai potenciál és  az oldat egységnyi tömegében levő ionok
töltésének az összege (differenciálás után természetesen elvégezzük a 
helyettesítést, mivel az oldat elektromosan semleges). A deriváltat állandó
tömeg-koncentrácó mellett vesszük, azaz az egységnyi térfogatban[85] levő,
mindkét előjelű íonok tömegének adott összege mellett.

Ha a kémiai potenciálnak gradiense van, akkor az áramsűrűség
kifejezéséhez még egy kiegészítő tag járul:

3.58. egyenlet - (28,1)



amely analóg a ( (26,2)) egyenletben található kiegészítő taggal. Az
alábbiakban látni fogjuk, hogy a kémiai potenciál (és a hőmérséklet) adott
gradiense esetén  nem függhet a nyomás gradienSétől, és ezért a ( (28,1))
kifejezésben -t tartalmazó tag nincs.[86]

Az elektromos áram mellett vizsgálnunk kell az ezzel egyidejűleg
végbemenő elektrolit tömeg-átvitelt is. Itt tekintettel kell lenni arra, hogy az
oldaton átmenő áram áthaladását a folyadék makroszkopikus mozgása
kísérheti. Az elektrolittömeg-áramsűrűsége, amely ebből a mozgásból
származik, , ahol  az oldat sebessége,  a sűrűsége. Az elektrolitot
molekuláris diffúzió is szállítja. Jelöljük a diffúziós áramsűrűségét -vel,
így a teljes áramsűrűség . A diffúzió irreverzibilis folyarnatai az
entrópia további növekedéséhez vezetnek. Az ídőegységre eső teljes
entrópiaváltozás[87]:

3.59. egyenlet - (28,2)

Az elektromos áramsűrűséghez hasonlóan, a diffúziós fluxust is  és 
vagy pedig  és  lineáris kombinácíójaként írhatjuk fel. A kinetikus
együtthatók szimmetriája segítségével ezen kombinációk egyik
együtthatóját a ( (28,1)) egyenletben szereplő  együtthatóval pontosan
olyan módon hozhatjuk kapcsolatba, ahogyan azt  és  esetén tettük
a S.26. §-ban. Végeredményként adódik, hogy

3.60. egyenlet - (28,3)

 együtthatóját itt a közönséges diffúziós állandó segítségével fejeztük ki
(  az anyag sűrűségét jelenti).  esetén és állandó nyomáson és
hőmérsékleten a diffúziós fluxus a szokásos: .



A ( (28,1)) és a ( (28,3)) kifejezésekben a nyomás gradiensével arányos
tagok nem léphetnek fel; ez éppen úgy, mint a S.26. §-ban, az entrópia
növekedésének tételéből következik; ilyen tagok ugyanis a teljes entrópia (
(28,2)) deriváltját índeflnitté tennék.

A ( (28,1)) és a ( (28,3)) formulák minden diffúziós jelenségről számot
adnak elektrolitokban, azonban ezek részletesebb vizsgálatára itt nem
térünk ki.

Feladat

Két párhuzamos fémlemezt (melyek mindegyike ugyanazon  fémből
készült) egy  elektrolit oldatba merítünk. Határozzuk meg az
áramsűrűséget a lemezekre adott potenciálkülönbség függvényeként!

Megoldás. Amikor áram folyik, az egyik lemezből fém válik ki és a másikra
lerakódik. Az oldószer (víz) nyugalomban van és az oldaton átfolyó
fémtömeg-áram sűrűsége  (  az elektromos áramsűrűség,  és 
az  ionok tömege és töltése).[88] Másrészt, ezt a fluxust adja a 
kifejezés is, ahol -t a ( (28,3))-ból vesszük. Feltéve, hogy a nyomása
folyadékban állandó[89], a következő egyenletet kapjuk

3.61. egyenlet - (1)

(ahol  az elektródákat összekötő egyenes irányában mért koordináta).
Mivel az oldatban , ezért

3.62. egyenlet - (2)

ahol és  a lemezek felületénél vett koncentrációk és  a lemezek közötti
távolság.



A lemezek közötti  potenciálkülönbséget a legegyszerűbben a lemezek
egységnyi felületén időegység alatt disszipált  összenergiából
határozhatjuk meg, amelynek -vel kell egyenlőnek lennie. A ( (28,1)) és (
(28,2)) egyenleteknek megfelelően,

és ( (28,1,1))-et felhasználva kapjuk:

3.63. egyenlet - (3)

A ( (28,1,2))és ( (28,1,3)) formulák (implicit módon) a kitűzött feladat
megoldását adják.

Ha a  áram kicsi, úgy a  koncentrációkülönbség is kicsi. Ha az
integrálokat az integrandusok -szeresével helyettesítjük, akkor az
oldat effektív fajlagos ellenállására kapjuk:

A ( (28,1,3)) egyenletben az első tag az áram áthaladásával kapcsolatos 
 potenciálesést adja. A második tag az oldatban levő

koncentrációkülönbség miatt fellépő e.m.e. (amely analóg a termo-e.m.e.-
vel). Ez utóbbi kifejezés független az itt vizsgált speciális egydimenziós
feladat feltételeitől és a „koncentrációs elem” e.m.e.-jének általános
kifejezése.

 

[84] A szokásos kémiai potenciálok definíciója: , ahol
az oldat egy tetszőleges mennyiségének termodinamikai potenciálja,  a



részecskék száma az ebben a mennyiségben található oldott anyagban és
oldószerben. Ha potenciált az egységnyi tömegre ( ) vonatkoztatjuk,
akkor  és  az  összefüggésben áll egymással, ahol  és 

 a kétfajta részecske tömege és  a koncentráció. Ezért az itt
definiált kémiai potenciál: .

[85] Erős elektrolitban az oldott anyag teljes egészében disszociálva van,
tehát a tömegkoncentrációt  alakban írhatjuk, ahol  a
kationok és anionok tömege, és  ezek számának a sűrűsége. A
potenciál említett definíciója mellett a  egyenlőség a kationok és az
anionok kémiai potenciálja közötti  összefüggésnek felel
meg; a  és  potenciálok  való kapcsolatát a  egyenlet adja.

[86] Hangsúlyozzuk, hogy a koncentráció adott gradiense mellett  függ a
nyomás gradiensétől: .

[87] Az ebben a formulában szereplő második tagnak a levezetését lásd a VI.
57. §-ban.

[88] Emlékezzünk arra, hogy az oldatban a  hidrodinamikai sebesség úgy
van deflniálva, hogy  a folyadék egységnyi térfogatának az impulzusa
(lásd VI. 57. §.). Ezért az a tény, hogy ebben az esetben (az elektródákhoz
képest) csak az oldott fém mozog, lényegtelen -nak a számításakor.

[89] A folyadék mozgása által kiváltott nyomásváltozás figyelembevétele
csak magasabbrendű kicsiny mennyiségekre vezetne.



4. fejezet - IV. fejezet ÁLLANDÓ
MÁGNESES TÉR

29.§. Állandó mágneses tér
Anyagi közegekben egy állandó mágneses tér két Maxwell-egyenlet
segítségével írható le, amelyet a

4.1. egyenlet - (29,1)

mikroszkopikus egyenletek átlagolásával kapunk meg. Az átlagos mágneses
teret hagyományosan mágneses indukciónak nevezzük és -vel jelöljük:

4.2. egyenlet - (29,2)

Ezért a ( (29,1)) első egyenlete átlagolásának eredménye:

4.3. egyenlet - (29,3)

A második egyenletben az idő szerinti derivált az átlagolás során eltűnik,
mivel feltettük, hogy az átlagos tér állandó, így

4.4. egyenlet - (29,4)



A mikroszkopikus áramsűrűség átlagértéke általában sem a vezetőkben,
sem a dielektrikumokban nem nulla. Ezen két osztály között az egyedüli
különbség az, hogy dielektrikumokban mindig

4.5. egyenlet - (29,5)

ahol az integrált a test tetszőleges keresztmetszetének teljes területére
vesszük; a vezetőkben viszont ez az integrál különbözhet nullától. Először
feltesszük, hogy a testben (ha az vezető), a teljes áram nullával egyenlő,
azaz érvényes a ( (29,5))összefüggés.

Az, hogy a ( (29,5)) integrál a test tetszőlegeá keresztmetszetére nulla, azt
jelenti, hogy a  vektort egy másik vektor rotációjaként írhatjuk; ez
utóbbit a szokásos módon -mel jelöljük:

4.6. egyenlet - (29,6)

ahol  csak a test belsejében különbözik nullától (lásd az analóg
megfontolást a S.6. §-ban). Valóban, ha egy, a testet körülvevő zárt görbe
által határolt felületre integrálunk, a következőt kapjuk:

Az  vektort a test mágnesezési vektorának nevezzük. Ezt a ( (29,4))
egyenletbe téve kapjuk, hogy

4.7. egyenlet - (29,7)

ahol a  vektor és a  mágneses indukció kapcsolata:

4.8. egyenlet - (29,8)



ami analóg az  elektromos térerősség és a  elektromos indukció
kapcsolatával. Bár a  vektort az  vektorral való analógia alapján
rendszerintmágneses térerősségnek nevezik, emlékeztetünk rá, hogy
valójában a tét erősség igazi középértéke , és nem .

Hogy megvilágítsuk az  mennyiség fizikai jelentését, vizsgáljuk meg a
testben mozgó, összes töltött részecske által létrehozott teljes mágneses
momentumot. A mágneses momentum definíciója szerint (lásd II. 44. §) ez
a következő integrál:[90]

Mivel a testen kívül , az integrált bármely, a testet is magába foglaló
térfogatra vehetjük. Az integrált transzformáljuk a következő módon:

A felületi integrál a testen kívül zérus, a második tagban pedig

így végeredményben a következőt kapjuk:

4.9. egyenlet - (29,9)

Látható, hogy a mágnesezési vektor a test egységnyi térfogatának mágneses
momentuma.[91]

Az egyenletrendszer akkor lesz teljes, ha egy  és  közötti összefüggés
egészíti ki a ( (29,3)) és a ( (29,7)) egyenleteket. Nem túlságosan erős
mágneses terekben, nem ferromágneses testek esetén  és  lineáris



összefüggésben vannak. Izotrop testekben ez a lineáris kapcsolat egyszerű
arányossággá válik:

4.10. egyenlet - (29,10)

A  együtthatót mágneses permeabilitásnak nevezik. Az 
összefüggésben az arányossági tényező,

4.11. egyenlet - (29,11)

az úgynevezett mágneses szuszceptibilitás . Ellentétben a  dielektromos
állandóval, amely mindig nagyobb, mint , a mágneses permeabilitás
nagyobb is és kisebb is lehet -nél. Azt állíthatjuk csak, hogy mindig 
(ennek az egyenlőtlenségnek a bizonyítását a S.31. §-ban adjuk meg és 
eltérő tulajdonságának az okát pedig a S.32. §-ban mutatjuk meg); ennek
megfelelően a  mágneses szuszceptibilitás pozitív és negatív értékeket is
felvehet.

Más, kvantitatív különbség, hogy a testek túlnyomó többségének mágneses
szusz-ceptibilitása nagyon kicsi a dielektromos szuszceptibílitáshoz képest.
Ez az eltérés abból adódik, hogy a nem ferromágneses test mágnesezettsége

 nagyságrendű relatívisztikus effektus, ahol  az atomokban mozgó
elektronok sebessége.[92]

Anizotrop testekben, kristályokban ( (29,10)) egyenes arányosságát a
következő lineáris összefüggés váltja fel:

4.12. egyenlet - (29,12)

A  mágneses permeabilitási tenzor szimmetrikus. Ez azokból a
termodinamikai összefüggésekből következik, amelyeket a S.31. §-ban



fogunk levezetni, pontosan ugyanúgy, mint ahogyan a S.13. §-ban az 
tenzor szimmetriáját bizonyítottuk.

A  és a  egyenletekből következik (lásd S.6. §), hogy két,
különbö-böző közeg határán teljesülnie kell a következő feltételeknek:

4.13. egyenlet - (29,13)

Ez az egyenletrendszer, a határfeltételekkel együtt, formálisan azonos azzal,
amely a dielektrikumokban fellépő elektrosztatikus teret határozza meg, ha
nincsenek jelen szabad töltések. A különbség csak az, hogy és  helyett 

és áll. Tekintettel a  egyenletre, -t  alakban
kereshetjük, és a  potenciálra ugyanolyan egyenletek adódnak, mint az
elektrosztatikus potenciáira.

Ebből következik, hogy a 2. fejezetben vizsgált különféle elektrosztatíkai
problémák megoldását közvetlenül átvihetjük az állandó mágneses térre.
Így többek között a homogén elektromos térben levő dielektromos
ellipszoidra a S.8. §-ban kapott formulák a homogén mágneses térbe
helyezett mágneses ellipszoidra is teljes egészében érvényesek (a jelölések
megfelelő megváltoztatásával). A  mágneses térerősség és a 
mágneses indukció az ellipszoid belsejében a következő kapcsolatban van a

 külső térerősséggel:

4.14. egyenlet - (29,14)

ahol  a lemágnesezési együtthatók tenzora. Emlékeztetünk arra, hogy ez
az összefüggés és  bármilyen kapcsolata esetén érvényes.

A mágneses indukció tangenciális komponense – ellentétben a normális
komponensével – ugrást szenved két közeg határán. Ennek az ugrásnak a
nagysága a felületen folyó áram sűrűségével kapcsolatos. Integráljuk a (
(29,4)) egyenlet mindkét oldalát egy kis  szakaszra, amely
keresztülmegy a felületen a normális irányban. Azután tartsuk -lel



nullához; az  integrál maga ekkor véges értékhez tarthat. Az ily
módon meghatározott

4.15. egyenlet - (29,15)

mennyiséget felületi áramsűrűségnek nevezhetjük; megadja azt a
töltésmennyiséget, amely egy felületi görbe egységnyi hosszán az
időegység alatt áthalad. Válasszuk  irányát a felület egy adott pontjában 
-tengelyként, a normális irányát pedig -tengelyként, amely az  közegtől a

 közeg felé mutat irányítással. Ekkor a ( (29,4)) egyenlet integrálása a
következőt adja:

Tekintettel  folytonosságára; a  derivált véges, és így az integrálja
nullához tart abban az esetben, ha  nullához tart.  integrálja pedig
Bz értékeinek a különbségét adja a felület két oldalán. Így

Ezt az egyenletet vektoralakban is írhatjuk:

4.16. egyenlet - (29,16)

ahol  a normális egységvektor, amely a második közeg belseje felé mutat;
az utolsó transzformációnál figyelembe vettük  tangenciális
komponensének folytonosságát.

 



[90] Az érthetőség kedvéért hangsúlyozzuk, hogy ebben a formulában  egy
futó koordináta (az integrálási változó), és nem az egyes mikroszkopikus
részecskék koordinátája; ezért az átlagolás alól kiemelhető.

[91] Csak ezen összefüggés bevezetése után lesz az  mennyiség teljesen
meghatározott. A ( (29,6)) összefüggés a test belsejében és  azon
kívül, még nem határozza meg egyértelműen ezt a mennyiséget: a test
belsejében -hez hozzáadhatnánk egy tetszőleges,  alakú vektort
anélkül, hogy az megsértené a ( (29,6)) egyenlőséget (lásd a hasonló
megjegyzést az elektromos polarizációval kapcsolatban a II. fejezet 1.
lábjegyeztében).

[92] Egyrészt a  arány, -val együtt, a mágneses tér és a test
kölcsönhatását leíró Hamilton-operátorban lép fel, másrészt pedig az
atomok vagy molekulák elemi mágneses momentumaiban jelenik meg.



30.§. Állandó áramok mágneses
tere
Ha egy vezetőben a teljes áram nullától különböző, akkor a vezető átlagos
áram-sűrűségét a következő összeg alakjában írhatjuk fel:

Az első tag a közeg mágnesezettségével kapcsolatos, és nem ad járulékot a
teljes áramhoz, tehát a test keresztmetszetén áthaladó össztöltést egyedül a
második tag  integrálja határozza meg. A  mennyiséget konduktív
vagy vezetési áramsűrűségnek nevezik.[93] Éppen erre az áramsűrűségre
vonatkozik mindaz, amit a S.21. §-ban mondtunk, többek között az, hogy az
időegység alatt az egységnyi térfogatban disszipált energia egyenlő -vel.

A vezető  áramának térfogati eloszlását a S.21. § egyenletei határozzák
meg. Ezek azonban nem tartalmazzák a  által létrehozott mágneses teret
(feltéve, hogy elhanyagoljuk a térnek a fém vezetőképességére való
hatását). Ezért az áramok mágneses terét adott árameloszlás alapján kell
meghatározni. Ennek a térnek az egyenletei a S.29. §-ban kapott
egyenletektől abban különböznek, hogy nulla helyett a ( (29,7)) egyenlet
jobb oldalán a  tag lép fel:

4.17. egyenlet - (30,1)

4.18. egyenlet - (30,2)

A  vezetési áramsűrűség , amely az elektromos térerősséggel arányos,
nem válik végtelenné, még két közeg határfelületén sem. Ezért a ( (30,2))



egyenlet jobb oldala nincs hatással arra a határfeltételre, amely szerint 
tangenciális komponense folytonos.

A ( (30,1)) - ( (30,2)) egyenletek megoldásához célszerű az 
vektorpotenciál bevezetése, a

4.19. egyenlet - (30,3)

egyenlettel. Ennek eredményeként a ( (30,1)) egyenlet azonosan teljesül. A
( (30,3)) egyenlet a vektorpotenciált nem határozza meg egyértelműen.
Anélkül, hogy megsértenénk a ( (30,3)) egyenletet, még hozzáadhatunk a
vektorpotenciálhoz egy  alakú tetszőleges vektort. Ezért kiszabhatunk
egy további feltételt -ra, amelyet a következőképpen választunk meg:

4.20. egyenlet - (30,4)

Az -ra vonatkozó egyenletet akkor kapjuk meg, ha ( (30,3))-at a ( (30,2))
egyenletbe helyettesítjük.  lineáris kapcsolat esetén kapjuk, hogy

4.21. egyenlet - (30,5)

Az egyenlet ebben az alakban bármely inhomogén közegre érvényes.

Homogén közegben , és mivel ,
ezért a ( (30,5)) egyenletből

4.22. egyenlet - (30,6)



Ha két vagy több, különböző mágneses permeabilitású érintkező közegünk
van, akkor a ( (30,5)) általános egyenlet ( (30,6)) alakja érvényes minden
egyes homogén közegben, a közegek határfelületén pedig az 
vektor tangenciális komponensének folytonosnak kell lennie. Ezen kívül az 

 vektor tangenciális komponensének is folytonosnak kell lennie, mivel
ugrása azt jelentené, hogy a  indukció a határon végtelen.

A téregyenletek egyszerűsödnek, ha a mágneses tér meghatározását csak
kétdimenzióban vizsgáljuk, egy végtelen kiterjedésű és egy valamilyen
irányban homogén közegben (ezt  irányként vesszük fel); a teret létrehozó
áramok mindegyike  irányú, és a  áramsűrűség csak  és 
függvénye. Ha azzal a természetes feltevéssel élünk (amelyet egyébként az
eredmények megerősítenek), hogy egy ilyen tér vektorpotenciálja szintén 
irányú, azaz  ,akkor a ( (30,4)) feltétel automatikusan teljesül és
a mágneses tér mindenhol párhuzamos az  síkkal. Ha -val jelöljük a 
irányú egységvektort, akkor

ezért a ( (30,5)) egyenlet a

4.23. egyenlet - (30,7)

egyenletre redukálódik, vagyis az  skalár mennyiségre kaptunk egy
egyenletet. Tartományonként, homogén közeg esetében, a ( (30,7)) egyenlet
a következő alakú lesz:

4.24. egyenlet - (30,8)

és a tartományok hátárán és  folytonos.[94]



A mágneses tér elemi módon meghatározható, ha az árameloszlás
szímmetrikus a  tengelyre: , ahol  a  tengelytől való távolság.
Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a mágneses erővonalak az 
sugarú körök. A térerősség abszolút értékét pedig közvetlenül a

4.25. egyenlet - (30,9)

formulából határozhatjuk meg, amely a ( (30,2)) egyenlet integrális alakja.
Így

4.26. egyenlet - (30,10)

ahol  az  sugarú kör területén átfolyó teljes áram.

A ( (30,5)) vektoregyenlet redukálása skaláregyenletté akkor is lehetséges,
ha az árameloszlás tengelyszimmetrikus, tehát amikor az eloszlás 
hengerkoordinátákban a következő:

A vektorpotenciált az  alakban keressük. Ekkor a 
 mágneses indukció komponensei

és a ( (30,2)) egyenlet  komponenséből

4.27. egyenlet - (30,11)



Az áramok mágneses terének egyenleteit mindig megoldhatjuk általános
alakban ha a közeg mágneses tulajdonságai elhanyagolhatóak, azaz,
mindenhová  írható. A vektorpotenciál ekkor az egész térben kielégíti
a

egyenletet, a különböző közegek határára vonatkozó bármiféle feltétel
nélkül, beleértve a vezető felületét is, amelyben az áram folyik. Ezen
egyenletnek a végtelenben eltűnő megoldása:

4.28. egyenlet - (30,12)

ahol  a megfigyelési pont (amelyben -t keressük) és a  elemi térfogat
közötti távolság (lásd II. 34. §). Amikor erre a kifejezésre a  operációt
alkalmazzuk, figyelemmel kell lennünk arra, hogy az integráljel alatti 
hányadost a megfigyelési pont koordinátái szerint kell differenciálni,
amelyektől  nem függ,úgyhogy

ahol az  helyvektor -ből a megfigyelési pont felé irányul. Így

4.29. egyenlet - (30,13)

Ha az a vezető, amelyben az áram folyik, eléggé vékony huzal, és ha csak a
vezetőt körülvevő tér érdekel minket, akkor a huzal vastagsága
elhanyagolható. A továbbiakban gyakran foglalkozunk majd az ilyen, ún.
lineáris áramok vizsgálatával. A vezető térfogata helyett ekkor a vezető



hosszára integrálunk. A lineáris áramokra vonatkozó formulákat a térfogati
áramokra vonatkozó formulákból a

helyettesítéssel kapjuk meg, ahol  a vezetőben folyó teljes áram. Így a (
(30,12)) - ( (30,13)) formulákból kapjuk, hogy

4.30. egyenlet - (30,14)

Az itt álló második formula az úgynevezett Biot-Savart-törvény .

Ezek a lineáris áramok mágneses terére vonatkozó egyszerű formulák, nem
függenek a  feltételtől. Mivel a vezető vastagságát elhanyagoltuk,
semmiféle felületre vonatkozó határfeltételt nem kell előírni, és a vezető
mágneses tulajdonságai sem lényegesek (még ferromágneses is lehet). A (
(30,6)) egyenlet megoldása a vezető körüli közegben kialakuló térre
vonatkozóan ezért

4.31. egyenlet - (30,15)

bármekkora is a közeg mágneses szuszceptibilitásának értéke. A közeg
jelenléte csak a mágneses indukciót változtatja meg -szörösére; a 

 mágneses térerősség maga egyáltalán nem változik.

A lineáris áramok mágneses terének meghatározását potenciálelméleti
problémaként is kezdhetjük. Mivel a vezetők térfogatát elhanyagoltuk,
gyakorlatilag arról van szó, hogy a teret egy olyan tartományban kell
meghatározni, amely nem tartalmaz áramokat, kivéve a lineáris áramok
szinguláris vonalait. Áramok hiányában egy állandó mágneses térnek
skalárpotenciálja van, amely homogén közegben a Laplace-egyenletet
elégíti ki. Van azonban egy lényeges különbség a mágneses tér potenciálja



és az elektrosztatikus potenciál közöttt: az utóbbi mindig egyértékű
függvény. Ez abból következik, hogy  az egész térben (többek
között ott is, ahol töltések vannak), és ezért a potenciálváltozás; bármely
zárt kontár mentén (azaz  cirkulációja ezen kontúr mentén), nullával
egyenlő. A mágneses tér cirkulációja viszont lineáris áramot bezáró kontúr
mentén nem zérus, hanem . A potenciál értéke tehát ezzel az
összeggel változik a lineáris áram minden egyes körüljárása esetén, azaz a
mágneses tér potenciálja többértékű függvény.

Ha az áramok véges tartományban vannak és mind a vezetőben, mind a
közegben ( ), akkor a mágneses tér vektorpotenciálja a vezetőktől nagy
távolságban

4.32. egyenlet - (30,16)

ahol

4.33. egyenlet - (30,17)

a rendszer teljes mágneses momentuma.[95]

Lineáris áram esetén ez a kífejezés az

alakot ölti, és az áram zárt görbéje által határolt felület szerinti integrállá
transzformálható. A  szorzat abszolút értéke az  és 
vektorok közötti, háromszög alakú felületelem területével egyenlő, és az 

 vektor független attól az áram által körülzárt konkrét felülettől,
amelyre integrálunk. Így egy zárt lineáris áram mágneses momentuma



4.34. egyenlet - (30,18)

Speciálisan, egy sík zárt, lineáris áramra a mágneses momentum egyszerűen
 ahol  az áram által határolt síkrész területe.

Végül – a paragrafus befejezéseként – a vezetőben kialakuló energiaáram
kérdését tárgyaljuk. A Joule-hőként disszipált energia az elektromágneses
tér energiájából származik. Stacionárius esetben a kontinuitási egyenlet,
amely az energia megmaradási törvényét fejezi ki,

4.35. egyenlet - (30,19)

ahol  az energiaáram-sűrűség. Ez utóbbit egy vezető belsejében a

4.36. egyenlet - (30,20)

kifejezés adja meg, amely formálisan a vákuumban levő tér Poynting-
vektorának kifejezésével egyezik meg. Erről közvetlenül is könnyen
meggyőződhetünk: -kiszámítása a , valamint a ( (30,2))
egyenletek felhasználásával, a ( (30,19))összefüggésre vezet.

Ettől a következtetéstől függetlenül, a ( (30,20)) formula egyértelműen
következik abból a nyilvánvaló feltételből, hogy  normális
komponensének folytonosnak kell lennie a vezető felületén, ha figyelembe
vesszük  és  folytonosságát, valamint azt a tényt, hogy ( (30,20)) a
testen kívül, a vákuumban érvényes.

Feladatok[96]



1. Határozzuk meg egy zárt, lineáris áram mágneses terének
skalárpotenciálját!

Megoldás. Transzformáljuk a zárt görbe menti integrált egy, a vonal által
határolt felületi integrállá. Így a következőt kapjuk:

(a transzformációknál tekintetbe kell venni, hogy ). Összehasonlítva
ezt a  egyenlettel, kapjuk, hogy a skalárpotenciál:

Ez az integrál geometriailag az az  térszög, amely alatt a zárt görbe a
megfigyelési pontból látható. A potenciál fent említett többértékűsége abból
látható, hogy amikor a megfigyelési pont egy olyan, zárt görbét ír le, amely
körülveszi a vezetőt, az  szög  elérése után -re változik.

2. Határozzuk meg egy a sugarú köráram mágneses terét!

Megoldás. Válasszuk az  hengerkoordináta-rendszer középpontját a
kör középpontjában, a  szöget mérjük attól a síktól kiindulva, amely
keresztülmegy a -tengelyen és a megfigyelési, ponton. A
vektorpotenciálnak csak  komponense van, és a ( (30,14))
összefüggés szerint

Bevezetve a  szögnek megfelelő új,  változót, a fenti kifejezés a
következő alakra hozható:



ahol

 és  pedig első- és másodfajú teljes elliptikus integrálok:

Az indukció komponenseire a következő kifejezéseket kapjuk:

Itt a következő, könnyen ellenőrizhető képleteket használtuk fel:

A tengelyen ( )

amit közvetlen, elemi számolással is megkaphatunk.

3. Határozzuk meg a mágneses teret egy végtelen hosszú, henger alakú
vezetőben kialakított henger alakú üregben! A vezetőben folyó áram
egyenletesen oszlik el a vezető keresztmetszetén (lásd 18. ábra)!



Megoldás. Ha az üreg nem volna, akkor a henger belsejében a tér
komponenseit a

kifejezések adnák meg (a méretek és a koordinátatengelyek jelölését a
fig18. ábrán tüntettük fel).

Ha  sűrűségű áram folyna a belső hengerben, akkor ez ugyanabban a
megfigyelési pontban

térerősséget hozna létre.

Az üregben a keresett tér e két térerősség szuperpozíciójaként adódik.
Mivel , ezért a következő kifejezést kapjuk a
térerősség komponenseire:

tehát  irányú homogén teret kapunk.

18. ábra.

4. Vezessük le a ( (30,12)) egyenletből az áramoktól távoli tér
vektorpotenciáljára vonatkozó (30,16) összefüggést!



Megoldás. Írjuk -et az  alakba, ahol  és  az origótól
(amely valahol az áramok között helyezkedik el) a megfigyelési pontig,
illetve a  térfogatelemig húzott helyvektorok. Az integrandust 
hatványai szerint sorbafejtve, és felhasználva azt, hogy , kapjuk

(ahol  mellől a nulla indexet elhagytuk). Ha parciálisan integráljuk az

azonosságot, akkor ez az

összefüggést adja. Ezért  a következő formába írható át:

ami megegyezik a ( (30,16)) összefüggéssel.

5. Határozzuk meg a lineáris áram által keltett mágneses teret mágnesesen
anizotrop közegben (A. Sz. Viglin , 1954)!

Megoldás. A vezetőt körülvevő anizotrop közegben

4.37. egyenlet - (1)

ahol  a közeg mágneses permeabilitási tenzora . Ahelyett, hogy a 
 egyenlettel bevezetnénk a vektorpotenciált, bevezetünk egy

másik  vektort a következő definícióval:



4.38. egyenlet - (2)

ahol  az antiszimmetrikus egységtenzor; a ( (30,5,2)) kifejezés az (
(30,5,1)) egyenletet is azonosan kielégíti. Az ily módon definiált 
vektorra még kiszabhatjuk a következő mellékfeltételt:

4.39. egyenlet - (3)

Ha a ( (30,5,2)) egyenletet a  egyenletbe helyettesítjük, kapjuk,
hogy

[a transzformáció során felhasználtuk az

egyenlőséget és ( (30,5,3)) feltételt]. A -re így kapott egyenlet, formáját
tekintve megegyezik egy olyan elektromos tér potenciáljára vonatkozó
egyenlettel, amelyet adott töltések anizotrop közegben keltenek (lásd a
S.13. § 2. feladatát). A megoldás:

(  a  tenor determinánsa,  a megfigyelési pont és  közötti
helyvektor). Lineáris áram esetén végül is -re a következő kifejezést
kapjuk:



 

[93] Az  mennyiséget néha molekuláris áramsűrűségnek is nevezik. Ez
az elnevezés azonban, nem teljesen felel meg egy vezetőben a töltések
mozgása tényleges fizikai képének. Így például, egy fémben az 
mágnesézettséghez nemcsak az atomokban mozgó elektronok, hanem a
vezetési elektronok is adnak járulékot.

[94] Vegyük észre, hogy az állandó mágneses térrel kapcsolatos
kétdimenziós feladat ekvívalens azzal a kétdimenziós elektrosztatikai
feladattal, amikor azt az elektrosztatikus teret kell meghatározni, amelyet a
dielektromos közegben elhelyezkedő,  töltéssűrűségű valódi töltések
hoznak létre! Ez utóbbi feladat a  egyenlet megoldását
követeli meg (ahol  a tér potenciálja), ami a ( (30,7)) egyenlettől csak
abban különbözik, hogy  és  helyett rendre  és  kerül. Az -ra
és a -re vonatkozó határfeltételek is megegyeznek. Különbség mutatkozik
azonban, amikor  vagy  alapján -t, illetve -t határozzuk meg. Az 

 és a  vektorok ugyanis minden pontban abszolút
értéküket tekintve megegyeznek, irányuk azonban merőleges egymásra.

[95] Lásd II. 44. §. Az ott megadott levezetésben explicit módon
felhasználtuk az áramoknak az egyes töltött részecskék mozgásával való
közvetlen kapcsolatát. Egy ilyen levezetés természetesen teljesen általános,
azonban a ( (30,16)) formulát tisztán makroszkopikus úton is megkaphatjuk
(lásd e §. 4. feladatát).

[96] Az 1–4. feladatokban mindenütt feltesszük, hogy .



31.§. Termodinamikai
összefüggések mágneses térben
A mágneses térbe helyezett mágneses anyagra vonatkozó termodinamikai
összefüggések, mint látni fogjuk, lényegében nagyon hasonlóak az
elektromos térben lévő dielektrikumokra vonatkozó, megfelelő
összefüggésekhez. Levezetésük azonban lényegesen különbözik attól, mint
ahogyan az a S.10. §-ban történt. Ez a különbség végeredményben azzal
kapcsolatos, hogy – az elektromos térrel ellentétben – a mágneses tér nem
végez munkát a benne mozgó töltéseken (minthogy a töltésre ható erő
merőleges a töltés sebességére). Ezért, hogy kiszámítsuk a közeg
energiaváltozását a mágneses tér bekapcsolásakor, a mágneses tér
változásával indukált elektromos tereket kell megvizsgálnunk és azt a
munkát kell meghatározni, amit ezek a terek az áramokon a mágneses tér
forrásain végeznek. Szükségünk lesz tehát az elektromos és a változó
mágneses terek kapcsolatát meghatározó egyenletre. Ez az egyenlet

4.40. egyenlet - (31,1)

az ( (1,3)) mikroszkopikus egyenlet átlagolásának közvetlen eredménye.

 idő alatt az  térerősség a  áramokon

munkát végez. Ez a mennyiség, ellenkező előjellel, az a  munka,
amelyet a „téren végez” az a külső elektromotoros erő, amelyik forrásként
fenntartja az áramokat. A  helyettesítéssel



Az első integrált egy végtelen távoli felületre vett integrállá
transzformálhatjuk, amely nulla lesz. Ha a második integrálban ( (31,1))-ből

-t behelyettesítjük és bevezetjük a mágneses indukció 
megváltozását, akkor végül a következőt kapjuk

4.41. egyenlet - (31,2)

Ez a kifejezés, alakjára nézve, analóg az elektromos tér infinitezimális
megváltozása. esetén végzett munka ( (10,2)) kifejezésével. Megjegyezzük
azonban, hogy az e két formula közötti fizikai analógia valójában nem
teljes, mivel -vel ellentétben,  nem a mikroszkopikus térerősség
átlagértéke.

Miután levezettük a ( (31,2)) összefüggést, felírhatjuk a mágneses térben
lévő mágneses anyagra vonatkozó összes termodinamikai összefüggést, az
elektromos térbe helyezett dielektrikum S.10. §-ban leírt termodinamikai
összefüggéseihez hasonlóan; elegendő, ha itt az  és  jelöléseket -val
és -vel helyettesítjük. Néhány ilyen összefüggést megadunk, a későbbi
hivatkozások kedvéért. A teljes szabad energia és a teljes belső energia
differenciáljai

4.42. egyenlet - (31,3)

Ugyanezek a mennyiségek, az egységnyi térfogatra vonatkoztatva :

4.43. egyenlet - (31,4)



Szükségünk lesz még, a termodínamikai potenciálokra is.

4.44. egyenlet - (31,5)

amelyekre

4.45. egyenlet - (31,6)

 lineáris kapcsolat esetén mindezekre a mennyiségekre vonatkozó
kifejezéseket a következő, végső formában írhatjuk fel:

4.46. egyenlet - (31,7)

A  munkát (vagy ami ugyanaz:  megváltozását állandó hőmérséklet
mellett) más formában is kifejezhetjük, az áramsűrűség és a mágneses tér
vektorpotenciálja segítségével. E célból tekintsük a 
összefüggést, amivel írhatjuk, hogy

Az első integrál ismét zérus, a második a következőt adja:

4.47. egyenlet - (31,8)



Analóg transzformációval kaphatjuk a következőt:

4.48. egyenlet - (31,9)

Hasznos, ha megjegyezzük, hogy a makroszkopíkus elektrodinamika
matematikai formalizmusában az áramok – a mágneses tér forrásai – az
elektromos tér forrásainak potenciáljaival (és nem töltéseivel) játszanak
analóg szerepet. Ez a szabály világossá válik, ha összehasonlítjuk a ( (31,8))
és a ( (31,9)) formulákat az elektromos tér analóg formulával:

4.49. egyenlet - (31,10)

(lásd ( (10,13))és ( (10,14))). Látjuk, hogy ezekben a képletekben a töltések
és a potenciálok fordítva helyezkednek el a ( (31,8))és a ( (31,9))
formulákban levőáramokhoz és potenciálokhoz képest.[97]

Tekintettel a (térerősséggel és indukcióval kifejezett) termodinamikai
összefüggések teljes formális egybeesésére elektromos és mágneses terek
esetén, a S.18. §-ban levezetett termodinamikai egyenlőtlenségeket is
alkalmazhatjuk mágneses terekre. Láttuk többek között, hogy ezekből
következik az  egyenlőtlenség. Elektromos esetben ez az eredmény
érdektelen volt, mivel gyengébb az  egyenlőtlenségnél, amely más
meggondolásokból következett. Mágneses esetben azonban az analóg

egyenlőtlenség nagyon lényeges, mivel ez az egyedüli megkötés, amely
kiszabható a mágneses permeabilitás lehetséges értékeire.

 



[97] Ezen különbség értelmére vonatkozóan lásd részletesebben a fnIV.11.
lábjegyzetet.



32.§. A mágneses anyag teljes
szabad energiája
A S.11. §-ban kifejezéseket kaptunk az elektromos térben lévő dielektrikum

 teljes szabad energiájára. Ennek á mennyiségnek egyik termodinamikai
tulajdonsága, hogy változása megadja azt a munkát, amelyet az elektromos
tér végez a testen, amikor a teret keltő töltések (a tér forrásai) nem
változnak. Mágneses térben analóg szerepet játszik az  szabad energia,
mivel a teret keltő adott áramokra (amelyek a tér forrásai)  változása
éppen a testen végzett munkát adja.

A következő levezetések hasonlóak ahhoz, mint amilyeneket a S.11. §-ban
adtunk meg. A „teljes”  mennyiséget a következőképp definiáljuk:

4.50. egyenlet - (32,1)

ahol  az a mágneses térerősség, amelyet az adott források létrehoztak
volna, ha a mágneses közeg nem lett volna jelen. A zárójelben levő  előjel
(a ( (11,1))-ben levő  előjel helyett) azzal van kapcsolatban, hogy
vákuumban jelenlevő mágneses térre értéke

[lásd ( (31,7))]. A ( (31,2))-ben szerelő integrált ki kell terjeszteni az egész
térre, beleértve azon vezetők térfogatát is, amelyekben a teret keltő áramok
folynak.[98]

Számítsuk ki  megváltozását (adott hőmérséklet mellett és anélkül, hogy
megsértenénk a közeg termikus egyensúlyát), a tér egy infinitezimális
megváltozása ésetén. Mivel ,



4.51. egyenlet - (32,2)

Bevezetve a  tér  vektorpotenciálját, az első tagban írhatjuk:

A  és  tereket azonban – definíció szerint – egy és ugyanazon  áramok
hozzák létre, amelyek eloszlása a vezetők térfogatában független (lásd
S.30. §) az általuk létrehozott tértől, azaz független attól, hogy a környező
térben jelen vannak-e mágnesesanyagok vagy sem. Ezért  és  egyforma
egyenleteket elégítenek ki:

vagyis ; a  tagot tartalmazó integrál pedig egy
végtelen távoli felület szerinti integrállá transzformálható, és így eltűnik.

Hasonló módon győződhetünk meg arról, hogy a ( (32,2)) összefüggésben
levő második tag is nullával egyenlő, azaz

4.52. egyenlet - (32,3)

Ily módon a -re kapott kifejezés analóg az elektromos esetben -re
kapott ( (11,3)) kifejezéssel. Speciálisan, homogén  külső mágneses
térben a ( (11,5))-tel analóg  kifejezés

4.53. egyenlet - (32,4)



ahol  a test teljes mágneses momentuma.

Anélkül, hogy megismételnénk a részletes számításokat, felírjuk a S.11. §
kifejezéseivel analóg formulákat:  lineáris kapcsolat esetén

4.54. egyenlet - (32,5)

Például homogén külső térben

4.55. egyenlet - (32,6)

Az általános esetben, ha  tetszőleges módon függ -tól, -et a
következő formulából számíthatjuk ki:

4.56. egyenlet - (32,7)

Ez analóg a dielektrikumokra vonatkozó( (11,12)) képlettel.

A S.11. §-ban megadtunk egy egyszerűbb formulát is arra az esetre, amikor
a dielektromos szuszceptibilitás kicsi. A mágneses térre vonatkozó analóg
eset különösen fontos, mivel, mint már fentebb említettük, a testek
túlnyomó többségének valójában kicsiny a mágneses szuszceptibilitása.
Ebben az esetben

4.57. egyenlet - (32,8)



A S.14. §-ban kapott eredményekkel analóg eredményeket is megkaphatjuk
mágneses terekre. Itt arra a kapcsolatra gondolunk, amely a mágneses
permeabilitás infinitezimális megváltozása és a között áll fenn, amikor a tér
forrásai változatlanok. A korábban mondottakból világos, hogy 
megváltozása helyett (ahogyan a S.14. §-ban tettük) most az 
megváltozását kell vizsgálnunk. Nem ismételjük most meg a ( (14,1))
formulával analóg egyenlet levezetését, csupán a végeredményt adjuk meg:

4.58. egyenlet - (32,9)

A ( (32,5))-tel analóg ( (11,7)) összefüggés alapján a S.14. §-ban azt a
következtetést vontuk le, hogy bármely anyag dielektromos
szuszceptibilitása pozitív. Mágneses esetben azonban ilyen következtetést
nem vonhatunk le; a mágneses szuszceptibilitás lehet pozitív és lehet
negatív is. Ennek a lényeges különbségnek az az oka, hogy mágneses térben
mozgó töltésrendszer Hamilton-operátora nemcsak a térben lineáris tagokat
tartalmaz (mint az elektromos esetben), hanem kvadratikus tagokat is.
Ezért, amikor meghatározzuk a test szabad energiájának megváltozását
mágneses térben, a perturbációelmélet segítségével a ( (14,2)) szerint,
nemcsak a másodrendű, de az elsőrendű közelítés tagjai is járulékot adnak.
Ilyen esetben a változás előjelére vonatkozóan semmiféle általános
következtetést nem vonhatunk le; paramágneses testekre az előjel pozitív,
diamágneses testekre pedig negatív.

A S.14. §-ban az elektromos térbe helyezett testek mozgási irányát illetően
is vontunk le következtetéseket. Analóg következtetések vonhatók le a (
(32,9)) formulából is. Azonban annak megfelelően, hogy  nagyobb is és
kisebb is lehet, mint , a mágneses térben levő testek mozgási iránya nem
univerzális. Így kvázihomogén térben a para-mágneses testek ( ) a
térerősség növekedésének irányában mozognak, a diamágneses testek (

) pedig  csökkenésének az irányában.

 



[98] A S.11. §-ban ( (11,1))-ben az integrálást az egész térre vettük, kivéve
az elektromos teret létrehozó töltött vezetők által elfoglalt térfogatot. Ott ez
lehetséges volt, mivel egy töltött vezető belsejében nincs elektromos tér.
Mágneses tér azonban áramokat vivő vezetők belsejében is van, és ezeket
nem szabad kizárni, amikor a teljes szabad energiát számoljuk.



33.§. Áramrendszerek energiája
Vizsgáljunk egy vezetőkből álló rendszert, a bennük folyó áramokkal, és
tegyük fel, hogy sem a vezetők anyaga, sem a körülöttük levő közeg nem
ferromágneses, tehát mindenütt . A S.31. § szerint a rendszer teljes
szabad energiáját az áramok által létrehozott mágneses térrel a következő
módon fejezhetjük ki:

4.59. egyenlet - (33,1)

Itt elhagytuk a  mennyiséget, ami – a testek adott hőmérsékleténél –
állandó,és, nincs kapcsolatban az áramokkal. A ( (33,1)) integrált ki kell
terjeszteni az egész térre, mind a vezetők belsejében, mind azokon kívül.

Ugyanezt az energiát az

4.60. egyenlet - (33,2)

integrál segítségével, az áramokkal is kifejezhetjük [lásd a ( (31,8))
egyenlet levezetését ( (31,2))-ből]. Itt már csak a vezetők térfogatára kell
integrálni, mivel a vezetőkön kívül, .

Mivel a téregyenletek lineárisak, a mágneses teret olyan terek összegeként
írhatjuk fel, amelyeket külön-külön hoznának létre az egyes áramok, ha a
többi vezetőbert nem folyna áram: . Ekkor a ( (33,1)) teljes
szabad energia

4.61. egyenlet - (33,3)



ahol

4.62. egyenlet - (33,4)

( -ban számításba vettük, hogy , ahol  a
mágneses, permeabilitás a tér adott pontjában). Az  mennyiséget az -
adik vezetőben folyóáram saját szabad energiájának nevezhetjük, és  az

-adik és -edik vezető kölcsönhatási energiája. Nem szabad azonban
elfeledkeznünk arról, hogy ezek az elnevezések csak akkor helyénvalóak,
ha mind a vezetők, mind a közeg mágneses tulajdonságai elhanyagolhatóak.
Ellenkező esetben minden egyes áram tere (és ezért az energiája is) függ a
többi vezető elhelyezkedésétől és mágneses permeabilitásától.

A ( (33,4)) mennyiségeket összhangban kifejezhetjük az egyes vezetők 
áramával is, a ( (33,2)) formulával:

4.63. egyenlet - (33,5)

Az -ban szereplő integrált itt csak az -adik vezető térfogatára kell
kiterjeszteni;  viszont két kifejezéssel is megadható, ezekben az integrál
vagy az -adik, vagy a -edik vezető térfogatára vonatkozik.

Ha a vezető térfogatí áramsűrűségének az eloszlása adott, akkor  értéke
csak a vezető keresztmetszetén átfolyó  teljes áramerősségtől függ. Mind
a  áramsűrűség, mind az általa létrehozott tér arányos lesz -val. Ezért az
egész  integrál arányos, és a következő alakban írhatjuk:

4.64. egyenlet - (33,6)



ahol  a vezetőönindukciós együtthatója . Analóg módon, két áram
kölcsönhatási energiája a  szorzattal arányos:

4.65. egyenlet - (33,7)

Az  mennyiséget a vezetők kölcsönös indukciós együtthatójának
nevezik. Így egy áramrendszer teljes szabad energiája

4.66. egyenlet - (33,8)

Az a feltétel, hogy ennek a kvadratikus alaknak pozitív definitnek kell
lennie, egy sor megkötést szab ki az együtthatók értékeire vonatkozóan.
Többek között teljesülnie kell az  és az

feltételeknek is.

Általános esetben az áramok energiájának kiszámítása tetszőleges,
háromdimenziós vezetőkre a téregyenletek teljes megoldását teszi
szükségessé, és ez bonyolult feladat. Egyszerűsödik azonban a helyzet, ha
mind a vezetők, mind a közeg mágneses permeabilitását -nek vesszük.
Megjegyezzük, hogy ebben az esetben az áramok energiája már nem függ a
testek termodinamíkai állapotától (többek között a hőmérséklettől), ezért a
fenti összefüggésekben a szabad energiát egyszerűen energiaként
tekinthetjük.

 esetén a  áramok által létrehozott tér vektorpotenciálját a ( (30,12))
formula adja meg. Ezért az -adik vezető sajátenergiája



4.67. egyenlet - (33,9)

ahol mindkét integrált a vizsgált vezető térfogatára kell kiterjeszteni;  a 
és  közötti távolság. Analóg módon, két vezető kölcsönös energiája

4.68. egyenlet - (33,10)

ahol és  a megfelelő vezetők térfogatelemei.

Különösen egyszerű kiszámítani két lineáris áram kölcsönös energiáját. A
térfogati áramokról a lineáris áramokra úgy térünk át, hogy végrehajtjuk a (
(33,10)) formula  és a  kifejezéseinek a megfelelő  és 
kifejezésekkel való cseréjét, így a kölcsönös indukciós együttható

Ebben a közelítésben  tehát csak a két áramkör kölcsönös
elhelyezkedésétől, alakjától és méreteitől függ, és független az
árameloszlástól a vezetők keresztmetszetén. Hangsúlyozzuk, hogy ennek az
egyszerű formulának a levezetéséhez lineáris áramokra még az a feltétel
sem szükséges, hogy mindenhol  teljesüljön. Abban a közelítésben,
amikor elhanyagoljuk a vezetők vastagságát, anyaguk mágneses
tulajdonságai nincsenek hatással az általuk létrehozott térre, ezért kölcsönös
energiájukra sem. Ha pedig a vezetőt körülvevő közeg mágneses
permeabilitása különbözik -től, akkor a ( (30,15)) egyenlet szerint a
mágneses tér vektorpotenciálját (és vele együtt a mágneses indukciót is) -
szörösére kell növelni. Ugyanennyiszeresére kell növelni ezért a kölcsönös
indukciós együtthatót is:

4.69. egyenlet - (33,11)



Ami a lineáris vezetők önindukciós együtthatóját illeti, annak kiszámítása
lényegesen nehezebb. Ezt a kérdést a következő paragrafusban fogjuk
megvizsgálni.

A lineáris áramrendszer teljes energiáját más alakban is felírhatjuk. E célból
visszatérünk a ( (33,2)) integrálhoz, amely lineáris áramok esetén a
következő alakot ölti:

4.70. egyenlet - (33,12)

ahol  a teljes tér vektorpotenciálja az -adik vezető  pontjában. Az a
hiba, amelyet elkövetünk a ( (33,2))-ről a ( (33,12))-re valóáttérés során,
megfelel annak, hogy elhanyagoljuk a tér változását (beleértve a vizsgált
áram saját terének változását ís) a vezető keresztmetszetén. ( (33,12))-ben
mindegyik körintegrál egy felületi integrállá transzformálható:

ami nem más, mint az -adik áramkörön keresztülmenő mágneses indukció
fluxusa (a mágneses fluxus) . Jelöljük ezt a fluxust -val. Ekkor

4.71. egyenlet - (33,13)

A mágneses fluxussal analóg módon fejezhetjük ki egy külső mágneses tér
hatása alatt álló lineáris  áram szabad energiáját, azaz azt az energiát,
amelybe nem értjük bele a tér forrásainak szabad energiáját. Nyilvánvaló,
hogy



4.72. egyenlet - (33,14)

ahol  a külső tér fluxusa a áram által határolt felületen. Ha a külső tér
homogén (és a külső közegben ), akkor . Bevezetve az
áram mágneses momentumát, a (30,18) kifejezésnek megfelelően kapjuk,
hogy .

Ismerve az áramok rendszerének energiáját mint alakjuk, méretük és relatív
helyzetük függvényét, a vezetőkre ható erőket egyszerűen a megfelelő
koordináták szerinti differenciálással határozhatjuk meg. Itt azonban
felmerül á kérdés, hogy az áramok milyen jellemzőit kell állandó értéken
tartani a differenciálás elvégzésekor? A legkényelmesebb az, ha állandó
áramok mellett hajtjuk végre a számításokat. Ebben az esetben azonban a
szabad energia szerepét az  mennyiség játssza. Ezért az általánosított 
erő, amely az általánosított  koordináta „mentén” hat,

A differenciálás indexei azt mutatják, hogy a differenciálást állandó
áramerősségek és állandó hőmérséklet mellett kell elvégezni. Mivel a
szabad energiában elhagyjuk az áramoktól független, állandó tagot, és 
csak előjelben különbözik, így

4.73. egyenlet - (33,15)

(itt is és a továbbiakban is a  indexet deriváltaknál a rövidség kedvéért
elhagyjuk).

Speciálisan azokat az erőket, amelyek saját mágneses terük
visszahatásaként hatnak a vezetőre, a következő formula adja meg:



4.74. egyenlet - (33,16)

ahol  a vezetőönindukciós együtthatója . Ezeknek az erőknek a természete
a következő meggondolásokból előre nyilvánvaló. Adott áramerősség (és
hőmérséklet) értéknél a  mennyiség minimumra törekszik. Mivel az adott
esetben , ez azt jelenti, hogy a vezetőre ható erők a
vezetőönindukciós együtthatóját növelni akarják. Azonban ez utóbbi,
minthogy hosszúság dimenziója van, arányos a vezető méretével, így
mágneses tér hatása alatt a vezető kiterjedése növekszik.

Külső mágneses térben folyó áram[99] esetén

4.75. egyenlet - (33,17)

Az energiára vonatkozó összes fenti formulában feltettük; hogy a mágneses
térerősség és az indukció között lineáris kapcsolat van. Általános esetben,
amikor ez a kapcsolat tetszőleges, analóg differenciális összefüggéseket
állíthatunk fel. A szabad energiának a tér infinitezimális változásából eredő
megváltozása (állandó hőmérsékleten) ( (31,8))-nak megfelelően

vagy lineáris áramrendszerre:

Ugyanúgy eljárva, mint ahogyan ( (33,12))-ből áttértünk ( (33,13))-ra,
kapjuk[100]

4.76. egyenlet - (33,18)



Analóg módon a ( (31,9)) kifejezésből adódik, hogy

4.77. egyenlet - (33,19)

Így azt mondhatjuk, hogy lineáris áramrendszerre az  termodinamikai
potenciál a mágneses fluxusokkal,  pedig az áramerősségekkel van
kapcsolatban, miközben a két potenciál kapcsolata egymással a következő:

4.78. egyenlet - (33,20)

Így az anyag tetszőleges mágneses tulajdonsága esetén érvényesek a
következő termodinamikai összefüggések:

4.79. egyenlet - (33,21)

Ha ezeket az összefüggéseket a térerősség és az indukció közötti lineáris
kapcsolat esetére alkalmazzuk, amikor -et a ( (33,8)) képlet adja meg,
kapjuk:

4.80. egyenlet - (33,22)

Ily módon az indukciós együtthatók a mágneses fluxus és a mágneses teret
létrehozóáramerősségek közötti arányossági együtthatók. Az 



szorzat az a mágneses fluxus, amelyet a áram hoz létre a 
áramkörben,  pedig ugyanezen áramkörre az a fluxus, amelyet maga
a áram kelt.

 

[99] Itt hiányzik (a ( (32,6)) formulához képest) az  tényező, és ez azzal
függ össze, hogy az áram mágneses momentuma ( (33,17))-ben állandó
mennyiség, amely nem függ a tértől, míg a ( (32,6))-ban szereplő
mágnesnek a mágneses momentuma csak a tér hatására lép fel.

[100] Kiemeljük a nyilvánvaló hasonlóságot a ( (33,18)) mágneses és a (
(10,13)) elektromos eset között. A töltések szerepét a mágneses esetben az
indukciós fluxusok játsszák. Ennek az analógiának szemléletes fizikai
értelmezése van. Hasonlóan ahhoz, ahogyan ez elektromos teret az izolált
vezetőkön levő töltések energiaveszteség nélkül fenntarthatják, a mágneses
teret is fenntarthatják külső energia odavezetése nélkül szupravezető
szolenoidok, amelyek mágneses fluxusa állandó marad. Ezért természetes,
hogy az  szabad energiának a megváltozását elektromos és mágneses
esetben a töltések, illetve az indukciós fluxusok megváltozása határozza
meg.



34.§. Lineáris vezetők önindukciója
Lineáris vezető önindukciós együtthatójának kiszámításakor nem szabad
teljesen elhanyagolni a vezető vastagságát, amint ezt két vezető kölcsönös
indukciójának számításakor tettük. Ha továbbra is így járnánk el, a ( (33,9))
képletből a következő alakban kapnánk az önindukciót:

ahol mindkét integrált ugyanarra a zárt görbére kell venni; de ez az integrál
logaritmikusan divergens, amikor .

A vezető önindukciójának egzakt értéke függ a vezetőben levő
árameloszlástól, amely különböző lehet attól függően, hogy milyen módon
keltettük az áramot, azaz pontosan hogyan alkalmaztuk az elektromos erőt.
De lineáris vezető esetén az önindukció igen jó közelítéssel független az
áramellátástól[101] a vezető keresztmetszetén.

Írjuk az önindukciót  alakban, ahol  és  a vezetőn kívüli,
ill. a vezetőn belüli mágneses tér energiájával kapcsolatos. Lineáris
vezetőnél az önindukció alapvető részét az  „külső rész” teszi ki. Ez azzal
függ össze, hogy egy zárt, lineáris, áramkör mágneses energiájának
legnagyobb része a külső térben, (a vezető vastagságához képest) a
vezetőtől nagy távolságokra van. Valóban, egy végtelen hosszú egyenes
huzal egységnyi hosszának energiáját a következő integrál adja:

(  a huzal tengelyétől) mérttávolság, távolság,  a külső közeg mágneses
permeabilitása). Ez az integrál logaritmikusan divergens, ha  értéke nagy.
Zárt, lineáris áramkör esetén ez a divergencia magától értetődően eltűnik, az
integrál a zárt görbe méretének nagyságrendjébe eső táyolságoknál „levág”.
Az energia közelítő értékét megkapjuk, ha megszorozzuk ezt az integrált a



vezető teljes  hosszával, és  értékét vesszük az integrál felső, a huzal a
sugarát az integrál alsó határaként. Ebből a következő eredményt kapjuk:

Így az önindukció

4.81. egyenlet - (34,1)

Ez a kifejezés, ahogy mondani szokták logaritmikus pontosságú; relatív
hibája  nagyságrendűés az  arányról feltesszük, olyan nagy,
hogy logaritmusa is nagy.[102]

Egy lineáris vezető speciális esete a szolenoid , amely egymáshoz nagyon
közeli menetekből álló, csavarvonallá tekert huzal. Elhanyagolva a huzal
vastagságát és a menetek közötti távolságot, egy henger alakú vezető
felületet kapunk, amelyen „felületi” konduktív áram folyik. A vezető
belsejében érvényes  egyenletet ilyen szemlélet mellett
egyszerűen a

4.82. egyenlet - (34,2)

határfeltétel helyettesíti, ahol g a felületi áramsűrűség, és  a szolenoid
felületének két oldalán a térerősség, és  a normális irányú egységvektor,
amely a  közeg belseje felé mutat [lásd a ( (29,16)) formula levezetését].

Ha a szolenoid egy végtelen hosszú henger, az általa létrehozott mágneses
teret nagyon egyszerű meghatározni. A felületi áramok körök mentén
folynak, és sűrűségük , ahol  a huzalban folyó áram és  a
szolenoid egységnyi hosszára eső menetek száma. A tér a hengeren kívül



nullával egyenlő; a henger belsejében homogén, a henger tengelye irányába
mutat és értéke:

Valóban, az ilyen tér nyilvánvaló módon kielégíti a  és a 
egyenleteket a vezető felületén kívüli egész térben, valamint a felületen a (
(34,2)) határfeltételt is.

Ennek megfelelően a henger egységnyi hosszára jutó térenergia

(  a henger sugara,  a szolenoid belsejében levő anyagra vonatkozik).
Elhanyagolva a tér torzulását a szolenoid végeinél, alkalmazhatjuk ezt a
formulát olyan szolenoidra is, amelynek  hossza véges, azonban -hez
képest nagy. Ekkor az önindukciós együtthatóra a következő kifejezést
kapjuk:

4.83. egyenlet - (34,3)

ahol  a szolenoidot alkotó huzal teljes hossza. A szolenoid
nagyobbönindukciós együtthatója –összehasonlítva egy ugyanolyan hosszú,
de nem feltekert egyenes huzal önindukciójával [hasonlítsuk össze (
(34,3))-at ( (34,1))-gyel]– az egymáshoz közel elhelyezkedő csavarmenetek
kölcsönös índukciójának természetes következménye.

Feladatok[103]

1. Határozzuk meg egy kör keresztmetszetű, zárt, vékony huzal önindukciós
együtthatóját!



Megoldás. A huzal belsejében a mágneses teret ugyanolyannak vehetjük,
mint egy végtelen egyenes henger belsejében:

(  a huzal tengelyétől mért távolság, a a huzal sugara). Innen kapjuk, hogy
az önindukciós együtthatónak a huzal belsejétől származó része

4.84. egyenlet - (1)

ahol  a huzal hossza.

 kiszámításához megjegyezzük, hogy a huzalon kívüli tér nem függ a
huzal keresztmetszetén levő árameloszlástól. Így például a külső mágneses
tér , energiája nem változik, ha feltesszük, hogy áram csak a huzal
felületén folyik. De ekkor a huzal belsejében , és az  energiát a (
(33,2)) képlet alapján a teljes energiaként számolhatjuk.

Tekintettel a feltételezett felületi árameloszlásra, az ebben a formulában
szereplő integrál gyakorlatilag a huzal tengelye menti vonalintegrálra
korlátozódik, úgyhogy az önindukciós együttható külső járuléka:

ahol az integrandusban szereplő  értékét a huzal felületén vesszük.
Miközben megkaptuk ezt a formulát, azt is felhasználtuk hogy az itt
alkalmazott közelítésben a tér a kör keresztmetszetű vezető kerületén
állandó.

Miután visszavezettük ezt a feladatot  kiszámítására, most egy más
feltevéssel élünk az árameloszlásra nézve, nevezetesen, hogy az egész 
áram folyjon a huzal tengelye mentén. A huzal felületén a tér – a vizsgált



közelítésben – ezzel a feltevéssel nem változik (a térérték egyáltalán nem
változna kör keresztmetszetű, egyenes vezetőnél). Ekkor a ( (30,14))
összefüggés szerint

ahol  a huzal tengelyének  eleme és a huzal egy adott felületi pontja
közötti távolság. Osszuk ezt az integrált két részre. Az egyik, amelyre 

 a másik, amelyre , ahol  egy olyan távolság, amely kicsi a
huzal hosszához képest, azonban a huzal  sugarához képest nagy.[104]

Abban az integrálban, ahol  elhanyagolható és -et egyszerűen a
zárt huzal két pontja közti távolságként vehetjük. Azt az integrált pedig,
ahol , a vizsgált pontba húzott érintő irányába mutatónak
tekinthetjük. Ha az ebbe az irányba mutató egységvektort -vel jelöljük,
akkor

Ezt a kifejezést újra átírhatjuk integrál formájába:

ahol  most már ismét a huzal két pontja közötti távolság. Összeadva az
 és  esetre vonatkozó két integrált, a következő kifejezést

kapjuk:

amelyből az önkényesen választott  paraméter kiesik, amint annak lennie
is kell. A végeredmény ezért

4.85. egyenlet - (2)



Az integrálást itt ki kell terjeszteni a vezető minden olyan pontpárjára,
amelyek között a távolság nagyobb, mint .

2. Határozzuk meg egy vékony, gyűrű alakú (  sugarú), kör
keresztmetszetű (  sugarú) vezető önindukciós együtthatóját !

Megoldás. Az előző, 1. feladat ( (34,1,2)) formulájában álló integrandus
csak a gyűrű  húrjához tartozó  középponti szögtől függ, ahol 

, és . Ezért

Az integrál alsó határát a  összefüggésből határozzuk meg,
ahonnan . Ha behelyettesítjük ezt az értéket, és ha -hez
hozzáadjuk az  mennyiséget, a megkövetelt pontossággal kapjuk,
hogy

Ez a kifejezés  esetén

3. Határozzuk meg egy gyűrű alakú vezető ( ) megnyúlását amely a
benne folyó áram mágneses terének hatására jön létre!

Megoldás. A vezető tengelyével párhuzamos, illetve rá merőleges belső
feszültségeket ( (33,16)) szerint a



formulák határozzák meg. Ha ide az előző feladatból -et behelyettesítjük,
kapjuk, hogy

Innen a gyűrű keresett relatív megnyúlása,

(  a Young-modulus és  a vezető anyagának Poisson-száma; lásd VII. 5.
§).

4. Határozzuk meg két párhuzamos, egyenes huzalból álló rendszer ( )
egységnyi hosszának önindukciós együtthatóját ! A huzaloknak , ill. 
sugarú, köralakú keresztmetszetük van, a tengelyeik közötti távolság , és
bennük egyenlő nagyságú, de ellenkező irányú áram folyik ( 19. ábra).

19. ábra.

Megoldás. Mindegyik áram mágneses terének vektorpotenciálja
párhuzamos a huzalok tengelyével, így a két vektorpotenciált algebrailag
összeadhatjuk. Az egyenletes eloszlású,  áramot szállító  huzal mágneses
terének vektorpotenciálja (hengerkoordinátákban):



ahol  tetszőleges állandó; a huzal határán  folytonos. A  huzal
vektorpotenciáljára vonatkozó analóg képleteket  és  felcserélésével és 
előjelének megváltoztatásával kapjuk. A ( (33,2)) formulában az  huzal
keresztmetszetére vett integrálás a következőt adja:

A  vezető keresztmetszete szerinti integrálás ugyanilyen kifejezést ad 
helyett -val, ezért a kettős vezeték egységnyi hosszának keresett
önindukciós együtthatója

5. Határozzuk meg egy tórusz alakú szolenoid önindukciós együtthatóját!

20. ábra.

Megoldás. Tekintsük a szolenoidot egy tórusz alakú vezető felületként,
amelyen felületi áramok cirkulálnak



áramsűrűséggel  a vezető meneteinek teljes száma,  a vezetőben folyó
áram; a koordinátákat és a távolságokat a 20. ábra mutatja. A szolenoidon
kívüli mágneses tér , és a belsejében

( ) a hengerkoordináták). Ez a megoldás kielégíti a , és 
 egyenleteket, valamint a ( (34,2)) határfeltételt.[105] A mágneses

tér energiája a szolenoid belsejében

ahol a keresztmetszet kerületére kell integrálni, amit könnyen
végrehajthatunk, ha bevezetjük a  egyenleteknek
megfelelő  szöget. Az önindukciós együtthatóra végeredményben a
következő kifejezést kapjuk:

6. Határozzuk meg a hengeralakú szolenoid önindukciós együtthatóját
megadó ( (34,3)) kifejezéshez  az -ban elsőrendű korrekciót,
amely a szolenoid végei közelében kialakuló tér torzulásával kapcsolatos!

Megoldás. Az önindukciós együtthatót a szolenoid felületére vett, kettős
integrálként számolhatjuk ki:

ahol  a felületi áramsűrűség ( ). Hengerkoordinátákban:

(  a -en és -n keresztülmenő átlós síkok által bezárt szög).



 szerint integrálva kapjuk (ha )

és végül

7. Határozzuk meg, hányszorosára változik egy sík, lineáris, zárt vezető
önindukciós együtthatója, ha ezt egy  mágneses permeabilitású féltér
felületére helyezzük! A vezető önindukciós együtthatójának a vezetőben
levő mágneses tér energiájával összefüggő, ún. belső részét elhanyagoljuk.

Megoldás. Szimmetriamegfontolásokból nyilvánvaló, hogy közeg hiánya
esetén az áram mágneses tere a vezető síkjára szimmetrikus és a mágneses
erővonalak a sík normálisa irányában szelik át ezt a síkot; jelöljük ezt a teret

-lal. A téregyenleteket és a féltér felületére vonatkozó határfeltételeket

kielégítjük, ha feltesszük, hogy a vákuumban  és a közegben 
. Valóban, ez biztosítja a sík határán  és 

folytonosságát, és  cirkulációja bármely erővonal mentén egyenlő lesz 
 ugyanazon erővonal mentén vett cirkulációjával. Innen könnyen

belátható, hogy amikor közeg is jelen van, akkora tér teljes energiája, és
ezért a zárt vezető önindukciós együtthatója is a

tényezővel szorzódik.

 

[101] Pontosabban, ez független az árameloszlásoktól akkor, ha az
áramsűrűség lényegesen csak olyan távolságokon változik, amelyek
összemérhetők a vezető a vastagságával. Ha azonban az eloszlás olyan,



hogy az áramsűrűség jelentősen változik -hoz képest kis távolságokon
(amint az speciális okokból az ún. szkinhatásnál vagy a szupravezetőknél
történik), akkora vezető önindukciója megváltozik.

[102] A fenti állítás, amely szerint az önindukéió független az
árameloszlástól, valójában nemcsak a ( (34,1)) közelítő kifejezésre
vonatkozik, hanem a következő közelítésre is, amelyben olyan tagokat
veszünk figyelembe, amelyek nem tartalmaznak nagy logaritmus értékeket,
ami ekvivalens a logaritmus argumentumában az  melletti együttható
figyelembevételével; lásd e §. feladatait).

[103] Az 1–6. feladatokban feltesszük, hogy a közeg mágneses
permeabilitása .

[104] Hasonló módszert alkalmaztunk a S.2. §. 4. feladatában, amikor egy
vékony gyűrű kapacitását számoltuk.

[105] Ez érvényes egy tetszőleges, nem kör keresztmetszetű, gyűrű alakú
szolenoidra is.



35.§. Erők mágneses térben
A mágneses térbe helyezett anyagra ható erők meghatározásához – az
elektrosztatikával való teljes analógia miatt – alig szükségesek újabb
számítások. Az analógia mindenek előtt azzal kapcsolatos, hogy a
termodinamikai mennyiségekre vonatkozó kifejezések mágneses tér
esetében csak abban különböznek az elektromos tér megfelelő
kifejezéseitől, hogy -t és -t -val és -vel helyettesítjük. A S.15. §-
ban a feszült-ségtenzor kiszámításakor felhasználtuk, hogy az elektromos
térnek van potenciálja, ami a  egyenlet következménye. A
mágneses tér viszont a

4.86. egyenlet - (35,1)

egyenletet elégíti ki, amely csak konduktív áramok hiányában megy át a
 egyenletbe. A feszültségtenzor kiszámítása során azonban

mindenképpen  veendő. Mivel  a mágneses tér deriváltjaival van
kapcsolatban, az áramok figyelembe vétele a feszültségek kiszámításánál a
tér inhomogenitásával összefüggő nagyon kis korrekció bevezetését
jelentené a  feszültségtenzorba (lásd a 2. fejezet 24. lábjegyzetét).

Ily módon a S.14. §- és S.15. §-ban a feszültségtenzorra kapott valamennyi
formula közvetlenül alkalmazható a mágneses térre. Például folyékony
közegben,  lineáris kapcsolat mellett

4.87. egyenlet - (35,2)

Ebből a térfogati erőket az  képlet szerint számítjuk ki. Ha a
közeg vezető és benne áram folyik, akkor a számítás annyiban különbözik a



S.15. §-ban végrehajtott számításoktól, hogy a  egyenletet a (
(35,1)) egyenlettel helyettesítjük.

Differenciálva ( (35,2))-t, és felhasználva a  egyenletet,
kapjuk:

A vektoranalízis jól ismert összefüggését alkalmazza:

és így

4.88. egyenlet - (35,3)

Az ezzel analóg ( (15,2)) egyenlőséggel összehasonlítva, itt megjelenik még
egy kiegészítő tag, a ( (35,3)) egyenlet utolsó tagja. Helytelen volna
azonban azt gondolni, hogy ennek a tagnak a megjelenése fizikai
lehetőséget ad arra, hogy -ben a konduktív árammal kapcsolatos erőt
elválasszuk a többi effektustól. Arról van szó, hogy – tekintettel a ( (35,1))
egyenletre – a  áram elválaszthatatlan a tér inhomogénitásától, és a (
(35,3))-ban levő többi tag is tartalmazza a tér koordináták szerinti
deriváltjait. Amikor az anyag mágneses permeabilitása jelentősen
különbözik -től, ( (35,3))-ban az ösz-szes tag általában ugyanolyan
nagyságrendű.

Amennyiben azonban – mint az esetek többségében –  közel van -hez,
akkor konduktív áram jelenléte esetén – ( (35,3)) utolsó tagja adja az
alapvető járulékot az erőhöz, amellyel összehasonlítva a többi tag csak
lényegtelen korrekció. Ekkor az erők kiszámítása során feltehetjük, hogy 

 és egyszerűen



4.89. egyenlet - (35,4)

(a  tag érdektelen számunkra, és ettől kezdve elhagyjuk).  esetén
az anyag tulajdonságai nincsenek hatással a mágneses jelenségekre, és az
erőre vonatkozó( (35,4)) kifejezés egyaránt érvényes folyadékokra, és
szilárd vezetőkre. A teljes erőt, amely mágneses térben olyan vezetőre hat,
amelyben áram folyik, a következő integrál adja:

4.90. egyenlet - (35,5)

A ( (35,4)) kifejezést természetesen nagyon egyszerűen megkaphatjuk
közvetlenül is, a Lorentz-erő ismert kifejezése alapján. Mágneses térben
egy nyugalomban levő testre ható makroszkopikus erő nem más, mint a
Lorentz-erőknek az átlaga, amelyeket a  mikroszkopikus tér gyakorol a
testet felépítő töltött részecskékre:

 esetén azonban a  tér a  átlagolt térrel esik egybe,  középértéke
pedig a konduktív áramsűrűséggel.

Amikor egy vezető mozgásban van, a ( (35,4)) erők bízonyos mechanikai
munkát végeznek rajta. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez
ellentmondásban van azzal, hogy a Lorentz-erők nem végeznek semmiféle
munkát a mozgó töltéseken. A valóságban azonban természetesen
semmiféle ellentmondás nincs, mivel a Lorentz-erők által a mozgó vezetőn
végzett munka nemcsak a mechanikai munkát tartalmazza, hanem a mozgás
során indukált elektromotoros erők által végzett munkát is. Ez a két munka,
nagyságát tekintve, egyenlő, de ellentétes előjelű (lásd a VII. fejezet 15.
lábjegyzetét).



A ( (35,4)) kifejezésben  a mágneses tér valódi értéke, amelyet egyrészt a
külső források, másrészt azok az áramok hoztak létre, amelyekre ez az erő
hat. Azonban a teljes erő ( (35,5)) szerinti kiszámításakor -n elegendő
csak azt a  külső teret érteni, amelybe az áramtól átjárt vezető helyeztük.
Magának a vezetőnek a tere – az impulzus megmaradása miatt – nem adhat
járulékot a vezetőre ható teljes erőhöz, Az erők kiszámítása különösen
egyszerű lineáris vezetők esetén. Ezek anyagának mágneses tulajdonsága
általában lényegtelen, és ha a közegben , akkor a vezetőre ható teljes
erőt a következő körintegrál adja:

4.91. egyenlet - (35,6)

Ezt a kifejezést az áram kontúrja által határolt felületre vett
integrálkéntírhatjuk fel. Stokes tétele alapján -et a  operátorral
behelyettesítve, kapjuk

Továbbá, írhatjuk, hogy

Azonban , és az áramokon kívüli tartományban . Ily
módon

4.92. egyenlet - (35,7)

Speciálisan, kvázihomogén külső térben -t a  operátorral együtt
kihozhatjuk az integráljel elé. Ha ( (30,18))-nak megfelelően még az áram
mágneses momentumát is bevezetjük, akkor a következő, természetes
eredményt kapjuk:



4.93. egyenlet - (35,8)

Mivel  ebben a képletben állandó, -et a következő alakban is írhatjuk:

4.94. egyenlet - (35,9)

(ami összhangban van az áram energiájának ( (33,17)) kifejezésével). Az
áramra ható forgatónyomaték kvázihomogén térben – mint arról könnyen
meggyőződhetünk – a szokásos kifejezéssel adható meg:

4.95. egyenlet - (35,10)

Feladat

Határozzuk meg a lineáris egyenes huzalra ható erőt, ha benne  áram
folyik, és párhuzamos egy végtelen hengerrel, amelynek  mágneses
permeabilitása,  sugara van, és tengelye  távolságra van a huzaltól!

Megoldás. Tekintettel az elektrosztatika és magnetosztatika kétdimenziós
feladatai közötti kapcsolatra, amelyet a S.30. §-ban említettünk, az áram
terét megkapjuk a S.7. § 3. feladatának az eredményeiből, a jelölések
megváltoztatásával. A henger körüli tartományban a tér megegyzik azzal a
térrel, amelyet a  áram, valamint az  és  pontokon (lásd fig12. ábra)
keresztülmenő  és áramok hoznának létre, ahol

a henger belsejében pedig megegyezik azzal a térrel, amelyet az  ponton
keresztülmenő



áram hozna létre. A huzal egységnyi hosszára ható erő

Hasonló módon kapjuk meg azt az erőt (lásd a S.7. § 4. feladatát), amely
egy mágneses közeg henger alakú üregében keresztülhaladó lineáris vezetőt
az üreg felületének legközelebb eső részéhez vonzza:



36.§. Giromágneses jelenségek
Egy egyenletesen forgó test, amelynek nincs mágneses szerkezete,
mágnesezetté válik; a mágnesezés lineárisan függ az  szögsebességtől
(Barnett-effektus) . Fenomenologikus szempontból a test  mágneses
momentuma és az  vektor között lehetséges lineáris kapcsolat, mivel
mind a két mennyiség előjelet vált időtükrőzés esetén. Mivel pedig
mindkettő axiális vektor, ezért ilyen kapcsolat izotrop test esetén is
lehetséges, (ahol ez a kapcsolat az és  közötti egyenes arányosság).

Ezzel együtt léteznie kell egy fordított effektusnak is: a szabadon
felfüggesztett test mágnesezés hatására forogni kezd (Einstein–de Haas-
effektus) . A két effektus között egyszerű termodinamikai kapcsolat van. Ezt
a kapcsolatot a következő módon kaphatjuk meg.

Mint ismeretes (lásd V. 26. §.), a szögsebességgel kapcsolatos
termodinamikai potenciál (a test adott hőmérséklete és térfogata mellett) a
test  szabad energiája a testtel együtt forgó koordináta-rendszerben.
Ekkor a test  impulzusmomentuma

4.96. egyenlet - (36,1)

A giromágneses jelenségeket úgy írhatjuk le, hogy a szabad energiához
hozzáadunk egy további tagot, amely a szabad energia  és az 
mágnesezettség hatványai szerinti sorfejtésének az első tagja (a test minden
pontjában) és amely egyidejűleg tartalmazza -t és -et. Ez a tag -ban
és -ben is lineáris, azaz, a következő alakú:

4.97. egyenlet - (36,2)



ahol  egy állandó tenzor, amely általános esetben nem szimmetrikus.

A ( (36,1)) és ( (36,2)) összefüggés szerint a test által a mágnesezés
eredményeképpen felvett impulzusmomentum a következő kapcsolatban
van a test teljes mágneses momentumával:

Szokásos  helyett a

összefüggésnek megfelelően definiált inverz tenzort használni (  és  az
elektron töltése és tömege); a  dimenziótlan mennyiségeket
giromágneses együtthatóknak nevezik. Ekkor

4.98. egyenlet - (36,3)

Másrészt a ( (36,2)) kifejezés azt mutatja, hogy mágneses sajátságaira
gyakorolt hatását illetően, a test forgása ekvivalens egy  vagy

4.99. egyenlet - (36,4)

térerősségű külső tér hatásával. Így elvben fennáll annak a lehetősége, hogy
kiszámítsuk a forgás által kiváltott mágnesezést. Így például, ha a test
mágneses szuszceptibilitása kicsi, akkor a forgás nyomán keletkező
mágneses momentum nem függ a test alakjától, és a következő kifejezéssel
egyenlő:



A ( (36,3)) és a ( (36,4)) formulák megfelelnek az Einstein–de Haas- és a
Barnett-effektusnak . Látjuk, hogy mindkét effektust ugyanaz a  tenor
határozza meg.



5. fejezet - V. fejezet
FERROMÁGNESSÉG ÉS
ANTIFERROMÁGNESSÉG

37.§. Kristályok mágneses
szimmetriái
A kristályok elektromos és mágneses tulajdonságai között lényeges
különbség van, amely a töltések és az áramok időtükrözéssel szembeni
viselkedéséből ered.

Mint ismeretes, a mozgásegyenletek ezen invariancíája formálisan a  idő 
-vel való felcserélését jelenti. Ha ezt a cserét egy test bármely

termodinamikai egyensúlyi állapotára alkalmazzuk, ismét egy lehetséges
egyensúlyi állapotot kell kapnunk. Ekkor két lehetőség van:  előjelének
megváltoztatásával a kapott állapot vagy megegyezik az eredeti állapottal,
vagy nem.

Ebben a paragrafusban -vel, ill. -vel fogjuk jelölni az idő
szerint átlagolt igazi (mikroszkopikus) töltéssűrűséget, ill. áramsűrűséget a
kristály minden egyes pontjában (a sűrűségek tehát nincsenek átlagolva
„fizikailag infinitezimális” térfogatok szerint, mint a makroszkopikus
elméletben). Ezek a függvények azok, amelyek a kristály elektromos és
mágneses szerkezetét meghatározzák.

Amikor  előjelét megváltoztatjuk,  előjele is megváltozik. Ha a test
állapota ennek a transzformációnak az eredményeképpen nem változik, az
azt jelenti, hogy , azaz . Ily módon lehetséges olyan testek
létezése, melyek  függvénye egzaktul zérus. Az ilyen testekben az
áramsűrűséggel együtt az (idő szerint) átlagolt mágneses térerősség és



mágneses momentum is eltűnik a test minden pontjában (magától
értetődően mindig a test olyan állapotáról van szó, amikor a külső mágneses
tér zérus). Az ilyen testekről azt mondhatjuk, hogy nincs semmiféle
mágneses szerkezetük. Gyakorlatilag a testek nagy többsége ilyen.

A töltéssűrűség viszont a  transzformáció során nem változik. Ezért
semmiféle okunk sincs, amely alapján azt állíthatnánk, hogy ennek a
függvénynek azonosan zérusnak kellene lennie. Más szavakkal: nem
léteznek kristályok, amelyeknek ne lenne „elektromos szerkezetük”. Ebben
rejlik az alapvető különbség a kristályok elektromos és mágneses
tulajdonsága között, amit a paragrafus elején említettünk.

Vegyük szemügyre most azokat a kristályokat, amelyeknél az időtükrözés
állapotváltozást eredményez és ezért . Az ilyen testekről azt mondjuk,
hogy mágneses szerkezetük van.

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy bár  nem zérus, de (a test egyensúlyi
állapotában) a teljes áram zérus, azaz az  integrálnak, amelyet az
elemi cella[106] térfogatára kell kiterjeszteni, mindig zérusnak kell lennie.
Ellenkező esetben ugyanis ez az áram makroszkopikus mágneses teret
hozna létre és a kristálynak (egységnyi térfogatára vonatkoztatva) mágneses
energiája lenne, amely gyorsan nőne a test méreteinek növelésével. Mivel
egy ilyen állapot energetíkailag kedvezőtlen lenne, ezért nyilvánvaló módon
nem felelhetne meg a termodinamikai egyensúlynak.

A  áramok ugyanakkor azonban létrehozhatnak nemzérus
makroszkopikus mágneses momentumot, azaz az  integrál –
ismét az elemi cella térfogatára véve – különbözhet nullától. Ennek
megfelelően azokat a testeket, amelyeknél , két típusra oszthatjuk:
olyanokra, amelyekben a makroszkopikus mágneses momentum nem zérus
– ezeket ferromágneses testeknek nevezik –, és olyanokra, amelyekben a
makroszkopikus mágneses momentum zérus; ezek az antiferromágneses
testek.

Felmerül a kérdés, hogy a  árameloszlásnak milyen
szimmetriacsoportjai lehetségesek. Ez a szimmetria mindenekelőtt a
szokásos forgásokat, tükrözéseket és eltolásokat tartalmazza, és így 



lehetséges szimmetriacsoportjai minden esetben tartalmazzák a szokásos
230 kristálytani tércsoportot . Ezek azonban távolról sem merítik ki a
keresett csoportok listáját. Mint már említettük, a  csere
megváltoztatja a  vektor előjelét. Ezzel kapcsolatban egy új lehetséges
szimmetriaelem keletkezik – nevezetesen az, amely az összes áram
irányának megfordításából származik. Ezt a transzformációt -rel fogjuk
jelölni. Ha az árameloszlás -szimmetrikus, ez azt jelenti, hogy ,
azaz , és a testnek nincs mágneses szerkezete. Nem nulla 
függvény is lehet azonban szimmetrikus az  transzformációra és a többi
szimmetriaelem (forgatás, tükrözés, eltolás) különböző kombinációira
nézve. Így az árameloszlás lehetséges szimmetriatípusainak (a mágneses
tércsoportoknak) a meghatározása azt a feladatot jelenti, hogy számba
vesszük az összes lehetséges csoportot, amely tartalmazza a közönséges,
tércsoport-transzformációkat és ezek -rel alkotott kombinációít.

Ha az árameloszlás szimmetriáját megadjuk, akkor ezáltal meghatároztuk
az adott krístályban levő részecskeeloszlás kristályszímmetriáját ís, amely a

 függvény szimmetriájával esik egybe. Ezt az a tércsoport határozza
meg, amely  szimmetriacsoportjából adódik, ha formálisan az 
transzformációt (mint azonosságot) egységelemként tekintjük (aminthogy
az is) a  függvényre alkalmazva

A  függvény teljes szimmetriacsoportjának az ismerete azonban
nem szükséges, ha csak a test makroszkopikus tulajdonságait vizsgáljuk.
Ezek a tulajdonságok csak a kristálybelí íránytól függenek, és a kristályrács
transzlációs szimmetriája nincs rájuk hatással. Ami a kristálytani
szerkezetet illeti, az „irányszimmetriákat” – mint ismeretes – a 32
kristályosztály adja meg. Ezek a szimmetriacsoportok csak tiszta
forgatásokat és tükrözéseket tartalmaznak,  tércsoportokból úgy kapjuk
meg őket, hogy a transzlációkat azonosságnak, a csavartengelyeket és a
csúszósíkokat pedig egyszerű szímmetriatengelyeknek és
szimmetriasíkoknak vesszük. Ami pedig a mágneses tulajdonságokat illeti,
a makroszkopikus szimmetriát olyan csoportok szerint kell osztályozni,
amelyek forgatásokat, tükrözéseket és ezeknek az  elemmel való
kombinációít tartalmazzák. Ezeket a csoportokat mágneses
kristályosztályoknak nevezhetjük. Ezek ugyanolyan kapcsolatban vannak a



mágneses tércsoportokkal, mint a szokásos kristályosztályok a szokásos
tércsoportokkal.

A mágneses kristályosztályok mindenekelőtt tartalmazzák a szokásos 32
osztályt az  elemmel kiegészítve, és ugyanezt a 32 osztályt az  elem
nélkül. Az elsők – többek között – az összes olyan test makroszkopikus
szimmetriacsoportjai, amelynek nincs mágneses szerkezete. Azonban
ugyanezek a szimmetriaosztályaik lehetnek olyan testeknek ís, amelyeknek
van mágneses szerkezetük. Ez akkor lehetséges, ha az ilyen testek
mágneses térszimmetriacsoportjaí R-et önmagában nem, csak az
eltolásokkal való kombínációkban tartalmazzák.

Ezen kívül 58 olyan osztályt ismerünk, amelyben  csak a forgatásokkal és
a tükrözésekkel kombinálva fordul elő. Ezek mindegyike közönséges
kristályosztállyá válik, ha -et az egységelemmel helyettesítjük.

Megjegyezzük, hogy a mágneses (ferro- vagy antiferromágneses) szerkezet
fellépése mindig relatíve gyenge kölcsönhatásokkal[107] kapcsolatos. Ezért a
mágneses test kristályszerkezete a nemmágneses fázis szerkezetéhez képest
(amelyből a mágneses fázis rendszerint a hőmérséklet csökkentésével
keletkezik) csak kissé torzul. Többek között ebben a vonatkozásban
különbözik a ferromágneses test a közönséges píroelektromos testektől, de
hasonlít a ferroelektromos testekhez.

Ha megadjuk egy test mágneses kristályosztályát, akkor a test összes
makroszkopikus mágneses tulajdonságát kvalitatíve meghatároztuk. Ezek
közül a legfontosabb a makroszkopikus mágneses momentum jelenléte
vagy hiánya, azaz a spontán mágnesezettség, ha a külső tér zérus. Az 
mágneses momentum olyan vektormennyiség, amely forgatásoknál és
tükrözéseknél axiális vektorként viselkedik (azaz úgy, mint két poláris
vektor vektoriálís szorzata), és előjelet vált, ha az  operációt alkalmazzuk
rá. A kristálynak spontán mágnesezettsége lesz, ha benne akár csak egy
olyan irány is létezik, melyben a fent említett tulajdonságú  vektor
invariáns az adott mágneses kristályosztály összes transzformációival
szemben.

Ismét hangsúlyozzuk az eltérést az elektrosztatikában leírt megfelelő –
ezúttal makroszkopikus – tulajdonságoktól. Az utóbbiakat kvalitatíve



teljesen meghatározzák a közönséges kristályosztályok. Speciálisan ahhoz,
hogy egy test piroelektromos legyen, elégséges, hogy kristályosztálya
megengedje egy  poláris vektor (az elektromos momentum) létezését.
Ugyanakkor azonban teljesen helytelen volna, ha következtetéseket
vonnánk le a makroszkopikus mágneses momentum létezését vagy hiányát
illetően abból, hogy az  axiális vektor hogyan viselkedik az adott test
tisztán szerkezeti kristályosztályának transzformációival szemben, amelyek
a  függvény szimmetriáinak felelnek meg. (Erre a kérdésre a
következő paragrafusban, a mágneses osztályok tényleges felépítésének
tárgyalása után még visszatérünk.)

Az  függvény szimmetriája helyett az 
mikroszkopikus mágneses momentumsűrűség eloszlásának a
szimmetriájáról beszélhetünk. Ez utóbbit rendszerint úgy tekintjük, mint a
kristályrácsban levő atomok (ionok) mágneses momentumai (idő szerinti)
középértékeinek orientációs és elhelyezkedési szimmetriáját. Amelyik
testnek nincs mágneses szimmetriája, annál ezek a középértékek zérussal
egyenlők. Ferromágneses testben az atomi mágneses momentumok összege
minden egyes elemi cellában nullától különböző, antiferromágneses
testekben nullával egyenlő.

A kristályrácsban elhelyezkedő azon atomok összességét, amelyeknek
megegyező  vektoruk van, mágneses alrácsnak nevezik. Nyilvánvaló,
hogy az antiferromágneses anyag legalább két alrácsot tartalmaz, azonos
értékű, de kölcsönösen antiparalel -vel. Ha az összes alrács momentumai
párhuzamosak vagy antiparalelek, akkor az antiferromágneses anyagot
kollineárisnak nevezik; ellenkező esetben pedig nem-kollineáris
antiferromágneses anyagról beszélnek.

A ferromágneáes testek is tartalmazhatnak néhány alrácsot. Szigorúan véve
azokat a testeket tekintjük ferromágneses testeknek, amelyeknél az összes
átlagolt atomi mágneses momentum párhuzamos. Ha a kristály két vagy
több olyan alrácsot tartalmaz, amelyekben az atomi mágneses momentumok
irány (vagy nagyság) szerint nem egyeznek meg, akkor ferrimágneses
testnek szokás mondani. Az antiferromágnesektől eltérően, ezekben a
testekben az alrácsok  mágneses momentumának vektorösszege nullától
különbözik. A ferromágneses test lehet mind kollineáris (ha a testben levő-



összes alrács mágneses momentuma paralel vagy antiparalel), mind
nemkollineáris..

 

[106] Hangsúlyozzuk, hogy most az igazi elemi cellákról van szó, amelyek
figyelembe veszik a kristály mágneses szerkezetét. Ez a mágneses cella
különbözhet a tisztán kristálytani cellától, amely csak a rácsban levő
töltéseloszlás szimmetriájával van kapcsolatban (lásd a S.32. §-t).

[107] Az atomok mágneses momentumai közötti szokásos kicserélődési
kölcsönhatása a valenciakötések telítéséhez, és nemmágneses szerkezetek
képződéséhez vezet. Mágneses szerkezet keletkezéséhez csak a
Mengyelejev-féle periódusos rendszer átmeneti csoportjaihoz tartozó
elemek atomjaiban mélyen elhelyezkedő  és  elektronok viszonylag
gyenge kicserélődési kölcsönhatása vezet.



38.§. Mágneses osztályok és
tércsoportok
A következőkben bemutatjuk, hogy ténylegesen milyen módon épülnek fel
a mágneses szimmetriacsoportok; a mágneses osztályokkal kezdjük.

Mint arra már az előző paragrafusban rámutattunk, a mágneses osztályok
három típusra oszthatók. Az I. csoportba tartozik az a 32 kristályosztály,
amely egyáltalában, nem tartalmazza az  elemet. A II. típusba tartozik az 

 elemmel kiegészített, ugyanezen 32 osztály. Minden egyes ilyen osztály
tartalmazza a szokásos osztálynak (a  pontcsoportnak) az összes elemét
is, valamint ezen elemek -rel való szorzatát; ha a mágneses osztályokat 

-mel jelöljük, akkor

5.1. egyenlet - (38,1)

(az  transzformáció természetesen felcserélhető az összes térbeli
forgatásokkalés tükrözésekkel, ezért , ahol  a  csoport egy
tetszés szerinti eleme). Az osztályok ezen két típusa az ismert értelemben
triviális. A nemtrivíális III. típusba 58 mágneses osztály tartozik,
amelyekbe az  elem csak a forgatásokat vagy tükrözéseket tartalmazó
kombinációkban lép be. Ezek közül mínden egyes osztály, ha benne az 
operációt az azonos transzformációval helyettesítjük, a szokásos 
kristályosztályok egyikébe megy át. A III. típusúösszes mágneses osztály
felépítése a következő megfontolás okon alapul.

Jelöljük -val a  csoport elemeinek azt a halmazát, amely azokat az
elemeket tartalmazza – az  mágneses osztály felépítésekor –, amelyek
nincsenek megszorozva -rel. Az ilyen halmaz – definíciójából adódóan –
tartalmazza az  egységelemet is (ellenkező esetben  tartalmazná az 
elemet, azaz a II. típusba tartozna), és bármely két elemének tetszés szerinti
szorzata ugyanannak a halmaznak egy elemét adja. Más szavakkal:  a 



csoport részcsoportja. A  csoport összes többi eleme -ben meg van
szorozva -rel, és mivel , így a csoport ezen elemeinek az összes
páros tényezős szorzata a  csoport eleme. Ebből következik, hogy  a 

 (és ezáltal az ) csoportnak 2 indexű részcsoportja.[108] Így a III. típusú
 mágneses osztály szerkezete a következő formában ábrázolható:

5.2. egyenlet - (38,2)

ahol  a  csoport olyan eleme, amely nem szerepel -ban.
Nyilvánvaló, hogy az , valamint a  csoport izomorf.

Az összes mágneses osztály felépítéséhez tehát meg kell keresnünk az
összes kristályosztály 2 indexű részcsoportjait. Ezt a feladatot könnyen
megoldhatjuk a pontcsoportok irreducibilis ábrázolásainak karaktereít
tartalmazó táblázatok segítségével. Minden nemazonos, egydimenziós
csoportábrázolás egyforma számú  és  karaktert tartalmaz: 
karakterű elemek alkotják a 2 indexű részcsoportot. A mágneses osztályra
való áttéréskor ezek az elemek maradnak változatlanok, az összes többi -
rel szorzódik.

Ezt az eljárást a  pontesoport példáján szemléltetjük. A csoport
irreducibilis ábrázolásainak karaktereit (lásd a III. 95. §-t) a következő
táblázat tartalmazza:

      

      

      
      



Az egydimenziós (nemazonos egység-) ábrázolások: . Az 
ábrázolásban a  karakterű elemek a  részcsoportot alkotják. A
megfelelő mágneses osztály, amelyet -gyel jelölünk, az

elemekből áll. A ,  ábrázolásokban a  karakterű elemek 
részcsoportokat alkotnak, amelyek csak a  síkoknak egy rögzített
koordináta-rendszerhez viszonyított elhelyezkedésében különböznek. Ezek
a részcsoportok kristálytanilag megkülönböztethetetlenek, így egy és
ugyanazon  mágneses osztályhoz sorolhatók, amelynek elemei

Ha áttekintjük, mind a 32 kristályosztályt, akkor az 1. táblázatban felsorolt
58, III. típusú mágneses osztályt kapjuk. Mindegyik  osztályt a
kiinduló  pontcsoport és ennek a  szimbólum utáni zárójelben
felsoroltak körül az egyik  részcsoportja határozza meg. A 
kristályosztályoknak níncs 2 indexű részcsoportja, ezért ezek alapján nem
építhetünk fel mágneses osztályokat. Jegyezzük meg azt is, hogy a 
forgatás soha nem szerepel -rel szorozva (nemtriviális) mágneses
osztályban; ugyanis a  forgatás háromszoros ismétlése után az 
transzformációhoz jutnánk, ez azonban az ilyen típusú osztályokból
hiányzik.[109]

  



  
  

1. táblázat.

Az előző paragrafusban már megjegyeztük, hogy a ferromágnesség
létezésének a lehetőségét nem szabad csak a krístálytani osztályok alapján
eldönteni. Illusztrációképpen vizsgáljunk meg egy egyforma atomokból álló
tetragonális rácsot, amelyben az atomok mágneses momentumai a
tetragonális tengely irányába mutatnak.[110] Ennek mágneses
kristályosztálya , amely a következő transzformációkat[111]

tartalmazza:

Ezek a transzformációk mínd invariánsul hagyják a negyedrendű tengely
irányába mutató  axiálís vektort. A , kristályosztály maga nem
engedné meg az axiális vektor létezését: a vektor  komponensei
közül mindegyik előjelet váltana az egyik vagy másik másodrendű tengely
körüli elforgatáskor.

Térjünk rá most a mágneses tércsoportok tárgyalására. Ezek ugyanolyan
viszonyban vannak a szokásos krístálytani tércsoportokkal, mint a
mágneses osztályok a kristálytani osztályokkal: ezek is átmennek az
utóbbiakba ha az  transzformációt az azonos transzformációval



helyettesítjük. Összesen 1651 mágneses tércsoport van, ezeket is, mint a
mágneses osztályokat, három típusba sorolhatjuk.

Az I. típusba 230 csoport tartozik; ezek egybeesnek a kristálytani
csoportokkal és egyáltalában nem tartalmazzák az R transzformációt. A II.
típusba az  elemmel kiegészített, ugyanezen 230 csoport tartozik. A
nemtriviális III. típushoz 1191 csoport sorolható, amelyek csak forgatások,
tükrözések és eltolások valamilyen kombinációjában tartalmazzák az 
transzformációt. Ezeknek a ( (38,2))-ben megadott szerkezetük van, ahol 
a  kristálytani tércsoport valamilyen 2 indexű részcsoportja,  pedig
olyan eleme, amely -ban nem szerepel. Nyilvánvaló, hogy a 
részcsoportnak vagy transzlációs szimmetriájában, vagy osztályában meg
kell egyeznie a kiindulásul vett  tércsoporttal. Az első esetben kétszer
kevesebb „forgatási” (forgatási és tükrözési) eleme, a második esetben
pedig kétszer kevesebb transzlációja van, mint a  csoportnak. Ennek
megfelelően a III. típus még két altípusra osztható.

A III.  altípusba tartoznak azok a mágneses tércsoportok, amelyekre a (
(38,2))-beli  a  kristálycsoport valamilyen „forgatási”
transzformációja, amely nem tartozik -hoz. Ezen típus 
tércsoportjának transzlációs szimmetriája (Bravais-rács) egybeesik a 
csoport transzlációs szimmetriájával; más szavakkal: a mágneses szerkezet
elemi cellája egybeesik a tisztán kristálytani elemi cellával. Ezek a
mágneses tércsoportok (ilyen összesen 674 van) a III. típusú mágneses
osztályhoz tartoznak.

A III.  altípusba tartoznak azok a mágneses tércsoportok, amelyekre a (
(38,2))-beli -ként a  csoport egyik alapperiódusának tiszta
transzlációját választhatjuk. A mágneses szerkezet elemi cellájának
térfogata itt kétszer nagyobb, mint a kristálytani elemi cella. A tiszta
transzlációk és az -rel szorzott transzlácíók összessége képezi az ún.
mágneses Bravais-rácsot ; összesen 22 különböző ilyen rács van. A III. 
típusú mágneses tércsoportok (ilyen 517 van) a II. típusú mágneses
osztályokhoz[112] tartoznak.

Feladat



Soroljuk fel a ferromágnességet megengedő mágneses osztályokat.

Megoldás. A II. típusú osztályok nem engedik meg a ferromágnességet.
Hangsúlyozzuk, hogy ennek következtében kizárja a ferromágnességet az
összes II. és III.  típusú tércsoport is, amelyek a transzlációk -rel való
szorzatait tartalmazzák. Ezek a transzformációk szükségszerűen
megváltoztatják  előjelét. Más szavakkal: a ferromágnesség létezéséhez
minden esetben szükséges, hogy a mágneses elemi cella megegyezzék a
kristálytani elemi cellával.[113]

Az I. típusú osztályokból (amelyek a szokásos kristálytani osztályokkal
egyeznek meg) az  axiális vektor létezését a következő osztályok engedik
meg:

 –  tetszőleges irányú,

 –  a szimmetriasíkban van,

 –  a szimmetriatengely irányában
van.

A III. típusú osztályokban a ferromágnesség létezéséhez minden esetben
szükséges, hogy az  elemet – amely  előjelét tetszés szerinti irány
esetén megváltoztatja – ne tartalmazzák. Ezen osztályokból a következők
engedik meg a ferromágnességet:

 –  a  tengelyre merőleges,

 –  a  síkban van,

 –  a  síkban van és merőleges a  tengelyre,

 –  a  tengely irányában van,

,

 –  a  vagy a  tengely
irányában van.



 

[108] Ez azt jelenti, hogy a  részcsoport kétszer kevesebb elemet tartalmaz,
mint a  csoport. Az említett állítás egy eléggé nyilvánvaló általános tétel
következménye: a  csoport  részcsoportjának 2 az indexe akkor és csak
akkor, ha a  csoport -ban nem szereplő, két, tetszőleges elemiének a
szorzata eleme -nak.

[109] Az absztrakt szimmetriaelméletben a mágneses szimmetriáról mint
antiszimmetriáról beszélnek. Az antiszimmetria gondolatát egymástól
függetlenül vetette fel H. Heesh (1929) és A. V. Subnyikov (1945). Az
antiszirmtetrikus osztályokat Subnyikov (1951) találta meg mint a két szinre
festett mértani idomok (poliéderek) szimmetriacsoportjait; az  elemnek
ekkora lapok színváltozási operációja felel meg. Mint mágneses
szimmetriacsoportokat, ezeket az osztályokat B. A. Tavger és V. M. Zajcev
kapták meg 1956-ban. Ezek bevezetésének itt vizsgált módja V. L.
Indenbom munkája (1959).

[110] Ilyen például a vas ferromágneses fázisú rácsa. Kristálytani
vonatkozásban ez (az egyik negyedrendű tengely irányában) gyengén
torzított köbös rács. A torzítás a mágneses szerkezet jelenléte
következtében keletkező magnetostrikció eredménye.

[111] A szimmetriaelemek jelölései mindenütt a III. 93. §–94. §. jelöléseit
követelik. Speciálisan, -os elforgatások a negyedrendű tengelyre
merőleges, horizontális tengelyek körül, ah a horizontálís síkra való
tükrözés, , a  és , ; tengelyeken keresztülmenő, függőleges
síkokra való tükrözések. Az  stb. jelek azokat a szimmetriasíkokat és
tengelyeket jelölik, amelyek az  transzformációval kombinációban az
adott osztályhoz tartoznak.

[112] Az összes mágneses tércsoport (mint antiszimmetrikus csoport)
felépítését A. M. Zamorzajev (1953) és N. V. Belov , N. N. Nyeronova , T. Sz.
Szmirnova (1955) írták le. Ezeknek a csoportoknak az utóbbi szerzők által
összeállított táblázatait – lásd Kristálytani Intézet Kiadványai 1955, 11.
kötet 33. oldal, oroszul; ennek angol fordítása megtalálható Subnyikov A. V.
, Belov N. V.: Coloured Symmetry című könyvében, a Pergamon Press



1964. kiadásában. A mágneses tércsoportok és azok tulajdonságainak a
legteljesebb táblázatait lásd – Kopcik V. A. : Subnikovszkie gruppy. – Izd.
MGU, 1966

[113] Újra felhívjuk a figyelmet (lásd az fnIV.5. lábjegyzetet), hogy a
mágneses szerkezet létezése következtében már torzított rács
szimmetriájáról van szó.



39.§. Ferromágneses anyagok a
Curie-pont közelében
A ferromágneses anyagok mágneses tulajdonságai és a ferroelektromos
anyagok elektromos tulajdonságai között szoros analógia van. A
makroszkopikus térfogatokban mindkettőben spontán mágneses, ill.
elektromos polarizáció van. Ennek a polarizációnak az eltűnése a
hőmérséklet változásával mindkét esetben másodrendű fázisátalakulással
történik. A ferro- és paramágneses fázisok átalakulási pontját Curie-
pontnak nevezik.

Ezzel egyidejűleg azonban a ferromágneses és a ferroelektromos jelenségek
között lényeges különbség is van, ami a spontán polarizációt előidéző
mikroszkopikus kölcsönhatási erők különbségével kapcsolatos. A
ferroelektromos anyagoknál a kristályrácsban levő molekulák közötti
kölcsönhatás lényegesen anizotrop, aminek következtében a spontán
polarizáció vektora relatíve erősen kapcsolódik meghatározott irányokhoz a
kristályban. A mágneses struktúra keletkezése ezzel szemben – a
ferromágneses struktúrát is beleértve – lényegében az atomok kicserélődési
kölcsönható- sával van kapcsolatban, amely általában nem függ az eredő
mágneses momentum rácshoz viszonyított irányától.[114] Igaz, hogy a
kicserélődési kölcsönhatás mellett az atomok mágneses momentumai között
direkt mágneses kölcsönhatás is létezik. Ez a kölcsönhatás azonban egy 

 nagyságrendű effektus (  az atomi elektron sebessége), mivel az
atomí mágneses momentumok maguk is tartalmaznak egy  tényezőt.
Ugyanebbe a kategóriába tartozik az atomok mágneses momentumainak a
kristályrács elektromos terével való kölcsönhatása is. Mindezek a
kölcsönhatások (amelyeket a bennük szereplő  tényező jelenlétére való
tekintettel relativisztikusnak nevezhetünk) a kicserélődési kölcsönhatáshoz
képest gyengék, és így a kristály energiájának a mágnesezési iránytól csak
relatíve gyenge függését eredményezik. Ebben a fejezetben mindenütt
hasonló viszonyt tételezünk fel a kicserélődési és relativisztikus
kölésönhatások között.[115]



Következésképpen egy ferromágneses anyag mágnesezettsége olyan,
mennyiség, amely első közelítésben, azaz az alap- (a kicserélődési)
kölcsönhatást tekintve megmarad. Ez a körülmény kölcsönöz mélyebb
fizikai értelmet a termodinamikai elméletnek, amely szerint az 
mágnesezettséget független változónak tekintjük, amelynek tényleges
értékét – mint a tér, a hőmérséklet stb. függvényét – a termodinamikai
egyensúly megfelelő feltételei határozzák meg.[116]

Jelöljük -val az anyag egységnyi térfogatának termodinamikai
potenciálját, amely – más termodinamikai változók mellett – az 
független változó függvénye. Egyelőre elhanyagoljuk a relativisztikus
kölcsönhatásokat, azaz csak az alapvető kicserélődési kölcsönhatást
vesszük figyelembe. Ekkor  csak  abszolút értékének lehet a
függvénye, irányának nem.

Ahhoz, hogy megtaláljuk a termodinamikai mennyiségeket abban az
esetben, amikor a  térerősség nem zérus, pontosan ugyanúgy járunk el,
mint ( (19,3)) levezetésekor a  összefüggésből indulunk ki
és kapjuk, hogy

5.3. egyenlet - (39,1)

Ebből a potenciál:

5.4. egyenlet - (39,2)

A ferromágneses anyag mágneses anizotrópiájának elhanyagolása esetén az
és  vektorok iránya természetesen megegyezik és ezért a ( (39,1))–(

(39,2))összefüggésekben a vektorok helyett abszolút értéküket írhatjuk.

A Curie-pont közelében[117] az  mágnesezettség kicsi. Vizsgáljuk ebben
a tartományban a ferromágneses anyagok tulajdonságait a Landau-féle



másodrendű fázisátalakulások elmélete segítségével! Követve ezt az
elméletet, a  függvényt a rendparaméter szerepét játszó  vektor
hatványai szerint sorbafejtjük. Egy izotrop függvénynek egy vektor szerinti
hatványsora csak páros kitevőjű tagokat tartalmazhat:

5.5. egyenlet - (39,3)

ahol  csak a hőmérséklet és a nyomás függvényei.[118]

A  Curie-pontot az  együttható nullává válása határozza meg,
miközben , ha , és , ha . (Minden ismert
ferromágneses anyag esetében a fázisok között ilyen hőmérsékleti
összefüggések vannak, bár ez termodinamikailag nem szükséges.) A Curie-
pont közelében

5.6. egyenlet - (39,4)

ahol és nem függ a hőmérséklettől. A ( (39,3))–( (39,4)) kifejezések (
(19,3))-tól csak a mennyiségek jelentésében különböznek:  helyett és 

 helyett  szerepel. Ezért csak felsoroljuk a ( (39,3))–( (39,4))-ből
levonható következtetéseket, és nem ismételjük meg a S.19. §-ban
ismertetett összes megfontolást.

A ferromágneses fázisbaan a spontán mágnesezettség a hőmérséklet
függvényében a következő törvény szerint változik:

5.7. egyenlet - (39,5)

A Curie-pont felett a spontán mágnesezettség hiányzik, és a mágneses
szuszceptibilitás



5.8. egyenlet - (39,6)

azaz a paramágnesség szuszceptibilitása -vel fordítottan
arányos(Curie–Weiss-törvény) . A Curie-pont alatt

5.9. egyenlet - (39,7)

Emlékeztetünk azonban arra, hogy ez a mennyiség nem szuszceptibilitás a
szó közönséges értelmében (azaz az és a  közötti arányossági tényező),
mivel , még akkor sem, ha .

A ( (39,7)) szuszceptibilitás egységnyi nagyságrendű értéket ténylegesen
csak közvetlenül a Curie-pont közelében érhet el. Ettől a tartománytól
eltekintve feltehetjük, hogy az  mágnesezettség eléggé gyengén változik
a mágneses tér hatására, és adott hőmérséklet mellett állandónak tekinthető.
Ezt a feltevést a következő paragrafusokban alkalmazni fogjuk.

Ebben a vonatkozásban is különbség van a ferromágneses és a
ferroelektromos anyagok között; az utóbbiaknál  általában nem kicsi,
még a Curie-ponttól távol sem. Az ok újra csak az atomi mágneses
momentumnak a molekulák elektromos dipólmomentumához viszonyított
kis értékében keresendő.

A S.19. §-ban megjegyeztük, hogy elektromos tér alkalmazása „elmossa” a
másodrendű fázisátalakulás diszkrét pontját a ferroelektromos anyagoknál.
Ugyanez vonatkozik természetesen a ferromágneses anyagra is, mágneses
térben. Mivel kicserélődési közelítésben  és  iránya egybeesik, ebben a
közelítésben az átalakulás „elmosódása” tetszés szerinti kristálytani 
irány mellett előfordul.

 



[114] A kicserélődési kölcsönhatás, mint ismeretes, egy jellegzetes
kvantumos effektus, amelynek fellépése a részecskerendszer
hullámfüggvényeinek a részecskék felcserélésével szemben mutatott
szimmetriájával kapcsolatos. A hullámfüggvények felcserélési szimmetriája
és ezzel együtt a kicserélődési kölcsönhatás is csak a rendszer teljes
spinjétől függ és a spin irányától független (lásd III. 60. §). Ferromágneses
anyagokban a kicserélődési kölcsönhatás szerepére először J. I. Frenkel , J.
G. Dorfman és W. Heisenberg mutattak rá 1928-ban.

[115] A relativisztikus kicserélődési és a kölcsönhatások arányának a
nagyságrendjét az  arány jellemzi, ahol  a mágneses anizotrópia-
energia (lásd a következő §-t),  az egységnyi térfogatban levő atomok
száma,  a Curie-pont hőmérséklete. Ez az arány a ferromágneses
anyagokra rendszerint  közötti érték. Néhány ferromágnéses
anyagra (a ritka földfémekie és vegyületeikre) azonban ez az arány
lényegesen nagyobb lehet, sőt nagyságrendileg még az -et is elérheti,
tekintettel mind az „anomálisam” nagy anizotrópia-energiára, mind a
viszonylag gyenge kicserélődési kölcsönhatásra. A makroszkopikus elmélet
lehetőségei az ilyen mágneses anyagokra való alkalmazást illetően
természetesen korlátozottak. A különböző kölcsönhatások mikroszkopikus
mechanizmusainak a konkrét mágneses anyagokra vonatkozó részletes
tárgyalása azonban már túlmutat ezen könyv keretein.

[116] Makroszkopikus szimmetriájukat és a nem túlságosan erős mágneses
terekben mutatott viselkedésüket tekintve, a kollineáris ferritek a szó szoros
értelmében véve nem különböztethetők meg a ferromágneses anyagoktól
(lásd a S.37. §. végét). Az alábbiakban vizsgált elmélet a mágneses anyagok
ezen két osztályára egyaránt vonatkozik.

[117] A ferromágneses anyagok tulajdonságait a Curie-pont közelében levő
fluktuációs tartományban a S.47. §-ban vizsgáljuk.

[118] Annak a ténynek, hogy az  vektor komponensei szerinti sorfejtés
csak páros kitevőjű hatványokat tartalmaz, más mélyebb oka is van, amely
nem a kicserélődési közelítéssel függ össze: az időtükrözéssel szemben 
páratlan, míg a termodinamikai potenciálnak természetesen invariánsnak
kell lennie ezzel a transzformációval szemben.



40.§. A mágneses anizotrópia-
energia
Mint arra már rámutattunk, a ferromágneses anyag mágneses
tulajdonságainak anizotrópiája az anyag atomjainak aránylag gyenge
relativisztikus kölcsönhatásaival függ össze. A makroszkopikus elméletben
ezt az anizotrópiát úgy írjuk le, hogy a mágnesezés irányától függő, a
mágneses anizotrópia energiájának megfelelő tagokat adunk a
termodinamikai potenciálhoz.

A mikroszkopikus elméletben az anizotrópia-energia kiszámítása a
kvantummechanikai perturbációszámítás alkalmazását követelné meg, ahol
a perturbációs energia szerepét a kristály Hamilton-operátorában a
relativisztikus kölcsönhatásokat leíró tagok játsszák. Azonban a keresett
kifejezések általános alakját egyszerű szimmetria-megfontolások alapján
ezen számítások elvégzése nélkül is meghatározhatjuk.

A relativisztikus kölcsönhatások Hamilton-operátora az elektronok
spinvektor-operátorainak első- és másodfokú tagjait tartalmazza (spin-pálya
és spin-spin kölcsönhatások). Ezen tagok kicsiny voltát a  arány
határozza meg, ahol  az atomi elektronok sebességének nagyságrendje, 
pedig a fénysebesSég. Az anizotrópia-energia perturbációs sora az ezen
kicsiny tagok szerinti sorfejtés. Tekintettel azonban a perturbációs
operátornak a spinoperátoroktól való említett függésére, az
anizotrópiaenergia automatikusan a mágnesezettségi vektor
iránycosinusainak – azaz az  irányú m egységvektor komponenseinek –
hatványsoraként adódik. Másrészről az  anizotrópia-energia, mint maga
a  potenciál is (lásd a 13. lábjegyzetet), invariáns az időtükrözéssel
szemben, míg az  mágnesezettség ennél a transzformációnál előjelet vált.
Ebből az következik, hogy az anizotrópia-energiának az m komponensek
páros függvényének kell lennie.

Egy- és kéttengelyű kristályok esetén az anizotrópia-energia az -
komponensek másodfokú tagjaival kezdődik. Írjuk ezeket a tagokat a



következő alakban:

5.10. egyenlet - (40,1)

ahol  egy másodrendű szimmetrikus tenzor, amelynek komponensei
(mint maga  is) energiasűrűség dimenziójúak. Az egy- és kéttengelyű
kristályoknál az ilyen tenzornak két, illetve három független komponense
van. Azonban az adott esetben még azt is figyelembe kell venni, hogy egy
kvadratikus kombináció– nevezetesen az – nem függ az 

 vektor irányától, ezért kizárható az anizotrop energiából.
Következésképp az egy- és kéttengelyű kristályokra vonatkozó( (40,1))
kifejezés mindössze egy, illetve két független együtthatót tartalmaz. Így az
egytengelyű kristályokra vonatkozó anizotrópia-energia:

5.11. egyenlet - (40,2)

vagy ezzel ekvivalens alakban:[119]

ahol  az  vektor és a  tengely által bezárt szög;  tengelyként a
kristályszimmetria főtengelyét választottuk. Ha a  együttható (amely a
hőmérséklet függvénye) pozitív, azaz , akkor az anizotrópia-energia
minimális lesz, amikor a mágnesezés a  tengely irányába mutat. A 
tengelyt az ún. könnyű mágnesezés irányának nevezik, az ilyen
ferromágneses anyagról pedig azt mondják, hogy a „könnyű tengely”
típushoz: tartozik. Amikor , akkor a könnyű mágnesezés iránya az 
síkban (a kristály bázissíkjában) fekszik; az ilyen ferromágneses anyagról
mondják, hogy a „könnyű sík” típushoz[120] tartozik. A ( (40,2)) kifejezés
nem irányfüggő az y síkban. Ez az izotrópia azonban megsérül az 
sorfejtésben szereplő magasabb rendű tagokban, amelyek aztán (
esetén) az  síkban levő könnyű mágnesezés irányát is meghatározzák.
Ezen tagok alakja a kristály konkrét kristályrendszerétől függ.



Tetragonális kristályok esetében a negyedrendű tagok két független, 
 és,  invariánst tartalmaznak (az  és  tengelyt a

bázissíkban levő két másodrendű tengely irányában választjuk). Közülük a
második az, amely a bázissíkban anizotrópiához vezet.

Hexagonális kristályok esetében az anizotrópia-energia negyedrendben
mindössze egy tagot tartalmaz, amely -tel arányos; ebben a
közelítésben az anizotrópia-energia

5.12. egyenlet - (40,3)

(a ( (40,2))-ben előforduló  együtthatót itt -gyel jelöltük). Bázissíkbeli
anizotrópia azonban csak a hatodrendű tagokban jelenik meg; ennek a
rendnek az anizotrópia-invariánsa

5.13. egyenlet - (40,4)

(a bázissíkban levő másodrendű tengelyek egyikét választottuk 
tengelynek,és ettől; számítjuk a  azimutszöget).

Végül, a romboéderes szimmetria két negyedrendű tagot enged meg a
következő invariánsokkal:

5.14. egyenlet - (40,5)

5.15. egyenlet - (40,6)



(az  tengelyt az egyik másodrendű tengely irányában vettük fel; a 
szöget az  tengelytől számítjuk). A második invariánsban az  szorzó
jelenléte arra vezet, hogy a bázissíkból egy kis szöggel kihozza a könnyű
mágnesezés irányát ; tekintettel  kicsiny voltára, a könnyű mágnesezés
írányának meghatározása a negyed- és a hatodrendű tagok (amelyek között
a ( (40,4)) invariáns tag van) egyidejű figyelembevételét követelné meg.

Most áttérünk a köbös rendszerű ferromágneses kristályok tárgyalására.
Ezek tulajdonságai lényegesen különböznek az egytengelyű és kéttengelyű
kristályok tulajdonságaitól. Arról van szó, hogy az  vektor
komponenseinek egyetlen másodrendű kombinációja, amely invariáns a
köbös szimmetría transzformációíval szemben, . Ezért a köbös
kristálynál az anizotrópia-energia sorfejtésében szereplő első el nem tűnő
tag nem másodrendű, hanem negyedrendű. Ezzel kapcsolatós az is, hogy
köbös kristályokban a mágneses anizotrópia effektusa általában gyengébb,
mint az egy- és kéttengelyű kristályokban.

A köbös szimmetria mindössze egy negyedrendű (  irányától függő)
független invariánst enged meg. A köbös ferromágneses anyag anizotrópia-
energiáját a következő alakban írhatjuk:

5.16. egyenlet - (40,7)

vagy

a két kifejezés ekvivalenciája nyilvánvaló abból, hogy különbségük az
iránytól független  mennyiség.

 esetén (például a vasnál) az anizotrópia-energia egyforma minimális
értéket vesz fel az  vektor három elhelyezkedése mellett, amely
párhuzamos a kocka három élével (  tengelyek; 
kristálytani irányok). Így ebben az esetben a krístálynak három ekvivalens
könnyű mágnesezési tengelye van.



Amikor  (például a nikkelnél), az anizotrópia-energía minimális, ha
, azaz ekkor az  vektor a kocka négy térbeli átmérője

egyikének irányába mutat (  stb. kristálytani irányok). Ebben az
esetben ezek a könynyű mágnesezés irányai.[121]

A köbös kristály anizotrópia-energiájában a ( (40,7)) után következő
közelítésnek a hatodrendű tagok felelnek meg. Ha ezek közül kizárjuk az
iránytól független számokat: az  invariánst és a ( (40,7))-től csak egy 

 szorzóban különböző kifejezést, mindössze egy invariánsunk marad,
amelyet -nek választhatunk. Ekkor

5.17. egyenlet - (40,8)

Megjegyezzük, hogy az a ferromágneses köbös kristály, amely spontán
mágnesezett, könnyű mágnesezési tengelyeinek egyike mentén szigorúan
véve elveszti köbös szimmetriáját (ezzel kapcsolatban végbemegy az
atomok megfelelő átrendeződése, azaz a kristályrács eltorzulása is). Az a
kristály, amelyik a kocka éle irányában mágnesezett, gyengén tetragonálissá
válik, amelyik pedig a kocka térbeli átmérőjének irányában, az romboéderes
lesz. Ebben a vonatkozásban a köbös kristályok különböznek a szimmetria-
főtengellyel megegyező könnyű mágnesezési irányú, egytengelyű
kristályoktól; nyilvánvaló ugyanis, hogy az ilyen irányú mágnesezés a
kristályszimmetriát nem vál- toztatja meg.

Ismét hangsúlyozzuk, hogy a ferromágneses test anizotrópia-energiájának
ebben a paragrafusban vizsgált, az  egységvektor-komponensek
hatványai szerinti sorfejtése nem az  mágnesezettség szerinti sorfejtés
(amely a Curie-ponttól távol egyáltalán nem kicsi), és a sor konvergenciája
csak a relativisztikus kölcsönhatás gyengeségével függ össze. A Curie-pont
közelében azonban, ahol  kicsiny, ez a sorfejtés  szerinti sorfejtéssé
válik. A Landau-elmélet szerint ebből az következne, hogy egytengelyű
kristályok esetében a  aránynak (a ( (40,2))-beli -val) nullától
különböző, véges értéket kellene felvennie, amikor . Ennek az
állításnak a magyarázatára vizsgáljuk meg például a paramágneses fázisból
a könnyű tengely típusú ferromágnees fázisba való átmenetet! ( (39,3)) és (



(40,2)) alapján a termodinamikai potenciál  komponenseinek hatványai
szerinti sorfejtés kvadratikus tagjai a következő alakúak:

Az átalakulási pontot  együtthatójának eltűnése határozza meg; 
 együtthatója ugyanakkor véges marad.

Hasonló módon, köbös ferromágneses test esetén a  aránynak (a (
(40,7))-beli -val) szintén véges értéket kellene felvennie.

Ezzel szemben a fluktuációs tartományban az anizotrópia-együtthatók
említett viselkedése általában sérül.

 

[119] Ez a két kifejezés az iránytól független  mennyiségben különbözik
egymástól. Az áttérés egyikből a másikba ezen mennyiség  izotrop
részébe való beolvasztását jelenti; speciálisan, megváltozik az  együttható
a ( (39,3)) sorfejtésben.

[120] Az egytengelyű ferromágneses kristály példája a hexagonális kobalt. A
kobalt esetében  hőmérsékleten vált előjelet és , illetve 
ezen hőmérséklet alatt, illetve felett. -ra extrapolálva, ,
értéke pedig .

[121] Példaként megemlítjük, hogy a vasnál és a nikkelnél  értéke (a
legkönnyebb és a legnehezebb mágnesezési irány  különbsége) 0 K
fokra extrapolálva körülbelül .



41.§. Ferromágneses anyagok
mágnesezési görbéje
Vizsgáljuk meg az egytengelyű ferromágneses anyag mágnesezettsége és a
benne uralkodó mágneses tér közötti kapcsolatot! Hogy jobban
körülhatároljuk a feladatot, feltesszük, hogy a ferromágneses anyag a
„könnyű tengely” típushoz tartozik. Az anizotrópia-energiát ez esetben
célszerű a következő alakban írni:

5.18. egyenlet - (41,1)

amelyben bevezettük a dimenziótlan  együtthatót ( -nek
megfelelően).[122]

Emlékeztetünk arra, hogy az  mágnesezettség abszolút értékéről
feltettük, hogy nem függ -tól, így csak  forgása[123] jöhet szóba.
Szimmetriamegfontolásokból nyilvánvaló, hogy az  vektor abban a
síkban lesz, amely a  tengelyen és  irányán megy keresztül (ha az 
síkban levő magasabbrendű anizotrópia-tagokat az anizotrópia-energiában
nem vesszük figyelembe); válasszuk ezt a síkot  síknak. Az anizotrópia-
energiát is tartalmazó termodinamikai potenciál[124]:

5.19. egyenlet - (41,2)

-nek -tól való függését a  egyensúlyi feltétel határozza meg,
ahonnan

5.20. egyenlet - (41,3)



A  ismeretlenre ez negyedfokú egyenlet:

amelyben  páratlan hatványainak együtthatói nullától különböznek. Ennek
az egyenletnek vagy kettő, vagy négy valós gyöke van (mindegyik kisebb,
mint ). Mivel az összes ilyen gyök a  függvény szélsőértékének felel
meg, világos, hogy az első esetben a függvénynek egy minimuma és egy
maximuma, a második esetben pedig két minimuma és két maximuma van.
Más szavakkal: az első esetben a  tér adott értékének egy
mágnesezettségi irány felel meg, a második esetben pedig  két
különböző iránya. Ezek közül az egyik – amely  minimumai közül a
kisebbnek felel meg – termodinamikai szempontból teljesen stabil; a
második pedig – amely  minimumai közül a nagyobbnak felel meg –
termodinamikailag metastabil.

A két eset bármelyike felléphet,  és  értékeitől függően. A két
paraméter fokozatos változásakor az egyik eset abban a pontban megy át a
másikba, amikor az egyik maximum az egyik minimummal egybeesik. A 

 görbének ekkor szélsőérték helyett inflexiós pontja van, azaz -
val együtt a  második derivált is zérus. Ha a ( (41,3)) egyenletet a

alakba írjuk, és ezt -mégegyszer differenciáljuk  szerint, akkor a
következőt kapjuk:

Kiküszöbölve -t ebből a két egyenletből,

5.21. egyenlet - (41,4)



A  diagramon a ( (41,4)) egyenlet egy zárt görbét (asztrois) határoz
meg, amelyet a 21. ábrán láthatunk. A görbe a  síkot két részre osztja,
amelyek közül az egyikben létezhetnek metastabil állapotok, a másikban
pedig nem. Minden további vizsgálat nélkül nyilvánvaló, hogy az a
tartomány, ahol nem létezhetnek metastabil állapotok, a görbén kívüli
tartomány. Ez következik abból, hogy  esetén -nek csak egy
iránya lehet stabil, nevezetesen az, amelyik a  tér irányába mutat.

21. ábra.

Metastabil állapotok létezése hiszterézis létezésének a lehetőségéhez vezet,
azaz, a külső mágneses tér változása esetén a mágnesezettség ezen
állapotokon át irreverzibilisen változhat. Ezért a fig21. ábra görbéje a
hiszterézis abszolút határát ábrázolja – a görbén kívüli térértékek mellett a
hiszterézis jelensége egyáltalán nem léphet fel.[125]

Külön vizsgálatot követelnek azok az állapotok, amelyekben a 
térerősség merőleges a könnyű mágnesezési tengelyre ( ). A
termodinamikai potenciál

5.22. egyenlet - (41,5)

Ha , akkor -nak csak egy minimuma van -nél, azaz a
mágnesezettség a térerősség irányába mutat. Ha pedig , akkor -
nak



5.23. egyenlet - (41,6)

esetén van minimuma, ami az  mágnesezettség két lehetséges ( és )
szög alatti elhelyezkedésének felel meg, amely az  tengelyre
szimmetrikus. Így ebben az esetben két egyensúlyi állapot lehetséges,
méghozzá  azonosértékeivel, így ezek egyenlő mértékben stabilak.

Ez a körülmény igen lényeges, mivel két, érintkezésben levő fázis
létezésének a lehetőségéhez vezet, amelyeknél  egyforma, de az 
mágnesezettség (és ezért a  indukció is) különböző. Végeredményben a
test teljes termodinamikai potenciáljának csökkenésére egy új lehetőség
jelenik meg: a test térfogata különálló tartományokra osztható, és ezek
mindegyikében a mágnesezettség a két lehetséges iránya közül az egyikkel
rendelkezik. Ezeket a tartományokat spontán mágnesezettségi
tartományoknak vagy doméneknek nevezik. A ferromágneses test
termodinamikai egyensúlyi struktúrájának tényleges meghatározása a
testnek mint egésznek a vizsgálatát követeli meg, konkrét méretének és
alakjának figyelembevételével. Erre a kérdésre a S.44. §-ban még
visszatérünk.

Vizsgáljuk a testnek egy részét, amely az egész térfogathoz képest kicsi, de
a domé-nek méreteihez képest nagy. A  térerősséget ezen a részen
állandónak tekintjük; jelölje  és  az  és  ezen rész térfogatára vett
átlagait. A -szel együtt , azaz a mágnesezettség transzverzális
komponense is állandó. Az  longitudinális komponens előjelében
különbözik az egyes doménekben, így átlagértéke semmi esetre sem haladja
meg -t. Tekintetbe véve azt is, hogy mindenütt , az átlagos
indukció

5.24. egyenlet - (41,7)



Ezek az összefüggések határozzák meg az átlagos indukciónak az
egytengelyű ferromágneses testek doménstruktúrájából
következőértéktartományát.

Köbös kristályok esetén -nek -tól való függését elvben analóg módon
vizsgálhatjuk, mint ezt a fentiekben egytengelyű kristályok esetében tettük.
Azonban ezzel nem foglalkozunk, tekintettel arra, hogy itt az egyenletek
bonyolultabbak, és nem kapunk explicit analitikus formulákat.

Feladatok

1. Egytengelyű forgási ellipszoid alakú kristályt, amelynek a könnyű
mágnesezés tengelye megegyezik a forgástengellyel, külső  mágneses
térbe helyezünk. Határozzuk meg  értékeinek azt a tartományát, amelyben
a testnek doménstruktúrája van!

Megoldás. A homogén külső térben levő forgási ellipszoid általános
tulajdonságai szerint (lásd S.8. §) a doménstruktúrára átlagolt  indukció
és a  térerősség összefüggése a külső  térrel

ahol  a demagnetizációs együttható az ellipszoid főtengelye mentén (
tengely). Ha ide a  értéket helyettesítjük, és felhasználjuk a ( (41,7))
képleteket, akkor

 kiküszöbölése után megkapjuk a keresett egyenlőtlenséget:

amely meghatározza a doménstruktúra tartományát.



2. Egy polikristályos testre, amely erős ( ) mágneses térben van,
határozzuk meg az egytengelyű szimmetriával rendelkező krisztallitokra
átlagolt mágnesezettséget!

Megoldás. Egy krisztallitban a  és  szögek legyenek a könnyű
mágnesezés irányának az , illetve a  vektorral bezárt szögei.
Nyilvánvaló, hogy erős térben  és  iránya majdnem ugyanaz, azaz a 

 szög kicsi. Ha ( (41,2))-ben , és a 
deriváltat nullával tesszük egyenlővé, kapjuk, hogy

Az átlagos mágnesettség nyilván  irányába mutat, és

A felülvonás a krisztallitokra vonatkozó átlagolást jelenti. Feltételezve,
hogy a krisztallitok könnyű mágnesezési tengelyének minden iránya
egyforma valószínűségű, kapjuk:

Így az átlagos mágnesezettség az  törvény szerint tart a
telítettséghez.

3. Ugyanaz, mint az előző feladat, csak a krisztallitoknak most köbös
szimmetriájuk van.

Megoldás. A

kifejezés minimumának a feltételei (most a ( (40,7)) kifejezésbe 
értéket helyettesítettük) az  kiegészítő feltétel



mellett:

ahol  a határozatlan Lagrange-multiplikátor.  nagy értékei esetén innen

és a három egyenlet négyzetét összeadva kapjuk, hogy , azaz 
. Az  és  által bezárt  szögre a következő összefüggést

kapjuk:

ahol az összegzést az  indexek ciklikus permutációi szerint kell
elvégezni. Ennek a kifejezésnek a krisztallitok irányaira vett átlaga a 
vektor irányai szerinti átlagával ekvivalens. Ez utóbbi átlagolást a 
irányát meghatározó gömbi szögek szerinti integrálás segítségével
végezhetjük el, és végeredményként a következő adódik:

 

[122] Az alábbiakban ismertetett vizsgálat az anizotrópia-energia ( (41,1))
kifejezésén alapul. Rá kell azonban mutatnunk, hogy az a sorfejtés,
amelynek első tagja ez a kifejezés, a valós esetekben rendszerint lassan
konvergál. Ezért a jelenségek kielégítő kvantitatív leírására még a
következő (negyedrendű) tagot is figyelembe kell venni.

[123] Az  vektor itt vizsgált forgási folyamata mellett nagyon erős
mágneses terekben a ferriteknél még más folyamat is lehetséges: az
antiparalel mágneses momentumok egymás felé fordulnak és párhuzamosak
lesznek. Ez azonban csak  „kicserélődési” terekben történik meg;



így  ferritre (  K, ) ezek  Oersted nagyságú
terek.

[124] Ha  energiát beleszámítjuk a  termodinamikai potenciálba, ezáltal
azt feltételezzük, hogy az anizotrópia-állandókat adott rugalmas
feszültségek mellett definiáltuk.

[125] Az egész tárgyalás során ebben a fejezetben csak a ferromágneses
anyagok termodinamikai egyensúlyi állapotainak a vizsgálatára
szorítkozunk, és ennek megfelelően csak reverzibilis folyamatokat
vizsgálunk. Így például egyáltalán nem érintjük a hiszterézisjelenségek
mechanizmusát, amelyek a kristályhibákkal, az anyagban levő belső
feszültségekkel, polikristályos szerkezettel stb. függhetnek össze.



42.§. Ferromágneses anyagok
magnetostrikciója
Mágneses térben levő ferromágneses anyag mágnesezettségének változása
az anyag deformációját okozza (magnetostrikció) . Ez a jelenség
összefügghet mind a kicserélődési , mind a relativisztikus
kölcsönhatásokkal. Mivel a kicserélődési energia csak a mágnesezettség
abszolút értékétől függ, értéke csak akkor változhat, amikor az  értéke is
változik a mágneses térben. Bár ez utóbbi változás általában nagyon kicsi,
maga a kicserélődési energia nagy az anizotrópia-energiához képest. Ezért a
különböző típusú kölcsönhatásokkal kapcsolatos magnetostrikciós
effektusok összemérhetőek lehetnek.

Ez a helyzet például az egytengelyű kristályoknál.  irányváltoztatása
következtében jelentős deformációk lépnek fel a  terekben, 
nagyságának a változása pedig akkor válik lényegessé, amikor .
Ha ezek a tartományok gyakorlatilag egybeesnek, akkor az egytengelyű
ferromágneses testek magnetostrikciójának vizsgálatakor általában mindkét
effektust tekintetbe kell venni. Itt nem foglalkozunk azzal, hogy levezessük
a megfelelő és eléggé bonyolult formulákat.

Köbös kristályoknál más a helyzet, mivel az anizotrópia-energia
negyedrendű és ezért relatíve kicsi. Az  irányváltozásával összefüggő,
jelentős mértékű magnetostrikció már aránylag gyenge tereknél is fellép,
amelyekben  abszolút értékének változását teljesen elhanyagolhatjuk.
Most ezeket az effektusokat fogjuk vizsgálni.

Deformált testben a relativisztikus kölcsönhatási energia megváltozását úgy
írjuk le, hogy a  termodinamikai potenciálba kiegészítő magnetoelasztikus
tagokat vezetünk be, amelyek a  rugalmas feszültségtenzor
komponenseitől és az  vektor irányától függnek. (N. Sz. Akulov , 1928).
Az első nemeltűnő ilyen tagok crik-ban lineárisak és az  vektor
iránycosinusaiban kvadratikusak (az utóbbi újra csak az időtükrözési



szimmetria következménye). Általános esetben ezért a magnetoelasztikus
energiát a következő alakú kifejezés adja:

5.25. egyenlet - (42,1)

ahol , egy dimenziótlan, negyedrendű tenzor, amely szímmetríkus az
és  indexpároltban (de nem az és  párok felcserélésével

szemben). A Curie-pont közelében, ahol az  vektor iránycosinusainak
hatványai szerinti sorfejtés az  komponenseinek hatványai szerinti
sorfejtéssel ekvivalens, az  mennyiségek állandóértékekhez
tartanak.

Az  tenzor független komponenseinek összeszámolása során ismét
figyelembe kell venni, hogy ( (42,1)) azon tagjai, amelyek  komponenseit
az  kombinációkban tartalmazzák, nem függnek  írányától,
ezért kizárhatók a magneto-elasztikus energia kifejezéséből.[126] Így azt
kapjuk, hogy köbös kristályok magneto-elasztikus energiája két, független
együtthatót tartalmaz, és a következő alakban írható:

5.26. egyenlet - (42,2)

A deformációtenzor -nek a megfelelő  komponensek szerinti
differenciálásával adódik:

ahol -nak tartalmaznia kell – ellenkező előjellel (lásd a 2. fej. 32.
lábjegyzetét) – a szokásos rugalmas energiát is. Köbös kristályoknál ez
utóbbi energia három független együtthatót tartalmaz és a következő alakú:

5.27. egyenlet - (42,3)



ahol  pozitív mennyiségek. A deformációtenzorra[127] kapjuk:

5.28. egyenlet - (42,4)

és hasonlóan a többi komponensre is.

Ezek az összefüggések az összes magnetostrikciós effektust tartalmazzák a
vizsgált tértartományban. Speciálisan, ha nincsenek belső feszültségek,
akkor a

5.29. egyenlet - (42,5)

kifejezések a mágnesezettség irányváltozásából származó
deformációváltozást határozzák meg. Emlékeztetünk arra, hogy az ismert
értelemben a deformáció abszolút értéke önkényes, mivel önkényes -nek
az az iránya, amelyre a deformációt zérusnak vesszük.

Egy konkrét (például egy összenyomott kristályra vonatkozó) feladat
megoldásának végeredményeként meghatározott feszültségtenzor 
nagyságrendű, ahol  és  az , ill. a rugalmas együtthatók
nagyságrendje. Ebben az értelemben a magnetoelasztikus energia – mint
mindig, egységnyi térfogatra vonatkoztatva –  nagyságrendű. Az 
együtthatók a relativisztikus spin-spin kölcsönhatásnak megfelelő
nagyságrendűek, úgyhogy a magnetoelasztikus energia ugyanebben
másodrendű. Az egytengelyű kristályok anizotrópia-energiája a
relativisztikus kölcsönhatásokban elsőrendű, és ezért rendszerint nagy a
magnetoelasztikus energiához viszonyítva. Köbös kristályok anizotrópia-
energiája viszont az említett kölcsönhatásokban másodrendű, és ebben az
értelemben nagyságrendje általában összemérhető a magnetoelasztikus
energiával.[128] Ezzel kapcsolatban felmerülhet mindkét energia egyidejű
kiszámításának a szükségessége (például a mágnesezési görbe
vizsgálatakor), ami lényegesen elbonyolítja a feladatot.



Vizsgáljuk most a mágneses anyag magnetostrikcióját olyan erős terekben (
), amelyek alkalmazása esetén az anizotrópia-energia már teljesen

elhanyagolható, és nincs doménszerkezet, tehát feltehetjük, hogy  és 
íránya egybeesik.

Tekintve, hogy az anizotrópia-energia elhanyagolható, a konkrét
kristályszimmetria is lényegtelenné válik, ezért az alábbi képletek egyaránt
alkalmazhatók bármilyen ferromágneses anyagra. Helyezzük a testet külső
homogén  mágneses térbe! A testi  teljes termodinamikai
potenciálja[129]

5.30. egyenlet - (42,6)

ahol  a homogénen mágnesezett test teljes mágneses momentuma,
amelynek iránya megegyezik a külső tér irányával. A ( (42,6)) kifejezésben
elhagytuk a  tagot, amely nincs kapcsolatban a mágneses térrel. A test
térfogatára átlagolt deformáció-tenzort a következő formula adja meg:

ahonnan

5.31. egyenlet - (42,7)

Így a deformációt a mágnesezettségnek a belső feszültségektől való függése
határozza meg.

Köbös szimmetria esetén a kristály tulajdonságait jellemző, minden
másodrendű szimmetrikus tenzor egy skalárra redukálódik, amelyből -
val szorozva adódik. Ez vonatkozik a  tenzorra is, tehát a



magnetostríkciós deformáció ebben az esetben egyenletes összenyomás
vagy nyújtás.

Ha minket csak a test  teljes térfogati megváltozása érdekel, azt
egyszerűen -nek a nyomás szerinti differenciálásával kaphatjuk meg:

5.32. egyenlet - (42,8)

ahol  a test felületére alkalmazott egyenletes nyomásként értelmezendő.

Feladatok

1. Keressük meg, hogyan függ egy ferromágneses köbös kristály relatív
megnyúlása az  mágnesezettségi iránytól és az  mérési iránytól!

Megoldás. Az  egységvektor irányában a relatív megnyúlást, a
deformációtenzorral kifejezve, a következő összefüggés adja meg:

Behelyettesítve ide -t (ha belső feszültségek nincsenek), a ( (42,5))
kifejezésből kapjuk:

Emlékeztetünk arra, hogy feltétel nélküli értelme nem magának a
mennyiségnek van, hanem csak az  és  különböző irányai mellett kapott
értékek különbségének. Így, ha  az  tengely irányába mutat, akkor a 
értékkülönbség az  és  tengelyek mentén . Ha  a térátlók egyikének
irányába mutat, akkor az itt és a három másik térbeli átló mentén vett 
értékek különbsége .

2. Határozzuk meg a  külső térben levő ferromágneses forgási
ellipszoid térfogatváltozását magnetostrikció esetén!Az ellipszoid egyik



tengelye párhuzamos a külső térrel, és a ferromágneses testről feltesszük,
hogy köbös kristály.[130]

Megoldás. Ha az anizotrópia-energiát elhagyjuk, akkor azt a tartományt,
amelyben a doménstruktúra létezhet, a  egyenlőtlenség határozza
meg, ha  (a felülvonás itt a test térfogatára vett átlagolást jelenti, lásd
a S.41. §-t). Az ellipszoidban , és a  helyettesítéssel
megkapjuk, hogy a doménstruktúra

esetén létezik. Ekkor  azaz az átlagos mágnesezettség

Így a termodinamikai potenicál

5.33. egyenlet - (1)

Ha , akkor az ellipszoid teljesen a tér irányában mágnesezett, és
. Ekkor

5.34. egyenlet - (2)

(az ( (42,2,1))és a ( (42,2,2)) kifejezés  esetén megegyezik).

A keresett térfogatváltozás  nyomás szerinti differenciálásával adódik:



 esetén visszakapjuk a ( (42,8)) formulát.

 

[126] Az ezzel kapcsolatban felmerülő önkény az  tenzor kiválasztásában
egyszerűen azt fejezi ki, hogy önkényes azon m irány kiválasztása, amelyre
(kívülről alkalmazott mechanikai erők hiánya esetén) a kristályt
deformálatlannak tekintjük.

[127]  differenciálásánál tekintetbe kell venni a II. fejezet fnII.34.
lábjegyzetében mondottakat.

[128] A magnetoelasztikus energia azonban kicsi lehet az anizotrópia-
energiához képest, köbös kristályokban is. Így például a vasnál
szobahőmérsékleten ezek aránya .

[129] Itt  definíciója az, amelyet a S.12. §-ban adtunk meg. Ezt a definíciót
azonban nem alkalmazhatjuk erősen inhomogén módon deformált testek
esetében.

[130] Egytengelyű ferromágneses kristály esetén, ha , akkor az
anizotrópia-energiát is számításba kell venni, amit nem kell megtenni köbös
kristálynál.



43.§. A doménfal felületi feszültsége
Mint már a S.41. §-ban említettük, az állapotok széles tartományában a
ferromágneses anyagnak ún. doménszerkezete van, azaz különböző irányú
mágnesezettséggel rendelkező kis tartományokból áll. Ez igaz speciálisan
azokra a ferromágneses testekre, amelyek nincsenek külső mágneses térben.

Termodinamikai szempontból az érintkező domének különböző fázisú
ferromágneses anyagok, amelyek spontán mágnesezettségük irányában
különböznek. A következőkben először megvizsgáljuk a fázisok közötti
határok – vagy ahogy mondani szokták: a doménfalak – tulajdonságait, és
meghatározzuk felületi feszültségüket (L. D. Landau és E. M. Lifsic , 1935).

A fázisok közötti határok valójában viszonylag vékony, átmeneti rétegek,
amelyekben a mágnesezettség iránya folytonosan változik az egyik
doménre jellemző iránytól a másik domén mágnesezettségének irányába.
Egy ilyen réteg vastagságát és abban  változásának menetét a
termodinamikai egyensúly feltételei határozzák meg. Itt a mágnesezés
inhomogenitásával összefüggő további energiát is figyelembe kell vennünk.
Ehhez az ún. „inhomogenitási energiához” a legnagyobb járulékot a
kicserélődési kölcsönhatás adja. Makroszkopikusan ezt az energiát az 
koordináták szerinti deriváltjaival fejezhetjük ki. Alakját általánosan is
megadhatjuk ha feltesszük, hogy  irányának gradiense eléggé kicsi; ez a
feltétel azt jelenti, hogy a mágneses momentumok iránya lényegesen csak
olyan távolságokon változik, amely az atomok közötti távolságokhoz képest
nagy. Jelen esetben ez a feltétel nyilvánvalóan teljesül, mivel a szomszédos
atomok mágneses momentumainak lényeges iránykülönbsége nagyon nagy
kicserélődési energianövekedéshez vezetne, és ezért termodinamikailag
kedvezőtlen volna.

Jelöljük -mal az inhomogenitási energiasűrűséget! Ennek
sorfejtésében az első deriváltakat lineárisan tartalmazó 
alakú tagok már az időtükrözési szimmetria miatt sem léphetnek fel, mert
ez az operáció az  vektor előjelét megváltoztatja, az energiának viszont
változatlannak kell maradnia. A kristályszimmetria megengedhetné olyan



tagok létezését, amelyek a  deriváltaknak az  vektor
komponenseivel való szorzatait tartalmazzák. Bennünket most az
inhomogenitási kicserélődési energia érdekel: -ban a megfelelő
tagoknak invariánsnak kell lenniük: a tér pontjaiban adott  vektorok
egyidejű, egyenlő mértékű elforgatásával szemben (változatlan koordináta-
rendszer mellett).[131] Ekkor az említett szorzatokat tartalmazó; tagok csak a
következő alakúak lehetnek:

Az ilyen tagoknak azonban nem lehet valódi inhomogenitási energia
jelentése még akkor sem, ha az  vektornak nem csak az iránya változhat
a kristályban, hanem a nagysága is. Arról van ugyanis szó, hogy valóságos
termodinamikai értelme nem magának az  mennyiségnek van, hanem
csak a test térfogatára vett integráljának; de a felírt típusú tagok ilyen
integrálás esetén olyan kifejezésekhez vezetnének, amelyek csak a test
felületén levő mágnesezettségtől függnek, és függetlenek a mágnesezettség
változásának menetétől[132] a térfogatban.

Ugyanezen ok miatt -ban elhagyhatjuk azokat a következő magasabb
rendű, kicsiny tagokat, amelyek lineárisak az  koordináták szerinti
második deriváltjaiban: a térfogat szerinti integrálás során ezek olyan
kifejezésekbe transzformálódnak, amelyek az első deriváltban
kvadratikusak. Éppen a kvadratikus kifejezések a lényeges, el nem tűnő
tagok a kicserélődési inhomogenitási energia sorfejtésében.

Ezen tagok legáltalánosabb formája:

5.35. egyenlet - (43,1)

ahol  egy szimmetrikus tenzor; a ferromágneses rendezettség
stabilitásához ennek a kifejezésnek pozitív definitnek kell lennie, azaz az 

 tenzor főértékei pozitívak. Köbös kristályok esetében az  tenzor
skalár mennyiségbe megy át ( ), ésígy[133]



5.36. egyenlet - (43,2)

Egytengelyű kristályra áz  tenzornak két független komponense van, és
az inhomogenitási energia alakja ekkor a következő:

5.37. egyenlet - (43,3)

Hangsúlyozzuk, hogy a Curie-ponttól távol a ( (43,1))–( (43,3))
kifejezéseket úgy kell tekinteni, mint az  egységvektor, és nem a
mágnesezettség deriváltjainak hatványai szerinti sorfejtés első tagjait; csak
a Curie-pont közelében válnak éppen  deriváltjai szerinti sorfejtéssé.
Ennek megfelelően, a Landau-elméletben az  együtthatóknak ezekben a
kifejezésekben , esetén nullától különböző, véges értékekhez kellene
tartaniuk (a fluktuációk szerepéről ezzel kapcsolatban lásd a S.47. §-t).

Példaképpen vizsgáljuk meg a fázisok közötti határt „könnyű tengely”
típusú, egytengelyű kristály esetén, amikor feltesszük, hogy az  vektor
paralel (vagy antipara-lel) a könnyű mágnesezés tengelyével (  tengely).

Az átmeneti réteg szerkezetét a réteg teljes szabad energiájának[134]

minimumfeltétele határozza meg. Itt a kicserélődési energia a
rétegvastagság növelésének irányába hat, (hogy a rétegben 
irányváltozása simább legyen). Az anizotrópia-energia hatása éppen
ellenkező, mivel -nek a könnyű mágnesezés irányától való minden
eltérése növeli ezt az energiát.

Válasszuk az  tengelyt a réteg síkjára merőlegesen; az -eloszlás csak az
 koordinátától függ. Az  vektor elfordulásának a rétegvastagságon

belül, az  síkban kell végbemennie, azaz mindenhol . Ezt a
következő megfontolásokból érthetjük meg. Az inhomogenitási és az
anizotrópia-energia egytengelyű kristály esetében nem függ attól, hogy
milyen síkban történik a mágnesezettség elfordulása. Nullától különböző 



 összetevő jelenléte viszont elkerülhetetlenül mágneses tér
keletkezéséhez vezetne, ami – tekintettel a térrel kapcsolatos további
mágneses energiára – termodinamikailag nyilván kedvezőtlen lenne.
Valóban, a  egyenletből következik, hogy az átmeneti
réteg mentén  állandó, és mivel a domén mélységében ,
így egyszerűen  mindenhol. Ezért az  komponenssel együtt 

 térnek is meg kell jelennie. Az  szabad energiában, ennek
megfelelően, fellép egy tag[135]:

Legyen  az  és a  tengely közötti szög. Ekkor  komponensei:

A ( (43,3)) inhomogenitási és a ( (41,1)) anizotrópia-energia összegét a
következő integrál adja:

5.38. egyenlet - (43,4)

(a vessző  szerinti differenciálást jelent). A szabad energiában előforduló
többi tag nem függ a réteg szerkezetétől, ezért ezeket figyelmen kívül
hagytuk.

Az integrált minimalizáló  függvény meghatározásához felírjuk a
megfelelő Euler-egyenletet :

Feltéve, hogy az átmeneti réteg vastagsága kicsi a domén szélességéhez
képest, a fenti egyenletre vonatkozó határfeltételeket a következő alakban
írhatjuk fel:



5.39. egyenlet - (43,5)

Ezek azt a tényt fejezik ki, hogy a szomszédos doménok mágnesezettsége
ellentétesirányú. Az Euler-egyenlet első integrálja, amely kielégíti ezeket a
feltételeket[136]:

5.40. egyenlet - (43,6)

Még egyszer integrálva kapjuk, hogy

5.41. egyenlet - (43,7)

amivel meghatároztuk a mágnesezettség változásának menetét az átmeneti
rétegben. Ennek a rétegnek a vastagsága .

A ( (43,6)) egyenlet figyelembevételével a ( (43,4)) integrál a következő
lesz:

Ha a domének közötti határt geometriai felületnek tekintjük, akkor ez a
mennyiség az a felületi feszültség, amelyet a felületnek kell
tulajdonítanunk, a határ létrehozásához szükséges energia
figyelembevételére. Jelöljük a doménfal felületi feszültségét -val, ahol 

-nak hosszúság dimenziója van. Ekkor

5.42. egyenlet - (43,8)



Feladatok

1. Határozzuk meg a doménfal felületi feszültségét köbös ferromágneses
test esetében, amelynek könnyű mágnesezési tengelyei a kocka élei (
tengelyek) mentén vannak. A mágnesezett domének elhelyezkedése paralel
és antiparalel a  tengellyel; a doménfal elhelyezkedése a) párhuzamos az 

 síkkal, b) párhuzamos az  síkkal (E. M. Lifsic , 1944, L. Néel ,
1944).

Megoldás. a) A doménfal az  síkkal párhuzamos; ebben a síkban minden
mennyiség csak az  koordinátától függ, és az  vektor az  síkban
elfordul (az egytengelyű kristályokra vonatkozó, az előbbiekben már
részletezett érvekhez még hozzáfűzzük, hogy  eltérése az  síktól az
adott esetben, az anizotrópia-energia növekedéséhez vezetne). Ha
elhanyagoljuk a magnetosztrikciós energiát , és felhasználjuk az
inhomogenitási energiára vonatkozó ( (43,2)), valamint az anizotrópia-
energiára vonatkozó ( (40,7)) formulákat, és ez utóbbiban elvégezzük a

 helyettesítést, a fal szabad energiáját a következő alakban
kapjuk meg:

(  itt az  vektor és a  tengely által bezárt szög). A minimalizálási
feladat Euler-egyenletének első, integrálja, amely eleget tesz a ( (43,5))
határfeltételeknek:

vagy

(azzal, hogy -et írtunk, biztosítjuk a  szög monoton változását az
átmeneti rétegben. Ennek az egyenletnek nincs olyan megoldása, amely
leírná egy véges vastagságú doménfal struktúráját (ehhez még szükséges a



magnetostrikciós energia figyelembevétele is – lásd a 2. feladatot), de az
egyenlet elégséges a felületi feszültség kiszámításához, amely az adott
elhanyagolások mellett is már véges:

b) A doménfal keresztülmegy a  tengelyen és -os szöget zár be az  és
 tengelyekkel. Ahhoz, hogy elkerüljük jelentős mértékű mágneses tér

keletkezését, az előzőek szerint arra kell törekednünk hogy az  vektort a
fal síkjában tartsuk. A mágneses anizotrópia azonban ebben az esetben
kissé kimozdítja -et ebből a síkból. Tekintettel azonban köbös kristálynál
az anizotrópia-energia feltételezett kicsiny voltára, ez az eltérés kicsi lesz,
és az adott pontosság mellett elhanyagolhatjuk. Ekkor

(  ismét az  vektor és a  tengely közötti szög), és az anizotrópia-
energia

A variációs feladat Euler-egyenletének első integrálja ebből azonnal
következik:

5.43. egyenlet - (1)

ahol , és a vessző a falsíkra merőleges  koordináta
szerinti differenciálást jelenti. Ebből újra a ( (43,5)) feltételek
figyelembevételével kapjuk meg a fal szerkezetének egyenletét:

5.44. egyenlet - (2)



vagy

A felületi feszültségre kapjuk:

5.45. egyenlet - (3)

azaz, az említett és értékekkel

2. Határozzuk meg az  síkban azon doménfal struktúráját, amelynek a
felületi feszültségét az 1. a) feladatban kiszámítottuk (E. M. Lifsic , 1944)!

Megoldás. Mint már említettük, az adott falvastagságra véges érték csak a
magnetostrikciós energia figyelembevétele esetén adódik. A falvastagságot
az  szabad energia minimumfeltétele határozza meg, amelynek 
sűrűségét -val kell kifejezni (lásd a 29. lábjegyzetet). A
magnetoelasztikus és a rugalmas energiáknak a ( (42,2))–( (42,3))
kifejezésekkel analóg formája (más együtthatókkal):

(itt már az  értékkel dolgoztunk).

Ahogyan a mágnesezettség eloszlása, úgy az átmeneti rétegben levő
deformáció is csak -től függhet. Ebből következik az  deformációvektor 

 és  komponensének az alakja: ; ha const
helyett  függvényei állnának, akkor -nak és -nek -tól vagy -től



kellene függenie. Így  és  állandók. Továbbá a rugalmas
egyensúly  általános egyenleteiből következik, hogy ;
mivel , esetén, ahol nincs deformáció, -nak kell lennie, így 

 mindenhol. Ha -nak megfelelően kiszámítjuk
a feszültségtenzor ezen komponenseit, akkor azt kapjuk, hogy 

. Így az összes  valóban állandó lesz. Ezért
elegendő ezek végtelenben felvett értékeit kiszámítani, ahol minden 
és . A  egyenlőségekből kapjuk, hogy

Ha  és -ben az állandó tagokat elhagyjuk, azt találjuk, hogy az
 összeghez hozzá kell még adnia következő tagot:

Végeredményben a  függés meghatározása az ( (43,1,1)) alakú egyenlet
megoldására vezet, amelyben most

A  állandó, amely a magnetostrikciós energia és az anizotrópia-energia
arányát jellemzi, kicsi.[137] A ( (43,1,3)) egyenletbe  helyettesítéssel
az 1 a) feladatból már ismert  értéket kapjuk. ( (43,1,2))-ből a falban
levő mágnesezettség eloszlására kapjuk, hogy

Ennek az eloszlásnak a szélessége,

lényegesen függ a magnetostrikciós állandótól.[138]



3. Köbös ferromágneses kristály esetén keressük meg a doménfal felületi
feszültségét, ha a fal által szétválasztott domének a  és  irányokban
(  és  tengely) mágnesezettek, a következő két esetben: a) a fal
párhuzamos a  síkkal, b) a fal párhuzamos a  síkkal (S. V.
Vonszovszkij, 1944, L. Néel , 1944).[139]

Megoldás. A magnetoelasztikus energiát mindkét esetben elhanyagolhatjuk.

a) Ebben az esetben az  vektor úgy fordul el, hogy a fal síkjában, azaz, az
 síkban marad. Eltérés az 1 a) feladattól csak a határfeltételekben van:

A fal szerkezetét a következő megoldás írja le:

és a felületi feszültség,

a -os falra vonatkozó érték felét teszi ki.

22. ábra.

b) Az  kristálytani tengelyek mellett bevezetjük az , tengelyeket
is, amelyeket a 22. ábrán szemléletünk (az  tengely merőleges a rajz
síkjára, a nyilak  irányát mutatják azokban a doménekben, amelyeket az 

 sík választ el). Az átmeneti rétegben az  vektor úgy forog, hogy az 



 tengely körül egy félkör alapú kúpot ír le; ekkor  állandó 
úgyhogy  (ahol a vessző  szerinti differenciálást jelent),
mint ahogy annak lennie is kell. Jelöljük -vel az  vektor  síkra eső
vetülete és a  tengely közötti szöget, (  és  közötti értékeket vesz fel).
Ekkor

Az inhomogenitási és az anizotrópia-energia

A felületi feszültség:

4. Számítsuk ki a doménfal felületi feszültségét egytengelyű kristálynál, ha
a domének közötti átmenet az  vektor elforgatás nélküli megváltozásával
úgy jön létre, hogy  iránya az ellenkezőjére változik, amikor áthalad a
nullán. A szabad energia -től való függését (amikor ) a ( (39,3))
sorfejtés alakjában vesszük fel, amely a Curie-pont környezetében történő
sorfejtésnek felel meg (V. A. Zsirnov , 1958).

Megoldás. Az egész átmeneti rétegben  és a fal síkjára merőleges 
irányban változik. Az inhomogenitási energia figyelembevételével a
szabadenergia-sűrűség:

5.46. egyenlet - (1)



A domének szélességében a mágnesezettség egyensúlyi értékét -lal
jelöljük:  [lásd ( (39,5))]. Bevezetve az 
vektort, a fal szabad energiáját a következő alakban írhatjuk:

-ben az additív állandót úgy választottuk, hogy  a domének belsejében
nulla legyen. Ennek az integrálinak a minimalizálását a következő
határfeltételek mellett kell végrehajtani:

Ezen variációs feladat Euler-egyenletének első integrálja

Innen kapjuk, hogy

és az integrál kiszámítása az  felületi feszültségre a következő értéket
adja:

5.47. egyenlet - (2)

A vizsgált falstruktúra elvben felléphet a Curie-pont közelében (ha a 
arány  esetén a végtelenhez tart), ahol az  vektor nagyságának
változása energetikailag kedvezőbb, mint a könnyű mágneses iránytól való
eltérése.

 



[131] Ez azt jelenti, hogy az  skalár kifejezést úgy kell felépíteni, hogy a
„mágneses” és a „koordináta” vektorindexeket csak maguk között, és nem
egymással ejtjük össze.

[132] A kristályszimmetria azonban nem zárja ki a nem kicserélődési
természetű,  alakú tagok létét. Éz a kristályban a ferromágneses
rendezés jellegének a megváltozásához vezetne – lásd az S.52. §-t.

[133] Nagyságrendben (például a vas esetén) a  cm.

[134] A magnetostrikció elhanyagolásakor nem szükséges, hogy
megkülönböztessük az  szabad energiát és a  termodinamikai potenciált.
Ha azonban az inhomogén deformáció rugalmas és magnetoelasztikus
energiáját is figyelembe vesszük (ami bizonyos esetekben szükséges lehet,
lásd a 2. feladatot), akkor a teljes szabad energiáról kell beszélni. Ezzel
kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy a közeg egyensúlyának egyenleteit
úgy kapjuk meg, ha éppen a közeg teljes szabad energiáját variáljuk az u
deformációvektor komponensei szerint (lásd például a S.15. § végén
ismertetett, folyadékra vonatkozó levezetést; az  egyensúlyi egyenlet
úgy adódik, hogy a  variációt zérussal tesszük egyenlővé).

[135] Pontosabban, az adott esetben az  termodinamikai potenciált kell
vizsgálni; lásd a S.44. §. végét.  megadott értéke mellett ennek a
potenciálnak kell, hogy minimuma legyen  vagy  függvényében. 

 esetben azonban az és  potenciálok megegyeznek.

[136] Ezt a kifejezést természetesen azonnal felírhatjuk (az Euler-egyenlet
felírása nélkül), ha észrevesszük, hogy a ( (43,4)) integrálnak olyan az
alakja, mint az egydimenzióban mozgó részecske hatásintegrálja a 
potenciális energiájú térben (  játssza a koordináta, és  az idő szerepét).
Ekkor a ( (43,6)) egyenlet a „részecske energiájának megmaradását” fejezi
ki.

[137] Így például vasra, szobahőmérsékleten, .

[138]  esetén a vizsgált -os fal (az  vektornak a falban való
elfordulási szöge szerint) mintegy szétesik két -osra. Ezeket egy



végtelenhez tartó tartomány választja el, amelyben .

[139] Köbös kristályban – eltérően az egytengelyű kristályoktól – (lásd a
következő fejezetben az erre vonatkozó megjegyzést) a -os fal igazi
fázishatár, mivel mindkét domén stabil fázist képvisel, és mindegyik az
egyik „könnyű” irányban mágnesezett.



44.§. Ferromágneses anyagok
doménstrukturája
Most rátérünk a domének tényleges alakjának és méreteinek a vizsgálatára.
[140] A doméneket elválasztó felületek alakjára nézve már bizonyos
következtetéseket közvetlenül a mágneses térre vonatkozó
határfeltételekből is levonhatunk. Mivel a szomszédos doménekben a 
mágneses térerősség megegyezik, így az indukció normális 
összetevőjének folytonossági feltétele  folytonosságát tételezi fel.
Egytengelyű kristályoknál a különböző domének mágnesezettsége
egyforma , mellett  előjelében különbözik. Ilyen feltételek
mellett  folytonossága azt jelenti, hogy az elválasztó felületnek
párhuzamosnak kell lennie a  tengellyel, azaz a könnyű mágnesezési
tengellyel.

Termodinamikai egyensúlyban a domének alakját és méreteit az a feltétel
határozza meg, hogy a teljes szabad energiának minimálisnak kell lennie. A
test konkrét alakja és méretei e szempontból igen lényegesek. A
legegyszerűbb esetben, amikor a ferromágneses test egy planparalel lemez,
a domének elvben a test egyik felületétől a másikig párhuzamos rétegeket
alkothatnak. A következőkben, az egyszerűség kedvéért, éppen ilyen
szerkezetről fogunk beszélni.

A domének között minden egyes új határ keletkezése a teljes felületi
feszültségi energia növekedését eredményezi. Ez a tényező
következésképpen olyan irányban hat, hogy csökkentse a domének számát,
azaz növelje a domének vastagságát.

Ellenkező hatása van a test azon, külső felülete közelében keletkező
többletenergiának, amelyen a domének végződnek. A test belsejében a
mágneses térerősség , és az anizotrópia-energia is zérus, mivel az 
vektor a könnyű mágnesezés irányába esik. A felület közelében azonban
más a helyzet.



A domének kilépése a test felületére különböző jellegű a nagy és kicsiny
mágneses anizotrópia határeseteiben. Ennek a mennyiségnek a természetes
mértéke nem a ( (41,1))-ben levő  együttható, hanem . Ez már az
egytengelyű ferromágneses kristályok transzverzális mágneses
permeabilitásának  kifejezéséből [lásd ( (41,7))] is látható.

Nagy mágneses anizotrópia esetén a rétegeknek úgy kell a test felületére
kilépniük, hogy  iránya ne változzon meg ( 23a. ábra; az egyszerűség
kedvéért feltesszük, hogy a planparalel lemez felszíne merőleges a könnyű
mágnesezés irányára). Ekkor azonban a felület közelében olyan mágneses
tér keletkezik, amely kiterjed mind a környező-külső tartományba, mind a
test belsejébe az a rétegvastagság nagyságrendjének megfelelő
távolságokra.

23. ábra.

Ellenkező esetben viszont, amikor az anizotrópia kicsi, kedvezőbb az olyan
mág-nesezettségi eloszlás, amelynél nincs mágneses tér, és  eltér a
könnyű mágnesezés, irányától.  mellett mindenhol 

 kell, hogy teljesüljön, és -nek folytonosnak kell
lennie az összes doménhatáron, valamint a test felületén. Ezt háromszög
keresztmetszetű (lásd a fig23b ábrát) ún. „záródomének” beállításával
érhetjük el, amelyekben a mágnesezettség párhuzamos a test felszínével.
Ezen tartományok teljes térfogata, és ezért a bennük fellépő anizotrópia-
energia is az a rétegvastagsággal arányos.[141]

Így, minden esetben, amikor donién lép ki a test felületére, többletenergia
keletkezik, amely annál nagyobb, minél nagyobb a domének vastagsága.
Ezáltal ez az-effektus „vékonyítja” a doméneket.



A doménvastagság kialakulását a doménfal felületi energiájának és a
felületi doménvégződések „kilépési” energiájának két ellentétes tendenciája
határozza meg. A lemezben a domének (planparalel rétegek) száma -
val, míg a felületi feszültségi energia a domének határait elválasztó teljes
felülettel, azaz -val arányos (ahol  a lemez vastagsága). Ezen két
energia összegének, mint  függvényének minimuma van valamilyen, a 

-lel arányos  értékre.

Amikor az anizotrópia kicsi ( fig23a ábra), a kilépési energia – a lemez
mindkét oldalának területegységére vonatkoztatva – , a felületi
energia pedig  (a lemez  vastagságáról természetesen feltesszük,
hogy nagy a domének vastagságához képest). Ezekből a meggondolásokból

5.48. egyenlet - (44,1)

Látjuk, hogy a domének vastagsága a test méreteinek növelésével
növekszik. E növekedés  kvantitatív törvénye azonban azon a
feltételezésen alapul, hogy a domének állandó vastagságúak, és ezért 
tetszés szerinti értéke mellett nyilvánvalóan nem lehet érvényes. Arról van
szó, hogy a domének vastagsága a test felületén nem haladhat meg egy
bizonyos  határértéket. Ez nem a test mint egész alakjától és méreteitől
függ, hanem a ferromágneses anyag tulajdonságaitól. Az  értéket az a
pillanat határozza meg, amikor a olyan mértékben növekszik, hogy a domén
széthasadása a felület közelében,  mélységben termodinamikailag
kedvezővé válik. Ilyen pillanat elkerülhetetlenül bekövetkezik, mivel egy
domén kilépési energiája  szerint, míg a felületi feszültség
többletenergiája, amely a domének széthasadásakor keletkezik, mindössze
a-val arányosan növekszik.

Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy amint a test mérete – és ezzel a
domé-nek vastagsága is – növekszik, a domének folyamatos szétágazásának
kell bekövetkeznie, amint közelednek a test felszínéhez (E. M. Lifsic ,
l944).[142] Elvben az  méret elegendő mértékű növelése mellett a
szétágazás addig folytatódik, amíg a közvetlenül a test felületénél képződő



szétágazások vastagsága nem lesz összemérhető a doménfal 
vastagságával.

Határozzuk meg az  függést ebben a határesetben! A becslések során
gyenge anizotrópiát tételezünk fel.

24. ábra.

A 24. ábrán látható a doménszétágazás vázlata. A domének kilépési
energiája most az „ék alakú” domének kiegészítő felületi energiájából,
valamint az  vektornak a  tengelytől a szétágazás miatti eltéréséből
adódó anizotrópia-energiából tevődik össze; háromszög kereszmetszetű,
záródomének most nincsenek. Feltételezve az egymás után következő
szétágazások szerinti összeg gyors konvergenciáját, elegendő az első éket
vizsgálni; jelöljük ennek hosszát -val! Energetikai megfontolások alapján
könnyen belátható, hogy a  ékhosszúság az ék vastagságához képest nagy,
vagy – ami ugyanaz – az a nagyságrendjéhez képest nagy, azaz, az ék
határának a  tengellyel bezárt szöge: . Valóban, az ék felületi-
energiája , és az ezzel összefüggő anizotrópia-energia

; ennek a két energíának (kilépési energia) az
összege minimális, amikor , azaz

5.49. egyenlet - (44,2)



(feltesszük természetesen, hogy ). Ekkor a kilépési energia – a lemez
egységnyi felületére vonatkoztatva – , a fődoménhatárok
felületi energiája pedig . A két kifejezés összegét minimalizálva,
kapjuk a keresett’összefüggést:

5.50. egyenlet - (44,3)

(I. A. Privorockij , 1970).[143]

A paragrafus befejezéseként megvizsgáljuk a ferromágneses fázisok
egyensúlyi feltételeit egy kissé általánosabb szempontból, mint ahogyan az
a fentiek magyarázatához szükséges; most nem tételezzük fel a  vektor
minden komponensének egyenlőségét a két fázisban (a kérdés ilyen
felvetésére szükség lehet például torzított doménhatárok vizsgálatakor).

Mindenekelőtt az általános magnetosztatikai feltételeket kell teljesítenünk:

5.51. egyenlet - (44,4)

amelyek a  Maxwell-egyenletek közvetlen
következményei. Ezen egyenletek mellett azonban még teljesülnie kell
annak a termodinamikai feltételnek is, amely az elválasztó felületek
normális irányú elmozdulására– azaz az egyik fázisból a másikba való
anyagátmenetre – vonatkozó egyensúly kifejezésére szolgál. Ez a feltétel a

és  változókkal kapcsolatos termodinamikai potenciálok egyenlőségét
jelenti a két fázisban.[144] A megfelelő mennyiségek előállításához
elegendő, ha ( (31,6)) kifejezésében (a magnetostrikciót ismét
elhanyagolva) a  szorzatot a következő alakbaírjuk át:

Ebből nyilvánvaló, hogy a keresett termodinamikai potenciál (amit -vel
jelölünk)



5.52. egyenlet - (44,5)

és a keresett határfeltétel

5.53. egyenlet - (44,6)

(I. A. Privorockij , M. T. Azbel, 1969).

Feladat

Határozzuk meg a mágneses tér energiáját egy olyan ferromágneses felület
közelében, amelynél a planparalel domének merőlegesen lépnek ki a
felületre anélkül, hogy a mágnesezettség iránya megváltozna ( fig23a ábra)!

Megoldás. A mágneses tér energiájának meghatározása ilyen felület
közelében azzal az elektrosztatikus problémával ekvivalens, amelyben a
teret váltakozva pozitív és negatív,  felületi töltéssűrűségű sávokra
osztott sík hozza létre.

A test felülete legyen a  sík, és az  tengely legyen merőleges a
domének síkjára. A  „felületi töltéssűrűség” egy  periódusú
periodikus függvény (ahol  a domén vastagsága), amelynek értéke egy
périódusban

 Fourier-sora

A tér potenciálja kielégíti a Laplace-egyenletet :



Keressük a potenciált a következő alakban:

(ahol a kitevőben levő két előjel a  és a  féltérnek felel meg). A 
együtthatókat a

határfeltétel adja meg, amiből

A keresett térenergiát a „töltött felület” szerinti  integrál
kiszámításával kapjuk meg. Az egységnyi felületre jutó energia:

A -függvény  értékével kapjuk

A lemezben levő domének vastagsága az

összeg minimalizálásával adódik, ahol az első tag a domének kilépési
energiája a lemez mindkét oldalán, a második pedig a felületi energia.
Ebből  (Ch. Kittel , 1946).



 

[140] A domének fogalmát először P. Weiss vezette be 1907-ben. A domének
termodinamikai, elméletét L. D. Landau és E. M. Lifsic adták meg 1935-
ben.

[141] Hangsúlyoznunk kell, hogy az alapvető és a záródomének határa,
amely a -kal elforgatott,  irányú tartományokat választja szét, jelen
esetben (azaz egytengelyű kristályoknál) szó szerinti értelemben véve nem
fázisok közötti határ. Ez már abból is látható, hogy a könnyű tengelyre
merőleges mágnesezési állapot (  esetén) magában véve nem stabil, és
igy nem lehetséges fázisa az anyagnak. Szigorúan véve, a mágnesezettség
eloszlásának a fig23b ábrán látható képe csak a  határesetre
vonatkozik. Mára kis  szerinti első közelítésben is jelentkezik az eltérés
ettől a képtől, és az alapvet és a záródomének közötti átmenet olyan
távolságokon megy végbe, amelyek csak  kicsinységének mértékében
kicsik az a doménszélességhez képest; eközben  terek lépnek fel (ami
azonban nem tükröződik a doméneknek és a vizsgált anyag felületi kilépési
energiájának a becslésében).

[142] Az  hosszúság kritikus értéke, amelynél a szétágazás megkezdődik,
erősen függ a mágneses anizotrópia jellegétől és a vizsgált anyag
felületének a kristálytani tengelyekhez képest való elhelyezkedésétől. A
doménelágazás kezdeti stádiumának vizsgálatát lásd E. M. Lifsic ZSETF
(1945) 15., 97., J. of Physics USSR (1944) vol. 8, p. 337.

[143] A domének szétágazásának gondolatát és az a  határtörvényt
először L. D. Landau mondta ki a szupravezetők közbülső állapotára (
S.57. §.) alkalmazva.

[144] Ez az állítás ugyanúgy alapozható meg, mint a fázisegyensúly szokásos
feltétele: a két fázis kémiai potenciáljának az egyenlősége, ahol a független
változók a nyomás és a hőmérséklet, amelyek a két fázisban megegyeznek
(lásd V. 81. §.).



45.§. Egydoménes részecskék
A test méreteinek csökkenésével a domének képződése végül is
termodinamikailag kedvezőtlenné válik, úgyhogy az elegendően kicsi
ferromágneses részecskék egydoménes, homogénen mágnesezett
képződmények. Az ezek  méretét megadó kritériumot megkapjuk, ha
összehasonlítjuk a homogénen mágnesezett részecske mágneses energiáját
azzal az inhomogenitási energiával , amely akkor keletkezne, ha a részecske
térfogatában a mágnesezettség eloszlásában lényeges inhomogenitás volna.
Az első energia M2V nagyságrendű, az utóbbi pedig . Ezért az
egydoménes részecskék[145] mérete

5.54. egyenlet - (45,1)

Ahhoz, hogy tisztázzuk a homogénen mágnesezett részecskék viselkedését
külső mágneses térben, szabad energiájukat kell vizsgálnunk,
behelyettesítve a ( (32,7)) formulába -re a ( (39,1)) kifejezés és az
anizotrópia-energia összegét[146]:

5.55. egyenlet - (45,2)

ahol az integrálást csak a test térfogatára kell végezni; a lényegtelen 
állandót elhagyjuk. Legyen a részecske ellipszoid alakú. Ekkor belsejében a

 teret a ( (29,14)) egyenlőség adja meg, vagy

5.56. egyenlet - (45,3)

itt a második tag a test által létrehozott lemágnesező tér. Így kapjuk:



5.57. egyenlet - (45,4)

Az első tagot a mágnesezett részecske saját magnetosztatikus energiájának
nevezik, a második tag pedig a részecske külső térbeli energiája.

 külső térben a részecske mágnesezettségi irányát -nek mint az  irány
függvényének minimumfeltétele határozza meg. Köbös kristály esetében a (
(45,4))-ben szereplő anizotrópia-energiát elhányagolhatjuk: Egytengelyű
kristályoknál, miután az anizotrópia-energiát  alakban írjuk:

5.58. egyenlet - (45,5)

Ebben a formában a feladat matematikailag azonos azzal a feladattal,
amelyet a S.41. §-ban vizsgáltunk a lokális  mágnesezettségnek a lokális 

 térerősségtől való függésével kapcsolatban, azzal a különbséggel, hogy
a  és  vagy  helyettesítést alkalmaztuk.

Végül vezessük le azt az egyenletet, amelynek az egydoménes esetben a
mágnesezettség eloszlása eleget tesz olyan feltételek között, amikor az
eloszlást még nem lehet homogénnak tekinteni. Ehhez a test teljes szabad
energiáját kell minimalizálni, amelyet az egész térre kiterjesztett

5.59. egyenlet - (45,6)

integrál alakjában írunk fel. A variálást minden egyes pontban adott 
érték mellett  szerint végezzük (amely most a koordináták függvénye), 

 abszolút értékét adottnak tételezzük fel, úgyhogy csak  irányát
variáljuk. Ha elhagyjuk az integrandus csak -től és -tól függő tagjait,
akkor az



integrált variáljuk, amelyet most csak a test térfogatára kell venni (ahol 
). Variálás után az első tagot parciálisan integrálva kapjuk, hogy

5.60. egyenlet - (45,7)

a második, integrált a test felületére kell venni. , így , azaz
a variáció  alakú, ahol  a koordináták tetszőleges – kicsiny
– függvénye. A  feltételből, nullával téve egyenlővé a  melletti
szorzót a térfogati integrál integrandusában, kapjuk a keresett
egyenletet[147],

5.61. egyenlet - (45,8)

A felületi integrál eltűnéséből pedig a ( (45,8)) egyenletre vonatkozó
határfeltételt kapjuk, amely  mellett

5.62. egyenlet - (45,9)

ahol  a test felületének normálisa.

A ( (45,8)) egyenlet mellett természetesen az egész térben teljesülniük kell
a Maxwell-egyenleteknek:

5.63. egyenlet - (45,10)



a test felületére vonatkozó szokásos határfeltételekkel együtt, valamint
azzal a feltétellel, hogy a végtelenben .[148]

Homogénen mágnesezett ellipszoid alakú test esetén a ( (45,8)) kifejezés
gömbölyű zárójelben szereplő első tagja eltűnik. Az így megmaradt
egyenlet, a ( (45,3))-ból vett -val, megegyezik a ( (45,5)) szabad energia
minimumfeltételével.

 

[145] Az ilyen részecskék rendszereinek tulajdonságait néha
mikromágnességként említik.

[146] Elhanyagolva a magnetostrikciót, nem teszünk különbséget a
termodinamikai potenciál és a szabad energia között, ha ez utóbbit a test
egy megadott  térfogata mellett tekintjük.

[147] Ez természetesen megegyezik a ferromágneses test momentumának
(precessziós) mozgásegyenletével, ha abban  nullával egyenlő (lásd
IX. 69. §.).

[148] Felmerülhet a kérdés, hogy jogos-e a ( (45,6)) integrált állandó 
mellett  szerint variálni, mivel ezeket a mennyiségeket a ( (45,10)) első
egyenlete összekapcsolja. Arról van azonban szó, hogy ha 
(tekintettel ( (45,10)) második egyenletére), és kiszámítjuk az integrál 
szerinti variációját, akkor az az első egyenlet következtében nulla lesz,
úgyhogy a  szerinti variálás nem ad járulékot -hez.



46.§. Orientációs átmenetek
A ferromágneses anyag anizotrópia-állandója a hőmérséklet függvénye, és
mint ilyen, bizonyos pontban előjelet válthat. Ekkor megváltozik a spontán
mágnesség íránya és ezáltal a mágneses szerkezet szimmetriája is. A
mágneses anyag különböző fázisai között az ily módon keletkező
átmeneteket orientációs átmeneteknek nevezik. Kövessük nyomon, hogyan
jönnek létre ilyen átmenetek egytengelyű hexagonális, ferromágneses
kristályban (H. Horner , C. M. Varma, 1968)!

Mivel annak a pontnak a környezetét szándékozunk megvizsgálni,
amelyben a  anizotrópia-állandó eltűnik, az anizotrópia-energia
sorfejtésében még a következő tagot is figyelembe kell venni; hexagonális
kristályokra ilyen  kifejezést ad a ( (40,3)) képlet.

Tegyük fel először, hogy . Ekkor a  és  értékektől függően 
minimumának a következő fázisok felelnek meg:

5.64. egyenlet - (46,1)

Az I. és III. fázisok a „könnyű tengely”és a „könnyű sík” típusoknak
felelnek meg. A II. fázisban a mágnesezettség vektorának ninds rögzített
orientációja (mint az I. és III. fázisában), hanem hőmérséklet-változáskor a
vektor iránya folytonosan változik a  (vagy ) és a  szögek
között; ennek a fázisnak a szímmetriája (ezt néha szögszimmetriának is
nevezik) alacsonyabb mind az I., mind a III. fázisénál. Az I. és II., valamint
a II. és III. fázísok közötti átmenet másodrendű fázisátmenet T1, ill. T2
hőmérsékleten. E hőmérsékleteket a

5.65. egyenlet - (46,2)



feltételek határozzák meg.

A következőkben feltesszük, hogy , ha . Ekkor  (ha 
).

Mágneses tér jelenlétében a termodinamikai potenciál

5.66. egyenlet - (46,3)

 csak azokat a tagokat írtuk ki, amelyek  irányától függenek. Az I. és
II. fázisok átmeneti pontjának közelében a rendparaméter szerepét a 

 kis mennyiség játssza. Ebben a tartományban a
termodinamikai potenciál, gyenge  transzverzális mágneses
térerősség mellett,

ahol . A szokásos módon (lásd a S.39. §-t) ebből azt
kapjuk, hogy az átmeneti pontban a transzverzális szuszceptibilitás
végtelenné válik a ( (39,6))–( (39,7)) összefüggésekkel analóg törvény
szerint:

Hasonlóan, a II. és III. fázis között az átmeneti pont közelében az
 kicsiny szög játssza a rendparaméter szerepét; 

longitudinális tér esetén a termodina-mikaí potenciál a  tagot
tartalmazza, és az átmeneti pontban a  longitudinális szuszceptibilitás
lesz végtelen.

Az ismertetett meggondolások a fázisátmenetek Landau-féle elméletéből
következnek. Megjegyezzük, hogy az orientációs átmenetekre ez az elmélet
gyakorlatilag korlátozás nélkül alkalmazható. Az átmeneti pont körüli azon



intervallumot, amelyen belül a Landau-elmélet már nem alkalmazható,
olyan kritérium határozza meg (lásd a későbbiekben ( (47,1))-et), amelynek
nevezőjében a termodinamikai potenciál ( (43,1)) tagjában előforduló 
együttható köbe áll. Ez a tag a rendparaméter eloszlásának
inhomogenitásával van kapcsolatban, és az adott esetben a ferromágneses
anyagban fellépő kicserélődési kölcsönhatásokkal kapcsolatos, míg az 
paraméter szerinti sorfejtés tagjai a relativísztikus kölcsönhatásokkal
függnek össze. Éppen ez á körülmény vezet az átmeneti pont körüli, azon
hőmérsékleti intervallum rendkívül szűk voltához, ahol a Landau-elmélet
nem alkalmazható.

Legyen most . Ekkor a II. szögfázis nem stabil ( -nak maxímuma
van és nem minimuma), vagyis az I. könnyű tengely fázisnak közvetlenül a
III. könnyű sík fázisba kell átmennie. Eleve világos, hogy ez nem lehet
másodrendű átmenet: az I. vagy a III. fázís szimmetriacsoportjaí közül
egyik sem részcsoportja a másik fázis szimmetriacsoportjának. Az átmenet
elsőrendű fázisátmenetként valósul meg a  pontban, amelyet a két
fázis termodínamikai potenciáljának egyenlőségét előíró feltétel határoz
meg (ez az  értékek egyenlőségére redukálódik):

5.67. egyenlet - (46,4)

A  pont a és a  pontok között van, amelyeket a ( (46,2)) egyenletek
határoznak meg (emellett most ). Ebben az esetben a és 
hőmérséklet az I. és II. fázis metastabilitásának határát jelöli ki (ezen
határokon kívül -nak  vagy  mellett maximuma van, nem
pedig minimuma).

Az orientációs átmenetek nemcsak hőmérséklet-változással mehetnek
végbe (ilyen esetben spontán átmenetekről beszélünk), hanem a testre ható
mágneses tér megváltozásakor is (térindukált átmenetek). A 
koordinátákkal jellemzett fázisdiagramon (a  vektor adott kristálytani
orientációja mellett) ezen átmenetek pontjai görbéket írnak le. Vizsgáljuk
meg példaként a hexagonális tengellyel párhuzamos  térbe helyezett
egytengelyű, ferromágneses kristály fázisdiagramjait!



A longitudinálís tér nem változtatja meg a könnyű tengelyű fázís (KTF a 25.
ábrán) szimmetriáját. A könnyű sík fázis pedig a szögfázissá (SZF) válik,
mivel a tér az  mágnesezettséget kiemeli a bázissíkból.

25. ábra.

Vizsgáljuk először azt az esetet, amikor . A két fázistartományt a
másodrendű fázisátmenetek görbéi választják szét, amelyek az abszcisszán
levő  ponton kezdődnek (lásd a szaggatott görbéket a fig25. ábrán). Az
ábra felső és alsó része a két kölcsönösen ellentétes longitudinális
tériránynak és ennek megfelelően az  longitudinális komponens két
különböző előjelének felel meg. Az  görbe közelében a  szög kicsi, az 

 görbe közelében pedig a  szög kicsi.  negyedik hatványáig
elmenve, a ( (46,3)) kifejezésből a következő adódik:

5.68. egyenlet - (46,5)

Az  görbe egyenletét  együtthatójának nullává tétele határozza meg:

5.69. egyenlet - (46,6)

(emlékeztetünk arra, hogy  amikor ); az  görbét
nyilvánvalóan ugyanaz az egyenlet határozza meg, ha a második tag előjelét
ellenkezőjére változtatjuk, és ez a görbe szimmetrikus az  görbével.

Az abszcisszán a  szakasz az elsőrendű fázisátmenetek görbéje; ezen
egyensúlyban van  különböző előjelű két fázisa. A másodrendű
fázísátmenet, amely, ha nincs tér, a  pontban megy végbe, tér jelenléte
esetén eltűnik; ugyanez a  pont a  fázisdiagramon kritikus pont – az



elsőrendű fázísátmenetek görbéjének végpontja. Ennek a görbének a másik
végpontja a  Curie-pont (amelyben  esetén a mágnesezettség
eltűnik).

Abban az esetben, amikor  (lásd a fig25b ábrát), a két fázist a 
diagramon, elválasztó  határ kezdeti része (és hasonlóan az 
határon) az elsőrendű fázisátmenetek görbéje (a vastag  görbe); ennek
mindkét oldalán a két fázis metastabil tartománya helyezkedik el, amelyet a

 és  pontozott görbék[149] határolnak. A  pontban (trikritikus pont)
az elsőrendű átmenetek görbéje átmegy a másodrendű átmenetek görbéjébe
(szaggatott  görbe; ennek egyenlete ( (46,6))). Ennek a pontnak a
koordinátáit az határozza meg, hogy  és  együtthatói egyidejűleg nullák
lesznek a ( (46,5)) termodinamikai potenciálban:[150]

5.70. egyenlet - (46,7)

Végül a , szakasz az  ellentétes irányú mágnesezettségű
fázisok közötti elsőrendűátmenetek görbéje.

 

[149] Feltesszük, hogy az együtt létező fázisok választófelülete párhuzamos a
mágneses térrel, úgyhogy  ezen a határon folytonos.

[150] A ,  fázisdiagramon a trikritikus pontra mindaz vonatkozik, amit a
Landau-elméletben az V. kötet 150. §-ában kaptunk a trikritikus pontra a , 

 síkon.



47.§. Fluktuációk ferromágneses
anyagban
A fázisátmenetek Landau-féle elmélete, amelyen a 39. §-ban adott
magyarázat alapult, nem veszi figyelembe a rendparaméter fluktuációit, és
emiatt az elmélet a Curie-ponthoz elegendően közel, alkalmazhatatlanná
válik. Az elmélet alkalmazhatósági tartományát a következő kritérium
határozza meg:

5.71. egyenlet - (47,1)

ahol , a és  a ( (39,3))–( (39,4)) sorfejtésben szereplő
együtthatók,  pedig a ( (43,1))-ben szereplő  tenzor komponenseinek
nagyságrendje. Ugyanakkor természetesen kell, hogy  legyen, ami a
Curie-pont közelségének a feltétele.[151]

A ( (47,1)) egyenlőtlenség megfordításával kapott fluktuációs tartományban
a rendparaméter fiuktuációi meghatározó szerepet játszanak. A
ferromágneses anyag: Curie-pontjára vonatkozó szigorú statisztikus
elméletnek ebben a tartományban a

5.72. egyenlet - (47,2)

effektív Hamilton-operátoron kellene alapulnia: Az  függvényről
feltesszük, hogy lassan változik abban az értelemben, hogy a függvény
Fourier-sorfejtésében csak olyan hullámvektorok vannak, amelyek kicsik a
jellegzetes inverz atomi távolsághoz képest. Az  együtthatók
megegyeznek a Landau-elmélet sorfejtési együtthatóival, azaz ezek a



hőmérséklettől független állandók (a differenciálásokat tartalmazó tagot az
egyszerűség kedvéért köbös kristályszimmetria feltételezésével írtuk fel, a
benne szereplő együtthatót  jelöltük, eltérően az igazi  együtthatótól,
lásd a következőket). A ( (47,2)) effektív Hamilton-operátor a kícserélődési
közelítésnek felel meg, benne elhanyagoltuk az anizotrópia-energiát ;
ugyanebben a közelítésben el kell hanyagolni a mágneses tér fluktuációit is,
amelyek a mágnesezettség fluktuációinak eredményeként keletkeznek
(azaz, a magnetosztatikus energia fluktuációit, lásd IX. 70. §.). A
kicserélődési közelítésre a feladat „elfajulása” jellemző: az 
rendparaméternek három komponense van, de az effektív Hamilton-
operátor invariáns ezen vektornak az egész geometriai térben ugyanazzal a
szöggel való elforgatásával szemben.

A másodrendű fázisátalakulási pont közelében a termodinamikai
mennyiségek viselkedésének a leírására bevezetjük a kritikus indexeket
(vagy kritikus kitevőket), amelyek definícióját a ferromágneses anyag
Curie-pontjára alkalmazva itt megismételjük. Az  index a  hőkapacitás
hőmérsékletfüggését határozza meg a Curie-pont mindkét oldalán, ha nincs
jelen mágneses tér[152]:

5.73. egyenlet - (47,3)

A  index a spontán mágnesezettség hőmérsékletfüggését adja meg a
Curie-pont alatt:

5.74. egyenlet - (47,4)

A  index a paramágneses fázis szuszceptibilitásának -től való függését
határozza meg: x

5.75. egyenlet - (47,5)



(a mágneses szuszceptibilitás viselkedéséről  esetén később lesz szó).
A mágnesezettség tértől való függését magában a Curie-pontban a
következő formában írjuk:

5.76. egyenlet - (47,6)

A mágnesezettségi fluktuációk korrelációs hosszának hőmérsékletfüggését
a  index határozza meg:

5.77. egyenlet - (47,7)

Magában a Curie-pontban pedig a korrelációs függvény az  távolsággal a

5.78. egyenlet - (47,8)

hatványtörvény szerint csökken.[153]

A kritikus indexeket egymással meghatározott összefüggések kapcsolják
össze, amelyek közül néhány a skálainvariancia hipotézisének
következménye. Ezeknek az összefüggéseknek univerzális jellege van, és
többek között nem függenek a rendparaméter komponenseinek a számától;
lehetővé teszik, hogy kifejezzük az összes felsorolt indexet bármelyik kettő
segítségével.

       

       



       
       

2. táblázat.

 

A 2. táblázatban megadtuk a kritikus indexek értékeit a ferromágneses
átmenetre. Összehasonlításul az értékeket feltüntettük más, -szeres
elfajulás esetére is (  az  rendparaméter komponenseinek a száma a (
(47,2)) alakú effektív Hamilton-operátorban). Kicserélődési közelítésben a
háromdimenziós ferromágneses anyagnak  felel meg.[154]

A paramágneses fázisban a korrelációs függvény  távolságokon
exponenciális törvény szerint csökken. A ferromágneses fázisban azonban
meg kell különböztetni olyan fluktuációkat, amelyeknél változik az 
vektor abszolút értéke, és olyanokat, amelyeknél nem. Éppen itt mutatkozik
meg a Curie-ponttal kapcsolatos feladat degeneráltsága a kicserélődési
közelítésben.

Ez az eltérés nincs meg, amikor az  vektor változása – többek között az 
 vektor irányának változása – , kis távolságokon megy végbe; az

összes fluktuáció korrelációs függvénye ugyanazt a ( (47,8)) törvényt
követi. Az  távolságokon azonban (a hullámvektorokra ) 
irányának fluktuációi „anomálisan” megnőnek, tekintettel az
energiaráfordításnak az egyensúlytól való ilyen eltérés esetén bekövetkező
csökkenésére (a mágnesezettségnek az egész kristályra vonatkozó
elforgatása esetén , egyáltalán nincs energiaráfordítás). 
irányfluktuációinak korrelációs függvényét ezeken a távolságokon
termodinamikai úton lehet megtalálni.

 lassú változása lehetővé teszi, hogy a termodinamikai potenciálban
elkülönítsük azokat a tagokat, amelyek ezzel a változással függenek össze:

5.79. egyenlet - (47,9)



ahol  a homogénen mágnesezett testre vonatkozik.[155] Hangsúlyozzuk,
hogy itt az igazi termodinamikai potenciálra gondolunk és ekkor az 
együttható– amely a hőmérséklet függvénye – nem egyezik meg az effektív
Hamilton-operátorban szereplő  együtthatóval.

Az  vektor kis elforgatásakor (nagyságának változatlanul hagyása
mellett) a  tag nem változik. Ha  adott irányát választjuk 
tengelyként, akkor ettől az iránytól való kis eltérést leírhatjuk az  síkban
levő  kicsiny, kétdimenziós vektorral. A termodinamikai
potenciál megfelelő megváltozása:[156]

5.80. egyenlet - (47,10)

Ha a  megváltozást Fourier-sor alakjában írjuk:

ekkor kapjuk, hogy

és a fluktuáció négyzetének átlaga:

5.81. egyenlet - (47,11)

ahol és  vektorindexek az  síkban. A megfelelő koordináta
korrelációs függvény[157]

5.82. egyenlet - (47,12)



Így  irányfluktuációinak korrelációs függvénye a ferromágneses
fázisban,  távolságokon, -nél alacsónyabb hatványtörvény szerint
csökken, ugyanakkor az  mennyiség fluktuációinak korrelációja ennél
gyorsabban nő.

Ha felhasználjuk a skálainvariancia-hipotézist , ezek után meghatározhatjuk
az  termodinamikai mennyiség hőmérsékletfüggését, kifejezve ezt a
függést a már bevezetett kritikus indexekkel. Mint azt már megjegyeztük, 

 mellett az összes mágnesezettségi fluktuáció korrelációs függvényei,
többek között az irányfluktuációké is, ugyanolyanok, és a ( (47,8))
törvénynek tesznek eleget. A skálainvariancia egyik tulajdonsága éppen az,
hogy a jellegzetes távolság, amely a két határtörvényt elválasztja, pontosan 

-vel egyezik meg. Más szavakkal:  esetén mindkét törvénynek
egyforma nagyságrendet kell adnia a  függvényre:  mellett a 
függvény ( (47,7))–( (47,8)) szerint meghatározott hőmérsékletfüggése:

( (47,12)) szerint pedig

Ha a két kifejezést összehasonlítjuk, kapjuk, hogy:

5.83. egyenlet - (47,13)

(P. C. Hohenberg , P. C. Martin, 1965). Így  esetén az a mennyiség –
tekintettel arra, hogy a  index kicsi – lassan tart a végtelenhez.
Emlékeztetünk arra, hogy a Landau-elméletben a egy nullától különböző,
véges értékhez tart.[158]

esetén a ( (47,9)) termodinamikai potenciált még ki kell egészíteni
egy  taggal (mágneses tér jelenlétekor  átlagos iránya – a 



tengely – természetesen  irányával egyezik meg).  irányfluktuációja
esetén az  állandó feltételből kapjuk, hogy

Ezért fluktuáció esetén a  megváltozását megadó ( (47,10)) kifejezéshez a

tag adódik. Nyilvánvaló, hogy emiatt ( (47,11))-ben  helyett 
veendő, és így

5.84. egyenlet - (47,14)

Ezek a formulák lehetővé teszik, hogy megkapjuk a ferromágneses fázis
szuszcep-tibilitását, azaz a

5.85. egyenlet - (47,15)

deriváltat. Ha ( (47,14))-ből -et ide beírjuk, és az összegzést 
szerinti integrállal helyettesítjük, akkor

és végül az integrál kíszámítása után[159]

5.86. egyenlet - (47,16)



Látjuk, hogy  irányfluktuációi kicserélődési közelítésben megfosztják a
 szuszceptibilitást szó szerinti értelmétől a ferromágneses fázisban,

ugyanis a szuszceptibilitás  esetén végtelen lesz. A ( (47,16))
formula[160] nem csak a Curie-pont közelében alkalmazható.

-en ( (47,16)) nevezőjében -nek -nál felvett értékét kell érteni. A
fluktuációs, tartományban (a Curie-pont közelében), ha  és 
hőmérsékletfüggését ( (47,4))-ből és ( (47,13))-ból vesszük, kapjuk, hogy a
ferromágneses fázisban

5.87. egyenlet - (47,17)

A Landau-elmélet alkalmazhatóságának (hőmérsékleti) tartományában
viszont van a  értékeknek olyan tartománya, ahol a szuszceptibilitásban a
szokásos ( (39,7)) tag dominál. Valóban, ha ( (47,16))-ban az 

 helyettesítést alkalmazzuk, akkor ennek a túlsúlynak a
feltételét a következő formában kapjuk:

Másrészt viszont, a Landau-elméletben a  teret gyengének tekinthetjük,
ha , azaz, ha

A két felírt egyenlőtlenség kompatibilitási feltétele megegyezik a Landau-
elmélet ( (47,1)) alkalmazhatósági feltételével.

A kicserélődési közelítés a Curie-pont közvetlen közelében
alkalmazhatatlanná válik, amikor – tekintettel a kicserélődési energia
csökkenésére – az anizotrópia-energia lényegessé válik. Ekkor megváltozik
a rendparaméter komponenseinek a száma; így könnyű tengely típusú,
egytengelyű ferromágneses kristálynál a rendparaméter egykomponensűvé
válik (  helyett ; lásd a S.40. § végét). A Landau-elméletben ez a.
körülmény nem tükröződik a spontán mágnesezettség és a mágneses



szuszceptibilitás hőmérsékletfüggési törvényein. A fluktuációs
tartományban azonban ez lényeges; csak az  komponens fluktuációja tart
végtelenhez, az  és  komponensek fluktuációi végesek maradnak. Ez
a kritikus indexek értékeinek megváltozására vezet, és arra, hogy az
anizotrópia-együtthatók hőmérsékletfüggőek lesznek. A feladat még
bonyolódik, hiszen az is előfordulhat, hogy a mágneses tér fluktuációinak
magnetosztatíkus energiáját is figyelembe kell venni. Ennek a bonyolult
helyzetnek a részletes vizsgálatára itt nem térünk ki.

 

[151] Ebben a paragrafusban itt és az alábbiakban is felhasználjuk az V. kötet
146. §–149. §-ban ismertetett eredményeket. Ezeket ismertnek tételezzük
fel, és csak részlegesen említjük meg újra, a magyarázat folyamatossága
érdekében. Eltekintünk attól, hogy minden egyes alkalommal megadjuk a
megfelelő hivatkozást.

[152] Itt a hőkapacitás „szinguláris” részére gondolunk. Ez azt jelenti, hogy
 esetén a hőkapacitás  szerint viselkedik. Ne

tévesszük össze az a indexet a ( (47,1)), ( (47,2)) és az alábbiakban szereplő
a együtthatóval!

[153] Mindenütt csak a szokásos, háromdimenziós testeket vizsgáljuk.

[154] Az  és  kis indexek értékeit numerikus számításokból vettük (Le
Guilou J. C. , Zinn-Justin J. Phys. Rev. (1980) v. B. 21, p. 20). A többi
indexet ezután e két index alapján számítottuk ki.

[155] Szigorúan véve, itt nem -ről kellene beszélnünk, hanem az 
termodinamikai potenciálról (lásd V. 146. §.). Mivel azonban a kis
változások tétele következtében a számunkra érdekes deriváltakból álló
tagnak egyforma alakja van mindkét potenciálban, ezért a  potenciált
fogjuk használni.

[156] A következő számítások teljesen hasonlóakat V. 146. §-ban végzett
számításokhoz.



[157] A ( (47,12)) képletet a mikroszkopikus spinhullámelmélet keretei
között is megkaphatjuk. Ennek a formulának az érvényessége független
attól, hogy milyen közel van a Curie-pont , és ettől távol csak az szükséges,
hogy  nagy legyen az atomi méretekhez képest (lásd IX. 71. §. 4. feladat;
ezen feladat megoldásának az utolsó két képletében sajtóhiba van – a 
kifejezéseket kettővel meg kell szorozni) – Ugyanakkor a mágneses
anizotrópia-energia elhanyagolása a ( (47,12)) összefüggés alkalmazásának
érvényességét felülről korlátozza. Így egytengelyű kristályokra a ( (41,1))
anizotrópia-energiával  kell, hogy legyen.

[158] Hangsúlyozzuk, hogy az  függés meghatározásának a lehetősége
éppen a feladat elfajult voltával kapcsolatos. Ugyanezen ok miatt lehetséges
a folyékony hélium , szuperfolyékony sűrűségének a hőmérsékletfüggését
meghatározni a  pont körül. Ebben az esetben a feladat elfajultsági foka

 (lásd IX. 28. §.). Ezekben az esetekben  és  analóg szerepet
játszanak.

[159] Az integrált a  értékek tartománya határozza meg, ami
elegendően kicsiny -k esetén összeegyeztethető a ( (47,14)) formula
alkalmazhatósági feltételével: .

[160] Ezt a formulát megkaphatjuk a spinhullámelméletből is (lásd IX. 71. §.
2. feladat). A mágneses anizotrópia és a fluktuációk magnetosztatikus
energiájának elhanyagolása azonban ennek a formulának az
alkalmazhatóságát is korlátozza egytengelyű kristályok esetén a 
vagy a  feltétellel.



48.§. Antiferromágneses anyagok a
Curie-pont közelében
Mint ahogyan a ferromágnesség, az antiferromágneses szerkezet is az
elektronok izotrop kicserélődési kölcsönhatása alapján alakul ki, és a
gyengébb relativisztikus kölcsönhatások az alrácsok mágnesezettségének
kristálytani orientációját határozzák meg.[161] A már jelenleg ismert
antiferromágneses kristályok szerkezetüket tekintve rendkívül változatosak,
ezért konkrét mágneses tulajdonságaik is rendkívül különbözőek.

Szemléltetésképpen a legegyszerűbb – de mégis fontos – esetre
szorítkozunk: a két antiparalel mágneses alráccsal rendelkező, egytengelyű
antiferromágneses kristályok esetére. Ezeknek az alrácsoknak az atomjai a
kristályrács ekvivalens csomópontjait foglalják el (azaz a mágneses
tércsoport szimmetriaelemei között léteznek olyan forgatások és tükrözések,
amelyek a különböző alrácsok atomjait egymásba viszik át); ,ellenkező
esetben a szimmetria nem követelné meg az alrácsok mágneses
momentuma abszolút értékének szigorú egyenlőségét, és így a kristály
ferromágneses volna.

Jelöljük -gyel és -vel a két alrács egységnyí térfogatra eső mágneses
momentumát! Rendparaméterként – amely a paramágneses fázísban zérus,
az antiferromág-neses fázísban pedig zérustól különböző – válasszuk a két
mágneses momentum különbségét:

5.88. egyenlet - (48,1)

az ún. antiferromágneses vektort . A mágnesezettség pedig, amely nullával
egyenlő, ha nincs mágneses tér, az összeg.

Az  vektor szempontjából a szimmetriatranszformációkat két osztályba
sorolhatjuk: az egyikbe tartozók csak a saját alrácsukban levő atomokat



viszik át egymásba, a másik osztályba tartozó transzformácíók pedig
különböző alrácsok atomjait. Az első esetben  egyszerűen axiális
vektorként transzformálódik, míg a másodík esetben előjelet is vált.

A Curie-pont közelében az  vektor kicsi. A Landau-elméletben ebben a
tartományban a termodinamikai potenciált  és  hatványai szerint
fejtjük sorba. (Ilyen sorfejtést először Landau vizsgált 1933-ban). Mivel
mágnesezés csak a  térerősség jelenlétében lép fel, helyesebb azonnal az 

 és  szerinti sorfejtést bevezetni. Egytengelyű kristály esetén a sorfejtés
a következő lesz:

5.89. egyenlet - (48,2)

A  után következő elsőöt tag nem függ a és  vektorok krístálytani
orientációjától; ezek a tagok a kicserélődésí kölcsönhatásból származnak. A
következő két tag a relativisztikus kölcsönhatásokkal van kapcsolatban; a 
tengelyt úgy választottuk meg, hogy a kristály fő szimmetriatengelyével
egyezzen meg (mint ahogyan az szokásos). A -ban lineáris  alakú
tagot az  előjelét megváltoztató-transzformációkkal szembeni invariancia
követelménye tiltja meg.

Ha , akkor az  antiferromágneses vektor a  tengely irányába mutat
(könnyű tengely típusú, antiferromágneses kristály). Ha pedig , akkor 

 a bázíssik-ban fekszík (könnyű sík típusú, antiferromágneses kristály).
Az első esetben az anti-ferromágnesség fellépését az  előtti 
együttható zérussá válása határozza meg, a második esetben pedig az

 előtti együttható, azaz az  összeg zérussá válása.

Az alábbiakban a könnyű tengely típusú ( ), antiferromágneses
kristályt vizsgáljuk meg. Mint általában, most is feltesszük, hogy a Curie-
pont közelében , a  együtthatót a , mellett felvett
értékével tesszük egyenlővé; ekkor  az  állapotok stabilitási
feltételeként,  esetén. A paramágneses fázisban  és . Az
antiferromágneses fázisban , és a  termodinamikai potenciál -



nál vett minimalizálása a Landau-elméletben szokásos hőmérsékletfüggést
adja -re:

5.90. egyenlet - (48,3)

A ( (48,2)) termodinamikai potenciált differenciálva, és a

összefüggést figyelembe véve,  esetén – a paramágneses fázisban[162]

– azt kapjuk, hogy

5.91. egyenlet - (48,4)

A állandó ebben a fázisban a mágneses szuszceptibilitás anizotrópiájára
vezet. Tekintettel relativisztikus eredetére, . Az alábbiakban ezt az
állandót elhanyagoljuk, úgyhogy  esetén xp lesz az izotrop
szuszceptibilitás.[163]

Az antiferromágneses fázísban viszont a  esetben (azaz, ha
elhanyagoljuk  egyensúlyi értékének a tértől való függését):

5.92. egyenlet - (48,5)

Ha a tér iránya merőleges -re, akkor

5.93. egyenlet - (48,6)



Longitudinális térben pedig

5.94. egyenlet - (48,7)

Figyeljük meg, hogy a szuszceptibilitás anizotrópiája még a relativisztikus
kölcsönhatások elhanyagolásakor is megmarad, azaz kicserélődési eredete
van.

Azt is hangsúlyozzuk, hogy a szuszceptibilitás magában a Curie-pontban is
véges és folytonos marad, első deriváltja pedig ugrást szenved. Ez az
alapvető különbség az antiferromágneses és a ferromágneses anyagok
között; az utóbbiakban a szuszceptibilitás végtelen lesz az átmeneti
pontban. A kétféle Curie-pont különbsége szoros kapcsolatban van a
mágneses tér hatása alatti változásuk jellegének különbözőségével. A
ferromágneses anyagban már tetszőleges gyenge tér is elmossa az
átmenetet, mivel felmágnesezve a paramágneses fázist, a tér kiegyenlíti a
két fázis szimmetriakülönbségét. Az antiferromágneses rendezést azonban
nem hozhatja létre mágneses tér. A két fázis közötti szimmetriakülönbség
megőrződik még tér jelenlétében is, és az átmenet éles marad.

A ( (48,2)) sorfejtésnek megfelelő pontossággal a ( (48,6))–( (48,7))
egyenletekben szereplő  és  együtthatókat egyenlőnek kell tekinteni a 

 pontban felvett értékükkel. Ezért a szuszceptibilitás deriváltjainak
ugrásai[164]:

5.95. egyenlet - (48,8)

Térjünk vissza -nak a ( (48,2)) kifejezésére! Az  vektor irányától a  és
 együtthatójú tagok függenek. Feltesszük, hogy  (azaz ), és

– mint korábban – , azaz könnyű tengely típusú, antiferromágneses
kristályról van szó. Ha a mágneses tér merőleges a  tengelyre, akkor ezen
tagok alakjából világos, hogy mínimuma az  értékeknek felel



meg, azaz az  vektor mindig a  tengely irányába mutat. Ha pedig a
mágneses tér  tengely irányú, látható, hogy amikor a térben levő mágneses
energia (az említett tagok közül az első) összemérhető lesz az anizotróp-
iaenergiával , akkor kell  írányváltozásának megtörténnie – -nek a
bázissíkba kell fordulnia. Ez az elfordulás (az alrácsok átbillenése[165])
ugrással történik, a  térerősség meghatározott értéke mellett (L. Néel
, 1936).

Valóban, a ( (48,2)) kifejezésben szereplő említett tagokat a következő
alakban írhatjuk:

ahol  az  vektor és a  tengely által bezárt szög. Nyilvánvaló, hogy 
minimumának  felel meg, ha , ahol

5.96. egyenlet - (48,9)

Ha viszont , akkor az egyensúlynak a érték felel meg, azaz
az  vektor merőleges a  tengelyre. A Curie-ponttól távol is ugyanez a
helyzet áll fenn. A átbillentő tér a hőmérséklettől függ, és a fenti
meggondolások azt mutatják, hogy a  görbe a  síkon az
elsőrendű fázisátmenetek határvonala.[166]

Eléggé erős mágneses terekben az antiferromágneses szerkezet nyilván nem
lehet termodinamíkailag stabil; energetikailag az lesz, ha mindkét alrács
mágneses momentumai párhuzamosak a tér irányával. Az
antiferromágneses szerkezet megsemmisülése szimmetriaváltozással
kapcsolatos, és másodrendű fázisátalakulás útján megy végbe. Ily módon a 

 síkon az antiferromágneses fázis létezésének tartományát egy
bizonyos  görbe határolja. Az antiferromágnesség
megsemmisülésének akkor kell bekövetkeznie, amikor a tér mágneses
energiája a kicserélődési energiával össze- mérhető. A Curie-ponttól távol a



kritikus tér nagyságrendjét a , az atomi mágneses momentum)
becslés adja meg. A Curie-ponthoz közeledve  csökken, és magában a
Curie-pontban nulla lesz. Ebben a tartományban a  függés könnyen
megtalálható a termodinamikai potenciál ( (48,2)) kifejezése segítségével.

Az előzőekben már megmutattuk, hogy amikor a  tér merőleges a 
tengelyre, az  vektor mindig párhuzamos ugyanezzel a tengellyel. A
termodinamikai potenciál -től függő tagjai:

5.97. egyenlet - (48,10)

Ebből látható: a mágneses tér jelenléte arra vezet, hogy az  együttható
helyébe az összeg lép, és éppen ennek nulla értéke határozza meg
az új átmeneti pontot. Ebből a feltételből kapjuk a kritikus teret:

5.98. egyenlet - (48,11)

Amikor a  tér párhuzamos a  tengellyel, akkor  mellett az 
vektor ismét csak a  tengely irányába mutat. Az -től függő tagok a (
(48,2)) kifejezésben abban térnek el a ( (48,10)) kifejezéstől, hogy az itteni 

 helyett ott áll. Így ebben az esetben

5.99. egyenlet - (48,12)

Végül ha , akkor az  vektor merőleges a  tengelyre; hasonló
módon kapjuk ebben az esetben is a kritikus tér kifejezését[167]:

5.100. egyenlet - (48,13)



26. ábra.

A 26. ábrán a  koordinátákban ábrázoltuk a Curie-pont közelében, a
két vizsgált térerősségirányra vonatkozóan, az antiferromágneses kristály
fázisdiagramját. A szaggatott egyenesek a másodrendű átmeneteknek
felelnek meg, a folytonos egyenes az elsőrendű átmeneteket szemlélteti; 
a paramágneses fázis, , és  a  tengellyel párhuzamos, illetve az
arra merőleges  vektorú, antíferromágneses fázisok. A Landau-
elméletben, amely szerint az egész vizsgálatot végeztük, a diagramokon
levő minden vonal egyenes. Longitudinális tér esetében a díagramon egy
bikritikus pont van (  a fig26b ábrán), amelyben az elsőrendű fázisátmenet
egyenese a másodrendű fázisátmenetek egyenesén végződik. Ez a pont
analóg a  síkon található bikritikus ponttal, amelyet az V. kötet 150. §-
ában, a 67. ábrán szemléltettünk. Ennek a pontnak a koordinátái:

5.101. egyenlet - (48,14)

(  az együtthatók értékei  esetén).

 

[161] Azt az elképzelést, hogy a kicserélődési kölcsönhatás antiparalel
mágneses momentumú alrácsokkal rendelkező állapothoz vezet, először L.
Néel mondta ki 1932-ben. Tőle függetlenül, ugyanerre a gondolatra jutott
1933-ban L. D. Landau , és ő fogalmazta meg azt, hogy az
antiferromágneses állapot olyan termodinamikai fázis, amely különbözik a
paramágneses fázistól, és hogy a két fázis között kell létezni egy átmeneti
pontnak. Ezt a pontot antiferromágneses Curie-pontnak fogjuk nevezni.

[162] A ( (48,2)) képletben szereplő  tagot elkülönítettük azért, hogy a
többi tag  szerinti differenciálása közvetlenül -et adja.



[163] Gyakorlatilag az összes ismert esetben az antiferromágneses Curie-
pontban az anyag paramágnesessé válik, azaz .  előjelét azonban
nem lehet egyedül csak termodinamikai megfontolásokkal megokolni.

[164] Tisztán termodinamikai meggondolások alapján nem vonhatunk le
általános következtetéseket  és  előjelére vonatkozóan. Gyakorlatilag a 

 derivált ugrása mindig negatív, és ez azt jelenti, hogy .
Rendszerint a  ugrás is negatív, és a Curie-pont közelében ; ez
azt jelenti, hogy  és .

[165] Az angol terminológia szerint spin flop.

[166] Amint azt már nem egyszer hangsúlyoztuk, az átmeneti ponttól távol, a
( (48,2)) típusú kifejezések anizotrop tagjai, függetlenül  kis értékétől,
megtartják értelmüket, minta relativisztikus kölcsönhatások – az 
egységvektor komponenseinek hatványai szerinti – sorfejtésének tagjai.
Ezért a ( (48,9)) formulának értelme van az átmeneti ponttól távol is, ha
benne a  kifejezésen a termodinamikai potenciálban szereplő 
tag együtthatóját értjük.

[167] A Landau-elmélet keretei között a ( (48,11))–( (48,13)) formulákat
először A. Sz. Borovik-Romanov vezette le 1959-ben.



49.§. Antiferromágneses kristály
bikritikus pontja
Az előző paragrafusban alkalmazott Landau-elmélet rendszerint
alkalmazhatatlanná válik a másodrendű átmenetek pontjai által kialakított
görbék közelében, a fluktuációs tartományban. Vizsgáljuk meg ezt a
tartományt az egytengelyű antiferromágneses (könnyű tengely típusú)
kristály fázisdiagramján, a bikritikus pont közelében!

E feladat effektív Hamilton-operátorának alakja

Az integrandust a ( (48,2)) sorfejtés L-től függő tagjaiból állítottuk össze, az
 helyettesítéssel; a ( (48,9)) és ( (48,14)) kifejezésből

bevezettük a  és  jelöléseket és hozzáadtuk még a gradiens-tagot. Ez a
Hamilton-operátor alakjára nézve megegyezik az egytengelyű
ferromágneses kristály effektív Hamilton-operátorával (mágneses tér
nélkül!). A különbség csak a jelölésben van: most  helyett 
helyett a szögletes zárójelben álló kifejezés, és a ferromágneses kristály 
anizotrópia,-állandója helyett az

5.102. egyenlet - (49,2)

mennyiség szerepel.  =  esetén ez az állandó nulla lesz, és ( (49,1)) a

5.103. egyenlet - (49,3)



integrálba megy át, amely formálisan a ferromágneses kristály –( (47,2))
kicserélődési közelítésben kapott – effektív Hamilton-operátorával egyezik
meg. Ezek az analógiák lehetővé teszik, hogy tisztázzuk az
antiferromágneses anyag sok tulajdonságát a bikri-tikus pont közelében,
azáltal, hogy felhasználjuk a ferromágneses anyagokra vonatkozó ismert
eredményeket (M. E. Fisher , D. R. Nelson , 1974).

A  egyenlőség az elsőrendű fázisátmenet görbéjének felel meg (az
alrácsok átbillenése ). Az említett analógia segítségével arra a
következtetésre jutunk, hogy ezen a görbén a bikritikus pont közelében az
antiferromágneses anyagok termodinamikai sajátságai (a mennyiségek
jelentésének megfelelő megváltoztatásával) megegyeznek a ferromágneses
anyag tisztán kicserélődési sajátságaival a ferroMágneses Curie-pont
közelében. Így például, ha e görbe mentén a bikritikus ponthoz közeledünk,
akkor az antiferromágneses vektor az

5.104. egyenlet - (49,4)

törvény szerint tart nullához, ahol  a ( (47,4)) kifejezésben szereplő
kitevővel egyezik meg.[168]

A bikritikus pont közelében, de nem az elsőrendű átmenetek görbéjén, az 
paraméter kicsi, de nullától különbözik. Bármennyire kicsi is ez a
paraméter, szerepe a másodrendű átmenetek görbéjéhez való közeledéskor
nő (lásd a S.47. § végén levő megjegyzéseket): a rendparaméter
egykomponensűvé (  az  fázisban), vagy kétkomponensűvé válik (

 az  fázisban). Minél kisebb u értéke, annál kisebb annak a
környezetnek a mérete, amelyben szerepe lényeges. Az  viselkedésről
az  vagy  viselkedésre az átmenet egy bizonyos közbülső
tartományon keresztül megy végbe. Ebben a tartományban valószínűnek
látszik a skálainvariancia fennállása a bikritikus ponthoz való közeledéskor,
csak  skálája változik. Ezzel kapcsolatban új kritikus közbülső[169] index



jelenik meg: a  változó léptékének megváltozásakor az  változó
léptéke  szerint változik. A  indexnek pozitívnak kell lennie, mivel
már bármely kis  érték is megváltoztatja az átmenet jellegét.

Ha elfogadjuk ezt a hipotézist, akkor a fázisátmenetek görbéit a bikritikus
pont közelében az  arány állandó értékei határozzák meg. Az
elsőrendű átmenetek görbéjének az  érték felel meg, a  és 
fázisok közötti átmenetek görbéjének egy bizonyos , a  és 
fázisok közötti átmenetek görbéjének egy bizonyos  érték felel meg.
A ( (49,2)) definícióban természetesen most  azt a valódi 
függvényt jelenti, amelyet a ( (49,1)) effektív Hamilton-operátorral
jellemzett statisztikus feladat pontos megoldása adna. Ha sorbafejtjük ezt a
függvényt  hatványai szerint, és elhagyjuk -ban az állandó  szorzót,
akkor a bikritikus pont környezetében az  változó

5.105. egyenlet - (49,5)

ahol állandó. Az elsőrendűátmenetek görbéjének egyenlete:

és a másodrendű átmenetek két görbéje:

5.106. egyenlet - (49,6)

ahol  pozitív állandók. Ha  (a becslések értéket adnak),
ezek a görbék a fluktuációs tartományban úgy alakulnak, ahogyan a 27.
ábrán látható; a  pontban az összes görbének közös érintője van.



27. ábra.

A kritikus pont környezetében a skálainvariancia hipotézise lehetővé teszi,
hogy egy sor következtetést vonjunk le az  antiferromágneses vektor
nagyságának megváltozását megadó törvényekre, amikor ehhez a ponthoz
közeledünk a különböző irányok mentén a  síkon. Erre azonban
részletesen nem térünk ki.[170]

 

[168] A  indexnek azonban az adott esetben nincs közvetlen fizikai értelme,
mivel ez az antiferromágneses anyagra ténylegesen nem létező  térrel van
kapcsolatban, amely az effektív Hamilton-operátorban  tag alakjában
lépne be.

[169] Crossover – az angol terminológia szerint.

[170] Lásd M. E. Fisher , D. R. Nelson – Phys. Rev. Lett., (1974), 32, 1350.



50.§. Gyenge ferromágnesség
Léteznek olyan kristályok, amelyekben a kicserélődési kölcsönhatás
antiferromág-neses szerkezetet hoz létre, de már aránylag gyenge
relativisztikus kölcsönhatások is kismértékben deformálják ezt a
szerkezetet; ennek eredményeképpen  mágnesezés lép fel, amely
„anomálisan” kicsiny annak megfelelően, hogy a relativísztikus
kölcsönhatások kicsinyek a kícserélődési kölcsönhatáshoz képest. Ezt a
jelenséget gyenge ferromágnességnek nevezik.[171]

A kicserélődési kölcsönhatás a kristályban megengedi az 
antiferromágneses vektor tetszőleges orientációját. A vektor meghatározott
kristálytani orientációját csak a relativisztikus kölcsönhatások szabják meg,
ezeket a termodinamikai potenciál sorfejtésének -ben anizotrop tagjai
írják le. Kiderülhet, hogy az ily módon keletkező szerkezet szimmetríája
magában véve az  ferromágneses momentum létezését is megengedi.[172]

Éppen ilyen esetekben alakul ki gyenge ferromágnesség: a termodinamikai
potenciál sorfejtésének relativisztikus tagjai között olyanok is megjelennek,
amelyek az antiferromágneses szerkezet eltorzulásához vezetnek.[173] Ezt
egy tipikus példán mutatjuk be.

Vizsgáljunk romboéderes kristályokat, amelyek a  tércsoporthoz
tartoznak. Emlékeztetünk arra (lásd III. kötet, 93. §, hogy a  kristálytani
osztály a következő szimmetriaelemeket tartalmazza: a  harmadrendű
szimmetriatengelyt (trigonálís tengely), három, erre merőleges másodrendű
tengelyt (ezeket -vel jelöljük),  középpontos tükrözési centrumot. Ezek
következményeként megjelenik három  szimmetriasík, amelyek
mindegyike keresztülmegy a  tengelyen és merőleges az egyik 
tengelyre (ezáltal a másik két  közötti szöget felezik). A 
tércsoportban a  síkok esúszósíkká válnak  periódussal való eltolással
a trigonális tengely mentén. Ez a tengelyek, valamint a középpontos
tükrözési centrum olyan elhelyezésére vezet minden egyes elemi cellában,
ahogyan az a 28. ábrán látható. Az ábrázolt vertikális szakasz egy periódus
a trigonális tengely mentén (a romoboéderes cella térátlója); ennek hosszát 



-nek vettük. A másodrendű tengelyek az  és  pontokon mennek
keresztül, a középpontos tükrözési centrum pedig a  és  pontokban
található (a rajzon ezeket keresztek jelölik). A vertikális  síkokat a rajzon
nem ábrázoltuk.

Az antiferromágneses  és  kristályokban minden egyes elemi
cella két mágneses iont tartalmaz (  vagy ), amelyek a trigonális
tengely  és  ekvivalens pontjaiban helyezkednek el. A kicserélődési
kölcsönhatás olyan mágneses szerkezetet hoz létre, amelyben ennek a két
ionnak a momentuma antiparalel. Ekkor az -ban az  ionok
momentumai a trigonális tengely mentén helyezkednek el (lásd a 29. ábrát).
Könnyen belátható, hogy egy ilyen szerkezet invariáns a  osztály összes
transzformációjával szemben, és ezért nem engedi meg a ferromágnességet
(a trigonális tengely mentén fekvő  vektor létezését az  tengelyek léte
zárja ki, a bázissíkban fekvő  vektorét pedig a  tengely létezése.

28. ábra.



29. ábra.



30. ábra.

Az  antiferromágneses kristályban az ionok mágneses momentumai
a trigonális ( ) tengelyre merőleges bázissíkban (  sík) fekszenek, mint az
a 30. ábrán látható. Ha ekkor a momentumok az egyik  síkban fekszenek
(amelyet az  síknak választunk), akkor a mágneses szerkezet
szimmetriaelemei (az egységelemen kívül)

azaz ez a mágneses szerkezet olyan osztályhoz tartozik, amely a szokásos 
 osztállyal egyezik meg, és ez megengedi az  tengely irányában az 

vektor létezését. Ha pedig a momentumok az  tengelyek egyikében
helyezkednek el (amelyet ekkor  tengelynek választunk), akkor a
mágneses szerkezet szimmetriaelemei



azaz ez a struktúra a  mágneses osztályhoz tartozik, ami szintén
megengedi: az  tengely irányában az  vektor létezését. Mindkét esetben

 úgy jön létre, hogy a két ion momentuma minden elemi cellában
egyinás felé fordul az  síkban, amint az a 31. ábrán látható.

Áttérve a mennyiségi megfontolásokra, vezessük be újra az 
és az  vektorokat, ahol az  és  indexek a két mágneses
alrácsra vonatkoznak! Az  irányú egységvektort jelöljük -lel!

31. ábra.

Vizsgáljuk meg a  termodinamikai potenciál  és  hatványai szerinti
sorfejtését (  mellett). Az  szerinti sorfejtés már  kicsiny értéke
következtében is megengedhető a gyenge ferromágneses kristálynál. Az
anizotrópia-energia  hatványai szerinti sorfejtése pedig, mint mindig, a
relativisztikus kölcsönhatások viszonylagos gyengeségén alapul. Így itt
egyáltalán nem tesszük fel, hogy a másodrendű fázisátalakulási pont közel
van (azaz  kicsiny), és ezért az ismertetett elmélet nincs alávetve a
Landau-elmélet speciális korlátozásainak.

A sorfejtés tagjainak invariánsnak kell lennie a  csoport összes
transzformációjával szemben. Egy ilyen sorfejtés első tagjai:

5.107. egyenlet - (50,1)

ahol -ben izotrop függvény. A  után következő első két tagnak
kicserélődési eredete van; itt  (ellenkező esetben létezne olyan
spontán mágnesezés, amely nincs kapcsolatban az antiferromágnességgel,
azaz a test a szokásos kicserélődési ferromágneses kristály lenne). A
sorfejtés következő három tagja a relativisztikus kölcsönhatásokban



elsőrendű ( ).[174] Ezek közül az utolsót  alakban írhatjuk,
ahol  a  tengely irányába mutató vektor.[175]

Az ( (50,1)) kifejezésben szereplő összes tag invarianciája – az utolsó tag
kivételével – nyilvánvaló. Az utolsó tag invarianciájának ellenőrzéséhez
elegendő, ha ezt az ellenőrzést a  tengellyel, az egyik  tengellyel és az 

 középpontos tükrözéssel kapcsolatban végezzük el. Az invariancia a
trigonális ( ) tengely körüli forgatásokkal szemben nyilvánvaló az 
vektor  komponenseként való felírásából. Itt lényeges, hogy a forgatások
nem cserélik fel a különböző alrácsok atomjait és ezért  és  egyformán
transzformálódnak. A középpontos tükrözéssel szembeni invariancia
következik az  és  vektorok egyenkénti ínvarianciájából: -re ez már
következik abból, hogy axiális vektor, -re vonatkozóan pedig még azt is
figyelembe kell venni, hogy a vizsgált szerkezetben a középpontos tükrözés
csak ugyanazon alrácson belül cseréli fel egymással az atomokat. Az 
transzformáció azonban felcseréli az ellentétes irányú momentumokkal
rendelkező atomokat, ezért ilyen forgatáskor  és 

, amiből az  különbség invarianciája nyilvánvaló.

Feltesszük, hogy a  állandó ; ekkor az  vektor a bázissíkba ( ) áll
be.  síkként választva azt a síkot, amelyben  fekszik, és adott  mellett 

-t  szerint minimalizálva, a ferromágneses momentum komponenseire a
következő kifejezéseket kapjuk:

5.108. egyenlet - (50,2)

Mivel , így  valóban kicsi. Látjuk, hogy a gyenge ferromágnesség
az ( (50,1)) kifejezés -ben és -ben bilineárís utolsó tagjával van
kapcsolatban. A gyenge ferromágnességre jellemző az  iránynak az
antíferromágneses szerkezettel való szoros kapcsolata; az adott esetben 
ugyancsak a bázissíkban fekszik és merőleges az  vektorra.[176]

Tér jelenléte esetén a mágnesezettség -tól való függése a 
 termodinamikai potenciál minimumfeltételéből



adódik. A minimalizácíót a bázissíkbeli szerkezeti orientáció és az 
vektor komponensei szerint kell végrehajtani. Nyilvánvaló, hogy ha
elhanyagoljuk a mágneses anízotrópiát a bázissíkban, akkor a
mágnesezettség úgy fordul, hogy az ebbe a síkba eső  komponense a 

 tér irányába áll be, az  vektor pedig a  irányára merőlegesen.[177]

Ezután -nek és  szerinti minimalizálása a következő eredményre
vezet:

5.109. egyenlet - (50,3)

ahol a szuszceptibilitások

5.110. egyenlet - (50,4)

és bevezettük a

5.111. egyenlet - (50,5)

jelölést az „effektív térre”, amely a gyenge ferromágneses kristály spontán
mágnesezettségét határozza meg (ezt Dzsalosinszkij-térnek nevezik). Mivel 

, ezért jó közelítésben .

Megemlítjük a vizsgált anyagok még egy tulajdonságát, amely akkor lép
fel, ha az anyagot mágneses térbe helyezzük, és amely a paramágneses
fázísba való átmeneti pont közelében nyilvánul meg. A Landau-eimélet
szerint fejtsük sorba a  függvényt ebben a tartományban  hatványai
szerint :



Mutasson az  vektor az  tengely pozitív irányába! Válasszuk -t úgy,
hogy ;[178] ekkor az  vektor az  tengely pozitív irányába mutat; a 

 térről tegyük fel, hogy ugyanilyen irányú. A termodinamikai potenciál:

5.112. egyenlet - (50,6)

a Curie-pont közelében az anizotrópia-energiának az  egységvektor
hatványai szerinti sorfejtése az  vektor szerinti sorfejtéssé válik. Ha nincs
jelen tér, akkor és az ( (50,6)) sorfejtés a következő alakotölti:

A Curie-pontot az  előtti együttható eltűnése határozza meg, tehát a
Curie-pont közelében:

( ); a többi együtthatóról feltesszük, hogy egyenlőek a  esetben
felvett értékükkel (ekkor ).

Tér jelenléte esetén a  és  egyenletek – 
kiküszöbölése után – -re a következő egyenletet adják:

5.113. egyenlet - (50,7)

Már ebből látható, hogy a gyenge ferromágneses kristályban– mint a
közönségesben is – a mágneses tér elmossa a fázisátmeneteket.[179]

Eközben az antiferromágneses vektor is különbözik nullától a  pont
mindkét oldalán; a paramágneses fázisban a mágneses tér
antiferromágneses rendezettséget hoz létre, megszüntetve ezáltal a



különbséget a két fázis szimmetriatulajdonságai között (A. Sz. Borovik-
Romanov , V. L Ozsogin , 1960).  esetén ettől a ponttól egy bizonyos
távolságra  a következő törvény szerint csökken:

 

[171] Ha tartjuk magunkat a S.37. §. végén említett terminológiához, akkor
helyesebb volna gyenge ferrimágnességről beszélni.

[172] Emlékeztetünk arra, hogy ehhez mindenesetre az szükséges, hogy a
mágneses elemi cella egyezzen meg a kristálytani elemi cellával – lásd a
S.38. §-t.

[173] A gyenge ferromágnesség elmélete I. E. Dzsalosinszkijtől származik
(1957).

[174] Az  és  tényezőket a két utolsó tag definíciójában csak abból a
célból vezettük be, hogy az ( (50,1)) kifejezésben szereplő összes
együttható dimenziótlan legyen, és nem jelentik az  mennyiség hatványai
szerinti sorfejtést.

[175] Ilyen alakú tag mikroszkopikus eredete a spinekben antiszimmetrikus
kölcsönhatással függ össze, amely másodrendű perturbációs effektusként a
kicserélődési és a relativisztikus spin-pálya kölcsönhatásban bilineáris
kevert tagok következményeként lép fel. Lásd T. Moriva cikkét a
Magnetism c. könyvben, Vol. I/Ed. G. T. Rado and H. Suhl . – N. Y.:
Academic Press, 1963.

[176] Az ( (50,1)) termodinamikai potenciálnak megfelelő közelítésben a
bázissíkban mágneses anizotrópia nincs, és itt  iránya önkényes marad. Az
anizotrópia (és vele  meghatározott orientációja is) a bázissíkban csak a
magasabb rendű (6-odrendig terjedő) tagok figyelembevételével jelenik
meg. Emellett fellépnek még a vektorok  és  komponenseiben kevert



tagok is, aminek eredményeképpen a mágneses momentumok egy kis
szöggel eltérnek a bázissíktól.

[177] Feltesszük, hogy ; amikor , akkora nagy  együtthatójú 
 tag jelenléte megsértheti  és  merőlegességét. Az anizotrópia

elhanyagolása a bázissíkban meghatározott korlátozásokat jelent alulról a
vizsgált terek nagyságára.

[178] Megjegyezzük, hogy a  együttható előjele relatív abban az
értelemben, hogy függ az  vektor definíciójától. t. i. hogy éppen
a kristály mely mágneses atomjait tesszük az  és  alrácsba. Ezután
azonban, amint a, kristályban ezt a választást megejtettük,  előjele
határozott értelmet nyer: ettől függ  iránya  és a kristálytani tengelyek
irányához képest.

[179] Az ( (50,7)) egyenlet ugyanolyan alakú, mint a ferroelektromos
anyagra vonatkozó ( (19,4)) egyenlet elektromos térben, vagy mint a
szokásos ferromágneses anyagra vonatkozó analóg egyenlet mágneses
térben.



51.§. Piezomágnesség és
magnetoelektromos effektus
Az antiferromágneses kristályokban a mágneses szimmetriával szoros
kapcsolatban van a piezomágnesség és a magnetoelektromos effektus . A
piezomágnesség azt jelenti, hogy mágnesezettség keletkezik, amikor a
kristályban rugalmas feszültségeket hozunk létre – hasonlóan a
piezoelektromossághoz. Ezt a jelenséget a kristály termodinamikai
potenciáljában egy olyan tag írja le, amely mind a mágneses térerősségben,
mind a rugalmas feszültségi tenzorban lineáris:

5.114. egyenlet - (51,1)

ahol a  tenzor a kl indexekben szimmetrikus. Ez a tag a 
 mágneses indukcióban egy  kiegészítő tag

fellépéséhez vezet. Más szavakkal:  mellett a deformációtól
lineárisan függő mágnesezettség keletkezik:

5.115. egyenlet - (51,2)

Ugyanennek a tulajdonságnak másik megnyilvánulása a lineáris
magnetostrikció , azaz amikor mágneses térben a kristályban a térrel
arányos deformáció lép fel:

5.116. egyenlet - (51,3)



Az időtükrözési operáció megváltoztatja a  térerősség (és az 
mágnesezettség) előjelét, de változatlanul hagyja a  tenort, és magától
értetődik, hogy változatlanul kell hagynia a termodinamikai potenciált is.
Ezért a  piezomágneses tenzor is előjelet vált időtükrözéskor, amiből
következik, hogy piezomágnesség csak mágneses szerkezetű testekben
lehetséges; ez utóbbi tulajdonság hiányában a test tulajdonságai invariánsak
az  transzformációval szemben, és ezért  volna.
Piezomágnesség olyan meghatározott mágneses szimmetriaosztályokhoz
tartozó anti-ferromágneses kristályokban lehetséges, amelyek az 
transzformációt csak forgatási vagy tükrözési kombinációban, vagy
egyáltalán nem tartalmazzák (B. A. Tavger , V. M. Zajcev , 1956).

A magnetoelektromos effektus azt jelenti, hogy az anyagban a mágneses és
az elektromos terek között lineáris kapcsolat van; ez például elektromos
térben a térrel arányos mágnesezettség megjelenéséhez vezet (L. D. Landau
, E. M. Lifsic , 1956). Ezt az effektust a termodinamikai potenciálban mind
az elektromos, mind a mágneses térerősségben lineáris tag írja le:

5.117. egyenlet - (51,4)

ahol  egy nemszimmetrikus tenzor.  esetén az elektromos
térerősség az anyagban

5.118. egyenlet - (51,5)

mágnesezettséget hoz létre, míg  esetén a mágneses tér

5.119. egyenlet - (51,6)

elektromos polarizácíót kelt.



Mint ahogyan a piezomágnességet, a magnetoelektromos effektust is csak
meghatározott mágneses szimmetriájú osztályok engedik meg; az 
magnetoelektromos tenzor időtükrözésre páratlan és a mágneses szerkezetet
nem tartalmazó testekre zérus. Mivel  poláris,  pedig axiális vektor,
ezért az  tenzor minden esetben zérus lesz, ha a kristályszimmetria
tartalmazza az  középpontos tükrözést; a megnetoelektromos effektus
létezésekor a középpontos tükrözés csak az  kombináció formájában
engedhető meg.

Feladatok[180]

1. Keressük meg a piezomágneses tenzor nullától különböző komponenseit
az  antiferromágneses kristályban (a kristályszerkezetet a fig29.
ábrán ábrázoltuk)!

Megoldás. Mint azt már az S.50. §-ban említettük, az adott szerkezetű
mágneses osztály a  kristálytani osztállyal egyezik meg, és az  elemet
egyáltalán nem tartalmazza. Ezen osztály transzformációira a következő
kifejezés invariáns:

ahol a  tengely a harmadrendű szimmetriatengely irányába mutat, és az x
tengely az egyik másodrendű horizontális tengely (piezoelektromos esetben
a  osztályra ilyen kifejezést találtunk a S.17. § 1. feladatában; a
piezomágneses esetben ez a kifejezés a  osztályra is érvényes
marad,mivel az  térbeli középpontos tükrözés változatlanul hagyja mind a

 másodrendű tenzort, mind a  axiális vektort). Ebből a mágnesezettség
komponensei:

2. Ugyanaz, mint az előző feladat, csak egy  osztályhoz[181] tartozó
kristályra.

Megoldás. A szóban forgó osztály az egységen kívül a következő
szimmetriaelemeket tartalmazza:



(a szimmetriaelemek jelölése mindenütt ugyanaz, mint a III. kötet 95. §-
ában). E transzformációkkal szemben a következő kifejezés invariáns:

(a  tengely a negyedrendű szimmetriatengely, az  és  tengely a két
másodrendű horizontális tengely). Ebből a mágnesezettség komponensei:

3. Keressük meg a magnetoelektromos tenzor zérustól különböző
komponenseit a  anti-ferromágneses kristályra! Ez a kristály a 
(lásd az S.50. §-t) kristálytani tércsoportba tartozik, és minden elemi
cellában  atomot tartalmaz, amelyek a trigonális tengelyen az 

, (u < 1/4) ekvivalens pontokban helyezkednek el;
mágneses momentumaik is ugyanezen tengely mentén fekszenek, ahogyan
az a 32. ábrán is látható.

Megoldás. Az adott antiferromágneses kristály a  mágneses
osztályba tartozik, amely a következő szimmetriaelemeket tartalmazza:

Ezek a transzformációk változatlanul hagyják a következő kifejezést:

(a  tengely a trigonális tengely), azaz a nullától különböző komponensek 
.



32. ábra.

 

[180] Az alábbiakban idézett példák I. E. Dzsalosinszkijtől származnak
(1957–1959).

[181] Ilyen antiferromágneses anyagok az  és .



52.§. Helikoidális mágneses
szerkezet
Különleges osztályt alkotnak azok a mágneses szerkezetek, amelyekben a
„mágneses rács” periódusai nem mérhetők össze a kristálytani rács alapvető
periódusaival. Az ilyen szerkezeteknek különböző keletkezési
mechanizmusai lehetségesek; most ,ezek közül egyet tekintünk (erre I. E.
Dzsalosinszkij mutatott rá 1964-ben), amely egyszerűen leírható
makroszkopikus fogalmakkal. Ezt egy konkrét példán mutatjuk be: egy 
köbös osztályhoz tartozó kristályt vizsgálunk, ahol a kicserélődési
kölcsönhatás önmagában a mágneses momentumok tisztán ferromágneses
elrendezését hozná létre (P. Bak , M. H. Jensen, 1980).[182]

Ahhoz, hogy ez a szerkezet ténylegesen létezhessen, stabilnak kell lennie a
kristály makroszkopikus térbeli homogenitását megsértő perturbációkkal
szemben. Az előzőkben magától értetődőnek vettük ennek a feltételnek a
teljesülését. A perturbációnál fellépő kiegészítő „inhomogenitási energiát” a
( (43,1)) kifejezés adta meg, amely szigorúan pozitív definit és ez éppen a
megkövetelt stabilitást jelenti.

A S.43. §-ban a ( (43,2)) kifejezést úgy vezettük be, hogy az – köbös
kristály esetén – az első el nem tűnő tag az inhomogenitási energiának az 

 mágnesezettség deriváltjainak hatványaí szerinti sorfejtésében. Ott
azonban csak a kicserélődési eredetű energiát vizsgáltuk. Már akkor is
megjegyeztük, hogy a kristályszimmetria megengedheti az olyan, nem
kícserélődési (relatívisztikus) természetű tagok létezését, amelyek a 

 deriváltaknak az  komponensekkel való szorzatait tartalmazzák;
ehhez mindenesetre az kell, hogy a szimmetria ne tartalmazzon
középpontos tükrözést.  éppen ilyen kristálytani osztály; megengedi a
szimmetriaoperációval szemben ínvariáns  alakú tag létezését. Így
az inhornogenítási energia az alábbi alakot veszi fel:

5.120. egyenlet - (52,1)



Az  feltétel most nem biztosítja a homogén állapot stabilitását.

Vegyük figyelembe azonban azt, hogy az ( (52,1)) kifejezésben a
deriváltakban elsőrendű tag a másodrendű taghoz képest egy kiegészítő
kicsi ( ) tényezőt is magában foglal, ami relativisztikus eredetével
van kapcsolatban.[183] Ez azt jelenti, hogy a  együtthatóra  (ahol 

 a rácsállandó). Ez a körülmény lehetővé teszi, hogy az ( (52,1)) sorfejtés
alkalmazási határai között maradva, stabilis állapotot találjunk – az
egyszerű ferromágneses szerkezet inhomogén módon eltorzul, de csak a-
hoz képest nagy távolságokon, tehát a deriváltak kicsik maradnak.

Az  mennyiséget az alapvető kicserélődési kölcsönhatás határozza meg,
amelynek nincs kapcsolata az inhomogenitással. A „nagyskálájú”
szerkezetet pedig az ( (52,1)) energia minimalizálása határozza meg. Adott

 esetén ez a szerkezet egyet jelent az  vektor irányának lassú
változásával.[184]

Az  mennyiséget

5.121. egyenlet - (52,2)

periodikus függvény formájában keressük, amikor az állandósága
következtében az  komplex egységvektor ( ) négyzete zérussal
egyenlő: . Egy ilyen vektort az  alakban
írhatunk, ahol és  két, egymásra merőleges egységvektor. Ekkor

5.122. egyenlet - (52,3)

Ha ( (52,2))-t ( (52,1))-be helyettesítjük, kapjuk, hogy



 függvényeként ez a függvény minimális, ha a  és az 
vektorok kollineárisak (párhuzamosak, ha , és ellentétes irányúak, ha 

), és  abszolút értéke

5.123. egyenlet - (52,4)

Így az  kifejezésben egy, a deriváltban lineáris, kis tagnak a jelenléte
helikoidális mágneses szuperszerkezet keletkezéséhez vezet, amely ráépül
az alapvető ferromágneses szerkezetre: az atomok mágneses momentumai a

 vektor irányára merőleges síkban fekszenek, emellett az egymás után
következő atomi rétegek momentumainak irányai egymáshoz képest lassan
elfordulnak; a  irányával párhuzamos egyenes mentén vektorok (atomi
momentumok) végpontjai egy csavarvonalat írnak le. Ennek a vonalnak a
léptéke, , a szuperszerkezet periódusa, ez a kristálytani periódushoz
képest nagy, és általában azzal nem mérhető össze.[185] Az ilyenfajta
szuperszerkezetű fázisokat általában közös mérték nélkülieknek nevezik.[186]

A vizsgált közelítés keretei között a kristálytani tengelyekhez viszonyítva a
 irány határozatlan marad. Ezt az irányt a ( (40,7)) anizotrópia-energia és

az inhomogenitási energia relativisztikus részének összegét minimalízálva
kapjuk meg. Erre azonban ítt nem térünk ki.

 

[182] Ilyenek az  és  mágneses ionokat tartalmazó  és 
kristályok, amelyek az egyszerű köbös Bravais-rácsú  tércsoporthoz
tartoznak.

[183] Az ( (52,1)) kifejezésben szereplő első tag nem invariáns az 
vektorok egyidejű azonos elforgatásával szemben a tér minden pontjában,
így nem tesz eleget a 26. lábjegyzetben megfogalmazott követelménynek. A



relativisztikus tagok is lehetnek kvadratikusak; így a köbös szimmetria

megengedi az  alakú tagot.

[184] A nem elvi bonyodalmak elkerülése végett feltesszük, hogy  kicsi
az  energiához képest (úgyhogy  nagyságát csak ez utóbbi határozza
meg), de ugyanekkor nagy a relativisztikus  anizotrópia-energiához
képest (így ez utóbbit elhanyagolhatjuk, amikor  irányváltozásának
menetét határozzuk meg). Ezek a feltételek teljesülhetnek a Curie-pont
környezetében – nem túlságosan közel e ponthoz (az első egyenlőtlenség
teljesülése érdekében), de nem is túlságosan távol tőle (a második
egyenlőtlenség megtartása miatt). Itt nem írjuk fel az explicit kifejezéseket,
amelyek meghatározzák ezt a tartományt.

[185] A vizsgált helyzet teljesen analóg azzal, amely a koleszterikus
folyadékkristályokban tapasztalható (lásd V. 140. §.). Ez utóbbiaknál az

 alakú tag jelenléte az energiában (  a kristály „direktorának”
egységvektora) szintén helikoidális szerkezet kialakulására vezet.

[186] Incommensurate – az angol terminológia szerint.



6. fejezet - VI. fejezet
SZUPRAVEZETÉS

53.§. A szupravezető anyagok
mágneses tulajdonságai
Abszolút nulla ponthoz közeli hőmérsékleteken sok fém olyan különleges
állapotba megy át, amelynek legjellemzőbb tulajdonsága a szupravezetés
(H. Kamerlingh-Onnes fedezte fel 1911-ben), vagyis az a jelenség, hogy
állandó áram mellett az elektromos ellenállás teljesen hiányzik. A
szupravezetés minden egyes fém esetében egy rá jellemző, meghatározott
hőmérsékleten, az úgynevezett szupravezetői átalakulási pontban lép fel; ez
az átalakulás másodrendű fázisátmenet.

Fenomenológiai szempontból azonban a szupravezető állapotba való
átalakuláskor nem az elektromos, hanem a mágneses tulajdonságok
változása az alapvető; később látni fogjuk, hogy a szupravezető anyagok
elektromos tulajdonságai a mágneses tulajdonságok szükségszerű
következményei.

A szupravezető fém mágneses tulajdonságait a következő módon írhatjuk
le. Mágneses tér soha nem hatol be a szupravezető belsejébe. Mivel az
átlagos mágneses térerősség a közegben, definíció szerínt, a  mágneses
índukció, azért azt mondhatjuk, hogy a szupravezető anyag belsejében
mindig

6.1. egyenlet - (53,1)

(W. Meissner ; R. Ochsenfeld, 1933). Ez a tulajdonság fennáll, függetlenül
attól, hogy milyen feltételek között ment végbe az átmenet a



szupravezetőállapotba. Így, ha a fémet mágneses térben hűtjük, akkor az
átmenet pillanatában az erővonalak „kilökődnek” a testből.

Hangsúlyozzuk azonban, hogy a  egyenlőség nem vonatkozik a test
vékony felületi rétegére. Valójában a mágneses tér behatol a szupravezetőbe
egy bizonyos mélységig, amely az atomok közötti távolságokhoz (ami
rendszerint ) képest nagy, és a behatolás mélysége a fém fajtájától
valamint hőmérsékletétől függ. Ugyanilyen ok miatt a  egyenlőség
általában nem érvényes vékony fémlemezekben, vagy olyan kis
részecskékben, amelyeknek vastagsága vagy mérete a behatolási mélység
nagyságrendjébe esik.

A következőkben csak az eléggé nagy méretű szupravezető anyagokkal
foglalkozunk és eltekintünk attól a ténytől, hogy a mágneses tér egy vékony
felületi rétegbe behatol.[187]

Mint tudjuk, az índukció normális komponensének folytonosnak kell lennie
bármely két közeg határán (ez a feltétel következik a  egyenletből,
amely mindig érvényes). Mivel a szupravezető belsejében , ezért a
szupravezető felszínén a külső tér normális komponensének is nullának kell
lennie, azaz a szupravezetőn kívüli tér mindenhol érintőleges a
szupravezető felületéhez képest, így a mágneses erővonalak megkerülik a
szupravezetőt.

Felhasználva ezt a tényt, könnyen megállapíthatjuk a szupravezetőre ható
erőket mágneses térben. Hasonlóan, mint az S.5. §-ban az elektromos térbe
helyezett közönséges vezető esetében tettük, a  tényezővel adjuk meg
az egységnyi felületre ható erőt, ahol

a mágneses térre vonatkozó Maxwell-féle feszültségtenzor , vákuumban.
Mivel a jelen esetben  (ahol  közvetlenül a testen kívüli
térerősség), ezért

6.2. egyenlet - (53,2)



azaz a test felületére befelé irányuló nyomás hat, amelynek nagysága a tér
energiasűrűségével egyenlő.

A ( (29,4)) egyenlet szerint

6.3. egyenlet - (53,3)

ebből és a  egyenletből következik, hogy a szupravezető belsejében
azátlagos áramsűrűség is mindenütt nullával egyenlő. Más szavakkal: a
szupravezetőben semmiféle makroszkopikus térfogati áram nem lehetséges.
Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy a szupravezetőben nincs értelme a

áramból leválasztani a vezetési áramot, amint azt a szokásos vezetőknél
tesszük. Ugyanilyen oknál fogva fizikailag nincs értelme a vizsgált
elméletbe bevezetni az  mágnesezettséget és ezzel együtt a  vektort
sem.

Így minden elektromos áram, amely szupravezetőben folyik, felületi áram.
A  felületi áramsűrűséget a ( (29,16)) egyenletnek megfelelően az
indukció éríntőleges komponensének ugrása határozza meg a test határán.
Mivel a szupravezető belsejében , és a szupravezetőn kívül  és 
megegyezik, így

6.4. egyenlet - (53,4)

A felületi áramok jelenléte önmagában nemcsak szupravezetők jellemző
sajátossága. Ugyanilyen áramok keletkeznek bármely szokásosan
mágnesezett testben is, ahol a sűrűségük



Mivel a , vektor érintőleges komponense folytonos a normális
(nem szupravezető) test felületén, így , vagyis a -re
vonatkozó kifejezést a következő alakban írhatjuk:

6.5. egyenlet - (53,5)

A szupravezetők és a szokásos testek között elvi különbség lép fel azonban
akkor, amikor a test keresztmetszetén átfolyó teljes áramot vizsgáljuk. A
szokásos testben a felületi áramok mindig kölcsönösen kompenzálódnak,
úgyhogy a teljes áram mindig zérus. Ezt a kompenzálást az ( (53,5)) feltétel
biztosítja, amely a  áramsűrűséget kapcsolatba hozza a test belsejében
levő mágneses indukcióval – és ezen keresztül a  áramokat a felület
különböző pontjaiba. Szupravezetőkben azonban az ( (53,5)) feltétel
értelmét veszti, mert a  mágneses permeabilitású közönséges testről a
szupravezetőre való átmenet formálisan azt jelenti, hogy egyidejűleg kell a 

 és  határátmeneteket elvégezni. Ekkor azonban az ( (53,5))
egyenlet jobb oldala határozatlan lesz, tehát lényegében semmiféle feltétel
nincs, amely korlátozná az áram lehetséges értékelt.

Így arra az eredményre jutottunk, hogy a szupravezető felületén folyó
áramok nullától különböző, teljes áramhoz vezethetnek. Magától értetődik,
hogy ez csak többszörösen összefüggő testben (például gyűrűben), vagy
pedig olyan egyszeresen összefüggő szupravezetőben lehetséges, amely egy
zárt áramkör része, és a körbe áramforrás van iktatva, hogy az áramkör nem
szupravezető részében az áramot fenntartsa.

Nagyon lényeges, hogy stacionárius teljes áram a szupravezetőben
elektromos tér nélkül is lehetséges. Ez azt jelenti, hogy az áramot nem
kíséri energiadisszipáció; amelynek pótlásához külső tér munkájára volna
szükség. A szupravezetőnek ezt a tulajdonságát jellemezhetjük úgy, hogy a
szupravezetőnek níncs elektromos ellenállása; ez a szupravezető mágneses
tulajdonságainak szükségszerű következménye.

 



[187] Itt nem ismertetjük azoknak a jelenségeknek az elméletét, amelyek a
mágneses térnek a szupravezetőbe való behatolási mélységével
kapcsolatosak (F. és G. London elmélete és a Ginzburg-Landau elmélet).
Bár ezeknek az elméleteknek makroszkopikus jellegük van, a bennük
szereplő mennyiségek értelme mégis csak a mikroszkopikus elmélet alapján
válik világossá. Ezeket az elméleteket a sorozat IX. kötetében ismertetjük.
Hangsúlyozzuk azt is, hogy ebben a fejezetben csak az úgynevezett elsőfajú
szupravezetőkkel foglalkozunk, amelyekhez a tiszta fémes elemek és az
ezeket csak arányokban tartalmazó kémiai vegyületek tartoznak. Másodfajú
szupravezetőkben (amelyekhez a szupravezető ötvözetek tartoznak) a
Meissner-effektus csak elegendő gyenge terekben figyelhető meg tisztán.
Az eléggé erős tér behatol a másodfajú szupravezetőbe, de nem semmisíti
meg teljesen a szupravezető tulajdonságait (lásd IX. 5. §)



54.§. Szupravezető áram
Vizsgáljuk meg részletesebben a szupravezetők néhány olyan tulajdonságát,
amely a szupravezetők alakjától függ!

Ha a szupravezető egyszeresen összefüggő test, akkor külső mágneses tér
hiányában általában semmiféle stacionárius felületi áram nem folyhat
benne. Erről a következő megfontolások segítségével győződhetünk meg.
Felületi áramok a test körüli térségben állandó mágneses teret hoznának
létre, amely a végtelenben eltűnne. Mint minden állandó mágneses térnek a
vákuumban, ennek is lenne potenciálja, és a szupravezetőre vonatkozó
határfeltételek következtében a potenciál  normális szerinti
deríváltjának el kellene tűnnie a felszínen. A potenciálelméletből azonban
tudjuk, hogy ha  egy egyszeresen összefüggő test felületén és a
végtelenben, akkor  a testen kívüli egész térben. Így ilyen mágneses
tér nem létezhet, és ezzel együtt felületi áramok sem.

Az egyszeresen összefüggő szupravezető felületén azonban külső mágneses
tér áramokat índukál, amelyeket a test – mint egész – mágneses
momentumának megjelenéseként foghatunk fel. Ez a „mágnesség”
ellipszoid alakú szupravezető esetében könnyen kiszámítható.[188]

Legyen a  külső tér párhuzamos az ellipszoid egyik főtengelyével. A
szupravezető ellipszoid belsejében a mágneses térre a következő
összefüggés érvényes:

ahol  az adott tengelyre vonatkozó demagnetizációs együttható (lásd (
(29,14))). A szupravezetőben, mint arra már rámutattunk, a  mágneses
„térerősségnek” nincs fizikai értelme, és ezzel együtt az 
mágnesezettségnek sincs meg a szokásos jelentése. Mindazonáltal, az adott
esetben kényelmes, ha -t és -et tisztán formális módon,
segédmennyiségekként bevezetjük az  (  az ellipszoid térfogata)
teljes mágneses momentum kiszámításához; ez utóbbinak a szokásos fizikai



jelentése van. Ha a  értéket írjuk a szupravezető ellipszoidra
vonatkozó képletbe, azt kapjuk, hogy

6.6. egyenlet - (54,1)

és

6.7. egyenlet - (54,2)

Speciálisan, egy longitudinális térbe helyezett hosszú henger esetében 
, vagyis[189] , és . -nek ezek az értékei olyanok,
mintha a testnek  térfogati diamágneses szuszceptibilitása volna.

Az ellipszoidon kívüli  mágneses tér az ellipszoid felületén mindenhol
érintőleges irányú, és ezért nagyságát a  tangenciális összetevőjének
folytonossági feltétele közvetlenül meghatározza. Az ellipszoid belsejében 

; ha vesszük ennek a vektornak a tangenciális komponensét,
kapjuk:

6.8. egyenlet - (54,3)

ahol  a külső  tér iránya és az ellipszoid felületének adott pontjában vett
normális által bezárt szög.  legnagyobb értéke az ellipszoid egyenlítőjén
van, és ez .

Mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy a szupravezető „mágnességét” és a
szupravezető teljes áramát létrehozó áramok között nincs semmiféle elvi
különbség. Ezek ugyanolyan fizikai természetűek. Ez az alapvető tény
lehetővé teszi többek között, hogy közvetlenül meghatározzuk bármely



szupravezető giromágneses együtthatóját . Valóban, a mágnesező áramokat
létrehozó részecskék (elektronok) impulzussűrűsége ezen áramok
sűrűségétől csak egy  szorzóban különbözik (  és  az elektron töltése
és tömege). Tekintetbe véve a giromágneses együttható definícióját [lásd (
(36,3))], a fentiekből azonnal következik, hogy szupravezető esetében
mindig

Térjünk át a többszörösen összefüggő szupravezetők tárgyalására.
Tulajdonságaik lényegesen különböznek az egyszeresen összefüggő testek
tulajdonságaitól mindenekelőtt azért, mert rájuk már nem vonatkozik az a
következtetés, hogy külső mágneses tér hiányában nem lehetnek
stacionárius felületi áramaik. Továbbá, a felületi áramoknak itt nem kell
kölcsönösen kompenzálódniuk, és eredményezhetnek nemzérus,
stacionárius, teljes szupravezető áramot még akkor is, ha külső
elektromotoros erőt nem alkalmazunk.

Vizsgáljunk egy kétszeresen összefüggő testet (egy gyűrűt), ha nincs jelen
külső mágneses tér! Megmutatjuk, hogy egy ilyen test állapotát teljesen
meghatározza a rajta folyó  teljes áram megadása. A gyűrű terét
meghatározó feladat ismét potenciálelméleti problémaként oldható meg,
azonban a  potenciál most egy többértékű függvény, amely a 
értékkel változik, amikor a gyűrű nyílásán keresztülmenő, tetszés szerinti
zárt úton körbejárunk (lásd a S.30. §-t). Ahhoz, hogy a probléma
megfogalmazása matematikailag precíz legyen, a teret „fel kell vágnunk” a
gyűrű nyílását lefedő valamilyen felületen. Ekkor a feladat az lesz, hogy
megoldjuk a Laplace-egyenletet olyan határfeltételekkel, hogy  a
gyűrű felületén,  a végtelenben, és  a vágási felületen,
amelynek két oldalán a potenciál értékei  és . Az ilyen feladat
megoldása – mint az a potenciálelméletből ismert – egyértelmű, és nem
függ a választott vágási felület alakjától. A gyűrű felületéhez közeli térből
egyértelműen meghatározható a gyűrűben fellépő felületi áramok eloszlása
is.

Az árameloszlással együtt teljesen meghatározódik a szupravezető gyűrű
önindukciós együtthatója is. Ebben a vonatkozásban lényeges az eltérés a



szokásos vezetőktől, amelyekben az áram gerjesztési módjától függ az
árameloszlás, és ezzel együtt az önindukció egzakt értéke is (lásd a S.34. §-
t).[190]

A S.33. §-ban bevezettük egy lineáris vezető zárt áramkörén
keresztülhaladó  mágneses fluxus fogalmát, és megmutattuk, hogy 

, ahol  a vezető önindukciós együtthatója. Szupravezető gyűrű
esetében a mágneses fluxus fogalma tetszés szerinti (nem feltétlenül
vékony) gyűrűre is kiterjeszthető. Minthogy a tangenciális mágneses tér
következtében a gyűrű felületének bármely részén a mágneses fluxus
nullával egyenlő, a szupravezető gyűrű nyílását lefedő felületen a mágneses
fluxus nagysága nem függ ezen felület megválasztásától.

Továbbá, a

6.9. egyenlet - (54,4)

összefüggés is érvényben marad, ahol az önindukciós együtthatót ismét
azáram, mágneses terének teljes energiája alapján definiáljuk. A
szupravezető mágneses terének teljes energiáját az  integrál adja,
amelyet a testen kívül az egész térre kell venni. Végrehajtva a már korábban
említett vágást egy meghatározott  felületen bevezetjük a  potenciált.
Így a következőt kapjuk:

A jobb oldali első integrál nullával egyenlő, mivel . A második
integrált viszont a végtelen felületen, a gyűrű felületén valamint a vágási
felület mindkét oldalán kell venni; az első két integrandus nulla lesz, vagyis



marad, ahol  a  felületen keresztülmenő mágneses fluxus.
Összehasonlítva ezt az:  kifejezéssel (ami az önindukció
definíciója), megkapjuk a keresett ( (54,4)), egyenlőséget.

Ha a gyűrű külső mágneses térben van, akkor a teljes mágneses fluxus az
 saját fluxusból és a külső tér  fluxusából áll. A szupravezető gyűrű

lényeges tulajdonsága, hogy a külső tér és az áram tetszőleges változása
esetén is a gyűrű teljes mágneses fluxusa állandó marad:

6.10. egyenlet - (54,5)

Ez közvetlenül következik a Maxwell-egyenlet integrális alakjából a testen
kívüli térben:

Ha a gyűrű nyílását borító  felületre integrálunk, akkor a jobb oldalon
levő integrál kontúrja egy olyan vonal lesz, amely a gyűrű felületén halad.
A szupravezető felületén azonban  tangenciális összetevője nullával
egyenlő (mivel a szupravezető belsejében  és  folytonos a
felületen), ezért az egyenlőség jobb oldala nulla lesz, és azt kapjuk, hogy 

.

Az ( (54,5)) összefüggés meghatározza az áramváltozást a gyűrűben a külső
tér változásakor. Így, ha a gyűrűt szupravezető állapotba hoztuk egy 
fluxusú külső térben, és aztán ezt a teret kikapcsoljuk, akkor a gyűrűben 

 nagyságú stacionárius áram indukálódik.

A szupravezető gyűrű nyílásán keresztülmenő mágneses fluxus nemcsak
akkor marad állandó, amikor a külső tér megváltozik, hanem akkor is,
amikor a gyűrűnek az alakja vagy a térbeli helyzete változik meg.[191] Azt
mondhatjuk, tehát, hogy az erővonalak sohasem metszik át a szupravezető
felületét, és ezért nem tudnak „kijönni” a szupravezető gyűrű nyílásából.



Az ismertetett eredmények közvetlenül általánosíthatók tetszőleges
összefüggési tulajdonságú szupravezető testekre, többek között tetszőleges
számú gyűrű együttesére. -szeresen összefüggő rendszerek állapotát,
külső tér hiánya esetén, teljesen meghatározza  számú  teljes áram
megadása. Az ( (54,5)) összefüggésnek pedig a következő egyenletrendszer
az általánosítása:

6.11. egyenlet - (54,6)

Ezek az egyenletek nemcsak a külső tér tetszőleges változásakor
érvényesek, hanem a lestek alakjának vagy kölcsönös elhelyezkedésének
megváltozásakor is.

Feladat

Határozzuk meg egy szupravezető körlemez mágneses momentumát a
lemez síkjára merőleges külső mágneses térben![192]

Megoldás. Az állandó mágneses térben helyet foglaló szupravezető feladata
formálisan megegyezik egy  permittivitású dielektrikumra vonatkozó
elektrosztatikai feladattal. A lemezt egy forgási ellipszoid határeseteként
tekintve, – amikor  (lásd a S.4. §. 4. feladatát) – valamint felhasználva
a ( (8,10)) képletet, a  teret a  tengely irányában véve, a jelölések
megfelelő megváltoztatásával kapjuk, hogy

 

[188] Ebben a paragrafusban mindenütt feltesszük, hogy a mágneses tér nem
haladja meg azt az értéket, amelynél a szupravezető állapot megszűnik (lásd
az S.55. §-t).



[189] Ezek a hengerre vonatkozó összefüggések közvetlenül következnek H
folytonossági feltételéből, és ezért érvényesek bármilyen (nemcsak kör)
keresztmetszetű hengerre.

[190] Kör keresztmetszetű (  sugarú) vezetékből készült vékony
szupravezető (  sugarú) gyűrű önindukciója megegyezik egy
nemszupravezető gyűrű önindukciójának a külső térre vonatkozó részével,
és ezt az  formula adja meg (lásd a S.34. §. 2. feladatát). Egy
szupravezető köráram feladatának egzakt megoldását először V. A. Fok adta
meg (Phys. Zs. d. Sowjetunion, (1932) Bd 1, S. 215).

[191] Ennek az állításnak a bizonyítása közvetlenül következik az indukált
elektromotoros erőnek és az áramkörön keresztülhaladó mágneses
fluxusnak a vezető mozgásából származó megváltozása közötti
összefüggésből (lásd S.63. §.).

[192] Ezt a feladatot itt főleg egy más felhasználás (lásd a S.95. §. 2.
feladatát) céljából vizsgáljuk. Egy szupravezető lemez esetén a mágneses
térnek ténylegesen nagyon gyengének kell lennie, mivel ilyen feltételek
mellett a szupravezetés könnyen megszűnik (lásd S.55. §).



55.§. Kritikus térerősség
Henger alakú szupravezetőnek longitudinális mágneses térben van egy
járulékos mágneses energíája :

Normális (nem szupravezető) állapotban a henger teljes energiája
gyakorlatilag nem változna külső tér bekapcsolásakor (a nem szupravezető
fém gyenge dia- vagy paramágnességét itt is és a későbbiekben is
elhanyagoljuk, azaz feltesszük, hogy ). Ebből már nyilvánvaló, hogy
elegendően erős mágneses terekben a fém szupravezető állapota
termodinamikadag kevésbé kedvező, mint a normális állapot, és ezért a
szupravezetésnek meg kell szűnnie.

A longitudinális mágneses térerősség azon értéke, amelynél a szupravezetés
megszűnése egy henger alakú testben bekövetkezik, a fém fajtájától,
hőmérsékletétől és nyomásától függ. Ezt az értéket ( ) kritikis
térerősségnek nevezik, és ez a szupravezető anyag egyik legfontosabb
jellemzője.[193]

Hengerben a szupravezetés megszűnése a henger egész térfogatában
bekövetkezik, amint a tér eléri a kritikus értéket, ami ilyen test esetében a
tér felületi homogenitásával kapcsolatos. Más alakú testekben a
szupravezetés megszűnése bonyolultabb folyamat, ahol a normál állapotú
anyag térfogata fokozatosan növekszik a  értékek teljes intervallumában
(erről részletesebben a következő paragrafusban lesz szó).

Ily módon egy fém az átmeneti pont alatt bármely hőmérsékleten mind
szupravezető ( ), mind normál ( ) állapotban létezhet. Jelöljük -
vel és -vel a szupravezető és normál test teljes szabad energiáját, ha
nincs jelen külső mágneses tér. Ezek a mennyiségek függenek a vizsgált
anyagtól és a test térfogatától, de függetlenek a test alakjától. A szabad
energia  állapotban nem változik a külső tér bekapcsolásakor (ezért nem



írtunk nulla indexet -nél).[194] Szupravezető ( ) állapotban azonban a
mágneses tér lényegesen megváltoztatja a szabad energiát. Szupravezető
henger esetében, adott  és  mellett,  ki longitudinális külső térben a
szabad energia

6.12. egyenlet - (55,1)

Ebből az összes többi termodinamikai mennyiséget levezethetjük. Az (
(55,1)) kifejezést térfogat szerint differenciálva megkapjuk a testre ható
nyomást:

6.13. egyenlet - (55,2)

ahol  a nyomás (adott és  mellett), ha nincs jelen tér. Az ( (55,2))
egyenlőség összefüggést teremt és  között, azaz a szupravezető
hengerállapotegyenlete külső mágneses tér esetén. Látható, hogy a 
térfogat mágneses tér jelenlétében ugyanolyan, mint amilyen mágneses tér
hiánya esetén,  nyomás mellett volna. Ez az eredmény
természetesenösszhangban van a mágneses térben levő szupravezető
felületére ható erő( (53,2)) formulájával.

A szupravezető henger termodinamikai potenciálja[195]

ahol a  térfogatot az ( (55,2)) kifejezésnek megfelelően,  és 
segítségével kell kifejeznünk. Ezért  a következő alakba írható:

6.14. egyenlet - (55,3)



ahol  a termodinamikai potenciál akkor, ha nincs jelen tér. és 
szerint differenciálva ezt az egyenletet, az entrópiára és a térfogatra
vonatkozó analógösszefüggéseket kapjuk:

6.15. egyenlet - (55,4)

6.16. egyenlet - (55,5)

Ezek után felírhatjuk azt a feltételt, amely a kritikus térerősséget
meghatározza. A henger esetében az átmenet az  állapotból az  állapotba
akkor következik be, amikor (adott  és  mellett)  kisebb lesz, mint .
Így az átmenet pillanatában kell, hogy  legyen, azaz

6.17. egyenlet - (55,6)

Ez egzakt termodinamikai összefüggés.[196] A termodinamikai potenciál
megváltozása mágneses térben rendszerint kis korrekciót ad -hez.
Ekkor az ( (55,6)) egyenlet bal oldalát sorbafejthetjük, és a sorfejtés első két
tagját véve:

6.18. egyenlet - (55,7)

ahol  a szupravezető henger térfogata, tér
hiányában.Így ebben a közelítésben azt mondhatjuk, hogy az anyag



termodinamikai potenciálja (egységnyi térfogatra vonatkoztatva) normál
állapotban -vel nagyobb, mint szupravezetőállapotban.

Jelöljük -vel az átmeneti hőmérsékletet, ha nincs jelen mágneses
tér. Ebben a pontban-az átmenet másodrendű fázisátmenet. Ezért többek
között -nek folytonosan kell tartania nullához  esetén. A
másodrendű fázisátmenetek általános elméletéből[197] tudjuk, hogy a
termodinamikai potenciál változása az átmeneti pont közelében arányos a 

, hőmérséklet-különbség négyzetével. Az ( (55,7)) kifejezésből ezért
az következik, hogy  közelében a kritikus térerősség a hőmérséklet-
különbséggel lineáris törvény szerint változik:

6.19. egyenlet - (55,8)

Differenciáljuk hőmérséklet szerint az ( (55,6)) egyenlőség mindkét oldalát,
figyelembe véve, hogy a  érték  függvénye (adott nyomás mellett).
Felhasználva még az ( (55,4))–( (55,5)) egyenleteket, kapjuk, hogy

6.20. egyenlet - (55,9)

ahol az  mennyiségek a test két állapota közötti átmenet pillanatára
vonatkoznak (azaz a  térre). Ha ezt a különbséget -vel szorozzuk,
azátmeneti hőmennyiséget kapjuk meg:

6.21. egyenlet - (55,10)

(W. H. Keesom , 1924). A  pontbeli átmenet során mágneses tér
nélkül ez a hőmennyiség -val együtt nulla lesz, összhangban azzal a
ténnyel, hogy itt másodrendű fázisátalakulás történik. A , esetben
végbemenőátmenetet viszont (mágneses térben) hőelnyelés vagy hőfejlődés



kíséri; ez elsőrendű fázisátmenet. A hőmérséklet csökkenésével 
ténylegesen monoton nő a -től -ig terjedő egész intervallumban. Ezért a 

 derivált mindig negatív, és az ( (55,10)) kifejezésből látható, hogy
, azaz a szupravezetőből a normális állapotba való (izotermikus)

átmenet során hő nyelődik el.

Amint , Nernst tételének megfelelően, az egész test entrópiájának el
kell tűnnie. Ezért, ahogy az ( (55,9)) egyenletből látható, kell, hogy 

 legyen  esetén, azaz a  görbe a  tengelyt
derékszögben metszi.

Differenciáljuk még egyszer az ( (55,9))  különbséget a hőmérséklet
szerint, és alkalmazzuk újra az ( (55,4))–( (55,5)) egyenleteket! Számításba
véve még azt is, hogy  végeredményben azt kapjuk, hogy

6.22. egyenlet - (55,11)

Ha megszorozzuk ennek az egyenletnek mindkét oldalát -vel, akkor a két
fázis hőkapacitás-különbségét kapjuk meg (állandó nyomás mellett). Azok
a tagok, amelyek a hőtágulási és a kompresszibilitási együtthatót
tartalmazzák, a többi taghoz képest rendszerint nagyon kicsik; elhanyagolva
ezeket, a következőt kapjuk:

6.23. egyenlet - (55,12)

Ezt a formulát úgy is megkaphatjuk, ha közvetlenül differenciáljuk az (
(55,7)) közelítőösszefüggést. Ebben a közelítésben a és , valamint a es
és eso közötti különbség elhanyagolható.

 esetén az ( (55,12)) összefüggés első tagja nulla lesz és a külső
mágneses tér nélküli másodrendű fázisátalakulás során a következő formula



kapcsolja össze a hőkapacitás ugrását a  kritikus térerősség
hőmérsékletfüggésével:

6.24. egyenlet - (55,13)

(A. T. Rutgers, 1933). Innen látható, hogy ebben az esetben . A
hőmérséklet csökkenésekor (azaz, amikor a szupravezetést a mágneses tér
szünteti meg), a  különbség előjelet vált, összhangban azzal, hogy
az , különbségnek, amely nulla lesz és  esetén, ebben az
intervallumban maximuma kell, hogy legyen.

Hasonló módon vizsgálhatjuk az átmenet során a térfogatváltozással járó
effektusokat is. Ebből a célból differenciáljuk az ( (55,6)) egyenletet a
nyomás szerint a  görbe mentén (adott hőmérséklet mellett). Ez a
következő összefüggést adja:

vagy

6.25. egyenlet - (55,14)

ami éppen a térfogatváltozás az átmenet pillanatában.[198] A  pontban
ez a különbség zérus, az entrópiakülönbséghez hasonlóan. A 
hőmérsékleteknél az átmenetet azonban térfogatváltozás kíséri, amelynek a
(  derivált előjelétől függően pozitív és negatív előjele is lehet.

 nélnincs térfogatváltozás, de a kompresszibilitási együtthatónak
ugrása van, amely könnyen meghatározható, ha differenciáljuk az( (55,14))
egyenletet.

Megjegyezzük, hogy ha az ( (55,14)) egyenletbe a



kifejezést helyettesítjük (ami a  egyenlet differenciálásával
adódik), akkor a Clausius–Clapeyron-egyenletet kapjuk:

6.26. egyenlet - (55,15)

ahol a  derivált definiálja a nyomásváltozás azon mértékét, amely
az alkalmazott külső tér kritikus szinten tartásához szükséges, hőmérséklet-
változás esetében.

A  kritikus térerősségnek sokkal nagyobb fizikai jelentősége van, mint
amit a szupravezető henger tulajdonságai alapján való definíciója tükröz. A

 egyenlőség olyan egyensúlyi feltétel, amelynek teljesülnie kell a
test anyagának normál- és szupravezető fázisait elválasztó felület minden
egyes pontjában. Ez már a következő, egyszerű megfontolásokból is
nyilvánvaló. Ha egy henger olyan longitudinális mágneses térben van,
amely éppen -vel egyenlő, akkor mind a mágneses térerősségre
vonatkozó határfeltételek, mind a termodinamikai stabilitás feltételei
teljesülnek az összes állapotra, amelyben egy tetszőleges belső, henger
alakú rész szupravezető, állapotban van, a henger többi része pedig normál
állapotban. A térerősség az ezen részek közötti határon . Így a
válaszfelület, amelyen  közömbös egyensúlyban van. Éppen ez a
fázisegyensúly jellemző tulajdonsága.

Változó mágneses térben a szupravezető és a normál fázis közötti határ
változtatja helyzetét. Ennek a folyamatnak a kinetikája eléggé bonyolult, és
a vizsgálat az elektrodinamika egyenleteinek, valamint a fázisátmenetnél
keletkezett hőt tekintetbe vevő hővezetési egyenletnek egyidejű megoldását
követeli meg. Itt nem térünk ki ennek részleteire,[199] csupán azt a
határfeltételt adjuk meg, amelynek az  és  fázisok közötti mozgó határ
esetében teljesülnie kell.



Hogy levezessük ezt a feltételt, vegyünk egy olyan  koordináta-rendszert,
amely a fázisok közötti határ elmozdulásának megfelelő  sebességgel
mozog! A terek transzformációjának ismert formulája szerint a  rendszer 

 elektromos terét a rögzített  rendszerben mért  és  segítségével az

összefüggéssel fejezhetjük ki [lásd ( (63,1))]. Mivel a határ a 
rendszerben nyugalomban van, így érvényes lesz az  tangenciális
komponensének ismert folytonossági feltétele:

(  a felület normálisának egységvektora, amely a  sebesség irányába
mutat). A szupravezető fázisban , és a normál fázisban (a
határon) . Következésképpen azt kapjuk, hogy mozgó határfelületen
tangenciális elektromos térerősség lép fel, amely merőleges a mágneses
térerősség irányára, és nagysága

6.27. egyenlet - (55,16)

 

[193] A szupravezető és a normális állapot között éles átmenet csak elsőfajú
szupravezetőkben van, és itt csak ezeket vizsgáljuk. Másodfajú
szupravezetőkben azonban a szupravezetés lerombolása és a mágneses tér
behatolása a vizsgált anyagba fokozatosan megy végbe a terek viszonylag
széles tartományában, tehát a fent említett értelemben vett kritikus tér ezek
számára nem létezik.

[194] Emlékeztetünk arra, hogy a „teljes”  mennyiségek definíciója
szerint ezekből a mennyiségekből kizártuk a mágneses tér azon energiáját,
amely akkor volna jelen, ha a test hiányozna.



[195] Itt -nek arról a definíciójáról van szó, amelyet a S.12. §-ban
használtunk.

[196] Itt pontosabb számítást végzünk, mint ami rendszerint szükséges, hogy
világosabban mutassuk meg a különböző termodinamikai mennyiségek
közötti összefüggéseket.

[197] A szupravezető átmenetre a Landau-féle elmélet gyakorlatilag
mindenféle korlátozás nélkül alkalmazható egészen az átmeneti pontig (lásd
IX. 45. §.).

[198] Ezt a különbséget természetesen nem szabad összekeverni a
szupravezető térfogatának (magnetostrikciós) megváltozásával, amikor a tér
zérustól -ig változik. Ez utóbbit az ( (55,5)) összefüggésből kaphatjuk
meg: .

[199] Lásd I. M. Lifsic , ZSETF, (1950) t. 20, c. 834; DAN SZSZSZR, 1953,
L 90, c. 363.



56.§. Közbülső állapot
Ha egy tetszőleges alakú szupravezető test külső mágneses térben van,
amelynek  térerősségét fokozatosan növeljük, akkor végül bekövetkezik
az a pillanat, amikor valahol a test felületén a térerősség nagysága eléri a 
kritikus értéket,  azonban kisebb marad, mint . Így például egy
ellipszoid felületén – amely úgy van elhelyezve a térben, hogy az egyik
főtengelye párhuzamos a térrel – a térerősség legnagyobb értéke az
egyenlítő mentén van [lásd ( (54,3))]; a térerősség a  értéket már a 

 értéknél eléri.

Amikor  tovább növekszik, a test már nem maradhat meg teljes egészében
szupravezető állapotban. Azonban teljes egészében nem mehet át azonnal
normál állapotba sem, mivel ekkor a tér mindenhol -val válna egyenlővé.
Ezért a szupravezetés megszűnésének csak részlegesen szabad
bekövetkeznie.

Első látásra azt gondolhatnánk, hogy ez a folyamata következőképpen
megy végbe.  növekedésének mértékében a szupravezetés a test
térfogatának fokozatosan növekvő részén szűnik meg, ugyanakkor a
megfelelő csökkenő rész szupravezető marad, majd a test teljes egészében
normál állapotba megy át, amikor . Könnyen belátható azonban,
hogy a test ilyen állapotai termodinamikailag instabilak. Ehhez
emlékeztetünk arra, hogy a szupravezető és a normál fázis válaszfelülete
mentén a mágneses tér érintőleges, és nagysága -vel egyenlő. Más
szavakkal: a tér erővonalai ezen a felületen fekszenek. Ha a határ a normális
fázis felől konvex, akkor a tér ekvipotenciális felületei, amelyek
merőlegesek az erővonalakra, a normális tartomány mélységébe fognak
széttartani (mint azt a 33a. ábrán a szaggatott vonalak mutatják). De az
ekvipotenciális felületek széttartásának irányában a tér csökken, azaz a
besatírozott tartományban  lenne, ami ellentétes azzal a feltevéssel,
hogy ebben a tartományban normális állapot van jelen. Ha pedig a
szupravezető fázis határa konkáv, akkor a rajta futó erővonalaknak a
szupravezető tartomány szabad felületére történő átmenetekor – ahol a tér
szintén tangenciális – törése lesz (az  pont a fig33b ábrán). Az erővonal



töréspontjában azonban a tér végtelenné válik, ami ismét ellentmondáSban
van a szupravezető felületére vonatkozó határfeltételekkel.

33. ábra.

Az ismertetett meggondolások más szempontból ugyan, de lényegében
ugyanarra a helyzetre vonatkoznak, mint ami a ferroelektromos és
ferromágneses anyagokban a doménszerkezet keletkezéséhez vezet. Itt is a
termodinamikai stabilitás feltételei eredményezik azt, hogy ha a mágneses
tér a test felületének akárcsak egyetlen helyén is eléri a  értéket, akkor a
test nagyszámú párhuzamos, vékony, váltakozóan normális és szupravezető
rétegre darabolódik fel (L. D. Landau , 1937). A szupravezető ezen
sajátságos állapotát közbülső állapotnak nevezik.  növekedésének
mértékében a normális rétegek össztérfogata is növekszik, amíg -nél
a test teljes egészében át nem megy a normál állapotba.

Általános esetben, amikor a testnek tetszőleges alakja van, nem feltétlen
szükséges, hogy egész térfogata közbülső állapotban legyen. Maradhatnak
benne még tisztán szupravezető és tisztán normál állapotok is, amelyek
érintkeznek a közbülső állapot tartományával, de közvetlenül egymással
nem. Ebben a vonatkozásban egyszerűbb eset a már fentebb említett,
ellipszoid alakú test. Az ellipszoid tengelyével párhuzamos térben a
közbülső állapotok a

6.28. egyenlet - (56,1)

intervallumban fordulnak elő, és az ellipszoid egész térfogata ebben az
állapotban van.Így gömb esetében , és a közbülsőállapotok a 

 intervallumra terjednek ki. Transzverzális térben
elhelyezett henger esetében ,és a közbülsőállapotok az 

 intervallumban vannak. Longitudinális térben elhelyezett



hengernél pedig , a közbülsőállapotok hiányoznak, és -nél a
szupravezetés teljes egészében megszűnik. Végül, transzverzális térben
elhelyezett planparalel lemez esetében , és a lemez közbülsőállapotban
van tetszőleges -nél kisebb külső mágneses tér esetén.

A közbülső állapot átlagoláson alapuló leírása is lehetséges, amennyiben a
test vizsgált részei nagyok a rétegek vastagságához képest (R. Peierls, F.
London , 1936). Ebben a leírásban feltesszük; hogy a test belsejében 
mágneses indukció van, amely nullától (amikor a test tisztán szupravezető
állapotú) -ig (amikor a test tisztán normális állapotú) változik. Ha
közbülső állapotban az anyagnak nullától különböző indukciót
tulajdonítunk, akkor egy meghatározott értékű  mágneses „térerősséget”
is kell tulajdonítanunk neki. Abból a célból, hogy meghatározzuk e két
mennyiség kapcsolatát, meg kell vizsgálnunk a közbülső állapot tényleges
szerkezetét.

A mágneses tér egy normális rétegben, a szupravezetővel alkotott határán
, és a rétegek feltételezett kis mérete miatt feltehetjük, hogy a térnek a

normális réteg egész térfogatában ez az értéke; a szupravezető rétegekben
pedig . A térfogat szerint átlagolva a mágneses teret, a rétegek
vastagságához képest nagy térfogatra azt kapjuk, hogy az átlagos indukció

, ahol  a normál állapotú térfogat részaránya. A továbbiakban
meghatározzuk a test egységnyi térfogatának termodinamikai potencíálját.
Ennek értékét a tisztán szupravezető állapotnak megfelelő értéktől
számítjuk. Mágneses tér nélkül a normál fázís egységnyi térfogatának 

 többlet termodinamikai potenciálja van.[200] Mágneses tér
jelenlétében ezt további, ugyanilyen nagyságú mágneses energiával kell
kiegészíteni, úgyhogy összesen  adódik. Az egységnyi térfogatra jutó
átlagos termodinamikai potenciál a közbülső állapotban ezért

6.29. egyenlet - (56,2)

Az általános szabálynak megfelelően, a és  közötti kapcsolat a



termodinamikai összefüggésből adódik.

A jelen esetben azt kapjuk, hogy a  vektor párhuzamos -vel, és
abszolút értéke

6.30. egyenlet - (56,3)

azaz egy állandóérték, amely nem függ az indukció nagyságától.

34. ábra.

Ha -nek -tól való függését grafikusan ábrázoljuk ( 34. ábra), akkor az
abszcisszatengely  szakasza felel meg a szupravezető állapotnak, a
normális állapotnak pedig a  egyenes ( ). A vertikális  szakasz
( ) a közbülső állapotnak felel meg. Legyen  az átlagos mágneses
tér erővonalainak irányába mutató egységvektor. Ha  kifejezést a 

 egyenletbe helyettesítjük – amely érvényes, ha nincs térfogati
áram – azt kapjuk, hogy . Továbbá, mivel ,

és ezért ; ez azonban azt jelenti, hogy az  vektor állandó, és így
az átlagos tér erővonalai mentén ezek a vonalak egyenesek.

Alkalmazzuk a kapott eredményeket egy olyan ellipszoidra, amely közbülső
állapotban van! Homogén tér esetében az ellipszoid belsejében az



összefüggés érvényes, bármilyen is -nek -tól való függése. Ha ebben az
egyenletben a  helyettesítést alkalmazzuk, kapjuk, hogy

6.31. egyenlet - (56,4)

Így az ellipszoidban az átlagos indukció lineáris törvény szerint változik a
külső térerősséggel nullától, amikor  egészen -ig, amikor 

.

Ezek után felírhatjuk az ellipszoid teljes termodinamikai potenciálját a
közbülső állapotban. Ehhez induljunk ki a

általános formulából [lásd ( (32,7))], amely színtén érvényes tetszőleges 
 függés esetén. Ha ebbe a formulába behelyettesítjük az ( (56,2))–(

(56,4)) kifejezésekből adódó  értékeket, a következőt kapjuk:

6.32. egyenlet - (56,5)

(  az ellipszoid térfogata). Ezt az értéket a mágneses tér nélküli, tisztán
szupravezető ellipszoid potencíáljától számítjuk. Ugyanakkor, a
szupravezető ellipszoidra külső  térben:

6.33. egyenlet - (56,6)



[( (32,6))-nak és ( (54,2))-nek megfelelően].  esetén a
termodinamikai potenciál és annak hőmérséklet szerinti deriváltja
folytonosak; ebben az értelemben a szupravezetőállapotból a
közbülsőállapotba valóátmenet hasonló egy másodrendű fázisátmenethez.
[201]

Hangsúlyozzuk, hogy a közbülső állapot itt vizsgált átlagolt leírása
valójában nem nagy pontosságú, tekintettel a rétegek nagy relatív
vastagságára. Ugyanezen ok miatt ebben a leírásban a rétegszerkezet
sajátosságaival összefüggő bizonyos jelenségek elsikkadnak. Ide tartozik az
a tény, hogy a szupravezető állapotból a közbülső állapotba való átmenet a
külső tér növelésekor valójában nem pontosan  esetén megy
végbe, hanem egy kicsit később. E késés oka a következő. A közbülső
állapotba való átmenet akkor valósul meg, amikor ez az állapot
termodinamikailag stabillá válik, azaz abban a pillanatban, amikor .
A rétegszerkezet azonban a tisztán „térfogati” energia mellett [lásd (
(56,5))], amely az átlagolt leírásban a rétegszerkezetnek tulajdonítható, még
kapcsolatban van egy további energiával is, amely abból ered, hogy a
rétegek között határok vannak jelen és a test felülete közelében ezen
határok alakja változik. Éppen ez a körülmény vezet az átmeneti pont egy
bizonyos eltolásához a nagyobb terek irányába.

Amint azt az 1. lábjegyzetben megjegyeztük, ebben a fejezetben elsőfajú
szupravezetőkről van szó. Mindazonáltal, teszünk itt egy észrevételt a
másodfajú , henger alakú szupravezető „mágnesezési görbéjének”
termodinamikájával kapcsolatban. Az ilyen típusú szupravezetőkre a
mágneses tér fokozatos behatolása jellemző. Így a  longitudinális
mágneses térben elhelyezett, hosszú henger alakú szupravezetőbe a
mágneses tér behatolása akkor kezdődik el, amikor a tér egy bizonyos

 értéket elér, és a szupravezető csak a  térben megy át
folytonos módon normál állapotba.[202]

Induljunk ki a  az összefüggésből [lásd ( (32,4))]. Ha
tekintjük az egyenlet mindkét oldalának H szerinti integrálját -tól -ig,
kapjuk, hogy



ahol  a szupravezetőre vonatkoZik, amíkor nincs jelen tér, és 
egyáltalán nem függ a külső tértől (ezért hagytuk el mindkettő fölül a 
jelet). A  intervallumban a tér nem hatol be a, hengerbe, és ezért
a mágneses momentum . Ha levonjuk az integrálnak ezt a
részét, kapjuk:

Ha tisztán formális módon bevezetjük a II, mennyiséget a másodfajú
szupravezetőre az előbbi,

definíció[203] alapján, akkor a kapott összefüggést a következő, végleges
alakban írhatjuk fél:

6.34. egyenlet - (56,7)

Feladat

Határozzuk meg ellipszoid hőkapacitását, közbülső állapotban!

Megoldás. Az entrópiát és a hőkapacitást is megkapjuk, ha az ( (56,5))
termodinamikai potenciált a hőmérséklet szerint differenciáljuk. Elhagyva a
hőtágulási együtthatót tartalmazó tagokat, kapjuk:



(a vessző a  szerinti differenciálást jelöli);  a test hőkapacitása
szupravezető állapotban (ennek -tól való gyenge függését elhanyagoljuk).
Látható, hogy  változásakor – állandó hőmérséklet mellett – a tőkapacitás
ugrásszerűen megváltozik a  pontban:  helyett

lesz. Ezután linárisan változik -val, amíg eléri a

értéket ( -nél), és innen ugrásszerűen esik -re.

 

[200] Itt elhanyagoljuk az összes magnetostrikciós effektust. Ilyen feltételek
mellett a termodinamikai potenciál megváltozása helyett a szabad
energiának (az ezzel megegyező) megváltozásáról beszélhetünk.

[201] Ezzel kapcsolatban nem kell meglepődni azon hogy  a 
 pont mindkét oldalán. Emlékeztetünk arra, hogy a másodrendű

fázisátmenetnél a vizsgált fázisok nincsenek jelen az átmeneti pont másik
oldalán, és ezért nincs értelme összehasonlítani a két fázis termodinamikai
potenciálját.

[202] Lásd a IX. 47. §-48. §. A szupravezető állapotot a  és  közötti
tértartományban kevert állapotnak nevezik. Hangsúlyozzuk, hogy ez
egyáltalán nem egyezik meg az elsőfajú szupravezetők közbülső
állapótával. Kevert állapotban a mágneses tér ún. örvényfonalak formájában
behatol a vizsgált anyagba.

[203]  értéke  és  között van. Önmagában véve azonban ez
másodfajú szupravezetőre semmivel sincs kitüntetve.



57.§. A közbülső állapot szerkezete
Az - és -rétegek méreteit és alakját közbülső állapotban a test egészére
vonatkozó termodinamikai egyensúlyi feltételek határozzák meg, hasonlóan
ahhoz, ahogyan a domének alakját meghatározták ferromágnesben (44. §.).
Ugyanúgy, ahogyan ott is, a rétegek kialakuló vastagsága két, egymással
ellentétes tendencia eredménye. Az  és  fázisok határán a felületi
feszültség csökkenteni igyekszik a rétegek számát, azaz növetni azok
vastagságát. Ellenkező irányban hat a testszabad felületén levő
rétegvégződések energiája. A rétegek vastagsága növekszik a test
méreteinek növelésével, s ennek végeredményeként – ugyanazon okok
alapján, ahogyan a ferromágneses doménéknél is – be kell következni a
rétegek szétágazásának a test felszínéhez való közeledéskor.[204]

Az a feladat, hogy egy planparalel lemezben meghatározzuk a nem
szétágazó rétegek méreteit és alakját közbülső állapotban, egzakt módon
megoldható. Az alábbiakban ezzel foglalkozunk, feltételezve, hogy a 
külső térerősség merőleges a lemezre (L. D. Landau , 1937). A rétegek
ilyenkor a térerősséggel párhuzamosan helyezkednek el, és párhuzamos
voltuk csak a lemez felszínének közelében sérül.

35. ábra.



A mágneses erővonalak (a szaggatott vonalak a 35. ábrán) csak az -
rétegeken mennek keresztül, ennélfogva az -rétegek határai szintén
erővonalak lesznek (a  feltételnek megfelelően). Figyelembe véve azt
is, hogy az  és  fázisok határán -nek kell lennie, a következő
feltételeket írhatjuk föl az -réteg határain :

6.35. egyenlet - (57,1)

(a koordinátatengelyeket a fig35. ábrán jelzett módon választottuk). A
lemeztől távol, a  térnek a külső térrel kell megegyeznie, azaz

6.36. egyenlet - (57,2)

Vezessük be a tér skalár- és vektorpotenciálját a

formuláknak megfelelően, és a  komplex potenciált (lásd a
S.3. §-t)!

Minden egyes erővonal mentén  állandó. Legyen  azon az
erővonalon, amely keresztülmegy az  ponton és azután szétágazik az 

 és  vonalak mentén egy -réteg határát képezve. Két, egymás
után következő -réteg határán az  értékek különbsége az 
szakaszon keresztülmenő mágneses fluxussal ( ) egyenlő. Ezért  értéke
bármely -réteg határán  egész számú többszöröse lesz. Bevezetve a
„komplex térerősséget” :

és ekkor az ( (57,1)) feltételt a következő alakban írhatjuk:



6.37. egyenlet - (57,3)

Vezessünk be egy új változót:

6.38. egyenlet - (57,4)

és tekintsük -t ennek függvényeként.  valós értékű határoló
erővonalakon (és folytatásaikon, a lemezeken kívül):

Mivel  csak egy konstans erejéig meghatározott, ezért értékét valamely
pontban önkényesen megválaszthatjuk. Legyen  az  pontban. Ekkor
itt ugyanúgy . A vizsgált határerővonalon, a lemeztől távol, 
(mivel,  esetén ).  értékét a  (vagy ) pontban,
ott, ahol az erővonal belép a test belsejébe, jelöljük -lal. A  a  és a 

 ágakon -tól -ig változik. Ekkor az ( (57,1)) és ( (57,3)) feltételeket
a következő formában írhatjuk:

Ezenkívül az  függvénynek mindenütt végesnek kell lennie.

Az ( (57,6)) feltételeknek az

6.39. egyenlet - (57,7)



függvény eleget tesz. Negatív valós értékek mellett mindkét gyök valós,
és az itt felírt előjelekkel veendő.  esetén mindkét gyök
képzetes,és

az  és  szakasznak megfelelően vagy  , vagy  előjelet kell venni. 
 esetén az

kifejezést kell írni, a  és  Szakaszoak megfelelően és  előjellel. 
 értékét az ( (57,5)) feltételből határozzuk meg és

6.40. egyenlet - (57,8)

ahol bevezettük a  jelölést.

A réteg alakját, azaz a határerővonal egyenletét úgy kapjuk meg, ha valós 
szerint integráljuk a  összefüggést:

Ha ide -t.behelyettesítjük, véve a valós és képzetes részeket, és ha
megfelelő módon választjuk az integrálási állandókat, akkor megkapjuk a 

 vonal következő, paraméteres egyenletét:

6.41. egyenlet - (57,9)



(ahol  az  koordináta értéke  esetén; lásd a fig35. ábrát).

A rétegszerkezet a periódusa az - és -rétegek  és  vastagságához az 
 és az  egyenletekkel kapcsolódik. A második egyenlet

az -rétegeken teljes egészében keresztülmenő mágneses fluxus
folytonosságából következik. Ebből

Az  periódust a lemez teljes termodinaMikai potenciáljának
minimumfeltétele határozza meg. A felületi feszültség jelenléte az  és 
fázis határán a

6.42. egyenlet - (57,10)

tagra vezet a lemez egységnyi felületére vonatkoztatott termodinamikai
potenciálban. Itt  a lemez vastagsága, és a felületi feszültségi együtthatót

r-vel jelöltük ( -nak hosszúság dimenziója van). Az energia ezen
részének kiszámításakor természetesen elhanyagolható a rétegek görbülete
a lemez felülete közelében.

A lemez felületén levő rétegvégződések kilépési energiája két tag
összegeként írható fel. Az -réteg térfogatának a növekedése azon
térfogathoz képest, amelyet az a-réteg akkor foglalna el, ha mindenütt
planparalel volna, a

6.43. egyenlet - (57,11)



járulékos energiára vezet, ahol a 4-es szorzó a négy szög jelenlétét veszi
számításba, – olyanokat, mint és  a fig35. ábrán – az -réteg
mindegyikének két oldalán.

A rétegek kilépése a lemez felületére megváltoztatja a rendszer energiáját a
külső térben, azaz a  energiát. A lemez mágneses momentuma az s
rétegek felületén folyó áramok következménye. Amikor az indukció
tangenciális komponense ugrásszerűen -ról zérusra változik, a felületi
áramsűrűség . Ezért a  irányban az egységnyi hosszra és az -
réteg minden egyes határfelületére jutó mágneses momentum

Ha a réteg nem menne ki a felületre, az  szakasz hiányozna, és a 
szakaszokon mindenütt  volna. Ezért a mágneses momentum többlete
a négy szög mindegyikére

Ennek megfelelően, a többletenergia

6.44. egyenlet - (57,12)



A -val kifejezett  és  koordináták -val arányosak. Ezért a ( )-
ben levő összes integrál -tel arányos, úgyhogy a termodinamikai
potenciálnak ez a része -val lesz arányos. A  összeg ezért a
következő alakú:

6.45. egyenlet - (57,13)

aminek a minimumfeltétele:

6.46. egyenlet - (57,14)

Az ( (57,11))–( (57,12)) kifejezésekben levő integrálokat kiszámíthatjuk;
[205] az  függvényre a következő kifejezés adódik:

6.47. egyenlet - (57,15)

Ennek a függvénynek az értékei

6.48. egyenlet - (57,16)

A 36. ábrán látható az  függvény.



36. ábra.

Megjegyezzük, hogy a lemez felületének közelében levő -rétegekben a
mágneses tér lényegesen kisebb lehet, mint . Itt a helyzet annak felel
meg, amit a fig33a ábrán vázoltunk.[206] Ezt a termodinamikailag
kedvezőtlen helyzetet jelen esetben a rétegvastagság további csökkenését
megakadályozó felületi feszültség energiája kompenzálja.

Mint arra már rámutattunk, a lemezvastagság növelésekor be kell
következnie a rétegek szétágazásának. Ez az  szerkezetperiódus -től való
függésének a megváltozásához vezet; a sokszoros szétágazás határesetében
a . A ténylegesen kiszámított összefüggések azonban azt mutatják,
hogy a szétágazásnak aránylag későn kell elkezdődnie.[207]

 

[204] Meghatározott feltételek mellett (zérushoz vagy -hez közeli külső
tér) a fonál alakú szerkezet termodinamikailag kedvezőbbnek bizonyulhat,
mint a réteges. Lásd E. Andrew – Proc. Poy. Soc., (1948) v. 194A, p. 98.

[205] Lásd A. Fortini , E. Paumier – Phys. Rev. B, (1972) 5, 1850.

[206] Így -nél az a-réteg középpontjában a felületen a térerősség
mindössze  és  esetén -hez tart.

[207] A rétegek sokszoros szétágazási modelljének számítását lásd L. D.
Landau – ZSETF, (1943)13, 377 (Összegyűjtött munkák, 47. cikk,
„Nauka”, 1969).



7. fejezet - VII. fejezet A
KVÁZISTACIONÁRIUS
ELEKTROMÁGNESES TÉR

58.§. A kvázistacionárius tér
egyenletei
Eddig az állandó elektromos és mágneses tereket vizsgáltuk és a

7.1. egyenlet - (58,1)

Maxwell-egyenletet csak kisegítő céllal alkalmaztuk a S.31. §-ban, a
mágneses tér energiájának levezetésekor.

A változó elektromágneses terek természete anyagi közegekben
nagymértékben függ e közegek fajtájától és tér frekvenciájának
nagyságrendjétől. Ebben a paragrafusban olyan jelenségeket vizsgálunk,
amelyek külső, változó mágneses térbe helyezett tömör vezetőkben mennek
végbe. Emellett feltesszük, hogy a tér változási sebessége nem túlságosan
nagy, és ezért kielégít különböző feltételeket, amelyeket a következőkben
formulázunk meg. Azokat az elektromágneses tereket és áramokat, amelyek
kielégítik ezeket a feltételeket, kvázistacionárius áramoknak nevezzük.

Mindenekelőtt feltesszük, hogy a tér  frekvenciájának megfelelő 
hullámhossz (vákuumban vagy a vezetőt körülvevő dielektromos közegben)
nagy a test  méretéhez képest:



Ekkor a vezetőn kívüli mágneses tér eloszlását bármely pillanatban
leírhatjuk a sztatikus téregyenletekkel :

7.2. egyenlet - (58,2)

elhanyagolva az összes olyan effektust, amely az elektromágneses zavarok
véges terjedési sebességévelkapcsolatosak. Természetesen ez az
elhanyagolás csak a testtől nem túlságosan nagy ( -hoz képest kicsiny)
távolságokra engedhető meg, amely azonban minden esetben elegendő
ahhoz, hogy meghatározzuk a teret a test belsejében. A téregyenletek teljes
rendszere a vezető belsejére vonatkozóan ( (58,1)), valamint a következő
egyenletek:

(elektromosan anizotrop – nem köbös – kristályban  írandó). A
második egyenlet, szigorúan véve, csak állandó áramokra és mágneses
terekre vonatkozik, ezért szükséges, hogy rámutassunk azokra a
feltételekre, amelyek mellett ezt az egyenletet változó terek esetén is
elegendő pontossággal használhatjuk. Az ( (58,4)) egyenletben lényeges,
hogy az áram és az elektromágneses térerősség kapcsolatát a 
összefüggés adja meg, a stacionárius esetre vonatkozó állandó  értékkel.
Ez a reláció érvényes marad, ha nagy a tér változási periódusa ahhoz az
időhöz képest, amely a mikroszkopikus vezetési mechanizmusra jellemző.
Más szavakkal: a tér frekvenciájának kicsinek kell lennie annak az időnek a
reciprokához képest, amely alatt a vezetési elektronok átlagos szabad
úthosszukat befutják. Tipikus fémek esetén (szobahőmérsékleten) az ezen
feltétellel megengedett határfrekvenciák a spektrum infravörös
tartományában fekszenek.[208]

Ezenkívül azonban az adott esetben egy másik feltétel is megszorítja az
egyenletek alkalmazhatóságát. Az ( (58,4)) egyenlet magában foglalja, hogy
az áram és a térerősség kapcsolata lokális, azaz, hogy az áramsűrűséget a
vezető egy bizonyos pontjában a térerősségnek egyedül ebben a pontban



vett értéke határozza meg. Ez feltételezi, hogy az elektronok átlagos szabad
úthossza kicsi azokhoz a távolságokhoz képest, amelyeken belül a tér
jelentősen változik. Erre a feltételre az S.59. §-ban még visszatérünk.

Az ( (58,1)) és az ( (58,4)) egyenletekben  az indukált elektromos
térerősség, amely a mágneses tér változása következtében keletkezik.
Amikor  ismert, az  térerősséget közvetlenül meghatározza az ( (58,4))
egyenlet. A -ra vonatkozó egyenletet pedig megkapjuk, ha ( (58,1))-ből
és ( (58,4))-ből -t kiküszöböljük:

7.3. egyenlet - (58,5)

Állandó  vezetőképességű és állandó  mágneses permeabilitású
homogén közegben az  szorzót kihozhatjuk a  operáció elé, és ekkor
( (58,3)) szerint . Ezért , és így a:
következő. egyenletet kapjuk:

7.4. egyenlet - (58,6)

Ez a  egyenlettel teljes egyenletrendszert alkot, és elégséges a
mágneses tér meghatározásához. Megjegyezzük, hogy az ( (58,6)) egyenlet
alakja olyan, mint a hővezetési egyenleté, és a hődiffúziós együttható
szerepét  játssza.

A vezető felületén a mágneses tér határfeltételei nyilvánvalóak már az
egyenletek alakjából is, és olyanok, mint az előzőkben:

7.5. egyenlet - (58,7)

Az ( (58,4)) egyenlet jobb oldalán álló kifejezés – korlátozottsága miatt –
nincs hatással a második feltételre.  esetén egyszerűen írhatjuk,



hogy[209]

7.6. egyenlet - (58,8)

Az ( (58,4)) egyenlet következtében ; az utolsó egyenletre
vonatkozó határfeltétel:  a vezető felületén. Elektromosan izotrop
vezető esetén  következtében, a határon  is fennáll, ahol az 

 index a vezető belsejében levő teret jelölt (anizotrop vezető általános
esetében a térerősség normális komponense a vezető határán általában
nullától különböző).

Az ( (58,8)) határfeltétel nem elegendő a feladat teljes megfogalmazásához,
ha a vezető összetett; és eltérő vezetőképességű részekből áll. Ezen részek
határain  folytonosságával együtt szükséges még, hogy figyelembe
vegyük  folytonosságának a feltételét is; a mágneses térre vonatkozóan
ez a feltétel azt jelenti, hogy

7.7. egyenlet - (58,9)

Tegyük fel, hogy vezető külső mágneses térben van, amelynek forrásait egy
adott pillanatban kikapcsoljuk. A vezetőn belüli, valamint a vezető körüli
tér nem tűnik el egyszerre az adott pillanatban; a tér időbeni lecsengését az (
(58,6)) egyénlet határozza meg. Ilyen típusú feladatok megoldásakor, a
matematikai fizika általános módszereit követve, az alábbi módon kell
eljárni. Az ( (58,6)) egyenlet megoldását a következő alakban keressük:

ahol  egy állandó. A  függvényre így a következő egyenletet
kapjuk:

7.8. egyenlet - (58,10)



Adott alakú vezető esetén ennek az egyenletnek a szükséges
határfeltételeket kielégítő, nullától különböző megoldásai csak
meghatározott -eknél vannak; ezek a -ek az egyenlet sajátértékei.
Mindezek a sajátértékek valósak és pozitívak[210],és az ezeknek megfelelő

 függvények kölcsönösen ortogonális vektorfüggvények teljes
rendszerét alkotják. Legyen a téreloszlás a kezdeti időpillanatban 
. Sorba-fejtve ezt a  függvények szerint,

megkapjuk a tér lecsengésére vonatkozó feladat megoldását:

7.9. egyenlet - (58,11)

A tér lecsengésének sebességét ebben az összegben alapvetően az a tag
határozza meg, amely a legkisebb -nek felel meg; legyen ez . A tér
lecsengési idejét a  összefüggéssel definiálhatjuk. Ennek az időnek
a nagyságrendje nyilvánvaló magából az ( (58,10)) egyenletből. Mivel 

 (ahol 1 a vezető mérete), így

7.10. egyenlet - (58,12)

 

[208] Rossz vezetőkre (például félvezetőkre) az ( (58,4)) egyenlet
alkalmazhatósága még egy feltétel teljesülését követeli meg, amely még
erősebbnek is bizonyulhat. Ezeknél a testeknél értelme lehet a



vezetőképesség és a dielektromos állandó egyidejű bevezetésének. Ekkor az
( (58,4)) egyenlet jobb oldalához hozzáadódik a  tag, és annak a
feltétele, hogy ez a tag -hez képest kicsi legyen:  Jó
vezetőknél – például fémeknél – azonban gyakorlatilag  az egész
frekvencia-tartományban, amelyben a vezetőképességet állandónak
tekinthetjük (lásd még a fnVIII.4. lábjegyzetet).

[209] Közönséges dia- és paramágneses testekre  nagyon közel van -hez és,
 figyelembevételének a következő formulákban nem volna értelme. 

értéke a ferromágneses fémeknél tér el lényegesen -től, amelyek mágneses
tulajdonságait (elegendően gyenge terekben) nagy, állandó mágneses
permeabilitás segítségével írhatjuk le. Ezeknél az anyagoknál azonban már
viszonylag korán fellép  diszperziója (azaz -nek az  frekvenciától való
függése), amely -nek gyakorlatilag -re való csökkenésével jár együtt.
Figyelembe véve az említett körülményeket, ebben a fejezetben a
továbbiakban feltesszük, hogy .

[210] Erről könnyen meggyőződhetünk a következő módon. Hogy elkerüljük
a test felületére vonatkozó határfeltételeket, az ( (58,5)) egyenletből
indulunk ki, amelyben feltesszük, hogy  folytonosan tűnik el a testen
kívül. Ha megszorozzuk a  egyenlet mindkét oldalát 

 és integrálunk az egész térre, kapjuk, hogy 
, ahonnan nyilvánvaló, hogy 

 valós és pozitív.



59.§. A mágneses tér behatolási
mélysége vezetőbe
Vizsgáljunk egy adott  frekvenciájú, külső mágneses térben elhelyezett
vezetőt! A mágneses tér behatol a vezetőbe és abban változó elektromos
teret indukál, amely áramokat kelt (Foucault-áramok ). A tér behatolásának
jellegére vonatkozóan általános elképzelést alkothatunk az (56,8), valamint
a hővezetési egyenlet már korábban említett analógiájából kiindulva. A
hővezetés elméletéből ismert, hogy az ilyen egyenletet kielégítő mennyiség 

 időintervallum alatt a térben  távolságnyira terjed. Ezért közvetlenül
következtethetünk arra, hogy a mágneses tér a vezetőbe olyan  távolságba
hatol be, amelynek nagyságrendje

Ugyanez vonatkozik természetesen a mágneses tér által indukált elektromos
térre és az áramokra is.

Egy  frekvenciájú változó térben az összes mennyiség időfüggését egy
 szorzó adja meg. Az ( (58,6)) egyenlet így a következő alakot ölti:

7.11. egyenlet - (59,1)

Vizsgáljuk meg a két határesetet! Ha a behatolási mélység a test
méreteihez képest nagy (kisfrekvenciák), akkor első közelítésben az (
(59,1)) egyenlet bal oldalát nullával helyettesíthetjük. Ekkor a mágneses tér
eloszlása bármely időpillanatban olyan lesz, mint amilyen stacionárius
esetben volna a testtől távoli külső tér adott értékénél. Jelöljük ezt a
megoldást -vel; ez nem függ a frekvenciától (pontosabban: a
frekvenciát csak az  időtényezőben tartalmazza). Az indukált



elektromos tér csak az  szerinti következő közelítésben lép föl, mivel
stacionárius esetben általában hiányzik. Ennek felel meg az a tény, hogy az
( (58,4)) szerint  alapján -t kiszámítva zérust kapnánk, mivel 

. Ahhoz, hogy -t kiszámítsuk, az ( (58,1)) egyenletet kell
alkalmaznunk, amely szerint

7.12. egyenlet - (59,2)

Ez az egyenlet a  egyenlettel együtt (amely az ( (58,4))-ből
következik, amikorállandó a testben) teljességgel meghatározza az
elektromos tér eloszlását. Megjegyezzük, hogy ez az  frekvenciával
arányos.

Rátérünk az ellenkező határesetre, amikor  (nagyfrekvenciák). A
téregyenletek lokalitási feltétele, amelyről az S.58. §-ban már említést
tettünk, megköveteli, hogy -nak még mindig nagynak kell lennie a
vezetési elektronok átlagos szabad úthosszához képest.[211]

 esetén a mágneses tér csak a vezető Vékony felületi rétegébe hatol be.
A vezetőn kívüli tér kiszámításakor elhanyagolhatjuk ennek a rétegnek a
vastagságát, azaz feltehetjük, hogy a mágneses tér a test belsejébe nem
hatol be. Ebben az értelemben nagyfrekvenciás mágneses térben egy vezető
hasonlóan viselkedik, mint egy szupravezető állandó térben, és a vezetőn
kívüli tér kiszámításához egy ugyanolyan alakú szupravezetőre vonatkozó,
megfelelő stacionárius feladatot kell megoldani.

A valódi téreloszlás vizsgálatát a vezető felületi rétegében általános alakban
elvégezhetjük, ha a felület kis tartományát síkoknak tekintjük. Ehhez az
szükséges, hogy az ( (59,1)) egyenletet megoldjuk síkfelülettel határolt
vezető közegre, amelyen kívül a térnek adott értéke van, amelyet -
vel jelölünk. Ez a vektor a fent említett módon adódik a külső térre
vonatkozó feladat megoldásának végeredményeként, és párhuzamos a
vezető felületével. Az ( (58,8)) határfeltétel következtében a vezetőben a
mágneses tér szintén -vel egyenlő a vezető felületén.



Válasszuk a vezető felületét az  síknak, és a vezető közeg töltse ki a 
 félteret. Tekintettel a feladat feltételeinek homogén voltára az  és 

irányok mentén, a keresett  térerősség csak a  koordinátától (és az
időtől) függ. Ezért , és mivel a határon , így 

 mindenhol. Az ( (59,1)) egyenletnek megfelelően, a -ra
vonatkozó egyenlet

ahol

Ennek az egyenletnek az a megoldása, amely a felülettől távol 
eltűnik, arányos -vel.

Felhasználva a -ra vonatkozó határfeltételt is, kapjuk:

7.13. egyenlet - (59,3)

ahol a  behatolási mélység

7.14. egyenlet - (59,4)

Az elektromos teret most az ( (58,4)) egyenlet segítségével határozzuk meg.
Bevezetve a  tengely irányába mutató  egységvektort, kapjuk, hogy

7.15. egyenlet - (59,5)



Megjegyezzük, hogy .

Ha a  tér lineárisan polarizált, akkor  térerősséget valóssá
tehetjük a kezdeti időpont megfelelő megválasztásával. Válasszuk ekkor a 

 vektor irányát az  tengely irányának! Ha ( (59,4))-ben és ( (59,5))-ben
leválasztjuk a valós részt, kapjuk, hogy

7.16. egyenlet - (59,6)

Az elektromos térerősséggel együtt ugyanilyen eloszlástörvénynek tesz lege
a  Foucault-áramsűrűség eloszlása is.

Az ( (59,5)) összefüggés a vizsgált esetben a térerősségre a  teljes
féltérben érvényes. Általánosabb esetekben az

7.17. egyenlet - (59,7)

alakúösszefüggés általában csak magán a vezető felületen érvényes, és csak
a terek felületre vonatkozó tangenciális összetevőire (mivel ezek
azösszetevők folytonosak a felületen, ezért az ( (59,7))összefüggés a felület
mindkét oldalán fennáll). A  együtthatót a vezető felületi impedanciájának
nevezik (ennek a fogalomnak általánosabb vonatkozásaira[212] a S.87. §-ban
még visszatérünk). Az adott esetben

7.18. egyenlet - (59,8)

A Foucault-áramok keletkezését a térenergia disszipációja kíséri, amely
Joule-hő formájában jelentkezik. A vezetőben egy másodperc alatt



disszipált (idő szerint) átlagolt  energia :

Ezt úgy is kiszámíthatjuk[213], mint annak a térenergiának a középértékét ,
amely az időegység alatt kívülről lép be a vezetőbe, azaz, mint a

7.19. egyenlet - (59,9)

integrált a vezető felületére.

Az előzőkben már láttuk, hogy a  határesetben a vezető belsejében a
mágneses tér amplitúdója nem függ a frekvenciától, és az elektromos tér
amplitúdója arányos -val. A  disszipációs energia ezért kis
frekvenciákon -tel arányos.

A  esetben a vezető felületén a mágneses és elektromos tereket, az (
(59,3)) és ( (59,5)) formulák adják meg a  értéknél. A Poynting-vektor
a felület normális a irányába mutat, és átlagértéke

ahol  felület menti változását a már említett módon, az ugyanolyan alakú
szupravezetőn kívül kialakuló tér meghatározásával adhatjuk meg. A
disszipációs energia

7.20. egyenlet - (59,10)

Megjegyezzük, hogy nagyfrekvenciákra ez a kifejezés -val arányos.



A disszipációs energiát azzal az  teljes mágneses momentummal is
kifejezhetjük, amelyre a mágneses térben a vezető szert tesz. Periodikus
térben a mágneses momentum is az idő periodikus függvénye, ugyanazzal a
frekvenciával. A ( (32,4)) képlet szerint a test szabad energiájának az
időegységre eső megváltozását a

derivált adja, ahol  az a külső homogén tér, amelyben a vezető van.

Ez a kifejezés még nem adja meg közvetlenül a keresett disszipációt, mivel
a test energiája nemcsak a disszipáció következtében változik, hanem amiatt
is, hogy az energia periodikusan vándorol a test és az azt körülvevő tér
között. Ha időátlagot veszünk, akkor ez utóbbi járulék eltűnik, és az
időegységre eső disszipációs energia

7.21. egyenlet - (59,11)

Ha -et és  komplex formában fejezzük ki, akkor és  a
következőképpen számítható ki:

7.22. egyenlet - (59,12)

Az  mágneses momentum komponensei a külső térerősséglineáris
függvényei:

7.23. egyenlet - (59,13)

ahol az  dimenziótlan együtthatók a test alakjától és a test külső
térben levő orientációjától függenek (azonban függetlenek a test 



térfogatától). Ebben a formulában feltesszük, hogy és  komplex, tehát
az  mennyiségek általában komplexek. A  tenzort a test mint egész
mágneses polarizálhatósági tenzorának nevezhetjük. Ez a tenzor azon
mennyiségek kategóriájába tartozik, amelyek általánosított
szuszceptibilitásként ismertek, és rendelkezik azok összes tulajdonságával.
Többek között ez a tenzor szimmetrikus (lásd V. kötet, 125. §):

7.24. egyenlet - (59,14)

Felhasználva ezt a tulajdonságot, írhatjuk, hogy

Ha ezen kívül az  komplex mennyiségeket az

alakban írjuk fel, akkor az ( (59,12)) disszipációs energiára a következő
kifejezést kapjuk:

7.25. egyenlet - (59,15)

Így a disszipációs energiát a test mágneses polarizálhatóságának képzetes
része határozza meg. Az előzőkben már láttuk, hogy kisfrekvenciákra -
tel arányos, és -val nagyfrekvenciák esetén. Ezért levonhatjuk azt a
következtetést, hogy az  mennyiségek ebben a két határesetben -val,
illetve -nel arányosak. Mivel mind , mind  esetén
csökkennek, így a két érték között maximumuk van.

Változó mágneses térben a vezető mágneses momentumát lényegében a
testben keletkező vezetési áramok hozzák létre. Ez nullától még akkor is
különbözik, ha , amikor a statikus momentum eltűnik. Ez utóbbit



megkaphatjuk -ból az  határesetben. Ebből következik, hogy a
mágneses polarizálhatóság  valós része egy állandó hatérértékhez tart,
amint  (ez a határérték  esetén , amely az állandó térben fellépő
mágnesezésnek felel meg. Az  határesetben pedig, amikor a
mágneses tér nem hatol be a test belsejébe, az  mennyiség egy másik
állandó határértékhez tart, amely egy ugyanolyan alakú szupravezető
sztatikus mágnesezésének felel meg.

Feladatok

1. Határozzuk meg egy  sugarú izotrop vezető gömb mágneses
polarizálhatóságát homogén periodikus külső térben!

Megoldás. A  tér a gömb belsejében kielégíti a

egyenleteket. Keressük ezt a teret a  alakban, ahol 
 egyenletet elégíti ki; mivel  axiális vektor, így 

poláris vektor. Tekintettel a gömb szimmetriájára, az egyedüli olyan állandó
vektor, amelytől a keresett megoldás függhet, a  külső térerősség. Jelöljük 

-fel a  skaláregyenlet gömbszimmetrikus megoldását:

Ekkor az  poláris vektort, amely kielégíti a 
vektoregyenletet, és amely lineárisan függ a  állandó axiális vektortól, a
következő alakban írhatjuk:

(  egy állandó). Így a  teret a következő alakban keressük:



ahol  az  irányába mutató egységvektor (az  második deriváltat a 
 egyenlet segítségével küszöböltük ki).

A gömbön kívüli  tér kielégíti a  és a  egyenleteket.
Keressük ezt a teret a  alakban, ahol  kielégíti a 
egyenletet és eltűnik a végtelenben. Az ilyen  függvény, amely  állandó
vektortól lineárisan függ:

( ). Így a  teret a következő alakban keressük:

Nyilvánvaló, hogy  a gömb mágneses momentuma, tehát  a gömb
mágneses polarizálhatósága (a gömb szimmetriája következtében az 
tenzor az  skalár mennyiséggé redukálódik).

A gömb felületén  összes komponense folytonos. Ha külön
egyenlővé tesszük az -nel párhuzamos, és az -re merőleges
komponenseket, két egyenletet kapunk  és  meghatározására. A minket
érdeklő, egységnyi térfogatra vonatkoztatott polarizálhatóságra a következő
kifejezés adódik:

A kisfrekvenciák ( ) határesetében



A nagyfrekvenciák ( ) határesetében pedig

A  határérték a szupravezető gömb mágneses momentumának
felel meg, az értéket pedig az ( (59,10)) képlet segítségével kaphatjuk
meg, ha fölhasználjuk a szupravezető gömb felületén kialakuló térre
vonatkozó ( (54,3)) formulát.

Emlékeztetünk arra, hogy a külső teret  komplex alakban vettük
fel, ahol  tetszőleges, állandó komplex vektor. Ezáltal a vizsgálat kiterjed
mind állandó irányú, „lineárisanpolarizált” változó térre mind elliptikusan
vagy cirkulárisan polarizált, adott síkban forgó terekre.

2. Ugyanaz, mint az 1. feladat, csak egy  sugarú henger esetében, amely
egy, a tengelyére merőleges homogén periodikus mágneses térben van.

Megoldás. Ez az 1. feladat „kétdimenziós analogonja”; az alábbiakban az
összes vektoroperáció kétdimenziós vektoroperáció a henger tengelyére
merőleges síkban, és  a helyvektor ugyanebben a síkban. A henger
belsejében a teret a következő alakban keressük:

ahol  kétdimenziós egyenlet szimmetrikus, 
esetén véges megoldása. A hengeren kívüli teret a következő alakban
keressük:



( ). A henger egységnyi hosszának mágneses momentuma ,
(lásd a S.3. §-ban a 2. feladatot). A  feltételből  esetén az első
feladathoz hasonló módon kapjuk:

(ahol felhasználtuk a  összefüggést).

 esetén a Bessel-függvényt a ka-hatványok szerint sorbafejtve kapjuk,
hogy

 esetén, felhasználva a Bessel-függvény aszimptotikus kifejezéseit:

3. Ugyanaz, mint a 2. feladat, de a henger a tengelyével párhuzamos
mágneses térben van.

Megoldás. A mágneses tér mindenhol párhuzamos a henger tengelyével. 
 a hengeren kívül és  a belsejében, ahol  a 

kétdimenziós egyenlet szimmetrikus megoldása, amely  lesz  esetén:



A Foucault-áramok a hengerben cirkulálnak (azaz -nek
hengerkoordinátákban csak  komponense van), és értéküket a 

 tér alapján a

egyenlet határozza meg. A konduktív áramok által a henger egységnyi
hosszán létrehozott  mágneses momentum a henger tengelyével
párhuzamos, és a következővel egyenlő:

Ha kiszámítjuk az integrált, kapjuk, hogy

Így a henger longitudinális polarizálhatósága fele a 2. feladatban kapott
transzverzális polarizálhatóság értékének.

4. Határozzuk meg a mágneses tér legkisebb lecsengési együtthatóját egy
vezető gömbben!

Megoldás. A gömbre vonatkozó ( (58,10)) egyenlet megoldásai között
különböző szimmetriájú függvények vannak. A legszimmetrikusabb az a
megoldás volna, amelyet tetszőleges, állandó skalár definál. Ilyen megoldás
azonban nem létezhet, mert gömbszimmetrikus volna:  és a

egyenletnek megfelelően (amely mind a gömbön kívül, mind azon belül
érvényes),  állandó  volna. Ez a függvény azonban nem volna véges a
gömb középpontjában.

 legkisebb értékének a tetszőleges állandó vektor megadásával
meghatározott egyik megoldás felel meg. Ezen megoldások alakja



nyilvánvalóan megegyezik az első feladatban talált megoldásokkal, azzal az
egyedüli különbséggel, hogy a  térben el kell hagyni az állandó tagot,
mivel a végtelenben -nak kell lennie. A  mennyiség most valós (

), és a  vektor játssza a tetszőleges állandó vektor szerepét.
A  határfeltételből  esetén két egyenletet kapunk,
amelyekből -t és  kiküszöbölve kapjuk, hogy . Ennek az
egyenletnek a nullától különböző, legkisebb gyöke , úgyhogy a
legkisebb  érték:

5. Egytengelyű fémkristály síkfelületét oly módon képezzük ki, hogy a sík
normálisa  szöget zárjon be a kristály fő szimmetriatengelyével.
Határozzuk meg a felületi impedanciát , a termoelektromos effektus
figyelembevételével (M. L Kaganov , V. M. Cukernyik , 1958)!

Megoldás. Válasszuk a kristály felületét  síkként, a  tengely legyen a
felület belső normálisa, és a kristály fő szimmetriatengelye helyezkedjen el
az  síkban úgy, hogy  szöget zárjon be a  tengellyel. A mágneses tér a
kristály felületén mutasson az  tengely irányába: ; ekkora fém
belsejében a mágneses tér iránya mindenütt ugyanilyen. Tekintetbe véve,
hogy az összes mennyiség csak a  koordinátától függ (és az időtől,
mégpedig  alakban), az ( (58,1)) és az ( (58,4)) Maxwell-egyenletek a
következő alakot veszik fel:

7.26. egyenlet - (1)

és  (a vessző a  szerinti differenciálást jelöli), amiből . A
termoelektromos effektus figyelembevételéhez ezt még ki kell egészíteni a

 hővezetési egyenlettel, vagyis

7.27. egyenlet - (2)



ahol  az átlagos hőmérséklettől való változó eltérés  a fém
egységnyi térfogatának hőkapacitása,  a hőáramsűrűség; és  az
térerősséggel, valamint a ( (26,12))összefüggéseken keresztül a
hőmérsékleti gradienssel kapcsolatosak.

A  és a  tenorok szimmetrikusak. Feltesszük, hogy a
kristályszimmetria olyan, hogy az  tenzor is szimmetrikus. Az -
tengelyek említett megválasztása mellett

ahol és  a  tenzor főértékei a kristály tengelye irányában és az erre
merőleges síkban; analóg formulák érvényesek a  és  tenzorokra is.
Ezekkel a tenzorokkal a ( (26,12)) kifejezésből

7.28. egyenlet - (3)

7.29. egyenlet - (4)

Ha az ( (59,5,1))–( (59,5,3)) egyenletekből -t kiküszöböljük, kapjuk

ahol bevezettük az  jelölést, és a paraméterek:



E két egyenletből álló egyenletrendszer megoldása a fém által elfoglalt
féltérre ( ):

ahol

és a  és  képzetes részeknek pozitívaknak kell lenniük.

Az  és  együtthatók kapcsolatát a hőmérsékletre vonatkozó
határfeltételek rögzítik, és a ( (59,5,4)) formula határozza meg a fémben az 

 térerősséget (emlékeztetünk arra, hogy a vezető felületén az 
térerősség normális komponensének folytonosságát nem követeltük meg).
Az ( (59,7)) definíciónak megfelelően, a felületi impedancia:

Az impedancia végső kifejezését az  feltételezéssel (ami közönséges
fémeknél ténylegesen is fennáll) két esetre adjuk meg: a  határfeltétel
esetén (izotermikus határ)

a  határfeltétel esetén (adiabatikus határ):



ahol  a termoelektromos effektus figyelembe vétele
nélküli impedancia. Az  paraméter – és vele együtt az impedancia
korrekció is – nulla lesz, ha  és ha , azaz, amikor a kristály
főtengelye a felület síkjában vagy arra merőlegesen fekszik.

Ha a  térerősség az x tengely irányába mutat, akkor , és
hőmérsékleti gradiens nem lép föl. Ezért .

 

[211] Fémekben a valóságban éppen ez a feltétel sérül meg először, amint a
frekvencia nő. Azonban az  feltétel, ahol  az átlagos szabad
úthossznak megfelelő futási idő, erősebb lehet kis vezetőképességű
félvezetőkre.

[212] Elektromosan anizotrop közegekben a felületi impedancia egy
kétdimenziós tenzor:  (  és  a tenzorindexek az -
re merőleges síkban). Megjegyezzük, hogy erre a tenzorra hatással lehet az
a hőfluxus, amely a termoelektromos hatás következtében lép fel (lásd az 5.
feladatot).

[213] Ha bármely két,  és  mennyiséget komplex alakban írunk (amely
arányos -vel), szorzatuk számításakor természetesen először a valós
részüket kell venni. Ha azonban csak a szorzat időátlagára vagyunk
kíváncsiak, ezt az  alakban számíthatjuk ki. Valóban, az 
tényezőt tartalmazó tagok az átlagolás során nullát adnak, és ezért 

. Speciálisan, -t az  képlet
szerint mint a „komplex Poynting-vektor” valós részét számíthatjuk ki.



60.§. A szkinhatás
Vizsgáljuk meg az áramsűrűség eloszlását olyan vezető keresztmetszetén,
amelyben nullától különböző váltakozóáram folyik! Az előző paragrafusban
kapott eredmények alapján várható, hogy a frekvencia növelésével az árain
túlnyomórészt a vezető felülete közelében fog koncentrálódni. Ezt a
jelenséget nevezik szkinhatásnak.[214] A szkinhatás problémájának egzakt
megoldása általában nemcsak a vezető alakjától, hanem az áram gerjesztési
módjától, azaz az áramot indukáló külső változó mágneses tér jellegétől is
függ. Van azonban egy fontos eset, amikor az árameloszlás nem függ az
áram gerjesztésének módjától. Ez az az eset, amikor az áram olyan
vezetőben folyik, amelynek vastagsága a vezető hosszához képest kicsi.

Vékony vezető esetében az árameloszlás kiszámításakor a vezetőt
egyenesnek tekinthetjük. Ekkor az elektromos tér párhuzamos a vezető
tengelyével, és a mágneses tér a tengelyre merőleges síkban fekszik.

Vizsgáljunk egy kör keresztmetszetű vezetőt! Ez az eset különösen
egyszerű, mert a vezetőn kívüli tér alakja eleve nyilvánvaló. A szimmetria
következtében a vezető felületén  állandó (minden egyes adott
időpillanatban). Ilyen határfeltétel esetén azonban a  és a 
egyenleteknek is a vezetőn kívüli térben az egyedüli megoldása .
Hasonló okok miatt a vezető körüli mágneses tér is ugyanolyan lesz, mint
amilyen az állandó áramú vezető körül, ha annak árama egyenlő a
váltakozóáram adott pillanatban felvett értékével. A vezető belsejében az
elektromos térerősség kielégíti a

egyenletet, amely megegyezik a -ra felírt ( (58,6)) egyenlettel (ez az
egyenlet az ( (58,1)) és az ( (58,4)) egyenletekből adódik 
kiküszöbölésével, ugyanúgy, ahogyan az ( (58,6)) egyenletet megkaptuk 
kiküszöbölésével). Hengerkoordináta-rendszerben, amelynek  tengelye
megegyezik a vezető tengelyével, az  elektromos térerősségnek csak 



komponense van, és csak az  koordinátától függ;  frekvenciájú
periodikus tér esetén kapjuk, hogy

7.30. egyenlet - (60,1)

ahol  az előző paragrafusban bevezetett ( (59,4)) behatolási mélység .
Ennek az egyenletnek az  esetén is véges megoldása:

7.31. egyenlet - (60,2)

(  a Bessel-függvény). A áramsűrűség ugyanilyen eloszlásnak tesz
eleget.

A  mágneses teret az elektromos térerősség alapján az ( (58,1))
egyeületnek megfelelően kapjuk

7.32. egyenlet - (60,3)

Tekintetbe véve, hogy ,

7.33. egyenlet - (60,4)

ugyanazzal az állandóval, mint ( (60,2))-ben. Ezt az állandót könnyen
meghatározhatjuk abból a feltételből, amely szerint a vezető felületén 

 térnek kell lennie, ahol a a vezető sugara és  a vezetőben folyó
teljes áram.



Kisfrekvenciák határesetében ( ) a vezető egész keresztmetszetén
Bessel-függvény sorfejtésének első néhány tagjára szorítkozhatunk:

7.34. egyenlet - (60,5)

Az  amplitúdója, és vele együtt az áramsűrűség amplitúdója is a
tengelytől való távolodáskor -nel arányosan nő.

Az ellenkező határesetben, nagyfrekvenciáknál ( ), a vezető
keresztmetszetének nagy részén az ismert aszimptotikus formulát
alkalmazhatjuk:

7.35. egyenlet - (60,6)

amely a Bessel-függvény argumentumának nagy értékeinél érvényes. Csak
a leggyorsabban változó exponenciális tényezőt megőrizve, kapjuk

7.36. egyenlet - (60,7)

Ezek a képletek természetesen megegyeznek az ( (59,3))–( (59,5))
képletekkel, amelyek tetszőleges alakú vezető felületének a közelében
érvényesek, amikor a szkinhatás erős.

Nem kör keresztmetszetű vezető általános esetében a szkinhatás pontos
számolása lényegesen bonyolultabb feladat, mivel mind a vezető



belsejében, mint azon kívül a tér egyidejű meghatározását követeli meg.
Csak erős szkinhatás határesetében egyszerűsödik újra a feladat, mivel a
vezetőn kívüli teret eleve megadhatjuk egy ugyanolyan alakú szupravezető
körüli sztatikus térként.

 

[214] Általánosabb értelemben szkinhatásról beszélhetünk minden olyan
esetben, amikor a változó elektromágneses tér (és az általa kiváltott áramok
is) csak viszonylag kis mélységig hatolnak be a vezetőbe.



61.§. Komplex ellenállás
Ha a váltakozóáram frekvenciája eléggé kicsi, a  áramerősség
pillanatnyi értékét egy lineáris, zárt áramkörben az  elektromotoros erő
ugyanabban az időpillanatban felvett értéke határozza meg az

7.37. egyenlet - (61,1)

képletnek megfelelően, ahol  a vezetőnek az állandóárammal szembeni
ellenállása.

Tetszőleges frekvenciák esetében azonban semmiféle alapunk nincs
feltételezni, hogy és  között közvetlen kapcsolat létezik. Annyit
mondhatunk csak, hogy  lineáris módon függ -nek az összes
megelőző időpillanatban felvett értékeitől. Írjuk szimbolikusan ezt a
kapcsolatot alakban, vagy az inverz összefüggésre

7.38. egyenlet - (61,2)

ahol  egy lineáris operátor.[215] Ha a és  függvényeket Fourier-
integrálokba fejtjük, minden egyes monokromatikus komponensre (amely
az időtől csak az  szorzón keresztül függ), a  operátor hatása – az
operátor linearitásának megfelelően – a frekvenciától függő
mennyiséggel való szorzás:

7.39. egyenlet - (61,3)

A  függvény általában komplex. Ezt komplex ellenállásnak vagy a
vezetőimpedanciájának nevezik.



A ( (61,3)) és ( (61,1)) egyenletek összehasonlításából nyilvánvaló, hogy a
közönséges  ellenállás a  függvény  hatványai szerinti
sorfejtésének a nulladik tagja. A következő tag meghatározásánál -rel
együtt a vezető önindukciós együtthatóját is figyelembe kell venni.[216]

Vizsgáljunk egy olyan lineáris zárt áramkört amely egy  változó
elektromotoros erőt tartalmaz.  definíciója szerint az időegység alatt a
vezetőben mozgó töltéseken az elektromos tér által végzett munkát az 
szorzat adja meg. Ez a munka részben Joule-hővé alakul, részben az áram
mágneses terének energíáját változtatja meg.  és  definíciója szerint az
időegység alatt a vezetőben keletkező Joule-hő , és az áram mágneses
energiája . Az energia megmaradási törvényét ezért a következő
egyenlet fejezi ki:

vagy

7.40. egyenlet - (61,4)

Ha kvadratíkus kifejezéseket ( ) vizsgálunk, az  mennyiségeket
valós függvények alakjában kell írnunk. Miután azonban megkaptuk a (
(61,4)) lineáris egyenletet, áttérhetünk a monokromatikus komponensekre a
komplex ábrázolásban: . Ekkor a ( (61,4)) egyenlet a
következő algebrai összefüggésbe megy át:

7.41. egyenlet - (61,5)

A  összefüggés valós részét véve:

7.42. egyenlet - (61,6)



ami meghatározza az áram amplitúdóját és az áram valamint az
elektromotoros erő, közötti fáziseltolódást.

A ( (61,5)) kifejezés valós része megegyezik az  ellenállással, amely az
energiadisszi-pációt határozza meg az áramkörben. Könnyen belátható,
hogy tetszőleges , függvény esetében is hasonló a  és a disszipációs
energia közötti kapcsolat (adott áramerősség esetén).

Ha idő szerint átlagoljuk az áramkörben felhasznált  teljesítményt,
amikor az áramkörben periodikus áram folyik, akkor megkapjuk a
teljesítménynek azt a részét, amely a disszipatív veszteség pótlásához
szükséges. Így az egy másodpercre vonatkoztatott  disszipációs energia
az áramkörben

ahol az  és  mennyiségeket komplex alakban fejeztük ki (lásd a 6.
lábjegyzetet). Ha ide behelyettesítjük az  kifejezést, és ha  valós és
képzetes részét -vel és -vel[217] jelöljük,

7.43. egyenlet - (61,7)

akkor a következőt kapjuk:

vagy, a  valós függvény segítségével,

7.44. egyenlet - (61,8)



ami éppen a keresett összefüggés.

Megjegyezzük, hogy mivel  pozitív definit mennyiség, így  is mindig
pozitív:

7.45. egyenlet - (61,9)

Számítsuk ki -t kör keresztmetszetű vezetőre tetszőleges, (de –
magától értetődően – a kvázistacionárius feltételeknek eleget tevő)
frekvenciákon, azaz anélkül, hogy elhanyagolnánk a szkinhatást . E célból
ismét felhasználjuk az energiamegmaradás törvényét, azonban egy másik
formában.

Osszuk az  teljesítményt ( és  valós kifejezések) két tagra, amelyből
az egyik most a vezetőn kívüli mágneses térenergia változása, a másik a
vezető belsejében felhasznált teljes energia (mind a benne levő térenergia
változás, mind a hőfejlődés). A második részt az időegység alatt a vezető
felületén belépő teljes energiaáramként számolhatjuk. Így

ahol  a vezető önindukciós együtthatójának a külső térrel kapcsolatos
része ,  és  az elektromos és mágneses térerősség a vezető felületén, 
és  a vezető sugara és hossza. A  térerősséget és a  áramot a 

 összefüggés kapcsolja össze. Ezért, ha a felírt egyenlőséget -
vel elosztjuk, kapjuk, hogy

Ez az egyenlet lineáris, ezért áttérhetünk a mennyiségek komplex
ábrázolására. Ekkor



ahonnan

7.46. egyenlet - (61,10)

Tetszőleges frekvenciák esetén ide az  és a  mennyiséget a ( (60,2)), ill.
a ( (60,4)) egyenletekből kell helyettesítenünk:

7.47. egyenlet - (61,11)

( ). Amikor a szkinhatás gyenge, a ( (60,5)) sorfejtéseket
használjuk; a számítást az  rendű tagokig bezárólag elvégezve, és a
valós részt véve:

7.48. egyenlet - (61,11a)

Ellenkező esetben, amikor a szkinhatás erős, a ( (60,7)) kifejezés
segítségével kapjuk:

7.49. egyenlet - (61,12)

A ( (61,11a)) egyenletből látható, hogy ha , akkor 
vehető. Ugyanakkor



( -t a ( (34,1)) egyenletből vettük). Ha összehasonlítjuk ezt az előző
egyenlőtlenséggel, látjuk, hogy az a frekvenciatartomány, amelyben a (
(61,5)) kifejezést kell használni, és amelyben tekintetbe kell venni az
önindukciót, az  a aránytól függ és eléggé szűk.

A gyakorlatban legfontosabb az az eset, amikor az áramkör
önindukciójának alapvető hordozója az áramkörbe kapcsolt önindukciós
tekercs, amelynek önindukciója a tekercs nélküli vezetőhöz képest nagy
(lásd a S.34. §-t). Ilyen áramkörökben az a frekvenciatartomány, amelyben
a ( (61,5)) összefüggéseket kell alkalmaznunk (azaz a ( (61,4)) egyenletet
állandó -rel és -lel), eléggé széles.

Vizsgáljunk most egy áramkört, amely tetszőleges eredetű  változó,
külső mágneses térben van! Jelöljük -vel azt az elektromos térerősséget,
amelyet a  változó tér vezető hiányában indukálna. Mind , mind 
nagyon gyengén változik egy vékony vezető keresztmetszete mentén
(ellentétben a vezetőben folyó áramok saját terével). Ezért vizsgálhatjuk 
cirkulációját az áramkör mentén anélkül, hogy meghatároznánk a vezető
belsejében ennek a zárt körnek a pontos helyzetét. Ez a cirkuláció nem más,
mint az  elektromotoros erő, amelyet a változó külső mágneses tér az
áramkörben indukál. A Maxwell-egyenletek integrális alakjának
megfelelően,

7.50. egyenlet - (61,13)

ahol  a külső térnek a vizsgált körön keresztülmenő fluxusa. Ha ezt a
kifejezést a ( (61,4)) egyenletbe helyettesítjük, kapjuk, hogy



Ha átvisszük az önindukciót tartalmazó tagot a jobb oldalra, akkor a
következő egyenletre jutunk:

7.51. egyenlet - (61,14)

ahol  a teljes mágneses fiuxus, amely a külső mágneses tér és
az áram sajátterének együttes következménye. Ez az egyenlet ilyen
formában Ohm törvényét fejezi ki az áramkör egészére, azaz
egyenlőségét az áramkörben fellépő teljes elektromotoros erővel.

A ( (61,14)) egyenlet megfogalmazása Ohm törvényeként lehetővé teszi,
hogy általánosítsuk arra az esetre, amikor a zárt vezető alakja maga is
változik az időben. Ekkor az  önindukciós együttható is az idő függvénye
lesz, és a ( (61,14)) helyett a következőt kell írnunk:

7.52. egyenlet - (61,15)

Ha ezt az egyenletet az energia megmaradási törvényéből akarnánk
levezetni, számításba kellene vennünk azt a munkát is, amely a vezető
deformálásához szükséges.

Ha néhány, egymás közelében elhelyezett zárt áramkörünk van, 
áramokkal, akkor minden egyes áramkörre a ( (61,14)) egyenletben 
szerepét az összes többi zárt áramkörtől származó mágneses fluxus összege
játssza (ehhez járul még a külső idegen tértől származó fluxus, ha van
ilyen). A  áram által létrehozott és a  zárt áramkörön keresztülmenő
mágneses fluxus értéke , ahol  a két áramkör kölcsönös
indukciós együtthatója . Ezért az áramkörökben folyó váltakozóáramokra a
következő egyenletrendszert kapjuk:

7.53. egyenlet - (61,16)



A  szerinti összegzésbe az önindukciós ( ) tagot is be kell venni;  az
az elektromotoros erő, amelyet az -adik zárt áramkörben a
vizsgáltáramrendszerhez képest idegen források hoznak létre.

Periodikus (monokromatikus) áramok esetében a ( (61,16))
differenciálegyenlet-rendszer algebrai egyenletrendszerbe megy át:

7.54. egyenlet - (61,17)

ahol a

7.55. egyenlet - (61,18)

mennyiségek az impedanciamátrix elemei. A ( (61,5)) képlethez hasonlóan,
a ( (61,18)) kifejezések a  függvények frekvencia szerinti
sorfejtésének első tagjait jelentik.

Megjegyezzük, hogy ebben a közelítésben az áramköröknek nincs
kölcsönös hatása impedanciájuk valós részére. Ilyen hatás azért lép fel, mert
az egyik vezetőben folyó váltakozóáram mágneses tere Foucault-áramokat
(és ezzel együtt további disszipációs energiát ) kelt a többi vezetőben.
Lineáris vezetők esetében ez az effektus elhanyagolható. Jelentőssé válhat
azonban, ha kiterjedt vezetőket helyezünk el a közelükben.

Végül térjünk ki arra a kérdésre, hogy a lineáris áramkörökben folyó
váltakozóáramok egyenletei, amelyeket ebben a fejezetben kaptunk, hogyan
kapcsolódnak a tetszőleges vezetőben kialakuló változó mágneses tér
általános egyenleteihez! Kövessük nyomon ezt a kapcsolatot azon a



legegyszerűbb példán, amikor a  időpillanatban kikapcsoljuk az
áramkörben ható, állandó  elektromos erőt! A ( (61,14)) egyenletből[218]

7.56. egyenlet - (61,19)

Látjuk, hogy az elektromotoros erő kikapcsolása után az áram az idővel
exponenciális törvény szerint,  kitevővel cseng le:

7.57. egyenlet - (61,20)

A feladat pontos megfogalmazása szempontjából ez a  a legkisebb azon 
 mennyiségek közül, amelyek az adott vezetőre vonatkozó, ( (58,10))

egzakt egyenlet megoldásának végeredményeként adódnak. A lineáris
vezetőre vonatkozó  mennyiségek között van egy – mind közül a
legkisebb –, amely egy  nagyságrendű tényezővel kisebb, mint az
összes többi, és ez éppen a ( (61,20))érték.

 

[215] Itt nem térünk ki ezen operátor általános tulajdonságainak a
tárgyalására, mivel ezek megegyeznek az  operátor tulajdonságaival;
amelyeket a S.77. § és S.82. §-ban részletesen vizsgálunk.

[216] Itt és a következőkben is  és  az egyenárarma vonatkozó
mennyiségek.

[217] Ezeket néha aktív és reaktív ellenállásoknak nevezik.

[218] Szigorúan véve, ezek az összefüggések nem érvényesek nagyon kis 
értékekré, amikor a függvény spektrál sorfejtésében a nagyfrekvenciájú



komponensek a lényegesek, és ezért nem szabad felhasználni a ( (61,4))
egyenletet. Ezen kis időintervallum alatt azonban a  árain csak kevéssé
változik, és ezért a ( (61,19)) formula eléggé pontosan adja meg az áramot a
későbbi időpillanatokban.



62.§. Kapacitás kvázistacionárius
áramú körben
Az állandó áramtól eltérően, a váltakozóáram nemcsak zárt, hanem nyílt
áramkörben is folyhat. Vizsgáljunk egy lineáris áramkört, ennek végeit
kapcsoljuk egy kondenzátor lemezeihez, amelyek kis távolságra vannak
egymástól. Amikor váltakozóáram folyik az áramkörben, a kondenzátor
lemezei periodikusan feltöltődnek és kisülnek, ezáltal az áram forrásainak
és nyelőinek a szerepét játszva a nyílt áramkörben.

Tekintettel a kondenzátor lemezei közötti kis távolságra, az áram mágneses
energiája ismét, az előzőknek megfelelően mint  vehető, ahol  a
zárt áramkör önindukciós együtthatója , amelyet úgy kapnánk, ha a
kondenzátor lemezeit egy rövid vezetékdarabbal összekapcsolnánk.[219]

Ezután a ( (61,4)) egyenletben az egyetlen változás az lesz, hogy az
ellenálláson fellépő  feszültségeséshez hozzáadjuk a
kondenzátorlemezeken fellépő  potenciálkülönbséget, ahol  a
kondenzátor kapacitása és  a lemezek töltése. Így

A  áramerősség azonban az egyik lemez töltésének a csökkenésével vagy
a másik lemez töltésnövekedésével egyenlő:

Ha az egyenletben -t -vel fejezzük ki, kapjuk, hogy

7.58. egyenlet - (62,1)



és ez a keresett egyenlet váltakozóáram esetén, kondenzátort
tartalmazóáramkörben.

Ha  az időnek  frekvenciájú periodikus függvénye, akkor a ( (62,1))
egyenlet az és  közötti, vagy ami ugyanaz, az és  áram
közötti algebrai összefüggésre redukálódik. Nevezetesen,  ahol a 
impedanciát a

7.59. egyenlet - (62,2)

összefüggés definiálja. Ha a valós részt vesszük a összefüggésben,
kapjuk, hogy

7.60. egyenlet - (62,3)

ami meghatározza az áramerősséget, ha az áramkörben egy külső
 elektromotoros erőt alkalmazunk.

Ha , akkor az áram az áramkörben szabad elektronos rezgésnek felel
meg. Ezeknek a rezgéseknek a (komplex) frekvenciáját a  feltétel
határozza meg, ahonnan

7.61. egyenlet - (62,4)

A gyök alatti kifejezés előjelétől függően ( , dekrementummal)
csillapodó rezgést vagy pedig tisztán aperiodikusan csíllapodó kisülést
kapunk. Az  határesetben csillapítatlan rezgések lépnek fel, amelyek
frekvenciáját az



7.62. egyenlet - (62,5)

Thomson-formula adja meg (W. Thomson , 1853).

A ( (62,1)) egyenletet közvetlenül általánosíthatjuk kondenzátorokat
tartalmazó, induktívan csatolt áramkörök rendszerére. Az -adik
áramkörben folyó  áram a megfelelő kondenzátoron levő  a
töltésekkel a következő kapcsolatban áll:

és ekkor a ( (62,1)) egyenlet helyett a következő egyenletrendszerünk van:

7.63. egyenlet - (62,6)

Periodikus (monokromatikus) áramok esetén ezek az egyenletek a
következő algebrai egyenletekre redukálódnak:

7.64. egyenlet - (62,7)

és a , mátrixelemeket a

7.65. egyenlet - (62,8)

formulák adják. Az áramrendszerek sajátfrekvenciáit a ( (62,7)) egyenletek
kompatibilitási feltétele adja, amikor , tehát az a feltétel, hogy 



determinánsa eltűnik:

7.66. egyenlet - (62,9)

Ha az  ellenállás nullától különbözik, az összes frekvenciának van
nemzérus képzetes része, azaz az elektromos rezgések csillapodóak.

Vegyük észre, hogy a ( (62,6)) egyenletek formálisan az olyan, több
szabadsági fokkal rendelkező rendszer mechanikai mozgásegyenleteivel
azonosak, amely csillapodó kis rezgéseket végez. Az általánosított
koordináták szerepét az  töltések játsszák, az általánosított sebességek
szerepét pedig a  és áramok. A rendszer Lagrange-függvénye

7.67. egyenlet - (62,10)

A mechanikai rendszer kinetikus és potenciális energiájának szerepét
azáramrendszer mágneses és elektromos energiái játsszák, és az 
mennyiségek olyan külső erőknek felelnek meg, amelyek a rendszer
kényszerrezgéseit okozzák. Az  mennyiségek a

7.68. egyenlet - (62,11)

disszipációs függvényben jelennek meg. A ( (62,6)) egyenletek
megegyeznek a

7.69. egyenlet - (62,12)



Lagrange-egyenletekkel.

Feladatok

1. Határozzuk meg az elektromos rezgések sajátfrekvenciáit két, induktívan
kapcsolt áramkörben, amelyek  és  önindukciókat, valamint  és 
kapacitásokat tartalmaznak; az  és  ellenállásokat elhanyagoljuk.

Megoldás. A keresett frekvenciákat a

feltételből határozzuk meg, ahol

A számítás azt adja, hogy

Mindkét frekvencia valós, ami annak a következménye, hogy -et és -t
elhanyagoltuk.  esetén az  és  frekvenciák a , illetve a 

 értékekhez tartanak, amelyek a két szeparált áramkör
frekvenciáinak felelnek meg.

2. Ugyanaz, mint az 1. feladat, azonban olyan áramkörre, amely
párhuzamosan kapcsolt  ellenállásból,  kapacitásból és 
önindukcióból áll.

Megoldás. Az áramkör három részének impedanciái:

és a bennük folyó áramok a következő összefüggéseknek tesznek eleget:



Innen a következő egyenletet kapjuk:

amelynek megoldása a keresett frekvencia:

3. Vizsgáljuk meg az elektromos rezgések terjedését olyan áramkörben,
amely végtelen sok, egymás után következő egyforma blokkból áll,
amelyek mindegyike a

impedanciákat tartalmazza, amint az a 37. ábrán látható. Keressük meg azt
a frekvenciatartományt, amelyben a rezgések csillapodás nélkül
terjedhetnek az áramkörben![220]

37. ábra.

Megoldás. Az áramkör -adik blokkjában  jelöli az áramot, amint az a
fig37. ábrán látható. Az -adik blokkra a Kirchhoff-egyenlet a következőt
adja:

Ez egy állandó együtthatójú, lineáris differenciaegyenlet (az a egész értékű
változó szerint). Megoldását az



alakban keressük és a  paraméterre a következő karakterisztikus
egyenletet kapjuk:

7.70. egyenlet - (1)

Legyen ; a megfelelő értékek a

határok közé esnek. Ekkor az ( (62,3,1)) egyenletnek két,  abszolút
értékű komplex konjugált gyöke van. Ez azt jelenti, hogy az áram
amplitúdója nem csökken, amikor az áramkör egyik blokkjából átmegy a
következőbe, azaz az áramkörben az elektromos rezgések csillapodás nélkül
terjednek. Ha ebben az esetben bevezetjük a  (  az áramkör egy
blokkjának a hossza) jelölést, akkor  az áramkörben terjedő rezgések
„hullámvektorának” a szerepét játssza, a terjedés sebességét pedig – az
általános szabálynak megfelelően – az  deriváltként számíthatjuk
ki.

Ha azonban  a fent említett határokon kívül fekszik, akkor az ( (62,3,1))
egyenletnek két,  és  valós gyöke van; mivel , ezért az egyik
gyök (legyen ez ) abszolút értékben kisebb, a másik ( ) pedig nagyobb,
mint . Könnyen belátható, hogy ekkor az áramkörben csillapítatlan
rezgések terjedése nem lehetséges. Hogy megvilágítsuk ennek az okát,
vizsgáljunk meg egy nagy, de nem végtelen hosszú áramkört! Egy kezdeti
rezgési impulzust adunk az áramkör elején, és az áramkör végét valamilyen
módon zárjuk. Matematikailag az áramkör végének a lezárását
meghatározott határfeltétel írja le, amelynek segítségével meghatározhatjuk
a  és  együtthatók arányát az



általános megoldásban (  az áramkör végének „koordinátája”). Ez az arány
a felírt alak esetén egységnyi nagyságrendű lesz. Azonban ekkor 
növekedésével a megoldás második tagja (amelyben ) gyorsan
nagyon kicsiny lesz az első taghoz képest, így az egész áramkör hosszában
– az áramkör vége közelében levő kis rész kivételével – a megoldás a
következő alakú lesz:

amelyben  az áramkör kezdetétől a végéig fokozatosan csökken.

Hangsúlyoznunk kell, hogy ennek a csillapodásnak nincs disszipatív
abszorpciós jellege (amire nem is volna ok, tekintettel arra, hogy az
áramkörben nincsenek ellenállások); a jelenséget szemléletesen úgy írhatjuk
le, mint a rezgési impulzus visszaverődését az áramkör egymás után
következő blokkjairól.

 

[219] Ebben a paragrafusban a szkinhatást elhanyagoljuk.

[220] A kvázistacionárius elmélet alkalmazhatósági feltétele egy ilyen
periodikus áramkörre vonatkozóan az, hogy egy blokkjának a méretei
kicsik legyenek a  „hullámhosszakhoz” képest.



63.§. Vezető mozgása mágneses
térben
Az előzőkben mindig hallgatólagosan feltételeztük, hogy a vezetők az
elektromágneses térben nyugalomban vannak (ahhoz a 
koordinátarendszerhez képest, amelyben az összes  stb.
mennyiségeket meghatároztuk). Többek között az áramsűrűség és a
térerősség közötti  összefüggés is általában csak a nyugalomban
levő vezetőkre érvényes.

Abból a célból, hogy meghatározzuk az áramsűrűség és az elektromos
térerősség kapcsolatát mozgó vezetőben, a  koordináta-rendszerről
áttérünk egy másik,  rendszerre, amelyben a vezető (vagy annak egy
bizonyos része) az adott időpillanatban nyugalomban van. Ebben a
rendszerben , ahol  – az elektromos térerősség ismert
transzformációs képlete szerint – a következő kapcsolatban van a 
rendszerbeli elektromos térerősséggel:[221]

7.71. egyenlet - (63,1)

itt  a  rendszer relatív sebessége a  rendszerhez képest, vagyis az
adott esetben a vezető sebessége (amelyről természetesen feltételezzük,
hogy kicsi a fénysebességhez képest). Így kapjuk, hogy

7.72. egyenlet - (63,2)

Ez az az összefüggés, amely megadja az áramsűrűség és a térerősség
kapcsolatát mozgó vezetőkben. Levezetésével kapcsolatban még a



következő megjegyzést kell tennünk. Mikor áttértünk az egyik koordináta-
rendszerről a másikra, transzformáltuk a térerősséget, de változatlanul
hagytuk a  áramsűrűséget. Az áramsűrűség transzformációja  esetén
magasabbrendűen kicsiny kiegészítő tagok megjelenésére vezetne. A (
(63,2))-ben a térerősség transzformációjának eredményképpen fellépő
második tag viszont általában nem kicsi az első taghoz képest, bár ez is
tartalmaz egy  szorzót. Így, ha az elektromos teret egy változó mágneses
tér indukálja, akkor nagyságrendje a mágneses térhez képest 
többlettényezőt tartalmaz.

A disszipációs energia egy vezetőben, amikor abban adott áram folyik,
természetesen nem függhet a vezető mozgásától. Ezért mozgó vezetőben az
időegység alatt az egységnyi térfogatban keletkező Joule-hőt az
áramsűrűséggel kifejezve ugyanaz a  formula adja, minta nyugalomban
levő vezetőben. De a  kifejezés helyett most[222]

Így a mozgó vezetőben az  összeg játssza a vezetési áramot
létrehozó „effektív” elektromos térerősség szerepét. Ezért egy  zárt,
lineáris áramkörben az elektromotoros erőt a következő integrál adja meg:

7.73. egyenlet - (63,3)

Transzformáljuk ezt a kifejezést a következő módon. A Maxwell-egyenlet
szerint és így

vagy – ha -vel jelöljük a  zárt áramkör által kifeszített,  felületen
keresztülmenő mágneses fluxust –



 indexű, idő szerinti derivált a mágneses fluxus azon változását
jelenti, amelyet magának a mágneses térnek az időbeli változása idéz elő, a

 zárt áramkör változatlan helyzete mellett.

38. ábra.

A második tagban viszont most írjuk, hogy , ahol  az áramkör 
 elemének végtelen kicsi elmozdulása. Ekkor

ahol , a  és  időpillanatokban tekintett zárt áramkör két,
végtelen közeli  és  helyzetét összekötő „oldalfelület” elemi területe (
38. ábra). Mivel a tetszőleges, zárt felületen keresztülhaladó teljes
mágneses fluxus nullával egyenlő, ezért világos, hogy az „oldalfelületen”
keresztülmenő fluxus a -re és -re támaszkodó felületen keresztülmenő
fluxusok különbségével egyenlő. Így

ahol az idő szerinti derivált a vezető elmozdulásával kapcsolatos mágneses
fluxust jelenti, változatlan tér esetén. A két tagot összeadva végül a
következőt kapjuk:

7.74. egyenlet - (63,4)



’ ahol az idő szerinti derivált most a mozgó, zárt áramkörön keresztülmenő
mágneses fluxus teljes változását jelenti. Így a ( (63,4))által kifejezett
Faraday-törvény a mágneses fluxus bármilyen okból történő megváltozása
mellett érvényes; ez a változás származhat mind magának a térnek a
megváltozásából (amiről már volt szó a S.61. §-ban; ( (61,13)) formula),
mind a vezető mozgásából.

Állandó mágneses térben a fluxusváltozás csak az áramkör elmozdulásával
lehet kapcsolatban. Ha az áramkör úgy mozog, hogy minden pontja a tér
erővonalai mentén mozdul el, akkor az áramkör sohasem fogja átmetszeni
az erővonalakat, így az áramkörön keresztülmenő térfluxus nem változik.
Ez annak a ténynek a nyilvánvaló következménye, hogy egy tetszőleges,
zárt felületen átmenő mágneses fluxus nullával egyenlő, és az áramkör
mozgása által leírt „oldalfelületen” keresztülmenő fluxus ebben az esetben
azonosan nulla (mivel ezen á felületen ). Így azt mondhatjuk, hogy
indukált elektromotoros erő keletkezéséhez a vezetőnek minden esetben
úgy kell mozognia, hogy mozgás közben átmesse a mágneses erővonalakat.

Az elektromágneses teret mozgó vezetőkben a következő egyenletrendszer
határozza meg:

7.75. egyenlet - (63,5)

Ha a második egyenletből -t -val fejezzük ki, és az első egyenletbe
helyettesítjük, kapjuk:

7.76. egyenlet - (63,6)



Állandó  vezetőképességűés állandó  mágneses permeabilitású homogén
vezetőben

7.77. egyenlet - (63,7)

Ezek az egyenletek az S.58. §-ban kapott egyenletek általánosításai.

Abban az esetben, ha csak egyetlen vezetőnk van, amely mint egész
(deformáció nélkül) mozog külső mágneses térben, a feladat megoldása
lényegesen egyszerűsödik akkor, ha a vezetőhöz rögzített koordináta-
rendszert használunk. Ebben a rendszerben a vezető nyugalomban van, és a
külső tér adott törvény szerint változik az időben, vagyis az S.59. §-ban
vizsgált Foucault-áramok problémájához tértünk vissza. Ez a lehetőség nem
a Galilei (vagy az Einstein)-féle relativitási elvvel kapcsolatos, mivel az új
koordináta-rendszer általában nem inerciarendszer. A két feladat
ekvivalenciája abból a fent említett tényből következik, hogy az
elektromágneses indukció független a mágneses fluxusváltozás okától.
Erről tisztán matematikai úton is meggyőződhetünk. E célból fejtsük ki a 

 kifejezést; tekintetbe véve, hogy , és a testnek mint
egésznek a mozgása miatt  (ez az egyenlet formálisan azt fejezi ki,
hogy a test összenyomhatatlan). Ekkor a ( (63,6)) egyenlet bal oldala a
következő alakot ölti:

7.78. egyenlet - (63,8)

Ez az összeg azonban nem más, mint -nek az az idő szerinti deriváltja,
amely meghatározza  változását egy forgó testhez képest. Valóban, az
összeg első két tagja az „anyagi”  időderivált, amely  változását
adja meg egy  sebességgel mozgó pontban. A harmadik tag pedig



tekintetbe veszi  irányváltozását a testhez képest: ez nullával egyenlő,
tiszta transzláció esetén ( ), és -vel egyenlő, ha a test
forog ( , ahol  a szögsebesség).

39. ábra.

Befejezésként vizsgáljuk meg az egypólusú indukció sajátos jelenségét,
amely akkor jelentkezik, amikor egy mágnesezett vezető forog. A jelenség
abban áll, hogy ha egy nyugalomban levő vezetőt két, csúszó kontaktus (
és  a 39. ábrán) segítségével egy forgó mágnessel egyesítünk, akkor a
vezetőben áram keletkezik. Az áramot létrehozó elektromotoros erőt
minden különösebb nehézség nélkül kiszámíthatjuk. A legegyszerűbb
eljárás, ha mágnessel együttforgó koordináta-rendszert használunk. Ha  a
forgó mágnes szögsebessége, akkor az új rendszerben a vezető 
szögsebességgel forog (a mágnes pedig nyugalomban van). Így most a
nyugvó mágnes által létrehozott, adott  mágneses térben egy mozgó
vezetőnk van; a vezető által létrehozott tértorzítást elhanyagoljuk. A (
(63,3)) szerint a vezető végei között ható elektromotoros erő:

7.79. egyenlet - (63,9)

ahol az integrált a vezető hosszára kell kiterjeszteni. Ez a képlet adja meg a
keresett megoldást.

Feladatok



1. Határozzuk meg homogén állandó mágneses térben egyenletesen forgó
vezető gömb  mágneses momentumát és határozzuk meg a gömbre
ható forgatónyomatékot!

Megoldás. Legyenek  a külső mágneses tér komponensei egy
rögzített koordináta-rendszerben (amelynek  tengelye az 
szögsebességvektor irányába mutat). A gömbbel együttforgó 
koordináta-rendszerben a mágneses tér összetevői:

vagy komplex alakban:

Így a - és -tengelyek irányában  frekvenciájú, változó tér hat, és a tér
által indukált mágneses momentum

ahol  a gömb komplex mágneses polarizálhatósága, amelyet az S.59. §
első feladatában határoztunk meg. A  tengely irányában a mágneses tér
állandó, ezért nem hoz létre mágneses momentumot, ha . A rögzített
koordináta-rendszerben a mágneses momentum komponensei:

Így ebben a feladatban  és  a gömb mágneses momentumának az  és 
 vektorok síkjába eső, ill. arra merőleges összetevőjét határozzák meg.

A gömbre ható forgatónyomaték . A forgatónyomaték
komponensei a rögzített rendszerben:



A térben forgó gömb feladatának visszavezetése a változó térbe helyezett
nyugvó gömb problémájára teljesen természetes az S.59. §. 1. feladatának
végén tett megjegyzésünk fényében Figyeljük meg ennek az analógiának
egy érdekes szempontját: a változó mágneses tér  frekvenciájának
növelésekor a tér kiszorul a gömbből, és az  határesetben az összes
erővonal „körülfolyja” a gömböt, nem hatolva be annak belsejébe;
ugyanilyen módon szorul ki a gyorsan forgó gömbből is a forgástengelyre
merőleges mágneses tér.

2. Határozzuk meg a mágnesezettség irányával megegyező tengely körül
egyenletesen forgó, homogén módon mágnesezett gömb pólusa és
egyenlítője között (lásd a fig39. ábrát) keletkező egypólusú indukció
elektromotoros erejét!

Megoldás. Amikor a gömb saját mágnesezettségi iránya körül forog,
állandó teret hoz létre, és tekintettel arra, hogy a gömb belsejében nincsenek
áramok, a ( (63,6)) egyenletből azt kapjuk, hogy . Ezért az 

 zárt görbe mentén (lásd a fig39. ábrát)  integrálja nulla lesz,
következésképpen az  menti integrált a ( (63,9)) formulában a gömb
belsejében fekvő  vonal menti integrállal helyettesíthetjük. Tekintettel
arra, hogy az  és  irányok megegyeznek, a forgástengely  szakasza
mentén az integrál nulla lesz, és az  sugár menti integrál (mivel  és 
irányai megegyeznek a gömb belsejében) azt adja, hogy

(  a gömb sugara,  a mágneses indukció a gömbben). Egy homogénen
mágnesezett gömbben (ha nincs jelen külső tér), az indukció és a
mágnesezés kapcsolatát a  [lásd ( (8,1))] és a 
egyenletek határozzák meg, amiből . Bevezetve a gömb 
teljes mágneses momentumát, végül a következőt kapjuk:



3. Határozzuk meg egy zárt, lineáris áramkörben folyó össztöltést, amikor a
körön keresztülmenő. mágneses fluxus egy ( ) állandó értékről –
tetszőleges ok miatt – egy másik ( ) állandó értékre változik!

Megoldás. A keresett össztöltés a  integrál, ahol  a zárt
áramkörben keletkező indukált áram. Matematikai szempontból ez az
integrál a  függvény  frekvenciájú Fourier-komponense, ezért az
elektromotoros erő ugyanolyan komponensével a következő kapcsolatban
van:

[lásd ( (61,3))]. Ha ide beírjuk a (  az áramkör egyenáramú
ellenállása) és  összefüggéseket, a következőt kapjuk:

 

[221] Lásd a II. 24. §-t. Az elektronios és a mágneses térerősségek
mikroszkopikus értékei helyébe ezek  átlagolt értékei lépnek.

[222] Ebből a formulából látható, hogy egy mágneses térben mozgó
vezetőben a  idő alatt fejlődő járulékos hő: ,
ahol  a  idő alatti elmozdulás. Ez a mennyiség egyenlő és
előjelében ellenkező azzal a végzett munkával, amit az  térfogati
erők végeznek a vezetőn ugyanezen  idő alatt. Ez magyarázza meg a
S.35. §-ban említett látszólagos ellentmondást.



64.§. Áramgerjesztés gyorsítással
Amikor az előző paragrafusban a vezető mozgását vizsgáltuk,
elhanyagoltuk a gyorsítás (ha ilyen van) lehetséges hatását. Egy fém
gyorsuló mozgása a vezetési elektronokra ható inereiaerő megjelenésével
ekvivalens. Ha  a vezető gyorsulása és  az elektron tömege, akkor ez az
erő . Ez az erő ugyanúgy hat az elektronra, mint ahogy egy 
elektromos térerősség hatna, ahol  az elektron töltése. Így a gyorsuló
mozgást végző fémben a vezetési elektronokra ható effektív elektromos
térerősség

7.80. egyenlet - (64,1)

Ennek megfelelően, az áramsűrűség

7.81. egyenlet - (64,2)

Ha a ( (64,1)) egyenletből -vel fejezzük ki -t, és a

egyenletbe helyettesítjük (mindenütt feltételezve, hogy ), akkor

7.82. egyenlet - (64,3)

Írjuk fel -t a



összeg alakjában, ahol  a transzlációs sebesség és  a test forgásának
szögsebessége. Idő szerint differenciálva, a gyorsulást kapjuk meg:

Az első két tag független -től, és nulla lesz, ha a koordináták szerint
differenciálunk. A harmadik tagot a következő alakban írhatjuk:

és ezért ennek a rotációja is nulla. Végül . Így, ha -t a (
(64,3)) egyenletbe helyettesítjük, kapjuk, hogy

vagy

7.83. egyenlet - (64,4)

ahol a

7.84. egyenlet - (64,5)

jelölést vezettük be.

Mivel  független a koordinátáktól, ezért a



egyenlet megőrzi alakját, ha benne -t -vel fejezzük ki:

7.85. egyenlet - (64,6)

Ha a ( (64,4))és ( (64,6)) egyenletekből -t kiküszöböljük, -re a
következő egyenletet kapjuk:

7.86. egyenlet - (64,7)

ami megegyezik azzal az egyenlettel, amelynek egy nyugalomban levő
vezetőben  tesz eleget.

A testen kívül a tér – ahol feltettük, hogy a hullámhossz a test méreteihez
képest nagy – a  egyenletet elégíti ki. Ugyanilyen egyenletet elégít
ki  is. Végül a vezető felületén -val együtt  is folytonos. Különbség
csak a végtelenbeli viselkedésben van:  itt nullához tart,  pedig a 

 véges határértékhez.

Így egy nem egyenletesen forgó test körül a változó  mágneses
térerősség meghatározásának a feladata ekvivalens egy

7.87. egyenlet - (64,8)

homogén külső mágneses térben nyugvó test körüli,  térerősség
meghatározásának a feladatával. A vezetőn kívül a keresett  teret
megkapjuk, ha  kivonjuk ez utóbbi feladat  megoldásából.

Az ily módon keletkező mágneses tér, mint minden más változó tér is,
magában a vezetőben elektromos áramokat indukál. Egyszeresen
összefüggő test esetén ezek az áramok mágneses momentum formájában



nyilvánulnak meg. Egy nem egyenletesen forgó gyűrűben az effektus
elektromotoros erő keletkezésére vezet (Stewart–Tolman-effektus) .

Az a tény, hogy a ( (64,8)) formulában maga a szögsebesség jelenik meg és
nem az idő szerinti deriváltja, félreértésre adhat okot. Ezért emlékeztetünk
arra, hogy az egész vizsgálat, és ezzel együtt a ( (64,8)) mennyiségek fent
említett értelmezése is kizárólag nercegyenletes forgásra vonatkozik.
Valóban, állandó  mellett a ( (64,7)) egyenletet a végtelenben megkövetelt
feltétellel a  érték azonosan kielégíti; ekkor a ( (64,5)) definíciónak
megfelelően . Ami a giromágneses effektus (36. §) következtében
egyenletes forgáskor keletkező mágneses teret illeti, az egy általunk itt
figyelembe nem vett kis mennyiség.

Megjegyezzük még, hogy eltekintettünk a testnek attól a deformációjától is,
amely a nemegyenletes forgáskor keletkezik. Nyilvánvaló, hogy ennek a
deformációnak a figyelembevétele nem tükröződne az effektuson, ha a
szögsebesség jellemző időbeli változása nagy a vezetési elektronok
relaxációs idejéhez képest (amit fel is tételeztünk). Valóban, a vezetőben
folyó elektromos áramot a  összeg gradiense okozza, ahol  a tér
potenciálja, és  a vezetési elektronok kémiai potenciálja (lásd a S.26. §-t).
Az inhomogén deformáció  gradiensére vezet, azonban ezt az 
állandó termodinamikai egyensúlyi feltétel következtében keletkező
elektromos tér kompenzálja.

Feladatok

1. Határozzuk meg a nemegyenletesen forgó,  sugarú gömb mágneses
momentumát! Feltesszük, hogy a forgássebesség olyan kicsi, hogy a
behatolási mélység .

Megoldás. A gömb mágneses momentuma a ( (64,8))-beli  térben

ahol  egy olyan operátor, amelynek hatását a  függvény Fourier-
komponenseire az S.59. §. 1. feladatában kapott formulák határozzák meg.
A -nak megfelelő  frekvenciájú komponensekre



Ez a formula, ha átírjuk az

alakba, már nem tartalmazza explicit formában -t, és ezért magukra az 
 és  függvényekre is érvényes (feltételezzük, hogy a Fourier-

sorfejtés főleg olyan tagokat tartalmaz, amelyek frekvenciái kielégítik a
fenti feltételt).

2. Határozzuk meg azt az össztöltést, amely egy vékony, kör alakú
gyűrűben folyik, amikor a síkjára merőleges tengely körüli egyenletes
forgása megszűnik!

Megoldás. A S.63. §. 3. feladatában kapott formulában  a ( (64,8))-beli 
tér fluxusa lesz. Az átfolyó teljes töltés, amíg a szögsebesség ( -tól -ig
változik:

(  a gyűrű sugara,  a vezető térfogata).

3. Határozzuk meg a köralakú szupravezető gyűrűben folyó áramot, amely
a gyűrű egyenletes forgásának megszüntetésekor keletkezik!

Megoldás. Abból a feltételből, hogy a gyűrűn keresztülhaladó teljes
mágneses fluxus állandó [lásd ( (54,5))], kapjuk, hogy

(  értékére nézve lásd a 6. fejezet 4. lábjegyzetét).



8. fejezet - VIII. fejezet
MAGNETO-HIDRODINAMIKA

65.§. Folyadékok mozgásegyenletei
mágneses térben
Ha folyékony (vagy gáznemű) vezető közeg mágneses térben van, akkor a
közeg hidrodinamikai mozgásakor a közegben elektromos terek
indukálódnak, és elektromos áramok jönnek létre. Az áramokra azonban
mágneses térben olyan erők hatnak, amelyek jelentős hatással lehetnek a
folyadék mozgására. Ezek az áramok ugyanakkor magát a mágneses teret is
megváltoztatják. Így a mágneses és a hidrodinamikai jelenségek
kölcsönhatásának bonyolult képe bontakozik ki, amelyet a téregyenleteknek
és a folyadék mozgásegyenleteinek együttes rendszere alapján kell
vizsgálni.

A magneto-hidrodinamika alkalmazási körébe – a folyékony fémektől a
kozmikus plazmáig – nagyon eltérő fizikai rendszerek tartoznak. A
különböző konkrét rendszerekben felmerülő specifikus feltételeket nem
fogjuk tárgyalni. Csak arra mutatunk rá, hogy a rnagneto-hidrodinamika szó
szerinti értelemben vett alkalmazhatóságához magától értetődően
szükséges, hogy a vizsgált mozgásra jellemző távolságok és időközök
nagyok legyenek az áramhordozók (elektronok, ionok) megfelelő átlagos
szabad úthosszához, illetve az ehhez szükséges időhöz képest. Bizonyos
esetekben azonban az ideális gáz magneto-hidrodinamikai egyenleteivel
formálisan megegyező egyenletek leírhatják egy nagy átlagos szabad
úthosszú közeg mozgását is. Ilyen helyzet áll elő például nernegyensúlyi
állapotú plazmában, amikor az elektronok hőmérséklete sokkal nagyobb,
mint az ionok hőmérséklete (lásd X. 38. §).



Azoknak a közegeknek a mágneses permeabilitása, amelyekről a rnagneto-
hidro-dinamikában szó van, kevéssé különbözik -től, és az eltérésnek
nincs jelentősége az itt tanulmányozott jelenségeknél. Ezért ebben a
fejezetben végig a  feltevéssel élünk.[223]

Először a magneto-hidrodinamikai egyenletrendszert olyan feltételek
mellett állítjuk fel, amikor az összes disszipációs folyamat elhanyagolható;
azaz ideális folyadékra. Ez azt jelenti, hogy nem vesszük figyelembe sem a
viszkozitást, sem a hővezetési folyamatokat, sem a közeg  elektromos
vezetőképeSségének véges voltát; ez utóbbit végtelennek tekintjük.

Ha a ( (63,7)) egyenletekben elvégezzük a  helyettesítést, akkor

A hidrodinamikai egyenletek tartalmazzák a

8.1. egyenlet - (65,3)

kontinuitási egyenletet (ahol  a folyadék sűrűsége), és, a

Euler-egyenletet , ahol  a külső erőknek, a jelen esetben az
elektromágneses erőknek a térfogati sűrűsége. A ( (35,4)) összefüggésnek
megfelelően,

Így a folyadék mozgásegyenlete a következő alakot ölti:

8.2. egyenlet - (65,4)



Ezekhez az egyenletekhez még hozzá kell vennünk a

8.3. egyenlet - (65,5)

állapotegyenletet, amely a folyadék nyomása, sűrűsége és hőmérséklete
között állapít meg összefüggést, valamint az entrópiamegmaradás
egyenletét:

8.4. egyenlet - (65,6)

amely a mozgás adiabatikus voltát fejezi ki, ha nincs disszipáció; itt  a
folyadék egységnyi tömegének az entrópiája, és

az „anyagi” deriváltat jelöli, amely meghatározza egy mennyiség
változását, amikor a folyadék mozgó részecskéivel együtt elmozdulva
vizsgáljuk.

A ( (65,1))–( (65,6)) egyenletek az ideális folyadék magneto-
hidrodinamikai egyenleteinek teljes rendszerét alkotják.

Mint ismeretes, az Euler-egyenletet – a kontinuitási egyenlet
felhasználásával – olyan alakban írhatjuk, amely az impulzusmegmaradás
törvényét fejezi ki:

8.5. egyenlet - (65,7)



ahol  az impulzusáram-sűrűség tenzora (lásd VI. 7. §). Külső erők
hiányában:

Ha a ( (65,4)) egyenletben az utolsó tagot a

egyenlet segítségével átírjuk, és azt is figyelembe vesszük, hogy
; azt kapjuk, hogy a magneto-hidrodínamikában

8.6. egyenlet - (65,8)

A  tenzorhoz hozzáadódik a Maxwell-féle feszültségtenzor , amint
annak lennie is kell.

A szokásos hidrodinamikában az energiamegmaradás törvényét a következő
egyenlet fejezi ki:

ahol , és  a folyadék egységnyi tömegének belső energiája és
entalpiája; ez az egyenlet automatikusan következik a mozgásegyenletekből
(lásd VI. 6. §). Amikor mágneses tér van jelen a vezető közegben, akkor az
energiasűrűséghez hozzáadódik a  mágneses energia, az energiaáram-
sűrűséghez pedig az  Poynting-vektor . Ez utóbbiban -t 

-val kell kifejezni az

8.7. egyenlet - (65,9)



összefüggés segítségével, amely a ( (63,2)) formulából adódik, ha 
(és  véges).[224]Így a magneto-hidrodinamikában az energiamegmaradást a
következő egyenlet fejezi ki:

8.8. egyenlet - (65,10)

ahol az energiaáram-sűrűség

8.9. egyenlet - (65,11)

Ez az egyenlet közvetlen számítással is könnyen ellenőrizhető.

A leírt magneto-hidrodinamikai egyenletrendszer azon alapul, hogy
elhanyagoltuk a Maxwell-egyenletekben az eltolási áramot . Ez a következő
feltételezést jelenti:

8.10. egyenlet - (65,12)

Ha -t -val fejezzük ki ( (65,9))-nek megfelelően, innen a

8.11. egyenlet - (65,13)

feltételt kapjuk, ahol és  az adott mozgásra jellemző hosszúság- és
időparaméterek. A ( (65,2)) egyenletből az  becsléssel rendelkezünk,
és ekkor( (65,13))-ból a  feltételt kapjuk, azaz a mozgásnak
nemrelativisztikusnak kell lennie (amit kezdettől fogva feltételeztünk).



Ugyanakkor a ( (65,4)) egyenletből vett  becslés a ( (65,13))
feltétellel együtt a mágneses tér nagyságára a

8.12. egyenlet - (65,14)

feltételt adja.

Figyeljük meg, hogy a ( (65,10)) egyenlet bal oldalán nem szerepel az 
 elektromos energia, a ( (65,7)) egyenlet bal oldalán pedig az

elektromágneses tér  impulzusa. Ez közvetlen következménye annak,
hogy az eltolási áramot elhanyagoltuk. Az, hogy az elektromos energia a
mágneses energiához képest kicsiny, az  egyenlőtlenségnek
felel meg; az pedig, hogy  kicsiny -hez képest,
éppen a ( (65,14)) egyenlőtlenség.

Térjünk vissza a ( (65,2)) egyenlethez; ennek fontos szemléletes
magyarázatot adhatunk (H. Alfvén , 1942). Bontsuk fel az egyenlet jobb
oldalán a rotáció alatti kifejezést, és ha felhasználjuk még, hogy ,

Ha ide behelyettesítjük a ( (65,3)) kontinuitási egyenletnek megfelelően,
hogy

akkor a tagok egyszerű átrendezése után a következőt kapjuk:

8.13. egyenlet - (65,15)



Ezek után vizsgáljunk egy „folyadékvonalat” , azaz egy olyan vonalat,
amelyik együtt mozog a vonalat képező folyadékrészecskékkel. Legyen 
ennek a vonalnak a hosszeleme; határozzuk meg, hogyan változik ez az
időben! Ha  a folyadék sebessége a  elem egyik végénél, akkor a
folyadék sebessége a  elem másik végénél: . Ezért a  elem 

 idő alatt -vel változik, azaz

Látjuk, hogy a  és a  vektorok időbeli változását ugyanolyan
egyenlet adja meg. Ebből következik, hogy ha a kezdeti időpillanatban
ezeknek a vektoroknak az iránya megegyezik, akkor a továbbiakban is
párhuzamosak maradnak, és a vektorok nagyságának az aránya is ugyanaz
marad. Más szavakkal: ha két végtelen közeli folyadékrészecske ugyanazon
az erővonalon van, akkor ugyanazon erővonalon maradnak a továbbiakban
is, és a  érték arányos lesz a részecskék közötti távolsággal.

Áttérve a végtelen közeli pontokról olyan pontokra, amelyek egymástól
tetszőleges, véges távolságra vannak, arra a következtetésre jutunk, hogy
minden egyes erővonal azokkal a folyadékrészecskékkel mozog együtt,
amelyek az erővonalon fekszenek.

Azt mondhatjuk, hogy (ha ) a mágneses erővonalak úgy viselkednek,
mintha befagytak volna a folyadékba és együtt mozognak azzal. A 
mennyiség viszont minden egyes pontban arányosan változik a megfelelő
„folyadékvonal” megnyúlásával. Ha a mozgó folyadékot
összenyomhatatlannak tekintjük,  állandó, és ekkor maga a 
térerősség változik arányosan az erővonalak megnyúlásával.

Ezeknek az eredményeknek más, szemléletes aspektusa is van. Az
következik belőlük, hogy bármely zárt folyadékvonal mozgás közben nem
metsz át erővonalakat. Ez azt jelenti (lásd S.63. §), hogy egy tetszőleges
folyadékkontúr által kifeszített felületen áthaladó mágneses fluxus időben
változatlan.

 



[223] A magneto-hidrodinamika irodalmában ilyen feltételek mellett a
mágneses térerősséget -vel jelölik, hangsúlyozva ezáltal, hogy a 
átlagolt mikroszkopikus térerősségről van szó. Mi azonban itt a  jelölést
használjuk, a többi fejezettel (ahol a nemmágneses közegeket vizsgáltuk)
való egyöntetűség kedvéért.

[224] Ez a kifejezés a ( (63,1)) egyenletben szereplő  térerősség 
értékének felel meg abban a vonatkoztatási rendszerben, amely együtt
mozog a folyadék elemi térfogatával: ideális vezető közegben az
elektromos tér teljesen leárnyékolódik.



66.§. Disszipatív folyamatok a
magneto-hidrodinamikában
A közönséges hidrodinamikában a disszipatív folyamatokat három
mennyiség határozza meg: a két viszkozitási együttható, valamint a
hővezetési együttható. A magneto-hidrodinamikában ez a szám jelentősen
megnő, tekintettel az elektromos természetű új mennyiségek megjelenésére,
valamint arra, hogy minden egyes pontban  iránya kitüntet egy irányt,
amely megsérti a folyadék izotrópiáját. Most csak a legegyszerűbb esettel
foglalkozunk, nevezetesen, amikor a közeg összes kinetikus együtthatója
állandónak tekinthető, speciálisan, amikor ezek az együtthatók nem
függenek a mágneses tér irányától és nagyságától. Ekkor a szokásos  és 
viszkozitási és a  hővezetési együttható mindössze egyetlen
mennyiséggel, a  elektromos vezetőképességgel egészül ki[225]

Az a hipotézis, hogy a kinetikus együtthatók függetlenek a mágneses tértől,
meghatározott feltételek teljesülését követeli meg, amelyek lényegesen
korlátozzák az egyenletek alkalmazhatósági területét az ideális folyadék
magneto-hidrodinamikai egyenleteihez képest. Így, az áramhordozók
szabad úthosszának a mágneses térben leírt pályájuk görbületi sugarához
képest kicsinek kell lennie; más szavakkal: az ütközési frekvenciának kell
nagynak lennie az áramhordozók Larmor-frekvenciájához képest. Ez a
feltétel megsérül túlságosan ritkított közegben vagy túlságosan erős
mágneses térben.[226]

A viszkozitás és az elektromos vezetőképesség figyelembevételével a (
(65,2)) egyenletet a ( (63,7)) teljes egyenlet helyettesíti

8.14. egyenlet - (66,1)

míg a ( (65,4)) magneto-hidrodinamikai Euler-egyenlet helyébe a



8.15. egyenlet - (66,2)

Navier–Stokes-egyenlet lép. Megjegyezzük, hogy a ( (66,1)) egyenlet nem
tartalmazza a viszkozitást, ezért az erővonalak „befagyási” tulajdonsága 

 esetén ideálisan vezető viszkózus folyadékokban is megmarad.

A ( (65,6)) adiabatikus egyenletet a hővezetési egyenlet helyettesíti. A
közönséges hidrodinamikában ez a következő alakú:

(lásd VI. 49. §). Az egyenlet bal oldala egy mozgó folyadékelem
térfogategységében az időegység alatt keletkező hőmennyiséget fejezi ki, a
jobb oldali kifejezés pedig az egységnyi idő alatt a térfogategységben
disszipált energia. Az itt szereplő első tag a viszkozitással kapcsolatos: 
a viszkózus feszültségtenzor:

a második tag pedig a hővezetéssel kapcsolatos disszipációt adja. Vezető
folyadék esetében a Joule-hőt is figyelembe kell vennünk. Ez az egységnyi
térfogatra vonatkoztatva a következővel egyenlő:

Ezért a hőterjedési egyenlet a magneto-hidrodinamikában a következő
alakú lesz:

8.16. egyenlet - (66,3)



Az impulzusáram-sűrűség tenzora kiegészül a viszkózus
feszültségtenzorral:

8.17. egyenlet - (66,4)

A hőáramsűrűséget pedig most a következő kifejezés adja:

8.18. egyenlet - (66,5)

ahol  a  komponensekkel megadott vektor. Az itt szereplő
kiegészítő tagok a viszkozitással, a hővezetéssel, valamint az elektromos
vezetőképességgel vannak kapcsolatban; az utolsó tag a ( (63,2))
kifejezésből vett  térerősségnek a Poynting-vektorba való
helyettesítésével adódik:

8.19. egyenlet - (66,6)

Az egyenletek némiképp egyszerűsödnek, ha a mozgó folyadékot
összenyomhatatlannak tekintjük. A kontinuitási egyenlet ekkor a 
egyenletre redukálódik, és a ( (66,2)) egyenletből eltűnik az utolsó előtti
tag. Felírjuk mégegyszer az összenyomhatatlannak tekintett folyadék
megfelelő egyenletrendszerét (a ( (66,1))–( (66,2)) egyenletekben célszerű a

 és a  tagokat a vektoranalízis ismert képletei
segítségével átalakítani):

8.20. egyenlet - (66,7)



8.21. egyenlet - (66,8)

8.22. egyenlet - (66,9)

(  a kinematikai viszkozitás). Ami a ( (66,3)) egyenletet illeti, nem
szükséges azösszenyomhatatlan folyadék mozgásának a megoldásához,
hacsak nem akarjuk speciálisan a folyadék hőmérsékleteloszlását
meghatározni.

A közönséges hídrodinamikában, mint ismeretes, be szokták vezetni a
Reynolds-számot , amely a mozgásegyenletekben fellépő víszkózus tagok
szerepét jellemzi a lconvekciós tagokhoz képest: , ahol  és 
az adott mozgó folyadék jellegzetes hosszúság- és sebességparaméterei.
Ezen szám mellett a magneto-hidrodinamikában bevezetjük a mágneses
Reynolds-számot ,

8.23. egyenlet - (66,10)

amely a ( (66,1)) egyenletben levő vezetési tagnak a szerepét jellemzi. Ez a
tág analóg a Navier–Stokes-egyenletben szereplő  taggal, és a 
mennyiség a mágneses tér „diffúziós együtthatójának” a szerepét játssza. 

 esetén ez a tag esetleg elhanyagolhatóvá válhat. Azonban arra a
kérdésre, hogy milyen esetekben hanyagolhatjuk el ténylegesen a
folyadékban fellépő disszipatív folyamatokat, nincs általánosan érvényes
válasz, mivel a megfelelő feltételek alapvetően függenek a mozgás konkrét
jellegétől: teljesen eltérőek például stacionárius és nemstacíonárius
mozgások esetében.



A rosszul vezető folyadékok ellenkező határesetében, amikor , a
magneto-hidrodinamikai egyenletrendszer lényegesen egyszerűsödik (Sz. I.
Braginszkij, 1959). Arról van szó, hogy ebben az esetben a mágneses tér
perturbációja a folyadék mozgása következtében kicsi. Ha a nemperturbált

 mágneses tér nem függ az időtől (amit a következőkben felteszünk),
akkor a  változást a mozgó folyadékban a ( (66,1)) egyenlet jobb oldalán
álló két tag összehasonlításából becsülhetjük:

amiből  és  esetén valóban . Elhanyagolva ezt a
változást, a  mágneses teret megegyezőnek vehetjük azzal ( ), amelyet a
vákuumban hoztak volna létre a külső források. Ekkor, tekintettel arra, hogy

 állandó, , azaz az elektromos térnek van
potenciálja, . A  potenciálra vonatkozó egyenletet a 
egyenletből kaphatjuk meg, amely azonosan kielégül, ha az eltolási áramot
elhanyagoljuk (azaz a  egyenlet következtében). Ha ide az
áramsűrűséget a

alakban behelyettesítjük, és figyelembe vesszük, hogy a perturbálatlan térre 
, akkor –  állandó esetén – a következő egyenletet kapjuk:

8.24. egyenlet - (66,11)

A másik egyenlet a Navier–Stokes-egyenlet :

8.25. egyenlet - (66,12)



(amit összenyomhatatlan folyadékra írtunk fel), amelyben a külső erők
térfogati sűrűsége:

8.26. egyenlet - (66,13)

A ( (66,11))–( (66,13)) egyenletek éppen a keresett rendszert alkotják.

 

[225] Az áram és az elektromos térerősség közötti összefüggés
termodinamikailag inhomogén, de minden egyes pontjában izotrop közeg
esetén tartalmazza még az  termoelektromos együtthatót (lásd a S.26. §-t)
is. Ha azonban ez az együttható állandó, akkor kiesik a
mozgásegyenletekből.

[226] A plazmára vonatkozó magneto-hidrodinamikai egyenletek kérdését,
amikor ezek a feltételek nem valósulnak meg, sorozat egy másik kötetében
(X. 58–59. §.) vizsgáljuk.



67.§. Magneto-hidrodinamikai
áramlás párhuzamos síkok között
Viszkózus vezető folyadék magneto-hidrodinamikai mozgásának tanulságos
példája a két párhuzamos, merev sík közötti térben végbemenő stacionárius
áramlás, amikor a sík irányára merőleges homogén  mágneses teret
alkalmazunk (J. Hartmann , 1937). Ez a mozgás a közönséges
hidrodinamikában ismeretes Poiseuille-áramlás legegyszerűbb analogonja.

Természetes feltenni, hogy a folyadéksebesség mindenhol ugyanolyan
irányú (  irány); a sebesség csak a  koordinátától függ, amelynek az
iránya merőleges a merev síkokra. Ugyanez vonatkozik a folyadék mozgása
következtében keletkező  longitudinális térerősségre is. A  nyomás
azonban -től is függ, mivel a mozgás irányában a nyomásgradiens tartja
fenn a stacionárius áramlást. A  egyenlet azonosan teljesül, a 

 egyenletből pedig következik, hogy  állandó . A (
(66,9)) egyenlet  komponensének megfelelően a

összeg csak  függvénye. Mivel  ugyanakkor -től független, ezért a 
 nyomásgradiens csak  függvénye lehetne, de ténylegesen –

tekintettel az x tengely menti homogenitásra– a  (  az 
hosszúságon bekövetkező nyomáscsökkenés) állandó értékkel egyenlő.

A ( (66,8))–( (66,9)) egyenletek  komponensei a következőket adják:



A merev felületeken a határfeltételek megkövetelik, hogy a viszkózus
folyadék sebessége zérus, és a mágneses térerősség tangenciális összetevője
folytonos legyen:

ahol  a merev síkok közötti távolság, és a  sík a határok között,
középen helyezkedik el. A ( (67,1))–( (67,2)) egyenletek megoldása, amely
kielégíti ezeket a feltételeket:

8.27. egyenlet - (67,3)

Itt az állandó  a folyadék sebessége a  síkban. Ennek kapcsolatát a
nyomás-gradienssel megkaphatjuk, ha ( (67,3))-at ( (67,2))-be
helyettesítjük. A folyadék sebessége a keresztmetszetre átlagolva:

8.28. egyenlet - (67,4)

A mágneses térnek a folyadék áramlására gyakorolt hatását a viszkozitás
hatásához képest a

8.29. egyenlet - (67,5)

mennyiség jellemzi (ezt a számot Hartmann-számnak nevezik). 
esetén

8.30. egyenlet - (67,6)



vagyis közönséges hidrodinamikai Poiseuille-áramlás adódik. Ha pedig 
, akkor

8.31. egyenlet - (67,7)

A mágneses tér növekedése símább sebességprofilt hoz létre a
keresztmetszet nagyobb részén, és csökkenti a mozgás átlagsebességét
(adott nyomásgradiens mellett); lényeges sebességcsökkenés a 
vastagságú fal melletti rétegekben van.

A folyadékáramlás  irányú elektromos tér megjelenéséhez vezet. A
stacionárius mozgásnak megfelelően, , amiből  állandó. A
folyadékban

sűrűségű áramok folynak. A folyadék keresztmetszetén áthaladó teljes
áramnak azonban nullával kell egyenlőnek lenni. Valóban, mivel
ugyanakkor , így

Ezért

amiből



8.32. egyenlet - (67,8)



68.§. Egyensúlyi konfigurációk
Állandó mágneses térben nyugvó ideális vezető folyadék (ítt plazmáról
fogunk beszélni) egyensúlyát a következő egyenletek írjákle:

Ezek közül az első nem más, mint a ( (65,4)) egyenlet a 
helyettesítéssel és a szemléletesség kedvéért bevezettük a mágneses térrel a
( (68,2)) Maxwell-egyenleten keresztül kapcsolódó elektromos
áramsűrűséget. Ebben a paragrafusban az egyensúlyi konfigurációk néhány
általános, a fentí egyenletekből következő tulajdonságát fogjuk
megvizsgálni, de a stabilitás bonyolult és szerteágazó kérdéseinek
tárgyalásába egyáltalán nem bocsátkozunk.[227]

Ha a ( (68,1)) egyenletet megszorozzuk skalárisan -val és -vel, kapjuk,
hogy

8.33. egyenlet - (68,4)

azaz a mágneses erővonalak és az áramvonalak mentén a nyomás deriváltja
nullával egyenlő. Más szavakkal: ezek a

8.34. egyenlet - (68,5)

felületeken helyezkednek el; ezeket mágneses felületeknek nevezik. Elvben
minden mágneses felület lehetne egyensúlyi konfiguráció határa.[228]



A ( (68,1))–( (68,2)) egyensúlyi egyenletek a következő formában is
felírhatók:

8.35. egyenlet - (68,6)

ha a ( (65,7))–( (65,8)) impulzusmegmaradási egyenlet formájában felírt
mozgásegyenletekből indulunk ki. Miután megszoroztuk ezt az egyenletet 

-val, integráljuk egy zárt felülettel határolt térfogat szerint! Ha
parciálisan integrálunk és figyelembe veszszük, hogy , kapjuk,
hogy[229]

8.36. egyenlet - (68,7)

( (68,6))-ból a  kifejezést behelyettesítve, ez az egyenlet a következő
alakotölti:

8.37. egyenlet - (68,8)

(S. Chandrasekhar , E. Fermi , 1953).

Legyen a plazma egy meghatározott, véges térfogatban, amelyen kívül a
nyomás , és ezen meghatározott térfogaton kívül nincs a térnek
semmiféle forrása járammal rendelkező szilárd vezető). Ekkor a plazmától
távol a tér -nek megfelelően csökken, és ha az integrálást az egész
térre kiterjesztjük, akkor a felület szerinti integrál nulla lesz. Azonban a 

 nyilvánvalóan pozitív mennyiség integrálja nem lehet nulla.
Ebből következik, hogy külső forrásokból származó mágneses tér
hiányában véges kiterjedésű egyensúlyi konfiguráció nem létezhet. Ilyen
források jelenléte esetén viszont a ( (68,8)) egyenlet jobb oldala a források



felületére vett integrálra vezet, és a feltételt elvben kielégíthetjük (V. D.
Safranov , 1957).

Vizsgáljuk a legegyszerűbb végtelen konfigurációt, a végtelen hosszú
henger alakú plazmafonalat (vagy pinchet[230]), amely hosszirányban
homogén. Az  hengerkoordináták rendszerében (ahol a  tengelyt a
plazmafonal tengelye mentén vesszük fel) a fonalban levő összes
mennyiség csak az  koordinátától függ. A  radiális komponensnek
nullának kell lenni; ellenkező esetben ugyanis a

egyenlet következtében végtelennek kellene lennie, ha . Ugyanez
vonatkozik -re, a ( (68,2))-ből közvetlenül következő  egyenlet
alapján.

A ( (68,2)) egyenlet, komponensekben felírva, a következőt adja:

A második formulából:

8.38. egyenlet - (68,9)

Ezután a ( (68,1)) egyenlet a következő alakú lesz

8.39. egyenlet - (68,10)

Itt két, lényegesen különböző speciális eset lehetséges. Az egyikben (ezt z-
pinchnek nevezik) . Ha megszorozzuk a ( (68,10)) egyenletet 



-tel és integráljuk  szerint -tól a plazmafonál a sugaráig (a 
határfeltétellel), akkor az egyensúlyi feltételt a következő alakban kapjuk:

8.40. egyenlet - (68,11)

ahol  a fonál menti teljes áram (W. Bennett , 1934). Az egyensúlyi
konfiguráció fenntartását ebben az esetben a longitudinális áram tere
biztosítja.

A másik esetben (theta-pinchg[231]): . A ( (68,10)) egyenletből
ebben az esetben

8.41. egyenlet - (68,12)

ahol  longitudinális mágneses tér a plazmafonálon kívül. A plazma
fenntartását itt a külső longitudinális tér biztosítja.

Egy tetszőleges, a geometriai térben véges, tengelyszimmetrikus
konfigurációban a  és  komponensek különböznek nullától (toroidális
konfigurációban). Ezenkívül az összes mennyiség most nemcsak -től,
hanem -től is függhet. A ( (68,1))–( (68,3)) komponensekben felírt
egyenletek most a következő alakot öltik:

8.42. egyenlet - (68,13)

8.43. egyenlet - (68,14)



8.44. egyenlet - (68,15)

Ezen egyenleteknek már a ( (68,1)) vektoriális felírásból is nyilvánvaló
következménye: ha az áramsűrűség eloszlása azimutális ( ),
akkor a mágneses tér meridionális ( ). Ha pedig a mágneses tér
azimutális, akkor erősebb állítást is tehetünk: az áramsűrűség nem csak
meridionális, de az egész egyensúlyi konfiguráció is csak z-pinch lehet (

és  független -től); erről könnyen meggyőződhetünk, ha (
(68,13)) első két egyenletéből -t kiküszöböljük, majd ezután felhasználjuk
a többi egyenletet.

A ( (68,13))–( (68,15)) egyenletrendszért egy egyenletre redukálhatjuk (V.
D. Safranov , 1957; H. Grad 1958).

Ebből a célból vezessük be a következő mennyiségeket:

8.45. egyenlet - (68,16)

azaz a mágneses fluxust és a  tengelyre merőleges  sugarú körön
keresztülfolyó teljes áramot. Ezekből a definíciókból, valamint a 
és a  egyenletek alapján, a térerősség és az áramsűrűség
meridionális komponensei:

8.46. egyenlet - (68,17)

Ezek a kifejezések azt mutatják, hogy , ill.  gradiense ortogonális a
mágneses erővonalakra, ill. az áramvonalakra. Ha visszaemlékezünk a (



(68,5)) felületekről a paragrafus elején mondottakra, akkor arra a
következtetésre jutunk, hogy a és a  mennyiségek a mágneses
felületeken állandóak, és ezáltal a  mennyiségek közül bármelyik
kettőt kifejezhetjük a harmadik függvényeként. Speciálisan,

8.47. egyenlet - (68,18)

A térerősség és az áramsűrűség azimutális komponenseit -vel és -vel
fejezhetjük ki; a ( (68,14)) egyenlet segítségével:

8.48. egyenlet - (68,19)

Végül, ha a kapott kifejezéseket a ( (68,13)) első egyenletébe helyettesítjük,
akkor megkapjuk a keresett egyenletet:

8.49. egyenlet - (68,20)

Megadva egy konkrét (tetszőlegesen választott) és  függést, és
megoldva ezt az egyenletet, egy bizonyos, elvben lehetséges egyensúlyi
konfigurációt kapunk. Ebben a konfigurációban a térerősség, valamint az
áramsűrűség eloszlását a ( (68,17))és ( (68,19)) képletek határozzák meg, a
mágneses felületeket pedig a  felületek adják.

Illusztrációképpen tekintsük a

8.50. egyenlet - (68,21)



kifejezést, amely a ( (68,20)) egyenlet megoldása, amikor állandó,
és állandó; állandók és

Ez a megoldás a toroidális konfigurációt írja le, amely egymásba
skatulyázott,  tórusz alakú mágneses felületekből áll; ezek
bármelyikét vehetjük a  plazmahatárnak. A legbelső felület egyetlen
vonallá degenerálódik: az  körré; ezt a vonalat mágneses
tengelynek nevezik. A mágneses tengely közelében

Így, ha  és , akkor a tengely közelében a mágneses felületek
keresztmetszetei ellipszis alakúak. Amikor a tengelytől távolodunk, 
növekszik, a nyomás pedig csökken. A  felületen – a plazma határán –
kívül az egyensúly fenntartásához olyan mágneses tér szükséges, amelyet a
( (68,20)) egyenlet határoz meg jobb oldalának nulla értéke mellett, a 
függvény és a normális mentén vett deriváltjának folytonossági
határfeltételeivel.

 

[227] A magneto-hidrodinamika keretében erre a kérdésre vonatkozó
alapvető eredményeket B. B Kadomcev : Gidromagnitnaja usztojcsivoszty
plazmy c. cikkében találhatjuk meg a Voproszy teorpi plazmy, 2,
MOSZKVA, 1963 gyűjteményes kötetben.

[228] A  nyomást a ( (68,1))–( (68,2)) egyenletek csak egy tetszőleges,
additív állandó erejéig határozzák meg. Ezért egy tetszőleges mágneses
felület lehet a  felület.

[229] Ez a revezetés hasonló a viriáltétel ismert levezetéséhez (lásd II.
34. §.).



[230] Az angol to pinch – összenyomni – szóból.

[231] Az elnevezés a hengerkoordinátáknál szereplő szögtől ered, amelyet
gyakran -val jelölnek.



69.§. Magneto-hidrodinamikai
hullámok
Vizsgáljuk meg kis perturbációk terjedését homogén, állandó  mágneses
térben levő homogén vezető közegben! A folyadékot ideálisnak tekintjük,
azaz a folyadékban fellépő összes disszipációs folyamatot elhanyagoljuk.
[232]

A ( (65,1))–( (65,4)) magneto-hidrodinamikai egyenletrendszerből indulunk
ki. Ami a ( (65,6)) adiabatikus egyenletet illeti, az csupán annyit mond,
hogy ha a perturbálatlan közeg homogén akkor a perturbált közegben is 

 lesz, azaz a mozgás izentro-pikus.

Tegyük fel, hogy

ahol a  index a mennyiségek állandó egyensúlyi értékét jelöli, 
pedig a mennyiségek kis megváltozása a hullámban. A  sebesség, amely
egyensúlyban nulla, ugyanilyen rendű kicsiny mennyiség. Tekintettel arra,
hogy a mozgás izentropikus, a sűrűség és a nyomás változása a következő
összefüggésben van egymással:

ahol , a hangsebesség négyzete az adott közegben. A (
(65,1))–( (65,4)) egyenletekben elhanyagolva az elsőnél magasabb rendű
kicsiny mennyiségeket, a következő lineáris egyenletrendszert kapjuk:

8.51. egyenlet - (69,1)



Itt és a továbbiakban is a rövidség kedvéért elhagyjuk a  indexet az
egyensúlyiértékeknél.

Keressük ezeknek az egyenleteknek a megoldásait  síkhullám
alakjában. Ekkor a ( (69,1)) egyenletrendszer a következő algebrai
egyenletrendszerbe megy át:

8.52. egyenlet - (69,2)

a  egyenletből következő  egyenlőség automatikusan
teljesül,és külön nem kell figyelembe vennünk.

A ( (69,2)) első egyenlet azt mutatja, hogy a  vektor merőleges a 
hullámvektorra, amelynek irányát  tengelyként választjuk. A  és 
vektorokon keresztülmenő sík legyen az  sík. Ezenkívül bevezetjük a
hullám  fázissebességét. Ha -t a második egyenlet segítségével
kiküszöböljük a harmadik egyenletből, és az egyenleteket
komponensenként kiírjuk, akkor a következő egyenletrendszert kapjuk:

8.53. egyenlet - (69,3)

8.54. egyenlet - (69,4)



Az egyenleteket itt két csoportra osztottuk: az első csak a  és 
változókat tartalmazza, a második csak  és  változókat. Ebből
következik, hogy a változók ezen két csoportjának perturbációi egymástól
függetlenül terjednek. Ami a sűrűség – és vele együtt a nyomás –
perturbációit illeti, együtt terjednek a  perturbációkkal, lévén -
szel a következő a kapcsolatuk:

8.55. egyenlet - (69,5)

( (69,3)) két egyenletének kompatibilitási feltétele:

8.56. egyenlet - (69,6)

(az alábbiakban feltesszük, hogy , és ezért az abszolút érték jelét
elhagyjuk). Ezekben a hullámokban a mágneses tér  komponense végez
rezgéseket, amely merőleges a terjedési irányra, valamint a állandó
térerősség irányára. -vel együtt oszcillál a , sebesség, és a kapcsolat
közöttük

8.57. egyenlet - (69,7)

Az  és  között a ( (69,6)) formulával adott kapcsolat (diszperziós
törvény ) lényegesen függ a  hullámvektor irányától:

8.58. egyenlet - (69,8)



A hullámok terjedésének fizikai sebességét, az ún. csoportsebességet a
 derivált adja. Jelen esetben a csoportsebesség

8.59. egyenlet - (69,9)

és ez nem függ a  iránytól; a hullám terjedési iránya, amely a hullám
csoportsebességének az irányaként értendő, megegyezik a  térerősség
irányával. Ezeket a hullámokat Alfvén-hullámoknak nevezik (H. Alfvén
1942), a ( (69,6)) sebességet pedig Alfvén-sebességnek .

Most térjünk rá a ( (69,4)) egyenletek által leírt hullámok tárgyalására;
ezeket magnetoakusztikus hullámoknak nevezik. A ( (69,4)) egyenletek
determinánsát képezve és azt nullával téve egyenlővé, -re kapunk egy
másodfokú egyenletet, amelynek gyökei:

8.60. egyenlet - (69,10)

Így a hullámoknak még két típusát kapjuk a ( (69,10)) képletben szereplő
és  előjelnek megfelelően, amelyeket gyors és lassú magnetoakusztikus
hullámoknak neveznek.

Abban a határesetben, amikor , teljesül , és a ( (69,4))
egyenletekből következik, hogy . Más szavakkal: a gyors
magnetoakusztikus hullámok ebben a határesetben az  sebességgel
terjedő közönséges hanghullámokba mennek át. A gyenge transzverzális tér
a hullámban -szel a következő kapcsolatban van:



Ugyanebben a határesetben a lassú magnetoakusztikus hullámok sebessége
megegyezik az  Alfvén-sebességgel. Emellett

mint az első típusú hullámban, csak más polarizációval: a  és  vektorok
a  és  vektorokon keresztülmenő síkban fekszenek, és nem az erre
merőleges síkban.

Összenyomhatatlan folyadékokban – ami formálisan az 
határátmenetnek felel meg – a hullámoknak csak egy típusa marad meg: két
független polarizációs irányú Alfvén-hullám . A diszperziós törvényt ezekre
a hullámokra vonatkozóan a ( (69,8)) összefüggés adja meg, ahol a  és 
vektorok merőlegesek a hullámvektorra és a kapcsolat köztük:

8.61. egyenlet - (69,11)

Azt a tényt, hogy longitudinális mágneses térben a folyadék transzverzális
elmozdulásai hullámok alakjában terjednek a folyadékban, szemléletesen
értelmezhetjük. Tekintettel a mágneses erővonalak „befagyására” , a
folyadékrészecskék transzverzális elmozdulása az erővonalak
meghajlásához vezet; ennek eredményeképp megfeszülnek és bizonyos
helyeken összesűrűsödnek. A mágneses térben ható erők – amelyek a
Maxwell-féle feszültségtenzorral fejezhetők ki – természete azonban olyan,
mintha a mágneses erővonalak összehúzódni törekednének és ugyanakkor
taszítanák is egymást.[233] Ezért az erővonalak meghajlásakor
kvázirugalmas erők lépnek fel, amelyek arra törekszenek, hogy ismét
kiegyenesítsék az erővonalakat; ez vezet a rezgések keletkezésére.



40. ábra.

Térjünk vissza újra a ( (69,4)) és a ( (69,10)) formulákhoz, és vizsgáljuk
meg az ellenkező határesetet, amikor . Ekkor első közelítésben

Mivel ez a kifejezés -tól független, a csoportsebesség nagysága -vel
egyezik meg és  irányába mutat. Ebben a hullámban a  vektor merőleges

-ra (lásd a 40. ábrát), és abszolút értéke -nal kifejezve

Ebben a határesetben re a következő kifejezést kapjuk:

A csoportsebesség:

A  vektor ebben a hullámban -val antiparalel, és nagysága



 és  tetszőleges kapcsolata esetén mind , mind  a hullámvektor
irányától függ. Amikor a  és  közötti szög nő,  monoton nő,
ugyanakkor  monoton csökken. Könnyen belátható, hogy az

8.62. egyenlet - (69,12)

egyenlőtlenségek mindig érvényesek maradnak. Ha  párhuzamos -val,
akkor és  az és  mennyiségek közül a nagyobbal,
illetve a kisebbel egyenlő. Ha pedig  merőleges -ra,

8.63. egyenlet - (69,13)

és  valamint  nulla lesz; azaz csak a gyors magnetoakusztikai hullámok
maradnak meg.

Végül vizsgáljuk meg a magneto-hidrodinamika egyenleteinek tetszőleges
(nem feltétlen kicsi) amplitúdójú síkhullámú alakban adott két, egzakt
megoldását.

Ezen két megoldás közül az egyik az Alfvén-síkhullám összenyomhatatlan
folyadékban, amely  sebességgel terjed, tehát -től és -től csak az 

 kombinációban függ. Valóban tekintsük a ( (65,1))–( (65,4)) egzakt
egyenleteket. Összenyorahatatlart folyadék esetén a ( (65,3)) kontinuitási
egyenlet a  egyenletbe megy át, amiből  állandó, és az
általánosság korlátozása nélkül, a koordináta-rendszer megfelelő
megválasztásával  vehető. A  egyenletből következik, hogy 

 állandó. Ha  transzverzális komponensét -val jelöljük, akkor a (
(65,2)) és ( (65,4)) egyenletekből kapjuk, hogy



azaz az egzakt egyenletek automatikusan lineáris egyenletekre
redukálódnak, amelyek síkhullámot írnak le a ( (69,6)) fázissebességgel,
miközben a  és  vektorokat a ( (69,11)) összefüggés kapcsolja össze; a
hullámprofil, azaz a  függés tetszőleges. A ( (65,4)) egyenlet 
komponense:

és innen

8.64. egyenlet - (69,14)

ami meghatározza a hullámban a nyomásváltozás menetét.

A második eset a mágneses térre merőlegesen terjedő egyszerű síkhullám
(Sz. A. Kaplan és K. P. Sztanjukovics , 1954). Legyen most az  tengely a
tér iránya és az  tengely – az előzőkhöz hasonlóan – a hullám terjedési
iránya. Ekkor  és a  egyenlet automatikusan
teljesül. A ( (65,2))–( (65,4)) egyenletek pedig a következőketadják:

Az első két egyenletből következik – amint arról könnyen
meggyőződhetünk – hogy a  arány kielégíti a

vagy a  egyenletet, ahol a teljes derivált a mennyiség
megváltozását jelenti az adott folyadékelem elmozdulásakor. Ebből



következik, hogy ha a kezdeti időpillanatban  értékkel a folyadék
homogén volt, akkor a továbbiakban is  lesz. Ha a 
összefüggést behelyettesítjük a harmadik egyenletbe, akkor

8.65. egyenlet - (69,18)

Így a mágneses tér kiküszöbölődött az egyenletekből, és a feladat a (
(69,16))és a( (69,18)) egyenletek megoldására redukálódott. Ezek az
egyenletek azonban a közönséges hidrodinamika egydimenziós
mozgásegyenleteitől csak azállapotegyenletben különböznek: a valódi

 egyenlet helyett – adott  entrópia mellett – a

egyenletet kell alkalmazni. Ez a tény lehetővé teszi, hogy a magneto-
hidrodinamika itt vizsgált esetére átvigyük a közönséges hidrodinamika
minden eredményét. Speciálisan, átvehetjük az egydimenziós haladó
hullámokra vonatkozó egzakt megoldás képletelt (Riemann-féle megoldás –
egyszerű hullámok lásd VI. 94. §), ahol a hangsebesség szerepét

játssza, a ( (69,13)) képlettel megegyezésben.

Feladat

Határozzuk meg összenyomhatatlan folyadékban az Alfvén-hullámok
abszorbciós együtthatóját (feltéve, hogy ez kicsi)!

Megoldás. Egy hullám esetében az abszorbciós együtthatót a



kifejezés definiálja, ahol  az időegység alatt egységnyi térfogatban
átlagosan disszipált energia, és  a hullám átlagos energiaáram-sűrűsége. A
hullám amplitúdója -szel arányosan csökken a terjedés folyamán. A 
disszipációs energiát a ( (66,3)) egyenlet jobb oldala adja;
összenyomhatatlan folyadékban, az  tengely irányában terjedő hullámra
(aminek megfelelően )

A ( (66,5)) energiaáram-sűrűségben elhagyjuk a kis disszipációs tagot és
így

Felhasználva a ( (69,6)) és a ( (69,11)) összefüggéseket,
végeredményképpen kapjuk, hogy

 

[232] Az ilyen elhanyagolás jogosságának a feltétele az, hogy a hullámok
csillapodási együtthatója, amelyet ezen paragrafus feladatában számolunk
ki, kicsiny legyen.

[233] Valóban, az erővonal helyezkedjen el a  tengely mentén; ekkor a 
longitudinális feszültségben (lásd ( (65,8)) egyenlet) – egy  negatív
tag van, a  transzverzális komponensek pedig egy  pozitív tagot
tartalmaznak.



70.§. Határfeltételek szakadási
felületeken
Mint a közönséges hidrodinamika mozgásegyenletei, az ideális magneto-
hidrodinamikai közeg mozgásegyenletei is megengednek szakadásos
áramlásokat.

Hogy megvilágítsuk azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell a
szakadási felületen, vizsgáljuk meg ezen felületnek egy elemét és
használjunk ezzel együtt mozgó koordinátarendszert![234]

Mindenekelőtt, a szakadási felületen folytonosnak kell lennie a
tömegáramnak : az egyik oldalon belépő gázmennyiségnek egyenlőnek kell
lennie a felület másik oldalán kilépő gázmennyiséggel. Ez azt jelenti, hogy

ahol az 1 és 2 index a szakadás két oldalára vonatkozik, és az  index a
vektornak a felület normálisa irányába mutató összetevőjét jelöli. A
következőkben bármely mennyiségnek a szakadási felület két oldalára vett
értékkülönbségét kapcsos zárójellel fogjuk jelölni. Így

Folytonosnak kell lennie továbbá az energiaáramnak is. Ha felhasználjuk a (
(65,11)) kifejezést, akkor

Az impulzusáramnak is folytonosnak kell lennie. Ez a feltétel azt jelenti,
hogy , ahol  az impulzusáram-sűrűség tenzora ,  a felület
normálisának egységvektora. A ( (65,8)) egyenlet segítségével ezért a
következő egyenleteket kapjuk:



ahol a  index a vektoroknak a felület tangenciális irányába mutató
komponensét jelöli.

Végül a mágneses térerősség normális összetevője és az elektromos
térerősség tangenciális összetevője is folytonos. Ha a közeg
vezetőképessége végtelen, akkor az indukált elektromos térerősség: 

. Ezért az  feltétel azt adja, hogy

A következőkben célszerűbb lesz a gáz sűrűsége helyett a 
specifikus térfogatot használni, a szakadáson keresztülfolyó tömegáram
sűrűségét pedig -vel jelölni:

8.66. egyenlet - (70,1)

Tekintetbe véve és  folytonosságát, a többi határfeltételt a következő
alakban írhatjuk:

Ez az alapvető egyenletrendszer írja le a szakadásokat magneto-
hidrodinamikában .



 

[234] Ez a feltétel a koordináta-rendszert csak a felület normálisa irányába
mutató sebességét tekintve rögzíti. Az érintőleges sebességéhez azonban
még hozzáadhatunk egy tetszőleges állandó vektort.



71.§. Tangenciális és Alfvén-
szakadások
A közönséges hidrodinamikában, mint ismeretes, két különböző típusú
szakadás létezik: a lökéshullám és a tangenciális szakadás. A két típusú
szakadás fellépése matematikailag azzal van kapcsolatban, hogy bizonyos
határfeltételek két tényező szorzatának eltűnéseként írhatók fel, és a
szorzótényezőket külön-külön téve egyenlővé zérussal, két független
megoldást kapunk.

A magneto-hidrodinamika ( (70,2))–( (70,5)) egyenleteinek azonban
nincsenek ilyen tulajdonságai, és ezen az alapon azt gondolhatnánk, hogy a
szakadásoknak itt mindössze egy típusa létezik, amely felöleli a lehetséges
részeseteket. Valójában azonban az a helyzet, hogy itt is léteznek
alapvetően különböző szakadások, amelyek nem részesetei egymásnak (F.
Hoffmann , E. Teller, 1950).

Mindenekelőtt vizsgáljuk meg az olyan szakadásokat, amelyekben .
Ez azt jelenti, hogy , azaz a folyadék a szakadási felülettel
párhuzamosan mozog. Ha emellett , akkor a ( (70,2))( (70,5))
egyenletekből látható, hogy a sebességnek, a nyomásnak és a mágneses
térnek is folytonosnak kell lennie. A sűrűségnek viszont (és ezért az
entrópiának, hőmérsékletnek stb. is) tetszőleges ugrása lehet. Az ilyen
szakadás – amelyet kontakt szakadásnak nevezhetünk – egyszerűen két,
nyugalomban levő, különböző sűrűségű és hőmérsékletű közegnek a határa.

Ha viszont  mellett  is zérus, akkor a ( (70,2))–( (70,5)) négy
egyenletéből három azonosan teljesül, amiből már látható, hogy ez egy
különálló eset. Így olyan szakadások típusára jutunk, amelyeket, mint a
közönséges hidrodinamikában is, tangenciális szakadásnak nevezhetünk.
Egy ilyen szakadáson a sebesség is és a mágneses tér is érintőleges a
felületre, és mind nagyságuknak, mind irányuknak bármilyen ugrása
lehetséges:



8.67. egyenlet - (71,1)

A sűrűség ugrása is bármilyen értéket felvehet, de a nyomás ugrását 
ugrásához a ( (70,3)) egyenlet kapcsolja:

8.68. egyenlet - (71,2)

A többi termodinamikai mennyiség (entrópia, hőmérséklet stb.) ugrását és
 ugrásai alapján az állapotegyenlet határozza meg.

A szakadások másik típusát azok a szakadások képezik, amelyekben a gáz
sűrűségének nincs ugrása. Tekintettel a  fluxus folytonosságára, a
sűrűség folytonosságából közvetlenül következik, hogy a sebesség normális
összetevője is folytonos lesz:

8.69. egyenlet - (71,3)

Továbbá, a ( (70,5)) egyenletjobb oldalán a  térfogatot kihozhatjuk a
kapcsos zárójel elé, és ha closztjuk egymással a ( (70,5)) és ( (70,4))
egyenletet, kapjuk

8.70. egyenlet - (71,4)

Ezután a ( (70,4)) vagy a( (70,5)) egyenletből:

8.71. egyenlet - (71,5)



Írjuk a ( (70,2)) egyenletbe a  kifejezést; figyelembe véve, hogy 
 folytónos,és ha -et a ( (71,4)) alapján behelyettesítjük és a tagokat

átcsoportosítjuk, az egyenlet a következő alakba írhatóát:

A második tag – a ( (70,3)) egyenletnek megfelelően – zérus lesz és a (
(71,5)) egyenlet következtében a harmadik tag is, úgyhogy  marad,
azaz a sűrűséggel együtt a belső energia is folytonos. De mínden más
termodinamikai mennyiség két mennyiség –  és  – megadásával
egyértelműen meghatározott lesz, így mindegyik folytonos, többek között a
nyomás is. A ( (70,3)) egyenletből ekkor következik  azaz a  vektor
abszolút értékének folytonossága:

8.72. egyenlet - (71,6)

és  egyidejű folytonossága azt jelenti, hogy a  vektornak az
abszolútértéke is és a felület normálisával alkotott szöge is változatlan
marad.

A ( (71,3))–( (71,6)) képletek a vizsgált szakadások összes tulajdonságát
meghatározzák. A gáz termodinamikai mennyiségei folytonosak a
szakadási felületeken, a mágneses tér azonban, az abszolút értéket
változatlanul hagyva, elfordul a normális iránya körül. A  vektorral
együtt a sebesség érintő irányú komponense is – a ( (71,5)) egyenletnek
megfelelően – ugrást szenved, de  normális komponense folytonos,
és értéke

8.73. egyenlet - (71,7)



Az ilyen típusú szakadásokat Alfvén-szakadásoknak nevezik.

Megjegyezzük, hogy a koordináta-rendszer megfelelő megválasztásával
mindig elérhető, hogy az Alfvén-szakadási felület mindkét oldalán a gáz
sebessége párhuzamos legyen a mágneses térrel. Ennek eléréséhez elegendő
áttérni olyan új koordináta-rendszerre (lásd a 12. lábjegyzetet), amely az
eredeti rendszerhez képest

sebességgel mozog. Ebben az új rendszerben a szakadási felület mindkét
oldalam  három komponensének a megfelelő  komponensekkel vett
aránya ugyanaz:

8.74. egyenlet - (71,8)

Más szavakkal: egy ilyen koordináta-rendszerben a sebesség együtt fordul
el a mágneses térerősséggel, miközben a sebesség abszolút értéke és a
normálissal alkotott szöge változatlan marad.

A  sebesség ellenkező előjellel véve egyben a szakadás terjedési
sebessége a folyadékhoz képest. Ez a sebesség megegyezik az Alfvén-
hullámok  fázissebességével. Az a tény, hogy ez az egyezés bármilyen
Alfvén-szakadás esetében fennáll, bizonyos fokig véletlen, de amikor a
különböző mennyiségek ugrása a szakadáson kicsi, ilyen egyezésnek
feltétlenül fenn kell állnia. Valóban, ilyen szakadás egy gyenge perturbáció,
amelyben a  sebesség és a  mágneses térerősség egy kis növekményt
kap, amely merőleges a -n és -en (a felület normálisán) keresztülmenő
síkra. Ez a perturbáció éppen ahhoz a típushoz tartozik, amelynek 
fázissebessége van. Egy kismértékű perturbáció felületi frontjának fizikai
terjedési sebessége a csoportsebesség normális komponense, azaz a 



hullámvektor irányába eső komponense. Tekintettel azonban az  és 
közötti lineáris kapcsolatra

és ezért az említett komponens megegyezik az  fázissebességgel.

Bár a tangenciális és az Alfvén-szakadások két különböző típusát jelentik a
szakadásoknak, léteznek olyan szakadások is, amelyeknek egyidejűleg
mindkét típust, tulajdonságuk megvan. Ilyenek azok a szakadások,
amelyekben  és  tangenciálisak, és csak elfordulnak, miközben abszolút
értékük változatlan.

Mint ismeretes, a közönséges hidrodinamikában a tangenciális szakadások
mindig instabilak az infinitezimális perturbációkkal szemben, ami turbulens
tartományokba történő gyors elmosódásukhoz vezet. A mágneses térnek
viszont stabilizáló hatása van a vezető folyadék mozgására, így a
tangenciális szakadások stabilakká válhatnak. Ez természetes
következménye annak a ténynek, hogy a perturbáció során a folyadéknak a
térhez viszonyított transzverzális elmozdulásai a „befagyott” mágneses
erővonalak megfeszítésével kapcsolatosak, és ezért olyan erők
keletkezéséhez vezetnek, amelyek a perturbálatlan mozgás visszaállítására
törekszenek.

Állapítsuk meg a tangenciális szakadás stabilitási feltételét
összenyomhatatlan folyadékok esetében (Sz. I. Szirovatszkij , 1953)!

Legyen

ahol  a mennyiségek állandó, perturbálatlan értékei a szakadás
két oldalán,  pedig ezen mennyiségek kis perturbációi. Ha ezeket a
( (66,7))–( (66,9)) ,egyenletekbe helyettesítjük, akkor ideális folyadékra a
következőket kapjuk:



a rövidség kedvéért itt elhagytuk az  indexeket és bevezettük az 
 jelölést. Ha a ( (71,11)) egyenlet divergenciáját vesszük, és

felhasználjuk a ( (71,9)) összefüggést, kapjuk, hogy

8.75. egyenlet - (71,12)

Legyen  a szakadás síkja, amellyel a  és  vektorok párhuzamosak.
Az  és  félterek mindegyikében a és  mennyiségeket
keressük az -szel arányos alakban, ahol  az  síkban
fekvő kétdimenziós vektor. A ( (71,12)) egyenletből azt kapjuk, hogy

, vagyis az  oldalon a , az  oldalon pedig a 
helyettesítést kell alkalmazni. Továbbá,  -et kiküszöbölve a ( (71,10))–(
(71,11)) egyenletek  komponenséből, a következőt kapjuk:

8.76. egyenlet - (71,13)

(az az eset, amíkor a szögletes zárójelben levő kifejezés eltűnik,
számunkraérdektelen, mivel ekkor  valós, az instabilitás pedig csak 
komplex értékeivel lehet kapcsolatban).

Legyen  a szakadási felület  tengely menti elmozdulása a
perturbáció során. Az elmozdult felületen teljesülni kell a ( (71,1))–( (71,2))
feltételeknek:



(a szakadási felületen keresztülmenő folyadékáram eltűnésének feltétele
ekkor automatikusan teljesül). Miután -t a

alakban vesszük fel, és a  mennyiségeket a három felírt
egyenletből kiküszöböljük, olyan egyenletet kapunk, amely meghatározza 

 lehetséges értékeit:

Ez másodfokú egyenlet, amelynek nincsenek komplex gyökei, ha

vagy

ahol  a sebesség ugrása a szakadáson.

Ez a kvadratikus alak pozitív definit, ha a szögletes zárójelben álló
másodrendű tenzor nyoma és determinánsa is pozitív. Innen adódnak a
keresett stabilitási feltételek:[235]

8.77. egyenlet - (71,14)

A valóságban azonban a folyadékban mindig jelenlevő kicsi, de véges
viszkozitás, valamint az elektromos ellenállás miatt a tangenciális szakadás
nem létezhet végtelen ideig, még akkor sem, ha a ( (71,14)) feltételek
teljesülnek. Bár turbulencia nem keletkezik, de az éles szakadás helyett egy
fokozatosan kiszélesedő, átmeneti tartomány jön létre, amelyben a sebesség



is, és a mágneses térerősség is folyamatosan változik egyik értékéről a
másikra.

Erről könnyen meggyőződhetünk a ( (66,8))–( (66,9)) mozgásegyenletek
alapján, ha azokban megőrizzük a disszipatív tagokat. Válasszuk a szakadás
normálisának irányába az  tengelyt! Feltéve, hogy az összes mennyiség
csak az  koordinátától (és esetleg az időtől) függ, ezeknek az
egyenleteknek a transzverzális komponenseit a következőképpen írhatjuk:

8.78. egyenlet - (71,15)

(a folyadékról feltételeztük, hogy összenyomhatatlan). Ha feltesszük, hogy
a mozgás stacionárius, akkor ezen egyenletek bal oldalai nullával
egyenlőek. Ekkor azonban az egyedüli megoldás, amely véges marad 

 esetén, egyszerűen a állandóés a állandó. Ez viszont
ellentmondásban van azzal a feltevéssel, hogy ezen mennyiségeknek ugrása
van. Így a tangenciális szakadásnak nem lehet stacionárius szélessége (mint
amilyen például a gyenge lökéshullámnak van). A ( (71,15)) egyenlet olyan
alakú, mint a hővezetési egyenlet. Amint a hővezetés elméletéből ismeretes,
az ezen egyenlet által leírt mennyiségek szakadása az idő növekedésével
elmosódik egy átmeneti tartománnyá, amelynek szélessége arányosan nő az
idő négyzetgyökével. Tekintettel arra, hogy ( (71,15)) két egyenletében az
együtthatók különbözőek, a sebesség és a mágneses térerősség átmeneti
tartományainak és  szélességei is különbözőek lesznek:

8.79. egyenlet - (71,16)

Ami az Alfvén-szakadásokat illeti, azok összenyomhatatlan folyadékokban
stabilaknak bizonyulnak az infinitezimális perturbációkkal szemben, a
mágneses térerősség bármely értéke mellett (Sz. L Szirovatszkij , 1953).
Azonban, hasonlóan a tangenciális szakadásokhoz, ezeknek sem lehet
stacionárius szélességük, és a közeg viszkozitásának, valamint elektromos
ellenállásának a hatására idővel kiszélesednek (lásd a feladatot).



Feladat

Határozzuk meg az Alfén-szakadás időbeli kiszélesedésének törvényét!

Megoldás. Feltételezve, hogy az összes mennyiség csak az x koordinátától
(és az időtől) függ, a  és a  egyenletekből azt kapjuk,
hogy  állandó és  állandó. Válasszuk meg úgy a koordináta-
rendszert, hogy a szakadás mindkét oldalán (azaz az átmeneti rétegtől távol)
a  és  értékeket a ( (71,8)) összefüggések kössék össze; ekkor  (

-nak ugyanolyan jelölésével, mint a ( (71,9))–( (71,11)) összefüggésben).
Az  és  transzverzális komponensekre a ( (66,8))–( (66,9))
egyenletekből a következőket kapjuk:

8.80. egyenlet - (1)

Mivel a ( (71,8))összefüggésnek megfelelően  esetén 
különbség nulla lesz, ezért az átmeneti rétegben ennek a különbségnek
kicsinek kell lennie a összeghez képest. Összeadva az ( (71,1,1))
egyenleteket, a  tag elhanyagolható lesz, így

Ebből látható, hogy a szakadás szélessége a

törvény szerint változik.

 



[235] Ha az összenyomhatatlan közegek sűrűsége a szakadási felület két
oldalán különböző, akkor ilyen feltételek mellett  helyett -vel
dolgozunk.



72.§. Lökéshullámok
Térjünk rá a szakadások következő típusára; amelyben

8.81. egyenlet - (72,1)

Ezeket, mint a közönséges hidrodinamikában is, lökéshullámoknak nevezik.
Ezeket a szakadásokat a sűrűség ugrása jellemzi, valamint az, hogy gáz
áramlik át rajtuk ( és  nullától különböző). Ami a mágneses térerősség
normális komponensét illeti, az általában különbözik nullától, de bizonyos
esetben lehet  is.

Ha összehasonlítjuk a ( (70,4)) és a ( (70,5)) egyenleteket, látjuk, hogy (
 esetén) a  és a  vektorok párhuzamosak

ugyanazzal a  vektorral, így egymással is párhuzamosak. Ebből
következik, hogy  és  kol-lineáris, azaz a  és  vektorok,
valamint a szakadási felület normálisa egy síkban fekszenek, ellentétben a
tangenciális és Alfvén-szakadásokkal , amelyekben a  és  síkok
általában nem egyeznek meg. Ez az eredmény érvényes a  esetben is,
amikor ( (70,5))-ből következik, hogy  (ezt az esetet
részletesebben a paragrafus végén vizsgáljuk meg).

A  ugrás ugyanabban a síkban van, mint  és . Az
általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy a  és  vektorok
maguk is ugyanebben a síkban fekszenek, vagyis a mozgás a
lökéshullámban síkmozgás. Továbbá könnyen belátható, hogy a koordináta-
rendszer megfelelő transzformációjával (  esetén) mindig elérhetjük,
hogy a  és  véktorok kollineárisak legyenek a szakadás mindkét
oldalán. Ehhez egy olyan új koordináta-rendszerre kell áttérni, amely az
előzőhöz képest



sebességgel mozog (ennek a kifejezésnek az értéke a szakadás két oldalán –
a ( (70,5)) határfeltételnek megfelelően – megegyezik). A következő
formulákban azonban nem alkalmazzuk a koordináta-rendszer ilyen
speciális megválasztását.

Vezessük le azt az összefüggést, amely a magneto-hidrodinamikai
lökéshullámra ugyanazt a szerepet játssza, mint a közönséges
hidrodinamikában a Hugoniotadiabata.

Ha kiküszöböljük -t a ( (70,4))–( (70,5)) égyenletekből, a következő
összefüggést kapjuk:

8.82. egyenlet - (72,2)

itt -t -vel helyettesítettük, mivel és  kollineáris.[236] Ahhoz,
hogy a ( (70,2)) egyenletből -t kiküszöböljük, a következő
azonosátalakítást kell elvégezni:

A harmadik tag a ( (70,4)) egyenlet következtében nulla lesz, és így 
kiesik. Az utolsó tagban -et ( (72,2))-ből helyettesítjük, az elsőben pedig (
(70,3))-ból, azaz

8.83. egyenlet - (72,3)

Egyszerű számítás után ekkor a következő eredményt kapjuk:

8.84. egyenlet - (72,4)



Ez a lökési adiabata keresett egyenlete a magneto-hidrodinamikában. Ez a
közönséges hidrodinamikai egyenlettől a harmadik taggal különbözik.

Itt még egyszer felírjuk a ( (70,4)) egyenletet is:

8.85. egyenlet - (72,5)

amely  ugrását határozza meg  ugrása alapján. A ( (72,2))–( (72,5))
egyenletek a lökéshullámokat leíró egyenletek teljes rendszerét alkotják. A
következőkben megállapodunk abban, hogy  indexet írunk arra a közegre,
amely felé a hullám terjed; más szavakkal: maga a gáz a lökéshullám előtti
1. oldalról a lökéshullám mögötti 2. oldalra megy át. Emlékeztetünk arra a
megállapodásra is, amely szerint olyan koordináta-rendszert használunk,
amelyben az adott szakadási felület nyugalomban van, és a gáz ezen
felületelemen át mozog.

A közönséges hidrodinamikában érvényes a Zemplén-féle tétel (lásd VI. 84.
§), amely szerint a lökéshullámban mind a nyomás, mind a sűrűség
növekszik:

8.86. egyenlet - (72,6)

más szavakkal: a lökéshullám sűrűsödési hullám. Emellett feltesszük, hogy

8.87. egyenlet - (72,7)

bár ez az egyenlőtlenség nem termodinamikai egyenlőtlenség, gyakorlatilag
mindig teljesül. A Zemplén-tétel az entrópia növekedési törvényének a



következménye.

Könnyen belátható, hogy a Zemplén-tétel érvényes marad a magneto-
hidrodinami-kában is a kis intenzitású lökéshullámokra – ehhez csak a (
(72,7)) feltétel szükséges. A gyenge lőkéshullámban az összes mennyiség
ugrása kicsi. Ha sorbafejtjük a ( (72,4)) egyenletet a nyomás és
entrópiaugrások hatványai szerint, kapjuk:

8.88. egyenlet - (72,8)

az első tag a közönséges hidrodinamikai eredménynek felel meg (lásd VI.
83. §). Mivel  az egyik termodinamikai egyenlőtlenség
szerint, ezért az  követelés alapján ( (72,8))-ból következik a 

 egyenlőtlenség is, amelynek megfelelően 

Ha ( (72,7)) mellett még a hőtágulási együttható is pozitív, azaz 
, akkor a Zemplén-tétel bizonyítását a magneto-

hidrodinamikában a közönséges hidrodinamikában adott bizonyításra lehet
visszavezetni, anélkül, hogy a mennyiségek ugrásáról feltételeznénk, hogy
kicsi (R. V. Polovin , G. J. Ljubarszkij , 1958; Sz. V. Jordanszkij , 1958).

Legyen  a gáz egy adott kezdeti állapota, és legyen  a gáz
végállapotában az entrópia egy adott  érték mellett, ha nincs jelen
mágneses tér. Az entrópiát a gáz végállapotában jelöljük -val akkor, ha
van mágneses tér ugyanazon  értékek mellett. A közönséges
hidrodinamikában  egyenlőtlenségből az  következik, ami
azt jelenti, hogy nem lehetséges ritkulási hullám. Megmutatjuk, hogy a fent
említett feltételek között , úgyhogy annál inkább ; ezzel
bebizonyítjuk, hogy a magneto-hidrodinamikában lehetnek ritkulási
hullámok.

Differenciáljuk  szerint a ( (72,4)) egyenletet állandó  esetén.
Felhasználva a  egyenletet, kapjuk, hogy



8.89. egyenlet - (72,9)

ahol

Tekintettel a

termodinamikai összefüggésekre, ( (72,9)) első tagjának előjele megegyezik
 előjelével, amely a feltevés szerint pozitív. Ezért, ha 

akkor . A mágneses tér jelenléte  növekedésére vezet (tér
nélkül , térrel ), következésképpen (adott  mellett) -t
csökkenti. Mivel a feltevés szerint , ebből következik, hogy 

, amit bizonyítani kívántunk.

Végül vizsgáljuk meg azt a – paragrafus elején említett – esetet, amikor a
mágneses tér a szakadási felület mindkét oldalán az érintősíkban fekszik,
azaz  (merőleges lökéshullám) . A ( (72,5)) kifejezésből ebben az
esetben , azaz a sebesség tangenciális összetevője folytonos marad.
A koordináta-rendszer megfelelő megválasztásával ezért mindig elérhető,
hogy a szakadási felület mindkét oldalán  legyen, tehát a gáz mozgása
a szakadásra merőleges; az alábbiakban ezt a helyzetet tételezzük fel.
Továbbá, a ( (72,2)) egyenletből

Tekintetbe véve ezt az összefüggést, könnyen meggyőződhetünk arról, hogy
a ( (72,3))–( (72,4)) egyenletek a következő alakban írhatók:



amelyek a lökéshullámokra vonatkozó közönséges (mágneses tér nélküli)
egyenletektől csak az állapotegyenlet megváltozásában különböznek; a
valódi  állapotegyenlet helyett a  egyenletet kell
alkalmazni, ahol

és  a  állandó szorzatot jelöli. Ennek megfelelően -t úgy kell
definiálni, hogy az kielégítse a  termodinamikai
összefüggést, ahonnan

 

[236] Emellett azonban a  és  vektorok mind egyező, mind ellenkező
oldalra irányulhatnak, és ebben az értelemben -nek és -nek az előjele
megegyezhet, illetve különbözhet. Csak a későbbiek (lásd a S.73. §-t) látjuk
majd, más meggondolások alapján, hogy az előjeleknek ténylegesen meg
kell egyezniük.



73.§. A lökéshullámok evolúciós
jellegének feltétele
A hidrodinamikai szakadásnak stabilnak kell lennie két vagy több szakadási
felületté történő szétválással szemben, hogy reálisan létezhessen. Ezt a
feltételt egy olyan követelményként is megfogalmazhatjuk, amely szerint a
kezdeti állapot tetszés szerinti infinitezimális perturbációja csak a szakadás
infinitezimális megváltozására vezethet; az ennek a követelményenek eleget
tevő szakadásokat evolúciós szakadásoknak nevezzük. Hangsúlyozzuk,
hogy az evolúciós tulajdonság egyáltalán nem egyezik meg a stabilitással a
szó szokásos értelmében. A közönséges instabilitás a kezdeti kis
perturbációk fokozatos növekedését jelenti, amely végül is az adott mozgási
rezsim megszűnésére vezet; de még exponenciális növekedés esetén is (
időfüggés, ) elég kis időintervallum ( ) alatt a perturbáció
kicsiny marad. A nem evolúciós szakadásban viszont a perturbáció hirtelen
naggyá válik (bár kis  értékre a perturbáció még mindig csak kis térbeli
tartományra terjed ki). Ezt illuSztrálja a 41. ábra, amelyen a  sűrűség
ugrásának két, egymás után következő ugrásra történő szétválását
ábrázoltuk. Noha a perturbáció kis -re (amikor a két szakadás még nem
vált szét jelentős távolságra) csak kis  intervallumot foglal el, a 
perturbáció nem kicsi.

41. ábra.

Az evolúciós jelleg kritériumát megkaphatjuk, ha összeszámoljuk azoknak
a független paramétereknek a számát, amelyek meghatározzák a szakadás
tetszőleges kezdeti kis perturbációját (  esetén), és ha összeszámoljuk
azoknak az egyenleteknek (a szakadáson vett linearizált határfeltételeknek)
a számát, amelyeknek teljesülniük kell rájuk. A szakadás akkor evolúciós,



ha ez a két szám megegyezik; ekkor a határfeltételek egyértelműen
meghatározzák a perturbáció további fejlődését, amely kis  mellett
kicsiny marad.[237] Ha viszont az egyenletek száma nagyobb vagy kisebb,
mint az ismeretlen paraméterek száma, akkor a szakadás kis
perturbációkkal kapcsolatos feladatának vagy egyáltalán nincs megoldása,
vagy végtelen sok van. Egyik eset sem fogadható el, és az ilyen helyzet azt
mutatja, hogy a kiindulási feltétel (kis  mellett kicsi perturbáció) helytelen
volt; azaz a szakadás nem evolúciós.

A közönséges hidrodinamikában a lökéshullámok evolúciós voltának a
követelménye nem vezet semmiféle kiegészítő megszorításra az entrópia
növekedésének feltételéhez képest: a Zemplén-tétel által megengedett
lökéshullámok automatikusan evolúciósak (lásd VI. 84. §.). A magneto-
hidrodinamikában ez nincs így, és az evolúciós jelleg megkövetelése a
mennyiségek változásának jellegére a lökéshullámban új, lényeges
megkötöttségeket ró ki (A. I. Ahijézer , G. Ja. Ljubarszkij , R. V. Polovin ,
1958).[238]

Hozzákezdve a magneto-hidrodinamikai lökéshullámok evolúciós
jellegéhez szükséges feltétel tényleges vizsgálatához, mindenek előtt
összeszámoljuk azokat az egyenleteket, amelyeket a szakadási felületen
tetszőleges kicsi perturbációknak ki kell elégíteniük.

Tekintsük a lökéshullámokat síkhullámoknak, és válasszuk a lökéshullámok
síkját az  síknak! A szakadási felületen áthaladó gáz mozgási irányát az

 tengely pozitív irányának választjuk. A perturbálatlan  és 
térerősségek, valamint a  és  gázsebességek a szakadás két oldalán
feküdjenek az  síkban!

A szakadási felület mindkét oldalán 7 mennyiség van kitéve
perturbációnak: a folyadéksebesség három komponense ( ), a
mágneses térerősség két komponense ( ), a  sűrűség és az s
entrópia. A többi termodinamikai mennyiség  perturbációját  és 
perturbációi határozzák meg. A  egyenletnek
megfelelően, a mágneses térerősség  longitudinális komponense állandó
az  tengely mentén, és nincs perturbációnak kitéve. Ezenkívül magának a
lökéshullámnak a terjedési sebessége is perturbálódhat, azaz a



lökéshullámnál is megjelenik a választott koordináta-rendszerhez képest
(amelyben a perturbálatlan szakadás nyugalomban van) egy kis sebesség
(ezt -val jelöljük). Ezt a sebességet azonban közvetlenül kifejezhetjük 
és  perturbációival a szakadáson keresztülmenő  tömegáram-sűrűség
folytonossági feltételeiből. Valóban, a gáz sebessége a szakadáshoz képest

ahol  a perturbálatlan sebesség és  ennek a perturbációja; legyen 
, és linearizáljuk a  határfeltételt, majd ezután a

perturbálatlan mennyiségekről hagyjuk el a  indexet. Ekkor kapjuk, hogy

amiből  meghatározható.

Az impulzusáram  és az elektromos térerősség  komponensére (azaz
a ( (70,4))–( (70,5)) egyenletek  komponensére) vonatkozó folytonossági
feltételek linearizálása két egyenletet ad:

(emlékeztetünk arra, hogy a perturbálatlan értékek ). Ezek az
egyenletek csak két mennyiség perturbációit tartalmazzák:

8.90. egyenlet - (73,1)

A  energiaáram, a  impulzusáram-komponensek és az 
elektromos térerősség-komponens folytonossági feltételei (azaz a ( (70,2))–
( (70,3)) egyenletek, valamint a( (70,4))–( (70,5)) egyenletek 
komponensei) négy lineáris egyenletet adnak, amelyek a

8.91. egyenlet - (73,2)



perturbációkat tartalmazzák; ezeket itt nem írjuk fel.

Ezek után számoljuk össze azon paramétereket, amelyek meghatározzák a
lökéshullám perturbációját! A perturbációknak  időfüggése van, és a
szakadás mindkét oldalán háromféle (Alfvén-féle, gyors, és lassú
magnetoakásztikus) magnetohidrodinamikai hullám valamint
entrópiahullám formájában terjednek. Az utóbbi az entrópia kis
perturbációja, amely (a gáz adiabatikus áramlásának megfelelően) magával
a gázzal együtt, annak sebességével terjed. Emellett természetesen ezek a
hullámok szükségképpen a szakadástól távolodnak, tőle bal vagy jobb
irányban terjednek. Minden egyes hullámban mindezeknek a
mennyiségeknek a változásai egymással meghatározott összefüggésben
vannak (amint ezt a S.69. §-ban megmutattuk); ezért mindegyik hullámot
mindössze egy paraméter – valamelyik mennyiség amplitúdója határozza
meg.

A magnetoakusztikai és az entrópiahullámok a ( (73,2)) perturbációkat, az
Alfvén-hullámok pedig a ( (73,1)) perturbációkat szállítják. Mivel az
egyenletek a perturbációk ezen két csoportjára válnak szét, az evolúciós
jelleg feltételének külön-külön kell teljesülnie rájuk (Sz. I. Szirovatszkij ,
1958); ez a körülmény még erősíti a fellépő korlátozásokat.

Vizsgáljuk meg az evolúciós jelleg feltételét először az Alfvén-
perturbációkra vonatkozóan. Ez megköveteli, hogy – az egyenletek száma
alapján – a kimenő hullámok száma kettővel legyen egyenlő. Az Alfvén-
hullámok fázissebessége a szakadási felülethez viszonyítva

lehet, ahol  a hullám ( (69,6)) fázissebessége a gázhoz viszonyítva. Az 
tengely adott megválasztása következtében a gázsebességek pozitívak:

. A szakadás előtti  tartományban a hullám kifut a szakadásból,
ha a (szakadásra vonatkozó) fázissebessége negatív, a szakadás mögötti 
tartományban pedig, ha a fázissebessége pozitív. A  sebességű
hullám ezt a feltételt soha nem elégíti ki (ez mindig befutó hullám), 

 sebességű hullám pedig kifutó, ha . Hasonló módon, a 
 sebességű hullám mindig kifutó, a  sebességű pedig



kifutó, ha . Ezért az Alfvén-hullámokat illetően két evolúciós
jellegű tartomány létezik:

Ezeket a tartományokat a 42. ábrán függőleges vonalakkal jelöltük; az ábra
szerkesztésekor tekintetbe vettük

8.92. egyenlet - (73,3)

egyenlőtlenséget.

42. ábra.

Az evolúciós jelleg feltétele a magnetoakusztikai és az
entrópiaperturbációkkal kapcsolatban megköveteli, hogy a kifutó hullámok
száma négy legyen. Kifutó entrópiahullám, amely együtt mozog a gázzal,
mindig létezik, de csak a  oldal felől. A kifutó magnetoakusztikus
hullámok számának ezért háromnak kell lennie. A meggondolások
hasonlóak, mint az Alfvén-hullámok esetében, és a perturbációk vizsgált
csoportjával kapcsolatban két evolúciós jellegű tartományt eredményeznek,
amelyeket a fig42. ábrán vízszintes vonalkázással jelöltünk.[239] A kétfajta
vonalkázás közös része az összes perturbációra vonatkoztatva két evolúciós
jellegű tartományt határoz meg:

1. gyors lökéshullámok , amelyekre

8.93. egyenlet - (73,4)



és 2. lassú lökéshullámok , amelyekre

8.94. egyenlet - (73,5)

itt -ről visszatérünk re a sebesség normális komponensének
jelölésében. A kis intenzitású hullám határesetében (amelyben az összes
mennyiségnek az ugrása kicsi), a gyors és a lassú lökéshullámok ,
ill.  sebességgel terjednek.

A kapott evolúciós feltételek segítségével vizsgáljuk meg, hogyan változik
a mágneses tér a lökéshullámban! Induljunk ki a ( (72,2)) egyenletből.
Ekkor

vagy

8.95. egyenlet - (73,6)

Figyelembe véve, hogy , az egyenletet másként is írhatjuk:

8.96. egyenlet - (73,7)

A ( (73,7)) egyenletből –( (73,4))–( (73,5)) figyelembevételével – látható,
hogy a tangenciális térerősség a lökéshullám két oldalán nem csak
kollineáris, hanem egyirányú is.



A lassú lökéshullámokban a szakadás mintkét oldalán

Felhasználva, hogy a  tömegáram folytonosságából és a 
 egyenlőségből következik, hogy

8.97. egyenlet - (73,8)

a ( (73,6)) egyenletből arra a következtetésre jutunk, hogy  azaz a
lassú lökéshullámban a tangenciális térerősség gyengül. A gyors hullámban
viszont , és a ( (73,6)) egyenletből következik, hogy ,
azaz a tangenciális mágneses térerősség erősödik.

Tegyünk még említést a lökéshullámoknak arról a speciális esetéről, amikor
a mágneses térerősség a szakadási felület mindkét oldalán párhuzamos a
felület normálisával. Mint arra a S.72. §. elején már rámutattunk, a
koordináta-rendszert mindig választhatjuk oly módon, hogy a  és 
vektorok a szakadás mindkét oldalán párhuzamosak legyenek. Ekkor a
vizsgált esetben

(párhuzamos lökéshullám ). Ilyen hullámok esetében a határfeltételek
általában nem tartalmazzák a mágneses teret, azaz megegyeznek a
közönséges hidrodinamikában szereplő lökéshullámokra vonatkozó
határfeltételekkel. A mágneses tér jelenléte azonban arra vezet, hogy a
hullám paraméterértékeinek egy meghatározott intervallumában az
evolúciós jelleget megszabó feltételek megsérülnek, és ilyen hullámok nem
létezhetnek (lásd az 1. feladatot).

Ami a megelőző paragrafus végén vizsgált transzverzális lökéshullámokat
illeti, az ilyen sűrűsödési hullámok evolúciósak, méghozzá gyors hullámok.
Ez utóbbi már abból is nyilvánvaló, hogy  esetén .



Miután megvizsgáltuk a szakadások különböző típusait a magneto-
hidrodinamikában, nézzük meg még az ezen típusok közötti átmeneti esetek
létezésének a lehetőségét, azaz olyan szakadások lehetőségét, amelyek
egyidejűleg két típus tulajdonságaival rendelkeznek! Az ilyen lehetőségeket
erősen korlátozzák az evolúciós jelleg megköveteléséből származó
feltételek.

Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy az Alfvén-szakadás folytonosan nem
mehet át lökéshullámba. Valóban, a lökéshullámban a szakadási felület
normálisa, valamint a mágneses tér a szakadási felület mindkét oldalán egy
síkban fekszik. Az ilyen lökéshullám csak akkor eshet egybe az Alfvén-
szakadással, ha a szakadáson a  vektor -kal elfordul. Ekkor azonban
a tér tangenciális komponense előjelet vált, míg az evolúciós
lökéshullámban a tér tangenciális komponense nem vált előjelet.

A gyors és a lassú lökéshullámok között folytonos átmenet csak 
 esetén volna lehetséges, mivel a gyors hullámban a 

térerősség (ha nullától különböző) erősödik, a lassú hullámban viszont
gyengül; más szavakkal: folytonos átmenet csak párhuzamos irányú gyors
és lassú hullámok között jöhetne létre. Ezeknek a hullámoknak az evolúciós
jellegű tartományai csak  esetén kerülnek érintkezésbe, amikor a
lassú hullám eltűnik (lásd az 1. feladatot). Így folytonos átmenet a gyors és
a lassú lökéshullámok között nem lehetséges.

A gyors hullám a ( (73,4)) egyenlőtlenségek következtében nem mehet át
tangenciális szakadásba .

Így folytonos átmenet csak tangenciális szakadás és kontakt szakadás ,
Alfvén-szakadás vagy lassú lökéshullám között lehetséges.

Feladatok

1. Keressük meg a  értékek azon tartományát, amelyben a párhuzamos
lökéshullám evolúciós jellege megsérül, (termodinamikaiértelemben vett)
ideális, egyatomos gázra melynél a hőkapacitások aránya .



Megoldás. A fent említett gáz esetén az entalpia , és a ( (70,1))–(
(70,3)) határfeltételek rend szere a következő:

Innen

(ahol  a közönséges hangsebesség), továbbá

 esetén az evolúciós jelleg feltételei mindig teljesülnek; ilyenkor a
lökéshullám gyors. A 43. ábrán ábrázoltuk a  (vastag vonal) és az 

 összefüggések közelítő alakját; ebben az esetben ; a
központozott egyenes a derékszög szögfelezője.

43. ábra.



44. ábra.

A 44. ábrán hasonló díagramot mutatunk be az  esetre
vonatkozóan. A vékony vonallal húzott görbék újra az  és az 
összefüggések; ezen görbék különböző szakaszain feltüntettük a velük
megegyező  vagy  sebességeket. A vastag, folytonos görbe a 
függvény az evolúciós jellegű tartományokban; ennek bal oldali része lassú,
jobb oldali része pedig gyors lökéshullámoknak felel meg. A vastag,
szaggatott rész nemevolúciós szakasz, amely az

intervallumnak felel meg. Ezt a szakaszt jobbról az a pont[240] határolja,
amelyben .

2. A lökéshullám előtt a tangenciális mágneses térerősség , mögötte
pedig  (az ilyen lökéshullámot bekapcsolási hullámnak nevezik).
Keressük meg a a sebességértékek azon intervallumát, amellyel a fenti
hullám egy olyan gázban rendelkezhet, amelynek ugyanazok a
termodinamikai tulajdonságai, mint az 1. feladatban!

Megoldás. A ( (72,2)) egyenletből következik, hogy  mellett a
hullám sebessége a mözötte levő gázhoz képest

az előtte levő gázhoz képest pedig



Ez a hullám a gyors;  és  között a  összefüggés áll fenn.
[241]

A bekapcsolási hullámra vonatkozó határfeltételekből a fent említett
termodinamikai tulajdonságok felhasználásával kaphatjuk, hogy

Mivel az egyenlet jobb oldalának pozitívnak kell lennie, és mivel ,
látható, hogy  lehetséges értékeit a bekapcsolási hullámban az

intervallum korlátozza. Amint ezekből az egyenlőtlenségekből látható,
bekapcsolási hullámok csak  esetén lehetségesek. A fig44. ábrán
ennek a hullámnak a vékony folytonos görbe  betűkkel jelölt szakasza
felel meg.

 

[237] Eközben a hullám lehet mind instabil (ha az egyenletek
sajátfrekvenciái között pozitív képzetes részű komplex frekvenciák
vannak), mind stabil (ha ilyen frekvenciák nincsenek).

[238] Ami a többi magneto-hidrodinamikai (kontakt, tangenciális és Alfvén-
féle) szakadásokat illeti, azok mindig evolúciósak.

[239] Megjegyezzük, hogy a nemevolúciós tartományok között a
perturbációk mindkét csoportjában léteznek olyan esetek, amikor a
paraméterek száma nagyobb vagy kisebb az egyenletek számánál.

[240] A  szakaszról lásd a 2. feladatot.

[241] Kikapcsolási hullámnak nevezik azt a lökéshullámot, amelyben 
és . Ez a lassú hullámok közé tartozik, sebességei:



. Kétség merülhet fel a
bekapcsolási és a kikapcsolási hullámok evolúciós jellegével kapcsolatban;
így például a bekapcsolási hullámban  és ezért úgy tűnhet, hogy
csak egy Alfvén perturbációs hullám mehet e hullámtól 
sebességgel hátrafelé. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy amikor a
perturbáció szuperponálódik, a tangenciális mágneses térerősség nullától
különböző lesz.



74.§. Turbulens dinamó
Vezető folyadék turbulens mozgásának van egy figyelemre méltó
tulajdonsága: viszonylag nagy mágneses terek, látható külső hatás nélküli,
spontán generálásához. vezethet; erről a jelenségről mint turbulens
dinamóról beszélnek. Vezető folyadékban mindig léteznek a folyadék
mozgásához képest idegen tényezők által előidézett kis perturbációk,
amelyeket nagyon gyenge elektromos és mágneses terek megjelenése kísér.
Így, a perturbációk kapcsolatban lehetnek a forgó folyadékrészekben
fellépti magnetomechanikai effektussal, esetleg még hőfiuktuációkkal is. A
kérdés a továbbiakban ezeknek a perturbációknak a viselkedése; azaz hogy
a turbulens mozgáseredményeképpen e perturbációk az idővel átlagosan
erősödni fognak, vagy pedig csillapodni?

A mágneses tér perturbációi következtében létrejövő időbeli változások
menetét különböző fizikai tényezők határozzák meg. A tér erősödésének
irányában hat az erő-vonalak megnyúlásának sajátos, magneto-
hidrodinamikai effektusa. A S.65. §-ban megmutattuk, hogy (elegendően
nagy vezetőképességű) folyadék mozgásakor a mágneses erővonalak úgy
mozdulnak el, mintha befagytak volna a folyadékba, miközben a mágneses
térerősség az erővonalak megnyúlásával arányosan változik az erővonal
minden egyes pontjában. Turbulens mozgás esetén azonban tetszőleges két,
közeli folyadékrészecske idővel átlagosan eltávolodik egymástól.
Végeredményben az erővonalak megnyúlnak, és a mágneses tér erősödik.

A mágneses tér csökkenésének irányába hat a mágneses energia
disszipációja , amely az indukált áramok Joule-hőjének alakjában jelenik
meg. Mivel a disszipációs energia -tel arányos, azaz a térerősség
térbeli deriváltjaiban kvadratikus, így világos, hogy a mágneses tér
megváltozásának elegendően nagy térbeli léptékével jellemzett mozgásra a
disszipáció kicsi lesz. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a tér ilyen
léptékek esetében erősödni fog. Arról van szó, hogy az erővonalaknak a
már említett megnyúlását azok „összekuszálódása” kíséri, ami a térbeli
lépték csökkenéséhez vezet. Ezért előállhat olyan helyzet, amikor az adott
léptékű mágneses tér erősödése helyett csak energiaáram lép fel a nagy



léptékű turbulens pulzációkból a kis léptékű pulzációkba, és elegendő kis
léptékig elmenve, az energia disszipálódik.

Éppen ilyen helyzet jönne létre a „kétdimenziós” turbulencia esetében,
amikor a folyadékmozgás  sebessége mindenütt párhuzamos ugyanazzal
az  síkkal (Ja. B. Zeldovics , 1956); hangsúlyozzuk, hogy a generált 
térerősségről nem tesszük fel, hogy kétdimenziós. Mutassuk ezt meg!

Vizsgáljuk meg mindenekelőtt a folyadék mozgására merőleges Hz
térkomponens kifejlődését! Ebben a paragrafusban feltételezzük, hogy a
folyadék összenyomhatatlan. A  és a  egyenletek
figyelembevételével a ( (66,1)) egyenlet  komponense a

8.98. egyenlet - (74,1)

alakot ölti; az egyenlet a térerősségnek csak a  komponensét tartalmazza.
Az első tag egyszerűen a folyadékrészecskével együttmozgó, adott 
értékekátvitelét írja le, a második tag pedig a különböző folyadékpontokban
felvett értékek „diffúz” kiegyenlítődését. Nyilvánvaló, hogy sem az
egyik, sem a másik hatás nem vezethet  növekedéséhez. Ha a kezdeti 
perturbáció véges térbeli tartományt foglal el, akkor a „diffúzió”
következtében a perturbáció idővel lecseng.

A  térkomponensek lecsengésének a bizonyításakor -t
vehetünk, mivel éppen annak a lehetőségét kell kizárnunk, hogy ezek a
komponensek megmaradnak  lecsengése után.[242] Tegyük ezt olyan
kiegészítő korlátozással, amely szerint az összes mennyiség ( és )
független a  koordinátától.[243] Ekkor a  vektor a  tengely irányába
mutat; ugyanez vonatkozik a  vektorra, így – mint ez a ( (66,6))
kifejezésből látható – az  elektromos térerősség is ugyanilyen irányú.
Ilyen esetben az elektromágneses teret ugyancsak a  tengely irányába
mutató olyan  vektorpotenciállal írhatjuk le, amely nem függ a 
koordinátától:



Ha ezt a ( (66,6)) kifejezésbe helyettesítjük, egyszerű transzformáció után 
-re a következő egyenletet kapjuk:

8.99. egyenlet - (74,2)

ami alakjára nézve teljesen megegyezik a ( (71,1)) egyenlettel. Ebből ismét
következik, hogy az és ezzel együtt a  perturbációk is az idő
folyamán megszűnnek. Így a turbulens dinamó lényegében háromdimenziós
jelenség. Ezt egy olyan mozgás példájával szemléltetjük, amely a térbeli
lépték megváltozása nélkül a térerősség erősödéséhez vezet. Vizsgáljuk
olyan zárt mágneses erővonalak összességét, amelyek egy tórusz belsejében
befagytak a folyadékba ( 45. ábra)! A folyadék mozgásakor nyúljon meg ez
a tórusz hosszirányban, mondjuk kétszeresére ( fig45bábra); ugyanilyen
arányban csökken a keresztmetszet és növekszik a mágneses tér. A mozgás
folyamán ez a tórusz tekeredjen „nyolcas” alakuvá ( fig45cábra), azután
pedig hajoljon be „spirál” alakúvá ( fig45dábra)! Végeredményben olyan
alakzathoz jutunk, amely megközelítőleg ugyanolyan méretű, mint
kezdetben volt, de a térértéke megkétszereződik a tóruszban. Egy ilyen
ciklus sokszoros ismétlődése a tér korlátlan exponenciális erősödéséhez
vezet. Nyilvánvaló, hogy az ilyen mozgás elvileg háromdimenziós.

45. ábra.

Természetesen ez az illusztráció nem a turbulens dinamó tényleges
létezésének a bizonyítása; léteznek olyan mozgások is, amelyek a mágneses
tér léptékét feldarabolják. A kérdés tisztázásához közvetlenül meg kell
vizsgálni a vezető folyadék turbulens mozgásának stabilitását a mágneses
tér kezdeti perturbációival szemben. Ezen az úton kapták az összes utalást
arra, hogy a mágneses Reynolds-szám elegendő nagy értékeinél a mágneses
tér generálása valóban végbemegy.[244] Itt nem ismertetjük ezeket az eléggé



bonyolult vizsgálatokat, csak a magneto-hidrodinamikai turbulencia
kialakult képének általános leírására térünk ki részletesen, azon feltevés
mellett, hogy létezik turbulens dinamó.

Mint ismeretes, a turbulens mozgást úgy vizsgálhatjuk, mint különböző
léptékű „turbulens pulzációk” összességét, az alapvető „külső”  léptéktől a
legkisebb, „belső”  léptékig. Itt az első azokkal a jellegzetes
távolságokkal egyezik meg, amelyeket a turbulens mozgás tartományának
méretei határoznak meg. A második viszont azoknak a távolságoknak a
nagyságrendjét határozza meg, amelyeken belül az energiadisszipáció
lényegessé válik (lásd VI. 31. §, 32. §.). Stacionárius turbulenciáról
beszélve, a turbulencia átlagos jellemzőinek állandóságára gondolunk: ezek
olyan időintervallumra vett átlagok, amely a megfelelő pulzációk
periódusainak nagyságrendjébe esik, de természetesen minden megfigyelési
időhöz képest kicsiny.  indexszel fogjuk jelölni a  léptékű pulzációk
átlagos jellemzőit; így  a sebesség és a tér átlagos megváltozása a 

 távolságokon.

A turbulens dinamó létezése azt jelenti, hogy az  alapvető léptékkel
léteznek olyan  mágneses terek, amelyeknek  energiasűrűsége
összemérhető a folyadék  kinetikus energiasűrűségével. Más
szavakkal, hogy a  térben az

8.100. egyenlet - (74,3)

ún. Alfvén-sebesség összemérhető a  hidrodinamikai sebesség
alapvető léptékével (az átlagos sebesség megváltozása a  távolságokon).
A  léptékek esetében viszont a terekre .[245]

Itt mindjárt hangsúlyozzuk a magneto-hidrodinamikai turbulencia
legfontosabb eltérését a közönséges turbulenciától. Ez utóbbinál az alapvető
léptékű mozgás nem gyakorol lényeges hatást a kisléptékű pulzációk
tulajdonságaira, és csak az utóbbiak konvektív „elszállításához” vezet. A



magneto-hidrodinamikai esetben viszont az alapvető léptékű  tér az
összes kisebb léptékű mozgásra hatással van.

Mivel a  léptékekre a  teret lokálisan homogénnek tekinthetjük és 
 így a kisléptékű mozgás ebben az esetben nem más, mint a

 hullámvektorú és  sebességű, kis amplitúdójú magneto-
hidrodinamikai hullámok összessége. A ( (69,11)) kifejezés szerint ezekben
a hullámokban a folyadék kinetikus energiája és a mágneses energia
megegyezik. Más szavakkal: a kisléptékű pulzációknál nagy pontossággal
érvényesül a mágneses és a kinetikus energiák egyenlő szétosztása:

8.101. egyenlet - (74,4)

Nagyságrendileg ezt az arányt az alapvető léptékre extrapolálhatjuk, ahol a
feltételezéssel egyezően  adódik.

Tekintsük a  léptékek értékeit az

8.102. egyenlet - (74,5)

intervallumban. Itt figyelembe kell venni, hogy a viszkózus disszipációés a
Joule-disszipációáltalában különböző értékeknél válik lényegessé. Ebben
az értelemben a magneto-hidrodinamikai turbulenciáknál két belső lépték
létezhet; a ( (74,5))-ben szereplő -on ezek közül a nagyobb értendő,
úgyhogy a ( (74,5)) tartományban – ezt inerciatartománynak nevezik –
nincs semmiféle disszipáció.

Vezessük be – mint ahogyan a közönséges turbulenciaelméletben is – a
folyadék egységnyi tömegében időegység alatt disszipált energia
középértékét (ezt -nal fogjuk jelölni). Ez az energia a nagyléptékű
mozgásból származik, ahonnan fokozatosan tevődik át az összes kisebb
léptékre, amíg nem disszipálódik a  léptékű pulzációkban.
Nyilvánvaló, hogy az inerciatartományban, ahol nincs disszipáció, az e
mennyiség ugyanakkor az állandó ( -tól független) energiaáramot is jelenti



a csökkenő léptékű irányban. A közönséges hidrodinamikai turbulenciánál
azt állíthattuk, hogy a turbulencia lokális (azaz a  távolságokon belüli)
tulajdonságait csak a  mennyiségek és – magától értetődően – maguk a 

 távolságok határozzák meg és nem a távolságok és a sebesség  és 
léptékei; ez elégséges volt ahhoz, hogy már dimenzionális
megfontolásokból megkapjuk -nak -tól való függését. A magneto-
hidrodinamikai turbulencia esetében viszont a lokális tulajdonságok a 
térerősségtől (vagy ami ugyanaz: az  sebességtől) is függhetnek. 
meghatározásához a dimenzionális meggondolások már nem elégségesek;
az energiaáram kifejlődésének tényleges mechanizmusával kapcsolatos
meggondolásokat is fel kell használnunk.

Ez a mechanizmus a kis amplitúdójú magneto-hidrodinamikai hullámok
kölcsönhatása, amelyet a mozgásegyenletekben nemlineáris tagok írnak le.
Ezért az s energiaáramot a  kis amplitúdók hatványai szerint kell
sorbafejteni, és ezt a sorfejtést a másodiknál magasabb kitevőjű tagokkal
kell kezdeni (a kvadratikus tagok az itt hiányzó közönséges disszipációnak
felelnének meg). A harmadfokú tagok a kölcsönható hullámok fázisaitól
függnek, és kiesnek az ezen véletlen fázisok szerinti átlagolás során. Ezért 

. Most már meghatározható az arányossági együttható, dimenzionális
meggondolások alapján ( -nak  dimenziója van):

8.103. egyenlet - (74,6)

vagy

8.104. egyenlet - (74,7)

(R. H. Kraichnan , 1965). Ez a kifejezés helyettesíti a közönséges
hidrodinamikai turbulencia Kolmogorov–Obuhov-  törvényét .
A ( (74,6))összefüggést extra-polálva az alapvető léptékre, -ra a következő
becslést kapjuk:



ami ugyanolyan, mint a közönséges hidrodinamikában.

A turbulencia  belső léptékét a kisléptékű pulzációkról mint a
nagyléptékű  háttéren fellépő magneto-hidrodinamikai hullámokról
alkotott elképzelésből kiindulva becsülhetjük meg. A közeg viszkozitása és
vezetőképessége ezeknek a hullámoknak az elnyeléséhez vezet; a megfelelő

 elnyelési együtthatót a S.69. §-hoz tartozó feladatban kaptuk meg. A
disszipáció akkor lesz lényeges, amikor az  elnyelési hossz
összemérhetővé válik a hullámhosszal, azaz a  léptékkel. Mivel a
magneto-hidrodinamikai hullámok  sebességgel terjednek – amely nem
függ a hullámhoszszuktól – ezért a frekvencia: . Az elnyelési
együtthatót a következő módon becsülhetjük:

A , ha  feltételből kapjuk a belső léptéket:

8.105. egyenlet - (74,8)

Ha , akkor , ahol  az alapvető mozgás
Reynolds-száma. Hasonló módon,  esetén .

Végül megemlítjük a jól vezető közeg turbulens mozgásának még egy
érdekes tulajdonságát: a mágneses tér kilökődik a turbulens tartományból.
Vizsgáljunk ugyanis egy, a turbulencia által elfoglalt véges tartományt,
amelyen kívül mágneses tér van! A tér erővonalai a turbulencia
tartományába belépve rendezetlenné válnak „befagyásuk” következtében; a
mágneses tér iránya kaotikussá válik. Éppen ez jelenti azt, hogy a 
térerősség idő szerinti átlagértéke nulla lesz, méghozzá annál nagyobb
pontossággal, minél jobb a közeg vezetőképessége (véges vezetőképesség
az erővonalak „előbukkanásához” vezet, úgyhogy a tér rendezetlensége
nem lesz teljes). Más szavakkal: amikor nem túlságosan erős mágneses tér
hat egy véges tartományban turbulens mozgást végző folyadékra, akkor ez a



folyadék kis mágneses permeabilitású ( ) diamágneses közegként
viselkedik, amelynek permeabilitása annál kisebb, minél nagyobb az 
mágneses Reynolds-szám .

Elegendően erős mágneses tér viszont nem tud nem behatolni a folyadékba.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy erős térnek teljesen el kell fojtania a
turbulenciát. Bármilyen erős (a  tengely irányába eső) homogén külső
térben lehetséges kétdimenziós turbulencia, amelynél a folyadék sebessége
mindenhol párhuzamos az  síkkal és nem függ a  koordinátától.
Valóban, ebben az esetben

és a ( (65,2)) egyenletből következik, hogy a folyadékmozgás nem
perturbálja a külső teret, tehát az homogén marad. Ezért így nem
keletkeznek áramok és a Lorentz-erő nullával lesz egyenlő. Azt
mondhatjuk, hogy a kétdimenziós mozgás egyáltalán „nem érzi” a homogén
teret. Erős külső mágneses térben a turbulencia éppen ilyen kétdimenziós
turbulenciává degenerálódik.

 

[242] A következő megfontolások nem zárják ki a folyamat kezdeti
szakaszán a tér nővekedésének lehetőségét.

[243] Ezt a feltevést itt csak az egyszerűség kedvéért tesszük és nincs elvi
jelentősége. Bonyolultabb meggondolásokkal e korlátozás nélkül is
bizonyíthatjuk ugyanezt az eredményt.

[244] Lásd Sz. I. Vajnstejn – ZSETE, (1980) 79, 2175; (1982) 83, 161.

[245] Itt olyan turbulens mágneses tér generálását vizsgáljuk, melyre a térbeli
változás jellegzetes mérete . Az -nél jóval nagyobb jellegzetes méretű,
„nagyléptékű” tér generálása, mint kiderül, csak akkor lehetséges, ha a
turbulens mozgás átlagolt jellemzői nem invariánsak a tértükrözéssel
szemben (ezt az esetet itt nem vizsgáljuk). Az idevágó elmélet kifejtését a
következő könyvekben találhatjuk meg: Vajnstejn Sz. I. , Zeldovics Ja. B. ,



Ruzmajkin A. A. : Turbulentnoje dinamo v asztrofizike. M. Nauka, 1980;
Moffat G.? Vozbuzsdennie magnitnovo polja provodjascsej szrede. M.: Mir,
1980



9. fejezet - IX. fejezet AZ
ELEKTROMÁGNESES
HULLÁMOK EGYENLETEI

75.§. A téregyenletek
dielektrikumokban, ha nincs
diszperzió
Az S.58. §-ban megadtuk a változó elektromágneses tér egyenleteit
fémekben :

9.1. egyenlet - (75,1)

amelyek akkor érvényesek, amikor a tér elég lassan változik: a tér
frekvenciáinak olyanoknak kell lenniük, hogy -nek -től és -nek -tól
való függése (ha -nek -tól való eltérése egyáltalán lényeges) a
stacionárius esetnek megfelelő alakban maradjonérvényes.[246]

A következőkben dielektromos közegben vizsgáljuk a változó
elektromágneses térrel kapcsolatos problémákat, és megadjuk azokat az
egyenleteket, amelyek olyan frekvenciák esetén érvényesek, amelyeknél a 

 és , valamint a  és  közötti kapcsolat még ugyanolyan, mint állandó
terek esetén. Ha – mint általában – ez a kapcsolat egyszerű arányosság,
akkor a fent említett feltétel azt jelenti, hogy

9.2. egyenlet - (75,2)



a sztatikus és értékekkel.

Ezek az összefüggések nem érvényesek (vagy, amint mondani szokták, -
nak és -nek diszperziója van) olyan frekvenciáknál, amelyek
összemérhetők az anyag elektromos vagy mágneses polarizációjára vezető
molekuláris vagy elektronrezgések sajátfrekvenciáival. E frekvenciák
nagyságrendje az anyag minőségétől függ: nagyon széles határok közt
változhat, és teljesen különböző is lehet az elektromos és mágneses
jelenségek esetében[247]

A

egyenleteket közvetlenül megkapjuk, ha -t és -t az egzakt
mikroszkopikus Maxwell-egyenletekben átlagolt  és  értékükkel
helyettesítjük. Ezért ezeket az egyenleteket semmilyen feltételek esetén
nem kell megváltoztatni. Ami a

9.3. egyenlet - (75,5)

egyenletet illeti (lásd a S.6. §-t), ez az egzakt mikroszkopikus 
egyenletátlagolásával adódik, és csak azt a tényt kell felhasználnunk, hogy
a testössztöltése nullával egyenlő. Ez a megállapítás nyilvánvalóan nem
függössze azzal a S.6. §-ban tett feltételezéssel, hogy a tér stacionárius és
ezért a ( (75,5)) egyenlet változó terek esetén is érvényes.

Még egy további egyenletet kaphatunk, ha átlagoljuk a

9.4. egyenlet - (75,6)



egzakt egyenletet. A közvetlen átlagolás után:

9.5. egyenlet - (75,7)

Amikor a makroszkopikus tér az időtől függ, a átlagérték és a korábban
bevezetett mennyiségek közötti kapcsolat megállapítása eléggé nehéz.
Egyszerűbb, ha a szükséges átlagolást nem közvetlenül vezetjük be, hanem
a következő, formálisabb módon.

Tegyük fel, hogy egy valódi  töltéssűrűséget helyezünk el a
dielektrikumban. Ennek a töltésnek a mozgásakor egy valódi  áram jön
létre, és a töltésmegmaradást a

kontinuitási egyenlet fejezi ki.

A ( (75,5)) egyenlet helyett most

(lásd a ( (6,8)) egyenletet). Ha ezt az idő szerint differenciáljuk, és
felhasználjuk a kontinuitási egyenletet, kapjuk, hogy

vagy

Innen következik, hogy a divergencia jele alatt álló vektort egy tetszőleges
vektor (amelyet most -nak jelölünk) rotációjaként írhatjuk fel:



9.6. egyenlet - (75,8)

A testen kívül ennek az egyenletnek egybe kell esnie az egzakt Maxwell-
egyenlettel a vákuumban; ennek megfelelően, a  vektor a mágneses
térerősséggel egyezik meg. A test belsejében pedig, a sztatikus esetben, a 

 áramot a mágneses térhez a

egyenlet kapcsolja, ahol  a S.29. §-ban bevezetett mennyiség, amely
meghatározott módon kapcsolódik a  átlagos térhez. Ebből következik,
hogy zérus frekvenciájú határesetben a ( (75,8)) egyenletben szereplő 
vektor megegyezik a  sztatikus mennyiséggel, és a tér – általunk itt
feltételezett – „lassú” változása azt jelenti, hogy ugyanolyan 
összefüggés marad érvényes ezekre a változó terekre is. Ily módon 
teljesen meghatározott mennyiség lesz, és elhagyva a  segédmennyiséget,
a

9.7. egyenlet - (75,9)

végleges egyenlethez jutunk. A  mennyiséget eltolási áramnak
nevezik.

Ez az egyenlet helyettesíti dielektrikumokban ( (75,1)) első egyenletét,
amely a teret fémekben írja le. Esetleg azt gondolhatnánk, hogy ebben az
egyenletben változó terek esetén fémekre is figyelembe kellene venni még
egy  deriváltat tartalmazó tagot, azaz a

9.8. egyenlet - (75,10)



egyenletet kellene írni, állandó  együtthatóval. Jó vezetők (valódi fémek)
esetében azonban egy ilyen tagnak a bevezetése értelmetlen volna. A (
(75,10)) egyenlet jobb oldalán a két tag lényegében a térfrekvencia
hatványai szerint haladó sorfejtés első két tagja. Mivel ez a frekvencia
feltevésünk szerint kicsi, ezért a második tag figyelembevétele a legjobb
esetben is csak egy kis korrekció bevezetését jelentené. A valóságban
azonban ennek a tagnak még csak ilyen értelme sem lehetséges, mivel
fémekben ténylegesen a tér inhomogenitásából származó korrekciók sokkal
hamarább válnak fontosakká, mint a frekvencia szerinti korrekció (lásd a
VII. fejezet fnX.4. lábjegyzetét).

Van azonban a testeknek egy sajátos osztálya (rossz vezetők), amelyre a (
(75,10)) egyenlet érvényes lehet. Különleges okok miatt (mint a vezetési
elektronok kis száma félvezetőkben, kis ionmozgékonyság
elektrolitoldatokban) ezeknek az anyagoknak a vezetőképessége
anomálisan kicsi, és ezért a ( (75,10)) jobb oldalán álló második tag esetleg
összemérhető az első taggal, vagy túl is szárnyalhatja azt olyan frekvenciák
esetén, amelyek mellett még  és  is állandónak tekinthető.
Monokromatikus tér esetén a második és az első tag aránya . Ha ez
az arány kicsi, akkor a test  vezetőképességű közönséges vezetőként
viselkedik,  frekvenciák esetében pedig  permittivitású
dielektrikumként.

Homogén közeg esetében, amikor  és  állandó, a ( (75,3))–( (75,5)),
valamint a ( (75,9)) egyenletek a következő alakúak lesznek:

Ezekből az egyenletekből -t (vagy -t) a szokásos módon kiküszöbölve
kapjuk:

és mivel , ezért a



hullámegyenletet kapjuk, amiből látható, hogy az elektromágneses
hullámok terjedési sebessége homogén dielektrikumban :

9.9. egyenlet - (75,13)

Az energiaáram-sűrűség az elektromos tér energiaáramából, valamint a
közvetlenül a mozgó anyag által szállított energiaáramból tevődik össze.
Nyugvó közeg esetén (amelyet most vizsgálunk) a második összetevő
hiányzik,így az energiaáram sűrűségét dielektromos közegben ugyanaz a (
(30,20)) képlet, vagyis az

9.10. egyenlet - (75,14)

adja, mint fémek esetében. Erről könnyen meggyőződhetünk, ha a 
mennyiséget kiszámítjuk. Felhasználva a ( (75,4))és a ( (75,9))
egyenleteket, kapjuk, hogy

9.11. egyenlet - (75,15)

összhangban a dielektrikum belső energiájának differenciáljára vonatkozó

kifejezéssel, adott sűrűség és entrópia mellett.



Mint ismeretes, minden zárt rendszerben – amely az adott esetben
elektromágneses térben levő dielektrikum – az energia – impulzus-tenzor
szimmetrikus voltának a megkövetelése az energiaáram sűrűségének,
valamint a rendszer térbeli impulzussűrűségének egyenlőségéhez vezet (egy

 szorzótényező erejéig), (lásd II. 32. §., és S.94. §.). Ezért az utóbbi:

9.12. egyenlet - (75,16)

Speciálisan ezt a körülményt figyelembe kell venni a dielektromos anyagra
ható erő meghatározáskor, változó elektromágneses térben. Az (egységnyi
térfogatra vonatkoztatott)  erőt a  feszültségi tenzor alapján
számíthatjuk ki:

Itt azonban figyelembe kell vennünk, hogy  azt az impulzusáram-
sűrűséget jelenti, amely magában foglalja mind az anyag, mind az
elektromágneses tér impulzusváltozását. Ha az  erőn csak a közegre ható
erőt értjük, akkor a felírt kifejezésből le kell vonnunk a tér egységnyi
térfogatának impulzusváltozását:

9.13. egyenlet - (75,17)

Állandó tér esetében az utolsó tag nullával egyenlő, így ez a kérdés
korábban nem merült fel.

A tér lassú változása lehetővé teszi, hogy a feszültségi tenzorra is az állandó
térre kapott, előző kifejezéseket használjuk. Így, folyékony dielektromos
közeg esetén  a ( (15,9)) elektromos és a ( (35,2)) mágneses kifejezések
összegeként adódik.



Ezen kifejezések koordináták szerinti differenciálásakor azonban
figyelembe kell vennünk, hogy az állandó terekre (áramok nélküli esetben)
érvényes  és  egyenletek helyett most a ( (75,12))
egyenletek érvényesek. Ez a körülmény a

új tagok megjelenésére vezet, amelyek most nem egyenlők nullával, hanem
járulékuk

Így a keresett erő:

9.14. egyenlet - (75,18)

Ebben a kifejezésben az utolsó tagot Abraham-féle erő nek nevezik (M.
Abraham , 1909).

 

[246] Ami az  feltételt illeti, az nincs összefüggésben a ( (75,1))
egyenletek alkalmazhatóságával. Ennek a feltételnek a szerepe, amint a VII.
fejezetben már megvizsgáltuk, az, hogy megengedi a vezetőn kívüli térben
a késleltetett effektusok elhanyagolását.

[247] Gyémántban például az elektromos polarizáció az elektronoktól
származik, és  diszperziójá csak a spektrum ultraviola tartományában
kezdődik. Olyan poláros folyadékokban, mint például a víz, a polarizáció az
állandó dipólmomentumú molekulák orientációjával függ össze és 
diszperziója az  frekvenciákon (azaz a centiméteres



hullámhosszúságú tartományban) lép fel.  diszperziója még alacsonyabb
frekvenciáknál kezdődhet a ferromágneses anyagok esetében.



76.§. Mozgó dielektrikumok
elektrodinamikája
Egy közeg mozgása az elektromos és a mágneses tér kölcsönös hatásával
kapcsolatos jelenségeket eredményez. Vezetőkre vonatkozóan ezeket a
jelenségeket a S.63. §-ban vizsgáltuk. Most a kérdést dielektrikumokban
fogjuk megvizsgálni. Itt ténylegesen olyan jelenségekről lesz szó, amelyek
mozgó testekben külső elektromos vagy mágneses terek jelenlétében lépnek
fel. Hangsúlyozzuk, hogy ezek semmiféle módon nem kapcsolódnak
azokhoz a jelenségekhez, ahol a tér keletkezése a testek mozgásának a
következménye (amelyeket a S.36. §-ban és a S.64. §-ban vizsgáltunk).

A S.63. §-ban kiindulópontjaink azok a transzformációs formulák voltak,
amelyek a térerősséget az egyik koordináta-rendszerből a másikba vitték át.
Ott elegendő volt ismerni az elektromos és mágneses térerősség vákuumban
szokásos transzformációs formuláit, amelyeknek átlagolása közvetlenül
adta meg  és  transzformációs képleteit. Dielektrikum esetében a kérdés
lényegesen bonyolultabb, mivel az elektromágneses teret sokkal több
mennyiség írja le.

A makroszkopikus testek mozgásakor általában olyan sebességekről van
szó, amelyek kicsik a fénysebességhez képest. Azonban a megfelelő
közelítő transzformációs képletek felírásakor az a legegyszerűbb, ha ezeket
a bármely sebességek mellett érvényes egzakt, relativisztikus formulák
alapján számoljuk.

Mint ismeretes, vákuumban az  és  elektromos és mágneses
térerősségvektorok komponensei valójában egy másodrendű,
antiszimmetrikus négydimenziós tenzort (négyestenzort) alkotnak (lásd II.
23. §.). Mivel  és  az  és  középértékei, ezért rájuk is ugyanez
érvényes. Ily módon létezik egy olyan  négyestenzor[248], amelynek
komponensei

9.15. egyenlet - (76,1)



Ennek a tenzornak a segítségével a

9.16. egyenlet - (76,2)

Maxwell-féle első egyenletpár a következő négydimenziós formában írható:

9.17. egyenlet - (76,3)

Ezáltal nyilvánvalóvá válik ezen egyenletek relativisztikus invarianciája.
Hangsúlyozzuk, hogy magának a ( (76,2)) egyenletnek az alkalmazása
mozgó testekre nyilvánvaló, mivel ezeket az egyenleteket közvetlenül az
egzakt, mikroszkopikus Maxwell-egyenletekből úgy kaptuk, hogy és 
helyett ezek és átlagértékeit vettük.

De a

9.18. egyenlet - (76,4)

második Maxwell-féle egyenletpár is megőrzi alakját mozgó közegek
esetén. Ez nyilvánvalóan látszik a megelőző paragrafusban tett
meggondolásainkból, amelyekben a testeknek csak olyan általános
tulajdonságait vettük figyelembe (pl. zérusössztöltés), amelyekkel a mozgó
testek ugyanolyan mértékben rendelkeznek, mint a nyugvó testek. Azonban
a és  mennyiségek kapcsolatának az és  mennyiségekkel már



egyáltalán nem szükséges ugyanolyannak lennie, mint nyugvó testek
esetében.

Mivel mind a mozgó, mind a nyugvó testekre érvényesek a ( (76,4))
egyenletek, meg kell őrizniük alakjukat a Lorentz-transzformációval
szemben. Vákuumban a  és  vektorok az  és  vektorokkal egyeznek
meg, és a második Maxwell-féle egyenletpár relativisztikus invarianciája
abban nyilvánul meg, hogy ezeket is négydimenziós alakban írhatjuk föl
ugyanannak az  tenzornak a segítségével:  (lásd II. 30. §.).
Ezért a ( (76,4)) egyenlet relativisztikus invarianciájának biztosításához
szükséges, hogy a  és  vektorok komponensei valójában egy
négyestenzor komponenseiként transzformálódjanak, amely az tenzorhoz
hasonló felépítésű; jelöljük ezt a tenzort -vel:

9.19. egyenlet - (76,5)

Ennek a tenzornak a segítségével a ( (76,4)) egyenleteket a következő
formábanírhatjuk:

9.20. egyenlet - (76,6)

Miután tisztáztuk az , , ,  mennyiségek négydimenziós tenzor
jellegét, megismertük ezek transzformációs törvényét is egyik vonatkozási
rendszerből a másikba. Minket azonban itt nem annyira ezen
transzformációs törvények érdekelnek, mint inkább az ezen mennyiségek
közti kapcsolat egy mozgó közegben, amely általánosítja a nyugalomban
levő testekre érvényes  és  összefüggéseket.

Jelöljük -vel a közeg négyes sebességvektorát; ennek komponensei a 
háromdimenziós sebességgel a következő kapcsolatban vannak:



Állítsunk össze ebből a négyesvektorból valamint az  és 
négyestenzorokból olyan kombinációkat, amelyek nyugvó közeg esetén -
be, ill. -be mennek át. Ezek a kombinációk az , 
négyesvektorok;  esetén ezek időkomponensei nullával egyenlőek,
térbeli komponenseik pedig  és  lesznek. Ezért világos, hogy a 
egyenlet négydimenziós általánosítása[249]

9.21. egyenlet - (76,7)

Hasonló módon győződhetünk meg arról is, hogy a  összefüggés
általánosítása a

9.22. egyenlet - (76,8)

négydimenziós egyenlőség.

A négydimenziós jelölésekről áttérve újra háromdimenziós mennyiségekre,
e két egyenletből a következő vektorösszefüggéseket[250] kapjuk:

9.23. egyenlet - (76,9)

Ezek a – Minkowskitól származó– képletek (H. Minkowski , 1908) egzaktak
abban az értelemben, hogy a sebesség nagyságát illetően még semmiféle
feltételezéssel nem éltünk. Ha viszont feltesszük, hogy a  arány kicsi, és



megoldjuk ezeket az egyenleteket -re és -re, első rendig elmenve,
kapjuk

Ezek az összefüggések, a ( (76,2)) és a ( (76,4)) Maxwell-egyenletekkel
együtt alkotják a mozgó dielektrikumok elektrodinamikájának az alapjait.

A Maxwell-egyenletekre vonatkozó határfeltételek is némiképp
módosulnak. A ,  egyenletekből – mint korábban is –
következik az indukciók normális komponenseinek a folytonossága:

9.24. egyenlet - (76,12)

A tér tangenciális komponenseire vonatkozó feltételeket a legegyszerűbben
úgy kapjuk meg, ha átmegyünk a  nyugvó koordináta-rendszerből egy új, 

 koordináta-rendszerbe, amely a vizsgált test elemi felületével együtt
mozog; ez utóbbi sebességét (amelynek iránya az  normális felé mutat) 
-nel jelöljük. A  rendszerben a szokásos feltételek érvényesek,
nevezetesen, hogy , és  folytonosak. A relativisztikus transzformációs
formuláknak megfelelően (lásd II. 24. §.), ezek a követelések ekvivalensek
a

vektorok tangenciális komponenseinek a folytonosságával. Ezeket a
vektorokat levetítve az -re merőleges síkra, és felhasználva a ( (76,12))
egyenleteket, megkapjuk a keresett határfeltételeket :

9.25. egyenlet - (76,13)



Ha behelyettesítjük ide a ( (76,10))–( (76,11)) kifejezéseket, és
elhanyagoljuk a -ben magasabb rendű tagokat:

9.26. egyenlet - (76,14)

Ebben a közelítésben az egyenletek jobb oldalán és értékeit az
elválasztó felület két oldalán azonosnak vehetjük.

Ha egy test úgy mozog, hogy felülete nem mozdul el merőlegesen saját
irányához képest (például egy forgástest saját tengelye körüli forgásakor),
akkor . Csak ebben az esetben mennek át a ( (76,13)) vagy a (
(76,14)) határfeltételek  és  szokásos folytonossági feltételeibe.

Feladatok

1. Egy dielektromos gömb egyenletesen forog (vákuumban) homogén,
állandó  mágneses térben. Határozzuk meg a gömb körül keletkező
elektromágneses teret!

Megoldás. A keletkező elektromos tér kiszámításakor a mágneses teret
ugyanolyannak kell tekinteni, mint nyugvó gömb esetében, mivel ha a
mágneses tér megváltozásának visszahatását figyelembe vennénk, az
magasabbrendű kicsi korrekciókhoz vezetne. A gömb belsejében a
mágneses tér homogén, és a következővel egyenlő:

[lásd ( (8,2))].



Tekintettel arra, hogy a forgás stacionárius, a keletkező elektromos tér is
állandó, és – mint minden állandó elektromos térnek – van potenciálja:

. A gömbön kívül a potenciál kielégíti a  egyenletet, a
gömb belsejében pedig a

9.27. egyenlet - (1)

egyenletet, ahol  a forgás szögsebessége (ez az egyenlet a 
egyenletből adódik, ha -be a ( (76,10)) kifejezést helyettesítjük a 

 vektorszorzattal). Az a feltétel, hogy  normális komponense
folytonos a gömb felületén:

9.28. egyenlet - (2)

(  itt a gömb sugara,  az  irányba mutató egységvektor). Tekintettel a
gömb szimmetriájára, a keresett elektromos teret mindössze két állandó
vektor: és  határozza meg. Komponenseikből -ban és -ban lineáris
módon egy  skalárt és egy

nyom nélküli tenzort képezhetünk. Ennek megfelelően, a gömbön kívüli tér
potenciálját a

9.29. egyenlet - (3)

alakban keressük, ahol állandó tenzor és ;  a gömb
elektromos kvadrupólmomentum-tenzora (lásd II. 41. §.). -ben 



alakú tag nem lehet, mivel ilyen tag a gömböt körülvevő felületen áthaladó
teljes elektromos fluxusra nullától különbözőértéket adna (miközben a
gömb semleges). A gömb belsejében a potenciált

9.30. egyenlet - (4)

alakban keressük. Az első tag a  homogén egyenlet megoldása,
amelyben az együttható megválasztása biztosítja a potenciál folytonosságát
(és ezáltal  folytonosságát is) a gömb felületén. A ( (76.1.3))és ( (76.1.4))
kifejezéseket a ( (76.1.2)) egyenletbe helyettesítve kapjuk, hogy

9.31. egyenlet - (5)

Ily módon a forgó gömb körül kvadrupól jellegű elektromos tér alakul ki, és
a gömb kvadrupólmomentumát az ( (76.1.5)) képlet adja meg. Speciálisan,
ha a gömb a külső tér iránya (  tengely) körül forog, akkor -nak csak
diagonális komponensei vannak:

Analóg módon, ha egy gömb homogén elektromos térben forog, akkor
mágneses kvadrupóltér keletkezik. A gömb mágneses
kvadrupólmomentumát ( (76.1.5))-ből úgy kapjuk, hogy megváltoztatjuk az
előjelet, és az , ,  mennyiségeket rendre a , ,  mennyiségekkel
cseréljük fel.

2. Egy mágnesezett gömb egyenletesen forog (vákuumban) a saját tengelye
körül, amely párhuzamos a mágnesezettség irányával. Határozzuk meg a
gömb körül keletkező elektromos teret![251]



Megoldás. A gömb belsejében a mágneses tér homogén, és az állandó 
mágnesezettséggel a  [lásd ( (8,1))] valamint a 

 egyenleteknek megfelelően fejeződik ki, amiből

Esetünkben a ( (76,9)) összefüggésekből a második nem érvényes
(tekintettel arra, hogy  nem érvényes a nyugalomban levő
ferromágneses testre), az első összefüggésből következően pedig a gömb
belsejében

A keletkező elektromágneses tér potenciálja a gömbön kívül a 
egyenletet elégíti ki, a gömbön belül pedig

Az a határfeltétel, amely szerint  folytonos a gömb felületén, adja:

ahol  az  normális valamint  és  iránya (a  tengely) közötti szög.
Keressük -t és -t a következő alakban:

és a határfeltételből a következő kifejezést kapjuk a forgó gömb elektromos
kvadrupólmomentumára:



(ahol  a gömb teljes mágneses momentuma). Fémgömb esetén az 
helyettesítést kell alkalmazni:

 

[248] Ebben a paragrafusban a 0, 1, 2, 3 értékeket felvevő négydimenziós
tenzorindexeket a , ,  görög betűkkel jelöljük

[249] Meg kell jegyezni, hogy amikor a sebességeknek csupán lokális
értékeit tartalmazó összefüggéseket írunk fel, ezzel elhanyagoljuk a
sebességgradiens létezésének lehetőségéből adódó gyenge effektusokat
(például a giromágneses effektusokat, lásd a S.36. §-t).

[250] Ha a  vagy a  összefüggések valamelyike nem érvényes a
nyugalomban levő közegben, akkor a megfelelő ( (76,9)) összefüggést is az
egyenlet két oldalán álló két vektorösszeg közötti más függvénykapcsolat
helyettesíti.

[251] Ha a mágnesezettség és a forgástengely iránya nem egyezik meg, akkor
a feladat lényegesen megváltozik, mivel ekkor a gömb elektromágneses
hullámokat bocsát ki a környező térségbe.



77.§. A permittivitás diszperziója
Most áttérünk a gyorsan változó elektromágneses terek igen fontos
problémakörének vizsgálatára, amikor a terek frekvenciáit nem korlátozza
az a feltétel, hogy kicsik legyenek az anyag elektromos és mágneses
polarizációjának létrejöttét jellemző frekvenciákhoz képest.

Az időben változó elektromos térnek változnia kell a térben is. Az 
frekvencia esetén a térbeli periodicitást  nagyságrendű hullámhossz
határozza meg. A frekvencia növekedésekor  végül összemérhető lesz az 

 atomi méretekkel. Ekkor a tér makroszkopikus leírása már nem
lehetséges.

Ezzel kapcsolatban felvetődhet az a kérdés, hogy létezik-e egyáltalán olyan
frekvenciatartomány, amelyben a diszperziós jelenségek már fontosak,
azonban a makroszkopikus közelítés még érvényes marad? Könnyen
belátható, hogy ilyen tartománynak feltétlenül léteznie kell. Az elektromos
vagy a mágneses polarizáció létrehozásának leggyorsabb mechanizmusa az
anyagban az elektronokkal kapcsolatos. Ennek relaxációs ideje az 
atomi idők nagyságrendje, ahol  az atom méretét jelöli,  pedig az
elektronok sebessége az atomban. Mivel azonban , még az ilyen
időknek megfelelő  hullámhossz is nagy az -hoz képest.

A következőkben feltesszük hogy a  feltétel[252] teljesül. Gondolni
kell azonban arra, hogy ez a feltétel esetleg nem elégséges; fémeknél
alacsony hőmérsékleteken létezik olyan frekvenciatartomány, amelyben a
makroszkopikus elmélet a  egyenlőtlenség teljesülése ellenére sem
alkalmazható (lásd a S.87. §-t).

Az alábbiakban megadott formális elmélet fémekre és dielektrikumokra
egyaránt alkalmazható. Az atomon belüli elektronmozgásnak megfelelő
(optikai frekvenciák), valamint az ennél magasabb frekvenciákon a fémek
és dielektrikumok közötti kvantitatív különbségek is eltűnnek.

Már a S.75. §-ban végzett meggondolásokból is látható, hogy a



Maxwell-egyenletek formálisan ugyanolyanok maradnak tetszőlegesen
változó elektromos terek esetén is. De ezek az egyenletek kevéssé
használhatók, amíg meg nem határozzuk az itt szereplő ,  és , 
mennyiségek kapcsolatát. A vizsgálatunk tárgyát képező nagy
frekvenciáknál ennek a kapcsolatnak nincs semmiféle közös vonása a
változó tereknél alkalmazott, a sztatikus esetben is érvényes kapcsolattal,
amikor nem volt jelen diszperzió.

Mindenekelőtt elveszik ennek a kapcsolatnak még az az alapvető
tulajdonsága is, amely szerint  és  egyértékű függvénye az ugyanabban
az időpillanatban vett -nek és -nak. Egy tetszőlegesen változó tér
általános esetében  és  értékeit egy adott időpillanatban egyáltalán nem
határozzák meg kizárólagosan  és  ugyanabban az időpillanatban
megadott értékei. Ellenkezőleg, azt állíthatjuk, hogy  és  értékei egy
adott időpillanatban általában az ,  függvények minden megelőző
időpillanatban felvett értékeitől függenek. Ez azt a tényt fejezi ki, hogy az
anyag elektromos és mágneses polarizációjának kialakulása nem képes
követni az elektromágneses tér változását. Azok a frekvenciák, amelyeken a
diszperziós jelenségek fellépnek, az anyag elektromos és mágneses
tulajdonságaira teljesen különbözőek lehetnek.

A jelen paragrafusban -nek -tőt való függésével foglalkozunk; az anyag
mágneses tulajdonságainak specifikus diszperziós tulajdonságait a S.79. §-
ban fogjuk megvizsgálni.

A S.6. §-ban a  polarizációs vektort a  definíciónak
megfelelően vettük be, ahol  a tényleges (mikroszkopikus) töltéssűrűség
az anyagban. Ez az egyenlőség kifejezi a testnek mint egésznek az
elektromos semlegességét, és a testen kívüli térre vonatkozó 
feltétellel együtt elégséges volt annak bizonyításához, hogy a test teljes
elektromos momentuma az  integrállal egyenlő. Nyilvánvaló, hogy ez
a következtetés ugyanúgy érvényes mind a változó, mind az állandó terekre.
Így tetszés szerinti változó tér esetében, még akkor is, ha diszperzió van



jelen, a  vektor megtartja fizikai jelentését: ez az anyag
egységnyi térfogatának elektromos momentuma.

Gyorsan változó terek esetén rendszerint aránylag kis feszültségekkel van
dolgunk, ekkor -nek -vel való kapcsolatát lineárisnak vehetjük.[253] A 

 és az összes megelőző időpillanatra vonatkozó  függvényértékek
legáltalánosabb lineáris kapcsolatát a következő integrális összefüggés
formájában írhatjuk fel:

9.32. egyenlet - (77,3)

(az  tagot célszerű leválasztani olyan okok miatt, amelyek csak a
későbbiekben lesznek nyilvánvalóak). A ( (77,3)) egyenletben  az idő
függvénye, amely függ a közeg tulajdonságaitól. A  elektrosztatikus
képlettel analógiában, a ( (77,3))összefüggést a

szimbolikus formában írjuk, ahol  egy lineáris integráloperátor, amelynek
hatását a ( (77,3)) kifejezés adja meg.

Bármilyen változó teret felbonthatunk (Fourier-sorfejtéssel)
monokromatikus komponensek szuperpozíciójára, amelyekben minden
mennyiség időfüggését az  tényező adja meg. Monokromatikus terek
esetében a  és  közötti ( (77,3)) kapcsolat a következő:

9.33. egyenlet - (77,4)

ahol a  függvény definíciója:

9.34. egyenlet - (77,5)



Ily módon periodikus terekre vonatkozóan bevezethetjük a permittivitást
(dielektromos állandót) mint a és  közötti arányossági együtthatót,
azonban ez az együttható nemcsak a közeg tulajdonságaitól, hanem a tér
frekvenciájától is függ. -nak a frekvenciától való függését a
dielektromosállandódiszperziós törvényének is nevezik.

Az  függvény általában komplex. Ennek a függvénynek a valós és
képzetes részét -vel és -vel fogjuk jelölni:

9.35. egyenlet - (77,6)

A ( (77,5)) definícióból közvetlenül következik, hogy

9.36. egyenlet - (77,7)

Ebben az összefüggésben a valós és képzetes részt szétválasztva kapjuk:

9.37. egyenlet - (77,8)

Így  a frekvenciának páros,  pedig páratlan függvénye.

A diszperzió fellépésének határához képest kis frekvenciákon az 
függvényt  hatványai szerint sorbafejthetjük. Az  páros függvény
sorfejtése csak páros kitevőjű tagokat tartalmaz, a  páratlan függvény
sorfejtése pedig páratlan kitevőjű tagokat. Dielektrikumokban az 
határesetben az  függvény természetesen az elektrosztatikus
permittivitáshoz tart (amelyet itt -lal jelölünk). Ezért dielektrikumokban 



 sorfejtése az  állandó taggal kezdődik,  sorfejtése pedig
általában egy -val arányos taggal.

Kis frekvenciákon az  függvényt fémekre vonatkozóan is vizsgálhatjuk,
ha oly módon definiáljuk, hogy az  határesetben a

egyenlet menjen át a vezetőkre állandó tér esetén érvényes

egyenletbe. Ha összehasonlítjuk a két egyenletet, látjuk, hogy  esetén
a  deriváltnak  kifejezésbe kell átmennie. Egy periodikus térre
viszont , és így kis frekvenciák határesetében az 
függvényt a következő kifejezés adja meg:

9.38. egyenlet - (77,9)

Így az  függvény sorfejtése vezetőknél az -val arányos képzetes
taggal kezdődik, amely az állandó áramokkal kapcsolatos közönséges 
vezetőképességgel fejezhető ki.[254] Az  függvény sorfejtésének
következő tagja egy valós állandó. Ennek az állandónak azonban fémek
esetében nincs olyan elektrosztatikai értelmezése, mint dielektrikumoknál.
[255] Ezenkívül újra rá kell mutatnunk arra, hogy a sorfejtésnek ez a tagja
semmiféle jelentéssel nem rendelkezik abban az esetben, ha az
elektromágneses hullám térbeli inhomogenitásával kapcsolatos effektusok
előbb lépnek fel, mint az időbeli periodicitásból eredő effektusok.

 

[252] Az  kicsiny aránynak a következő nagyságrendű tagjaival
összefüggő effektusokat a S.104. §– S.106. §-ban vizsgáljuk.



[253] Itt feltesszük, hogy  csak -től függ lineárisan, -tól nem. Állandó
tér esetén -nek -tól való lineáris függését kizárja az időtükrözéssel
szembeni invariancia megkövetelése. Változó tér esetén ez a feltétel már
nem érvényes, és  és  között lehetséges lineáris kapcsolat, ha az
anyagnak meghatározott típusú szimmetriája van. Ez azonban az olyan 
nagyságrendű kis effektusok közé tartozik, amelyeket az előző
lábjegyzetben ( fn77.7. oldal) említettünk.

[254] Néha az  függvény képzetes részét minden frekvencián a ( (77,9))
alakban írják fel, ami  helyett egy új,  függvény bevezetését jelenti.
Ennek az új függvénynek -val való összefüggésétől eltekintve nincs
fizikai jelentősége.

[255] A félreértések elkerülése végett felhívjuk a figyelmet, hogy a S.75. §-
hoz képest a jelöléseket egy kissé megváltoztattuk. Rossz vezetők esetében
a ( (75,10)) egyenletben  a  összeg lesz.



78.§. A permittivitás, nagyon nagy
frekvenciáknál
Az  az  függvény 1-hez tart. Ez már egyszerű fizikai
meggondolásokból is nyilvánvaló, ugyanis amikor a tér elég gyorsan
változik, akkor azok a polarizációs folyamatok, amelyek az -től
különböző  indukció kialakulására vezetnek, egyáltalában nem jöhetnek
létre.

Az  függvény alakját általánosan megállapíthatjuk a nagyfrekvenciás
határesetben. Ez az alak minden testre érvényes, függetlenül attól, hogy az
fém vagy dielektrikum. Ehhez a térfrekvenciának nagynak kell lennie az
adott anyag atomjaiban levő összes elektron (vagy legalábbis az elektronok
többségének) mozgási frekvenciáihoz képest. Ha ez a feltétel teljesül, akkor
az anyag polarizációjának kiszámításakor az elektronokat szabadnak
tekinthetjük, elhanyagolva az elektronok közötti, valamint az elektronok és
atommagok közötti kölcsönhatásokat.

Az elektronok mozgásának  sebessége az atomokban kicsi a
fénysebességhez képest. Ezért az elektronok által megtett  távolságok
az elektromágneses hullám egy periódusa folyamán kicsik a 
hullámhosszhoz képest. Így az elektromágneses hullámok terében az
elektron által nyert sebesség meghatározásakor feltehetjük, hogy a
hullámtér homogén.

A mozgásegyenlet:

( ,  az elektron töltése és tömege,  a hullámtérben az elektron által
nyert járulékos sebesség); innen . Az elektron  elmozdulása a
tér hatása alatt -vel az  kapcsolatban van; ezért . Az



anyag  polarizációja térfogategységének dipólmomentuma. Az összes
elektronra összegezve kapjuk, hogy

ahol  az anyag egységnyi térfogatának atomjaiban levő elektronok száma.
Továbbá, az elektromos indukció definíciója szerint .
Ezért végül a következő formulát kapjuk:

9.39. egyenlet - (78,1)

Ennek az összefüggésnek a tényleges alkalmazási területe a távoli ultraviola
tartományban kezdődik a legkönnyebb elemeknél, vagy a
röntgenfrekvenciák tartományában a nehezebb elemeknél.

Az  mennyiség – a Maxwell-egyenletekből kiolvasható – tényleges
értelmének megőrzéséhez a frekvenciának még ki kell elégítenie az 

 feltételt. A továbbiakban azonban ( S.124. §.) látni fogjuk, hogy a (
(78,1)) kifejezésnek meghatározott fizikai értelmet tulajdoníthatunk
nagyobb frekvenciáknál is.



79.§. A mágneses permeabilitás
diszperziója

-tól eltérően, a  mágneses permeabilitás a frekvencia növelésekor
aránylag korán elveszti fizikai értelmét;  1-től való eltérésének
figyelembevétele ilyen frekvenciákon jogosulatlan pontosítást jelentene.
Hogy ezt bizonyítsuk, vizsgáljuk meg, milyen mértékben marad meg
változó térben az  mennyiségnek – mint az egységnyi
térfogat mágneses momentumának – fizikai értelme. Egy test mágneses
momentuma, definíció szerint, az

9.40. egyenlet - (79,1)

integrál. A mikroszkopikus áramsűrűség átlagértékét a tér átlagértékéhez a(
(75,7)) egyenlet kapcsolja:

9.41. egyenlet - (79,2)

Ebből az egyenletből kivonva a

egyenletet, kapjuk:

9.42. egyenlet - (79,3)



A ( (79,1)) integrált akkor –és csak akkor – hozhatjuk a  alakra, ha 
 (és  a testen kívül), ahogyan ezt a S.29. §-ban már

megmutattuk.

Így  – és vele együtt a mágneses szuszceptibilitás – fizikai értelme a (
(79,3)) összefüggésben szereplő  tag elhanyagolásával van
kapcsolatban. Tisztázzuk, milyen mértékben valósulnak meg azok a
feltételek, amelyek ezt az elhanyagolást megengedik.

Egy adott frekvencián a szuszceptibilitás mérésének a feltételei akkor a
legkedvezőbbek, ha a test olyan kicsi, amilyen csak lehetséges (hogy
növekedjenek a -ben szereplő térbeli deriváltak), és ha az elektromos
tér olyan gyenge, amilyen csak lehetséges (hogy csökkenjen ). Egy
elektromágneses hullám tere nem elégíti ki ez utóbbi feltételt, mivel a
térben . Ezért vizsgáljunk változó mágneses teret mondjuk egy
szolenoidban, és a vizsgált testet a szolenoid tengelyében helyezzük el.
Elektromos tér csak a változó mágneses tértől származó indukció
eredményeképpen keletkezik, és így az elektromos térerősség
nagyságrendjét a test belsejében megkaphatjuk, ha a

egyenlet mindkét oldalát becsüljük, amiből  vagy ,
ahol  a test jellemző mérete. Feltéve, hogy , ekkor

Az  mágneses momentum térbeli deriváltjaira pedig

Összehasonlítva ezt a két kifejezést, azt kapjuk, hogy az első a másodikhoz
képest kicsi, ha

9.43. egyenlet - (79,4)



Világos, hogy a mágneses szuszceptibilitás fogalmának csak akkor lehet
értelme, ha ez az egyenlőtlenség a testnek olyan méreteit engedi meg (ha
nem is nagyon nagy eltéréssel), amelyek már makroszkopikusak, azaz ha ez
az egyenlőtlenség összeegyeztethető az  egyenlőtlenséggel, ahol  az
atomi méretnek felel meg. Ez a feltétel bizonyosan megsérül már az optikai
frekvenciák tartományában. Valóban, a mágneses szuszceptibilitás ezeken a
frekvenciákon mindig  (  az elektron sebessége az atomban),[256]

maguk az optikai frekvenciák pedig  rendűek, és ezért a ( (79,4))
egyenlőtlenség jobb oldala . Így biztosan nincs már értelme a mágneses
permeabilitást alkalmazni az optikai frekvenciáktól kezdve, és a megfelelő
jelenségek vizsgálatakor a  választással kell élni. A  és  közötti
eltérés figyelembevétele ebben a frekvenciatartományban az elérhető
pontosság nyilvánvaló meghaladása volna. Ténylegesen  1-től való
eltérésének a figyelembevétele a jelenségek többségénél már az optikai
frekvenciáknál jóval kisebb frekvenciák esetében is meghaladja az elérhető
pontosságot.[257]

Amikor a mágneses permeabilitás diszperziója jelentős, akkor lehetőség van
a mágnesezettség kvázistacionárius rezgéseire ferromágneses testekben.
Hogy kizárjuk az anyag vezetőképességének lehetséges hatását, a
következőkben nemfémes ferromágneses anyagokra – ferritekre – fogunk
gondolni.

A rezgés kvázistacionárius volta most is, mint korábban (lásd az S.58. §-t),
azt jelenti, hogy a frekvenciának ki kell elégítenie az  feltételt, ahol 

 a test jellemző mérete (vagy a rezgések „hullámhossza”). Továbbá
elhanyagoljuk a kicserélődési energiát, amely a mágnesezettség rezgéseinél
keletkező inhomogenitással van kapcsolatban. Más szavakkal: a mágneses
permeabilitás térbeli diszperzióját elhanyagolhatónak tételezzük fel (lásd a
S.103. §.). Ezért az  méretnek nagynak kell lennie az inhomogenitási
energiára jellemző hosszhoz képest:

ahol  a ( (43,1)) kifejezésben levő együtthatók nagyságrendje.



Írjuk -t és -t a ,  alakban, ahol  és  az
indukció és a térerősség a sztatikusan mágnesezett testben,  és  a
térerősség és az indukció változó része a rezgéseknél . Az eltolási áram
elhanyagolása esetén ezen utóbbi mennyiségek a következő egyenleteket
elégítik ki:

9.44. egyenlet - (79,5)

Ezek a magnetosztatikai egyenletektől csak abban különböznek, hogy a
mágneses permeabilitás most nem állandó, hanem a frekvencia függvénye
(monokromatikus tér esetén ).[258] A ferromágneses közeg
mágnesesen anizotrop, és ezért permeabilitása a  tenzor, amely
meghatározza az indukcióés a térerősség változó részei közötti lineáris
kapcsolatot.

( (79,5)) első egyenlete következtében a mágneses térnek van potenciálja: 
. Ha a

kifejezést ( (79,5)) második egyenletébe helyettesítjük, akkor a test
belsejében a potenciálra a következő egyenletet kapjuk:

9.45. egyenlet - (79,6)

A testen kívül a potenciál kielégíti a  Laplace-egyenletet , a test
határán pedig a és a  mennyiségeknek a szokásos módon
folytonosaknak kell lenniük. Az első feltétel magának a  potenciálnak a
folytonosságára redukálódik, a második pedig a



kifejezés folytonosságát jelenti, ahol  a test felületi normálisa irányába
mutató egységvektor. A testtől távol  kell, hogy teljesüljön.

Az ily módon megfogalmazott feladatnak nemtriviális megoldásai csak a 
 mennyiségek meghatározott paraméternek tekintett értékei mellett

léteznek. Ha egyenlővé tesszük a  függvényeket ezekkel az
értékekkel, akkor megkapjuk a mágnesezettség sajátrezgéseinek a
frekvenciáit; ezeket az inhomogén ferromágneses rezonancia
frekvenciáinak nevezik.

A homogénen mágnesezett ellipszoid magnetosztatikai rezgéseinek
legegyszerűbb fajtája az olyan rezgés, amely nem sérti meg a homogenitást;
az ellipszoid mágnesezettsége egészként rezeg. Ezen frekvenciák
megkeresése nem követeli meg a téregyenletek új megoldását, hanem
közvetlenül felhasználhatjuk a ( (29,14)) összefüggéseket:

9.46. egyenlet - (79,7)

ahol  az ellipszoid lemágnesezési együtthatóinak a tenzora , és  a
megfelelő tér az ellipszoid belsejében,  pedig a külső mágneses tér. Ez
utóbbiról feltesszük, hogy homogén, -ban és -ben pedig újra
elkülönítjük a és  rezgő részeket, amelyek ezuttal homogének a test
belsejében. Ezekre a következőösszefüggést kapjuk:

vagy

ahol a  definíciónak megfelelően bevezettük a 
mágneses szuszceptibilitási tenzort. Ha nullával tesszük egyenlővé ennek a
homogén lineáris egyenletrendszernek a determinánsát, akkor a következő
egyenletet kapjuk:

9.47. egyenlet - (79,8)



amelynek gyökei a sajátrezgések frekvenciáit határozzák meg. Ezeket a
homogén ferromágneses rezonancia frekvenciáinak nevezik.

Feladatok

1. Keressük meg a mágneses permeabilitás tenzorát homogénen mágnesett,
könnyű tengely típusú egytengelyű ferromágneses anyag esetében, a
mágneses momentum makroszkopikus mozgásegyenletének a segítségével
[Landau–Lifsic-egyenlet, lásd IX. ( (69,9))], ha nincs disszipáció (L. D.
Landau , E. M. Lifsic , 1935).

Megoldás. A mágnesezettség mozgásegyenlete ferromágneses anyagban

ahol  (  a giromágneses arány),  az anizotrópia-
együttható, és  a könnyű mágnesezettség tengelye (  tengely) irányába
mutató egységvektor. A  teret  alakban írjuk ahol  kicsi,
tetszőleges irányú változó tér,  pedig a  tengellyel párhuzamos, állandó
mágneses tér.[259] A  mágneses térrel együtt kicsi az általa létrehozott 

,  transzverzális mágnesezettség is, és .
Elhanyagolva a másodrendű kicsiny mennyiségeket, a következő
egyenleteket kapjuk:

Innen meghatározva az  és  mennyiségeket, megkapjuk a mágneses
szuszceptibilitást (mint az  összefüggésben szereplő
együtthatót), és a szuszceptibilitás alapján a permeabilitás:

9.48. egyenlet - (1)



ahol , . Felhívjuk a figyelmet a ferromágneses közeg
girotrópiájára (ennek a fogalomnak a definícióját lásd a S.101. §-ban).

2. Keressük meg az ellipszoid homogén ferromágneses rezonanciájának
frekvenciáit , ha az ellipszoid egyik főtengelye megegyezik a könnyű
mágnesezhetőség tengelyével! Ugyanilyen irányba mutat a külső tér is (Ch.
Kittel , 1947).[260]

Megoldás. Az ellipszoid belsejében a  tengely (a könnyű mágnesezhetőség
tengelye) irányában a tér

( , ,  a lemágnesezési együtthatók az ellipszoid főtengelyei
mentén). A ( (79,8)) determináns kiszámítása a következő egyenletre vezet:

ahol

Ebből a homogén rezonancia frekvenciája :

Így gömb esetében, ahol , a rezonanciafrekvencia



Planparalel lemez esetén, amelynek a felülete merőleges a könnyű
mágnesezhetőség tengelyére, , , és a
rezonanciafrekvencia

(a lemez mágnesezett, ha ).

3. Határozzuk meg a magnetosztatikai rezgések diszperziós törvényét
végtelen közegben!

Megoldás. Az ( (79.1.1)) egyenletben meghatározott  tenzor
felhasználásával a ( (79,6)) egyenlet a következő alakot ölti:

9.49. egyenlet - (2)

Ha , kapjuk, hogy

ahol  a  és a könnyű mágnesezhetőség (  tengely) közötti szög. Az (
(79.1.1))-ből kapott -val ( ) a rezgési frekvencia

Ez csak a hullámvektor irányától függ, de független a nagyságától. Ez az
eredmény – amint annak lennie is kell – megegyezik a spinhullámok
diszperziós törvényével (a  határesetben) ferromágneses anyagban
(lásd IX. 70. §.).

4. Keressük meg az inhomogén rezonancia frekvenciáit végtelen planparalel
lemezben , amelynek felülete merőleges a könnyű mágnesezhetőség
irányára, és ugyanezzel az iránnyal párhuzamos a külső  mágneses tér is!



Megoldás. Meg kell keresni a ( (79.3.1)) egyenlet megoldását a lemez
belsejének  potenciáljára és  egyenlet megoldását a lemezen
kívüli potenciálra a

határfeltételek mellett (a  tengely merőleges a lemez felületére, a  sík
keresztülmegy a lemez közepén,  a lemez vastagsága). Ilyen megoldás 
-ben páros vagy páratlan lehet. Az első esetben

ahol  (a hullámvektor az  síkban fekszik); a határfeltételek a
következő összefüggésre vezetnek:

9.50. egyenlet - (3)

A második esetben

és a határfeltételekből kapjuk, hogy

9.51. egyenlet - (4)

A lemez lemágnesezési együtthatója , és így a lemágnesezési tér:
. Az ( (79.1.1))-ből vett  kifejezéssel kapjuk a rezgési

frekvenciát:

9.52. egyenlet - (5)



ahol  a és a  tengely közötti szög.  tetszőleges értékére a ( (79.4.1))és
( (79.4.2)) feltételek végtelen sok diszkrét értéket határoznak meg. A
megfelelő frekvenciákat az ( (79.4.3)) kifejezés adja meg, és ezek a
frekvenciák csak a  aránytól függenek. A frekvencia összes lehetséges
értéke a

intervallumban fekszik.

 esetén csak szimmetrikus rezgések lehetségesek, és a ( (79.4.1))
egyenletből látható, hogy , azaz másodrendű kicsiny
mennyiség. Ha ennek megfelelően az ( (79.4.3)) egyenletbe a  értéket
helyettesítjük, akkor a homogén rezonancia frekvenciáját kapjuk, ahogy
annak lennie is kell.

 

[256] Ez a becslés diamágneses szuszceptibilitásnak felel meg. Para- vagy
ferromágneses folyamatok relaxációs ideje nyilvánvalóan nagy az optikai
periódusokhoz képest. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a becslések izotrop
testre vonatkoznak, és ferromágneses anyagokra óvatosan kell őket
alkalmazni. Speciálisan, a frekvencia növekedésével lassan (  szerint)
csökkenő girotrop tagok a  tenzorban (lásd az 1. feladatot) elég nagy
frekvenciákon is lényegesnek bizonyulhatnak.

[257] Némileg más szempontból tárgyaljuk ezt a helyzetet a XII. fejezet
fnX.2. lábjegyzetében.

[258] A vizsgált rezgéseket ezért magnetosztatikus rezgéseknek nevezik. A
homogén (lásd alább) magnetosztatikai rezgések elméletét Ch. Kittel adta
meg 1947-ben, az inhomogénekét pedig L. Walker 1957-ben.

[259] Az itt bevezetett teret a következő feladatokban alkalmazzuk.

[260] A 2–4. feladatokban feltesszük, hogy az anyag mágneses
permeabilitását az ( (79.1.1)) egyenletek adják meg.



80.§. A térenergia diszperzív
közegekben
Az energiaáram-sűrűséget leíró

9.53. egyenlet - (80,1)

képlet érvényes tetszőlegesen változó elektromágneses terek esetében,
többek között akkor is, ha diszperzió van. Ez teljesen nyilvánvaló már a
S.30. §. végén adott meggondolásokból: tekintettel és  tangenciális
komponenseinek folytonosságára, a ( (80,1)) formula egyértelműen
következik abból a feltételtől, hogy  normális komponense a test határán
folytonos, valamint abból, hogy a képletérvényes a testen kívüli
vákuumban.

A test egységnyi térfogatára eső energia megváltozása időegység alatt: 
. A Maxwell-egyenletek segítségével ez a kifejezés a következő alakú lesz:

9.54. egyenlet - (80,2)

[lásd (70,15)]. Dielektromos közegben, amikor nincs diszperzióés és 
valósállandók, ezt a mennyiséget úgy tekinthetjük, mint az

9.55. egyenlet - (80,3)



elektromágneses energia megváltozását, amelynek egzakt
termodinamikaiértelme van: az anyag egységnyi térfogatára eső belső
energia különbsége elektromágneses tér jelenlétében és a nélkül,
ugyanolyan sűrűség és entrópia mellett.

Abban az esetben, amikor diszperzió van jelen, ilyen egyszerű interpretáció
már nem lehetséges. Sőt, a tetszőleges diszperzió általános esetében az
elektromágneses energiát termodinamikai mennyiségként ésszerűen
egyáltalán nem lehet definiálni. Ez annak a következménye, hogy a
diszperzió jelenléte általában energiadisszipáció egyidejű jelenlétével
kapcsolatos, azaz a diszperzív közeg ugyanakkor elnyelő közeg is.

Abból a célból, hogy meghatározzuk a disszipációt, tekintsünk
monokromatikus elektromágneses teret! Ha idő szerint átlagoljuk a ( (80,2))
mennyiséget, akkor a teret fenntartó külső forrásokból származó, a közeg
térfogategységébe időegység alatt szisztematikusan beáramló energiát
kapjuk meg. Mivel a monokromatikus tér amplitúdóját állandónak
tételezzük föl, ezért az egész energia a disszipáció fedezésére fordítódik.
Így a vizsgált feltételek mellett a ( (80,2)) mennyiség idő szerinti átlaga
éppen a közeg térfogategységében időegység alatt keletkezett átlagos 
hőmennyiséget adja meg.

Mivel a ( (80,2)) kifejezés a terekben kvadratikus, ezért kiszámításakor az
összes mennyiséget valós alakban kell írnunk. Ha pedig, amint ez
monokromatikus terek esetén célszerű, -t és -t komplexnek tételezzük
fel, akkor a ( (80,2)) kifejezésben  és  helyébe az

kifejezéseket kell írnunk, és hasonlóan kell eljárnunk  és  esetén is.
Amikor az  és  szorzatokat – amelyek tartalmazzák az 
szorzótényezőket – idő szerint átlagoljuk, nullát kapunk, és így marad:

9.56. egyenlet - (80,4)



Ezt a kifejezést még a következő formában is írhatjuk:

9.57. egyenlet - (80,5)

ahol és  valós térerősségek és a felülvonás az idő szerinti átlagolást
jelöli (lásd a VII. fejezet fnX.6. lábjegyzetét).

Ugyancsak könnyen megkaphatjuk az energia disszipációját meghatározó
formulát, ha a tér nem monokromatikus és eléggé gyorsan válik nullává,
amikor . Ebben az esetben értelme van annak, ha nem az
időegységre, hanem a tér létezésének teljes időtartamára vett disszipációt
tekintjük.

Az  teret Fourier-integrálba fejtve,

és . Ha ezen mennyiségek szorzatát kettős integrál formájában
írjuk, és aztán idő szerint integrálunk, akkor

A  szerinti integrálást a

képlet alapján végezzük, és azután a  függvényt a  szerinti integrálással
küszöböljük ki. Végeredményben a következőt kapjuk:



Az  helyettesítés után az -t tartalmazó tag az integrálás
során nulla lesz, mivel az integrandus -nak páratlan függvénye. A
mágneses térre vonatkozó, analóg kifejezéssel együtt, végül a következőt
kapjuk:

9.58. egyenlet - (80,6)

(a -től -ig vett integrált a -tól -ig vett integrál
kétszeresével helyettesíthetjük).

A kapott formulák azt mutatják, hogy az energiaelnyelést (disszipációt)  és
 képzetes részei határozzák meg; a ( (80,5)) kifejezésben szereplő két tag

az elektromos és a mágneses veszteségnek felel meg. Az entrópia
növekedése tételének megfelelően, ezeknek a veszteségeknek
meghatározott előjele van: az energiadisszipációt hőfejlődés kíséri, azaz 
mindig nagyobb, mint nulla. Ebből következik, hogy  és  képzetes részei
mindig pozitívak:

9.59. egyenlet - (80,7)

minden anyagra vonatkozóan és minden (pozitív) frekvencia esetén.[261] és
 valós részeinek előjelét viszont (ha ) semmiféle fizikai feltétel nem

korlátozza, úgyhogy és  mind pozitív, mind negatív értéket felvehet.

Egy reális testben minden, nemstacionárius folyamat termodinamikailag
kisebb-nagyobb mértékben mindig irreverzibilis. Ezért változó
elektromágneses térben mind az elektromos, mind a mágneses veszteségek
mindig fellépnek, még ha csak kicsiny mértékben is. Más szavakkal: az 



 és a  függvények nem lesznek egzaktul nullák semmiféle,
nullától különböző frekvencián. A következő paragrafusban látni fogjuk,
hogy ez az állítás elvi jelentőségű, bár egyáltalán nem zárja ki az olyan
frekvenciatartományok létezésének lehetőségét, amelyeknél a veszteségek
viszonylag nagyon kicsik lesznek.

Az olyan frekvenciatartományokat, amelyekben és  nagyon kicsik ( -
höz és -höz képest), átlátszósági tartományoknak nevezzük. Ezekben a
tartományokban az elnyelést elhanyagolva, bevezethetjük a test belső
energiájának a fogalmát az elektromágneses térben, ugyanabban az
értelemben, mint ahogyan az állandó tér esetében tettük.

Ahhoz, hogy meghatározzuk ezt a mennyiséget, nem elégséges csak
monokromatikus teret vizsgálni, mivel az ilyen tér szigorú periodicitása
következtében a térben az elektromágneses energia semmiféle rendszeres
felhalmozódása nem következik be. Vizsgáljunk ezért egy olyan teret,
amelyben a monokromatikus komponensek frekvenciái egy átlagérték
körüli szűk intervallumban helyezkednek el. Az ilyen térerősségeket a
következő alakban írhatjuk:

9.60. egyenlet - (80,8)

ahol és  az idő függvényei, amelyek az  tényezőhöz
képest lassan változnak. Ezen kifejezések valós részeit kell a ( (80,2))
egyenlet bal oldalába behelyettesíteni, és aztán a  periódusra kell idő
szerintátlagolnunk, amely kicsi az és  tényezők változási idejéhez
képest.

A ( (80,2)) kifejezésben szereplő első tag a komplex alakban felírt -vel a
következő alakot ölti:



(és analóg alakja van a második tagnak). Az  és  szorzatok a fent
említett időbeli átlagolás során eltűnnek, ezért ezeket nem kell vizsgálnunk.
Így a következő kifejezésünk marad:

9.61. egyenlet - (80,9)

Írjuk a  deriváltat  alakban, ahol  az

operátort jelenti, és tisztázzuk, milyen ennek az operátornak a ( (80,8))
alakú függvényre gyakorolt hatása. Ha  állandó volna, egyszerűen

adódna.

A mi esetünkben viszont az  függvényt Fourier-felbontás segítségével
az  komponensek szuperpozíciójaként kell előállítani állandó -
val.  lassú változása azt jelenti, hogy ebben a sorfejtésben csak azok a
komponensek fordulnak elő, amelyekben . Ezt tekintetbe véve,
írhatjuk:

Összegezve most a Fourier-komponensek inverzét, a következő kifejezést
kapjuk:

Elhagyva ezután -ban a nulla indexet, kapjuk, hogy



9.62. egyenlet - (80,10)

Ha ezt a ( (80,9)) kifejezésbe helyettesítjük, szem előtt tartva, hogy az 
függvény imaginárius részét elhanyagoljuk, kapjuk:

(az  szorzat megegyezik az  szorzattal). Ha hozzáadjuk ehhez a
mágneses térerősségeket tartalmazó analóg kifejezést, akkor arra a
következtetésre jutunk, hogy a közeg egységnyi térfogatában az energia
szisztematikus megváltozásának sebességét a  derivált adja, ahol

9.63. egyenlet - (80,11)

Az  és  valós térerősségek segítségével ez a kifejezés a következő
alakban írható:

9.64. egyenlet - (80,12)

(L. Brillouin, 1921).

Ez a keresett eredmény, amelyben  az átlátszó közeg egységnyi
térfogatára jutó belső energia elektromágneses részének átlagértéke. Ha
nincs diszperzió,  és  állandó, így a ( (80,12)) kifejezés a ( (80,3))
kifejezés átlagába megy át, mint ahogyan az várható.

Ha a testhez odavezetett elektromágneses energia pótlása megszűnik, akkor
a gyakorlatilag mindig meglevő (habár nagyon kicsiny) elnyelés végül is az



egész  energiát hővé alakítja át. Mivel az entrópia növekedésének
törvénye szerint ennek a hőnek felszabadulnia és nem elnyelődnie kell,
ezért  kell, hogy teljesüljön. A ( (80,11)) formulának megfelelően
ezért teljesülniük kell a

9.65. egyenlet - (80,13)

egyenlőtlenségeknek. Valójában ezek a feltételek automatikusan teljesülnek
azonerősebb egyenlőtlenségek következményeként, amelyeket az és 

 függvények mindig kielégítenek az átlátszósági tartományokban (lásd
afn84.26. lábjegyzetet).

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a ( (80,12)) kifejezést az  amplitúdó
megváltozásának az  frekvenciák szerinti első közelítésében kaptuk meg.
Ezért csak olyan terek esetében érvényes, amelyek amplitúdója az idővel
elegendő lassan változik (ez a megjegyzés a feszültségtenzornak a
következő paragrafusban tárgyalt kiszámítására is vonatkozik).

 

[261] Ez az állítás olyan testekre vonatkozik, amelyek termodinamikai
egyensúlyban vannak, ha nincs jelen változó tér; ezt mindenütt fel is
tételezzük. Ha a test nincs termikus egyensúlyban, akkor  elvben negatív
is lehet. A termodinamika második főtétele csak azt követeli meg, hogy a
változó elektromágneses tér és a termodinamikai egyensúly tér jelenlététől
független hiánya következtében az entrópia összegében növekedjen. Egy
ilyen test példája lehet olyan anyag, amelyben az atomok mesterségesen
(azaz nem spontán termikus gerjesztéssel, hanem a külső tér „pumpálásával
”) kerültek gerjesztett állapotba.



81.§. A feszültségtenzor diszperzív
közegekben
A diszperzív közegek vizsgálatában fontos szerepet játszik a
feszültségtenzor idő szerinti átlaga, amely meghatározza a testre ható
erőket, változó elektromos térben. Látni fogjuk, hogy amikor diszperzió lép
fel (és mint az előzőkben is, elnyelődés nincs), akkor az ezen tenzorra
vonatkozó kifejezés, eltérően az energiára vonatkozó ( (80,12)) kifejezéstől,
nem tartalmaz frekvenciák szerinti deriváltakat. Speciálisan,
monokromatikus elektromos térben egy átlátszó diszperzív, izotrop
folyadékra a  középérték ( (15,9))-ből úgy adódik, hogy -t egyszerűen 

-val, és az ,  szorzatokat ezek ,  középértékeivel
helyettesítjük (L. P. Pitajevszkij , 1960).

Ezen állítás bizonyításához visszatérünk a S.15. §-ban kifejtett bizonyításra,
némileg átfogalmazva azt. Ott egy dielektrikummal kitöltött
síkkondenzátort vizsgáltunk, és meghatároztuk a feszültségtenzort abból a
feltételből, hogy a ponderomotoros erőknek a fegyverzet elmozdulásakor
végzett munkája megegyezik a megfelelő termodinamikai potenciál
megváltozásával. Írjuk fel ezt a feltételt a teljes (és nem egységnyi felületre
vonatkoztatott) mennyiségekre a következő alakban:

9.66. egyenlet - (81,1)

(  a kondenzátor fegyverzetének területe.) Az  potenciál helyett itt a
szokásos  energiát használtuk, amelynek megváltozását a dielektrikum 
entrópiájának adott értékénél, valamint a kondenzátor fegyverzetein levő

össztöltés adott értéke mellett (és nem adott  potenciálnál) vizsgáljuk,
és felhasználtuk azt, hogy a kis változások tételének megfelelően



A ( (81,1)) alakban ennek a feltételnek különösen egyszerű a jelentése: a
fegyverzetein adott töltéssel rendelkező hőszigetelt kondenzátor
elektromosan zárt rendszert képez; ha egy külső forrás a kondenzátor
lemezein mechanikai munkát végez (elmozdítva a fegyverzeteket), akkor ez
a munka a kondenzátor energiáját növeli. A kondenzátor energiája

9.67. egyenlet - (81,2)

ahol  a dielektrikum energiája, ha nincs jelen elektromágneses tér
(ugyanazon entrópiaérték mellett),  pedig a kondenzátor kapacitása ,
amely síkkondenzátor esetén , ahol  a fegyverzetek közötti
távolság. Így

9.68. egyenlet - (81,3)

Ha -t a fegyverzetek  elmozdulásával fejezzük ki (figyelembe véve 
függését a dielektrikum sűrűségétől, amely az elmozdulás során
megváltozik), könnyen megkapjuk a ( (15,9)) képletet.[262] Tekintettel az
eredmény nyilvánvaló voltára, a számításra részletesen nem térünk ki.

Ha van diszperzió, akkor az  energia kifejezése változik. Megmutatjuk,
hogy a ( (81,3)) összefüggés a  variáció idő szerinti átlagára továbbra is
érvényben marad, és ezzel az átlagolt feszültségtenzorra vonatkozó fenti
állítást is bizonyítani fogjuk.

A kondenzátor fegyverzetein levő töltés változzon  frekvenciájú
monokromatikus törvény szerint. Ekkor a kondenzátor már nem lesz
elektromosan zárt rendszer, tekintettel arra, hogy a töltést oda kell vezetni,
és el kell vezetni. Ilyen rendszer azonban egy olyan  sajátfrekvenciájú
rezgőkör[263], amely a kondenzátorból és egy kellőképpen megválasztott
önindukcióból áll; ezért ennek az energiájára a ( (81,1)) összefüggés
érvényes.



Abban az esetben, ha nincs ellenállás, a kondenzátor fegyverzetén levő 
potenciálkülönbség a belső elektromotoros erő és az önindukció
elektromotoros erejének összegével egyenlő:

9.69. egyenlet - (81,4)

és a áramot a kondenzátor fegyverzetén levő  töltéssel a 
egyenlőség kapcsolja össze. Az idővel monokromatikus törvény szerint
változó mennyiségekre a  kapacitás definíciója szerint . Ha
( (81,4))-ben az és  helyettesítést alkalmazzuk, akkor először
is azt kapjuk, hogy az áramkör sajátfrekvenciája a kapacitás diszperziója
esetén is a ( (62,5)) Thomson-féle összefüggést elégíti ki:

9.70. egyenlet - (81,5)

Továbbá, ha a ( (81,4)) egyenlőséget a  egyenlőséggel szorozzuk
és „közel monokromatikus” mennyiségeket tekintünk (mint a ( (80,12))
levezetése során), akkor közvetlenül kapjuk, hogy

Ezen egyenlőség alakjából világos, hogy a kapcsos zárójelben levő
kifejezés a rezgőkör  energiáját jelenti. Az első tagot átalakítjuk a 

 helyettesítéssel és ( (81,5)) felhasználásával:

Végül az áramkör energiáját a következő alakban[264] írhatjuk fel:

9.71. egyenlet - (81,6)



Ennek az energiának a variációját kell kiszámítanunk a
kondenzátorfegyverzetek kis elmozdulása mellett, azaz a kondenzátor
kapacitásának kis megváltozása esetén. Változó térben ezt az elmozdulást
végtelen lassúnak tekintjük. Ilyen változás során azonban állandó marad az
adiabatikus invariáns[265], amely – mint minden lineáris rezgő rendszer
esetében – a rezgési energia és a frekvencia hányadosával egyenlő. Így 

, azaz

9.72. egyenlet - (81,7)

A ( (81,5)) egyenletből a kondenzátor kapacitásának kis megváltozása
mellett

9.73. egyenlet - (81,8)

A kapacitás megváltozása azonban két tagból áll:

9.74. egyenlet - (81,9)

Az első tag a változás „sztatikus” része, amelynek kapcsolata a
deformációval ugyanolyan, mint a sztatikus esetben (itt lényeges, hogy
diszperzió esetén a  kapacitást -val ugyanúgy fejezzük ki, mint a
sztatikus esetben). A második tag egyszerűen a frekvencia megváltozásával
függ össze. A ( (81,8))–( (81,9)) egyenletekből a„sztatikus” részre kapjuk

9.75. egyenlet - (81,10)



Ha a ( (81,6)) kifejezést a ( (81,10)) egyenlet figyelembevételével a (
(81,7)) egyenletbe helyettesítjük, a  derivált kiesik, és az energia
variációja a következő alakú lesz:

9.76. egyenlet - (81,11)

amely valóban megegyezik a ( (81,3)) egyenletben szereplő, átlagolt
második taggal.

Megjegyezzük, hogy a  kifejezésben az  szerinti deriváltak kiesésének
teljesen általános jellege van, és nincs kapcsolatban a test
állapotváltozásának konkrét módjával (jelen esetben a kondenzátor
állapotának konkrét megváltozásával). Így, többek között, egy diszperziós
közegre érvényes marad ( -nek -tel történő helyettesítésével) a ( (14,1))
formula is, amely a szabad energia megváltozását adja meg  kis
megváltozásakor:

9.77. egyenlet - (81,12)

Ismerve a feszültségtenzort, a ( (75,17)) képlet alapján megkaphatjuk azt az
erőt, amely a dielektrikum egységnyi térfogatára hat. Ekkor a térbeli
deriváltakat tartalmazó tagok a ( (75,18)) kifejezés idő szerint átlagolt,
megfelelő tagjaival egyeznek meg (a  helyettesítéssel). Az időbeli
deriváltat tartalmazó tag (az Abraham-erő ) azonban más lesz.

Valóban, ez a tag a



különbségként jelenik meg, amelyet most az idő szerint átlagolni kell. Ezért
fejezzük ki a ,  és  mennyiségeket komplex alakban (azaz )

 stb-vel helyettesítjük őket. Ezután a  deriváltra a ( (80,10))
formulát alkalmazzuk. Végeredményben az Abraham-erőt a következő
alakban kapjuk meg:

9.78. egyenlet - (81,13)

(H. Vasina , V. I. Karpman , 1976).

Változó térben a feszültségi tenzor alkalmazásának nemcsak átlátszó,
hanem elnyelő közegre vonatkozóan is értelme van, ellentétben a belső
energiával, amelyről csak akkor beszélhetünk, ha a disszipáció
elhanyagolható. Joggal feltételezhető azonban, hogy elnyelő közeg esetén a
feszültségtenzor csak magával a permittivitással nem fejezhető ki, és ezért
makroszkopikus úton egyáltalán nem adható meg általános formában.

 

[262] Emellett a képlet más változók segítségével kifejezve adódik: az
izotermikus  derivált és a  függvény helyett adiabatikus változók
fognak előfordulni az egyenletben. Természetesen a két kifejezés
ekvivalens.

[263] A kvázistacionárius feltételek teljesüléséhez szükséges, hogy az
áramkör méretei kicsik legyenek a  hullámhosszhoz képest. Ennek a
korlátozásnak azonban nincs elvi jelentősége, és nem csökkenti a közölt
levezetés általánosságát.

[264] Itt és a következőkben is az egyszerűség kedvéért a képletekben
elhagyjuk az energiában szereplő  „nemelektromágneses” részt.

[265] Hasonlítsuk össze az I. 49. §-sal! Az említett mennyiség invarianciája
különösen szemléletes, kvantumelméleti megfogalmazásban: az  arány



a kvantumállapot sorszáma, amely a feltételek adiabatikus megváltozása
esetén változatlan marad.



82.§. Az  függvény analitikus
tulajdonságai
A (77,3) kifejezésben szereplő  függvény argumentumának összes
értékére, így például  esetén is véges. Dielektrikumok esetében ez a
függvény nullához tart, ha . Ez egyszerűen azt a tényt fejezi ki, hogy
a  értékre az adott időpillanatban nem lehetnek észrevehető hatással

-nek a nagyon távoli időpillanatban felvett értékei. Az a fizikai
mechanizmus, amely a ( (77,3)) integrális összefüggés alapjául szolgál, az
elektromos polarizációra vezető folyamatokkal kapcsolatos. Ezért azon
értékek intervalluma, amelyben az  függvény észrevehetően
különbözik nullától, nagyságrendben megegyezik ezeknek a folyamatoknak
a sebességét jellemző relaxációs idővel.[266]

A fenti állítások fémekre is igazak azzal a különbséggel, hogy ha ,
akkor nem maga az  függvény tart nullához, hanem az 
különbség. Ez az eltérés azzal kapcsolatos, hogy már a stacionárius vezetési
áram áthaladása is, bár nem vezet a fém fizikai állapotának semmiféle
tényleges megváltozásához, egyenleteinkben az

vagy

egyenleteknek megfelelően, formálisan a  indukció megjelenését jelenti.

Az  függvény definíciója ( (77,5)) szerint

9.79. egyenlet - (82,1)



Fontos információkat szerezhetünk e függvény néhány igen általános
tulajdonságáról, ha az  argumentumot komplex változónak tekintjük

. Ezeket a tulajdonságokat itt azonnal
megfogalmazhatnánk,észrevéve, hogy az  elektromos
szuszceptibilitás azon mennyiségek – az általánosított szuszceptibilitások –
kategóriájába tartozik, amelyeket már az V. 123. §-ában vizsgáltunk.
Mindazonáltal, a megfelelő meggondolásokat és eredményeket részben itt is
megismételjük, mind az olvasás megkönnyítésének céljából, mind abból a
célból, hogy hangsúlyozzunk néhány olyan különbséget, amely a fémek és
a dielektrikumok között fennáll.

A ( (82,1)) definícióból, valamint az  függvény fent említett
tulajdonságaiból következik, hogy a teljes felső félsíkon  egyértékű
függvény, amely sehol nem válik végtelenné, azaz nincsenek szinguláris
pontjai. Valóban,  esetén a ( (82,1)) formulában az integrandusban
egy exponenciálisan csökkenő  szorzó van, és mivel az  függvény
a teljes integrálási tartományban véges, ezért az integrál konvergens. Az 

 függvény magán a valós tengelyen  sem szinguláris; a
koordináta-rendszer kezdőpontja lehet az egyedüli kivétel (fémeknél ebben
a pontban az  függvénynek egyszerű pólusa van).

Az alsó félsíkon viszont a ( (82,1)) definíció nem alkalmazható, mivel az
integrál divergens. Ezért az  függvényt az alsó félsíkon csak mint a (
(82,1))-nek a felső félsíkról való analitikus folytatását definiálhatjuk. A 
függvénynek általában ebben a tartományban szinguláris pontjai vannak. A
felső félsíkon az  függvénynek nemcsak formális matematikai, hanem
fizikai értelme is van: ez határozza meg a  és  közötti kapcsolatot olyan
terek esetében, amelyek amplitúdója (  szerint) növekszik. Az alsó
félsíkban azonban ilyen fizikai értelmezés nem lehetséges, már csak azért
sem, mert a (  szerint) csillapodó tér jelenléte  esetén
végtelen teret ad.



Figyeljük meg, hogy az a következtetés, amely szerint az  függvénynek
a felső félsíkon nincsenek szinguláris pontjai, fizikai szempontból az okság
elvének a következménye. Ez abban nyilvánul meg, hogy ( (77,3))-ban az
integrálást csak olyan időkre kell elvégezni, amelyek megelőzik az adott
időpillanatot; ennek eredményeképpen a ( (82,1))-ben az integrálási
tartomány csak -tól -ig terjed (és nem -től -ig).

A ( (82,1)) definícióból nyilvánvaló továbbá, hogy

9.80. egyenlet - (82,2)

Ez a ( (77,7))összefüggés általánosítása valós értékekre. Speciálisan, 
tisztán képzetes értékeire

9.81. egyenlet - (82,3)

Ez azt jelenti, hogy az  függvény valós a felső képzetes féltengelyen.
[267]

Hangsúlyozzuk, hogy a ( (82,2)) összefüggés csupán azt fejezi ki, hogy a 
 operátorkapcsolatnak valós  értéket kell adnia, amikor  valós.

Ha az  függvényt az

9.82. egyenlet - (82,4)

valós kifejezés adja meg, akkor az  operátort alkalmazva mindkét tagra, a
következő, kifejezést kapjuk:

és az a feltétel, hogy ez a kifejezés valós, éppen a ( (82,2)) egyenletnek felel
meg.



A S.80. §. eredményei szerint az  függvény képzetes része pozitív az 
 pozitív valós értékek mellett, azaz a valós tengely jobb oldali részén.

Mivel ( (82,2)) szerint , így ezen tengely bal oldali részén
 képzetes része negatív. Így

9.83. egyenlet - (82,5)

Az  pontban az  függvény előjelet vált, amikor átmegy a nullán
(dielektrikumok esetén) vagy a végtelen értéken (fémek esetén). Ez az
egyetlen pont a valós tengelyen, ahol  eltűnhet.

Amikor  tetszőleges úton végtelenhez tart (a felső félsíkon), akkor az 
függvény 1-hez tart. Ezt már a S.78. §-ban megmutattuk, abban az esetben,
amikor  a valós tengely mentén tartott a végtelenhez. Általános esetben ez
ugyancsak a ( (82,1))-ből következik: ha  oly módon, hogy ,
akkor a ( (82,1))-ben szereplő integrál eltűnik az integrandusban levő

 tényező miatt; ha pedig  véges marad, de  akkor az
integrál az  oszcilláló szorzó miatt tűnik el.

Az  függvény felsorolt tulajdonságai elegendőek ahhoz, hogy
bizonyítsuk következő tételt. Az  függvény a felső félsík egyetlen véges
pontjában sem vehet fel valós értéket a képzetes tengely pontjain kívül; ez
utóbbi mentén viszont  monoton csökken valamely pozitív 
értéktől (dielektrikumok esetén) vagy -től (fémek esetén), amikor 

, -ig, amikor . Ebből, többek között, következik, hogy az 
 függvénynek nincs zérushelye a felső félsíkon. Ennek az V. 123. §-ban

bevezetett állításnak a bizonyítását itt nem ismételjük meg; most csak arra
hívjuk fel a figyelmet, hogy az általános szuszceptibilitás szerepét nem
maga az  függvény, hanem az  különbség játssza.

Annak az összefüggésnek a levezetését sem ismételjük meg, amely az 
függvény valós és képzetes részei között teremt kapcsolatot, csak a
megfelelő módon megváltoztatott jelöléseket tartalmazó végleges
összefüggéseket írjuk le.



Írjuk az  valós változójú  függvényt, – mint a S.77. §-ban is – 
 alakban. Ha az  függvény dielektrikumra

vonatkozik, akkor a fent említett összefüggések a következők:

ahol az integráljel áthúzása az integrál főértékét jelenti (H. A. Kramers , R.
L. Kronig , 1927). Emlékeztetünk arra, hogy e képletek levezetésekor az

 függvénynek csak azt az egy lényeges tulajdonságát használtuk fel,
hogy a felső félsíkon nincsenek szinguláris pontjai. Ezért azt mondhatjuk,
hogy a Kramers–Kronig-formulák (az  függvény fenti tulajdonságához
hasonlóan) az okság fizikai elvének közvetlen következményei.

Felhasználva, hogy  páratlan függvény, a ( (82,6)) egyenlőséget az

9.84. egyenlet - (82,8)

alakban írhatjuk.

Ha vezetőről van szó, akkor az  függvénynek az  pontban pólusa
van, amelynek közelében  [lásd a ( (77,9)) képletet]. Ez azt
eredményezi, hogy ( (82,7))-ben fellép egy kiegészítő tag [lásd V. (123.18)]:

9.85. egyenlet - (82,9)



a ( (82,6)) vagy a ( (82,8)) viszont változatlan marad. Ezenkívül, a fémekre
vonatkozóan, még a következő megjegyzést kell tennünk: a S.77. §. végén
azt mondtuk, hogy a fémek esetén létezhetnek olyan
frekvenciatartományok, amelyekben az elektromágneses tér térbeli
inhomogenitása miatt az  függvény elveszti fizikai értelmét. Az itt
megadott összefüggésekben viszont az integrálást azösszes frekvenciára
kell elvégezni. Az ilyen esetekben az  függvényen a megfelelő
frekvenciatartományokban olyan függvényt kell érteni, amely egy fiktív,
térbelileg homogén, periodikus elektromos térben (és nem az
elektromágneses hullám szükségképpen inhomogén terében) levő test
viselkedésével kapcsolatos formális feladat megoldásának
végeredményeképp adódik.

A ( (82,8)) képlet különösen fontos: ez teszi lehetővé az  függvény
kiszámítását, amikor egy adott test esetében az  függvény akár csak
közelítőleg is (például empirikusan) ismert. Ebből a szempontból lényeges,
hogy bármely  függvényre, amely kielégíti a fizikailag szükséges 

, ha  követelményt, a ( (82,8)) olyan  függvényt ad, amely
nem mond ellent semmiféle fizikai követelménynek, azaz elvben lehetséges
(  előjelét és nagyságát semmiféle általános fizikai feltétel nem
korlátozza). Ez teszi lehetővé, hogy felhasználjuk a ( (82,8)) formulát olyan
esetekben is, amikor az  függvényt csak közelítőleg ismerjük. A (
(82,7)) ezzel szemben (az  függvény tetszőleges megválasztása esetén)
nem ad fizikailag lehetséges  függvényt, mivel nem biztosítja
automatikus módon ez utóbbi függvény pozitivitását.

A diszperzió elméletében szokásos az  függvényre vonatkozó
kifejezést az

9.86. egyenlet - (82,10)

alakban írni, ahol és  az elektron töltése és tömege; az 
mennyiséget oszcillátorerősségnek nevezik a  frekvenciaintervallumban.



A ( (82,8)) egyenlet szerint ez a mennyiség az

9.87. egyenlet - (82,11)

összefüggésen keresztül van kapcsolatban -val. Fémeknél  egy
véges határhoz tart, ha .

 elegendő nagy értékeire a ( (82,8)) kifejezésben szereplő integrandusban 
 elhanyagolható -hoz képest. Ekkor

Másrészt, nagy frekvenciáknál, a permittivitásra a ( (78,1)) formula
érvényes. A két kifejezés összehasonlítása a következő összegszabályhoz
vezet:

9.88. egyenlet - (82,12)

ahol  az anyag egységnyi térfogatában levő elektronok száma.

Ha -nak nincs szingularitása  esetén, akkor a ( (82,8))-ban
elvégezhetjük az  határátmenetet:

9.89. egyenlet - (82,13)



Ha pedig az  pont az  függvény szinguláris pontja, (mint
fémekben), akkor az a határ, amelyhez  esetén a ( (82,8)) integrál tart,
nem esik egybe azzal azértékkel, amely egyszerűen  törlésével adódna.
Hogy kiszámíthassuk a fent említett határértéket, szükséges, hogy
előzetesen az integrandusban -et az

kifejezéssel helyettesítsük. Ez a csere nem változtatja meg az integrál
értékét, mivel

azonosan fennáll.

A ( (82,13)) egyenletet dielektrikumokra a következő alakban írhatjuk át:

9.90. egyenlet - (82,14)

ahol a fölülvonás az oszcillátorerősség segítségével történőátlagolást jelenti:

Ezen kifejezés alkalmazása hasznos lehet az  mennyiségek különböző
becsléseinél.

Végül felírhatunk még egy képletet, amely -nak a felső képzetes
féltengelyen felvett értékeit fejezi ki -nak a valós tengelyen fölvett
értékeivel (a megfelelő számításokat szintén megadtuk az V. 123. §-ában).
Ez az összefüggés a következő alakú:



9.91. egyenlet - (82,15)

Ha ennek az összefüggésnek mindkét oldalát  szerint integráljuk, akkor a
következő eredményt kapjuk:

9.92. egyenlet - (82,16)

A fent ismertetett eredmények egy kis változtatással a  mágneses
permeabilitásra is alkalmazhatók. Az eltérés mindenekelőtt azzal
kapcsolatos, hogy a frekvencia növelésekor a  függvény viszonylag
hamar elveszti fizikai értelmét. Ezért például a Kramers–Kronig-féle
formulákat  esetében a következő módon kell alkalmazni: végtelen
helyett az  értékek véges intervallumát vizsgáljuk ( -tól -ig), amely
olyan frekvenciákig terjed, amelyeknél -nek még van fizikai értelme, de
már nem változik, és a képzetes részt nullának tekinthetjük; a megfelelő
valós  értéket jelöljük -gyel.[268] Ekkor a ( (82,8)) formulát a

9.93. egyenlet - (82,17)

alakban kell írnunk. -lal ellentétben, a érték kisebb is és
nagyobb is lehet, mint 1.  a képzetes tengely mentén ismét monoton
csökken, ezúttal -tól a értékig.

Végül megjegyezzük, hogy az  függvénynek az ezen paragrafusban
megállapított analitikus tulajdonságaival ugyanilyen mértékben rendelkezik
az  függvény is. Így az az állítás, hogy az  függvény



analitikus a felső félsíkon, következik abból, hogy az  függvény ezen
félsíkon analitikus, és nincsenek zérushelyei. Az  függvényre
ugyanazok a ( (82,6))–( (82,7)) Kramers–Kronig-összefüggések
érvényesek, mint az  függvény esetében.

 

[266] Éppen ebből a célból választottuk le az  tagot a ( (77,3))
összefüggésben; ellenkező esetben az  függvénynek egy -függvény
szingularitása volna a  helyen.

[267] Az alsó képzetes féltengelyre ilyen következtetés általában nem
érvényes. Az  függvénynek itt elágazási pontjai lehetnek, és a
függvénynek az alsó félsíkon analitikus függvényként való definíciójához a
féltengelyen vágás válhat szükségessé. Ekkora ( (82,2)) egyenlőség csak az 

 értékek komplex konjugált voltát jelenti a vágás két oldalán.

[268] Ténylegesen -nek az  feltételt kell kielégítenie, ahol  a ferro-
és paramágneses folyamatok legkisebb relaxációs ideje a mágneses
anyagban.



83.§. Monokromatikus síkhullám
A ( (77,2)) Maxwell-egyenletek monokromatikus tér esetében:

9.94. egyenlet - (83,1)

Ezek az egyenletek teljes rendszert alkotnak, mivel a ( (77,1)) egyenletek
ezekből automatikusan következnek, és ezért nem kell őket külön vizsgálni.
Feltéve, hogy a közeg homogén, ezekből az egyenletekből -t (vagy -t)
kiküszöbölve, a következő másodrendű differenciálegyenletet kapjuk:

9.95. egyenlet - (83,2)

(és ugyanilyen egyenletet kapunk -ra is).

Vizsgáljunk most egy elektromágneses síkhullámot, amely végtelen
homogén közegben terjed. Vákuumban terjedő síkhullám esetében a tér
koordinátáktól való függését egy valós  hullámvektort tartalmazó, 
alakú tényező adja. Amikor viszont a hullám terjedését anyagban
vizsgáljuk, általában szükséges, hogy komplex

hullámvektort vezessünk be, ahol és  valós vektorok.

Ha -t és -t arányosnak tekintjük -rel, és a ( (83,1)) egyenletekben a
koordináták szerint differenciálunk, kapjuk, hogy

9.96. egyenlet - (83,3)



Ha ebből a két egyenletből -t vagy -t kiküszöböljük, a hullámvektor
négyzetére a következő kifejezést kapjuk:

9.97. egyenlet - (83,4)

Látjuk, hogy  csak akkor lehet valós, ha és  valós és pozitív. Azonban
még ebben az esetben is  komplex lehet, ha  (ilyen esettel
találkozunk majd a S.86. §-ban, ahol a teljes visszaverődést fogjuk
vizsgálni).

Ne feledjük, hogy a komplex  vektort tartalmazó általános esetben a
hullámot csak feltételes értelemben nevezhetjük „síkhullámnak”. Az

alakból láthatjuk, hogy a  vektorra merőleges síkok az állandó fázisú
síkok. Az állandó amplitúdójú síkok azonban a  vektorra merőlegesek,
amelynek irányában a hullám csillapodása megy végbe. Ami pedig a
térerősség állandó értékeinek a felületeit illeti, azok általános esetben nem
lesznek síkok. Az ilyen hullámokat – eltérően a szokásos síkhullámoktól –
inhomogén síkhullámoknak nevezik.

Általános esetben az elektromos és mágneses térerősségek komponensei
közötti kapcsolatot a ( (83,3)) egyenletek adják meg. Speciálisan, ha ezeket
az egyenleteket skalárisan megszorozzuk -val, akkor a

9.98. egyenlet - (83,5)

egyenleteket kapjuk, ha pedig közülük valamelyiket négyzetre emeljük, és
felhasználjuk a ( (83,4))összefüggést is, akkor kapjuk, hogy

9.99. egyenlet - (83,6)



Megjegyezzük azonban, hogy mivel a , ,  vektorok mindegyike
komplex, ezeknek az összefüggéseknek általános esetben nincs olyan
szemléletes jelentésük, mint valós mennyiségekre.

Itt nem térünk ki részletesen az általános esetben adódó bonyolult
összefüggésekre, csak a legfontosabb speciális eseteket vizsgáljuk meg.

Az olyan hullám esetében, amely nem elnyelő (átlátszó), homogén
közegben csillapodás nélkül terjed, különösen egyszerű eredmények
adódnak. A hullámvektor ebben az esetben valós, és nagysága

9.100. egyenlet - (83,7)

ahol az  mennyiséget a közeg törésmutatójának nevezik. Mind az
elektromos, mind a mágneses térerősség a  vektorra merőleges síkban
fekszik (tisztán transzverzális hullám), ezek emellett egymásra is
merőlegesek, és a

9.101. egyenlet - (83,8)

összefüggéssel kapcsolódnak egymáshoz (  a  irányába mutató
egységvektor). Ebből következik, hogy

ez azonban nem jelenti azt, hogy az elektromos és mágneses energiák a
hullámban egyenlőek (amint akkor lenne, amikor nincs diszperzió), mivel
ezeket az energiákat más kifejezések adják (nevezetesen a ( (80,11))
formulában levő két tag). Ebben az esetben az elektromágneses energia
teljes sűrűsége:



9.102. egyenlet - (83,9)

A hullám  terjedési sebességét a közegben a csoportsebesség[269] ismert
kifejezése adja meg:

9.103. egyenlet - (83,10)

Fennáll, hogy , annak a jelentésnek megfelelően, hogy  az
energiaátviteli sebessége a hullámcsomagban; itt  a ( (83,9)) formula által
adott energiasűrűség,és

9.104. egyenlet - (83,11)

a Poynting-vektor átlagértéke. Ha nincs diszperzió, vagyis a törésmutató
nem függ a frekvenciától, akkor a ( (83,10)) kifejezés egyszerűen  lesz
[lásd ( (75,10))].

A következőkben vizsgáljunk meg egy általánosabb esetet, amikor az
elektromágneses hullám elnyelő közegben terjed, és a hullámvektor iránya
meghatározott, azaz és  párhuzamosak egymással. Az ilyen hullám a
szó szerinti értelemben vett síkhullám, mivel a térerősség állandó
értékeinek felületei a terjedési irányra merőleges síkok (homogén
síkhullám).

Ebben az esetben bevezethetjük a hullámvektor komplex  „hosszát”: 
, ahol  a és  irányba mutató egységvektor, és a ( (83,4))

összefüggésből . A  komplex mennyiséget rendszerint az 
 alakban írják, ahol  és  valós, úgyhogy



9.105. egyenlet - (83,12)

 a közeg törésmutatója ,  pedig az elnyelési (abszorpciós) tényezője . Ez
utóbbi határozza meg a hullám csillapodásának a sebességét a terjedés
irányában. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a hullám csillapodása nem
feltétlenül valódi elnyeléssel függ össze; energiadisszipáció csak akkor lép
fel, amikor  vagy  komplex, a  elnyelési tényező azonban akkor is
különbözhet zérustól, amikor és  valósak és ellenkező előjelűek.

Fejezzük ki az  és  mennyiségeket a permittivitás valós és képzetes
részével, feltételezve emellett, hogy . Az 
egyenletből kapjuk, hogy

Ezeket az egyenleteket -re és -ra megoldva[270]

9.106. egyenlet - (83,13)

Fémekre – abban a frekvenciatartományban, ahol a ( (77,9)) képlet
érvényes –  képzetes része nagy a valós részhez képest, és kapcsolata a
vezetőképességgel: . Így -t -hez képest elhanyagolva azt
kapjuk, hogy és  egyenlő (összhangban ( (59,4))-gyel):

9.107. egyenlet - (83,14)

Az  és  térerősségek kapcsolatára a vizsgált homogén síkhullámban
ismét a ( (83,8)) összefüggést kapjuk, azonban  és  most komplex. Ez a



formula ismét azt mutatja, hogy a két térerősség a hullám terjedési irányára
és egymásra is merőleges. Ha , akkor, miután a

alakot használtuk, látjuk, hogy, a mágneses tér abszolút értékben -
szer nagyobb az elektromos térnél, és fázisa az  szöggel marad el
az elektromos tér fázisszögétől. Abban a speciális esetben, amikor (
(83,14)) érvényes, a fáziskésés .

Feladat

Egy megadott  időpillanatban elektromágneses perturbáció van egy
bizonyos térbeli tartományban. A perturbációt nem tartják fenn külső
források, ezért idővel csillapodik. Keressük meg a csillapodási
dekrementumot meghatározó feltételeket!

Megoldás. A kezdeti perturbációt a koordináták szerint fejtsük Fourier-
integrálba, és vizsgáljuk meg egy  (valós vektor!) hullámvektorú
komponensét. Ennek a komponensnek az időfüggését (elegendő nagy -nél)
egy  szorzó adja meg komplex  frekvenciával, amelyet meg kell
határozni; a csillapodási dekrementum .

A

egyenletekből, ha -t kiküszöböljük, kapjuk, hogy

9.108. egyenlet - (1)

Válasszuk  irányát  tengelynek. A perturbáció longitudinális része
kielégíti a  egyenletet, ahonnan .

Másrészt a  és  közötti kapcsolatot az



9.109. egyenlet - (2)

integráloperátor adja meg. Mivel az adott esetben , ha  (ami a
tér forrásainak a hiányát fejezi ki  esetén), ezért

9.110. egyenlet - (3)

ahonnan látható, hogy nagy értékeknél  időfüggését alapvetően az
függvény időfüggése határozza meg.

Monokromatikus tér esetén ( (83.1.3)) a következő összefüggést adja:

és ezt invertálva:

Ahhoz, hogy nagy  értékekre megbecsüljük ezt az integrált, zárjuk az
integrálási utat az alsó  félsíkon, ahol az integrandus gyorsan csökken.
Ekkor körül kell járnunk az  függvény összes szinguláris pontját –
azaz  zérushelyeit és elágazási pontjait. Végeredményben az integrál
alapjában véve -vel lesz arányos, ahol  az említett szinguláris
pontok közül a valós tengelyhez legközelebb eső szingularitás. Ez adja meg
a perturbáció longitudinális részére a megoldást.



A transzverzális komponensekre ( (83.1.1))-ből a következő egyenletet
kapjuk:

Hasonló elemzéssel arra a következtetésre juthatunk, hogy a keresett 
frekvencia ebben az esetben az

függvénynek a valós tengelyhez legközelebb eső zérushelye vagy elágazási
pontja.

 

[269] Amikor lényeges elnyelés lép fel, a csoportsebesség fogalma nem
használható, mivel elnyelő közegben a hullámcsomagok nem terjednek,
hanem gyorsan szétfolynak.

[270] Mivel , ezért  és  előjelének meg kell egyeznie, összhangban
azzal, hogy a hullám a terjedés irányában csillapodik. Pozitív előjelek
választása ( (83,13))-ban olyan hullámnak felel meg, amely az  tengely
pozitív irányában terjed.



84.§. Átlátszó közegek
Alkalmazzuk a S.82. §-ban bevezetett általános formulákat gyengén elnyelő
közegekre (adott frekvenciatartományban). Feltételezzük tehát, hogy
ezeken a frekvenciákon a permittivitás imaginárius része elhanyagolható.

Ilyen esetben nem szükséges, hogy a ( (82,8))-ban a főértéket vegyük,
mivel az  pont gyakorlatilag nem az integrálási tartományban fekszik.
Az integrált ekkor differenciálhatjuk az  paraméter szerint mint egy
közönséges integrált, amelynek integrandusában nincsenek szingularitások.
A differenciálást végrehajtva kapjuk, hogy

Mivel az integrandus az egész integrálási tartományban pozitív, ezért

9.111. egyenlet - (84,1)

azaz abban a tartományban, ahol nincs elnyelés, a permittivitás a frekvencia
monoton növekvő függvénye.

Hasonló módon adódik ugyanebben a frekvenciatartományban még egy
másik egyenlőtlenség is:

vagy

9.112. egyenlet - (84,2)



Ha  vagy, ha még negatív is, akkor ez az egyenlőtlenség erősebb, mint
a ( (84,1)) egyenlőtlenség.[271]

Megjegyezzük, hogy a ( (84,1)) és a ( (84,2)) egyenlőtlenségek – valamint a
-ra vonatkozó analóg egyenlőtlenségek – automatikusan biztosítják a

hullámok terjedési sebességére vonatkozó  egyenlőtlenség teljesülését.
Így  esetén , és -et téve  helyébe a ( (84,1)) és ( (84,2))
egyenlőtlenségekben, kapjuk, hogy

9.113. egyenlet - (84,3)

Ezért a ( (83,10))  sebességre két egyenlőtlenség is adódik: és 
, amiből látható, hogy  teljesül és  esetén is. Ezek az

egyenlőtlenségek azt is mutatják, hogy , azaz a csoportsebesség a
hullámvektorral megegyező irányba mutat. A csoportsebességnek ez a
tulajdonsága egészen természetes, bár tisztán logikai szempontból
egyáltalán nem szükségszerű.

Tegyük fel, hogy a gyenge elnyelési tartomány egy -től -ig terjedő,
széles frekvenciaintervallumra terjed ki (emellett ), és az olyan
frekvenciákat vizsgáljuk, amelyekre . A ( (82,8)) integrál
tartományát két részre osztjuk:  és  tartományokra. Az első
tartományban az integrandus nevezőjében -et -hoz képest
elhanyagolhatjuk, a másodikban pedig -t -hez képest:

9.114. egyenlet - (84,4)



azaz, a vizsgált tartományban az  függvény  alakú, ahol és 
pozitív állandók. A állandót kifejezhetjük az  oszcillátorerősséggel ,
amely a 0-tól -ig terjedő tartományban az elnyelésért felelős [lásd (
(82,12))], és ekkor

9.115. egyenlet - (84,5)

Ebből a kifejezésből következik, hogy eléggé széles, gyenge elnyelési
tartomány esetén a dielektromos állandóáltalában keresztülmegy a nullán.
Ezzel kapcsolatban emlékezzünk vissza arra, hogy szó szerinti értelemben
az a közegátlátszó, amelyben  nemcsak valós, hanem pozitív is; ha 
negatív, akkor a hullám a közeg belsejében csillapodik, még akkor is, ha a
közegben tényleges disszipációs energia nem keletkezik.

Olyan frekvencián, ahol , a  indukció azonosan zérus és a Maxwell-
egyenletek olyan változó elektromos terek létezését engedik meg, amelyek
nulla mágneses tér mellett csupán a  egyenletet elégítik ki. Más
szavakkal, ebben az esetben lehetséges longitudinális elektromos hullámok
létezése. Ezek terjedési sebességének meghatározásához szükséges, hogy a
permittivitásnak ne csak a frekvencia szerinti, hanem a hullámvektor
szerinti diszperzióját is figyelembe vegyük; erre a kérdésre a S.105. §-ban
még visszatérünk.

Végül tegyük fel, hogy a széles átlátszósági tartományban valamilyen 
frekvencia körül egy keskeny elnyelési tartomány („vonal”) van. Vizsgáljuk
e frekvencia

9.116. egyenlet - (84,6)

feltételt kielégítő környezetét, ahol  a vonalszélesség. Ebben a
tartományban( (82,6)) integrandusában -et – az  gyorsan változó
függvényen kívül – mindenütt -lal helyettesíthetjük. Ekkor kapjuk:



9.117. egyenlet - (84,7)

ahol az integrálást az elnyelési vonalra kell végrehajtani.

Feladat

Átlátszó (  permeabilitású) közeggel kitöltött féltér  határára
élesen megszakadó, elülső fronttal rendelkező elektromágneses síkhullám
esik be a normális irányában. Határozzuk meg a közeg belsejébe
bebocsátott hullámfront struktúráját (A. Sommerfeld , L. Brillouin, 1914)!

Megoldás. Érkezzen a hullám a közeg határára a  pillanatban úgy, hogy
-nál a beeső hullám térerőssége (  vagy )

Az idő szerint Fourier-integrálba fejtve ezt a teret, a fenti feladat az
ugyanazon határra beeső, különböző frekvenciájú, végtelen kiterjedésű
hullámok feladatára vezethető vissza. Az  frekvenciájú Fourier-
komponens amplitúdója az

integrállal arányos. Az  frekvenciájú hullám beesésekor a közegbe
bocsátott hullám alakja:

ahol az  amplitúdó a frekvencia lassan változó függvénye. Ezért az
adott esetben a közegben a hullám térerőssége:



Ebben az integrálban a hullámfronthoz közeli tartományban -nak azok az
értékei lényegesek, amelyek  közelébe esnek. Bevezetve a  új
változót, -t -lal helyettesítjük, és a kitevőt  hatványai szerint
sorbafejtjük. Elhagyva az összes lényegtelen állandót és fázisszorzót:

ahol  a ( (83,10)) terjedési sebesség, és . Elvégezve a 
 szerinti integrálást,  könnyen a következő alakra hozható:

(a kitevő előjele  előjelétől függ). A hullámfront közelében az
intenzitáseloszlást az

kifejezés adja meg.

Ez a formula ugyanolyan, mint a Fresnel-féle diffrakció esetében az árnyék
szélénél fellépő intenzitáseloszlást meghatározó formula (lásd II. 60. §.).

 esetén az intenzitás  növelésével, monoton csökken,  esetén
viszont az intenzitás csökkenő amplitúdóval oszcillál egy állandó érték
körül, amelyhez az intenzitás tart, amikor .

A vizsgált front előtti nagy távolságokon a frontot megelőzik a 
sebességgel terjedő, úgynevezett „hírnökök”; ezek azoknak a nagy



frekvenciájú Fourier-komponenseknek felelnek meg, amelyekre .

 

[271] Ha a ( (84,1)) és a ( (84,2)) egyenlőtlenségek összegét 2-vel osztjuk,
akkor a  egyenlőtlenséget nyerjük, amely erősebb, mint a ( (80,13))
egyenlőtlenség.



10. fejezet - X. fejezet
ELEKTROMÁGNESES
HULLÁMOK TERJEDÉSE

85.§. Geometriai optika
A geometriai optika alkalmazhatóságának feltétele, mint ismeretes, az, hogy
a  hullámhossz kicsi legyen a probléma jellemző  méreteihez képest
(lásd II. 53. §.). A geometriai optika kapcsolatát a hullámoptikával az
teremti meg, hogy  esetén mindig olyan  mennyiség, amely leírja a
hullámteret (  vagy  bármelyik komponense), a

alakú formulával írható le, ahol az  amplitúdó a koordináták és az idő
lassan változó függvénye, a  fázis pedig egy nagy mennyiség, amely a
koordináták és az idő „majdnem lineáris” függvénye. Ez utóbbit eikonálnak
nevezik, és alapvető szerepet játszik a geometriai optikában.  idő szerinti
deriváltja a hullám frekvenciáját adja:

10.1. egyenlet - (85,1)

és a koordináták szerinti deriváltja a hullámvektor:

10.2. egyenlet - (85,2)

és ez egyúttal a sugarak iránya a tér minden pontjában.



Stacionárius viszonyok közt a monokromatikus hullám frekvenciája
állandó, és az eikonál időfüggését a  tag adja meg. Vezessünk be 
helyett egy másik,  függvényt (amelyet szintén eikonálnak fogunk
nevezni) a

10.3. egyenlet - (85,3)

összefüggésnek megfelelően.  csak a koordináták függvénye és gradiense

10.4. egyenlet - (85,4)

ahol az  vektor -val a következő kapcsolatban van:

10.5. egyenlet - (85,5)

Az  vektor abszolút értéke a közeg[272]  törésmutatójával egyenlő. Ezért
egy  törésmutatójú közegben, amikor a koordináták adott
függvénye a sugarak terjedését meghatározó eikonálegyenlet :

10.6. egyenlet - (85,6)

Stacionárius esetben a sugarak terjedésének egyenletét megkaphatjuk a
Fermat-elvből is, amely szerint két adott,  és  térbeli pont között a
sugár trajektóriájára a



integrál minimális. Ennek az integrálnak a variációját egyenlővé téve
nullával kapjuk, hogy

Legyen  a sugár trajektóriájának elmozdulása a variálás során. Ekkor

ahol  a sugár tangenciális egységvektora. Ha ezeket a mennyiségeket -
be helyettesítjük és parciálisan integrálunk (figyelembe véve, hogy az  és 

 pontokban ), kapjuk, hogy

amiből

10.7. egyenlet - (85,7)

Ha elvégezzük a szorzat deriválását, majd a  helyettesítést, akkor
ezt az egyenletet a következő alakban írhatjuk át:

10.8. egyenlet - (85,8)

Ez az az egyenlet, amely meghatározza a sugarak alakját.

Mint a differenciálgeometriából ismert, a sugár menti  derivált -
rel egyenlő, ahol  a főnormális egységvektora, és  a fénysugár görbületi



sugara. Ha a ( (85,8)) egyenlet mindkét oldalát skalárisan megszorozzuk -
nel, és felhasználjuk azt a tényt, hogy  és  merőlegesek, kapjuk, hogy

10.9. egyenlet - (85,9)

A sugár a törésmutató növekedési irányában hajlik el.

A sugarak terjedési sebességét, amely a geometriai optikában  irányába
mutat, az

10.10. egyenlet - (85,10)

derivált adja meg. Ezt a sebességet szintén csoportsebességnek nevezik, az 
 arány pedig a fázissebesség . Ez utóbbi nem felel meg semmiféle

mennyiség reális fizikai terjedési sebességének.

Könnyen felírható az az egyenlet is, amely a fény intenzitásváltozását adja
meg egy sugár mentén. Az  intenzitás az idő szerint átlagolt Poynting-
vektor abszolút értéke. Ez a vektor a csoportsebességgel együtt  irányába
mutat:

Stacionárius esetben a tér átlagos energiasűrűsége időben változatlan,
bármely térbeli pontban. Ezért az energiamegmaradás egyenlete: ,
vagy

10.11. egyenlet - (85,11)

ami éppen a keresett egyenlet.



Végül vizsgáljuk meg, hogyan változik a sugár mentén a lineárisan
polározott fény polarizációjának iránya (Sz. M. Ritov , 1938)!

Amint a differenciálgeometriából ismeretes, egy térgörbét (adott esetben
egy sugarat) minden egyes pontjában három, egymásra merőleges
egységvektor jellemez: az  érintő, az  főnormális és a  binormális (ez
az ún. természetes kísérő triéder). Mivel az elektromágneses hullámok
transzverzálisak, az  (vagy ) vektor mindig az ,  síkban, az ún.
normális síkban fekszik.

Legyen a sugár egy pontjában  iránya ugyanolyan, mint  iránya, azaz
feküdjön  az érintősíkban (azaz, az ,  síkban). Mint ismeretes, a 
távolságon a görbe eltérése az érintősíktól harmadrendűen kicsiny
mennyiség, ezért mondhatjuk azt, hogy amikor a sugár  távolságnyira
elmozdul, akkor az  vektor az eredeti érintősíkban marad, az új érintősík
pedig a régihez képest  szöggel fordul el, ahol  a görbe torziós
sugara. Ez a szög ezért éppen az  vektor  vektorhoz viszonyított
elfordulási szöge a normális síkban. Így sugármenti elmozduláskor a
polarizáció iránya a normális síkban oly módon fordul el, hogy a főnormális
irányával bezárt szöge a

10.12. egyenlet - (85,12)

egyenlet szerint változik. Speciálisan, amikor nincs torzió, azaz a sugár
síkgörbe, az  vektor iránya a normális síkban változatlan marad, mint
ahogy ez szimmetria-megfontolásokból már előre is nyilvánvaló.

Feladatok

1. Határozzuk meg a fény terjedési sebességének (a csoportsebességnek) a
transzformációs törvényét egy közegben, amikor új vonatkozási rendszerre
térünk át!

Megoldás. Az  csoportsebesség definíciója szerint



ahol a vesszővel jelölt mennyiségek egy olyan  vonatkozási rendszerre
vonatkoznak, amely  sebességgel mozog a  (vessző nélküli
mennyiségek) rendszeréhez képest. A Lorentz-transzformáció képletei
szerint a négyes hullámvektor transzformációja

ahol  (az  és  tengelyek  irányában vannak). A
második sorban levő formulából:

Ha ide az első sor képleteiből a  és  segítségével kifejezett 
mennyiséget helyettesítjük, és egy oldalra gyűjtjük a -t tartalmazó
tagokat, akkor a következő összefüggést kapjuk:

Ha összehasonlítjuk ezt az egyenletet a  egyenlettel, azt találjuk,
hogy az és  sebességek -ban a sebesség-összeadás szokásos
relativisztikus képletei szerint adódnak össze, mint ahogy ez várható is.

2. Határozzuk meg a fény terjedési sebességét (a megfigyelőhöz képest)
mozgó közegben !

Megoldás. Legyen  és  a fényhullám frekvenciája és hullámvektora egy
rögzített  vonatkozási rendszerben, továbbá és  pedig ugyanezek a
mennyiségek egy olyan  rendszerben, amely a  rendszerhez képest a
folyékony közeggel együtt  sebességgel mozog. A  rendszerben a
folyadék nyugalomban van, ezért és  kapcsolata a következő:

10.13. egyenlet - (1)



A Lorentz-transzformáció képletei szerint -ben első rendig elmenve:

. Ha ezeket a kifejezéseket ( (85.2.1))-be helyettesítjük, és az 
függvényt  hatványai szerint sorba fejtjük, akkor ugyanezzel a
pontossággal[273] kapjuk, hogy

10.14. egyenlet - (2)

A terjedési sebesség (csoportsebesség) nyugvó közegben a 
összefüggés differenciálásával adódik, és a következő kifejezéssel egyenlő:

10.15. egyenlet - (3)

Mozgó közegben a terjedési sebesség a ( (85.2.2))összefüggés
differenciálásával adódik, amelyet előzetesen a következő alakba írunk át:

Ismét első rendig bezárólag, kapjuk:

10.16. egyenlet - (4)

Ebből, amikor a fény a közeg mozgási irányában  terjed[274]:



10.17. egyenlet - (5)

Az első két tagot megkaphattuk volna egyszerűen azáltal is, ha alkalmazzuk
a sebességek összeadására vonatkozó relativisztikus formulát. Ha pedig és
 merőlegesek egymásra:

10.18. egyenlet - (6)

A hullám fázissebessége a ( (85.2.2)) összefüggésből a következő alakban
adódik:

 esetén az elsőrendű effektus ebben a kifejezésben nem lép fel.

 

[272] A geometriai optikában csak átlátszó közegeket vizsgálunk.

[273] Megjegyezzük, hogy a ( (85.2.2)) egyenletben a második tag és vele
együtt az összes további elsőrendű effektus is azonosan nulla lesz, amikor

.

[274] Ez a képlet írja le az ún. Fizeau-effektust , amelyet elsőként Fresnel
jósolt meg 1818-ban. A diszperzió hatását erre az effektusra H. A. Lorentz
vizsgálta 1895-ben.



86.§. Elektromágneses hullámok
visszaverődése és törése
Vizsgáljuk meg egy elektromágneses monokromatikus síkhullám
visszaverődését és törését két érintkező közeg elválasztó síkján! Az 1
közeg, ahonnan a belépés történik, átlátszó közeg; a 2 közegről egyelőre
nem tesszük fel, hogy átlátszó. A beeső, ill. a visszavert hullámra vonatkozó
mennyiségeket 0, ill. 1 indexekkel jelöljük, a megtört hullámban levő
mennyiségeket pedig 2 indexszel (lásd 46. a) ábrát). Az elválasztó sík
normálisának irányát válasszuk  tengelyként, amelynek pozitív iránya a 2
közeg belsejébe mutat.

46. ábra.

Mivel az  síkban a homogenitás teljes, ezért a téregyenletek
megoldásának az ,  koordinátáktól való függése ugyanolyan kell, hogy
legyen az egész térben. Ez azt jelenti, hogy a hullámvektor , 
komponensei mind a három hullámban ugyanazok. Ebből mindenekelőtt az
következik, hogy a három hullám terjedési iránya egy síkban fekszik;
válasszuk ezt a síkot az  síkként. A

10.19. egyenlet - (86,1)

egyenletekből ezen vektorok  komponensére vonatkozóan kapjuk:



10.20. egyenlet - (86,2)

Feltesszük, hogy mindkét közegben . A  vektor definíció szerint
valós. Ezzel együtt valós a  vektor is. A  mennyiség viszont elnyelő
közegben komplex, és gyökének előjelét úgy kell megválasztani, hogy 

 legyen, ami annak felel meg, hogy a megtört hullám a 2 közeg
belsejében csillapodik.

Ha mindkét közeg átlátszó, akkor a ( (86,1)) egyenletből a visszaverődés és
a törés jól ismert törvényei következnek:

10.21. egyenlet - (86,3)

Ahhoz, hogy meghatározzuk a visszavert és a megtört hullámok
amplitúdóit, az elválasztó felületre  vonatkozó határfeltételeket kell
alkalmaznunk. A következőkben külön vizsgálunk két esetet: amikor az 
elektromos térerősség a beesési síkban van, és amikor erre a síkra
merőleges. Az eredményből az általános esetet is megkaphatjuk, amikor -
t két ilyen komponensre bonthatjuk.

Tételezzük fel először, hogy  merőleges a beesési síkra;
szimmetriameggondolásokból nyilvánvaló, hogy ugyanez vonatkozik a
visszavert és a megtört hullám  és  térerősségére is. A  vektor
ugyanakkor az  síkban fekszik. A határfeltételek[275]  és 
folytonosságát követelik meg; a ( (83,3)) egyenlet szerint .

Az 1 közegben a térerősség a beeső és a visszavert hullámok térerősségének
az összege, úgyhogy két egyenletet kapunk:



Az -ben levő exponenciális szorzókat elhagytuk, mivel  (és az 
frekvencia is) mind a három hullámban ugyanaz; a következőkben 
mindenütt a hullámok komplex amplitúdóit jelenti. A felírt egyenletek
megoldása a következő Fresnel-formulához vezet:

10.22. egyenlet - (86,4)

Ha mindkét közeg átlátszó, akkor a ( (86,3)) összefüggések segítségével
ezeket a képleteket a következő alakban írhatjuk:

10.23. egyenlet - (86,5)

Hasonló módon vizsgálhatjuk azt az esetet is, amikor  a beesési síkban
fekszik; ilyenkor kényelmesebb a beesési síkra merőleges mágneses
térerősségre vonatkozó számításokat elvégezni. Végeredményben még két
Fresnel-formula adódik:

10.24. egyenlet - (86,6)

Ha mindkét közeg átlátszó, akkor ezeket a formulákat a következő alakban
adhatjuk meg:

10.25. egyenlet - (86,7)



Az visszaverődési tényezőt a felületről visszavert, idő szerint átlagolt
energiaáram és a beeső energiaáram arányaként definiáljuk. Ezen fluxusok
mindegyikét a megfelelő hullám ( (83,11)) Poynting-vektorának átlagolt 
komponense adja:

Normális irányú beesés során  a polarizáció két esete ekvivalens, és
a visszaverődési tényezőt az

10.26. egyenlet - (86,8)

egyenlet adja meg. Ez az összefüggés mind átlátszó, mind elnyelő,
visszaverő közegre érvényes. Ha  alapján bevezetjük az és 

 mennyiségeket, akkor – ha az 1 közeg vákuum –

10.27. egyenlet - (86,9)

A kapott formulákkal kapcsolatos további meggondolásainkban feltesszük,
hogy mindkét közeg átlátszó. Előzetesen a következő általános
megjegyzéseket tesszük. A két közeget elválasztó határa valóságban nem
geometriai felület, hanem egy vékony átmeneti réteg. A ( (86,1))
egyenlőségek érvényessége nem függ ezen réteg természetére vonatkozó
semmiféle feltevéstől. A Fresnel-formulák levezetése viszont a
határfeltételek felhasználásán alapul, és feltételezi, hogy a  átmeneti réteg
vastagsága kicsi a  hullámhosszhoz képest. A  réteg vastagsága
rendszerint összemérhető az atomok közötti távolságokkal, amelyek minden



esetben kicsik -hoz képest (ellenkező esetben a tér makroszkopikus
vizsgálata egyáltalán nem volna lehetséges); ezért a  feltétel is
rendszerint kielégül. Az ellenkező határesetben viszont a törési jelenségnek
egészen más jellege lenne. A  feltétel teljesülése esetén a geometriai
optika alkalmazható (  kicsi a közeg inhomogenitásainak méreteihez
képest). Ezért ilyen esetben a hullám terjedése olyan sugarak terjedéseként
tekinthető, amelyek az átmeneti rétegben megtörnek, azonban nem
verődnek vissza. Más szavakkal: a visszaverődési tényező zérus volna.

Térjünk most vissza a Fresnel-formulákhoz . Átlátszó közegből való
visszaverődés esetében[276] az ,  és  közötti arányossági együtthatók
e képletekben valósak. Ez azt jelenti, hogy a hullám fázisa vagy változatlan
marad, vagy -vel változik az együtthatók előjelétől függően. Speciálisan,
a megtört hullám fázisa mindig megegyezik a beeső hullám fázisával. A
visszaverődést viszont kísérheti fázisváltozás.[277] Így például merőleges
beeséskor a hullám fázisa nem változik, ha . Ha pedig , akkor
az  és  vektorok ellenkező előjelűek, azaz a hullám fázisa -vel
változik.

Ferde beeséskor a visszaverődési tényezőket, a ( (86,5)) és a ( (86,7))
összefüggéseknek megfelelően, az

10.28. egyenlet - (86,10)

formulák adják. Itt is és a következőkben is a és  indexek azokat az
eseteket jelölik, amikor az  térerősség a beesési síkhoz képest merőleges,
illetve azzal párhuzamos. A ( (86,10)) kifejezések érdekes szimmetriát
mutatnak: nem változnak, ha -t és -t felcseréljük (a visszavert hullámok
fázisai viszont a( (86,5))és a ( (86,7)) formulák szerint -vel változnak
meg). Más szavakkal: az 1 közegből  szög alatt beeső hullám
visszaverődési tényezője egyenlő a 2 közegből  szög alatt beeső hullám
visszaverődési tényezőjével.



Figyelemre méltó tulajdonsága van az olyan szög alatt beeső fény
visszaverődésének, amelynél  (ekkor a visszavert és a megtört
sugár merőleges egymásra). Jelöljük -nak ezt az értékét -vel; 

, és felhasználva a ( (86,3)) töréstörvényt,

10.29. egyenlet - (86,11)

 esetén és . Ezért bármilyen polarizációs irányú
fény esik is be ezen szög alatt, a visszavert fény polarizációja olyan lesz,
hogy az elektromos térerősség merőleges a beesési síkra. Természetes fény
beesésekor is ugyanilyen polarizációja lesz a visszavert fénynek; más
polarizációjú komponensek egyáltalán nem verődnek vissza. A  szöget a
teljes polarizáció szögének vagy Brewster-szögnek nevezik. Megjegyezzük,
hogy amíg a természetes fény visszaverődése teljes polarizációt
eredményezhet, addig a megtört fénysugár teljes polarizációja semmiféle
beesési szögnél nem érhető el.

Síkban polarizált fény visszaverődése és törése ismét síkban polarizált
fényhez vezet, de a polarizáció iránya más, mint a beeső fényben. Legyen 

 az  irány és a beesési sík által bezárt szög,  és  a visszavert és
megtört hullámokra vonatkozó megfelelő szögek. A ( (86,5)) és ( (86,7))
egyenletek segítségével könnyen megkaphatjuk a következő
összefüggéseket:

10.30. egyenlet - (86,12)

A , ,  szögek bármely beesési szög mellett csak azokban a
nyilvánvaló esetekben egyenlőek, ha  vagy, ha ; ezek a
szögek normális és súrlódó  beesések esetén is
megegyeznek (az utóbbi esetben általában nincs megtört hullám). Az összes
többi esetben – tekintetbe véve, hogy , , és feltételezve, hogy 

, , –( (86,12))-ből következnek a



egyenlőtlenségek. Így visszaverődésnél  iránya elfordul a beesési síktól,
törésnél pedig a beesési sík felé fordul.

A ( (86,10)) két formulájának összehasonlítása azt mutatja, hogy bármely
beesési szög esetén (csak a  és  szögek kivételével)

Ezért például természetes fény beesésekor a visszavert fény részlegesen
polarizált, az elektromos tér iránya a beesési síkra merőleges. A tört fény
pedig a beesési síkot preferáló  iránnyal részlegesen polarizált.

Az és  mennyiségek lényegesen eltérő módon függnek a beesési
szögtől. Az  tényező monoton nő a  szöggel, a  helyzetnek
megfelelő ( (86,8)) értéktől kezdve; az  tényező ugyanazt a ( (86,8))
értéket veszi fel  esetén, azonban  növekedésekor először csökken, 

 értékre zérussá válik, és csak azután kezd monoton nőni.

A vizsgálat során két esetet kell megkülönböztetni. Ha a visszaverődés –
amint mondani szokás – optikailag sűrűbb közegről történik, azaz ,
akkor és  növekedése -ig folytatódik (súrlódó beesés ), ahol
mindkettő eléri az 1 értéket. Ha viszont a visszaverő közeg optikailag
ritkább , akkor mindkét tényező az 1 értéket már a  beesési
szögnél eléri, ahol -et a

10.31. egyenlet - (86,13)

egyenlőség határozza meg; ezt a  szöget a teljes visszaverődés
határszögének nevezik. Ha , akkor a törési szög , azaz a
megtört hullám a közegeket elválasztó felülettel párhuzamosan terjed.

Az optikailag ritkább közegről  szögek alatt történő visszaverődés
különleges meggondolásokat igényel. Ebben az esetben  [lásd ( (86,2))]



tisztán képzetes, azaz a térerősség a törő közegben lecseng. A hullám
lecsengése a közegben valódi elnyelődés, energiadisszipáció nélkül azt
jelenti, hogy az 1 közegből a 2 közegbe átfolyó energiaáram átlagosan zérus
(egyszerű számolással közvetlenül meggyőződhetünk arról, hogy az átlagos
energiaáram  vektorának a 2 közegben valójában csak  komponense
van). Más szavakkal: a 2 közeg határára beeső összes energia visszaverődik
az 1 közegbe, azaz a visszaverődési tényező

Ezt a jelenséget teljes visszaverődésnek[278] nevezzük. Az -re és -ra
vonatkozó utóbbi egyenlőséget természetesen közvetlenül is megkaphatjuk
a ( (86,4)) és ( (86,6)) Fresnel-formulák segítségével.

 esetén az  és az  közötti arányossági együtthatók 
 alakú komplex mennyiségek lesznek, az és 

mennyiségeket pedig ezen együtthatók abszolút értékeinek a négyzetei
adják, amelyek 1-gyel egyenlőek. Ezek a formulák azonban lehetővé teszik,
hogy ne csak a visszavert és a beeső hullámokat leíró terek abszolút
értékeinek a viszonyát határozzuk meg, hanem a fáziskülönbségüket is. E
célból írjuk a képleteket a következő alakba:

Ekkora[279]

10.32. egyenlet - (86,14)

Így a teljes visszaverődést a hullám fázisának megváltozása kíséri,
amelyáltalában különbözik a térerősségnek a beesési síkkal párhuzamos, ill.
arra merőleges komponenseire. Ezért a beesési síktól eltérő síkban
polarizált hullám visszaverődésekor a visszavert hullám elliptikusan
polarizált lesz. A  fáziskülönbségre könnyen adódik a következő
kifejezés:



10.33. egyenlet - (86,15)

Ez a különbség csak és  esetén zérus.

Feladatok

1. Keressük meg azt a törvényt, amely szerint a teljes visszaverődés
szögének a közelében a visszaverődési tényező 1-hez tart!

Megoldás. Legyen , ahol  kis mennyiség, és a ( (86,10))
formulákban a  és  függvényeket fejtsük sorba  hatványai
szerint. Végeredményben kapjuk:

ahol . A  deriváltak  esetén úgy válnak
végtelenné, mint .

2. Határozzuk meg a visszaverődési tényezőt , amikor a fény a vákuumból
közelítőleg súrlódva esik egy olyan test felületére, amelyre .

Megoldás. A ( (86,10)) formulák egyforma visszaverődési tényezőt adnak:

ahol .

3. Határozzuk meg a visszaverődési tényezőt , amikor a hullám a
vákuumból egy olyan közeg határára esik, ahol  és  is különbözik 1-től!

Megoldás. A számítások hasonlóak szövegben végzettekhez, és a következő
eredményre vezetnek:



4. Egy planparalel anyagi réteg (2 közeg) vákuum (1 közeg) és egy
tetszőleges 3 közeg között fekszik. A beesési síkban (vagy arra
merőlegesen) polarizált fény esik a rétegre a vákuumból. Fejezzük ki a
réteg  visszaverődési együtthatóját a 2 vagy 3 félvégtelen közegre beeső
fényre vonatkozó visszaverődési együtthatók segítségével!

Megoldás. Jelöljük -lal és -gyel a térerősség (  vagy  aszerint, hogy
melyik párhuzamos a réteggel) amplitúdóit a beeső és a visszavert
hullámban. A tér a rétegben az  amplitúdójú megtört hullámból, valamint
a 2 és 3 közeg határáról visszavert  amplitúdójú hullámból adódik össze.
Az 1 felületén a határfeltétel:

10.34. egyenlet - (1)

ahol és állandók. A 2 félvégtelen közegről való visszaverődéskor az
hullám zérus, és így ( (86.4.1))-ből , azaz  a visszaverődési
együttható erre az esetre. ( (86.4.1))-ből még egy egyenlet adódik, ha -et
és -t felcseréljük, és -t -vel helyettesítjük; ez egyszerűen a
hullámvektor  komponense előjelváltozásának felel meg:

10.35. egyenlet - (2)

A  közegben csak egy (átbocsátott) hullám van. Ennek  amplitúdója
kielégíti a

10.36. egyenlet - (3)



feltételeket (amelyek hasonlóak az ( (86.4.1))és ( (86.4.2)) feltételekhez
 esetén); az exponenciális tényezők a hullám fázisváltozásáról adnak

számot a  vastagságú rétegben:

10.37. egyenlet - (4)

A ( (86.4.3)) egyenletből kiküszöbölve -at, nyerjük:

10.38. egyenlet - (5)

(ahol ).

Az ( (86.4.1)), ( (86.4.2)) és ( (86.4.5)) egyenletekből kapjuk a réteg
visszaverődési amplitúdóját:

10.39. egyenlet - (6)

(a visszaverődési tényező ). Az állandóértelme abból derül ki,
hogy  esetén -nek meg kell egyeznie a félvégtelen közeg 
visszaverődési amplitúdójával, amiből

10.40. egyenlet - (7)

A ( (86.4.6))és ( (86.4.7)) képletek adják meg a keresett eredményt.
Hangsúlyozzuk, hogy ezek levezetése nem tartalmaz semmiféle



feltételezést a közeg tulajdonságait illetően. A 2és 3 közeg lehet átlátszó is
és elnyelő is.

Ha a 2 és 3 közeg átlátszó, akkor a ,  és  mennyiségek valósak és 
 a 2 és 3 félvégtelen közegek határán a visszaverődési amplitúdó. A (

(86.4.6)) egyenletből ekkor

10.41. egyenlet - (8)

 változásakor ez a mennyiség a

határok között változik. Merőleges beesés esetén , és -at,
valamint -at is hasonló összefüggések adják meg. Ha , akkor 

 és  nulla lehet a réteg vastagságának megfelelő
megválasztásával.

Ha a 3 közeg vákuum, akkor ,  és a ( (86.4.6)) egyenletből

10.42. egyenlet - (9)

Ha a 2 közeg is átlátszó, akkor

A réteg  átbocsátási tényezője (vákuumból vákuumba) csak akkor
egyezik meg -rel, ha a 2 közeg átlátszó. Ellenkező esetben  az (
(86.4.1))–( (86.4.3)) egyenletekből kiindulva számítandó ki, és ezekben az



egyenletekben az  helyettesítést kell alkalmazni. A  „átbocsátási
amplitúdó”

10.43. egyenlet - (10)

és az átbocsátási tényező .

5. Határozzuk meg a visszaverődési és átbocsátási együtthatókat egy
nagyon nagy, komplex permittivitású lemez esetében, normális beesésnél!

Megoldás. Ebben az esetben

és az előző feladat ( (86.4.9)) egyenlete szerint

Ha a lemez annyira vékony, hogy  akkor írhatjuk, hogy

Ekkor még két esetet különböztethetünk meg:

A ( (86.4.10)) formula szerint az átbocsátási amplitúdó



Az utolsó esetben ismét két eset lehetséges:

 

[275]  és  normális komponenseinek határfeltételei az adott esetben
semmi újat nem adnak, mivel a  és a  egyenletek a ( (83,1))
egyenletek következményei.

[276] Egyelőre figyelmen kívül hagyjuk az ún. teljes visszaverődés esetét
(lásd később).

[277] Elnyelő közegtől való visszaverődés általában elliptikus polarizáció
fellépéséhez vezet. A három hullám közötti amplitúdó- és
fázisösszefüggésekre vonatkozó explicit kifejezések ekkor túlságosan
bonyolultak. Ezek a kifejezések megtalálhatóak J. A. Stratton könyvében:
Electromagnetic Theory, ch. IX. – N. Y.: McGraw-Hill, 1941, vagy ugyanez
oroszul: Sztremmon Dzs. A.: Tyeorija elektromagnetizma IX. – M.: GTTI,
1948.

[278] A visszaverődési tényező mindig 1-gyel egyenlő, ha a közeg (amelyről
a visszaverődés történik)  permittivitása valós és negatív. Ilyen közegben
nincs valódi abszorpció, a hullám azonban nem tud behatolni a közegbe.

[279] Ha , akkor .



87.§. Fémek felületi impedanciája
Fémek permittivitása – nem túlságosan nagy frekvenciáknál – abszolút
értékben nagy, 1-hez képest (  esetén úgy tart végtelenhez, mint ).
Ilyen feltételek mellett a  hullámhossz[280] fémben kicsi a 

 vákuumbeli hullámhosszhoz képest. Ha emellett  (de nem
szükségképpen ) kicsi a fémfelület görbületi sugarához képest, akkor
tetszőleges elektromágneses hullám fémekről történő visszaverődésének
feladatát lényegesen egyszerűsíthetjük.

Az, hogy  kicsi, azt jelenti, hogy a térerősség komponenseinek deriváltjai
a fém belsejében, a felület normálisa irányában nagyok a tangenciális
irányba vett deriváltakhoz képest. Ezért a felülethez közel a teret a fém
belsejében síkhullámnak tekinthetjük, és ennek megfelelően,  és , a
következő kapcsolatban állnak egymással:

10.44. egyenlet - (87,1)

ahol  a felület normálisa irányában vett, a fém belsejébe mutató
egységvektor. Mivel és  folytonosak, ezért ugyanilyen kapcsolatnak
kell fennállnia közöttük a fémen kívül, a fémfelület közelében. A ( (87,1))
egyenlőséget (amint arra M. A. Leontovics 1948-ban rámutatott)
felhasználhatjuk határfeltételként a vezetőn kívüli tér meghatározásakor.
Így a külső elektromágneses tér meghatározásának a problémája teljesen
megoldható anélkül, hogy vizsgálnánk a teret a fém belsejében.

A  mennyiséget a fém felületi impedanciájának[281] nevezik; jelöljük
ezt  segítségével:

10.45. egyenlet - (87,2)



Abban a frekvenciatartományban, ahol  kifejezhető a fém közönséges
vezetőképességével:

10.46. egyenlet - (87,3)

(erre az összefüggésre  esetén már az S.59. §-ban is utaltunk).

A fémfelületen keresztülhaladó (idő szerint) átlagolt energiaáram:

10.47. egyenlet - (87,4)

Ez az az energiaáram, amely belép a fémbe és ott disszipálódik. Ebből
látható, hogy

10.48. egyenlet - (87,5)

Ez az egyenlőtlenség határozza meg a ( (87,2))összefüggésben szereplő
gyök előjelét.

A frekvencia növelésekor a  behatolási mélység ugyanolyan
nagyságrendűvé válik, mint a vezetési elektronok  átlagos szabad
úthossza[282]. Ebben az esetben az elektromágneses tér térbeli
inhomogenitása nem teszi lehetővé a tér makroszkopikus leírását az e
permittivitás segítségével. Az

10.49. egyenlet - (87,6)

határfeltétel azonban érvényes lesz ilyen frekvenciák mellett is. A felület
közelében a fém belsejében a tér ismét síkhullámnak tekinthető, bár ezt már



nem írják le a szokásos makroszkopikus Maxwell-egyenletek. Ilyen
hullámban az és  térerősségnek lineáris kapcsolatban kell lennie
egymással; az egyetlen lehetséges lineáris összefüggés a  axiális vektor és
az  poláris vektor között a ( (87,6))összefüggés. A  együttható az
egyedüli mennyiség ebben a formulában, amely a fém tulajdonságait
jellemzi és amelyet ismerni kell ahhoz, hogy megoldjuk a külső
elektromágneses tér feladatát. Kiszámításához azonban a kinetikus elmélet
alkalmazása szükséges (ezt ennek a sorozatnak egy másik kötetében
ismertetjük, lásd X. 86. §.).

A frekvencia további növelésekor (rendszerint az infravörös tartományban)
a tér makroszkopikus leírása ismét lehetővé válik, és  fogalma ismét
értelmet nyer. Ennek az az oka, hogy egy nagy  kvantumot elnyelve, a
vezetési elektron nagy energiára tesz szert, aminek következtében átlagos
szabad úthossza csökken, és így újra teljesül az  egyenlőtlenség. A 
impedancia ismét fordítottan lesz arányos -na1.[283] Ebben a
frekvenciatartományban -nak nagy negatív valós része és kis képzetes
része lesz. Az  egyenlőtlenség annak a feltétele, hogy mind az ,
mind az  mennyiségnek makroszkopikus értelme legyen. A nagy 
mennyiség makroszkopikus értelmét azonban már a  gyengébb
feltétel teljesülése biztosítja, ahol  a vezetési elektronok sebessége a
fémben. Ha ez a feltétel érvényes, akkor az elektromágneses tér térbeli
inhomogenitásait elhanyagolhatjuk az elektronok mozgásának a
vizsgálatában.[284]

A  egyenlőtlenség mindig érvényes az impedancia valós részére. Ha
viszont fennáll a ( (87,2)) összefüggés, akkor  képzetes részének előjelére
is levonhatunk bizonyos következtetéseket. Így például, ha  diszperziója
lényegesebb, mint  diszperziója (azaz úgy tekinthetjük, hogy  valós),
akkor  miatt következik , és mivel mindig , így

Ez a legszokásosabb eset. Ha viszont  diszperzióját  diszperziója
határozza meg, akkor ugyanilyen meggondolással kapjuk, hogy .



Az impedancia fogalmát szupravezetőkre is alkalmazhatjuk. A
szupravezetők jellemző tulajdonsága, hogy a  behatolási mélység még a
sztatikus esetben  is kicsi. Nem túlságosan nagy frekvenciákon
vehetjük úgy, hogy a mágneses térerősség eloszlása megegyezik a sztatikus
eloszlással. Az elektromos térerősség meghatározására pedig a

egyenletet írhatjuk fel.

A  tengelyt vegyük föl a szupravezető felületének normálisa irányában,
vagyis a felületről kifelé mutasson. Elhanyagolva a tangenciális deriváltakat
a nagy,  szerinti deriváltakhoz képest:

(és analóg kifejezés érvényes -ra is). Integráljuk ezt az egyenletet 
szerint a test belsejére:

 értéke  esetén, azaz a test felületén. Definiáljuk kvantitatíve a
behatolási mélységet a következő módon:

10.50. egyenlet - (87,7)

Ekkor



Ha összehasonlítjuk ezt az eredményt a ( (87,6)) határfeltétellel, azt kapjuk,
hogy a szupravezető impedanciáját (a vizsgált, nem túlságosan nagy
frekvenciájú tartományban[285]) a

10.51. egyenlet - (87,8)

összefüggés adja meg. Ez a kifejezés a  függvény frekvencia szerinti
hatványsorának az első tagja, amelyik ily módon szupravezetőkre az -val
arányos taggal kezdődik. A sorfejtés következő tagja, amelyik -tel
arányos[286]és valós,  sorfejtésének első tagja.

Az  komplex változó függvényeként tekintett  impedancia
tulajdonságai sok tekintetben analógiát mutatnak az  függvény
tulajdonságaival (V. L. Ginzburg , 1954). Azt a határfeltételt, amely
monokromatikus hullám esetén a ( (87,6)) alakot ölti, általános esetben az

10.52. egyenlet - (87,9)

operátor-összefüggésként kell felfogni, amely  egy bizonyos
időpillanatban felvett értékét -nek az összes megelőző időpillanatban
felvett értékével fejezi ki (lásd a S.77. §-t). Ugyanúgy, ahogyan a S.82. §-
ban is, ebből következik, hogy a  függvénynek nincsenek szinguláris
pontjai az  felső félsíkon, beleértve a valós tengelyt (az  pont
kivételével). Továbbá, az a feltétel, hogy  valós, amikor  valós, a

összefüggéshez vezet.

Végül, mivel az energiadisszipációt a  függvény valós része határozza
meg (és nem a képzetes, mint az  függvénynél),  pozitív, és nem
lesz nulla  semmiféle valós értékénél sem, kivéve, ha . Azokhoz a



meggondolásokhoz hasonlóan, amelyeket a S.82. §-ban végeztünk, most
arra a következtetésre jutunk, hogy

az egész felső félsíkon. Ebből következik speciálisan, hogy -nak nincs
zérushelye a felső félsíkon.

Az, hogy -nek nincsenek szinguláris pontjai a felső félsíkon, ismét a
Kramers–Kronig-formulákhoz vezet. Különösen lényeges a

összefüggés. Ha felhasználjuk azt a tényt, hogy a  függvény páros, a
formulát a következő alakba írhatjuk át:

vagy

10.53. egyenlet - (87,10)

(az integrandus számlálójában az 1-et elhagyhatjuk, mivel 
integráljának főértéke nullával egyenlő).

A  függvényre tett összes megállapítás az  függvényre is
ugyanolyan mértékben vonatkozik; a  operátor -t -be viszi át.
Speciálisan, ( (87,10)) helyett most

10.54. egyenlet - (87,11)



Kis értékek esetén ezen formula alkalmazása kényelmesebb lehet, mint a(
(87,10))-é, ( (87,11)) azonban nem alkalmazható szupravezetőkre,
amelyeknél -nek a( (87,8))összefüggés szerint pólusa van -nál. A
levezetés egyszerű módosítása (lásd az áttérést ( (82,7))-ről ( (82,9))-re a
következő képlethez vezet:

10.55. egyenlet - (87,12)

Ennek a paragrafusnak a befejezéséül az impedancia fogalmának
felhasználására példaként vizsgáljuk még egy elektromágneses síkhullám
visszaverődését, amely a vákuumból egy  felületi impedanciájú
fémfelületre esik. Ha az  vektor a beesési síkra merőlegesen polarizált,
akkor a ( (87,6)) határfeltételből

(a jelölések ugyanazok, mint a S.86. §-ban). Innen, figyelembe véve, hogy 
 kicsi,

és a visszaverődési tényező

10.56. egyenlet - (87,13)

Ha pedig  a beesési síkban fekszik, akkor a határfeltételt a 
alakba írjuk, azaz



amiből a visszaverődési tényező

10.57. egyenlet - (87,14)

Olyan beesési szögek esetében, amelyek nincsenek nagyon közel -hez:

10.58. egyenlet - (87,15)

Ha pedig , akkor

10.59. egyenlet - (87,16)

Ennek a kifejezésnek  esetén minimuma van, és a minimum értéke

A ( (87,16)) speciális eset kivételével a kis -vel rendelkező felületre
vonatkozó visszaverődési tényező értéke közel van 1-hez. Az olyan felület,
amelyre  (vagy ahogyan mondani szokták: ideálisan vezető felület)
ugyanakkor ideálisan visszaverő is. Ilyen felületen a határfeltétel
egyszerűen , hasonlóan egy vezető felületére vonatkozó
elektrosztatikus térerősség feltételéhez. Eltérően az elektrosztatikus esettől,
változó térben ez a feltétel automatikusan maga után vonja egy, a mágneses
térre vonatkozó határozott feltétel teljesülését is. Nevezetesen, az 

 valamint az  egyenletből következik a felületre
vonatkozó  egyenlőség. Így, ideális vezető felületen, változó
elektromágneses térben a mágneses térerősség normális összetevője zérus.



Ebben az értelemben az ilyen felület analóg az állandó mágneses térben
levő szupravezető felületével.

Feladat

Határozzuk meg egy kis impedanciájú síkfelület adott frekvenciájú
hősugárzásának intenzitását !

Megoldás. A Kirchhoff-törvény szerint egy tetszőleges felületről a  elemi
térszögbe kibocsátott hősugárzás  intenzitása és az abszolút fekete test
felületéről kibocsátott sugárzás  intenzitása között a 
összefüggés áll fenn, ahol  az adott felület visszaverődési tényezője
természetes fény esetén. Kiszámítva az  összeget a (
(87,13)) és ( (87,14)) formulák segítségével, és felhasználva, hogy az
abszolút fekete test felületi sugárzása izotrop , kapjuk:

Elvégezve az integrálást és elhagyva a e-ben magasabbrendű tagokat,
nyerjük, hogy

Speciálisan, egy fémnél, amelynek impedanciáját a ( (87,3)) képlet 
adja meg,

 

[280]  nagy értékei gyakorlatilag mindig komplexek. Az
elektromágneses tér a test belsejében csillapodik, úgyhogy a testben a



hullámhossz ugyanakkor a tér behatolási mélysége is. Ha -t ( (77,9))
szerint a  vezetőképesség segítségével fejezzük ki, akkor ez a mennyiség
az S.59. §-ban bevezetett behatolási mélységgel egyezik meg.

[281] Az irodalomban egy másik definíció is használatos, amely ( (87,2))-től
egy  szorzóban különbözik.

[282] Az átlagos szabad úthossz lényegesen függ a fém hőmérsékletétől. A
gyakorlatban rendszerint nagyon alacsony, a hélium tartományába eső
hőmérsékletekről van szó, a vizsgált jelenségek pedig az ultrarövid
rádióhullámok tartományában lépnek fel.

[283] Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy a ( (87,6)) egyenletet
határfeltételként csak addig használhatjuk, amíg  nagy (azaz  kicsi), és
ez a feltétel biztosan nem érvényes az optikai frekvenciákon. Feltesszük,
hogy ; ekkor nagy -nak kis  felel meg. Megemlítjük, hogy ha ,
akkor a ( (87,6)) határfeltétel alkalmazásához szükséges 
egyenlőtlenség azt jelenti, hogy a  egyenlőtlenségnek kell
fennállnia; ilyenkor  nagy is lehet.

[284] Részletesebben ezt a helyzetet a X. kötet 87. §-ban vizsgáltuk.

[285] Gyakorlatilag a centiméteres rádióhullámokig terjedő frekvenciákról
van szó.

[286] A mikroszkopikus elmélet azt mutatja, hogy az impedanciában
szereplő -tel arányos tag egy, -ban logaritmikus tényezőt is tartalmaz;
lásd X. 96. §-97. §.



88.§. Elektromágneses hullámok
terjedése inhomogén közegben
Vizsgáljuk az elektromágneses hullámok terjedését olyan közegben, amely
elektromosan inhomogén (de izotrop). A

Maxwell-egyenletekben (ahol feltesszük, hogy mindenütt )  a
koordináták függvénye. Ha -t az első egyenletből a másodikba
helyettesítjük, akkor -re a

10.60. egyenlet - (88,1)

egyenletet kapjuk.  kiküszöbölése pedig -ra a

10.61. egyenlet - (88,2)

egyenletet adja.

Ezek az egyenletek lényegesen egyszerűsödnek az egydimenziós esetben,
amikor  csak egy irányban változik a térben. Válasszuk ezt az irányt 
tengelyként és vizsgáljunk egy hullámot, amelynek terjedési iránya az 
síkban fekszik. Egy ilyen hullámban az összes mennyiség -tól független,
és tekintettel az  tengely menti, térbeli homogenitásra, az -től való
függést  állandó alakúnak vehetjük, -val. Ha , a tér csak -től
függ, azaz egy olyan hullámról van szó, amely merőlegesen halad át egy



anyagi rétegen, amelyben . Ha pedig , akkor ferdén áthaladó
hullámról beszélünk.

A vizsgálat során (  esetén) a polarizáció két, független esete
különböztethető meg. Az első esetben az  vektor merőleges a hullám
terjedési síkjára (azaz  irányú), és a  mágneses térerősség, ennek
megfelelően, ebben a síkban fekszik. A ( (88,1)) egyenlet ekkor a
következő alakú lesz:

10.62. egyenlet - (88,3)

A második esetben a  térerősség van az  irányban, és  fekszik a
terjedési síkban. Ebben az esetben célszerűbb, ha a ( (88,2)) egyenletből
indulunk ki, amely a következőt adja:

10.63. egyenlet - (88,4)

A hullámok ezen két típusát -és -hullámoknakfogjuk nevezni.

Az egyenletek általános formában megoldhatók abban a fontos esetben,
amikor a terjedési feltételek megközelítik a geometriai optika feltételeit; a
következőkben feltesszük, hogy az  függvény valós.[287] A ( (88,3))
egyenletben a  mennyiség, ahol

a hullámhossz szerepét játssza a  tengely irányában. A geometriai optika
közelítésének a

10.64. egyenlet - (88,5)



egyenlőtlenség felel meg, és a ( (88,3)) egyenlet két, független megoldása

10.65. egyenlet - (88,6)

A ( (88,5)) feltétel nyilvánvalóan megsérül a visszaverődési pont (ha ilyen
van) közelében, ahol . Legyen  ez a pont, és legyen ,
amikor , és , amikor . A  ponttól mindkét oldalon
elegendően nagy távolságra a ( (88,3)) egyenlet megoldása ( (88,6)) alakú,
de ahhoz, hogy megállapítsuk az együtthatók összefüggését ebben a
megoldásban a  és  tartományban, szükséges, hogy
megvizsgáljuk a ( (88,3)) egyenlet egzakt megoldását  közelében.
Ennek a pontnak a környezetében az  függvényt  hatványai szerint
sorbafejthetjük és  alakban írhatjuk. A

egyenlet megoldása, amely minden -re véges,

10.66. egyenlet - (88,7)

ahol

az Airy-függvény[288] ( -ben mindenütt elhagyjuk az 
szorzót). A ( (88,3)) egyenlet megoldásának aszimptotikus alakja nagy -
kre



10.67. egyenlet - (88,8)

ugyanazzal az  együtthatóval, mint a ( (88,7)) egyenletben. Ezen
kifejezések közül az elsőállóhullámot ír le, amely a  tengely pozitív
irányába beeső hullám és a  síkról visszavert hullám
szuperpozíciójának eredményeként adódik. Ezen hullámok amplitúdói
egyformák és -gyel egyenlőek, azaz a visszaverődési tényező 1. A 

 tartományba csak egy exponenciálisan csillapodó tér hatol be.

Amikor a visszaverődési ponthoz közeledünk, a hullám amplitúdója nő,
amint ez már a ( (88,8)) kifejezés nevezőjében levő  jelenlétéből is
látható. Ahhoz azonban, hogy meghatározzuk a teret közvetlenül ennek a
pontnak a környezetében, a ( (88,7)) kifejezést kell alkalmaznunk. Ez a
függvény monoton csökken a  tartományban, és oszcilláló jellege van
a  tartományban, ahol az  maximumok értéke fokozatosan
csökken. Az első és legnagyobb maximumot  esetén éri el, és
ennek értéke

Eddig az -hullámok megoldásait írtuk le. Könnyen belátható, hogy a
geometriai optika közelítésében teljesen hasonló képleteket írhatunk fel a 

-hullámokra is. Ha a ( (88,4)) egyenletben a  helyettesítést
hajtjuk végre, akkor  deriváltjai, csak -val (de nem -vel) szorozva
jelennek meg; elhanyagolva ezután azokat a tagokat, amelyek ezeket a
deriváltakat tartalmazzák (amelyek kicsik a ( (88,5)) feltétel
következtében), az  függvényre a



egyenletet kapjuk, amely megegyezik a ( (88,3)) egyenlettel. Ezért a -ra
vonatkozó összes képlet a ( (88,6))–( (88,8)) összefüggésektől csak a 
tényezőben különbözik.

A hullámok ezen két típusának viselkedésében sajátos különbség lép fel,
amikor egy ferdén  beeső hullám verődik vissza egy anyagrétegről,
amelyben  keresztülmegy a nullán. A visszaverődés ekkor egy olyan
síkról történik, amelyen , azaz a hullám „nem jut el”
addig a síkig, ahol . Az -hullám ez utóbbi sík mögé csak
exponenciálisan csillapodó térként hatol be. A -hullám visszaverődésekor
viszont egy ilyen csillapodó térre egy erős lokális tér szuperponálódik az 

 pont közelében (K. Försterling , 1949).[289] Vizsgáljuk meg ezt a
jelenséget!

Legyen  a  pontban. Ennek a pontnak a közelében írhatjuk, hogy

10.68. egyenlet - (88,9)

és a ( (88,4)) egyenlet a

10.69. egyenlet - (88,10)

alakot veszi fel. A lineáris differenciálegyenletek általános elmélete szerint
ezen egyenlet egyik megoldásának (nevezzük ezt -nek) nincs
szingularitása a  pontban, és sorfejtése kis értékek esetén -tel
kezdődik:

A másik független megoldásnak logaritmikus szingularitása van, és
sorfejtése



(az  paraméter csak a sorfejtés magasabbrendű tagjaiban jelenik meg).
Ahhoz, hogy meghatározzuk a teret a  pont közelében, nem szükséges,
hogy elemezzük  és  azon lineáris kombinációjának megválasztását,
amely kielégíti a feltételeket a végtelenben. Elegendő, ha megjegyezzük,
hogy ez  esetén egy állandóhoz tart (jelöljük ezt -lal) és
logaritmikus szingularitása van:

az állandóval együtt itt a szinguláris főtagot is fölírtuk. Az elektromos teret
a  tér alapján az

Maxwell-egyenletek határozzák meg. Ha visszaemlékszünk arra, hogy -
nak -től való függését az  tényező adja meg, akkor kapjuk, hogy -
ben és -ben a vezető tagok:

10.70. egyenlet - (88,11)

Ezek végtelenné válnak, amikor .

A valóságban természetesen a közeg abszorpciója, ha esetleg kicsi is,
mindig véges, és emiatt a tér a környező gyenge háttérhez képest
viszonylag nagy, de véges értékeket vesz fel. Érdekes azonban, hogy -ban
már tetszőleges kis képzetes rész is véges disszipációs energiához vezet.
Tegyük fel, hogy , és . Ekkor a ( (88,11)) kifejezésben a
logaritmus analitikus folytatását a jobb oldali  féltengelyről a bal oldalira a
komplex  síkon alulról kell végrehajtani és  esetén



A  tengely menti, idő szerint átlagolt energiaáram

(lásd (59,9a)) nullával egyenlő, ha , míg  esetén a valós rész
megjelenése -ben nullától különböző energiaáramra vezet a  sík
irányában, ahol ez az energia disszipálódik:[290]

10.71. egyenlet - (88,12)

(V. B. Hildenburg, 1963).

Feladat

Két, pozitív, ill. negatív permittivitású (  és ) közeg határán felületi 
 hullám terjedhet, amely mindkét közegben csillapodik. Határozzuk meg

a felületi hullám frekvenciája és hullámvektora közötti kapcsolatot!

Megoldás. Válasszuk a határfelületet  síkként, a hullám az  tengely
mentén terjed és a  térerősség párhuzamos az  tengellyel. Tartalmazza a 

 féltér a pozitív  permittivitású közeget, a  féltér pedig a
negatív  permittivitású közeget. Keressük a térerősséget a csillapodó
hullámban  esetén a következő alakban:

ahol ,  és  valósak. Azt határfeltételt, amely szerint 
folytonos, már kielégítettük,  folytonossági feltétele pedig azt adja, hogy



vagy . Ez az egyenlet csak az

feltétel mellett teljesülhet (és magától értetődően ). Ekkor a  és 
közötti kapcsolatot a

egyenlet adja meg.

Felületi -hullámok terjedése, mint arról könnyen meggyőződhetünk,
általában nem lehetséges.

 

[287] A ( (88,3)) egyenlet formális hasonlóságot mutat a kvantummechanika
egydimenziós részecskemozgást leíró Schrödinger-egyenletével, a
geometriai optika közelítésének pedig a kváziklasszikus eset felel meg. Az
alábbiakban megadjuk a végeredményeket, amelyek levezetése a III. kötet
VII. fejezetében található meg.

[288] Itt az Airy-függvény ugyanazon definícióját használjuk, minta sorozat
többi kötetében. Manapság azonban az  definíció a gyakoribb.

[289] Megjegyezzük, hogy ez a pont a ( (88,4)) egyenlet szinguláris pontja és
ezért környezetében a geometriai optikai közelítés nem érvényes, annak
ellenére, hogy az  függvény nem lesz nulla és a ( (88,5)) feltétel esetleg
nem sérül.

[290] Ezt az eredményt úgy is megkaphatjuk, ha az egységnyi térfogatban
disszipálódott energia ( (80,4)) kifejezéséből indulunk ki: 



;  szerinti integrálással kapjuk a (
(88,12)) összefüggést.



89.§. A reciprocitási törvény
Egy tetszőleges közegben elhelyezett vékony vezetékből álló forrásból a
monokromatikus elektromágneses hullám kisugárzását a következő
egyenletek írják le:

10.72. egyenlet - (89,1)

ahol  a vezetékben folyó, a közeghez képest valódi töltések által szállított
periodikus áramok sűrűsége.

A közegben helyezzünk el két különböző, de ugyanolyan frekvenciájú
forrást; jelöljük 1 és 2 indexszel az ezen források által külön-külön
létrehozott tereket! A közeg tetszőlegesen lehet inhomogén és anizotrop. Az
egyetlen, amit az alábbiakban feltételezünk a közeg tulajdonságairól az,
hogy az  és  szimmetrikus tenzorokkal a , 
lineáris összefüggések érvényesek. Ezen feltételek mellett egy
meghatározott összefüggést kaphatunk a két forrás tere, valamint a
forrásokban folyó valódi áramok között.

Szorozzuk a

egyenleteket skalárisan -vel, ill. -vel, és az -re és -re vonatkozó
ugyanilyen egyenleteket -gyel, ill. -gyel. Ha összeadjuk az így
kapott négy egyenletet, nyerjük, hogy



Azonban , , úgyhogy az egyenlet
jobb oldalán álló első két tag nulla. A bal oldal pedig, a vektoranalízis
ismert formulája alapján, transzformálható, és az eredmény

Integráljuk ezt az egyenletet az egész térre; az egyenlet bal oldalán álló
integrál ekkor a végtelen felületre vett integrállá transzformálható és zérus
lesz. Így

10.73. egyenlet - (89,2)

Az integrálást csak az 1., illetve a 2. forrás térfogatára kell kiterjeszteni,

mivel a  és  áramok csak ezen térrészekben különböznek nullától.
Mivel a vezetékek vékonyak, ezért hatásuk a másik vezető terére
elhanyagolható; így a ( (89,2)) egyenletben  és  az első és második
forrás sugárzási tere, amelyet mindegyik forrás a másik forrás helyén hozott
létre úgy, mintha ez utóbbi forrás nem létezne. A ( (89,2)) egyenlet a
keresett összefüggés, amely reciprocitási törvény néven ismert.

Ha a források méretei kicsik a hullámhosszhoz és a köztük levő távolsághoz
képest, akkor ezt a képletet egyszerűsíthetjük. Mindegyik forrás tere csak
gyengén változik a másik forrás helyén, így a ( (89,2)) kifejezésben -et és

-t az integráljel elé hozhatjuk, egyszerűen -t és -et írva, ahol 1
és 2 a források helyét jelöli:

Az  integrál nem más, mint a forrás  teljes dipólmomentumának
idő szerint vett deriváltja. Mivel , így végül nyerjük, hogy

10.74. egyenlet - (89,3)



A reciprocitási törvénynek ez az alakja természetesen csak dipólsugárzásra
alkalmazható. Ha viszont a forrás dipólmomentuma nullával egyenlő (vagy
anomálisan kicsiny), akkor az a közelítés, amit a ( (89,2))általános
formulából a ( (89,3)) formulába valóátmenetnél alkalmaztunk, nem
megfelelő (lásd a következő feladatot).

Feladatok

1. Vezessük le a reciprocitási törvényt kvadrupól- és mágneses
dipólsugárzásokra !

Megoldás. Ha , akkora ( (89,2)) integrálokban a sorfejtés
következő tagjait kell venni:

(a „val” indexet  mellől a rövidség kedvéért elhagytuk). Vezessük be a
kvadrupólmomentum tenzorát és a mágneses momentum vektorát a
következő definíciók szerint:

Ha alkalmazzuk a  egyenletet, és feltesszük, hogy a források
közelében  (aminek következtében ), kapjuk, hogy

Ebből látható, hogy kvadrupólsugárzások esetében a reciprocitási törvény:



mágneses dipólusok esetében pedig

2. Határozzuk meg, hogyan függ egy homogén, izotrop közegbe helyezett
dipólforrás sugárzásának intenzitása a közeg  permittivitásától és 
permeabilitásától.

Megoldás. A

helyettesítés eredményeképpen a ( (89,1)) egyenletek a következő alakot
öltik:

amelyek nem tartalmazzák -t és -t. Ezen egyenleteknek a megoldása
dipólsugárzás esetében a hullámzónában a következő vektorpotenciálra
vezet (lásd II. 71. §):

ahol  a forrástól mért távolság. Itt is és a következőkben is az intenzitás
kiszámításához lényegtelen fázistényezőket elhagyjuk. Ebből a formulából
látható, hogy adott  esetén  írható, ahol a nulla index a
vákuumban levő forrás terét jelenti. A és  mennyiségekre:

Innen



és az intenzitás

ami a keresett megoldás.



90.§. Elektromágneses rezgések
üregrezonátorokban
Vizsgáljuk az elektromos teret egy üres térrészben, amelyet ideálisan vezető
falak határolnak. A monokromatikus tér egyenletei vákuumban

10.75. egyenlet - (90,1)

Az ideálisan vezető test felületén – amelynek impedanciája – a
határfeltételek:

10.76. egyenlet - (90,2)

A feladat megoldásához elegendő, ha -t vagy -t vizsgáljuk. Ha például 
-t küszöböljük ki a ( (90,1)) egyenletből, akkor -re a

10.77. egyenlet - (90,3)

hullámegyenletet kapjuk, amelyhez még a

10.78. egyenlet - (90,4)

egyenletet is csatolni kell, amely nem következik automatikusan ( (90,1))-
ből. Ezeket az egyenleteket az  határfeltétellel megoldva, megkapjuk
az  térerősséget, ami után -t közvetlenül a ( (90,1))-ben szereplő első



egyenletből számolhatjuk ki, miközben a  határfeltétel
automatikusan teljesül.

Ha az üreg alakját és méreteit rögzítjük, a ( (90,3)) és ( (90,4))
egyenleteknek csak az  frekvencia bizonyos értékeinél van megoldása.
Ezek az értékek az adott rezonátor elektromágneses rezgéseinek
sajátfrekvenciái.  esetén az elektromágneses tér nem hatol be a fém
belsejébe, így a fémben nincs veszteség. Ezért az összes sajátfrekvencia
valós. A rezonátor különböző sajátfrekvenciáinak száma végtelen. A
legkisebb sajátfrekvencia nagyságrendje , ahol  az üreg lineáris
mérete. Ez már közvetlen dimenzionális meggondolásokból is nyilvánvaló,
mivel  az egyetlen dimenziós paraméter, amely a feladatot jellemzi, ha a
rezonátor alakja adott. A nagy sajátfrekvenciák  igen közel vannak
egymáshoz, és az  értékek egységnyi intervallumára jutó számuk 

; ez csak a rezonátor  térfogatától függ, és független a rezonátor
alakjától (lásd II. 52. §.).

A rezonátorban az elektromos és a mágneses térenergia (idő szerint vett)
átlagértékeit a megfelelő

integrálok adják. Megmutatjuk, hogy ez a két mennyiség egyenlő
egymással. ( (90,1)) első egyenletének segítségével írhatjuk, hogy

A második integrált parciálisan integrálhatjuk:

Mivel a térfogat határán , ezért a felületi integrál zérus és



vagy, tekintettel a ( (90,3)) egyenletre,

10.79. egyenlet - (90,5)

és ez éppen az, amit bizonyítani akartunk.[291]

Egy rezonátorban a rezgések csillapítatlan volta abból a feltételezésből
adódik, hogy a rezonátor falainak impedanciája nullával egyenlő.
Állapítsuk most meg, milyen hatással van a sajátfrekvenciákra a falak
impedanciájának kicsi, de nem nulla értéke.

Az időegység alatt a rezonátor falaiban disszipált, idő szerint átlagolt
energiát az üreg elektromágneses teréből a falba befolyó energiaáramként
számíthatjuk ki. Tekintetbe véve a ( (87,6)) határfeltételt a  impedanciájú
test felületén; az energiaáram-sűrűség normális komponensét a következő
alakban írhatjuk fel:

(  a  valós része). Ebben a kifejezésben, amely már tartalmazza a kis 
tényezőt, első közelítésben -t a -ra vonatkozó feladat megoldásaként
vehetjük. A teljes disszipált energiát a

10.80. egyenlet - (90,6)

integrál adja, amelyet a rezonátor külső felületére kell kiterjeszteni. A tér
amplitúdójának időbeli csillapodási dekrementumát úgy kapjuk meg, ha a (
(90,6)) mennyiséget az



egyenlet jobb oldalával, azaz a teljes térenergia kétszeresével elosztjuk.

A csillapodási dekrementum az  komplex frekvencia 
képzetes részével egyezik meg.[292] Ha a formulát az

10.81. egyenlet - (90,7)

komplex alakban írjuk ( és  a frekvenciaértékek  figyelembevételével
és anélkül), akkor segítségével nemcsak a csillapodási dekrementumot, de
maguknak a sajátfrekvenciáknak az eltolódását is meghatározhatjuk. Ez
utóbbit, mint látjuk,  képzetes része határozza meg. A S.87. §-ban már
említettük, hogy rendszerint ; ekkor a sajátfrekvenciák eltolódása
csökkenést jelent.

A tényleges számításban kényelmesebb, ha a ( (90,7)) egyenlet jobb
oldalának nevezőjében levő térfogati integrált felületi integrállá
transzformáljuk.

Mivel a  vektor érinti a felületet, a következő azonos átalakítást
végezhetjük:

A jobb oldalon álló integrálokat a  cserével térfogati
integrálokká transzformáljuk, és felhasználva a ( (90,1)) egyenleteket,
kapjuk, hogy

Hasonló módon, felhasználva az 
azonosságot (ami az  határfeltétel következménye), kapjuk, hogy



A kapott két egyenletet egymásból tagonként kivonva, és figyelembe véve a
( (90,5)) összefüggést, a következő formulát nyerjük:

10.82. egyenlet - (90,8)

Ha a rezonátor üregét 1-től különböző értékű -nal és -vel rendelkező,
nemelnyelő dielektromos közeg tölti ki, akkor a rezonátorra vonatkozó
összes képlet a vákuumrezonátor képleteiből az

10.83. egyenlet - (90,9)

helyettesítésekkel adódik. Ez abból is nyilvánvaló, hogy ilyen
transzformáció mellett a ( (90,1)) egyenletek a közegben érvényes
Maxwell-egyenletekbe mennekát:

A közeg jelenléte, speciálisan, az összes sajátfrekvenciát -edrészére
csökkenti.

Feladatok

1. Határozzuk meg egy ideális vezető falakkal rendelkező, derékszögű
paralelepipedon alakú rezonátorban a rezgések sajátfrekvenciáit !

Megoldás. Válasszuk az , ,  tengelyeket a paralelepipedon három éle
mentén, amelyek , ,  hosszúságúak. A ( (90,3)) és a ( (90,4))



egyenleteknek az  határfeltételt kielégítő megoldásai:

10.84. egyenlet - (1)

és hasonlóan -ra és -re, ahol

10.85. egyenlet - (2)

( , ,  pozitív egész számok). Az , , állandókat az

10.86. egyenlet - (3)

összefüggés kapcsolja össze, és a sajátfrekvenciák :

A mágneses teret az ( (90.1.1)) egyenletből számítjuk:

és ezzel analóg a -ra és a -re vonatkozó megoldás is.

Ha az , ,  számok mindegyike (vagy közülük kettő) nullával egyenlő,
akkor , ezért az első (legkisebb) frekvenciának olyan rezgés felel meg,
amelyben ezen számok közül az egyik 0, és a másik kettő értéke 1.

Mivel a ( (90.1.3)) összefüggés érvényes, az ( (90.1.1)) megoldás (adott,
nullától különböző , ,  esetén) mindössze két független, tetszőleges
állandót tartalmaz, azaz minden sajátfrekvencia kétszeresen degenerált.
Azok a frekvenciák, amelyekre az , ,  számok közül az egyik 0, nem
degeneráltak.



2. Határozzuk meg az elektromos és a mágneses dipólrezgések frekvenciáit
a sugarú gömbrezonátor esetében!

Megoldás. Elektromos dipól típusú álló gömbhullámban az  és 
térerősség alakja a következő:

ahol  egy állandó vektor és  (lásd II. 72. §.). Az , ha 
 határfeltétel a következő egyenlethez vezet:

Ennek az egyenletnek a legkisebb gyöke: . Az 
frekvencia a gömbrezonátor legkisebb sajátfrekvenciája.

A mágneses dipól típusú álló gömbhullámban

Az -re vonatkozó határfeltétel a

egyenlethez vezet, amelynek a legkisebb gyöke: .

3. Egy rezonátorba  és  elektromos, illetve mágneses polarizálhatóságú
kis gömböt helyezünk el. Határozzuk meg, hogyan tolódik el ekkor a
rezonátor sajátfrekvenciája!

Megoldás. Legyen  és  a rezonátorban levő térerősség a gömb
behelyezése előtt,  és  pedig gömb behelyezése után. Az  és 
térerősség a ( (90,1)) egyenleteket elégíti ki,  és  pedig a

10.87. egyenlet - (1)



egyenleteket, ahol  az áramsűrűség a gömb belsejében. Szorozzuk (
(90.3.1)) egyenletei közül az elsőt -gal, a másodikat pedig -gal,
vegyük a ( (90,1)) egyenletek komplex konjugáltját, és szorozzuk az elsőt 

-gyel, a másodikat pedig -gyel! Ha ezután ezt a négy egyenletet
összeadjuk, nyerjük

ahol  a keresett frekvenciaeltolódás. Integráljuk ezt az
egyenletet a rezonátor térfogatára! A bal oldal Gauss tétele szerint
transzformálható, és eltűnik, mivel a falon  és . Tekintettel a
gömb kis méretére, a jobb-oldalon levő első tag integráljában a fő járulék a
gömbtől nagy távolságokon lép fel. Ilyen távolságokon a gömb által
létrehozott tér perturbációja kicsi, ezért feltételezhetjük, hogy  és 

. A második tag integrálját hasonló módon transzformálhatjuk, mint
ahogyan a S.89. §-ban (és az ehhez tartozó 1. feladatban is) tettük; ez a
következőt adja:

ahol , ;  a gömb helyvektora,  pedig a térfogata.
Feltételezzük, hogy a gömb mérete annyira kicsi, hogy az  és 
térerősségek változását a gömbön belül elhanyagolhatjuk.

Így a ( (90,5)) egyenlet figyelembevételével a keresett frekvenciaeltolódásra
a következő kifejezést kapjuk:

Ha a polarizálhatóságok komplexek, akkor ez a formula mind a rezgések
sajátfrekvenciáinak eltolódását, mind a rezgések csillapodását megadja.



4. Egy rezonátort diszperzió nélküli,  permittivitású, átlátszó
dielektrikummal töltünk meg. Határozzuk meg a sajátfrekvencia
megváltozását a permittivitás  kis megváltozásakor!

Megoldás. Az  és  perturbálatlan térerősségek a rezonátorban a

egyenleteknek tesznek eleget, a perturbált  és  térerősségek pedig a

egyenleteknek (a  tényezőt tartalmazó tagokat elhanyagoljuk). Ha
ezekkel az egyenletekkel hasonlóan járunk el, mint az előző feladatban,
akkor a következőt kapjuk:

és azután:

Ez utóbbi formula származtatása során figyelembe vettük, hogy
dielektrikummal töltött rezonátor esetében a ( (90,5)) összefüggés a
következő alakot ölti:

amint ez a ( (90,9))-ből világosan következik.

 



[291]  és  alatt mindenütt olyan térerősséget értünk, amely egy
meghatározott sajátfrekvenciának felel meg. Nem nehéz megmutatni, hogy
két különböző,  és  sajátfrekvenciának megfelelő terek ortogonálisak:

.

[292] A rádiótechnikában az  csillapodási dekrementum helyett
rendszerint a rezonátor ún. jósági tényezőjét szokták bevezetni, amelyet az 

 arány definiál.



91.§. Az elektromágneses hullámok
terjedése hullámvezetőkben
Eltérően az előző paragrafusban tárgyalt, véges térfogatú rezonátoroktól, a
hullámvezető egy végtelen hosszú cső, azaz egyirányban végtelen üreg.[293]

Egy rezonátorban a sajátrezgések állóhullámok, egy hullámvezetőben
viszont a hullámok csak a transzverzális irányban állóhullámok; a cső
longitudinális irányában haladó hullámok terjedése lehetséges.

Vizsgáljunk egy egyenes hullámvezetőt, amelynek keresztmetszete
tetszőleges (egyszeresen összefüggő) alakú, és a hossza mentén változatlan.
Először tételezzük fel, hogy a hullámvezető fala ideálisan vezet. A
hullámvezető hosszirányát válasszuk  tengelynek! A  tengely mentén
haladó hullámban az összes mennyiség -től való függését egy 
alakú tényező adja meg, állandó -vel.

Ilyen hullámvezetőben minden lehetséges elektromágneses hullámot két
típusra oszthatunk: az egyikben , a másikban pedig  (Rayleigh
, 1897). Az első típust, amelyben a mágneses térerősség tisztán
transzverzális, elektromos típusú vagy E-hullámnak nevezik, a másodikat
pedig, amelyben az elektromos térerősség tisztán transzverzális, mágneses
típusú vagy H-hullámnak.[294]

Vizsgáljuk meg először az -hullámokat; a ( (90,1)) egyenletek  és 
komponensei a következő egyenleteket adják:

Innen

10.88. egyenlet - (91,1)



ahol a

jelölést vezettük be. Így az -hullámban  és  összes transzverzális
komponensét az elektromos térerősség longitudinális komponensével
tudjuk kifejezni. Ez a komponens meghatározható, ha megoldjuk a
hullámegyenletből adódó

10.89. egyenlet - (91,2)

kétdimenziós egyenletet (  a kétdimenziós Laplace-operátor ). Az ezen
egyenletre vonatkozó határfeltételek azt írják elő, hogy  tangenciális
komponenseinek a hullámvezető falán nullának kell lenniük. Ez elérhető, ha
megköveteljük, hogy

10.90. egyenlet - (91,3)

legyen a keresztmetszet kontúrján. A( (91,1)) egyenletek szerint az és 
komponensű kétdimenziós vektor arányos az  kétdimenziós gradiensével.
Ezért a ( (91,3)) feltétel teljesülése esetén  tangenciális komponense az 
síkban szintén nulla lesz.

Ehhez hasonlóan, a -hullámban  és  transzverzális összetevőit a
mágneses tér longitudinális komponensével fejezhetjük ki:

10.91. egyenlet - (91,4)



A  longitudinális térerősséget a

10.92. egyenlet - (91,5)

egyenlet megoldása adja a

10.93. egyenlet - (91,6)

határfeltétellel a keresztmetszet kontúrján. A ( (91,4)) képletek szerint ez a
feltétel biztosítja  normális irányú komponensének zérus értékét.

Így a hullámvezetőben az elektromágneses tér meghatározásának a feladata
arra redukálódik, hogy megtaláljuk a  kétdimenziós
hullámegyenlet megoldását az  vagy a  határfeltételekkel a
keresztmetszet kontúrján. Adott kontúr esetén ilyen megoldások csak a 
paraméter teljesen meghatározott sajátértékei mellett lehetségesek.

Az  frekvencia és a  hullámvektor között minden egyes  sajátérték
esetén az

10.94. egyenlet - (91,7)

összefüggés áll fenn. Egy hullámvezető hosszirányában a hullám terjedési
sebességét az

10.95. egyenlet - (91,8)



derivált adja. Adott  esetén ez 0-tól -ig változik, miközben  változása
0-tól -ig terjed.

Az idő szerint átlagolt energiaáram-sűrűséget a hullámvezető
hosszirányában a Poynting-vektor  komponense adja. A ( (91,1)) formula
segítségével az -hullám egyszerűen kiszámítható:

A  teljes energiaáramot úgy kapjuk meg, ha -t a hullámvezető
keresztmetszetének területe szerint integráljuk. Így

Az első integrált a keresztmetszet kontúrjára kell venni, és ez az integrál
nulla lesz az  határfeltétel következtében. A második integrálban
pedig  helyett -t írva végül a következő eredményt kapjuk:

10.96. egyenlet - (91,9)

A -hullámra ugyanilyen kifejezés adódik,  helyett -vel.

Hasonló módon számíthatjuk ki a hullámvezető egységnyi hosszára
vonatkoztatott  teljes elektromágneses energiasűrűséget. Egyszerűbb
azonban a  mennyiséget közvetlenül -ból számítani, mivel . Így
a ( (91,8)) és ( (91,9)) összefüggésekből kapjuk, hogy

10.97. egyenlet - (91,10)



A ( (91,7))-ből következik, hogy mindkét típusú (meghatározott  értékhez
tartozó) hullámnál létezik egy minimális frekvencia, amelynek nagysága 
. Ennél kisebb frekvenciákon a vizsgált típusú hullámok terjedése nem
lehetséges. Van ugyanakkor egy legkisebb  sajátérték, amely nem zérus
(lásd alább). Ezért levonhatjuk azt a következtetést, hogy létezik egy 

 alsó frekvenciahatár, amely alatt hullám egyáltalán nem
terjedhet a hullámvezetőben.  nagyságrendje , ahol  a cső
transzverzális mérete.

Ez az állítás azonban csak olyan hullámvezetőkre érvényes, amelyek
keresztmetszete egyszeresen összefüggő, ahogyan ezt idáig fel is tételeztük.
A helyzet gyökeresen megváltozik, amikor a keresztmetszet többszörösen
összefüggő.[295] Ilyen hullámvezetőkben a már fentebb leírt - és -
hullámokkal együtt még egy olyan hullámtípus terjedése is lehetséges,
amelynek a frekvenciáját semmiféle feltétel nem korlátozza. Ezt a
hullámtípust – az ún. főhullámot – az jellemzi, hogy  (azaz );
az ilyen hullám terjedési sebessége a  fénysebességgel egyezik meg.
Megvizsgáljuk ennek a hullámnak az alapvető tulajdonságait; egyidejűleg
látni fogjuk, hogy ilyen hullámok miért nem léphetnek fel egyszeresen
összefüggő keresztmetszetű hullámvezetőkben.

A főhullámban a térerősség összes komponense a  kétdimenziós
Laplace-egyenletet elégíti ki. Az  határfeltétel mellett ennek az
egyenletnek az egész tartományban (amely akár egyszeresen, akár
sokszorosan összefüggő) az egyetlen reguláris megoldása . Ezért a
főhullámban .

A  határfeltétel mellett viszont a reguláris megoldás .
Könnyen belátható azonban, hogy  esetén ez az állandó csak nulla
lehet (emlékeztetünk arra, hogy ez az állandó azt jelenti, hogy a mennyiség
független -től és -tól). Valóban, ha integráljuk a



egyenletet a keresztmetszet területére, kapjuk

mivel  a keresztmetszet kontúrján, és  állandó a keresztmetszet
területén, ebből következik, hogy .

Így a főhullám tisztán transzverzális.  esetén a ( (90,1))
egyenletek  és  komponensei adják, hogy

10.98. egyenlet - (91,11)

azaz, az és  térerősség merőleges egymásra, és nagyságuk megegyező.
Ezeket a térerősségeket a

egyenletek határozzák meg az  határfeltétellel.

Látjuk, hogy  (és vele együtt ) -től és -tól való függését a
kétdimenziós elektrosztatikai feladat megoldása adja meg: , ahol
a  potenciál a  egyenletnek tesz eleget a 
határfeltétellel. Egyszeresen összefüggő tartományban ez a határfeltétel a 

 (és ezért az ) eredményhez mint egyetlen megoldáshoz
vezet, amely reguláris az egész tartományban. Ez bizonyítja, hogy ilyen
típusú hullám nem terjedhet egyszeresen összefüggő keresztmetszetű
hullámvezetőben. Többszörösen összefüggő tartományban azonban a
határfeltételben szereplő konstans értékének nem kell azonosnak lennie a
különböző határkontúrokon, és ekkor a Laplace-egyenletnek vannak
nemtriviális megoldásai. A hullámvezető keresztmetszetén az elektromos
téreloszlás ekkor adott potenciálkülönbségen levő kondenzátor fegyverzetei
közötti, kétdimenziós elektrosztatikai térnek felel meg.



Eddig feltételeztük, hogy a hullámvezető falai ideális vezetők.[296] Ha a
falnak kicsi, de véges impedanciája van, akkor veszteség lép föl, és ezért a
hullám csillapodik a hullámvezetőben való terjedése során. A csillapodási
tényezőt hasonlóan számíthatjuk ki, mint ahogyan azt az előző
paragrafusban tettük, amikor az elektromágneses rezgések időbeli
csillapodását számítottuk ki, rezonátorban.

A hullámvezető falában az egységnyi hosszúságra vonatkoztatott,
időegység alatt disszipált energiamennyiséget a vezető kontúrjára vett

integrál adja meg;  az a mágneses tér, amelyet a  feltételezéssel
számítottunk ki. Ha ezt a mennyiséget a hullámvezető hosszirányában
terjedő  energiaáram kétszeresével osztjuk, megkapjuk a keresett 
csillapodási tényezőt. Ezzel a definícióval  megadja a hullámamplitúdó
csillapodási sebességét; az amplitúdó a hullámvezető mentén -nek
megfelelően csökken.

-vel vagy -vel fejezve ki az összes mennyiséget, a ( (91,9)) vagy a (
(91,4)) formulák alkalmazásával az -hullám elnyelési tényezőjérea
következő összefüggést kapjuk:

10.99. egyenlet - (91,12)

és a -hullámra

10.100. egyenlet - (91,13)

A tényleges számításokban célszerű a nevezőben álló felületi integrálokat
zárt görbe menti integrálokká transzformálni. Az ily módon adódó formulák



levezetése hasonló a ( (90,8)) levezetéséhez:

10.101. egyenlet - (91,14)

Ha  (azaz amikor ), a ( (91,12))–( (91,13)) kifejezések
végtelenné válnak. Ezek azösszefüggések azonban ekkor már nem
alkalmazhatók, mivel ezek levezetésekor feltételeztük, hogy  kicsi -hez
képest.

A ( (91,12))–( (91,13)) összefüggések nem érvényesek többszörösen
összefüggő keresztmetszetű hullámvezető főhullámára , amelyben az , 

 és  mennyiségek értéke nulla. Ebben az esetben a térerősség összes
komponensét a skalárpotenciállal fejezhetjük ki. Tekintetbe véve még hogy

 és  merőleges egymásra, és nagyságuk a főhullámban
egyenlő, a főhullám elnyelési tényezőjére a következő kifejezést kapjuk:

10.102. egyenlet - (91,15)

A hullámvezető hosszirányában a főhullám terjedését viszonylag
egyszerűen vizsgálhatjuk azokban az esetekben, amikor a hullám elnyelési
együtthatója nem kicsi (és így a ( (91,15)) nem alkalmazható) és ha emellett
a  hullámhossz nagy a hullámvezető transzverzális méretéhez képest.

Mint már korábban említettük a transzverzális elektromos tér a főhullámban
– minden időpillanatban – megfelel egy olyan kondenzátor elektrosztatikus
terének, amelynek fegyverzeteit a hullámvezető egyenlő nagyságú, de
ellentétes előjelű töltésekkel rendelkező falai alkotják. Jelöljük ezeket a
töltéseket a hullám vezető egységnyi hosszára vonatkoztatva -vel!
Ezeket a hullámvezető falain folyó  áramokkal a



kontinuitási egyenlet kapcsolja össze, vagy monokromatikus tér esetén:

Legyen továbbá  a hullámvezető egységnyi hosszának a kapacitása. A 
 „potenciálkülönbség” a hullámvezető falai között ;

differenciálva ezt  szerint, azt az elektromotoros erőt kapjuk meg, amely
fönntartja az áramot a falakon (emlékeztetünk arra, hogy amikor elnyelés
van, a tér nem teljesen transzverzális). Ha az elektromotoros erőt -vel
tesszük egyenlővé (  a hullámvezető egységnyi hosszának az
impedanciája), kapjuk, hogy

vagy

10.103. egyenlet - (91,16)

Ha ide a  különbséget helyettesítjük (ahol  és  a
hullámvezető egységnyi hosszának ellenállása és önindukciója), akkor
áttérhetünk a monokromatikus áramkomponensekről az olyan áramokra,
amelyek időfüggése tetszőleges. Feltéve, hogy a hullámvezető
hosszirányában a  kapacitás állandó, megkapjuk az úgynevezett
telegráfegyenletet

10.104. egyenlet - (91,17)



Ha nincs elnyelés , akkor ez az egyenlet – mint ahogyan az várható –
olyan hullámegyenletre redukálódik, amelyben a hullám terjedési sebessége

. Az  egyenlőség  és  adott alakú kontúr esetén való
meghatározásának matematikai ekvivalenciájából következik. Ideális
vezető felületek között az elektromos és mágneses térerősség merőleges
egymásra és nagyságuk egyenlő (lásd ( (91,11))); ez utóbbi érték a
felületeken első esetben a töltéssűrűséget, a második esetben pedig az
áramsűrűséget határozza meg. Ezért a térenergia és a töltésnégyzet vagy
áramnégyzet közötti arányossági tényezők (  és ) is megegyeznek.

Feladatok

1. Keressük meg a  értékeket téglalap keresztmetszetű hullámvezetőben
terjedő hullámokra (a téglalap oldalainak hossza  és )! Keressük meg
ezen hullámok csillapodási együtthatóit!

Megoldás. Az -hullámokban[297]

ahol

és ,  1-től kezdődő egész számok. A -hullámokban

itt az  és  számok közül az egyik 0 lehet. Mindkét típusú hullámban

 legkisebb értéke a  hullámnak felel meg (az indexek  és  értékeit
mutatják) és  (feltesszük, hogy ).



A csillapodási együtthatókat ( (91,12))–( (91,13)) alapján számoljuk ki; az 
-hullámokra

a  hullámokra

és a  hullámokra 

2. Ugyanaz, mint az 1. feladat,  sugarú, kör keresztmetszetű hullámvezető
esetében.

Megoldás. Megoldva a hullámegyenletet ,  polárkoordinátákban, kapjuk,
hogy az -hullámokban

a  feltétellel, amely meghatározza a  értékeket. A -
hullámokban ugyanilyen képlet adja meg -t, és a  értékeket a 

 feltétel határozza meg. Az első  hullámnak van a legkisebb 
értéke és ez . A csillapodási együtthatót ( (91,12))–( (91,14))
alapján számoljuk ki és ez az -hullámokra

a -hullámokra pedig



 

[293] Az alábbiakban az összes képletet arra az esetre írjuk fel, amikor a
hullámvezetőben vákuum van. Ezekből a képletekből egy nem elnyelő
dielektrikummal töltött hullámvezető leírására a ( (90,9)) transzformációval
térünk át.

[294] Az -, ill. -hullámotmegfelelően -, ill. - (transzverzális
mágneses, illetve transzverzális elektromos) hullámnak is nevezik.

[295] Szó lehet itt akár egymásba tolt két cső közötti, akár két párhuzamos
vezetőn kívüli tartományról.

[296] Speciálisan, csak ezen feltétel mellett lehetséges egyáltalán szigorú
szétválasztás az  és  típusú hullámokra.

[297] Mindenütt elhagyjuk az  tényezőt.



92.§. Elektromágneses hullámok
szórása kis részecskéken
Vizsgáljuk meg elektromágneses hullámok szórását makroszkopikus
részecskéken, amelyeknek méretei kicsinyek a szórt hullám 
hullámhosszához képest (Rayleigh , 1871). Ezen feltétel teljesülése esetén a
részecske közelében az elektromágneses teret homogénnek tekinthetjük.
Homogén periodikus térben a részecske meghatározott  elektromos és 
mágneses momentumra tesz szert, amelyek időfüggését az  tényező
adja meg. A szórt hullámot ezen változó momentumok által keltett sugárzás
eredményeként írhatjuk le. A hullámzónában a részecskétől -hoz képest
nagy  távolságon a szórt hullám terét a

10.105. egyenlet - (92,1)

egyenletek adják meg (lásd II. 71. §.), ahol az  egységvektor megadja a
szórás irányát, és a és értékeket a  időben kell venni; a szórt
hullám terét vesszős betűkkel, a beeső hullám terét pedig vessző nélküli
betűkkel fogjuk jelölni. A  térszögben szóródott, idő szerint átlagolt
sugárzási intenzitás

és ha ezt elosztjuk a beeső hullám

energiaáram-sűrűségével, megkapjuk a szórás hatáskeresztmetszetét .



és  kiszámítása különösen egyszerű, ha részecske méretei nemcsak -
hoz képest kicsik, de a  „hullámhosszhoz” képest is, amely a részecske
anyagában az  frekvenciának felel meg. Ebben az esetben a részecske
polarizálhatóságát a külső homogén sztatikus térre vonatkozó formulák
alapján számíthatjuk ki, természetesen azzal a különbséggel, hogy -ra és 
-re az adott  frekvenciának megfelelő értékeket és nem a sztatikus
értékeket vesszük. Ha – amint az általában lenni szokott –  közel van 1-
hez, akkor a ( (92,1))-ben a mágneses dipóltagot elhagyhatjuk.

Így egy  sugarú, gömb alakú részecskére (lásd ( (8,10)))

10.106. egyenlet - (92,2)

és a szórás hatáskeresztmetszete

10.107. egyenlet - (92,3)

ahol  az  szórási irány, valamint a lineárisan polarizált beeső hullám
elektromos térerősségének iránya által bezárt szög. A teljes
hatáskeresztmetszet:

10.108. egyenlet - (92,4)

A hatáskeresztmetszet frekvenciafüggését az  tényező és a
polarizálhatóság határozza meg. Ha a frekvencia annyira kicsi, hogy -nak
nincs diszperziója, akkor a hatáskeresztmetszet -nel arányos.
Megjegyezzük, hogy a hatáskeresztmetszet a részecske térfogatának
négyzetével arányos.



Ha a beeső hullám polarizálatlan (természetes fény), akkor a differenciális
hatáskeresztmetszetet úgy kapjuk meg, hogy a ( (92,3)) kifejezést átlagoljuk
az  vektor összes irányára, a beeső hullám terjedési irányára (azaz a beeső
hullám  hullámvektorára) merőleges síkban. Jelöljük -val és -vel az 
irány -hoz viszonyított polár- és azimutszögét (és számítsuk -t a , 
síktól); ekkor  (lásd a 47. ábrát), úgyhogy

10.109. egyenlet - (92,5)

47. ábra.

Ha  szerint átlagolunk, akkor a polarizálatlan hullám szórási
hatáskeresztmetszetére a következő formulát kapjuk:

10.110. egyenlet - (92,6)

ahol  a beesési és a szórási irány közötti szög. Figyeljük meg, hogy a (
(92,6)) szögeloszlás a  síkra szimmetrikus: az előreszórás és a
hátraszórás ugyanolyan.

A ( (92,5)) formulából könnyen megkapjuk a szórt fény depolarizációjának
a fokát. Ehhez megjegyezzük, hogy  megadott iránya mellett  az , 
síkban fekszik. Ezért az  elektromos térerősség iránya a szórt hullámban
a ,  szórási síkba esik vagy arra merőleges lesz annak megfelelően, hogy
az  vektornak a ,  síkhoz viszonyított azimutja  vagy . Legyen

és  ezzel a két polarizációval rendelkező szórt sugárzás intenzitása. A
depolarizáció fokát ezen két mennyiségből a kisebb és nagyobb
hányadosaként definiáljuk. A ( (92,5)) egyenletnek megfelelően kapjuk,
hogy



10.111. egyenlet - (92,7)

Ha a szóró részecskének nagy a permittivitása, akkor . A
részecske mérete ekkor -hoz képest kicsi lehet; ugyanakkor nagy a -hoz
képest. Az  szerinti első közelítésben a részecske elektromos
momentumát ekkor egyszerűen egy homogén, állandó külső térbe helyezett
vezető  momentumaként számíthatjuk ki. Ilyen feltételek mellett
azonban a mágneses momentum kiszámításakor a részecskében keletkező
indukált áramokat is figyelembe kell venni, így a feladat nem vezethető
vissza a sztatikus esetre. Ehelyett a ( (83,2)) egyenletnek megfelelő

10.112. egyenlet - (92,8)

egyenletnek (  feltételezéssel) olyan megoldását kell keresnünk, amely
a részecskétől távol a beeső hullám terével lesz egyenlő. A mágneses és az
elektromos momentum ekkor ugyanolyan nagyságrendű, és így a ( (92,1))-
ben mindkét tagot meg kell tartanunk. A szögeloszlás és a szórás intenzitása
ekkor lényegesen különbözik a fent vizsgált esettől (lásd a 2. feladatot).

Feladatok

1. Lineárisan polarizált fény szóródik rendszertelenül beálló kis
részecskéken, amelyek elektromos polarizálhatósági tenzorának három
különböző főértéke van. Határozzuk meg a szórt fény depolarizációs
együtthatóját !

Megoldás. Elhanyagolva a mágneses momentumot – mint azt a szövegben
is tettük –, a ( (92,1)) egyenletből



A keresett depolarizációs együtthatót az

kétdimenziós tenzor főértékeinek aránya adja, ahol a könyökzárójel a szóró
részecske beállásaira vett átlagolást jelöli adott  szórási irány mellett. Az 

 és  indexek két értéket vesznek fel az -re merőleges síkban (lásd II.
50. §.). Kényelmesebb azonban, ha a  háromdimenziós tenzort
átlagoljuk és aztán levetítjük az -re merőleges síkra. A  tenzor e
komponensei arányosak a megfelelő  komponensekkel.

A  helyettesítéssel

Az átlagolás végrehajtására az

formulát használjuk. Ez a legáltalánosabb negyedrangú tenzor, amelyik
szimmetrikus az  és  indexpárokban, és csak skalár állandókat
tartalmaz. Ezeket az állandókat abból a két egyenletből határozzuk meg,
amelyeket úgy kapunk, hogy először az ,  párok szerint,
másodszor az  szerint kontraháljuk a tenzort; így az állandók a
következő kifejezésekkel lesznek egyenlőek:

Egy lineárisan polarizált hullámban az  térerősség amplitúdóját (az 
időtényezőt elhagyjuk) mindig definiálhatjuk valós mennyiségként. Ekkor

10.113. egyenlet - (1)

Mutasson a  tengely  irányába, és az  sík tartalmazza és  irányát!
Ezek a tengelyek az  tenzor főtengelyei. Véve az ( (92.1.1)) tenzor



megfelelő komponenseit, megkapjuk a depolarizációs együtthatót :

(  az  és  által bezárt szög).

2. Határozzuk meg a szórás hatáskeresztmetszetét egy  sugarú, nagy 
permittivitású gömbön, feltéve, hogy .

Megoldás. A mágneses momentum kiszámításának feladata egy adott 
permittivitású  gömbre változó  mágneses térben, megegyezik az
S.59. §-ban megoldott 1. feladattal; csupán annyi a különbség, hogy az ott
kapott formulákba a  mennyiséget kell helyettesíteni. Ezért

Megjegyezzük, hogy ha , akkor , és ha ,
akkor , és .

Az elektromos momentumot az  szerinti első közelítésben egyszerűen
egy állandó homogén elektromos térbe helyezett vezető  gömb
momentumaként számoljuk ki:

Felhasználva, hogy  és  merőleges egymásra, a ( (92,1)) összefüggés
segítségével egyszerű számítás után a hatáskeresztmetszetre a következő
formulát nyerjük:

ahol a  és  szögek a fig47. ábrán láthatók. Polarizálatlan fény szórása
esetén



a szórt fény depolarizációjának foka pedig

A teljes szórási hatáskeresztmetszet

A  határesetben (azaz, amikor ) ; ez a határeset
olyan tökéletesen visszaverő gömbön történő szórásnak felel meg,
amelynek belsejébe sem az elektromos, sem a mágneses tér nem hatol be. A
differenciális szórási hatáskeresztmetszet

Figyeljük meg, hogy a szögeloszlás erős aszimmetriát mutat a  síkra
vonatkozóan. A szórás túlnyomóan hátrafelé történik (az előre és a hátrafelé
szórt fényintenzitás aránya ).



93.§. Elektromágneses hullámok
elnyelése kis részecskéken
Az elektromágneses hullámok szórását a hullámoknak a részecskéken való
elnyelése kíséri. Ennek a folyamatnak a hatáskeresztmetszetét a
részecskékben az időegység alatt disszipált átlagos  energia, valamint a
beeső energiaáram-sűrűség hányadosa adja meg.  kiszámításához a

10.114. egyenlet - (93,1)

összefüggést alkalmazzuk, ahol és  a részecske teljes elektromos és
mágneses momentuma; az és  külső térerősségek szerepét a szórt hullám

és  térerőssége játssza [lásd ( (59,11))]. Felhasználva a mennyiségek
komplex ábrázolását (lásd az S.59. §-ban tett megjegyzést),írhatjuk:

ahol , ill.  a részecske elektromos, ill. mágneses polarizálhatósága .
Osztva a beeső energiaárammal, kapjuk, hogy

10.115. egyenlet - (93,2)

Alkalmazzuk ezt a formulát egy  sugarú  gömbön történő
elnyelésre, feltételezve, hogy a gömb anyaga nem mágneses . Az
elnyelés jellege lényegesen függ a permittivitás nagyságától.

Ha  nem nagy, akkor az  feltétellel együtt  is fennáll. Ebben az
esetben a mágneses polarizálhatóság elhanyagolható az elektromoshoz



képest. A ( (92,2)) összefüggésből véve az elektromos polarizálhatóságot,
ekkor

10.116. egyenlet - (93,3)

Ha pedig , akkor az elnyelés elektromos része lesz kicsi, és a
mágneses elnyelés válhat lényegessé, még akkor is, ha  még mindig
fennáll. Amikor  (azaz ), a mágneses polarizálhatóság (lásd a
S.92. §. 2. feladatát)

és az elnyelés hatáskeresztmetszete

10.117. egyenlet - (93,4)

 további növekedésével az elnyelés elektromos része kicsi lesz a mágneses
részhez képest. A  (azaz ) határesetben kapjuk, hogy

ahol  a gömb felületi impedanciája; ebből

10.118. egyenlet - (93,5)

Megjegyezzük, hogy ezt az összefüggést közvetlenül is megkaphattuk
volna, a gömb  mágneses polarizálhatóságára vonatkozóáltalános
kifejezés felhasználása nélkül. Amikor  kicsi, a  disszipációs energiát a



( (87,4))átlagos Poynting-vektornak a gömb felületére vett integrálásával
számíthatjuk ki, és a mágneses tér felületi eloszlását a homogén mágneses
térbe helyezett szupravezető gömb  feladatának az ( (54,3))
megoldása adja.

Ismerve a gömb elnyelési hatáskeresztmetszetét, közvetlenül
meghatározhatjuk a gömb által kibocsátott hősugárzás intenzitását .
Kirchhoff törvénye szerint (lásd V. 63. §.) a  frekvenciaintervallumban a 

 intenzitást  segítségével a

10.119. egyenlet - (93,6)

egyenlőség fejezi ki, ahol

a feketetest sugárzásának spektrálsűrűsége egységnyi térfogatra és
egységnyi térszögre vonatkoztatva.



94.§. Elhajlás éken
Az elhajlás szokásos közelítő elmélete (lásd II. 59. §– 61. §.) azon a
feltevésen alapul, hogy a geometriai optikától való eltérések kicsik. Ezzel
föltesszük, először, hogy a hullámhosszhoz képest az összes méret nagy: ez
vonatkozik mind a testek (ernyők) méreteire és a rajtuk levő nyílásokra,
mind a fény kibocsátási és megfigyelési pontjainak a testektől mért
távolságaira. Másodszor: csak kisszögű elhajlásokat vizsgálunk, azaz a
fényeloszlást csak a geometriai árnyék határához közeli irányokban
vizsgáljuk. Ezen feltételek mellett általában lényegtelenek a testek konkrét
optikai tulajdonságai, egyedül csak az lényeges, hogy az ernyők nem
átlátszóak.

Ha az említett feltételek nem teljesülnek, akkor a diffrakciós feladatok
megoldása hullámegyenletek egzakt megoldását követeli meg, tekintetbe
véve a test felszínére vonatkozó megfelelő határfeltételeket is, amelyek a
test konkrét tulajdonságaitól függenek. Az ilyen megoldások megkeresése
rendkívüli matematikai nehézségekkel jár, így csak viszonylag kisszámú
feladatnál végezték el. Azon test tulajdonságait illetően, amelyen az elhajlás
létrejön, rendszerint meghatározott egyszerűsítő feltételeket vezetnek be,
nevezetesen feltételezik, hogy a test tökéletes vezető (és ezáltal optikai
szempontból tökéletes visszaverő is).

Ezzel kapcsolatban megjegyezzük a következőt: esetleg természetesnek
tűnhet egy elhajlási feladatot azzal a feltételezéssel megoldani, hogy a test
felülete „fekete”, azaz hogy a ráeső fényt teljesen elnyeli. A valóságban
azonban ilyen feltevés a diffrakciós egzakt probléma megadásában belső
ellentmondást foglalna magában. Arról van szó ugyanis, hogy ha a test
anyaga maga erősen elnyelő, akkor a visszaverődés tényezője sem kicsi, sőt
ellenkezőleg, majdnem 1 (lásd a S.87. §-t). Ezért a nullához közeli
visszaverődési tényező megvalósulásának a feltétele az, hogy az anyag
elnyelőképessége is gyenge legyen, viszont a test vastagsága a
hullámhosszhoz képest elég nagy legyen. Az elhajlás egzakt elméletében
azonban elkerülhetetlenül a test felületének azon részei játszanak fontos
szerepet, amelyek hullámhossznyi nagyságrendre vannak a test szélétől.



Azonban a test vastagsága a széle közelében minden esetben kicsi, így az a
feltételezés, hogy „fekete”, nyilvánvalóan tarthatatlan.

Komoly elméleti érdeklődésre tarthat számot a két, egymást metsző
félsíkkal határolt tökéletes vezető ék szélére vonatkozó elhajlási probléma
egzakt megoldása (A. Sommerfeld , 1894). E bonyolult matematikai elmélet
ismertetése – amely különleges matematikai eszközök alkalmazását
követeli meg – meghaladja a jelen könyv kereteit. Itt tájékoztatásul csak a
végeredményeket közöljük.[298]

48. ábra.

Válasszuk az ék élét  tengelynek egy , ,  hengerkoordináta-
rendszerben. Az ék elülső felületének (  a 48. ábrán)  felel meg, a
hátsónak  pedig , ahol  az ék nyílásszöge. Az éken kívüli
tartománynak a  szögek felelnek meg. Egy egységnyi amplitúdójú
monokromatikus síkhullám essen be az ,  síkban az ék elülső felületére 

 szög alatt (tekintettel az ék szimmetriájára, elegendő, ha a 
értékeket vizsgáljuk). A beeső (és ezzel együtt az elhajlított) hullám
polarizációjának két független esetét fogjuk megkülönböztetni: amikor az
ék élével (  tengely) az , ill. a  vektor párhuzamos. Az  betű ezekben
az esetekben megfelelően -t vagy -t jelöli.

Ekkor az elektromágneses teret minden pontban az

10.120. egyenlet - (94,1)

formula adja meg (az  időtényezőt mindenütt elhagyjuk), ahol a felsőés
az alsó előjel  irányú , ill.  polarizációs állapotnak felel meg; a 
függvényt a

10.121. egyenlet - (94,2)



komplex integrál definiálja . A  integrálási út a 
síkban két hurokból áll, amelyet a 49. ábrán szemléltetünk. Ennek a két
huroknak a végei a végtelenbe mennek az  síknak azokon a részein (a
fig49. ábra besatírozott részei), ahol , és ezért az 
szorzó nullához tart a végtelenben.

49. ábra.

A ( (94,2))-ben szereplő integrandusnak pólusa van a valós  tengelyen a 
 pontokban, ahol  tetszőleges egész szám. A  út helyett a 

 (lásd a fig49. ábrát) úton is integrálhatunk, ha hozzáadjuk az
integrálhoz az integrandus reziduumait azokban a pólusokban, amelyek a 

 szakaszon helyezkednek el, ha ilyen pólusok egyáltalán
vannak. Írjuk a  függvényt

10.122. egyenlet - (94,3)

alakban, ahol  a úton vett ( (94,2)) integrál, és  a reziduumokból
adódó járulék az említett pólusokban. Minden egyes pólus -ban egy

alakú tagot eredményez, amely vagy egy beeső hullámot, vagy az ék
felületéről a geometriai optika törvényei szerint visszavert hullámok közül
egyet ír le. A  függvény a hullám tulajdonképpeni diffrakciós torzulását
írja le. A tér leginkább az ék élétől a hullámhosszhoz képest nagy
távolságokon érdekes.  esetén a

10.123. egyenlet - (94,4)



aszimptotikus formula[299]érvényes, feltéve, hogy a  szög eleget tesz a

10.124. egyenlet - (94,5)

feltételnek.

A  függvény és vele együtt az

tér -től való függését az  tényező adja, azaz a térnek olyan
hengerhullám jellege van, mintha az ék éle sugározta volna ki.

A ( (94,1))–( (94,5)) formulák a fent megadott alakban a  és a  szög
tetszés szerinti értékei mellett érvényesek. E formulák részletesebb
diszkusszióját a határozottság kedvéért a  és  szögek közötti olyan
összefüggés mellett végezzük el , amelynek következtében a
geometriai optika szempontjából két határ alakul ki: a teljes árnyék (a
fig48. ábrán a III. tartomány)  határa, és az  felületről visszavert
hullám „árnyékának”  határa. A fig48. ábrán ; ha pedig 

, akkor az  határ a beeső hullám irányától jobbra fekszik. 
 esetén a teljes árnyék tartománya hiányzik, és (egyszeres, sőt,

sokszoros) visszaverődés az ék két oldaláról történik.

Az I., II., III. tartományokban az

függvénynek a következő alakja van:

10.125. egyenlet - (94,6)



Ezek a kifejezések, amelyek nem tűnnek el, amikor , az elhajlás
által nem torzított beeső (II. tartomány) vagy beesőés visszavert (I.
tartomány) hullámokösszességét írják le. A tér diffrakciós torzulását a (
(94,4)) formula adja meg, azonban a ( (94,5)) feltétel megsérül, amikor 
túlságosan közel esik -hez (amikor a  különbség -hez képest
már nem nagy).

A  értékek az árnyék geometriai határainak felelnek meg; 
esetén ez a teljes árnyék határa,  esetén pedig a visszavert hullám
árnyékának a határa. Ezen értékek közvetlen közelében egy más
aszimptotikus kifejezést kell használni, amelynek érvényességéhez csak az 

 egyenlőtlenség fennállása szükséges. A  feltétellel együtt
éppen ez a feltétel biztosítja az elhajlás Fresnel-féle szokásos közelítő
elméletének alkalmazhatóságát. Ennek megfelelően, a teljes árnyék 
határának közelében a következő aszimptotikus kifejezés adódik:

10.126. egyenlet - (94,7)

Hasonlóan, a visszavert hullám árnyékának  határa közelében:

10.127. egyenlet - (94,8)



Ebben a közelítésben a diffrakciós kép nem függ a hullám polarizációjának
az irányától, és nem függ az ék nyílásszögétől.

A ( (94,4)) valamint a ( (94,7))–( (94,8)) formulák alkalmazhatósági
tartományai részben átfedik egymást. Így például a teljes árnyék határának
a közelében a közös alkalmazhatósági tartományt az

egyenlőtlenségek adják, és ebben a tartományban

10.128. egyenlet - (94,9)

[a ( (94,6)) kifejezésből adódó -lal]. Ez a kifejezés a (
(94,7))összefüggésből a Fresnel-féle integrálra vonatkozó ismert
aszimptotikus formulák segítségével adódik, nagy  mellett:

 

[298] A számítások részletes levezetését a következő könyvekben találhatjuk
meg: A. Sommerfeld : Optika. – M.: IL, 1953; F. Frank –R. Mieses : A
matematikai fizika differenciál- és integrálegyenletei (ford.), Bp. Műszaki
Kiadó, 1963. M. I. Kantorovicsnak és N. N. Lebegyevnek más módszerét
adja Grinberg, G. A. Izbrannye voproszy matematicseszkoj teorii
elektricseszkih i magnitnyh javlenyij. – M.: Izd. AH CCCP, 1948, XXII. fej.



[299] Ennek az aszimptotikus sorfejtésnek a következő tagjait W. Pauli adta
meg: Phys. Rev. (1938) 54, 921.



95.§. Elhajlás sík ernyőn
Az éken való elhajlásra vonatkozó ( (94,2)) egzakt formulát viszonylag
egyszerűbb alakra hozhatjuk egy félsíkon történő elhajlás esetében (aminek 

 felel meg). A ( (94,2))-ben szereplő komplex integrál ekkor a
Fresnel-féle integrálra redukálódik:

10.129. egyenlet - (95,1)

Ez a formula tetszőleges és értékek mellett érvényes.  esetén és a
 szögekre a

10.130. egyenlet - (95,2)

aszimptotikus formula használható (ez a ( (94,4)) formula, amikor ).

A ( (95,2)) összefüggés segítségével zárt alakban megkaphatjuk a
diffrakciós probléma megoldását tetszőleges alakú tökéletesen vezető sík
ernyőre. Azt kell csak feltételeznünk, hogy az ernyő méretei; valamint az
ernyőtől való távolság nagy a hullámhosszhoz képest, és hogy a diffrakciós
szögek nem túlságosan kicsik (ez a tartomány átfedi a kisszögű tartományt,
amelyben a közönséges Fresnel-féle elhajlási képletek alkalmazhatók). Az
eredmény az ernyő szélére vett integrál alakjában fejezhető ki, hasonlóan
ahhoz, amint a szokásos közelítő elméletben a diffrakciós tér az ernyő
nyílása által kifeszített felületre vett integrál alakjában fejezhető ki.
Részletesen azonban itt nem térünk ki ezekre a számolásokra.



A tökéletesen vezető sík ernyőkön való elhajlás egzakt elméletében
kimondhatunk egy elvet (L. I. Mandelstam és M. A. Leontovics ), amely
bizonyos értelemben analóg a Babinet-elvvel az elhajlás közelítő
elméletében.

Vizsgáljunk egy sík ernyőt, amelyen tetszőleges alakú nyílás van; válasszuk
az ernyő síkját a  síknak, és az elektromágneses hullám essen be a 

 oldalról! Legyen ,  a beeső hullámnak, valamint annak a
hullámnak az összegezett tere, amely úgy verődne vissza az ernyőről,
mintha azon nem lenne nyílás! Feltesszük, hogy a tér folytatódik az ernyő
másik oldalán . Mivel  és  esetén (a határfeltételek
következtében egy tökéletesen vezető felületen), ezért az , illetve a 
értékek  és  esetén a következő kapcsolatban vannak:

10.131. egyenlet - (95,3)

Legyen továbbá ,  az a tér, amelyet akkor kapunk, ha az ,  térbe
egy sík lemezt helyezünk amelynek alakja, mérete és elhelyezkedése
megegyezik az ernyőn levő nyílással, és a lemeznek  mágneses
permeabilitása van. Ekkor az elhajlási feladat megoldását az ernyőn levő
nyílásra a következő kifejezések adják meg:

10.132. egyenlet - (95,4)

Ezen állítás igazolásához megjegyezzük, hogy az ,  térnek ugyanolyan
(a ( (95,3)) formula által kifejezett) szimmetriája van, mint az , 
térnek. Ezért ezek a  síkon a következő feltételeket elégítik ki:



(az 1 és 2 indexek a  eseteknek felelnek meg). Ezenkívül kielégítik a
következő feltételeket is

mivel a határfeltételeket a  mágneses permeabilitású test felületén a
tökéletes vezető testre  vonatkozó határfeltételekből  és 
felcserélésével kapjuk meg. Ebből világos, hogy a ( (95,4)) tér kielégíti a
szükséges  és  feltételeket az ernyő felületén  a
nyíláson kívül, és folytonos a nyíláson. Végül, mivel ,  a végtelenben 

,  térhez tart, ezért a ( (95,4)) tér az ,  térhez tart, ha , és
0-hoz, amikor . Ezáltal a tér eleget tesz a vizsgált elhajlási feladat
összes feltételének, és így a tételt bizonyítottuk.

Így egy -nel rendelkező ernyőn levő nyílásra vonatkozó diffrakciós
feladat ekvivalens a  permeabilitású komplementer ernyőre
vonatkozó feladattal.

Feladatok

1. Monokromatikus síkhullám esik merőlegesen egy tökéletesen vezető
ernyőn vágott résre; a rés  szélessége nagy a hullámhosszhoz képest.
Határozzuk meg a fényintenzitás eloszlását a rés mögötti nagy
távolságokon, nagy diffrakciós szögek esetén!

Megoldás. A rés mögött a diffrakciós teret  mellett a rés két szélén
fellépő független elhajlásból származó terek szuperpozíciójaként
tekinthetjük, és a ( (95,2)) aszimptotikus formula segítségével határozhatjuk
meg.[300] Amikor a rés széleitől a megfigyelési pontig terjedő  és 

 távolságok (lásd az 50. ábrát) nagyok -hoz képest, akkor az 
és  tényezőkbe az

kifejezéseket írhatjuk, az összes többi helyen pedig  vehető, és az
, ,  és a  tengely közötti összes szöget egyenlőnek tekinthetjük a

 diffrakciós szöggel.



50. ábra.

Végeredményben kapjuk, hogy

Innen a  szögintervallumba eső elhajlított fény intenzitása (a résre beeső
fény teljes intenzitására vonatkoztatva):

Kis  szögek esetében ez a kifejezés átmegy a résre vonatkozó Fraunhofer-
féle diffrakciós formulába :

2. Egy síkhullám esik be egy tökéletesen vezető síkra, amelyen egy, a
hullámhosszhoz képest kicsi, a sugarú kör alakú nyílás van. Határozzuk
meg a nyíláson keresztül haladó eltérített fény intenzitását (Rayleigh ,
1897)!

Megoldás. A fejezetben mondottak szerint ez a feladat ekvivalens egy 
 permeabilitású kör alakú lemezen történő elhajlás feladatával, és

mivel , ezért egy kis részecskén történő szórással van dolgunk. A
S.92. §. szerint egy ilyen szórási feladat megoldásához a körlemez sztatikus
elektromos és mágneses polarizálhatóságát kell meghatároznunk. Az 
térerősség merőleges a lemez síkjára és az  határfeltétel formálisan
megegyezik azzal a feltétellel, amely az elektrosztatikában egy 
permittivitású test felületére vonatkozik. A  térerősség párhuzamos a
lemezzel, és a  határfeltétel olyan magnetosztatikai problémának



felel meg, amelybe . Ezért a lemez elektromágneses, és mágneses
momentuma (lásd a S.4. §. 4. feladatát és az S.54. §.-hoz tartozó feladatot).

Amikor áttérünk a nyílásra vonatkozó diffrakciós feladatra, ezeket a
kifejezéseket – a ( (95,4))-gyel összhangban – -del kell szorozni, és
aztán be kell helyettesíteni őket a ( (92,1)) szórási formulába. Így a 
térszögre eső elhajlított sugárzás intenzitása[301]

Az elhajlás teljes intenzitása a félgömbre vett integrálással adódik és a
következő kifejezéssel egyenlő:

Az elhajlás hatáskeresztmetszetét az elhajlított sugárzás intenzitásának,
valamint a beeső hullám energiaáram-sűrűségének ( ; az index
nélküli betűk a beeső hullám terére vonatkoznak) arányaként definiáljuk. A
beeső hullám polarizációjának két esetét különböztetjük meg:

a) a beeső hullámban az  vektor merőleges a beesési  síkra, azaz
párhuzamos az ernyő síkjával (  sík). A beeső és a visszavert hullám
terének összege az ernyő felületén

(  a beesés szöge). Innen



Itt  a diffrakció  iránya és az ernyő normálisa (  tengely) által bezárt
szög, és  az  vektor azimutszöge a beesés síkjára vonatkoztatva. A teljes
hatáskeresztmetszet

b) Az  vektor a beesési síkban van. Ekkor

A differenciális hatáskeresztmetszet

a teljes hatáskeresztmetszet

Természetes fény esetén

 

[300] Ez a feltételezés azonban -höz közeli diffrakciós szögekre 
 érvénytelenné válik.

[301] Az  tényezőket elhagytuk, úgyhogy  és  valós.



11. fejezet - XI. fejezet
ELEKTROMÁGNESES
HULLÁMOK ANIZOTROP
KÖZEGEKBEN

96.§. Kristályok permittivitása
Anizotrop közeg tulajdonságait az elektromágneses hullámokat illetően az

 és  tenzorok határozzák meg, amelyek az indukciók és a
térerősségek kapcsolatát adják meg[302]

11.1. egyenlet - (96,1)

Az alábbiakban mi csak az elektromos térről és az  tenzorról fogunk
beszélni, azonban az összes kapott eredmény a  tenzorra is ugyanúgy
érvényes.

 esetén az  mennyiségek sztatikus értékeiket veszik fel, amelyekről
a S.13. §-ban már bebizonyítottuk, hogy szimmetrikusak az , 
indexekben. Ennek a bizonyításnak tisztán termodinamikai jellege volt, és
ezért csak termodinamikai egyensúlyban levő állapotokra vonatkozott.
Változó térben azonban magától értetődik, hogy az anyag nincs
egyensúlyban, és ezért a S.13. §-ban ismertetett bizonyítás nem
alkalmazható. Az  tenzor tulajdonságainak felderítésére most a kinetikus
együtthatók szimmetriájának általánosított elvét kell alkalmaznunk (lásd V.
125. §.).

Emlékeztetünk arra, hogy az ennek az elvnek a megfogalmazásában
szereplő  általánosított szuszceptibilitásokat a rendszernek egy



alakú perturbációra adott válasza alapján határozzuk meg, (ahol  a
rendszert jellemző mennyiségek) és ezek a szuszceptibilitások az 
átlagértékek és az  általánosított erők Fourier-komponensei közötti
lineáris kapcsolatban előforduló együtthatók:

A perturbáció hatása alatt álló rendszer energiájának időbeli megváltozását
a következő képlet fejezi ki:

A szimmetriaelv szerint

ha a rendszer nincs külső mágneses térben és a rendszernek nincs mágneses
struktúrája; ellenkező esetben az  mennyiséget az „időtükrözött”
rendszerre kell venni.

Az  tenzor komponenseit könnyen kapcsolatba hozhatjuk az
általánosított szuszceptibilitásokkal .

Ehhez megjegyezzük, hogy egy dielektromos test energiájának változási
sebességét változó elektromos térben az

11.2. egyenlet - (96,2)

integrál adja meg. Ha összehasonlítjuk ezt a fent felírt formulákkal, látjuk,
hogy ha  mennyiségekként az  vektor komponenseinek értékét
választjuk a test minden pontjában, akkor az  mennyiségeknek 
komponensei fognak megfelelni (és az a index az értékek folytonos során
fut át, számozva mind a vektorok komponenseit, mind a test pontjait). Az



 együtthatók szerepét ekkor az  tenzor komponensei fogják játszani;
de az  tenzornak és inverzének összes szimmetriatulajdonságai
természetesen megegyeznek. Mivel a ( (96,2)) integrálban az és ,
értékek csak a test ugyanolyan pontjaiban szorzódnak össze, ezért az és 
indexek felcserélése gyakorlatilag csak a tenzorindexek felcserélését jelenti.
Így arra a következtetésre jutunk, hogy az  tenzor[303] szimmetrikus:

11.3. egyenlet - (96,3)

Megjegyezzük, hogy az általánosított szuszceptibilitások definíciója az
egész testre vonatkozó polarizálhatósági tenzor komponensei, azaz a

egyenletekben levő együtthatók esetében is alkalmazható. Valóban, a
változó külső  térbe helyezett test energiájának a megváltozását a

11.4. egyenlet - (96,4)

formula adja meg, amiből látható, hogy ha az  mennyiségek a  vektor
komponensei, akkor a megfelelő  mennyiségek az  vektor komponensei
lesznek, vagyis az  együtthatók -val egyeznek meg.

Az izotrop közegre korábban kapott képletek egész sora közvetlenül
általánosítható anizotrop esetre. Ha megismételjük a S.80. §-ban elvégzett
levezetést, kapjuk, hogy monokromatikus elektromágneses térben a
disszipációs energiát a

11.5. egyenlet - (96,5)



formula adja meg, amely analóg a ( (80,5)) formulával. Azt a feltételt pedig,
hogy nincs elnyelés, az  egyenlőségek adják meg, azaz hogy
az összes  valós (ugyanez érvényes -ra).

Amikor nincs elnyelés, akkor, amint azt a S.80. §-ban megmutattuk,
értelmezhetjük a test térfogategységére jutó elektromágneses belső energiát.
Anizotrop közegre ezt az

11.6. egyenlet - (96,6)

formula adja meg, amely analóg a ( (80,11)) formulával.

A S.87. §-ban bevezettük a  felületi impedancia fogalmát, amelynek
segítségével még olyan esetekben is meg tudtuk fogalmazni a
határfeltételeket a fém felületén, amikor a permittivitás fogalma értelmét
veszti. Anizotrop testek felületén a ( (87,6)) feltétellel analóg határfeltételt a
következő alakban kell írnunk:

11.7. egyenlet - (96,7)

ahol  egy kétdimenziós tenzor a test felületén. Itt azt kell
megjegyeznünk, hogy ennek a tenzornak az értékei általában a kristály
felületének kristálytani irányaitól függnek.

A test belsejébe belépő energiaáram

(itt  és  valós). Ebből látható, hogy a kinetikus együtthatók
szimmetriaelvének alkalmazásakor, ha -ként az  komponenseket
választjuk, akkor a megfelelő  mennyiségek a –  komponensek
lesznek, azaz (visszatérve a komplex írásmódhoz) az -kat a – 



 mennyiségek adják meg. Az  együtthatók, egy tényezőtől
eltekintve, ezért a  komponensekkel egyeznek meg, és arra a
következtetésre jutunk, hogy

11.8. egyenlet - (96,8)

(ha nincs jelen külső mágneses tér).

Feladat

Fejezzük ki a  tenzor komponenseit az  tenzor komponenseivel
(feltéve, hogy ez utóbbi létezik), ha a test nem mágneses .

Megoldás. Anizotrop esetben a ( (87,2))  egyenletet most a
következő egyenlet váltja fel:

Ez komponensekben felírva:

Ezen egyenletek megoldása:

Az előjelek kiválasztását az a feltétel határozza meg, hogy az elnyelt
energiának pozitívnak kell lennie. Nem tételezzük fel a 
egyenlőséget, és ezért az eredmény külső mágneses tér jelenlétében is
alkalmazható.



 

[302] Emlékeztetünk arra, hogy mindezek a mennyiségek a hullám változó
terére vonatkoznak. Állandó indukció lehetséges jelenléte (piroelektromos
vagy ferroelektromos kristályban) nincs kapcsolatban az itt vizsgált
kérdésekkel.

[303] Az  tenzor tulajdonságait külső mágneses tér jelenléte esetén a
S.101. §-ban fogjuk tárgyalni.



97.§. Síkhullám anizotrop közegben
Anizotrop testek – kristályok – optikájának tanulmányozása során
vizsgálatainkat arra a legfontosabb esetre korlátozzuk, amikor a közegről
egy adott frekvenciatartományban feltételezhetjük, hogy átlátszó és nem
mágneses. Ennek megfelelően az elektromos és a mágneses térerősségek és
az indukciók közötti kapcsolatot a

11.9. egyenlet - (97,1)

egyenletek adják, és az  dielektromos tenzor minden komponense valós
és főértékei pozitívak.

Monokromatikus hullám terére a Maxwell-egyenletek:

11.10. egyenlet - (97,2)

Átlátszó közegben terjedő síkhullámban az összes mennyiség -rel
arányos, valós  hullámvektorral. Elvégezve a koordináták szerinti
differenciálást, kapjuk

11.11. egyenlet - (97,3)

51. ábra.

Ebből mindenekelőtt az látható, hogy a , a  és a  vektor kölcsönösen
merőleges egymásra. Ezenkívül  merőleges -ra. Mivel a  vektor



egyidejűleg a ,  és  vektorok mindegyikére merőleges, ezért az utóbbi
vektorok egy síkban vannak. Az 51. ábra mutatja ezen vektorok relatív
helyzetét. A hullámvektor irányához viszonyítva  és  transzverzálisak, 

 azonban nem. Az ábrán fel van tüntetve az  energiaáram iránya is a
hullámban. Ezt az  vektorszorzat adja meg, amely az -re és a -ra
is merőleges. Az izotrop közegben terjedő hullámtól eltérően, most az
energiaáram iránya nem egyezik meg a hullámvektor irányával.
Nyilvánvaló, hogy az  vektor egysíkú az , ,  vektorokkal, és az 
vektornak a  vektorral bezárt szöge egyenlő az  és  által bezárt
szöggel.

A  vektor abszolút értékéből emeljük ki az  tényezőt és írjuk

11.12. egyenlet - (97,4)

Az ily módon definiált  vektor abszolút értéke anizotrop közegben függ az
irányától, míg izotrop közegben, amelyben , csak a frekvenciától
függ.[304] A ( (97,4)) jelölés segítségével az alapvető( (97,3))
egyenlőségeket

11.13. egyenlet - (97,5)

alakban írhatjuk.

Felírjuk az energiaáram vektorának kifejezését is egy síkhullámban:

11.14. egyenlet - (97,6)

(ebben a formulában és  valós).



Eddig még nem használtuk a ( (97,1)) összefüggést, amely az  anyagi
állandókat tartalmazza. Ez az összefüggés a ( (97,5)) egyenletekkel együtt
meghatározza az  függvényt.

Ha ( (97,5)) első egyenletét a másodikba helyettesítjük, kapjuk, hogy

11.15. egyenlet - (97,7)

Ha ennek a vektornak a komponenseit egyenlővé tesszük a ( (97,1))-nek
megfelelő  kifejezéssel, akkor az  vektor három komponensére
három, homogén lineáris egyenletet kapunk:

vagy

11.16. egyenlet - (97,8)

Ezen egyenletek kompatibilitási feltétele, hogy az együtthatóikból képzett
determináns nulla legyen:

11.17. egyenlet - (97,9)

Ennek a determinánsnak a tényleges kiszámítását úgy célszerű elvégezni,
hogy az , ,  Descartes-koordináta-rendszer tengelyeiként az  tenzor
főtengelyeit használjuk (amelyeket ebben a vonatkozásban fő dielektromos
tengelyeknek nevezhetünk). A tenzor főértékeit , ,  jelöli. Ekkor
egy egyszerű számítás a következő egyenletre vezet:

11.18. egyenlet - (97,10)



Megjegyezzük, hogy a vezető tagok ( -ben hatodfokú tagok) a
determináns kifejtése során kiejtik egymást. Ez természetesen nem véletlen,
és végeredményben azzal van kapcsolatban, hogy a hullámnak mindössze
két és nem három független polarizációs iránya van.

A ( (97,10)) egyenlet, az úgynevezett Fresnel-féle egyenlet , a kristályoptika
egyik alapegyenlete.[305] Ez az egyenlet implicit módon meghatározza a
diszperziós törvényt, azaz a hullámvektor és a frekvencia közötti
összefüggést (a frekvenciafüggő mennyiségek, az  főértékek és bizonyos
esetekben (lásd S.99. §.) az  tenzor főtengelyeinek az irányai is).
Monokromatikus hullámok vizsgálatakor a frekvencia és vele együtt az
összes  is rendszerint adott állandó értékek, és a ( (97,10)) egyenlet
ekkor a hullámvektor abszolút értékét adja meg irányának függvényeként. 

 adott iránya esetén a ( (97,10)) egyenlet valós együtthatójú másodfokú
egyenlet -re. Ezért  minden irányának az általános esetben a
hullámvektor két különböző abszolút értéke felel meg.

A ( (97,10)) egyenlet (állandó  együtthatókkal) az , , 
koordinátákban egy felületet definiál – ez az ún. hullámvektor-felület .[306]

Általános esetben ez a felület negyedrendű; tulajdonságait részletesen a
következő paragrafusban vizsgáljuk. Itt csak néhány fontos általános
tulajdonságát említjük meg. Előzetesen azonban még egy, az anizotrop
közegben terjedő fényt jellemző mennyiséget vezetünk be. A fénysugarak
irányát (a geometriai optikában) a  csoportsebesség vektora adja meg.
Izotrop közegben ennek iránya mindig megegyezik a hullámvektor
irányával. Anizotrop közegben azonban ez általában nincs így. A sugarak
jellemzésére bevezetjük az  vektort, amelynek iránya megegyezik a
csoportsebesség irányával, és abszolút értékét az

11.19. egyenlet - (97,11)



egyenlet adja meg. Az  vektort sugárvektornak hívják. Ennek a
mennyiségnek azértelmét a következőkben világítjuk meg.

Vizsgáljunk egy (egységes frekvenciájú) sugárnyalábot, amely egy
bizonyos középpontból kiindulva minden irányban terjed! A  eikonál
értékét (amely egy  faktortól eltekintve a hullám fázisa; lásd a S.85. §-t)
a sugár minden pontjában a sugár mentén vett  integrál adja meg.
Bevezetve az  vektort, amely meghatározza a sugár irányát, írhatjuk:

11.20. egyenlet - (97,12)

Homogén közegben állandó a sugár mentén, tehát , ahol  a
sugár adott szakaszának hossza. Ebből látható, hogy ha a centrumból
kiinduló minden sugár mentén felveszünk egy szakaszt, amely egyenlő
(vagy arányos) -sel, akkor olyan felületet kapunk, amelynek minden
pontjában a sugarak ugyanolyan fázisúak. Ezt a felületet sugárfelületnek
nevezik.

Az ily módon bevezetett sugárfelület és a hullámvektorok felülete
meghatározott összefüggésben áll egymással. Írjuk a hullámvektorok
felületének egyenletét  alakban. Ekkor a csoportsebesség

11.21. egyenlet - (97,13)

azaz, arányos a  vektorral, vagy ami ugyanaz (mivel a deriváltat
állandó  mellett kell venni), a  vektorral. Ez pedig következésképpen
arányos a sugárvektorral. De a  vektor az  felület normálisa
irányába mutat.Így arra az eredményre jutunk, hogy a megadott értékkel
rendelkező hullám sugárvektorának irányát a hullámvektor-felület
megfelelő pontjában vett normálisnak az iránya határozza meg.



Könnyen belátható, hogy az állítás megfordítása is érvényes: a sugárfelület
normálisai meghatározzák a megfelelő hullámvektorok irányait. Valóban,
azt, hogy  merőleges a hullámvektorok felületére, az

összefüggés fejezi ki, ahol  az  vektor tetszőleges, infinitezimális
megváltozása (megadott  mellett), azaz egy végtelen kis elmozdulásvektor
a felületen. De differenciálva (szintén megadott  mellett) az 
egyenletet, kapjuk, hogy , amiből látható, hogy

ami bizonyítja a fenti állítást.

Az  és  felületek között leírt kapcsolatot még pontosíthatjuk. Legyen 
a hullámvektor-felület valamelyik pontjának helyvektora és  az ennek
megfelelő sugárvektor. A felület ezen pontjához húzott érintő egyenlete (
, ,  koordinátákban):

ami kifejezi, hogy  merőleges az adott síkban levő bármely 
vektorra. Mivel  és  között az  összefüggés áll fenn, ezért ezt az
egyenletet az

11.22. egyenlet - (97,14)

alakban írhatjuk. Innen látható, hogy  az origóból húzott merőleges-
hossz arra a síkra, amely érinti a hullámvektorok felületét az  pontban.

Megfordítva: ha a sugárfelület egy bizonyos  pontjában egy érintősíkot
fektetünk, akkor az origóból erre a síkra bocsátott merőleges szakasz hossza

.



Állapítsuk meg a sugárvektor elhelyezkedését a térerősségvektorokhoz
képest a hullámban! Ehhez megjegyezzük, hogy a csoportsebesség iránya
megegyezik az energiaáram idő szerint átlagolt vektorának irányával.
Valóban, vizsgáljunk egy hullámcsomagot, amely a térnek egy kis
tartományában helyezkedik el. Amikor a hullámcsomag mozog, a benne
levő energia együtt mozog a hullámcsomaggal, és ez azt is jelenti, hogy az
energiaáram iránya megegyezik a hullámcsomag sebességével, azaz a
csoportsebességgel.

A csoportsebesség és a Poynting-vektor irányának megegyezését
közvetlenül is bizonyíthatjuk a ( (97,5)) egyenletekből. Differenciálva
ezeket az egyenleteket adott  mellett, kapjuk:

11.23. egyenlet - (97,15)

Szorozzuk meg az első egyenletet skalárisan -vel, a másodikat pedig -
val; így – a ( (97,5)) egyenletek figyelembevételével – nyerjük, hogy

Azonban ; így, összeadva a két egyenletet,

11.24. egyenlet - (97,16)

vagyis az  vektor a hullámvektorok felületének normálisa, és ez az,
amit bizonyítani kellett.[307]

Mivel a Poynting-vektor -ra és -re merőleges, következik, hogy
ugyanez vonatkozik az  vektorra is:

11.25. egyenlet - (97,17)



A ( (97,5)), ( (97,11)) és ( (97,17)) egyenletek segítségével közvetlen
számítással kapjuk, hogy

11.26. egyenlet - (97,18)

Így

Ha a ( (97,18)) egyenleteket összehasonlítjuk a ( (97,5)) egyenletekkel,
látjuk, hogy ezek egymásból az

11.27. egyenlet - (97,19)

felcserélések útján adódnak (és természetesen az összefüggés
isérvényben marad). E három felcserélés közül az utolsót azért kellett
bevezetnünk, hogy a és  közötti ( (97,1))összefüggés is érvényes
maradjon.Így a következő, a különböző számításoknál hasznos szabályt
mondhatjuk ki: ha valamilyen egyenlet érvényes a felsorolt mennyiségek
egy csoportjára, akkor a( (97,19)) csere helyes analóg egyenletre vezet a
mennyiségek egy másik csoportjára nézve.

Speciálisan, ha ezt a szabályt a ( (97,10)) egyenletre alkalmazzuk, azonnal
megkapjuk az analóg egyenletet az  vektorra:

11.28. egyenlet - (97,20)

Ez az egyenlet adja meg a sugárfelület alakját. Mint a hullámvektorok
felülete, ez a felület is negyedrendű. Egy megadott  irány mellett a (
(97,20)) egyenlet másodfokú egyenletet ad -re, és az egyenletnek
általában két, különböző valós gyöke van. Így a kristályban bármely
irányban két, különböző hullámvektorú sugár terjedhet.



Térjünk most át az anizotrop közegben terjedő hullámok polarizációjának
vizsgálatára! A ( (97,8)) egyenletek, amelyekből a Fresnel-egyenletet
kaptuk, erre a célra nem kényelmesek, mivel ezekben az  térerősség lép
fel, jóllehet a  indukció az, amely transzverzális a hullámban megadott -
hez képest. Azért, hogy eleve figyelembe vehessük, hogy a  vektor
transzverzális, válasszunk átmenetileg egy új koordináta-rendszert,
amelynek egyik tengelye a hullámvektor irányába mutat, és jelöljük a másik
két transzverzális tengelyt görög indexekkel, amelyek 1 és 2 értékeket
vesznek föl. A ( (97,7)) egyenlet transzverzális komponensei a 
egyenleteket adják. Ha ide az  kifejezést helyettesítjük (ahol 
az  tenzor inverz tenzorának komponense), kapjuk, hogy

11.29. egyenlet - (97,21)

A ,  ismeretleneket tartalmazó ezen két  egyenlet
kompatibilitási feltétele az, hogy a determinánsuk nulla legyen:

11.30. egyenlet - (97,22)

Ez a feltétel természetesen az eredeti , ,  koordinátákban felírt Fresnel-
egyenlettel egyezik meg. Most azonban látjuk, hogy az  két értékének
megfelelő  vektorok a másodrendű, kétdimenziós, szimmetrikus 
tenzor főtengelyeinek irányába mutatnak. Ebből – az általános tételek
szerint– következik, hogy ez a két vektor merőleges egymásra. Így két
olyan hullámban, amelyben a hullámvektorok iránya megegyezik, az
elektromos indukcióvektorok két, egymásra merőleges síkban lineárisan
polarizáltak.

A ( (97,21)) egyenleteknek egyszerű geometriai értelme van. Ábrázoljuk az 
 tenzornak megfelelő tenzorellipszoidot az , ,  koordináta-

rendszerben (most térjünk újra vissza a dielektromos főtengelyekre), vagyis
az



11.31. egyenlet - (97,23)

felületet ( 52. ábra)! Messük át ezt az ellipszoidot egy síkkal, amely átmegy
a középpontján és a megadott  irányra merőleges. A metszet alakja
általában ellipszis lesz; az ellipszis főtengelyeinek hosszúságai
meghatározzák értékeit,és irányai meghatározzák a megfelelő rezgési
irányokat (azaz a  vektorokat).

52. ábra.

Ebből a szerkesztésből (az általános esetben , ,  különbözőek)
nyilvánvaló, hogy ha a hullámvektor mondjuk, az  tengely irányába mutat,
akkor  polarizációs irányai az  és a  tengelyek lesznek. Ha pedig az 
vektor az egyik koordinátasíkban pl. az  síkban fekszik, akkor a
polarizáció egyik iránya szintén ebben a síkban fekszik, és a másik erre
merőleges.

Analóg tulajdonságai vannak két olyan hullám polarizációjának,
amelyekben a sugárvektorok iránya megegyezik. A  indukció irányai
helyett most az  vektorra merőleges  vektor irányait kell vizsgálni és a (
(97,21)) egyenletet az

11.32. egyenlet - (97,24)

analóg egyenletek helyettesítik. A geometriai szerkesztés ebben az esetben
az

11.33. egyenlet - (97,25)



tenzorellipszoidon alapul, amely az  tenzornak felel meg (Fresnel-
ellipszoid ).

Hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy az anizotrop közegben terjedő
síkhullámok meghatározott síkokban lineárisan polarizáltak. Ebben a
vonatkozásban az anizotrop közegek optikai tulajdonságai lényegesen
különböznek az izotrop közegek tulajdonságaitól. Az izotrop közegben
terjedő síkhullámok általában elliptikusan polarizáltak, és az elliptikus
polarizáció csak bizonyos határesetekben megy át lineáris polarizációba. Ez
a lényeges különbség azzal függ össze, hogy a közeg teljes izotrópiájának
esete az ismert értelemben degenerált: a polarizáció két irányának itt
ugyanaz a hullámvektor felel meg, míg egy anizotrop közegben általában
két, különböző hullámvektor van (ugyanabban az irányban). A két,
lineárisan polarizált hullám, amely ugyanolyan  értékkel terjed, úgy
adódik össze, hogy egy elliptikusan polarizált hullámot ad.

Feladat

Fejezzük ki az  sugárvektor komponenseit -nek a dielektromos
főtengelyek irányába vett komponenseivel!

Megoldás. Ha differenciáljuk a ( (97,10))  egyenlet bal oldalát 
szerint, és ezután meghatározzuk az  és a  közötti arányossági
együtthatót az  feltételből, akkor az  és  vektorok közti
összefüggésre a következő formulákat kapjuk:

és hasonlóan -ra és -re is.

 



[304] Az  mennyiséget itt is törésmutatónak nevezik, bár itt már nincs olyan
egyszerű kapcsolatban a törés törvényével, mint izotrop testek esetén.

[305] A kristályoptika alapjait, mechanikai analógiákból kiindulva, A.
Fresnel rakta le az 1820-as években, jóval az elektromágneses elmélet
felépítése előtt.

[306] Az irodalomban egy más, sokkal kevésbé kezelhető fogalmat is
használnak, az ún. normális vagy indexfelületet . Ez úgy keletkezik, hogy az

 távolság helyett az  távolságú pontot veszik fel minden irányban.

[307] Az így kapott eredmény a pillanatnyi (és nem csak az átlagos)
energiaáram értékére vonatkozik. Az ismertetett bizonyításban azonban
lényegesen kihasználtuk az  tenzor szimmetriáját. Az eredmény ezért a
fenti alakban nem érvényes olyan közegekre, amelyekre  nem
szimmetrikus (girotrop közegek, lásd S.101. §.). A Poynting-vektor
átlagértékére viszont az állítás ebben az esetben is érvényes ( S.101. § 1.
feladat).



98.§. Egytengelyű kristályok
optikai tulajdonságai
A kristály optikai tulajdonságai elsősorban a kristály  dielektromos
tenzorának a szimmetriájától függnek. Ebben a vonatkozásban az összes
kristályt három kategóriába sorolhatjuk: köbös, egytengelyű és kéttengelyű
(lásd a S.13. §-t).

A köbös rendszerhez tartozó kristályokra , azaz a tenzor három
főértéke megegyezik, és a főtengelyek iránya tetszőleges. Ezért optikai
tulajdonságaikat illetően a köbös kristályok általában nem különböznek az
izotrop testektől.

Az egytengelyű kristályokhoz tartoznak a romboéderes, a tetragonális és a
hexagonális rendszerek. Itt az  tenzor egyik főtengelye a harmad-, a
negyed-, vagy a hatodrendű szimmetriatengellyel egyezik meg. Az
optikában ezt a tengelyt a kristály optikai tengelyének nevezik (a
következőkben ezt a tengelyt fogjuk  tengelyként választani, és 
megfelelő főértékét -vel fogjuk jelölni). A másik két főtengely iránya (az
optikai tengelyre merőleges síkban) tetszőleges, és a dielektromos tenzor
megfelelő főértékei (amelyet az alábbiakban -vel jelölünk)
megegyeznek.

Ha a ( (97,10)) Fresnel-féle egyenletben , akkor a bal oldal
két másodfokú tényező szorzata lesz:

Más szavakkal: a negyedfokú egyenlet két másodfokú egyenletre esik szét:



Geometriailag ez azt jelenti, hogy a hullámvektorok felülete (amely
általános esetben negyedrendű felület) két különálló felületre: egy gömbre
és egy ellipszoidra esik szét. Az 53. ábrán ennek a felületnek a
longitudinális metszetét ábrázoljuk. Két eset lehetséges: ha , akkor a
gömb az ellipszoidon kívül fekszik, ha pedig , akkor annak
belsejében (az első esetben az egytengelyű kristályt negatívnak , a
másodikban pedig pozitívnak nevezik, lásd az fig53. ábrát). A két felület két
pontban, az  tengelyen fekvő ellentétes pólusokban érinti egymást. Más
szóval, az optikai tengely irányához a hullámvektornak csak egyetlen értéke
tartozik.

53. ábra.

A sugárfelületnek hasonló alakja van. A ( (97,19)) szabálynak megfelelően,
egyenlete a következő alakú, a ( (98,1))–( (98,2)) egyenletek alapján:

Pozitív kristály esetén az ellipszoid a gömb belsejében, negatív kristály
esetén pedig a gömbön kívül fekszik.

Ily módon látjuk, hogy az egytengelyű kristályban két típusú hullám
terjedhet: az egyik típusú hullámmal szemben (az ún. rendes (ordinárius)
hullám ) a kristály úgy viselkedik, mint egy  törésmutatójú izotrop
test. A hullámvektor abszolút értéke , bármilyen is a hullámvektor
iránya, és a sugárvektor iránya az  vektor irányával egyezik meg. A
második típusú hullámban (különleges (extraordinárius) hullám ) a
hullámvektor abszolút értéke az optikai tengellyel bezárt  szögétől függ. A
( (98,2)) egyenlet szerint

11.34. egyenlet - (98,5)



Ami a különleges hullám sugárvektorát illeti, annak iránya nem egyezik
meg a hullámvektor irányával, de ugyanabban – az optikai tengelyen
keresztülmenő– síkban fekszik (ezt a síkot az adott -hez tartozó
főmetszetnek nevezik). Ez a sík legyen az  sík; ha differenciáljuk a (
(98,2)) egyenlet bal oldalát és  szerint, és ezeknek a deriváltaknak az
arányát képezzük, akkor megkapjuk a sugárvektor irányát:

Más szavakkal: a sugárvektor és az optikai tengely által bezárt  szög és a 
 szög között a következő egyszerű összefüggés áll fenn:

11.35. egyenlet - (98,6)

Az és  irányok csak olyan hullámokban egyeznek meg, amelyek az
optikai tengely mentén vagy arra merőlegesen terjednek.

A rendes és a különleges hullámok polarizációs irányainak a problémáját
nagyon egyszerű megoldani. Elegendő, ha megjegyezzük, hogy az , , ,

 vektorok az összes hullámban komplanárisak. A különleges hullámban 
és  iránya nem egyezik meg, de ugyanabban a főmetszetben vannak. Ezért
ez a hullám úgy van polarizálva, hogy az  és  vektorok szintén
ugyanebben főmetszetben fekszenek. Másrészt a  vektorok az ugyanolyan

 irányú rendes és különleges hullámokban (vagy az  vektorok
ugyanolyan  irány mellett) merőlegesek egymásra. Ezért a rendes
hullámok polarizációja olyan, hogy  és  a főmetszetre merőleges síkban
fekszik.

Kivételt csak azok a hullámok képeznek, amelyek az optikai tengely
irányában terjednek. Ebben az irányban a rendes és a különleges hullámok
közti különbség eltűnik, polarizációjuk összeadódik, és általános esetben
elliptikusan polarizált hullámot ad.



Egy kristály felületére beeső síkhullám törése lényegesen különbözik két
izotrop közeg határán végbemenő töréstől. A törési (és visszaverődési)
törvényt ismét abból a feltételből kapjuk, hogy a hullámvektornak az
elválasztó síkra vonatkozó tangenciális  összetevője folytonos kell, hogy
legyen. Ezért a megtört (és a visszavert) hullám hullámvektora a beesési
síkban fekszik. Egy kristályban azonban egyidejűleg két, különböző
megtört hullám keletkezik (kettős törés) ; ezek az  normális komponens
két lehetséges értékének felelnek meg, amelyek a Fresnel-féle egyenletből ,
megadott  tangenciális komponens mellett adódnak. Mindehhez hozzá
kell tennünk, hogy a sugarak terjedésének megfigyelt irányát nem a
hullámvektor, hanem az  sugárvektor határozza meg, amelynek iránya
különbözik  irányától, és általában nem fekszik a beesési síkban.

Egy egytengelyű kristályban töréskor rendes és különleges megtört
hullámok keletkeznek. A közönséges hullám teljesen analóg az izotrop
testeknél szokásos megtört hullámmal. Így például sugárvektora (amelynek
iránya megegyezik a hullámvektoréval) a beesési síkban fekszik. A
különleges hullám sugárvektorának iránya viszont általában nincs a beesési
síkban.

Feladatok

1. Keressük meg a különleges sugár irányát, amikor a vákuumból jövő fény
az egytengelyű kristály olyan felületén törik meg, amely merőleges a
kristály optikai tengelyére !

Megoldás. Ebben az esetben a megtört sugár a beesési síkban marad
(amelyet  síkként választunk, és a  tengely a felület normálisa).
Töréskor a hullámvektor  komponense  (  a beesési szög)
megmarad; a visszavert hullám  komponensét a ( (98,2)) egyenlet alapján
kapjuk:

A megtört sugár irányát (  a törési szög) a ( (98,6)) egyenlet alapján
kapjuk meg:



2. Keressük meg a különleges sugár irányát, amikor a fény merőlegesen
esik be egy egytengelyű kristály felületére, ha a kristály optikai tengelye
tetszőleges irányú!

Megoldás. A megtört sugár az  síkban fekszik, amely átmegy a felület
normálisán (  tengely) és az optikai tengelyen. Legyen  ezen két tengely
által bezárt szög. A sugárvektor (amelynek komponensei arányosak a (
(98,2)) egyenlet bal oldalának  megfelelő komponensei szerinti
deriváltjaival) arányos a következő kifejezéssel:

ahol  az optikai tengely irányában mutató egységvektor. A jelen esetben az 
 vektor a  tengely irányába mutat, úgyhogy

Innen a törési szögre a következő kifejezést kapjuk:



99.§. Kéttengelyű kristályok
A kéttengelyű kristályok esetében az  tenzornak mind a három főértéke
különböző. A triklin, a monoklin és a romboéderes rendszerek kristályai
tartoznak ide. A triklin rendszerű kristályokban a fő dielektromos tengelyek
helyzete nincs kapcsolatban semmiféle meghatározott kristálytani iránnyal.
Speciálisan, változik a frekvenciával, amelytől az összes  komponens
függ. Monoklin rendszerű kristályokban kristálytanilag rögzített az egyik
dielektromos főtengely (ez egybeesik a másodrendű szimmetriatengellyel,
vagy merőleges a szimmetriasíkra). A másik két főtengely helyzete azonban
a frekvenciától függ. Végül romboéderes rendszerű kristályokban mind a
három főtengely rögzített – ezeknek egybe kell esniök a kölcsönösen
merőleges, másodrendű szimmetriatengelyekkel.

A kéttengelyű kristályok optikai tulajdonságainak tanulmányozása az
általános alakban vett Fresnel-féle egyenlet vizsgálatát jelenti. A
továbbiakban a meghatározottság kedvéért tételezzük fel, hogy

11.36. egyenlet - (99,1)

Hogy képet kapjunk a ( (97,10)) egyenlet által meghatározott negyedrendű
felület alakjáról, mindenekelőtt keressük meg e felület és a koordinátasíkok
alkotta metszetek alakját. Ha az egyenletben az  helyettesítést
alkalmazzuk, akkor azt találjuk, hogy az egyenlet bal oldala két tényező
szorzata:

Innen látható, hogy az  síkban a metszet az

11.37. egyenlet - (99,2)



kör, és az

11.38. egyenlet - (99,3)

ellipszis, és a ( (99,1)) feltételnek megfelelően, az ellipszis a kör belsejében
fekszik. Hasonló módon megkapjuk azt is, hogy az és  síkokkal való
metszetek szintén ellipszisből és körből állnak, de az  síkban az ellipszis
a körön kívül fekszik, az  síkban pedig átmetszik egymást. Így a
hullámvektorok felülete egy, az 54. ábrán ábrázolt típusú, önmagát átmetsző
felület (az54. ábrán a felület egynyolcadát ábrázoltuk).

54. ábra.

Ennek a felületnek négy szinguláris pontja van: a felület önmagával való
metszésének négy pontja, amelyek egyenként az  sík egyes negyedeiben
fekszenek. Az  alakú egyenlettel adott felület szinguláris
pontjait, mint ismeretes, az  függvény három első deriváltjának eltűnése
határozza meg. Differenciálva a ( (97,10)) egyenlet bal oldalán álló
kifejezést, a következő egyenleteket kapjuk:

11.39. egyenlet - (99,4)

(és természetesen a ( (97,10)) egyenletnek is teljesülnie kell). Mivel már
tudjuk, hogy -nek a keresett iránya az  síkban fekszik, vehetjük, hogy

, és a két fennmaradó egyenletből egyszerű számítás után
nyerjük[308]:

11.40. egyenlet - (99,5)



Ezen  vektorok irányai a  tengellyel olyan  szöget zárnak be, amelyre

11.41. egyenlet - (99,6)

Ez a képlet két tengelyt (2 irányt) határoz meg az  síkban, melyek
mindegyike két, szemben levő szinguláris ponton megy át, és  szöget zár
be a  tengellyel. Ezeket a tengelyeket a kristály optikai tengelyeinek (vagy
binormálisainak) nevezik; az egyik ilyet szaggatott vonallal ábrázoltuk az
fig54. ábrán. Az optikai tengelyek irányai nyilvánvalóan az egyedüli
irányok, amelyekben a hullámvektornak mindössze csak egyértéke lehet.
[309]

A sugárfelületnek hasonló tulajdonságai vannak. Ahhoz, hogy megkapjuk a
megfelelő képleteket, elegendő, ha -et -sel és -t -nal cseréljük fel.
Speciálisan, két optikai sugártengely (vagy biradiális) van, ezek szintén az 

 síkban helyezkednek el, és a  tengellyel bezárt szögük:

11.42. egyenlet - (99,7)

Mivel , ezért .

Az  és  irányok csak azokra a hullámokra egyeznek meg, amelyek a
koordinátatengelyek (azaz a dielektromos fő tengelyek) irányában
terjednek. Ha  valamelyik koordinátasíkban fekszik, akkor  is
ugyanebben a síkban van. Ez alól a szabály alól azonban egy fontos kivétel
van, és ez a kivétel azokra a hullámvektorokra vonatkozik, amelyek az
optikai tengely irányába mutatnak.



Az  vektor alapján az s vektort meghatározó általános formulák (lásd a
S.97. §-hoz tartozó feladatot)  határozatlan alakot adnak, ha bennük az 
értékeket a ( (99,5)) formulából vesszük. Ennek a határozatlanságnak az
értelme és eredete teljesen érthető a következő geometriai
megfontolásokból. Egy szinguláris pont közelében a hullámvektorok
felületének külső és belső részei közös csúcspontú kúpokat képeznek. E
csúcspontban (a szinguláris pontban) a felület normálisának iránya
határozatlanná válik; ugyanakkor a fent említett formulák  irányát éppen a
normális irányaként határozzák meg. Valójában az optikai tengely
(binormális) irányába mutató hullámvektornak a sugárvektorok végtelen
sokasága felel meg, amelyek irányai egy meghatározott kúpfelületen
helyezkednek el (ezt a felületet a belső kónikus refrakció kúpjának nevezik).
[310]

A sugarak ezen kúpjának meghatározásához a normálisok irányait kellene
vizsgálnunk a szinguláris pont környezetében. Szemléletesebb azonban az
az út, amely a sugárfelület segítségével megalkotott geometriai
konstrukción alapszik.

55. ábra.

Az 55. ábrán a sugárfelület és az  sík metszetét (folytonos görbék)
ábrázoltuk az egyik negyedben. Ugyanebben a koordináta-rendszerben
ábrázoltuk (önkényesen választott egységekben) a hullámvektorok
felületének metszetét. Az  egyenes a biradiális, és  a binormális. Az 

 pontnak megfelelő hullámvektort jelöljük -nel. Könnyen belátható,
hogy a hullámvektorok felületén levő  szinguláris pontnak megfelel a
sugárfelületen egy szinguláris érintősík, amely merőleges -re, és amely
a sugárfelületet nem egy pontban érinti, hanem egy egész görbe mentén
(amely a közelebbi vizsgálat szerint kör). Az fig55. ábrán ennek a síknak a
metszetét az  szakasz mutatja. Ez közvetlenül következik a S.97. §-ban
említett, a hullámvektorok felülete és a sugárfelület közötti geometriai
megfeleltetésből: ha a sugárfelület valamely  pontjához egy érintősíkot
fektetünk, akkor az origóból ehhez a síkhoz vont merőleges ugyanabban az



irányban van, mint az adott  vektornak megfelelő  vektor, és nagysága 
.

Esetünkben az  vektorok végtelen sokasága kell, hogy megfeleljen egy és
ugyanannak az -nek, ezért a sugárfelületen őket reprezentáló összes
pontnak ugyanazon érintősíkon kell feküdnie, és ez a sík merőleges -re.
Így az fig55. ábrán az  háromszög a belső kónikus refrakció kúpjának
metszete az  síkkal.

A leírt geometriai kép kvantitatív számolása nem jelent különösebb
nehézséget, de itt ezt nem ismertetjük, csak a végső képletek megadására
szorítkozunk. A kör egyenletét, amelyen a törési kúp átmetszi a
sugárfelületet, a következő két formula együttese adja meg:

11.43. egyenlet - (99,8)

Az első egyenlet itt a törési kúp egyenlete, ha az , ,  mennyiségeket
független változónak tekintjük, a második pedig a sugárfelületet érintő sík
egyenletét adja meg. Speciálisan, ha , akkor ( (99,8)) első egyenlete
két egyenletre esik szét:

amelyek meghatározzák a szélső sugarak irányait (  és  az
fig55. ábrán) az  metszési síkban. Az első megegyezik a binormális
irányával (lásd a ( (99,6)) egyenletet), amely egyidejűleg merőleges az 
érintőre.



Hasonló eredmények érvényesek, ha egy adott sugárvektornak megfelelő
hullámvektorokat tekintünk. A biradiális irányába eső  vektornak a
hullámvektorok végtelen sokasága felel meg, amelyek az ún. külső kónikus
refrakció kúpján helyezkednek el (az fig55. ábrán az  háromszög
ennek a kúpnak a metszete az  síkkal). A megfelelő képletek ismét úgy
adódnak, ha a ( (99,8)) formulákban elvégezzük az , 
helyettesítéseket:

11.44. egyenlet - (99,9)

A belső kónikus refrakció kúpjának gyakorlati megfigyelésére[311] a
kristályból a binormálisra merőlegesen lemetszett planparalel lemezt
használhatjuk ( 56. ábra). A lemez felületét egy szűk diafragma zárja, amely
a lemezre merőlegesen beeső síkhullámból (amelynek hullámvektora
meghatározott irányba mutat) kiválaszt egy szűk nyalábot. A lemezbe
behatoló fény hullámvektora a binormálissal megegyező irányú lesz, és
ezért a sugarak a belső törési kúpon helyezkednek el. A fény, amely a lemez
másik felületén kilép, a bejövő fénnyel azonos hullámvektorral egy kör
alapú henger felületén oszlik el.

56. ábra.

A külső kónikus refrakció kúpjának megfigyeléséhez a lemezt a biradiálisra
merőlegesen kell lemetszeni, és a lemez mindkét felületét diafragmákkal
kell lezárni, amelyeken pontosan egymással szemben elhelyezkedő kis
nyílások vannak. Ha a lemezt egy konvergens fénynyalábbal (azaz olyan
nyalábbal, amely minden lehetséges  irányú sugarat tartalmaz) világítjuk
meg, a diagragmák kiválasztják a lemez belsejében az  irányú sugarakat a
biradiális mentén, és ennek megfelelően az olyan n irányú sugarakat,



amelyek a külső kónikus refrakció kúpjának felületét foglalják el. A
második nyíláson át kilépő fény ezért szintén egy kúpfelületen oszlik el
(amely azonban nem esik egzaktul egybe a külső kónikus refrakció
kúpjával, a kilépéskor fellépő törés miatt).

Egy kéttengelyű kristály felületén a törési törvények tetszőleges irányú
beesés esetén rendkívül bonyolultak, és ezért ezekre részletesen nem térünk
ki.[312] Csak azt említjük meg, hogy az egytengelyű kristályoktól eltérően,
mindkét megtört hullám extraordinárius , és egyik sugár sem fekszik a
beesési síkban.

A S.97. §-ban megállapodtunk abban, hogy az átlátszó kristályok
optikájával foglalkozunk. Itt azonban megemlítjük a kéttengelyű kristályok
egy olyan tulajdonságát, amely az elnyelés figyelembevételekor jelentkezik.

Tekintsünk egy, a kristályban terjedő homogén síkhullámot. Ebben  egy
komplex vektor, azonban valós és képzetes részének ugyanolyan iránya
van: , ahol  valós egységvektor és  egy komplex
mennyiség. Adott  mellett a ( (97,21)) diszperziós egyenlet kifejtett
alakban:

ahol , és az 1 és 2 indexek a -re merőleges síkra vonatkozó
tenzorindexek. Ennek az -re nézve másodfokú egyenletnek többszörös
gyöke van, ha

11.45. egyenlet - (99,10)

ekkor . Ha elnyelés van, akkor az  tenzor
komplex.

Kéttengelyű kristályokra az  és  tenzorok ellipszoidjai
háromtengelyűek, és a féltengelyek hosszának aránya (triklin és monoklin
rendszerű kristályokban a tengelyek iránya is) különböző a két tenzornál.



Ezen feltételek mellett az  és  kétdimenziós tenzorok általában nem
transzformálhatók egyidejűleg a főtengelyekre. A két tenzor főtengelyei
közötti  szög két független változó (a  irányát megadó szögek)
függvénye. Ezért adott  frekvenciánál létezhet a  irányoknak egy
egyparaméteres sokasága, amelyekre .  ilyen értéke mellett a (
(99,10)) komplex egyenlet képzetes része azonosan kielégül, és a valós rész
a következő alakú lesz:

11.46. egyenlet - (99,11)

ahol az 1 és 2 indexek a megfelelő tenzorok főértékeire utalnak.[313] Az , 
 tengelyek tetszőleges megválasztása mellett a ( (97,21)) egyenletekből

most

ahol az egyenlet jobb oldalán szereplő két előjel a ( (99,10)) egyenletben
fellépő két előjelnek felel meg. Így a , és a ( (99,11)) feltételek
együttesen  minden értékére kiválasztanak egy meghatározott  irányt,
amely irányban csak egyfajta előjelű, jobbra vagy balra cirkulárisan
polarizált hullám terjedhet annak megfelelően, hogy milyen előjellel teljesül
a ( (99,10)) feltétel (W. Voigt , 1902). A kristályban az ilyen irányt
szinguláris vagy cirkuláris optikai tengelynek nevezik.

A lineáris differenciálegyenletek általános elméletének megfelelően a
téregyenletek második független megoldása ebben az esetben az 
exponenciális szorzón kívül (amely magában foglalja a csillapodást is) még
egy, a koordinátákban lineáris,  alakú tényezőt is tartalmaz.[314]

Ennek a hullámnak a polarizációja a sugár mentén változik, de végül 
növekedésének arányában ugyanolyan cirkuláris polarizáció alakul ki, mint
az első hullámban (ez nyilvánvalóvá válik, ha megjegyezzük, hogy az
említett határesetben a téregyenletekben a megoldás behelyettesítésekor
csak az exponenciális szorzót kell differenciálni, és ekkor a két megoldás
közötti különbség: eltűnik).



Hangsúlyoznunk kell, hogy a szinguláris tengely esete teljesen más, mint
amikor a diszperziós egyenlet kétszeres gyöke a kristály szimmetriájának
következtében automatikusan lép fel. Az egytengelyű kristály optikai
tengelye mentén terjedő fény esetében az  kétdimenziós tenzor alakja 

, és a ( (99,10)) feltétel azonosan kielégül. Ekkor a ( (97,21))
egyenleteknek két független, különböző polarizációjú megoldása van.

 

[308] Közvetlenül könnyen meggyőződhetünk arról, hogy az ily módon talált
megoldása ( (99,4)) egyenletek egyetlen valós megoldása. Ha mind a három

, ,  komponens különbözik nullától, akkor ( (99,4)) három egyenlete
ellentmond egymásnak (bennük ekkor lényegében csak két ismeretlen,
nevezetesen  és  lép fel). Ha pedig  vagy ,
akkor az egyenleteknek képzetes megoldásai vannak.

[309] A ( (97,23)) tenzorellipszoidon a binormálisokat úgy definiáljuk hogy
az ellipszoid rájuk merőleges keresztmetszete kör. Egy háromtengelyű
ellipszoidnak két ilyen keresztmetszete van.

[310] A kónikus refrakció alábbiakban leírt jelenségét W. R. Hamilton jósolta
meg 1833-ban.

[311] Az alábbiakban csak a kísérlet elvét írjuk le.

[312] A megfelelő számítások ismertetését megtalálhatjuk G. Szivessy
Kristalloptik c. cikkében; Handbuch der Physik Bd. XX. – Berlin, 1928.

[313] A mondottakról könnyen meggyőződhetünk, ha az ,  tengelyeket az
 tenzor főtengelyeinek irányában vesszük fel és az  tenzor

komponenseit a tenzor főértékeivel fejezzük ki.

[314] Ezt a megoldást figyelembe kell venni például olyan visszaverődési és
törési feladatoknál, amelyekben a fény a szinguláris tengely mentén terjed.



100.§. Kettőstörés elektromos
térben
Egy izotrop test állandó elektromos térben optikailag anizotroppá válik.
Ennek az anizotrópiának a fellépését úgy írhatjuk le, mint a permittivitás
megváltozását az állandó tér hatására. Bár ez a változás viszonylag gyenge,
az adott esetben mégis lényeges, mivel a test optikai tulajdonságainak
minőségi megváltozásához vezet.

Ebben a paragrafusban -vel jelöljük az állandó elektromos
térerősséget[315] a testben, és az  dielektromos tenzort sorbafejtjük 
hatványai szerint. Izotrop testben nulladik közelítésben . A
térerősségben elsőrendű tagok -ban nem lehetnek, mivel izotrop testben
nincs semmiféle olyan állandó vektor, amelynek segítségével egy -ben
lineáris másodrendű tenzort képezhetnének. Ezért  sorfejtésének
következő tagjai -ben kvadratikusak lesznek. Az  vektor
komponenseiből két szimmetrikus, másodrendű tenzor alkotható:  és 

. Az első nem változtatja meg a  tenzor szimmetriáját, és ha
hozzáadunk ez utóbbihoz egy  alakú tagot, az csak egy kis
korrekciót ad az  skalár állandóhoz; ez a korrekció nyilvánvalóan nem
vezet semmiféle optikai anizotrópia fellépéséhez, és ezért érdektelen. Így a
térerősségtől függő dielektromos tenzor alakja:

11.47. egyenlet - (100,1)

ahol  skalár állandó.

Ennek a tenzornak az egyik főtengelye egybeesik az elektromos tér
irányával, és az ennek megfelelő főértéke

11.48. egyenlet - (100,2)



A másik két főértéke egyenlő egymással,

11.49. egyenlet - (100,3)

és a megfelelő főtengelyek helyzete az elektromos térre merőleges síkon
tetszőleges. Így egy anizotrop test elektromos térben optikailag egytengelyű
kristályként viselkedik (Kerr-effektus) .

Az optikai szimmetriák megváltozása elektromos térben egy kristályban is
végbemehet (így például optikailag egytengelyű kristályok kéttengelyűekké
alakulhatnak, és optikailag izotrop köbös kristályok optikailag anizotroppá
válhatnak). Az izotrop testek megfelelő jelenségétől eltérően, itt ez az
effektus a térerősségben elsőrendű is lehet. Ennek a lineáris effektusnak

11.50. egyenlet - (100,4)

alakú dielektromos tenzor felel meg, ahol az  együtthatók egy, az és a 
 indexekben szimmetrikus harmadrendű tenzort alkotnak. Ennek a

tenzornak a szimmetriája megegyezik a piezoelektromos tenzor
szimmetriájával. Ezért a vizsgált effektus a kristályoknak ugyanazon húsz
osztályában létezik, amelyek a piezoelektromosságot is lehetővé teszik.

11.51. egyenlet - (100,5)

 

[315] Ne tévesszük össze ezt a térerősséget a hullám gyenge változó
elektromos térerősségével!



101.§. Magnetooptikai jelenségek
Állandó  mágneses tér[316] jelenléte esetén az  tenzor már nem
szimmetrikus. A kinetikus együtthatók általánosított szimmetriaelve
különböző terekben az  és  komponenseket a következő módon
kapcsolja össze:

11.52. egyenlet - (101,1)

Az a feltétel, hogy nincs elnyelés, csak azt követeli meg, hogy a tenzor
hermitikus legyen:

11.53. egyenlet - (101,2)

(amint ez a ( (96,5)) egyenletből látható), és nem azt, hogy valós legyen. A
( (101,2))összefüggésből csak az következik, hogy az  valós részének
szimmetrikusnak, a képzetes részének antiszimmetrikusnak kell lennie:

11.54. egyenlet - (101,3)

Felhasználva a ( (101,1))összefüggést, nyerjük:

11.55. egyenlet - (101,4)

azaz egy nemelnyelő közegben  a -nak páros és  a -nak páratlan
függvénye.



Nyilvánvalóan ugyanilyen szimmetriatulajdonságai vannak az  inverz
tenzornak is. A további számításokban éppen ezt a tenzort kényelmesebb
használni. A nagyszámú index elkerülése céljából az

11.56. egyenlet - (101,5)

speciális jelölést vezetjük be[317] (amelyet már korábban is alkalmaztunk).

Mint ismeretes, bármely másodrendű, antiszimmetrikus tenzor ekvivalens
(duális) egy bizonyos axiális vektorral; az  tenzorra vonatkozóan jelöljük
ezt a vektort -vel. Az  antiszimmetrikus egységtenzor segítségével az 

 tenzor és a  vektor komponensei közötti kapcsolatot az

11.57. egyenlet - (101,6)

alakban írhatjuk; komponensekben:

Az elektromos indukció és az elektromos térerősség közötti 
kapcsolat ekkor a következő alakot ölti:

11.58. egyenlet - (101,7)

Hasonló módon alakul  egyenes függése -től:

11.59. egyenlet - (101,8)

A ( (101,7))és a ( (101,8)) egyenletekben szereplő együtthatók közötti
kapcsolatot az



11.60. egyenlet - (101,9)

összefüggések adják meg, ahol és  az és  tenzorok
determinánsai (összehasonlításul lásd a S.22. §-hoz tartozó feladatot). Azt a
közeget, amelyben és  között ilyen alakúösszefüggés van, girotrop
közegnek nevezzük. A  vektort girációs vektornak nevezik, a  vektort
pedig optikai aktivitásnak .

Az alábbiakban általánosan vizsgáljuk tetszőleges girotrop közegben
terjedő hullámok természetét, a közeget anizotropnak tételezve fel anélkül,
hogy bármit is feltennénk a mágneses tér nagyságát illetően.[318]

Válasszuk  tengelynek a hullámvektor irányát! Ekkor a ( (97,21))
egyenletet a

11.61. egyenlet - (101,10)

alakban írhatjuk, ahol az ,  indexek az , értékeket veszik fel. Az és 
 tengelyek irányát az  kétdimenziós tenzor főtengelyei irányában

választjuk,és ennek a tenzornak a megfelelő főértékeit jelölje és .
Ekkor az egyenletek a következő alakot veszik fel:

11.62. egyenlet - (101,11)

Az a feltétel, hogy ennek az egyenletrendszernek a determinánsa zérus
legyen, -re egy másodfokú egyenletet ad:



11.63. egyenlet - (101,12)

amelynek gyökei  egy adott irányára két értéket adnak:[319]

11.64. egyenlet - (101,13)

Ezeket az értékeket a ( (101,11)) egyenletekbe visszahelyettesítve, a
következő arányokhoz jutunk:

11.65. egyenlet - (101,14)

A tisztán képzetes  arány azt jelenti, hogy a hullámok elliptikusan
polarizáltak, és a polarizációs ellipszis főtengelyei megegyeznek az , 
tengelyekkel. Ezen arány két értékének a szorzata – könnyen beláthatóan –
éppen 1. Más szavakkal: ha egy hullámban

(ahol  valós szám, a polarizációs ellipszis tengelyeinek az aránya), akkor a
másik hullámban

Ez azt jelenti, hogy a két hullám polarizációs ellipszisei a tengelyek arányát
tekintve ugyanolyanok, de egymáshoz képest 90 fokkal el vannak forgatva;
a forgásirányok az ellipsziseken ellenkezőek (lásd az 57. ábrát).



57. ábra.

Ha a két hullámban a  vektorokat  és  jelöli, akkor a kapott
összefüggéseket a

alakban írhatjuk. Az ilyen összefüggés az hermitikus tenzor (adott esetben
az  tenzor) főtengelyekre transzformálásakor keletkező sajátvektorok
általános tulajdonsága.

A  vektor és az  tenzor komponensei a mágneses térerősség
függvényei. Ha (ahogy ez rendszerint fennáll) a mágneses tér aránylag
gyenge, akkor a térerősség hatványai szerint sorbafejthetünk. A  vektor
nullával egyenlő, ha nincs tér; ezért gyenge tér esetén írhatjuk:

11.66. egyenlet - (101,15)

ahol az  egy másodrendű tenzor, amely általában nem szimmetrikus. Egy
ilyen alakú függés összhangban van azzal az általános szabállyal, amely
szerint egyátlátszó közegben az  antiszimmetrikus tenzor (akárcsak az 

 tenzor) komponenseinek  páratlan függvényeinek kell lenniük. Ami
pedig az  szimmetrikus tenzort illeti, annak komponensei a mágneses
térerősség páros függvényei. Ezért -ban az első, korrekciós tagok a tér
nélküli értékekhez a térerősségben másodfokúak. A (
(101,9))összefüggésből ezen másodfokú tagok elhanyagolása mellett
egyszerűen .

Általános esetben, amikor a hullámvektor iránya tetszőleges, a mágneses tér
viszonylag kis hatást gyakorol a kristályban a fény terjedésére, csak
gyengén elliptikussá teszi a rezgéseket kis (a térerősségben elsőrendű)
tengelyirányú polarizációs ellipszissel.



A magnetooptikai effektus jellege szempontjából kivételesek az optikai
tengelyek irányai (és a hozzájuk közeli irányok), amelyek mentén  két
értéke megegyezik, ha nincs tér. A ( (101,12)) egyenlet gyökei ekkor
elsőrendű kicsiny mennyiségekben[320] különböznek ezektől az értékektől,
és olyan effektusok lépnek fel, amelyek az izotrop testekben fellépő
effektusokkal analógok; ezek vizsgálatára most térünk rá. A magnetooptikai
effektus izotrop testekben (és köbös rendszerű kristályokban is) különösen
érdekes, tekintettel sajátos jellegére és viszonylag nagy értékére.

Elhanyagolva a másodrendben kicsiny mennyiségeket, , ahol 
az izotrop közeg permittivitása, ha nincs mágneses tér. A  és  közötti
összefüggést az

11.67. egyenlet - (101,16)

egyenlőségek adják meg, és ugyanebben a közelítésben a és  vektorokat
a

11.68. egyenlet - (101,17)

összefüggés kapcsolja össze. A  (vagy ) vektor függése a külső tértől
izotrop közegben egyszerű arányosságra redukálódik:

11.69. egyenlet - (101,18)

az  skalár állandó pozitív és negatív is lehet.

A ( (101,12)) egyenletben most ; ez a törésmutató, ha
nincs tér. Ebből



vagy ugyanilyen pontossággal

11.70. egyenlet - (101,19)

Visszaemlékezve arra, hogy a  tengelyt az  vektor irányában
választottuk, ezt a formulát ugyanilyen pontossággal a következő,
vektoralakban írhatjuk:

11.71. egyenlet - (101,20)

Innen látható, hogy a hullámvektorok felülete ebben az esetben két 
sugarú gömbből áll, amelyek középpontjai  irányában az origótól 
távolságra vannak.  mindkét értékének megfelel a hullám egy adott
polarizációja, éspedig

11.72. egyenlet - (101,21)

ahol az előjelek a ( (101,19)) egyenletben szereplő előjeleknek felelnek
meg. és  abszolút értékének egyenlősége a közöttük levő
fáziseltolódással a hullám cirkuláris polarizációját fejezi ki; az előjelnek
megfelelően a  vektor forgási iránya azóramutató járásával ellenkező, ill.
megegyező, ha a hullámvektor irányából nézzük (vagy a bevett
szóhasználatnak megfelelően a hullám jobbra vagy balra polarizált).

A balra és jobbra polarizált hullámok törésmutatói közötti különbség ahhoz
vezet, hogy a girotrop test felületén való törés során két cirkulárisan
polarizált megtört hullám keletkezik (cirkuláris kettős törés).



Egy lineárisan polarizált síkhullám essen be merőlegesen egy  vastagságú
planparalel lemezre. Válasszuk  tengelynek a beesési irányt és 
tengelynek az  vektor irányát a beeső hullámban! A lineáris rezgést
két, ellentétes irányú cirkuláris rezgés összegeként állíthatjuk elő; ezek
aztán a lemezben különböző  hullámvektorokkal terjednek. Ha a
hullám amplitúdóját megállapodás szerint 1-nek vesszük, akkor

vagy bevezetve a ,  jelöléseket,

Amikor a hullám kilép a lemezből:

11.73. egyenlet - (101,22)

Ez az arány valós, ami azt jelenti, hogy a hullám lineárisan polarizált
marad, de a kezdeti polarizációs irányhoz képest elfordul (Faraday-
effektus) . A polarizáció síkjának elfordulási szöge arányos a hullám által
megtettúttal. A hullámvektor irányában az egységnyi hosszra eső
elfordulási szög:

11.74. egyenlet - (101,23)

ahol  az és által bezárt szög.

Meg kell jegyeznünk, hogy a mágneses tér adott iránya esetén a polarizáció
síkjának forgásiránya (  irányához képest)  előjelének megváltozásakor



ellenkezőjére változik – a jobb forgás bal forgásba megy át, és viszont.
Ezért ha a sugár ugyanazt az utat kétszer teszi meg (oda- és visszafelé),
akkor a polarizációs sík teljes elfordulása kétszer nagyobb lesz, mint
egyszeres befutás esetében.

 mellett (a hullámvektor merőleges a mágneses térerősségre) a (
(101,19)) formulákkal leírt, a térerősségben lineáris effektus eltűnik
(összhangban a már említett általános szabállyal, hogy a  vektor összes
komponense közül csak az  irányú vetület van hatással a fény terjedésére).
Ezért a -höz közeli  szögek esetén tekintetbe kell venni a térerősség
négyzetével arányos tagokat is. Speciálisan, az  tenzorban is tekintetbe
kell venni a másodrendű tagokat. A tér iránya körüli hengerszimmetria
következtében az  szimmetrikus tenzor két főértéke egyenlő lesz (mint
egy egytengelyű kristály esetén). Az  tengelyt a következőkben a tér
irányában fogjuk választani, és és  jelöli majd  főértékeit a
mágneses tér irányával párhuzamosan; ill. arra merőlegesen; az 
különbség -tel arányos.

Vizsgáljuk a kvadratikus effektust, amely akkor lép fel, amikor  és 
merőlegesek egymásra (Cotton–Mouton-effektus). A ( (101,11))–( (101,12))
egyenletekben ebben az esetben , és , ill. -sal, ill. -sel
egyenlő. Így az egyik hullámban

ez a hullám lineárisan polarizált, és a  vektor párhuzamos az  tengellyel.
A másik hullámban pedig

azaz a  vektor az  tengely irányába mutat. Lineárisan polarizált fény
essen be merőlegesen egy planparalel lemezre, és a mágneses tér legyen
párhuzamos a lemez felszínével! A lemez anyagában terjedő fény két
komponense (a  vektor az  és  síkokban) különböző  értékekkel
terjed. Ennek eredményeképpen a lemez ellenkező oldalán kilépő fény
elliptikusan polarizált lesz.



Végül foglalkozunk még egy sajátos hatással, amely olyan közegben lép
fel, amelynek az (állandó) mágneses tértől lineárisan függő optikai
aktivitási vektora van [lásd ( (101,15))]: nem mágneses átlátszó közeg
mágnesezésével, változó elektromos térben (L. P. Pitajevszkij , 1960).

A ( (31,6)) általános formulából indulunk ki:

és -ban a változó elektromos tér ( (80,11)) formulával adott járulékát
vesszük figyelembe. A termodinamikai mennyiségek kis változásaira
vonatkozó tétel szerint ezen hozzájárulás  megváltozása a permittivitás
kis változása esetén a  szabad energia megváltozásával egyezik meg
(megfelelő változókkal kifejezve). A szabad energiára a ( (14,1)) képletet
használhatjuk, ha ezt nyilvánvaló módon anizotrop közegekre általánosítjuk
(azt, hogy ez a formula érvényes marad változó térre is – és nem csak
állandó térre, mint a S.14. §-ban – átlátszó diszperziós közegben már a
S.81. §-ban említettük.[321] Így

11.75. egyenlet - (101,24)

(az  többletszorzó  komplex ábrázolását veszi figyelembe); a (
(101,24))-ben szereplő utolsó egyenlőség annak következménye, hogy az 

 definíció következtében .[322]

A permittivitás variálását most az állandó mágneses tér változásának
eredményeként fogva fel, írhatjuk, hogy

ahol  olyan közegre vonatkozik, amelyben nincs elektromos tér. Ha a
közeg önmagában nem mágneses ( ), akkor . Ekkor
az  mágnesezettség



Ha nincs külső mágneses tér, akkor a  deriváltat  mellett kell
venni. A ( (101,6)) egyenletből vett -val és a ( (101,15)) egyenlet
segítségével végül a következő kifejezést kapjuk a változó elektromos tér
által létrehozott mágnesezettségre:

11.76. egyenlet - (101,25)

ez kvadratikus az elektromos térben. Ha mágneses tér nélkül a közeg
izotrop, úgy , és ekkor

11.77. egyenlet - (101,26)

Lineárisan polarizált tér esetén a  vektor csak egy fázisszorzóval
különbözhet a valós résztől; ekkor  és  kollineárisak, és a ( (101,25))
vagy a ( (101,26)) kifejezés nulla lesz. Így mágnesezés csak forgó
elektromos tér hatására keletkezik. Ez az effektus bizonyos értelemben
fordítottja a polarizációs sík mágneses térben fellépő elfordulásának, és
ugyanazzal az  tenzorral fejezhető ki; ezért ezt inverz Faraday-
effektusnak nevezik.

Feladatok

1. Mutassuk meg közvetlen számítással, hogy az idő szerint átlagolt
Poynting-vektor iránya egy átlátszó girotrop közegben terjedő hullámban a
csoportsebesség irányával egyezik meg!

Megoldás. Az (59,9a) kifejezés szerint



ahol  és  komplex alakban veendő. ( (97,16)) levezetéséhez hasonlóan
eljárva, a ( (97,15)) egyenleteket szorozzuk meg skalárisan -gal és -
gal:

Ha összeadjuk ezeket az egyenleteket, és észrevesszük, hogy az  tenzor
hermitikus volta miatt , akkor a keresett eredményt kapjuk:

2. Határozzuk meg a sugarak irányait, amikor egy vákuumból beeső sugár
megtörik egy mágneses térben levő izotrop test felületén!

Megoldás. Az  sugárvektor irányát a hullámvektorok felületének
normálisa határozza meg; differenciálva az  vektor komponensei szerint a
( (101,20)) egyenlet bal oldalát, kapjuk, hogy az  arányos az 
kifejezéssel. Ennek a kifejezésnek a négyzete  ezért a sugár irányába
mutató egységvektort az

11.78. egyenlet - (1)

formula adja meg.

Jelöljük -val a beesési szöget! A megtört sugarak általában nincsenek a
beesési síkban, és ezek irányát a felület normálisával bezárt  szög és a
beesési síktól mért  azimutszög határozza meg. Válasszuk ez utóbbi síkot

 síkként, vagyis a  tengely legyen merőleges a törési síkra! Töréskor a
hullámvektor ,  komponensei nem változnak. A beeső sugárban ezek 

, . Ezeket az értékeket az ( (101.2.1)) összefüggésbe



helyettesítve, megkapjuk az  egységvektor  és  komponenseit,
amelyek közvetlenül megadják a megtört sugarak irányait:

Amikor a beesési szög nem túlságosan kicsi, a  azimutszög kicsi, és
írhatjuk

Merőleges beesés esetén  az  síkot válasszuk úgy, hogy menjen
keresztül a  vektoron; ekkor  és

Bár ez a formula nem tartalmazza -t, mégsem alkalmazható, ha ,
mivel a térerősségben lineáris közelítés nem elegendő, ha  és 
merőlegesek egymásra.

3. Határozzuk meg a visszavert fény polarizációját , amikor a vákuumból
egy lineárisan polarizált hullám merőlegesen esik egy mágneses térben levő
izotrop test felületére!

Megoldás. Merőleges beeséskor a hullámvektor iránya nem változik,
amikor a hullám a második közegbe megy át. Ezért mind a három (a beeső,
a visszavert és a megtört) hullámban a  vektorok párhuzamosak az
elválasztó felülettel (  sík). Ami pedig az  elektromos térerősség-vektort
illeti, az a beeső és a visszavert hullámokban szintén párhuzamos az 
síkkal, a megtört hullámban pedig, bár , az  és  vektorok  és 
komponensei közötti összefüggés mégis ugyanolyan, mint egy izotrop test
esetén ( , ). Ha a beeső hullám polarizációja
megegyezik a hullámok két típusa egyikének polarizációjával, amelyek az
illető anizotrop (törő) közegben az adott n irányban terjedhetnek, akkor



mindössze egy megtört hullám van, amelynek ugyanilyen a polarizációja.
Ilyen feltételek mellett a feladat formálisan nem különbözik egy izotrop
testről történő visszaverődés feladatától, és a visszavert és a beeső
hullámban az  és  térerősségek egymással

11.79. egyenlet - (1)

kapcsolatban állnak, ahol  az adott polarizációnak megfelelő törésmutató.

A lineáris polarizációt két, ellentétes forgási irányú cirkuláris polarizáció
szuperpozíciójának eredményeként tekinthetjük; ha  a beeső hullámban
az  tengely irányába mutat, akkor írhatjuk, hogy , ahol

Ha az  és  hullámokra az ( (101.3.1)) formulát használjuk a (
(101,19)) összefüggésből adódó megfelelő -szal, akkor

(  a beesési irány és a  vektor által bezárt szög). Ebből látható, hogy a
visszavert hullám elliptikusan polarizált, az ellipszis nagytengelye az 
tengelyen van, és a kis- és nagytengely aránya

4. Határozzuk meg a girációvektor frekvenciafüggésének törvényét nagy
frekvenciák esetén!



Megoldás. A számítások hasonlóak a S.78. §-ban végzett számításokhoz,
azzal a különbséggel, hogy az elektron mozgásegyenletébe (a töltés 

) bele kell venni a külső, állandó  mágneses tértől származó
Lorentz-erőt:

Az  feltétel teljesülése esetén ezt az egyenletet szukcesszív
approximációval oldhatjuk meg. -ban első rendig elmenve,

ami után az indukciót a

alakban nyerjük, ahol  megegyezik a ( (78,1)) összefüggésből kapott
értékkel és

(H. B. Becquerel , 1897).

 

[316] Ne tévesszük össze az elektromágneses hullám gyenge periodikus
térerősségével!

[317] Természetesen maguk az  és  tenzorok nem az  és  tenzorok
inverzei.

[318] Az előzőkhöz hasonlóan ismét feltesszük, hogy a közeg nem mágneses
az elektromágneses hullám változó tere szempontjából (azaz ). Ez
azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy állandó tér hatása alatt
a közeg mágneses legyen (azaz a sztatikus permeabilitás 1-től különbözhet).



 összes ismertetett tulajdonsága -ra is vonatkozik, amikor egy
adott frekvenciatartományban a mágneses permeabilitás diszperziója
jelentős.

[319] Ha nincs tér,  és  vagy . Nem szabad azonban
elfelejtkeznünk arról, hogy tér jelenlétében a ( (101,12))-ben szereplő  és

 általában nem tekinthető  esetre vett értékének, mivel nemcsak a 
 vektor, hanem az  tenzor komponensei is függnek a térerősségtől.

[320] Figyeljük meg, hogy a ( (101,12)) egyenlet két gyöke némileg
különbözik egymástól. Ennek geometriai jelentése az, hogy a
hullámvektorok felületének külső és belső része teljesen el van választva.

[321] Emlékeztetünk arra, hogy most az  feletti  jel nem az elektromos,
hanem a mágneses változókra vonatkozik. Az egyszerűség kedvéért az idő
szerinti átlagolás jelét elhagyjuk -ról.

[322] A ( (101,24)) egyenlőség közvetlen levezetésekor a S.81. §-ban
vizsgált rezgőkör helyett egy dielektrikummal kitöltött rezonátort kellett
volna vizsgálnunk. Ha kiszámítjuk a frekvencia megváltozását a
dielektromos állandó kis megváltozása esetén (lásd a S.90. §. 4. feladatát),
és felhasználjuk az adiabatikus invariánsokra vonatkozó tételt, megkapjuk a
rezonátor energiájának a megváltozását.



102.§. Dinamooptikai jelenségek
Az elektro- és magnetooptikai effektusokkal együtt léteznek más esetek is,
amikor a közeg optikai szimmetriáját külső hatások megváltoztatják.

Ezek közé tartozik mindenekelőtt a rugalmas deformációknak a szilárd
testek optikai tulajdonságaira gyakorolt hatása. Speciálisan, a deformáció
eredményeképpen az izotrop szilárd test optikailag anizotroppá válhat.
Ezeket a jelenségeket leírhatjuk úgy, hogy -ban a deformációs tenzor
komponenseivel arányos kiegészítő tagokat vezetünk be. A megfelelő
képletek, alakra nézve, a ( (16,1)) és a ( (16,6)) képletekkel egyeznek meg,
amelyeket a sztatikus permittivitásra írtunk fel azzal a különbséggel, hogy
az ezekben előforduló együtthatók most a frekvencia függvényei. Így egy
izotrop test deformációjakor

11.80. egyenlet - (102,1)

Az és az  együtthatókat rugalmas optikai állandóknak nevezik.

Egy másik eset az, amikor optikai anizotrópia keletkezik egy inhomogén
módon mozgó folyadékban. A dielektromos tenzor megfelelő általános
kifejezése

11.81. egyenlet - (102,2)

ami az első közelítés -nak a  sebesség deriváltjai szerinti
hatványsorában. Az a feltétel, hogy nincs elnyelés (  hermitikus)
megköveteli, hogy a és  együtthatók valósak legyenek. Az 
mennyiség a nyugvó folyadék permittivitása. Összenyomhatatlan



folyadékra ,és a ( (101,2)) kifejezésben szereplő utolsó
két tag kontrakciónál nullát ad.

Mozgó folyadék elektromágneses tulajdonságainak vizsgálatakor
együttesen kell alkalmazni a mozgó dielektrikumok elektrodinamikájának (
(76,9))–( (76,11)) formuláit (koordinátafüggő  sebességgel) és a ( (102,2))
kifejezést. Eközben azonban a sebességet és annak deriváltjait együttesen
tartalmazó tagokat el kell hanyagolnunk, mivel ezek a formulák pontossági
határán kívül esnek.

( (102,2))-ben a második és harmadik tag szimmetrikus, illetve
antiszimmetrikus az ,  indexekben. A folyadéknak mint egésznek a
forgásakor  (  a forgás szögsebessége), és a szimmetrikus tag
nulla lesz. Az antiszimmetrikus tag viszont az  alakot ölti, azaz a
közeg girotroppá válik, és a girációs vektor

11.82. egyenlet - (102,3)

A  mennyiségben két effektus ad járulékot: a permittivitás diszperziója és
a Coriolis-erőknek az utóbbira gyakorolt hatása.

Az adott folyadékelemmel együttmozgó vonatkozási rendszerben a
(laboratóriumi rendszerben) monokromatikus hullám  amplitúdója 
szögsebességgel forog, azaz az időnek olyan függvénye lesz, amely
kielégíti az

egyenletet. Ebben az értelemben a hullám kvázimonokromatikussá válik, és
 és  kapcsolatát benne a

11.83. egyenlet - (102,4)



összefüggés adja meg, amelynek levezetése a ( (80,10)) levezetésétől csak
abban különbözik, hogy most . Ha ide a  derivált értékét
behelyettesítjük, és összehasonlítjuk az eredményt a ( (101,16))-ban
szereplő  girációs vektor definíciójával, azt kapjuk, hogy a diszperzió
járuléka -ben . (M. A. Player , 1976).

Ha most -t a

11.84. egyenlet - (102,5)

alakban írjuk fel, akkor  csak az ( -ban lineáris) Coriolis-erőkkel lesz
kapcsolatban.

Mint ismeretes, egy forgó vonatkoztatási rendszerben a rendszer Hamilton-
operátorának a szerepét a

különbség játssza, ahol és  a rendszer energiájának, ill. mechanikai
impulzusmomentumának szokásos operátora (lásd V. 34. §); a forgó közeg
permittivitását elvben ezen Hamilton-operátor alapján kellene kiszámítani.
Ez a kifejezés azonban analóg a mágneses térben levő rendszer -ban
lineáris pontossággal felírt

Hamilton-operátorával, ahol  a mágneses momentum operátora (lásd III.
113. §.). Az analógia teljessé válik, ha az adott frekvenciatartományban a
járulék a permeabilitásban csak az atomi elektronok pályamozgásából
adódik. Ekkor  (  az elektron töltése), és a két
Hamilton-operátor egymástól csak abban tér el, hogy  és  fel van
cserélve. Ezért világos, hogy ilyen esetben

11.85. egyenlet - (102,6)



lesz, ahol -t ( (101,18)) adja meg (N. B. Baranova , B. J. Zeldovics ,
1978).[323]

A  együtthatóval összefüggő effektusoknak gyakorlati jelentősége csak
olyan rendszerekben van, mint a szuszpenziók és az anizotrop alakú
részecskéket tartalmazó kolloid oldatok. Ebben az esetben az effektus a
sebességgradiensnek a folyadékban szuszpendált részecskékre gyakorolt
orientáló hatásával van kapcsolatban. Az egyenletes forgásnak nincs ilyen
orientáló hatása, ezért az adott esetben , és így a ( (102,2))
kifejezésben az utolsó tagot elhagyhatjuk. A -et tartalmazó tag által leírt
effektust Maxwell-effektusnak nevezzük.

Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a ( (102,2)) kifejezésben a -t
tartalmazó tag nem tesz eleget a kinetikus együtthatók általánosított
szimmetriaelvének , amely szerint az  összefüggésnek
kellene fennállnia (mivel  időtükrözéskor előjelet váltó paraméter). Ez
azonban nem is szükséges. Arról van ugyanis szó, hogy ennek az elvnek a
levezetése feltételezi, hogy a vizsgált együtthatókkal leírt folyamatok az
energiadisszipáció kizárólagos forrásai a rendszerben. Az adott esetben
azonban a hullám változó elektromágneses terében fellépő disszipációval
együtt a disszipációnak még egy más forrása is van, amely semmiféle
kapcsolatban sincs a térrel. Ez a folyadék inhomogén áramlásában fellépő
belső súrlódás. Az általánosított szuszceptibilitás elméletének
szempontjából a  tag a rendszer válaszát nemlineáris kölcsönhatásra írja
le, azaz az  térerősség és a sebességgradiens együttes járuléka az
indukcióhoz.[324] A folyadéknak mint egésznek az egyenletes forgása
viszont nem függ össze kiegészítő disszipációval; ezért az ilyen forgásra is
megmaradó -tes tag a ( (102,2)) kifejezésben eleget tesz a
szimmetriaelvnek: .

Feladat

Határozzuk meg egy olyan hullám polarizációs síkjának elfordulását, amely
a forgó dielektromos, test tengelyével párhuzamosan terjed!



Megoldás. A feladatot a girációs vektor meghatározására vezetjük vissza,
amely additíven tevődik össze két részből: a permittivitás diszperziójának
megváltozásából eredő ( (102,3)) hozzájárulásból, és a „kinematikai”
részből, amely a ( (76,10))–( (76,11)) összefüggésekben szereplő
sebességek jelenlétével van kapcsolatban; ez utóbbi részt kell kiszámítani.
A

11.86. egyenlet - (1)

Maxwell-egyenletekben -t és -t a ( (76,10))–( (76,11))összefüggéseknek
megfelelően ( ) -vel és -val fejezzük ki, ezután transzformáljuk
őket, alkalmazva az első egyenletre a rotáció operációt, és felhasználva a
többi egyenletet. Így kapjuk, hogy

11.87. egyenlet - (2)

(itt most -t írunk  helyett, amit írnunk kellene, hogy összhangban
maradjunk a paragrafusban levő jelölésekkel); mivel az összes formula csak

-ben első rendig érvényes, ezért a magasabbrendű tagokat elhagytuk.

A ( (102.1.2)) egyenletben levő két utolsó tag adja a keresett effektust.
Fejtsük ki ezen tagokat, beírva a  összefüggést; ekkor

E differenciálások elvégzése után az összes fennmaradó mennyiség
koordinátafüggése az  tényezőkben van és  (a feladat feltétele
szerint). Végül, megjegyezve, hogy a  szerinti nulladik közelítésben a
szokásos  és a  összefüggések érvényesek, némi
számolás után a ( (102.1.2)) egyenletet a következő alakra hozhatjuk:



vagy

11.88. egyenlet - (3)

ahol , és  a törésmutató a forgó testben. Ha a ( (102.1.3))
egyenletetösszehasonlítjuk a ( (101,11))és a ( (101,17)) egyenletekkel,
kapjuk, hogy a girációs vektorban a keresett „kinematikai” járulék

(E. Fermi , 1923). A hullám polarizációs síkjának elfordulását a

összegvektor határozza meg. Megjegyezzük, hogy a nagyfrekvenciájú
határesetben, amikor az anyagban lévő atomi elektronokat szabódnak
tekinthetjük, -t a ( (78,1)) kifejezés adja meg, és a zárójelben levő első két
tag egymást kiejti.

 

[323] Ebben az összefüggésben hangsúlyozzuk, hogy a zérustól különböző
 együttható mára klasszikus (nem kvantumos) elméletben is

megjelenhet. A klasszikus elmélet keretei között ismert állítás, hogy a
testek termodinamikai tulajdonságai függetlenek az egyenletes forgásnál
fellépő Coriolis-erőktől (lásd V. 34. §.), csak a statisztikusan egyensúlyi
sajátságokra vonatkozik. A permittivitás azonban  esetén a testek
nemegyensúlyi kinetikus sajátosságait jellemzi.



[324] Elvben léteznek más, hasonló típusú effektusok is. Így például olyan
vezető közegben, amelynek nincs inverziócentruma,  vagy 
alakú pszeudotenzor tagok létezése is megengedett -ban, ahol  és 
külső állandó terek (N. B. Baranova, Jn. V. Bogdanov , B. Ja. Zeldovics
1977). Lényeges, hogy ezek a tagok, amelyek formálisan sértik a
szimmetriaelvet, csak olyan vezető közegben lehetségesek, ahol az állandó
elektromos tér kiegészítő disszipációra vezet.



12. fejezet - XII. fejezet TÉRBELI
DISZPERZIÓ

103.§. Térbeli diszperzió
Az anyag dielektromos tulajdonságainak tárgyalásakor eddig azt tételeztük
fel, hogy a  indukció értékét az  elektromos térerősség
ugyanabban az  térbeli pontban vett, és – diszperzió esetén – nemcsak
ugyanabban, hanem az összes megelőző  időpillanatban érvényes
értékei határozzák meg. Ilyen feltételezés nem minden esetben érvényes.
Általános esetben  értéke az  pont körüli valamilyen térbeli
tartomány  értékeitől függ. Ekkor  és  lineáris kapcsolatát a

12.1. egyenlet - (103,1)

alakban írhatjuk, amely a ( (77,3)) kifejezés általánosítása, és amely rögtön
olyan alakban áll előttünk, ahogyan az anizotrop közegekre is vonatkozik.
Az ilyen, nem lokális kapcsolat , ahogy mondani szokták, a térbeli
diszperzió megnyilvánulása (ilyen vonatkozásban a S.77. §-ban vizsgált
szokásos diszperziótidő- vagy frekvenciadiszperziónak nevezik). A tér
monokromatikus komponenseire, amelyeknek -től való függését az 
szorzó adja, ez az összefüggés a következő alakot ölti:

12.2. egyenlet - (103,2)



Rögtön megjegyezzük, hogy az esetek többségében a térbeli diszperzió
sokkal kisebb szerepet játszik, mint az időbeli. Arról van szó, hogy
szokásos dielektrikumoknál az integráloperátor  magja az  atomi
méreteknél nem sokkal nagyobb  távolságokon már lényegesen
csökken. Ebben a fejezetben, az előzőekhez hasonlóan, a fizikailag
infinitezimális elemi térfogatokra átlagolt makroszkopikus tereket
vizsgáljuk. Ezeknek a tereknek definíció szerint csak keveset szabad
változniuk az  távolságokon. Első közelítésben ekkor az 
mennyiséget a ( (103,1)) kifejezésben kiemelhetjük a  szerinti
integrálból; ennek eredményeképpen a ( (77,3)) összefüggést kapjuk vissza.
Ilyen esetekben a térbeli diszperzió csak kis korrekcióként jelentkezik. Ezek
a korrekciók azonban, mint látni fogjuk, fizikailag minőségileg új
jelenségekhez vezethetnek, és ezért lényegesek lehetnek.

Más helyzet állhat elő vezető közegekben (fémek, elektrolitoldatok és
plazma): a szabad áramhordozók mozgása olyan, nem lokális jelenségre
vezet, amely az atomi méretekhez képest nagy távolságokra terjedhet ki.
Ilyen esetekben már a makroszkopikus elmélet keretei között is jelentős
térbeli diszperzió léphet fel.[325]

A térbeli diszperzió megnyilvánulása még az elnyelési vonalak Doppler-
féle kiszélesedése gázban. Ha a nyugvó atomnak  frekvencián
elhanyagolható szélességű elnyelési vonala van, akkor mozgó atom
esetében ez a frekvencia a Doppler-effektus következtében -vel
változik, ahol  az atom sebessége . Ez a gáznak mint egésznek az
elnyelési spektrumában a  vonalszélesség megjelenéséhez vezet,
ahol  az atomok termikus átlagsebessége. Az ilyen kiszélesedés azt
jelenti, hogy a gáz permittivitásának jelentős térbeli diszperziója van, ha 

.

A ( (103,1)) egyenlet alakjával kapcsolatban a következő megjegyzést kell
tennünk. Semmiféle térbeli vagy időbeli szimmetriameggondolás nem
zárhatja ki a dielektrikum elektromos polarizációjának lehetőségét változó
inhomogén mágneses térben. Ezzel kapcsolatban felmerülhet a kérdés, nem
kell-e kiegészítenünk a ( (103,1)) vagy a ( (103,2)) egyenlőség jobb oldalát
egy mágneses teret tartalmazó taggal. Valójában ez nem szükséges. Arról
van szó, hogy az  és  tereket nem szabad teljesen függetlennek



tekinteni: ezek (monokromatikus esetben) a  egyenlettel
kapcsolódnak egymáshoz. Ezen egyenlőség következtében -nek -től
való függését úgy tekinthetjük, mint az  térbeli deriváltjaitól való függést,
azaz mint a nemlokalitás egyik megnyilvánulását.

A térbeli diszperzió figyelembevételekor célszerű, ha az elmélet
általánosságát nem korlátozzuk, és ezért a Maxwell-egyenleteket a

alakban írjuk fel, nem vezetve be a  átlagos mágneses térerősséggel
együtt még egy másik  mennyiséget is. Ugyanakkor, a mikroszkopikus
áramok átlagolásának eredményeképpen keletkező összes tagot 
definíciójába foglaljuk bele. Az átlagos áram korábban használt felosztása a
( (79,3)) szerinti két részre általában nem egyértelmű. Ha nincs térbeli
diszperzió, akkor ezt a felosztást az a feltétel rögzíti, hogy  az -vel
lokális kapcsolatban álló elektromos polarizáció. Ha nincs ilyen kapcsolat,
célszerűbb azt feltenni, hogy ,  és

12.3. egyenlet - (103,5)

A Maxwell-egyenletek ( (103,3))–( (103,4)) alakú felírása éppen ennek felel
meg.[326]

A ( (103,2))-ben szereplő integráloperátor magját megadó  tenzor
komponensei kielégítik az

12.4. egyenlet - (103,6)



szimmetria-összefüggéseket. Ez ugyanolyan megfontolásokból következik,
mint amilyeneket a S.96. §-ban végeztünk az  tenzor esetében. A
különbség csak az, hogy az ,  indexek felcserélése az általánosított
szuszceptibilitásokban , ami mind az ,  tenzorindexek, mind az és 
pontok felcserélését jelenti, most az  függvényekben vezet a
megfelelő argumentumok felcseréléséhez.[327]

Az alábbiakban egy végtelen, makroszkopikusan homogén közeget
vizsgálunk. Ebben az esetben a ( (103,1)) vagy a ( (103,2)) egyenletekben
szereplő integráloperátor magja csak a  különbségtől függ. A  és

 függvényeket ekkor célszerű nemcsak idő szerint, hanem koordináták
szerint is Fourier-integrálba fejteni, és olyan síkhullámok összességeként
előállítani, amelyeknek -től és -től való függését az 
tényező adja meg. Ilyen hullámokra  és  kapcsolata a következő alakot
ölti:

12.5. egyenlet - (103,7)

ahol

12.6. egyenlet - (103,8)

Ilyen leírásban a térbeli diszperzió a dielektromos tenzor hullámvektortól
való függését jelenti.

Az  „hullámhossz” meghatározza azokat a távolságokat, amelyeken
belül a tér lényegesen változik. Ezért azt mondhatjuk, hogy a térbeli
diszperzió az anyag makroszkopikus tulajdonságainak az elektromágneses
tér térbeli inhomogenitásától való függésének a kifejezése, hasonlóan
ahhoz, ahogyan a frekvencia diszperzió kifejezi a tér időbeli
megváltozásától való függését.  esetén a tér homogén lesz, aminek
megfelelően  tart a szokásos  dielektromos tenzorhoz.[328]



A ( (103,8)) definícióból látható, hogy

12.7. egyenlet - (103,9)

ami a ( (77,7))összefüggés általánosítása. A ( (103,6)) szimmetria az 
 függvényekkel felírva most az

12.8. egyenlet - (103,10)

összefüggést adja, amelyben explicite feltüntettük a  paramétert – a külső
mágneses térerősséget, ha ilyen egyáltalán van. Ha a közegnek inverziós
centruma van, akkor az  komponensek a  vektor páros függvényei; az
axiális vektor viszont az inverzió során nem változik, ezért a ( (103,10))
egyenlet ekkor

12.9. egyenlet - (103,11)

A térbeli diszperzió nincs hatással a disszipációs energia( (96,5))
formulájának a levezetésére. Ezért azt a feltételt, hogy nincs elnyelés, mint
korábban is, az  tenzor hermitikus volta fejezi ki.

Térbeli diszperzió esetében a permittivitás még izotrop közegben is tenzor
(és nem skalár): a kitüntetett irányt a hullámvektor hozza létre. Ha a közeg
nem csak izotrop, hanem inverziós centrum is van, akkor az  tenzort csak
a  vektor komponenseiből és a  egységtenzorból képezhetjük; ha nincs
szimmetriacentrum, akkor még az  antiszimmetrikus egységtenzort
tartalmazó tag is számításba jöhet (lásd a S.104. §-t). Egy ilyen tenzor
általános alakja:

12.10. egyenlet - (103,12)



ahol és  csak a hullámvektor abszolút értékétől (és -tól) függ. Ha az
térerősség a hullámvektor irányába mutat, akkor az indukció ; ha
pedig  merőleges -ra, akkor . Ennek megfelelően az és 
mennyiségeket longitudinális , illetve transzverzális permittivitásnak
nevezik.  esetén a ( (103,12)) kifejezésnek az értékhez kell
tartania, amely nem függ  irányától; ezért világos, hogy

12.11. egyenlet - (103,13)

Az izotrop közeg elektromágneses tulajdonságainak leírása az és 
dielektromos állandók segítségével megfelel a ( (103,3))–( (103,4)) alakban
ábrázolt Maxwell-egyenleteknek. Azonban  esetén, amikor a térbeli
diszperzió eltűnik, visszatérhetünk az és állandók segítségével való
leírásához. Ezért ezek, valamint az előbbi mennyiségek között
meghatározott kapcsolat létezik (lásd az 1. feladatot).

A ( (103,8)) és a ( (77,5)) formulák közötti analógia lehetővé teszi, hogy 
 minden komponensére mint az  komplex változójú függvényére

átvigyük az analitikus tulajdonságok vizsgálatából a S.77. §- és S.82. §-ban
kapott eredményeket. Ezek olyan analitikus függvények, amelyeknek
nincsenek szingularitásaik a felső  félsíkon, és (minden rögzített  érték
mellett) kielégítik a Kramers– Kronig-féle diszperziós relációkat. Ugyanez
vonatkozik a ( (103,12)) kifejezésben szereplő  és 
függvényekre is. Emellett figyelembe kell venni, hogy az  függvény 
mellett  esetén nem tart a végtelenhez még vezető közegben sem, és
ezért az a levonás, amely szükséges volt a ( (82,9)) formula levezetésekor,
itt fölösleges. Az, hogy egy vezetőnél  esetén  végtelen lesz, a
sztatikus tér homogenitásával  függ össze.

Az elektromos tér idő szerint átlagolt energiasűrűségét (a S.80. §-ban
kifejtett értelmezéssel) térbeli diszperzióval rendelkező átlátszó közegben, a
korábbi, ( (96,6)) formula adja meg. Mivel most , így



12.12. egyenlet - (103,14)

(itt és  komplex alakban írandó). Az energiaáram sűrűségében viszont
ilyen közegben egy kiegészítő tag jelenik meg:

12.13. egyenlet - (103,15)

Ez az összefüggésa ( (80,11)) levezetésének általánosításával látható be:
olyan hullámot kell tekinteni amely el van kenve mind egy kis
frekvenciaintervallumra, mind a hullámvektor iránya szerint (lásd a 2.
feladatot).

Feladatok

1. Keressük meg az ,  függvények és az , 
függvények határértékei közötti kapcsolatot, amikor .

Megoldás. Hasonlítsuk össze a  átlagos mikroszkopikus áram kifejezéseit
a ( (103,5)) és a ( (79,3)) alakban! Monokromatikus tér esetén az első
esetben

és a másodikban:

Ha a ( (103,12)) egyenletből -t az első kifejezésbe, valamint a
Maxwell-egyenlet szerinti  mennyiséget a másodikba



helyettesítjük és a két kifejezést (  mellett) egyenlővé tesszük
egymással, kapjuk az

egyenlőséget, ami a  tényezőt tartalmazó tagok összehasonlításából
adódik. A már ismert ( (103,13)) egyenlőséggel együtt ez az egyenlőség
határozza meg a keresett megoldást.

2. Vezessük le a ( (103,15)) formulát az idő szerint átlagolt energiaáram-
sűrűségre, térbeli diszperzióval rendelkező közegben !

Megoldás. Induljunk ki, mint ahogyan a S.80. §-ban is, a ( (80,2))
egyenlőségből. Ha itt úgy vesszük, hogy  (összhangban a ( (103,3))–(
(103,4)) téregyenletek szerinti leírással), továbbá minden mennyiséget
komplex alakban írunk fel, és elvégezzük az idő szerinti átlagolást, akkor

12.14. egyenlet - (1)

Vizsgáljunk egy közel monokromatikus síkhullámot , amelyben

ahol  egy térben és időben lassan változó függvény. A 
deriváltat írjuk  alakban, bevezetve az

12.15. egyenlet - (2)

operátort; ennek az operátornak a hatása a térben és időben szigorúan
monokromatikus hullámra:



-et az idő és a koordináták szerint Fourier-integrálba fejtjük, vagyis
az

alakú komponensek szuperpozíciójaként állítjuk elő, ahol , .
Ezután úgy járunk el, mint a ( (80,10)) formula levezetésekor. A ( (103.2.2))
operátorral hatva az

függvényre, írhatjuk

Elvégezve a Fourier-komponensek inverz összegezését, majd alkalmazva az
 helyettesítést és elhagyva a 0 indexet  és 

mellől, kapjuk:

12.16. egyenlet - (3)

Ez a kifejezés a ( (80,10))-től a szögletes zárójelben levő második tagban
különbözik. A ( (103.2.3)) kifejezést az ( (103.2.1)) egyenletbe
helyettesítve, az utóbbit az energiamegmaradást kifejező

alakra hozhatjuk a ( (103,14))–( (103,15)) összefüggésekből vett -val,
illetve -sel.



 

[325] Izotrop vezető közeg esetén a térbeli diszperzió elhanyagolásának a
feltételei különbözőek lehetnek a transzverzális és a longitudinális
permittivitásra nézve. Az első esetben az a jellegzetes  távolság, amelyen
belül a ( (103,2))-ben szereplő integrál magja nullától különbözik, a 
vagy az  mennyiségek közül a kisebb, ahol  az áramhordozók átlagos
sebessége és  az átlagos szabad úthosszak. A longitudinális permittivitásra
vonatkozó  ugyanakkor a  vagy az  értékek kisebbikével
egyezik meg (ez utóbbi hosszúság az a távolság, amelyet az áramhordozó a
tér irányában  idő alatt megtesz a diffúzió következtében;  a
diffúziós együttható). A térbeli diszperzió elhanyagolható lesz, ha .

[326] Magától értetődően, nemferromágneses anyagokról van szó.
Hangsúlyozzuk, hogy a továbbiakban csak végtelen, homogén közegeket
vizsgálunk, és az egyenletek határfeltételeinek vizsgálatától eltekintünk: A
mondottak fényében némileg más szempontból is tekinthetjük azt a S.79. §-
ban megfogalmazott állítást, hogy a  mágneses permeabilitás értelmét
veszti az optikai frekvenciák tartományában. Ebben a tartományban az 1-től
különböző mágneses permeabilitással összefüggő effektusok általában
megkülönböztethetetlenek a permittivitás térbeli diszperziójának
effektusaitól.

[327] Mint mindig, ha a test külső mágneses térben van, vagy mágneses
szerkezete van, a kinetikus együtthatók általánosított szimmetriaelvének
alkalmazásakor a ( (103,6)) összefüggés jobb oldalát most is ellentétes
előjelű mágneses térrel, vagy pedig az időtükrözött szerkezetre kell venni.

[328] Pontosabban, a -tól való függés , esetén tűnik el, ahol  annak
a tartománynak a mérete, amelyen belül  lényegesen különbözik
nullától.



104.§. Természetes optikai aktivitás
Ha a térbeli diszperzió gyenge, akkor az  tenzort  hatványai
szerint sorbafejthetjük. A szokásos, kondenzált dielektromos közegekre
vonatkoztatva ez  hatványok szerinti sorfejtés, ahol  az atomi méret, 
a tér hullámhossza.

Az elsőrendű tagokig bezárólag, a sorfejtés

12.17. egyenlet - (104,1)

alakú, ahol , és  egy harmadrendű, frekvenciától függő
tenzor (  esetén ennek a tenzornak a komponensei, amelyek nincsenek
kapcsolatban semmiféle  szerinti sorfejtéssel, állandóértékhez tartanak). A
( (104,1)) dielektromos tenzornak megfelelő kapcsolat és  között
monokromatikus  térben koordinátareprezentációban a következő
alakú:

12.18. egyenlet - (104,2)

Ha a ( (104,1)) összefüggésre a ( (103,10)) szimmetriakövetelményt
alkalmazzuk, kapjuk (ha nincs külső tér):

12.19. egyenlet - (104,3)

Ha nincs disszipáció, akkor az hermicitási feltételből . Ez a (
(104,3)) egyenlettel együtt adja, hogy . Így az a feltétel, hogy
nincs elnyelés, megköveteli a  tenzor valós voltát.



Ha követjük a S.97. §-ban bevezetett jelöléseket, és a síkhullám
hullámvektorát  alakban írjuk, akkor a ( (104,1)) kifejezés

12.20. egyenlet - (104,4)

alakú lesz.

A másodrendű, antiszimmetrikus  tenzor helyett vezessük be ennek
duálisát, a  axiális forgásvektort az

12.21. egyenlet - (104,5)

egyenletnek megfelelően, azaz -t írjuk az

12.22. egyenlet - (104,6)

alakban, amely formálisan megegyezik a S.101. §-ban használt kifejezéssel.
A különbség csak az, hogy ott a  vektor csak a közeg tulajdonságaitól (és
az alkalmazott mágneses tértől) függött, míg itt a girációs vektor a tér
hullámvektorától is függ. A ( (104,5))összefüggés szerint ennek a vektornak
a komponensei  komponenseinek lineáris függvényei:

12.23. egyenlet - (104,7)

Ha ezt az egyenletet a ( (104,5)) egyenletbe helyettesítjük, kapjuk, hogy

amiből, mivel  tetszőleges,



12.24. egyenlet - (104,8)

ez az összefüggés kapcsolatot teremt a harmadrendű  tenzor és a
másodrendű  pszeudotenzor[329] komponensei között.

A test konkrét kristálytani szimmetriája bizonyos korlátozásokat ró ki a 
(vagy ) tenzor komponenseire; speciálisan, ez arra az eredményre
vezethet, hogy az összes komponens azonosan nulla lesz. Így például a 
tenzor nem létezhet középpontosan szimmetrikus testeknél. Valóban,
amikor mind a három koordináta előjele megváltozik (inverzió), akkor a
harmadrendű tenzor (és ennek megfelelően a másodrendű pszeudotenzor)
összes komponense előjelet vált, míg a test szimmetriája alapján,
értéküknek ennél a transzformációnál változatlannak kell maradnia.

Azokról a testekről, amelyekre a  tenzor nullától különbözik, azt
mondjuk, hogy természetes optikai aktivitásuk van, vagy hogy természetes
girotrop testek . Így az optikai aktivitás létezése mindenesetre megköveteli,
hogy a testnek ne legyen szimmetriacentruma.

Először az izotrop testek természetes optikai aktivitását vizsgáljuk meg. Ha
egy folyadék (vagy gáz) olyan anyagból áll, amelynek nincsenek
sztereoizomerjei , akkor szimmetrikus lesz nemcsak bármely elforgatással,
hanem bármely, pontra vonatkozó tükrözéssel (inverzió) szemben is, így
természetes aktivitása nem lehetséges. Optikailag aktívak csak olyan
folyadékok lehetnek, amelyeknek két sztereoizomer alakjuk van, és a két
izomer különböző mennyiségben van jelen a folyadékban; a folyadéknak
ekkor nincs szimmetriacentruma.

Izotrop testben (és köbös rendszerű kristályokban is) a  pszeudotenzor
egy pszeudoskalárra vezethető vissza:

12.25. egyenlet - (104,9)



A pszeudoskalár olyan mennyiség, amely a koordináták tükrözésekor
megváltoztatja előjelét. Az anyag két sztereoizomerje az inverzió
operációjának eredményeként formálisan átmegy egymásba; ezért ezek 
értékeinek ellenkező előjele van.

Így egy optikailag aktív, izotrop testre girációs vektor , a , és a
hullám indukciója és elektromos térerőssége közötti kapcsolatot a

12.26. egyenlet - (104,10)

összefüggés adja meg. Mivel , ebből következik az is, hogy .
Más szavakkal: ilyen hullámban nemcsak a  indukció transzverzális (az 
irányhoz képest), mint minden közegben, hanem az  térerősség is.

Az  törésmutató megváltozása kicsi, amikor az anyag természetes
aktivitását figyelembe vesszük. Ezért ezen változás meghatározásakor a (
(104,10)) kifejezésben szereplő kis  tagba  írható.
Ekkor az  különbség kiszámításának a feladata formálisan a S.101. §-
ban vizsgált feladattal egyezik meg – ahol -nek a mágneses tér hatására
bekövetkező változását vizsgáltuk – azzal a különbséggel, hogy itt -nek
más a jelentése és mindig párhuzamos -nel (a  tengely a S.101. §-ban).
Ezért a ( (101,19)) formulával való analógia alapján közvetlenül írható,
hogy

12.27. egyenlet - (104,11)

Ennek a két értéknek olyan  (vagy ) vektorok felelnek meg, amelyek két
komponense között az arány (hasonlítsuk össze a ( (101,21)) képlettel:

12.28. egyenlet - (104,12)



azaz olyan hullámok, amelyek balra és jobbra cirkulárisan polarizáltak.
Megjegyezzük még azt is, hogy az  vektor abszolút értéke független az
irányától; ezért és az  sugárvektor irányai megegyeznek.

Látható, hogy a természetesen aktív izotrop test optikai tulajdonságai
hasonlóak az inaktív test mágneses térben szerzett tulajdonságaihoz: az
ilyen testnek cirkuláris kettős törése van, és amikor a testben lineárisan
polarizált hullám terjed, a hullám polarizációs síkja elfordul. A sugár
egységnyi úthosszára eső elfordulási szög .

Az anyag két sztereoizomer módosulatánál az  állandó előjele és ezzel
együtt az elfordulás iránya is ellentétes; ezzel kapcsolatban beszélhetünk
balra vagy jobbra forgató sztereoizomerekről .

Eltérően a polarizációs sík mágneses térben való elfordulásától, a
természetesen aktív anyagokban az elfordulás abszolút értéke és előjele
független a sugár terjedési irányától. Ezért ha egy lineárisan polarizált
fénynyaláb kétszer – oda és vissza –teszi meg ugyanazt az utat egy
természetesen aktív közegben, akkor a polarizációs sík végeredményben
változatlan marad.

Most áttérünk a természetesen aktív kristályok vizsgálatára. Itt nem adjuk
meg az összes lehetséges szimmetria rendszerezett elemzését (lásd az ezen
paragrafushoz tartozó feladatot). Megjegyezzük azonban, hogy míg a
szimmetriacentrum jelenléte a természetes aktivitást kizárja, a természetes
aktivitás lehetséges egy szimmetriasík vagy egy tükrözéses forgástengely
létezése esetén. Hangsúlyozzuk, hogy ennek megfelelően, a természetes
aktivitás létezésének feltétele kristályoknál nem egyezik meg azokkal a
feltételekkel, amelyek a kristályok létezését két tükörizomér (enantiomorf)
formában engedik meg; ez utóbbi feltétel szigorúbb, és előírja nemcsak a
középpontos szimmetria, hanem a szimmetriasíkok hiányát is. Így egy
kristály lehet optikailag aktív, és ugyanakkor megegyezhet saját
tükörképével.

Amikor egy természetesen aktív (egy vagy kéttengelyű) kristályban terjedő
fény hullámvektorának tetszőleges iránya van, akkor gyakorlatilag a
lineárisan polarizált hullámok közönséges kettős törésével van dolgunk; az
aktivitás figyelembevétele lényegében a szigorúan lineáris polarizációnak



elliptikus polarizációval való helyettesítésére vezet, ahol az ellipszis
tengelyeinek aránya elsőrendben kicsiny mennyiség. Az egyedüli kivételt
az optikai tengelyek irányai jelentik, amelyek mentén, ha az aktivitást nem
vesszük figyelembe, a Fresnel-féle egyenlet két gyöke megegyezik.
Ezekben az irányokban a kristályok természetes aktivitásának a jelensége
analóg az izotrop testek aktivitásával: elsőrendű cirkuláris kettős törés lép
fel, a lineárisan polarizált hullámok polarizációs síkjának megfelelő
elfordulásával. Ezek a jelenségek gyorsan eltűnnek, amint a hullámvektor
eltér az optikai tengely irányától.

Kristályokban a természetes aktivitás jelenségeinek kvantitatív
számításakor kényelmesebb, ha nem a -t fejezzük ki -vel, hanem az
inverz formulákat használjuk, azaz -t fejezzük ki -vel (mint ahogyan azt
a S.101. §-ban is tettük). Elsőrendű tagokig bezárólag:

12.29. egyenlet - (104,13)

ahol a  vektor a már korábban bevezetett  vektorral a

összefüggésben van (lásd a ( (101,9)) összefüggést). A fenti és a ( (101,7))
kifejezések formális egyezése következtében a ( (101,11))–( (101,12))
egyenletek is változtatás nélkül érvényesek maradnak. Ezekben az
egyenletekben  a  vektor  irányú komponense. Ha -t a

12.30. egyenlet - (104,14)

alakban írjuk (analógiában a ( (104,7))összefüggéssel), akkor ez a vetület a
következő kifejezéssel arányos:

12.31. egyenlet - (104,15)



Ez a kvadratikus alak határozza meg a természetesen aktív kristály optikai
tulajdonságait. Önmagában a  tenzornak nem kell feltétlenül
szimmetrikusnak lennie, azonban ha szimmetrikus és antiszimmetrikus
részre bontjuk, akkor a ( (104,15)) alak képzése során az antiszimmetrikus
rész kiesik. Ezért a természetesen aktív kristályok optikai tulajdonságainak
vizsgálatakor a  tenzor szimmetrikusnak tekinthető.

Feladat

Keressük meg azokat a korlátozásokat, amelyeket a kristályszimmetria ró ki
a  tenzor komponenseire!

Megoldás. Mindenféle forgással szemben a  pszeudotenzor valódi
tenzorként viselkedik. Speciálisan, egy másodrendűnél magasabb
szimmetriatengely jelenléte – mint a másodrendű valódi szimmetrikus
tenzor esetében is – a tengelyre merőleges síkban teljes izotrópiához vezet.
A  pszeudotenzor tulajdonságait tükrözéseknél az határozza meg, hogy
egy harmadrendű valódi tenzornak a duálisa: bármely tükrözésnél, amely
megváltoztatja a másodrendű valódi tenzor komponenseinek előjelét, 
megfelelő komponense változatlan marad és viszont. Így például a , 
,  komponensek előjelet váltanak az  síkra vonatkozó tükrözéskor, a 

,  komponensek pedig változatlanok maradnak.

A következőkben megadjuk a  tenzor el nem tűnő komponenseit minden
olyan kristályosztályra, amelyek megengedik a természetes aktivitást. A 
tengelyt a harmad-, negyed- vagy a hatod-rendű szimmetriatengely mentén
vesszük fel, vagy az egyedüli másodrendű tengely mentén (a , 
osztályokban), a  osztályban pedig a szimmetriasíkra merőlegesen.
Amikor három, kölcsönösen merőleges szimmetriatengely van, akkor a
koordinátatengelyek egybeesnek velük.

 osztály:  összes komponense.

 osztály: , , , ; az  és  tengelyek megfelelő
megválasztásával elérhető, hogy  nulla legyen.



 osztály: , ; az  és  tengelyek megfelelő megválasztásával
elérhető, hogy ezek közül az egyik nulla legyen.

 osztály:  (az  és  síkok a szimmetriasíkokkal egyeznek meg).

 osztály: , , .

, , , , ,  osztályok: , .

 osztály: , ; az  és  tengelyek megfelelő
megválasztásával ezek közül az egyik nullává tehető.

 osztály:  (az  és  tengelyek a függőleges szimmetriasíkokban
fekszenek).

,  osztályok: .

Megjegyezzük, hogy az  és a  osztályú egytengelyű kristályoknál a (
(104,15)) skalár nulla lesz, ha az  vektor a  irányba mutat, mivel .
Ez azt jelenti, hogy ezeknél a kristályoknál hiányoznak a természetes
aktivitási effektusok az optikai tengely irányában.

A  osztályú kéttengelyű kristályban az optikai tengelyek az egyik
szimmetriasíkban vannak. Az  vagy az  síkokban fekvő  vektorok
esetében azonban a ( (104,15)) skalár szintén nulla lesz, úgyhogy az optikai
tengely irányában itt szintén nincs effektus. Az egyetlen kristályosztály,
amely megengedi a polarizáció síkjának elfordulását az optikai tengely
mentén, és egyidejűleg tiltja az enantiomorfizmust , a  monoklin osztály.

 

[329] Komponensekben kiírva stb.



105.§. Térbeli diszperzió optikailag
inaktív közegekben
Azokban a kristályokban, amelyeknek szimmetriája nem engedi meg a
természetes optikai aktivitást, az  permittivitás  hatványai szerinti
sorfejtésének az állandó után következő első tagjai kvadratikusak lesznek.
Mint az a kristályoptikában szokásos, a további alkalmazás céljából
kényelmesebb, ha a sorfejtést az  inverz tenzorra írjuk fel. Ezt a
következő alakban írhatjuk:

12.32. egyenlet - (105,1)

A  tenzor a második indexpártian szimmetrikusnak tekinthető mivel a
 szimmetrikus kifejezéssel szoroztuk meg. A ( (103,10))összefüggés

értelmében viszont – a értéket véve – a  tenzor az első
indexpárjában is szimmetrikus:

12.33. egyenlet - (105,2)

A tenzornak azonban nem kell szimmetrikusnak lennie két indexpárja
felcserélésekor. Ha nincs elnyelés, akkor az  tenzor hermiticitásából és
szimmetrikus voltából következik, hogy a  tenzor valós, amit az
alábbiakban fel is teszünk.

Izotrop közegekre vonatkozóan a  tenzor csak az egységtenzorból
épülhet fel, azaz



a tenzor csak két független komponenst tartalmaz. Izotrop test esetén 
, és így a ( (105,1)) tenzor a következő alakot veszi fel:

12.34. egyenlet - (105,3)

összhangban a dielektromos tenzor térbeli diszperzióval rendelkező izotrop
közegre vonatkozó( (103,12))általános kifejezésével. A közegben a
hullámok terjedését a ( (97,21)) egyenletek határozzák meg. Amikor
azonban ezekbe az egyenletekbe a ( (105,3)) kifejezést behelyettesítjük, a 

-t tartalmazó anizotrop tag kiesik, mivel a és  vektorok ortogonálisak
a síkhullámban, azaz, a közeg – mint ahogyan az várható is – optikailag
izotrop marad.

Köbös kristályok esetében azonban a  tenzor már nem korlátozódik az
egységtenzorra. A kristálytani osztálytól függően, a tenzornak itt már három
vagy négy független komponense van. A térbeli diszperzió figyelmen kívül
hagyásával a köbös kristályok optikailag izotropak: a -ban kvadratikus
diszperzió figyelembevétele köbös kristályokban új tulajdonságnak, az
optikai anizotrópiának a megjelenéséhez vezet (H. A. Lorentz , 1878).

Köbös kristályban , és a ( (105,1)) sorfejtés az

12.35. egyenlet - (105,4)

alakot ölti. Ha ezt a kifejezést a ( (97,21)) egyenletbe helyettesítjük, kapjuk,
hogy

12.36. egyenlet - (105,5)



ahol , és az , ,  derékszögű koordináta-rendszer  tengelye a
hullámvektor irányába mutat. A ( (105,4)) sorfejtés értelmében ezekben az
egyenletekben a szögletes zárójelben levő második tagot kis korrekciónak
kell tekinteni (azt a különleges esetet, amikor  nulla lesz, lásd a
S.106. §-ban). Ekkor ebben a tagban -et -tel helyettesíthetjük:

12.37. egyenlet - (105,6)

Ezek az egyenletek ugyanolyan alakúak, mint a nem köbös kristályok
hullámegyenletei, amikor figyelmen kívül hagyjuk a térbeli diszperziót . Az
egyenletek determinánsa -ben kvadratikus egyenletet jelent, amely
meghatározza a megegyező  irányú, de különböző polarizációjú két
hullám törésmutatóit. Így köbös kristályban a térbeli diszperzió megszünteti
a polarizáció szerinti „elfajulást”, azaz a két hullám sebessége különbözővé
és irányfüggővé válik.

A S.84. §. végén már megemlítettük a longitudinális elektromágneses
hullámok létezésének a lehetőségét átlátszó izotrop közegben. Annak a
feltételnek a következetes megfogalmazása, amely az ezen hullámok
frekvenciája és hullámvektora közötti összefüggést meghatározza,
megköveteli a térbeli diszperzió figyelembevételét. Ez a feltétel:

12.38. egyenlet - (105,7)

Kis értékek esetén ennek az egyenletnek a megoldása:

12.39. egyenlet - (105,8)

ahol állandó, és  az a frekvenciaérték, amely mellett az 
permittivitás nulla lesz. A hullám terjedési sebessége,



12.40. egyenlet - (105,9)

arányos a hullámvektorral.

Feladat

Keressük meg a  tenzor komponensei közötti összefüggéseket köbös
rendszerű nem girotrop kristályok esetén!

Megoldás. A természetes girotrópia hiányzik a ,  és az 
kristályosztályokban.

A  és a , osztályokban válasszuk az , ,  tengelyeket a három
másodrendű szimmetriatengelynek megfelelően. A tenzor nullától
különböző komponensei:

Az  osztályban a három  tengely  tengellyé válik, ami a további, 
 összefüggésre vezet.



106.§. Térbeli diszperzió az
elnyelési vonal közelében
A két megelőző paragrafusban a térbeli diszperzió effektusait mint kis
korrekciót vizsgáltuk, ami rendszerint meg is felel a tényleges helyzetnek.
A dolog azonban megváltozik egy kristály keskeny elnyelési vonala
közelében, ahol a ( (84,7)) összefüggés szerint  hirtelen
megnövekszik. Ebben a tartományban a térbeli diszperzió figyelembevétele
minőségileg is megváltoztatja a képet.

Arról van szó, hogy a dielektromos tenzorban szereplő tagok kiegészítése 
hatványaival, megnöveli a  függést meghatározó algebrai diszperziós
egyenlet fokszámát. Ezért ennek formális megoldásakor újabb gyökök
lépnek fel. Az elnyelési vonaltól távol ezek a gyökök a nagy  értékek
tartományában fekszenek – azaz az elmélet alkalmazhatósági tartományán
kívül – ezért ezeket figyelmen kívül kell hagynunk. Az elnyelési vonal
közelében azonban dielektromos tenzor más kis  értékeknél is lényegesen
változik, és olyan kiegészítő gyökök léphetnek fel, amelyeknek valóságos
fizikai értelmük van, azaz új transzverzális hullámok jönnek létre.

Az egyszerűség kedvéért vizsgálatainkat izotrop közegekre korlátozzuk, és
először azzal az esettel foglalkozunk, amikor a közeg nem girotrop, és nincs
természetes optikai aktivitása (Sz. I. Pekar , 1957; V. L. Ginzburg , 1958).

Mint hogyan az előző paragrafusban már említettük, izotrop közeg a térbeli
diszperzió figyelembevétele mellett is optikailag izotrop marad. Ez azt
jelenti, hogy a transzverzális elektromágneses hullámok diszperziós
törvényét ilyen közegben a szokásos  egyenlet adja meg, ahol -on az

 transzverzális permittivitást kell érteni:

12.41. egyenlet - (106,1)



A S.103. §-ban említettük, hogy  és  mint a frekvencia
függvényei, ugyanazoknak a Kramers–Kronig-féle összefüggéseknek
tesznek eleget, mint a térbeli diszperzió nélküli esetben az  függvény.
Ezért állíthatjuk, hogy az elnyelési vonal közelében az  függvénynek
ugyanolyan alakja van mint a ( (84,7)) egyenletben, de az ott szereplő
állandók most -tól függenek; így a függvényt a következő alakban
írhatjuk fel:

Ha az  mennyiség viszonylag kicsi[330], akkor értelme lehet annak, hogy 
-ben a pólustaggal együtt figyelembe vegyük az állandó ( -tól független

tagot is); jelöljük ezt -val, és tegyük fel, hogy , azaz az elnyelési
vonaltól távol a közeg optikailag átlátszó. Az állandó és a pólustag -ben
való egyidejű figyelembevételének elméleti megengedhetősége
megköveteli, hogy ezek egymással összemérhetők legyenek az 

 frekvenciatartományban, ahol a póluskifejezés egyáltalán
alkalmazható; más szavakkal, az  egyenlőtlenségnek kell
fennállnia.

Mivel -ról a továbbiakban is feltesszük, hogy kicsi, ezért a függvényeket
 hatványai szerint sorbafejthetjük. Ekkor elegendő az  és 

mennyiségeket az ,  állandó értékekkel
helyettesíteni, a korrekciós tagot csak az  függvény sorfejtésében az 

 kis különbségben hagyva meg:

Ekkor a transzverzális permittivitás :

12.42. egyenlet - (106,2)



Megjegyezzük, hogy az  tartományban ez a kifejezés átmegy a nullán
mint a frekvencia függvénye;  esetén ez akkor megy végbe, ha 

. Mivel -nál az és  permittivitások
megegyeznek, ezért  a longitudinális hullám határfrekvenciája [ha ;
lásd ( (105,8))]. Az  függvény gyökének  esetén viszont nincs
közvetlen fizikai értelme.

A ( (106,1)) diszperziós egyenlet most a következő alakot ölti:

12.43. egyenlet - (106,3)

ahol bevezettük a  jelölést; ennek a mennyiségnek
kétféle előjele lehet. Az egyenlet megoldását úgy tekinthetjük, mint a
spektrum két ága metszésének az eredményét: az egyik a szokásos
fényhullám, amelyre , a másik egy olyan hullám, amelyre 

és amely a permittivitás pólusával van kapcsolatban. Ezeket
az ágakat az58. ábrán központozott egyenesekkel ábrázoltuk. Ezen ágak
„kölcsönhatása”, amelynek erejét az  mennyiség határozza meg, a
vonalak széttolódásához vezet.[331]

58. ábra.

Az fig58. ábrán a folytonos vonalak sematikusan mutatják az 
függéseket a ( (106,3)) egyenlet gyökeire; a szaggatott vonalak az 
függvények, a térbeli diszperzió figyelembevétele nélkül . A
közegben terjedő hullámoknak természetesen csak a pozitív  gyökök
felelnek meg.[332]  esetén az fig58. a) ábra felső kihúzott folytonos
görbéje benyomul az  tartományba, és létrehoz itt egy olyan
kiegészítő hullámot, amely a térbeli diszperzió figyelembevétele nélkül nem
létezhetne;  setén a közegben két különböző elektromágneses hullám
terjedése lehetséges. Az fig58. b) ábrán a görbék az  függést a 
esetre ábrázolják. Az



koordinátákkal jellemzett  ponttól balra (ez az a pont, amelyben 
, és a két gyök megegyezik) két pozitív gyök van, és a

közegben két különböző hullám terjedhet. Ugyanez vonatkozik az

koordinátájú  pont és az  pont közötti tartományra.

Ha az  mennyiség nem eléggé kicsi, a ( (106,2)) egyenletben szereplő
állandó tag megtartása szigorúan véve nem következetes. Ha elhagyjuk ezt
a tagot (azaz, ha a felírt képletekben ), akkor olyan képhez jutunk,
amely abban különbözik az fig58. ábrától, hogy valamennyi görbe
vízszintes aszimptotája maga az abszcissza lesz (az  egyenes helyett).
Az  tartomány ekkor vizsgálódásunkon kívül esik.

Most rátérünk az elnyelési vonalak közelében fellépő helyzet vizsgálatára
girotrop közegben (V. L. Ginzburg , 1958).

A térbeli diszperziót figyelmen kívül hagyó  permittivitást
póluskifejezés alakjában írjuk:

12.44. egyenlet - (106,4)

Most nem tételezzük fel az  együtthatóról, hogy kicsi, ennek
megfelelőenállandó tagot nem írunk. Az és  közötti összefüggésre az 

 inverz tenzorral kifejezett ( (104,13)) alakú képletet kell
fölhasználni. Izotrop közegben

12.45. egyenlet - (106,5)



ahol az optikai aktivitás vektorát  alakban írtuk. Az elnyelési vonal
közelében az  tenzor komponensei egyszerűen a nullán mennek át, és így
semmiféle ok sincs ami a tenzor hullámvektor szerinti sorfejtésének
konvergenciáját megzavarná.

A diszperziós egyenlet

12.46. egyenlet - (106,6)

ahol  (lásd a ( (101,12)) egyenletet). Ha ide a ( (106,4)) kifejezésből
vett -t helyettesítjük, akkor a következő egyenletet kapjuk:

12.47. egyenlet - (106,7)

59. ábra.

Az 59. ábrán folytonos vonalak mutatják sematikusan ezen egyenlet 
gyökeinek függését -tól. Az egyik gyök  és  esetén is
létezik, ahol a térbeli diszperzió figyelembevétele nélkül -nek nincsenek
valós értékei (a szaggatott görbe az fig59. ábrán az  függvény). A két
másik gyök csak  esetén létezik, az  ponttól balra, amelyben



Az  és az  függvények görbéi az  vonal fölött haladnak, az 
 függvény görbéje pedig alatta. Ezért, amint ez világos a hullám 

indukcióját meghatározó ( (101,11)) egyenletekből, a 2 és 3 hullámnak
egyfajta előjelű cirkuláris polarizációja van, az 1 hullámnak pedig ezzel
ellenkező előjelű.

Végül hangsúlyozzuk, hogy a permittivitásra vonatkozó ( (106,2)) és (
(106,4)) formulák, valamint az ezeken alapuló eredmények is csak olyan
frekvenciákra alkalmazhatók, amelyek eléggé távol vannak a vonal
centrumától, azaz amelyekre , ahol  a vonalszélesség. 

 esetén figyelembe kell venni az elnyelést, azaz a permittivitás
képzetes részét is. Ez lényegesen megváltoztathatja a vázolt képet.

 

[330] Például, valamilyen közelítő kiválasztási szabály következtében, amely
az  értékét meghatározó mátrixelemeket csökkenti.

[331] A mikroszkopikus elméletben a dielektromos állandó pólusa a
dielektrikumban fellépő elemi Bose-gerjesztések, az excitonok létezését
juttatja kifejezésre. A  állandó előjele megegyezik az exciton effektív
tömegének az előjelével (lásd IX. 66. §.). A hullámok spektrumának
megfelelő ágát excitonágnak nevezik. A két ág virtuális átmetszése
közelében levő spektrumtartományt polarontartománynak hívják.

[332] A szemléletesség kedvéért az ábrán a negatív gyököket is ábrázoltuk.
Emlékeztetünk arra, hogy  tiszta képzetes értékei olyan hullámoknak
felelnek meg, amelyekre nézve a közeg nem átlátszó (jóllehet, elnyelés nem
történik); azt mondhatjuk, hogy a hullám teljesen visszaverődik a közegről.



13. fejezet - XIII. fejezet
NEMLINEÁRIS OPTIKA

107.§. Frekvenciatranszformáció
nemlineáris közegekben
Az elektromágneses hullámok terjedésének az előző fejezetekben kifejtett
elmélete azon a feltételezésen alapult, hogy az elektromos tér 
indukciójának és  térerősségének a kapcsolata lineáris. Ez a közelítés
elegendően nagy pontossággal érvényes, ha (mint ez gyakorlatilag lenni
szokott) az  térerősség kicsi az atom belsejében fellépő terek jellemző
térerősségéhez képest. De még ezen feltételek mellett is a  függésben
jelenlevő kis, nemlineáris korrekciók minőségileg új effektusokhoz
vezetnek és ezért lényegesek lehetnek.

Egy nemlineáris közeg legfontosabb sajátsága, hogy benne új
frekvenciákkal keletkeznek rezgések. Így, ha egy ilyen közegre egy 
frekvenciájú monokromatikus hullám esik be, a közegben való terjedése
során  frekvenciájú hullámok gerjesztődnek, ahol  egész szám. Ha
eredetileg  és  frekvenciájú monokromatikus jelek összessége van
jelen, akkor idővel  kombinációs frekvenciák is keletkeznek – és
így tovább.

Ha a közeg nem disszipatív, akkor a frekvenciatranszformáció folyamata
nagyon általános összefüggéseknek tesz eleget, az összes frekvenciákon
vett rezgések teljes energiájának nyilvánvaló megmaradásán kívül. Itt
feltesszük, hogy a nemlinearitás gyenge; a feltevés értelmét az alábbiakban
pontosítjuk.

A keresett összefüggések származtatása és értelmezése kvantumos
szempontból a legvilágosabb és mi is ebből indulunk ki. A meggondolások
egyszerűsítése végett feltesszük, hogy a rendszer összes frekvenciáját két,



közös mérték nélküli  és  alapfrekvencia lineáris kombinációjaként
adhatjuk meg:

13.1. egyenlet - (107,1)

ahol ,  pozitív vagy negatív egész számok. A közegben a sugárzás teljes
energiáját az összes kvantum energiájának összegeként írhatjuk:

ahol  az  frekvenciájú kvantumok száma. Az összegzést az összes
olyan ,  számra kell elvégezni, amelyekre  (mivel fizikai
értelme természetesen csak a pozitív frekvenciáknak van).

A frekvenciatranszformáció folyamatai idővel az  számok
megváltozásához vezetnek a teljes energia megmaradása mellett. Ezért

Mivel azonban a feltételezések szerint  és  nem összemérhető, és a
kvantumok száma, valamint e számok változásai egész számú
mennyiségek,[333] így ez az egyenlőség megköveteli, hogy a két
összeadandó egyenként legyen nulla:

13.2. egyenlet - (107,2)

A kvantumok számai helyett bevezetjük a megfelelő intenzitásokat, azaz a
megfelelő frekvenciájú sugárzás  teljes energiáját:

13.3. egyenlet - (107,3)



Ekkor a ( (107,2))összefüggések a következő alakot öltik:

13.4. egyenlet - (107,4)

Itt ki kell emelnünk egy körülményt, ami különösen szemléletes a rezgések
klasszikus képe alapján. Az  energia időbeli változásáról beszélve, csak
ennek a változásnak a szisztematikus menetét vesszük figyelembe; más
szavakkal, azt az energiát vizsgáljuk, amely az és  periódusokhoz
képest nagy időintervallumokra van átlagolva (amit az  fölötti vonás
jelöl a ( (107,4)) egyenletekben). Éppen itt van szükség arra, hogy a
nemlineáris effektusok gyengék legyenek: a gerjesztett rezgések belőlük
eredő szisztematikus növekedésének jellegzetes  ideje nagy kell, hogy
legyen az említett periódusokhoz képest. Csak ilyen feltételek mellett lehet
értelme annak, hogy az olyan  intervallumok szerintátlagolt
mennyiségek időbeli menetét vizsgáljuk, amelyekre

A ( (107,4)) egyenlőségek éppen a keresett összefüggések, és Manley–
Rowe-tétel néven ismertek (J. M. Manley , H. E. Rowe , 1956)[334]. Az van
még hátra, hogy ezeknek az egyenlőségeknek határozottabb alakot adjunk,
megszabadulva az  korlátozástól az összegzéseknél. Ezt könnyen
elérhetjük, ha megjegyezzük, hogy minden ,  számpárnak, amelyre 

, megfelel egy ,  számpár, amelyre a frekvencia negatív,
ugyanolyan  mellett. Ha definíció szerint

13.5. egyenlet - (107,5)

és az összegzést -től -ig kiterjesztjük az összes egész számra,
csupán megkettőzzük a szummákat, ami nem sérti nulla voltukat. Ezután



még egy egyszerűsítést hajthatunk végre. ( (107,4)) első egyenletében az 
szerinti összegzést szétvágjuk két részre, 0-tól -ig és -től 0-ig, és
ebben a második részben -et és -et -melés -nel cseréljük fel,
és analóg transzformációt végzünk ( (107,4)) második egyenletében az 
szerinti összegzésben. Végeredményben kapjuk, hogy

13.6. egyenlet - (107,6)

A tétel általánosítása arra az esetre, amikor a kiinduló, közös mérték nélküli
frekvenciák száma kettőnél nagyobb, nyilvánvaló.

A rezgő rendszer konkrét tulajdonságai megtilthatják a
frekvenciatranszformáció egyik vagy másik folyamatát. A ( (107,6))
egyenletekben levő összegzéseket gyakorlatilag csak a megengedett
folyamatokra kell elvégezni.

Így például a legegyszerűbb esetben, amikor a rendszer csak az 
kombinációs frekvencia keltését engedi meg, az ,  számok csak a 0 és 1
értékeket veszik föl, és kapjuk, hogy

13.7. egyenlet - (107,7)

Ezeknek az egyenleteknek az értelme nyilvánvaló: a és  kvantumok
számának csökkenése egyenlő a keltett  kvantumok számának a
növekedésével.

 

[333] Egész számú mennyiségek változási sebességeinek felírása deriváltak
alakjában természetesen csak formális jellegű.



[334] Ennek kvantumos értelmezésére M. T. Weiss mutatott rá 1957-ben.



108.§. A nemlineáris dielektromos
tenzor
Gyenge nemlinearitás esetén a -nek -től való lineáris függéséhez járuló
első korrekció a térerősségben kvadratikus. Időbeli diszperzió[335]

felléptekor tetszőleges anizotrop közegben ezt a nemlinearitást a

13.8. egyenlet - (108,1)

kifejezéssel írhatjuk le, amely analóg a ( (77,3)) kifejezéssel. Magától
értetődik, hogy egy ilyen tag létezése határozott korlátozásokat szab ki a
közeg feltételezett szimmetriájára. Így például ez a tag hiányzik ha a közeg
a középpontos tükrözéssel szemben invariáns.

Jóllehet, a következőkben tipikusként éppen az -ben kvadratikus (
(101,8)) alakú tagot fogjuk vizsgálni, szükséges megjegyeznünk, hogy
másodrendű közelítésben a  elektromos indukció  és 
komponenseiben bilineáris, valamint -ban kvadratikus tagokat is
tartalmazhat; ezek a tagok azonban rendszerint kisebb szerepet játszanak, és
ezeket nem fogjuk vizsgálni. Szintén nem fogjuk tárgyalni a  mágneses
indukciónak -tól való nemlineáris függését, tekintettel a  függéssel
kapcsolatos analógiára.

Vezessük be az

13.9. egyenlet - (108,2)



mennyiséget, amelyet kézenfekvőmásodrendű nemlineáris dielektromos
tenzornak nevezni (analógiában a ( (77,5)) alakú kifejezés által
meghatározott  lineáris dielektromos tenzorral). A ( (108,2))
mennyiség csak egy szorzóban különbözik  mennyiségtől,
amelyet nemlineáris szuszceptibilitásnak neveznek. Tekintettel és 
szimmetrikus előfordulására a ( (108,1)) definícióban, az  tenzor
szimmetrikus a  indexekben, argumentumai egyidejű permutációja
mellett: . Ezért ugyanilyen szimmetriája van az 
tenzornak is:

13.10. egyenlet - (108,3)

Speciálisan, ha , akkor a tenzor utolsó indexpárjában szimmetrikus:

13.11. egyenlet - (108,4)

Ezenkívül, annak következtében, hogy az  függvények valósak (ami a (
(108,1)) definícióból következik, valós -vel és -vel),

13.12. egyenlet - (108,5)

A ( (108,2)) dielektromos tenzor természetes módon lép fel
monokromatikus terek vagy azok szuperpozícióinak vizsgálatakor.
Nemlineáris kifejezésekben az ilyen tereket természetesen valósként kell
felírni. Így, ha  egy adott  frekvenciájú monokromatikus térerősség,
akkor  veendő, és ha ezt a kifejezést a ( (108,1))
definícióba helyettesítjük, akkor a következőt kapjuk:

13.13. egyenlet - (108,6)



Ez a kifejezés megkettőzött frekvenciájú rezgéseket tartalmaz (az állandó
taggal együtt, amely az  frekvenciakülönbségnek felel meg).
Általános esetben  az indukcióban egy olyan járulékot ír le, amely

-vel arányos, ahol .

Az alábbiakban csak nemdisszipatív közegeket vizsgálunk, amelyeket
átlátszóaknak nevezünk, bár szó szerinti értelemben véve (megadott
frekvenciájú hullámokra) nem azok, tekintettel arra, hogy lehetséges
energiaátmenet más frekvenciákba. Még azt is feltételezzük, hogy a
közegnek nincs mágneses szerkezete.

Mindenekelőtt megmutatjuk, hogy ilyen feltételek mellett a nemlineáris
dielektromos tenzor valós. Ezt közvetlenül is beláthatnánk, ha a nemlineáris
szuszceptibilitási tenzor komponenseit a közeg és a tér elektromos
dipólkölcsönhatásának mátrixelemeivel fejeznénk ki, ekkor a kölcsönhatás
a kis perturbáció szerepét játssza; a másodrendű szuszceptibilitás a
perturbációelmélet harmadik közelítésében jelenik meg.[336] Az, hogy
belássuk egy ilyen számítás végeredményének valós voltát, lehetséges
anélkül is, hogy ezt a számítást ténylegesen elvégeznénk. Valóban, a
hullámfüggvények teljes rendszerét, amelynek alapján a mátrixelemeket
kiszámítjuk (mágneses struktúra nélküli, és ezért az időtükrözéssel szemben
invariáns közegre), valósnak választhatjuk. A tér és a közeg elektromos
dipólmomentumának kölcsönhatási operátora is valós. Ezért képzetes tagok
csak a perturbációelmélet energianevezőiben fellépő pólusok körüljárásának
eredményeként léphetnek fel. A közegben azonban nincs disszipáció, ami
azt jelenti, hogy a térfrekvenciák közül egyik sem egyezik meg a rendszer
energiaszintjeinek különbségével (vagy pedig, hogy a különböző
kiválasztási szabályok következtében a pólusok reziduumai nullával
egyenlők) ezért a pólust ténylegesen nem kell körbejárni.

A közeg átlátszósága az  tenzorra vonatkozó meghatározott
szimmetriaösszefüggésekre vezet. Ezeket az összefüggéseket is a
perturbációelmélet alapján kapott konkrét kifejezésekből láthatnánk be. A
szóban forgó eredményekhez azonban most is eljuthatunk egyszerűbb úton.

E célból feltesszük, hogy a térerősség a közegben három, közel
monokromatikus, közös mérték nélküli , ,  frekvenciájú térerősség



összege:

13.14. egyenlet - (108,7)

és . Feltesszük, hogy az , ,  frekvenciájú tereket külső
források hozták létre, amelyeket később kikapcsoltak; a közeg gyenge
nemlinearitásának hatására azonban a terek ,  amplitúdói az idő
lassan változó függvényeivé válnak.

Ez a lassú függés lehetővé teszi, hogy minden alapfrekvenciájú térre
egyenként felírjuk a Maxwell-egyenleteket. Ezekből az egyenletekből a
szokásos módon következik az energiamegmaradás törvénye:

(és hasonló kifejezések a 2 és 3 indexű mennyiségekre).  a 
indukciónak azt a részét jelöli, amely az  szorzókat tartalmazza, és a
felülvonás az idő szerinti átlagolásra utal (amelyre a továbbiak során lesz
szükségünk). Amikor az egész térre integrálunk, a divergenciát tartalmazó
tag eltűnik, és a következő kifejezés marad:

Ha most -ben explicit módon elkülönítjük az -ben lineáris és
nemlineáris tagokat:

akkor az elsők -tal együtt a térenergia időegységre eső 
megváltozását adják az  frekvencián. Ezt a változást így a

13.15. egyenlet - (108,8)



egyenlet határozza meg. Itt a  deriváltat ( (108,1))–( (108,2))
alapján a térerősséggel kell kifejezni. Az idő szerinti átlagolásban csak azok
a tagok nem lesznek nullák, amelyekben az exponenciális tényezők
kölcsönösen kiejtik egymást. A számítást megismételve a többi
frekvenciára is, végül kapjuk, hogy

13.16. egyenlet - (108,9)

ahol a  a komplex konjugált kifejezéseket jelöli. A számítás során
felhasználtuk a nemlineáris dielektromos tenzor( (108,3)) tulajdonságát.

Az energiaváltozás összege a három frekvencián

13.17. egyenlet - (108,10)

Nemlineáris közegben ennek az összegnek általában nem kell pontosan
nullának lennie, tekintettel arra, hogy az energia még átmehet más
kombinációs frekvenciákba: ,  stb. A terek intenzitásának
azonban a külső források által létrehozott , ,  frekvenciákon nincs
semmiféle kapcsolata a nemlinearitás fokával; nem kell, hogy kicsi legyen,
ellentétben azokkal a más frekvenciájú terekkel, amelyek csak a közeg
nemlinearitásának következtében lépnek fel. Ezért az energiamérlegben
ezen utóbbiak járulékától eltekinthetünk,és megkövetelhetjük, hogy a (
(108,10))összeg nulla legyen. Továbbá, mivel az ilyen közeg egy mindössze
három frekvenciával rendelkező, nemlineáris rendszernek felel meg, ezért



alkalmazhatjuk rá a Manley–Rowe-tételt annak legegyszerűbb, ( (107,7))
alakjában. Az általunk itt használt jelölésekkel ezek azösszefüggések a
következők:

Ha ezekbe az összefüggésekbe a ( (108,9)) kifejezéseket behelyettesítjük,
azt kapjuk, hogy a nemlineáris dielektromos tenzor kielégíti a következő,
fontos szimmetriaösszefüggéseket[337]:

13.18. egyenlet - (108,11)

(J. A. Armstrong , N. Bloembergen , J. Ducuing , P. S. Pershan , 1962). Az
ezen egyenletekkel kifejezett szimmetria még szemléletesebbé válik, ha a
tenzorkomponenseknek egy harmadik argumentumot is adunk úgy, hogy a
három argumentum összege nullával legyen egyenlő:

(itt az utolsó éppen a ( (108,3)) egyenlőség). Ha megállapodunk abban,
hogy a három, egymás után következő argumentumot (frekvenciát) a
három, egymás után következő tenzorindexszel összekapcsoljuk, akkor az
indexeket tetszőleges módon permutálhatjuk, ha az argumentumokat is
egyidejűleg ugyanúgy permutáljuk.

Megjegyezzük, hogy önmagában a disszipáció hiányának a megkövetelése
csak egy gyengébb feltételre, a ( (108,10)) összeg nullával való
egyenlőségére vezetne, azaz innen

13.19. egyenlet - (108,12)

Az ismertett levezetés nem alkalmazható közvetlenül, amikor ,
mivel ekkor a Manley–Rowe-összefüggések a teljes energia megmaradására



redukálódnak. Az

13.20. egyenlet - (108,13)

egyenlőségre azonban egyszerűen folytonossági meggondolásokból
következtethetünk a ( (108,11)) szimmetriaösszefüggések limeszét véve.

Ha az  és  frekvencia egyszerre a nullához tart, akkor az  tenzor
teljesen szimmetrikus lesz. Ez a szimmetria önmagában egyszerűen azt a
tényt fejezi ki, hogy sztatikus esetben a  indukciót a szabad energia 
szerinti differenciálásával kaphatjuk meg:

tehát

Ebből következik, hogy az  tenzor az  indexekben szimmetrikus, és
ezáltal mind a három indexében is az.

Ha viszont csak az egyik frekvencia egyenlő nullával, akkor a ( (108,11))
összefüggések az

13.21. egyenlet - (108,14)

egyenlőségre vezetnek, továbbá

13.22. egyenlet - (108,15)



(a ( (108,5))összefüggés következtében az  valós függvények -
ban párosak). Az  tenzor a lineáris elektrooptikai effektust írja le,
azaz a kristály permittivitásának a megváltozását állandó elektromos tér
hatása alatt, és ennek megfelelően megegyezik a ( (100,4)) kifejezésben
definiált  tenzorral:

Amint annak lennie is kell, a ( (108,15)) összefüggés következtében ez a
tenzor szimmetrikus az  indexekben. Az  tenzor viszont egy
másik effektust ír le: sztatikus dielektromos polarizáció megjelenését a
közegben, amely az alkalmazott gyenge változó periodikus tér négyzetével
arányos (lásd a ( (108,6)) kifejezésben szereplő második tagot). A(
(108,14)) egyenlőség ily módon kapcsolatot létesít ezen két effektus között.

Hasonló meggondolásokkal, az elektromos és a mágneses mennyiségek
közötti „keresztezett” nemlineáris szuszceptibilitást használva újra
eljuthatnánk a Faraday-féle magnetooptikai effektus és a forgó elektromos
térben fellépő mágnesezés kapcsolatához; ez a ( (101,15)) és ( (101,25))
formulák által megadott kapcsolat.

Mint már említettük, a térbeli középpontos tükrözéssel szemben invariáns
közegek esetén hiányzik a másodrendű nemlinearitás. Ilyen esetekben a
nemlineáris effektusok a  összefüggés sorfejtésében szereplő köbös
tagoktól kezdődnek. A megfelelő harmadrendű nemlineáris dielektromos
tenzor egy négyindexes tenzor, amely három független frekvenciától függ:

Ennek szimmetriatulajdonságai teljesen hasonlóak a másodrendű
dielektromos tenzor tulajdonságaihoz: ha bevezetünk még egy negyedik
frekvenciát is

és a negyedrendű tenzort az



alakban írjuk, akkor az indexeket tetszés szerinti módon permutálhatjuk a
négy argumentum ugyanilyen permutációjával együtt.

A harmadrendű nemlinearitás, tekintettel az általa kiváltott effektusok
sajátosságaira, igen lényeges lehet még kvadratikus nemlinearitás jelenléte
mellett is.

 

[335] Ebben a fejezetben a térbeli diszperziót mindenütt elhanyagoljuk.

[336] Ezek a számítások hasonlóak a lineáris általánosított szuszceptibilitás
kiszámításához a perturbációszámítás második rendjében (bár lényegesen
komplikáltabbak) lásd V. 126. §.

[337] Lényeges, hogy a komplex amplitúdók tetszőlegesek; ezért a (
(108,9))–( (108,10))-ben szereplő komplex konjugált tagok függetlenek, és
az egyenlőség külön teljesül.



109.§. Önfokuszálás
Ebben a paragrafusban a tér nemlineáris megváltozásával kapcsolatos
optikai effektusokat fogjuk vizsgálni a primer hullám frekvenciáján. Más
szavakkal: vizsgáljuk a -ben az ugyanolyan  frekvenciájú nemlineáris
járulékot, mint amilyen frekvenciája van az  monokromatikus térnek. A
kvadratikus tagokban ilyen járulék nincs: ezek csak  és 0 frekvenciákat
tartalmaznak. Az első, nullától különböző effektus köbös nemlinearitásból
keletkezik és az  (a frekvencia ) alakú tagokkal
kapcsolatos.

Az alábbiakban ebben a paragrafusban feltételezzük, hogy a közeg
(folyadék vagy gáz) izotrop. Ekkor a számunkra most érdekes harmadrendű
tagoknak általános esetben az indukcióban

13.23. egyenlet - (109,1)

alakja van; ezek két független együtthatót tartalmaznak. Átlátszó közeg
esetén ezek az együtthatók a frekvencia valós páros függvényei. A
független együtthatók száma összhangban van az  tenzor
szimmetriatulajdonságaival. Az argumentumok említett értékei mellett ez a
tenzor az és  indexpárokban szimmetrikus; izotrop közegben az ilyen
tenzornak két független komponense van. A kisfrekvenciák határesetében,
mint azt már azt előző paragrafusban említettük, a tenzor-nak minden
indexében szimmetrikusnak kell lennie, azaz izotrop közegben a tenzor
arányos a

kombinációval. Ez azt jelenti, hogy

13.24. egyenlet - (109,2)



A ( (109,1)) kifejezés lineárisan polarizált  térerősség esetén
egyszerűsödik. Ilyen polarizáció mellett a komplex  vektor egy közös
fázistényezővel szorzott valós vektorba megy át; ekkor az  és 
kifejezések megegyeznek és

13.25. egyenlet - (109,3)

Ugyanilyen egyszerűsödés lép fel, amikor az  térerősség cirkulárisan
polarizált; ebben az esetben és ( (109,1)) a

13.26. egyenlet - (109,4)

összefüggésre redukálódik. Mindkét esetben az indukció polarizációja
ugyanolyan, mint  polarizációja. Az elliptikus polarizációáltalános
esetében viszont az és a  ellipszisek főtengelyeinek sem az iránya,
sem az aránya nem egyezik meg.

A

kapcsolatot (  a közönséges lineáris permittivitás) kell a Maxwell-
egyenletekbe helyettesíteni, amelyeket miután kiküszöböltük belőlük a 
mágneses térerősséget – a

alakban kell felírni.



Lényeges, hogy ez a nemlineáris egyenletrendszer megenged lineárisan
vagy cirkulárisan polarizált

13.27. egyenlet - (109,7)

monokromatikus síkhullám alakú egzakt megoldást. Valóban, ilyen
hullámokra , vagyis a ( (109,3)) vagy a ( (109,4)) formuláknak
ugyanolyan jellege van, mint a lineáris esetben a tér amplitúdójától függő
dielektromos állandóval. Ezért a valós részt az egyenletek megoldása után
vehetjük. és  kapcsolatát ezekben az esetekben

13.28. egyenlet - (109,8)

alakban fogjuk írni, bevezetve a további tárgyalás számára kényelmes
 jelölést a lineárisan polarizált, és az  jelölést a

cirkulárisan polarizált hullámra.

( (109,8))-at behelyettesítve a ( (109,6)) egyenletbe,  adódik, azaz
a tér transzverzális marad, mint a lineáris elméletben. Ennek
figyelembevételével ( (109,7)) behelyettesítése ( (109,5))-be a

13.29. egyenlet - (109,9)

diszperziós összefüggésre vezet.

Az  fázissebesség most nemcsak a frekvenciától, hanem a hullám
amplitúdójától is függ. Ha , akkor a fázissebesség az amplitúdó
növelésekor csökken; az ilyen közeget fokuszáló közeg nevezik (ennek az
elnevezésnek az értelme a későbbiekben lesz majd világos). Ha pedig ,



akkor a fázissebesség az amplitúdó növekedésekor nő, és a közeget
defokuszáló közegnek nevezik.

A ( (109,1)) nemlineáris kapcsolat felhasználása természetesen csak gyenge
nemlinearitást tételez fel – a magasabbrendű tagoknak kicsiknek kell
lenniük a  tagokhoz képest. Emellett minőségileg új jelenségek
keletkezhetnek a nemlineáris effektusok „felhalmozódásának”
eredményeképpen nagy időtartamokra és nagy távolságokon. A kérdés
természetes megfogalmazása ekkor az

13.30. egyenlet - (109,10)

alakú, közel monokromatikus hullám vizsgálata, ahol  az időés a
koordináták lassan változó függvénye (a függvény relatív változása kicsi az

 időintervallum alatt és az  távolságon belül). Az ennek a
térerősségnek a Fourier-sorfejtésében fellépő hullámvektorok az  tengely
irányában mutató  vektor körüli szűk intervallumban vannak;
megállapodunk abban, hogy  nagyságának  függését a

13.31. egyenlet - (109,11)

egyenlettel adjuk meg, amely megfelel a lineáris elméletnek. Most az
 függvényre egyenletet vezetünk le.

Először is megjegyezzük, hogy a ( (109,5)) egyenletben szereplő

kifejezésben a  tagot elhanyagolhatjuk. Valóban, a ( (109,6))
egyenlet következtében a térerősség divergenciája



azaz ez a kifejezés nullától csak a lassan változó  függvény deriváltjai
miatt különbözik, és ráadásul a nemlineáris tagok kicsiny volta
következtében is kicsi; az ilyen mennyiségeket el fogjuk hanyagolni. Így

ahol  (a  második deriváltat tartalmazó tagot
figyelmen kívül hagytuk, mivel ebben nem szerepel a nagy  szorzó; a
transzverzális deriváltak azonban nagyok lehetnek a longitudinálishoz
képest).

A  deriváltat hasonlóan számíthatjuk ki, mint ahogyan a (
(80,10)) formula levezetésekor tettük, és a számítás a következőt adja[338]:

ahol az

13.32. egyenlet - (109,12)

definíció alapján bevezettük az  csoportsebességet .  deriváltjában
elegendő a

tagot meghagyni, elhanyagolva itt a kis  deriváltat tartalmazó tagot.

Ha a ( (109,5)) egyenletbe helyettesítjük fentiekben kapott kifejezéseket, 
-ra végül a következő egyenletet kapjuk:



13.33. egyenlet - (109,13)

Az egyenlet bal oldalán a deriváltak kombinációja azt fejezi ki, hogy az
amplitúdó perturbációi a csoportsebességgel helyeződnek át a hullám
terjedési irányában.

Ennek az egyenletnek a segítségével vizsgálhatjuk a ( (109,7))–( (109,8))
egzakt megoldással leírt végtelen síkhullám stabilitását (V. I. Beszpalov , V.
I. Talanov , 1966). Látni fogjuk, hogy fokuszáló közegben a hullám instabil.
[339]

A ( (109,9)) összefüggésnek megfelelően, a ( (109,7)) egzakt megoldásban

ahol -t a ( (109,11)) egyenlet adja meg; lineárisan polarizált hullámban az
 amplitúdót valós vektorként definiálhatjuk. Ezért, ha a ( (109,7))

hullámot a ( (109,10)) alakban írjuk, akkor ez utóbbiban

írandó. Ez a kifejezés játssza a perturbálatlan hullám amplitúdójának a
szerepét, A következőkben megvizsgáljuk a hullám terjedési irányában a
perturbációk térbeli kifejlődésével kapcsolatos stacionárius feladatot. A kis
perturbációnak alávetett hullám amplitúdóját ennek megfelelően a
következőképpen írjuk fel:

13.34. egyenlet - (109,14)



Feltételezzük, hogy  az  irányába mutat. A ( (109,14)) kifejezésnek (
(109,13))-ba való helyettesítése az

13.35. egyenlet - (109,15)

egyenlethez vezet. Legyen

13.36. egyenlet - (109,16)

ahol a  vektor az  síkban van. Ha ezt a kifejezést a ( (109,15))
egyenletbe helyettesítjük,és külön-külön összegyűjtjük az 
tényezős tagokat, akkor két egyenletet kapunk:

Az a feltétel, amely szerint ezen egyenletek determinánsa nullával egyenlő,
azt adja, hogy

Ha  és

13.37. egyenlet - (109,17)

akkor  képzetes, úgyhogy a ( (109,16))-ból kapott  exponenciálisan
növekedő tagot tartalmaz, azaz a hullám instabil. Megjegyezzük, hogy az
instabilitás maximális inkrementuma a hullámvektorhoz adódó nemlineáris
korrekció nagyságrendjében van.



Ennek az instabilitásnak egyik megnyilvánulása a fokuszáló közegben
terjedő; véges szélességű fénynyaláb önfokuszálása . Ennek a jelenségnek a
létrejötte azzal van kapcsolatban, hogy ha a tér amplitúdója csökken a
nyaláb tengelyétől a nyaláb széle felé akkor a közeg ezen amplitúdótól
függő permittivitása ugyanebben az irányban csökken (amikor ), és a
közeg fokuszáló lencseként viselkedik (G. A. Aszkarján , 1962). A nyaláb
viselkedését két ellentétes tendencia: az önfokuszálás és a nyalábnak a
diffrakció következtében végbemenő kiszélesedése határozza meg.

Mindenekelőtt megmutatjuk, hogy ezek a tendenciák kölcsönösen
kompenzálódhatnak abban az értelemben, hogy a ( (109,3)) egyenletnek (

 mellett) van stacionárius, nem kiszélesedő fénynyalábot leíró
megoldása. A nyalábszélesség ilyen önszabályozása egy sajátos,
nemlineáris effektus. A lineáris elméletben minden korlátozott
keresztmetszetű nyaláb a diffrakció miatt divergens. Tekintsünk
egydimenziós esetet, amikor az  térerősség csak az  transzverzális
koordinátától függ, és a  tengely irányában polarizált; a hullám az 
tengely mentén terjed.[340] Ebben az esetben a feladat analitikusan
megoldható (V. I. Talanov , 1965). Itt eltekintünk attól a körülménytől, hogy
a (  tengely irányában) végtelen széles nyaláb nyilvánvalóan instabil, mivel
ebben kicsiny  értékű perturbációk lehetségesek amelyek a ( (109,17))
feltétel szerint instabilak. Legyen

13.38. egyenlet - (109,18)

ahol  egy kis mennyiség, amely a  hullámvektor mellett a korrekció
szerepét játssza; az  függvény valós. Ha a ( (109,18)) kifejezést a (
(109,13))-ba helyettesítjük, akkor az  függvényre az

13.39. egyenlet - (109,19)

differenciálegyenletet kapjuk. Az egyenlet első integrálja:



Számunkra az a megoldás érdekes, amelyben  és  nullához tart,
amikor . Ennek megfelelően írhatjuk, hogy ; ezután
egyszerű integrálással adódik, hogy

13.40. egyenlet - (109,20)

(az  koordináták kezdőpontját a nyaláb centrumában vettük fel). A nyaláb
szélessége az  tengely irányában:

A nyaláb irányában folyó energiaáram: , ezért  arányos -
vel, azaz a nyaláb annál keskenyebb, minél nagyobb az általa szállított
teljesítmény.

Az ilyen, nem kiszélesedő, önszabályozott nyaláb olyan speciális eset,
amikor a közeg fokuszáló tulajdonságait egzaktul kompenzálja a diffrakció.
Más nyalábok vagy divergensek, vagy konvergensek. Először is írjuk fel az
önfokuszálás minőségi kritériumát egy valós, véges keresztmetszetű
nyalábra (R. Y. Chiao , E. Garmire , C. H. Townes , 1964). Ezt azonnal
megkaphatjuk a ( (109,17)) instabilitási feltételből kiindulva. Az 
karakterisztikus sugarú nyalábban olyan, a nyaláb tengelyéhez képest
transzverzális perturbációk lehetségesek, amelyek hullámhossza kisebb,
mint , azaz . A ( (109,17)) feltétel viszont meghatározza az
instabilitásra vezető  értékek felső határát. Ezért a nyaláb a fokuszálással
szemben instabil lesz, amikor

13.41. egyenlet - (109,21)



A nyaláb mentén szállított teljesítményt az  szorzat határozza meg.
Megjegyezzük, hogy ennek a teljesítménynek a kritikus értéke, amelynél
azönfokuszálás kezdődik, nem függ a nyaláb keresztmetszetének a
területétől.

Megadható a nyaláb önfokuszálásának egzakt (nem nagyságrendre
vonatkozó) elégséges kritériuma is (Sz. N. Vlaszov , V. A. Petriscsev , V. I.
Talanov , 1971).

Egy stacionárius, lineárisan polarizált fénynyalábra, amikor nem teszünk
előzetes feltevést az -függés jellegére, az  függvény egyenlete a
következő alakot ölti:

13.42. egyenlet - (109,22)

(  a kétdimenziós helyvektor az  síkban; ugyanebben a síkban hatnak a 
és  differenciáloperátorok). Könnyen ellenőrizhető, hogy ebből az

egyenletből következik a

13.43. egyenlet - (109,23)

egyenlőség, ahol

Innen következik az

13.44. egyenlet - (109,24)



integrál „megmaradása” (azaz -től való függetlensége). Az

13.45. egyenlet - (109,25)

integrál is megmarad, amiről könnyen meggyőződhetünk  szerinti
közvetlen differenciálással, ha felhasználjuk a ( (109,22)) egyenletet.
Természetesen feltételezzük, hogy  eléggé gyorsan csökken, amikor 

, tehát mindkét integrál (ugyanúgy, mint az alábbi ( (109,26))
integrál is) konvergens.[341]

Megmutatjuk, hogy a nyaláb viselkedését az  integrál előjele határozza
meg: amikor , a nyaláb átlagosan divergens, amikor pedig , akkor
fokuszálódik. A bizonyítás azon az egyszerű egyenleten alapul, amelyet a
nyaláb

13.46. egyenlet - (109,26)

szerint definiált átlagos sugarára kaphatunk.

Ezen egyenletnek a levezetésére, a ( (109,23)) egyenletet felhasználva,
írhatjuk, hogy

Differenciálva még egyszer  szerint, behelyettesítve a ( (109,22))
egyenletből -et és kétszer parciálisan integrálva, végeredményként
az



egyenletet kapjuk, amiből

13.47. egyenlet - (109,27)

ahol , állandók. Látjuk, hogy  esetén a terjedési irányban véges
távolságon elérhető a nyaláb teljes fokuszálása, azaz a nyaláb  sugara
nulla lesz.[342]

Ennek az eredménynek, amelyet a ( (109,13)) közelítő egyenletből kaptunk,
nem lehet szó szerinti fizikai értelme a fókusz közvetlen közelében, ahol az
egyenlet levezetése során felhasznált feltételezések megsérülnek. Elegendő
arra hivatkozni, hogy amikor a tér energiasűrűségét végtelen nagyra
növeljük a pontos fokuszáláskor, akkor már nincs okunk, hogy a
legalacsonyabb fokú – a köbös – nemlinearitásra szorítkozzunk. Igen
jelentős azonban a nyaláb olyan mértékű önfokuszálásának a puszta
lehetősége is, amikor a nemlinearitás már nem kicsi. Hangsúlyozzuk, hogy
a megállapított kritérium csak elégséges, de nem szükséges feltétel. Az a
nyaláb, amelyre , nyilvánvalóan teljes egészében fokuszálódik, de a
nyaláb átlagban való divergálása  esetén nem mond ellent annak, hogy
a nyaláb valamely belső része fokuszálódik.

 

[338] A ( (80,10)) formula levezetésétől csak abban van eltérés, hogy most 
 és .

[339] Erre R. V. Hohlov már korábban (1965) rámutatott.

[340] Megjegyezzük, hogy ezen feltételek mellett a  tag – amelyet az
előzőkben mint kis mennyiséget, elhanyagoltunk – azonosan nulla lesz.

[341] A benne előforduló deriváltak jellegét tekintve a ( (109,22)) egyenlet
analóg a kétdimenziós Schrödinger-egyenlettel (az idő szerepét az 
koordináta játssza). Ebben az analógiában az  és  integrálok játsszák a



„részecskeszám” és az „energia” szerepét. Ezen megmaradási törvények
levezetését az egyenletek nemlineáris tulajdonsága befolyásolja.

[342] Megjegyezzük, hogy ha az  eloszlása nyaláb keresztmetszetén nem
változik a nyaláb hossza mentén, akkor  és . A fordított
állítás azonban nem feltétlenül igaz: létezhetnek olyan megoldások,
amelyekben , úgyhogy , az eloszlás azonban függ -től.



110.§. A második felharmonikus
keltése
A S.107. §-ban a nemlineáris optikára jellemző frekvenciatranszformációs
folyamatokra vonatkozóan csak bizonyos általános összefüggéseket
vizsgáltunk. Most ismertetjük egy tipikus ilyen folyamat, a második
felharmonikus keltésének kvantitatív elméletét, azaz, amikor 
frekvenciájú elektromágneses teret gerjesztünk  frekvenciájú térrel (R. V.
Hohlov , 1960; J. A. Armstrong , N. Bloembergen , J. Ducuing , P. S.
Pershan , 1962).

A második felharmonikus keltése nemlineáris másodrendű effektus. Ez az
effektus az

13.48. egyenlet - (110,1)

nemlineáris dielektromos tenzorral kapcsolatos, és ezért olyan közegekben
nem lép fel, amelyek a térbeli középpontos tükrözést megengedik. A (
(110,1)) tenzor a  indexekben szimmetrikus; szimmetriatulajdonságai a
különböző kristályokban ugyanazok, mint a piezoelektromos tenzornak (
S.17. §.). Feltesszük, hogy a közeg nem elnyelő, vagyis az  tenzor
komponensei valós mennyiségek.

13.49. egyenlet - (110,2)

A második felharmonikus keltésének problémáját a következő módon
fogalmazhatjuk meg. Essen be egy kristály sík felületére  frekvenciájú
monokromatikus síkhullám . A visszavert és a (kettősen törő kristályban)
két megtört, ugyanolyan frekvenciájú hullámmal együtt  frekvenciájú
visszavert és megtört hullámok is keletkeznek. A  frekvenciájú hullámok



a kristályban a ( (109,5))– ( (109,6)) egyenletek megoldásaként adódnak,
amelyekben a  nemlineáris indukciós tagot az alaphullám
térerősségével kell kifejezni. Mindezeknek a hullámoknak az amplitúdói a
beeső hullám amplitúdójával fejezhetők ki határfeltételek segítségével,
amelyekre részletesen nem fogunk kitérni. Magától értetődik, hogy a 
frekvenciájú hullámok amplitúdója ugyanolyan mértékben kicsi lesz, mint a
nemlineáris szuszceptibílitás értéke.[343]

A megtört hullámok a kristály belseje felé úgy terjednek tovább, mint
végtelen közegben. Terjedésük során a nemlineáris effektusok
felhalmozódnak, és a harmonikusok intenzitása nagy értékeket érhet el –
végbemegy az energia „átpumpálása ” az alapfrekvenciából a
felharmonikusokba. Éppen ez az a folyamat, amely bennünket érdekel. A
kristály felületére vonatkozó feltételek szempontunkból csak a „kezdeti”
feltételek szerepét játsszák, amelyek megadják a második felharmonikus
terének kicsi, de nullától különböző amplitúdóját. Ugyanezek a feltételek
adják meg (a beeső, hullám egy adott irányára) az első és a második
felharmonikus  és  hullámvektorait a kristályban.

Mint az a továbbiakból látható lesz, az energia effektív „átpumpálása” csak
akkor megy végbe, ha teljesül az alaphullám és a felharmonikus
szinkronizmusának feltétele.[344] Hangsúlyozzuk, hogy a csak a második
felharmonikus keltésének problémája szempontjából a diszperzió
jelenlétének elvi jelentősége van. Ha nincs diszperzió, akkor töréskor a (
(110,2)) feltétel – az egyéb, hasonló feltételekkel együtt – automatikusan
teljesül a magasabb felharmonikusokra is (  stb.). Diszperzió
jelenléte esetén ez már nincs így, és feltehetjük, hogy amikor a
szinkronizációs feltétel teljesül a második felharmonikusra, akkor nem
teljesül a többiekre. Hangsúlyozzuk, hogy már maga a ( (110,2)) feltétel is
ténylegesen csak akkor teljesülhet, ha az alaphullám és a felharmonikus
különböző polarizációs típushoz tartoznak, és ennek megfelelően,
diszperziós törvényük különböző.

A közegben a térerősséget két hullám szuperpozíciójaként írjuk fel:

13.50. egyenlet - (110,3)



és a ( (110,2)) feltétel következtében

13.51. egyenlet - (110,4)

ahol . A hullámok amplitúdóit  szorzatok alakjában írtuk föl,
ahol  a polarizáció egységvektora . Lineáris közelítésben ezek az
amplitúdók állandóak volnának, de a nemlinearitás figyelembevételével a
koordináták lassan változó függvényei (azaz kevéssé változnak a 
távolságon belül).

A két hullám amplitúdóinak egyenleteit megkapjuk, ha a ( (110,3))
kifejezést a ( (109,5))–( (109,6)) Maxwell-egyenletekbe helyettesítjük, és
különválasztjuk az időtől egyformán függő tagokat. Itt nem végezzük el
ezeket az egyszerű, de terjedelmes, számításokat, csak az elvi lépéseket
vázoljuk.

Az egyenletek olyan megoldásait keressük, amelyek a haladó alaphullám
második felharmonikusának stacionárius keltését írják le a kristályban; az
ilyen megoldások nem függenek az időtől. Egzakt szinkronizmus esetén 

 az amplitúdók egyenletei egyáltalán nem tartalmaznának explicit
formában koordinátákat; amikor pedig a szinkronizmus nem egzakt, a
koordináták az egyenletben csak a  kombinációban lépnek föl (az 

 tényezőben). Ezért, ha a  vektor irányát választjuk 
tengelyként, akkor az egyenletek megoldását csak -től függő alakban
kereshetjük. Ha a probléma fent említett megfogalmazásából indulunk ki,
amikor  frekvenciájú hullám esik be a kristály felületére, akkor a feladat
homogén az ezen felülettel párhuzamos síkokban. Ezért a  tengely a síkra
merőleges (az, hogy a  vektor merőleges a kristály felületére, a
határfeltételek következtében automatikusan teljesül).

Lineáris közelítésben a hullámok anizotrop (nem girotrop) közegben
lineárisan polarizáltak (lásd a S.97. §-t); ezekre -t valós vektorként
definiálhatjuk, és a két hullámra az alábbiakban  és  éppen ilyen



vektorokat jelölnek. Ha minden hullám  amplitúdóját az , , 
irányok szerint kifejtjük, akkor a két utolsó irány menti komponensek
ugyanolyan rendű kicsiny mennyiségek lesznek, mint a  deriváltak,
amelyek nemlinearitási effektusként jelennek meg. Az  irányába eső
komponensek viszont közelítőleg az  vektorok  abszolút értékeivel
egyeznek meg. Ezek egyenleteit megkapjuk, ha ( (109,5)) egyenletet az 
vagy  vektorral szorozzuk. Mivel a feltevés szerint lineáris közelítésben
az  amplitúdójú hullámok a Maxwell-egyenletek egzakt
megoldásai, így az egyenletekben az összes,  szerinti deriváltakat nem
tartalmazó lineáris tag kölcsönösen kiejti egymást. Azok a tagok pedig,
amelyek  és  irányú  komponenseket tartalmaznak (amelyek
ugyanolyan nagyságrendűek lehetnének, mint a  deriváltakat
tartalmazó tagok), a már említett szorzás során kiesnek; ez azzal függ össze,
hogy a  indukció mind a , mind az  irányra ortogonális (lásd a (
(97,3)) összefüggéseket).

Tekintettel az amplitúdók koordinátafüggésének feltételezett csekély
mértékére, az egyenletekben elhanyagolhatjuk -nak  szerinti második
deriváltjait. Ezért például  ( -vel szorzott) egyenletében az

kifejezés a fentebb mondottak figyelembevételével közelítőleg a

kifejezésre redukálódik (ahol  a  irányú egységvektor); hasonló érvényes 
-re is.

A vázolt műveletek végeredményeként adódó egyenletek:[345]

13.52. egyenlet - (110,5)



ahol a következő jelöléseket vezettük be:

Ha ( (110,5)) első egyenletét -gal és a másodikat -lal szorozzuk,
majd ezeket összeadjuk, akkor az egyenletek egy első integrálját kapjuk:

13.53. egyenlet - (110,8)

Ez kifejezi a teljes (a két hullámban terjedő) energiaáram állandóságát a 
tengely irányában.[346]

A komplex mennyiségekről kényelmes valós mennyiségekre áttérni, azaz az
 és  mennyiségek abszolút értékeire és fázisaira. Az egyenletek

maximális egyszerűsítése végett vezessük be , , ,  új ismeretlen,
dimenzíó nélküli mennyiségeket az

13.54. egyenlet - (110,9)

definíció szerint. A ( (110,5)) egyenletrendszer invariáns a

transzformációkkal szemben. Ezért az egyenletrendszerben elkülönülnek a 
,  függvényekre és a  invariáns kombinációra vonatkozó



egyenletek, amelyek együttesen zárt egyenletrendszert alkotnak:

ahol

13.55. egyenlet - (110,12)

és bevezettük a

13.56. egyenlet - (110,13)

dimenziótlan változót és az

13.57. egyenlet - (110,14)

dimenziótlan paramétert. A ( (110,8)) első integrál ezekben a változókban a

13.58. egyenlet - (110,15)

alakot ölti.

Vizsgáljuk meg az egzakt szinkronizmus esetét, amikor , azaz .
Ekkor a ( (110,10))–( (110,11)) egyenleteknek még egy első integráljuk
van:



13.59. egyenlet - (110,16)

(ahol az állandó  ez, mint arról könnyen meggyőződhetünk, a (
(110,15))–( (110,16)) egyenletekből következik a  feltétel
következtében). E két integrál felhasználásával a ( (110,10)) egyenletek
megoldását kvadratúrákra, azaz a

13.60. egyenlet - (110,17)

elliptikus integrálra vezethetjük vissza; az integrál előtti előjel
megválasztását  kezdeti (  esetén vett) értékének előjele határozza
meg. Az

13.61. egyenlet - (110,18)

harmadfokú egyenletnek  esetén[347] három pozitív valós gyöke
van, amelyből kettő 1-nél kisebb; jelölje ezeket , , és legyen . A
( (110,17)) formulával meghatározott  függvény periodikusan változik
e két mennyiség között az

13.62. egyenlet - (110,19)

integrállal megegyező periódussal. Hasonló módon változik a 
 függvény is, és amikor az egyik mennyiség maximális,



akkor a másik minimális.

A  mennyiséget a második felharmonikus intenzitásával, -val kell
azonosítani, amelyet kristály felületére  vonatkozó határfeltételek
adnak meg. Látjuk, hogy a  tengely irányában a kristály belseje felé az
energia periodikus átpumpálása megy végbe az alapfrekvenciából a
második felharmonikusba és viszont. Amikor  csökken, ennek a
folyamatnak a periódusa növekszik és  esetén a periódus
logaritmikus törvény szerint tart a végtelenhez. A 
határértéknek a

13.63. egyenlet - (110,20)

megoldás felel meg, amely a ( (110,17)) elliptikus integrálból elemi
integrálással adódik, amikor . Ekkor a második felharmonikus
amplitúdója monoton nő  esetén aszimptotikusan az egész energia az
alapfrekvenciából a felharmonikusbamegy át.

Vizsgáljuk most az ellenkező esetet, amikor a  amplitúdó mindenütt kicsi
marad -hez képest. Látni fogjuk, hogy ez az eset a hullámok
szinkronizmusának jelentős megbontásával kapcsolatos.

Amikor , első közelítésben feltehetjük, hogy  állandó ( ),
és a -re és -ra vonatkozó egyenleteket a következő alakban írhatjuk fel:

Ezen egyenletek olyan megoldása, amely  kezdőpontban nullával
egyenlő, a következő:

13.64. egyenlet - (110,21)



Ezek az összefüggések határozzák meg a tér változását egy 
(azaz ) intervallumon belül, ami után a folyamat periodikusan
ismétlődik.[348] A  feltétel azt jelenti, hogy , azaz,
hogy  vagy

Ez a feltétel a szinkronizmus viszonylag nagy megzavarásának felel meg.
Általában a  paraméter nagysága határozza meg, milyen effektus
korlátozza a felharmonikus keltését (azaz a  amplitúdó növekedését) – a
szinkronizmus megsértésének lineáris effektusa, amikor , vagy a
nemlineáris effektusok, amikor .[349]

Ebben a paragrafusban eddig mindenütt a második felharmonikusnak az
alapfrekvencia terhére történő keltéséről beszéltünk. A vizsgált egyenletek
azonban egy ellenkező jelenséget is leírnak: az  frekvenciájú gyenge jel
erősítését (ezt parametrikus erősítésnek nevezik) a  frekvenciájú erős
sugárzás terében. Ez a folyamat, amelynek vizsgálatára itt szorítkozunk, a
legegyszerűbb esete egy általánosabb jelenségnek: a különböző,  és 

 frekvenciájú jelek erősítésének az  frekvenciájú intenzív hullám
terében (Sz. A. Ahmanov , R. V. Hohlov 1962; R. H. Kingston , 1962).

Mindenekelőtt rá kell mutatnunk a következő eltérésre e folyamat és a
második felharmonikus keltése között. A felharmonikus keltése nulla
intenzitással kezdődhet. Az alapfrekvencia erősítésének lehetősége viszont
minden esetben megköveteli, hogy kezdeti intenzitása, ha kicsi is, nullától
különböző legyen: ha a kezdeti pontban , akkor ez mindenütt így is
marad; a ( (110,10)) egyenletekből látható, hogy -gyel együtt nulla értéket
vesz fel  és  tetszőleges rendű deriváltja is.

Tekintsük ismét az egzakt szinkronizmus esetét, ezen felül legyen a
fázisváltozó kezdeti értéke ; amikor egzakt szinkronizmus van,
ez az érték megmarad. Ekkor  a  egyenlőség következtében,
bár a kezdeti  és  értékek nullától különbözőek. Ebben az esetben a (
(110,10)) egyenletek megoldása

13.65. egyenlet - (110,22)



ahol állandó. Ezen állandó nagy értékére a 
kezdetiérték kicsi. Látjuk, hogy a  tengely irányában a kristály belseje felé
az alapfrekvenciájú hullám erősödik a felharmonikus intenzitásának a
terhére. Az utóbbi hullám nulláig csökken (amikor ), aztánújra
növekszik, és aszimptotikusan az egész intenzitás ismét benne
koncentrálódik.[350]

 

[343] Nemlineáris közeg határán a visszaverődési és a törési feltételek
kiszámítását egyes részesetekre lásd: N. Bloembergen , P. S. Pershan , Phys.
Rev., (1962) , 606. (vagy orosz fordításban: Bloembergen N.: „Nelinejna

 optika”. – M.: Mir, 1966).

[344] Ennek a feltételnek a természete különösen világos kvantumos
nézőpontból; ekkor a második felharmonikus generálása úgy tekinthető,
mint két foton „egyesülése”. A  egyenlet ebben az esetben az
impulzusmegmaradást fejezi ki.

[345] A ( (110,5)) egyenletek közül az első az , a második pedig az 
tényezőt tartalmazó tagokból adódik. Ezen egyenletek jobb oldalán
felhasználtuk a ( (108,13)) összefüggéseket.

[346] Az idő szerint átlagolt energiaáram-sűrűség az  hullámban: 
, és hasonló kifejezés

írható fel az  hullámra is.

[347] E gyökök között a ( (110,18)) egyenlet bal oldalán álló polinomnak
maximuma van az  pontban, amelynek értéke ; ha ,
akkor a maximum nulla lesz; a két valós gyök egyenlő lesz, és eltűnik.

[348] Minden következő periódusban a  fázisváltozóban szereplő állandó
taghoz -t kell hozzáadni. Abban a pontban, ahol , a  fázis értelmét
veszti és a  fáziskülönbségnek ugrása lehet.



[349] Emlékeztetünk arra, hogy az egész vizsgálat a , feltevésen alapult.
Ezt a feltételt már teljességgel kihasználtuk a ( (100,5)) egyenletek
levezetésekor, és ezekben már nem maradt kis  paraméter. A 
esetet vizsgálva természetesen feltesszük, hogy ez összeegyeztethető a 

 feltétellel.

[350] Amikor , a fázisváltozónak  értéket kell adni, és -ben a 
 előjelét meg kell változtatni.



111.§. Nagy intenzitású
elektromágneses hullámok
Az előző paragrafusban vizsgált, mindössze egy meghatározott
felharmonikus keltésével kapcsolatos probléma felvetésének a lehetősége a
diszperzió jelenlétével függött össze. Most az ellenkező esetet fogjuk
vizsgálni, amikor az összes lényeges frekvenciatartományban
eltekinthetünk a diszperziótól, vagyis a  indukciót minden pontban 
ugyanabban az időpillanatban felvett értéke határozza meg.[351]

Feltételezzük, hogy a közeg izotrop; ekkor  és  iránya megegyezik. A
nemlinearitásról ebben a paragrafusban nem tesszük fel, hogy kicsi,
úgyhogy  tetszőleges függvény.

Az elnyelés és a diszperzió elhanyagolásának elvi jelentősége van abból a
szempontból, hogy ezen feltevések mellett a téregyenletekből eltűnnek a
frekvencia dimenziójú (vagy a hosszúság dimenziójú) paraméterek. Ez a
körülmény lehetővé teszi olyan egzakt megoldás megszerkesztését, amely
általánosítja a lineáris közelítés szokásos egydimenziós síkhullámát (A. V.
Gaponov , G. I. Frejdman , 1959).[352]

Terjedjen a hullám az  tengely irányába, az elektromos térerősség
mutasson az  tengely, a mágneses pedig a  tengely irányába ( -t és -t
egyszerűen -vel és -val jelöljük). A

Maxwell-egyenletek a

13.66. egyenlet - (111,1)

alakot öltik, ahol definíció szerint



13.67. egyenlet - (111,2)

(  esetén az  függvény -hoz, azaz a közönséges
permittivitásértékéhez tart).

Keressünk egy olyan megoldást, amelyben az  és 
függvényeket egymás függvényeként fejezhetjük ki: . Ekkor a (
(111,1)) egyenleteket a következő alakra írhatjuk át:

13.68. egyenlet - (111,3)

Ahhoz, hogy ezt a két egyenletet a és a  ismeretlenek nullától
különbözőértékeivel megoldhassuk, szükséges, hogy az egyenletek
determinánsa nullával legyen egyenlő. Ez a feltétel a

összefüggést adja, amiből

13.69. egyenlet - (111,4)

Ha most ebből a kifejezésből -t a ( (111,3)) egyenletek egyikébe
helyettesítjük, kapjuk, hogy



Innen következik, hogy

 tetszőleges függvénye lehet. Ha az inverz függvényt -fel jelöljük, akkor

13.70. egyenlet - (111,5)

az itt szereplő két előjel a hullám két terjedési irányának felel meg. Az 
függvény megválasztása után a ( (111,5)) formula implicit alakban megadja
az  függést. Gyenge terek esetében, amikor  vehető, a ( (111,5))
függvény átmegy a  fázissebességű közönséges síkhullámba.
Megjegyezzük, hogy a kapott megoldás csak  esetén létezik –
összhangban a ( (18,8)) stabilitási feltétellel.[353]

60. ábra.

A hullám terjedése során a kezdeti időpillanatban megadott hullámprofil
eltorzul, mivel a különböző részek különböző sebességgel mozognak.
Általában  csökken  növelésével (az  függvény telítődésbe megy
át). Ekkor profil nagy  értékű pontjai nagy sebességgel mozognak,
aminek eredményeképpen a profil elülső frontjának a meredeksége nő
(amint ezt a 60. ábra illusztrálja, amelyen a profil alakját láthatjuk néhány
egymásra következő időpillanatban). Egy bizonyos pillanatban a profil
behajlik és ezután többértékűvé kellene válnia. Valójában ebben a
pillanatban a hullámban egy elektromágneses lökéshullám keletkezik, azaz
az  és  mennyiségeknek szakadása lesz. A határfeltételeknek a
szakadáson ugyanaz a ( (76,13)) alakjuk van, mint tetszőleges, mozgó
felületen. Ezek a feltételek transzverzális síkhullámra a következőek:

13.71. egyenlet - (111,6)



ahol az 1 és 2 indexek a mennyiségeknek a front előtti és mögötti értékeire
vonatkoznak. Ha összeszorozzuk ezt a két egyenletet, a lökéshullám
sebességére a következőt kapjuk:

13.72. egyenlet - (111,7)

A lökéshullámban energiadisszipáció megy végbe. Legyen  a disszipáció
sebessége a szakadási felület egységnyi területére vonatkoztatva. Ennek
kiszámítására írjuk fel a közeg henger alakú elemi térfogatára alkalmazva
az energiamegmaradás törvényét úgy, hogy a henger egyik alapfelülete a
szakadás mögött, a másik pedig előtte van:

13.73. egyenlet - (111,8)

A bal oldalon a két alapfelületen keresztülhaladó energiaáram különbsége
áll, a jobb oldal pedig az 1 és 2 tartományok közötti határ elmozdulásából
és az energiadisszipációból eredő belső energiaváltozás sebességének az
összege. A belső energiák különbsége (változatlan sűrűség és hőmérséklet
mellett):

Felhasználva a ( (111,6))–( (111,7)) egyenlőségeket is, a ( (111,8))
összefüggést a



alakra hozhatjuk.

Ha a lökéshullám gyenge (azaz ha benne a mennyiségek ugrásai kicsik),
akkor  kiszámításakor -nek -vel való kapcsolatát a

sorfejtés alakjában írhatjuk fel, ahol . Egyszerű számítás a

13.74. egyenlet - (111,9)

eredményhez vezet. Így gyenge elektromágneses lökéshullámban az
energiadisszipáció harmadfokú a hullám térerősségének az ugrásában.
Mivel  kell, hogy legyen,  esetén  lesz –összhangban a
fig60. ábrával.

A lökéshullám fellép te sérti a kapott megoldás alkalmazhatóságát: a
térerősség ( (111,4))–( (111,5)) kifejezései ellentmondanak a ( (111,6))
határfeltételeknek. Lényeges azonban, hogy a hullám közelítőleg
(másodrendig bezáróan) egyszerű marad, amíg a lökéshullámot gyengének
tekinthetjük.[354] Ilyen pontossággal a szakadás sebességére vonatkozó
kifejezést a

13.75. egyenlet - (111,10)

alakban írhatjuk. Ugyanilyen közelítésben a hullám profilján a szakadás
helyzetét a fig60. ábrán látható függőleges egyenes és a szaggatott görbe



közötti két terület egyenlőségének a feltétele határozza meg.

Feladat

Vákuumból a közeg határára merőlegesen esik be egy  alakú
síkhullám. Határozzuk meg a visszavert hullámot (L. J. Broer, 1963)!

Megoldás. A térerősség a vákuumban (  féltér) a beeső és a visszavert (
 index) hullámokból adódik össze:

(a vákuumban a téregyenletek lineárisak, és a két megoldást
összeadhatjuk!) A közegben  csak átmenő hullám van, amelyben

-nál az elektromos térerősség folytonossági feltételéből

Ugyanezen a határon  folytonossági feltétele ezután az

összefüggést adja, és ez határozza meg implicit formában az  függvényt.

 

[351] Ebben a fejezetben az egységes tárgyalásmód kedvéért szintén a  és 
 közötti nemlineáris kapcsolatról fogunk beszélni, feltételezve, hogy a

közeg nem mágneses. A valóságban rendszerint a vizsgált jelenségekről



olyan közegek esetén van szó, amelyeknél  függ nemlineáris módon -
tól.

[352] Ez a megoldás analóg az ideális, összenyomható folyadék
egydimenziós hidrodinamikájának úgynevezett egyszerű hullámaival (lásd
VI. 94. §.).

[353] Az ismertetett levezetésben feltételeztük, hogy a közeg sűrűségét,
hőmérsékletét stb. nem befolyásolják a tér rezgései. Ezt jogossá teszi mind
a strikciós effektusok kicsiny volta, mind a hullámoknak a hangsebességhez
képest nagy sebessége.

[354] A helyzet teljesen analóg azzal, amikor az erős hanghullámban
közönséges hidrodinamikai lökéshullámok keletkeznek (lásd VI. 95. §.), és
nem ismételjük meg a korábban kifejtett meggondolásokat.



112.§. Kényszerített kombinációs
szórás
A harmadrendű, nemlineáris effektusok közé tartozik az a hatás, amelyet
egy  frekvenciájú sugárzás (a pumpáló hullám ) gyakorol ugyanebben a
közegben egy másik,  frekvenciájú hullám terjedésére. Ezeket az
effektusokat az

13.76. egyenlet - (112,1)

nemlineáris dielektromos tenzor tartalmazza, amely az  frekvenciájú
indukcióhoz ad járulékot.[355]

Izotrop közegben az említett járulék figyelembevételével a  indukciót az 
 frekvencián a

13.77. egyenlet - (112,2)

kifejezés adja, ahol

13.78. egyenlet - (112,3)

A ( (112,2)) kifejezés első tagjában  a közönséges lineáris
permittivitás; a többi tagban szereplő , ,  pedig a ( (112,1)) tenzor
három független komponense (ezek száma már magából abból az eljárásból
is nyilvánvaló, ahogyan a ( (112,2)) kifejezést az , és  vektorból
felépítettük). Látjuk, hogy az  térerősség nemlineáris hatását az 
frekvenciájú térre az



13.79. egyenlet - (112,4)

anizotrop dielektromos tenzor bevezetésével írhatjuk le.

Nem disszipatív közegben az , ,  együtthatók (ahogyan  is)
valósak, és a ( (112,4)) tenzor hermitikus. Abban a speciális esetben,
amikor  és amikor ennek megfelelően  valós, a tenzor tartalmazza
a ( (100,1)) formula által leírt kettős törést sztatikus elektromos térben.
Amikor , a ( (112,4)) kifejezés a közegnek az  térerősség által
indukált girotrópiáját is leírja. Összehasonlítva a ( (112,2)) kifejezést (
(101,8))-cal, megkapjuk a  girációs vektort :

13.80. egyenlet - (112,5)

Ez a vektor nulla lesz, ha az  térerősség lineárisan polarizált.

Változatosabb jelenségek játszódhatnak le, ha a tér és a közeg nemlineáris
kölcsönhatásai disszipációval járnak együtt. Ilyenkor az , , 
együtthatók komplexek (a lineáris permittivitást azonban továbbra is
valósnak tekintjük). Látni fogjuk, hogy az ilyen disszipáció az 
térerősség gyengüléséhez is és erősödéséhez is vezethet. Ez utóbbi esetben
kényszerített kombinációs szórásról beszélünk.[356]

Az ,  lineáris permittivitások valós volta azt jelenti, hogy az  és
 frekvenciákon nincs disszipáció a közegben, azaz a  és 

kvantumokat a közeg nem nyeli el. Az  különbség legyen abban a
frekvenciatartományban, ahol a közeg képes elnyelni a kvantumokat, de ne
legyen ebben a tartományban az  összeg. Disszipáció csak úgy jön
létre, ha a nagyobb energiájú kvantumok kisebb energiájú kvantumokká
alakulnak, miközben a felszabaduló többletenergia átadódik a közegnek. Ily
módon, amikor , a pumpáló hullám erősíti a kisebb,  frekvenciájú
hullámot. Az  tér általa gyenge nemlineáris effektusok révén felvett, idő
szerint átlagolt energia (egységnyi térfogatra és egységnyi időre



vonatkoztatva) közvetlenül adódik, ha a ( (96,5)) kifejezést ellenkező
előjellel vesszük:

13.81. egyenlet - (112,6)

(lásd a ( (108,9)) formulák levezetését). Hasonló kifejezés adja meg az 
tér energiájának a megváltozását:

13.82. egyenlet - (112,7)

ahol , ,  az

dielektromos tenzor független komponensei; ez a tenzor írja le az 
frekvenciájú tér hatását az  frekvenciájú térre.

Hasonló meggondolások, mint amilyeneket a S.107. §-ban, a Manley–
Rowe-tétel levezetésekor használtunk, az

13.83. egyenlet - (112,8)

összefüggést eredményezik, azaz, minden egyes  kvantum születése egy 
 kvantum eltűnésével jár együtt. Innen következik, hogy

13.84. egyenlet - (112,9)



A disszipációs energiát a két tér együttes energiájának csökkenése adja
meg:

13.85. egyenlet - (112,10)

 esetén a  feltételből következik, hogy  – azaz a
kisebb frekvenciájú hullám erősödik, összhangban a fentebb mondottakkal.
Az a feltétel, hogy a ( (112,6)) kifejezés pozitív definit, a következő
egyenlőtlenségeket adja[357]:

13.86. egyenlet - (112,11)

Figyeljük meg, hogy a vizsgált effektus nem függ a terek közötti
fázisviszonyoktól. Ez azzal kapcsolatos, hogy a pumpáló hullám
térerőssége -ben és -ben bilineáris kifejezések alakjában fordul elő az
egyenletekben, és e kifejezésekből a fázisszorzók kiesnek.
Végeredményben ez ahhoz vezet, hogy az  tér erősítéséhez nincs szükség
a terek szinkronizmusára – ellentétben a felharmonikus-keltésnek és a
parametrikus jelerősítésnek a S.110. §-ban vizsgált jelenségeivel.

A kényszerített kombinációs szórás jellemzőit kapcsolatba lehet hozni a
közönséges (spontán) szórás jellemzőivel, amelyről a XV. fejezetben lesz
szó. A megfelelő számításokat a S.118. §-hoz tartozó feladatban közöljük.

A fentiekben közölt összefüggések, mint azt már említettük, akkor
érvényesek, ha a közegben az energiaelnyelés csak az 
különbségfrekvencián megy végbe. Más a helyzet, ha az elnyelési
tartományban nem ez a különbség, hanem az  összegfrekvencia
fekszik. Ebben az esetben minden egyes elnyelt  kvantum mellett egy 

 kvantum is elnyelődik, és a közegnek  energia adódik át
(kétfotonos elnyelés) . Természetesen ebben az esetben mind a két
frekvenciájú hullám gyengül.



 

[355] A harmadrendű  dielektromos tenzor valós volta
megköveteli, hogy ne csak az , ,  frekvenciák és ezek  összege,
hanem ezek párjainak az összegei [a ( (112,1)) szuszceptibilitásra
vonatkozóan  és ] is különbözzenek a rendszer
energiaszintjeinek a különbségeitől. Erről meggyőződhetünk, ha nyomon
követjük a nemlineáris szuszceptibilitásnak a S.108. §-ban említett, a közeg
és tér kölcsönhatásának mátrixelemei segítségével megadott kifejezésében
szereplő energianevezők eredetét. Ez a kifejezés megtalálható J. A.
Armstrong , N. Bloembergen, J. Ducuing , P. S. Pershan cikkében: Phys.
Rev., (1962) 127, 1918, orosz fordításban N. Bloembergennek a fn110.11.
lábjegyzetben említett könyvében.

[356] Mikroszkopikus, kvantumos szempontból egy  foton kibocsátásáról
van szó, amikor egy  foton esik be az atomra, amely  fotonok terében
van. Ekkor  energia adódik át a közegnek, azaz a közeg
meghatározott típusú (fonon, exciton stb.) elemi gerjesztése jön létre. A
szakirodalomban külön elnevezések léteznek a különböző típusú szórási
folyamatokra. Az általunk adott tisztán fenomenologikus leírásban a
szövegben említett terminológiát ad hoc választott általános elnevezésként
használjuk.

[357] Erről meggyőződhetünk, ha a ( (112,6)) kifejezést az  és 
 térerősségek különböző polarizációi mellett vizsgáljuk megegyező

vagy egymásra merőleges lineáris polarizációkkal és megegyező vagy
különböző előjelű cirkuláris polarizációkkal. Az első két esetben  és 
valós, és  vagy . A másik két esetben  és  komplex, és 

,  vagy , .



14. fejezet - XIV. fejezet GYORS
RÉSZECSKÉK ÁTHALADÁSA
ANYAGON

113.§. Gyors részecskék ionizációs
veszteségei anyagban.
Nemrelativisztikus eset
Egy gyors töltött részecske, amikor keresztülhalad az anyagon, ionizálja az
atomokat, és ezáltal veszít energiájából.[358] Gázokban az ionizációs
veszteségeket a gyors részecske és az egyes atomok ütközésének
eredményeként tekinthetjük. Kondenzált közegben azonban az áthaladó
részecskével több atom egyidejűleg is kölcsönhatásba léphet. Ennek hatása
a töltött részecske energiaveszteségére makroszkopikus szempontból úgy
értelmezhető, hogy a részecske töltése polarizálja a közeget. Ezt a hatást
először abban az esetben vizsgáljuk, amikor a részecske sebessége
nemrelativisztikus. Mint az eredményekből látni fogjuk, ebben az esetben a
közeg polarizációjának csak kis befolyása van a veszteségekre. A számítás
elsősorban metodikai szempontból érdekes, mivel a továbbiakban vizsgált
más esetekben hasonló módszer alkalmazható.

Tisztázzuk először azokat a feltételeket, amelyek mellett ezt a jelenséget
makroszkopikusan vizsgálhatjuk. A  sebességgel mozgó részecske útjától 

 távolságra az általa keltett tér spektrális felbontása főleg olyan tagokból
áll, amelyek frekvenciái  nagyságrendűek (ez az „ütközési idő”
reciproka). Az atomok ionizációját viszont az  frekvenciájú
térkomponensek idézik elő, ahol (  valamilyen átlagos frekvencia, amely
megfelel az atomi elektronok többsége mozgásának. A részecske ezért
akkor lép egyidejűleg sok atommal kölcsönhatásba, ha a  távolság nagy



az atomok közötti távolságokhoz képest. Kondenzált anyagok esetében ezek
a távolságok ugyanolyan nagyságrendűek, mint maguknak az atomoknak
az  mérete. Ily módon kapjuk a  feltételt, azaz az ionizáló
részecske sebességének nagynak kell lennie az atomi elektronok (vagy
legalábbis ezek többségének) sebességéhez képest.[359]

Határozzuk meg az anyagon keresztülhaladó töltött részecske által keltett
teret! A nemrelativisztikus esetben elegendő, ha csak a  skalárpotenciál
által meghatározott elektromos teret vizsgáljuk. Ez a potenciál kielégíti az

14.1. egyenlet - (113,1)

Poisson-egyenletet , amelyben a permittivitást operátorként értelmezzük és
az egyenlet jobb oldalán az  kifejezés a állandó sebességgel
mozgó ponttöltésnek tulajdonítható sűrűség.[360]

-t fejtsük a koordináták szerinti Fourier-integrálba:

14.2. egyenlet - (113,2)

Ha ezen egyenlőség mindkét oldalára alkalmazzuk a Laplace-operátort ,
akkor azt kapjuk, hogy  Fourier-komponensei:

Másrészt, ha vesszük a ( (113,1)) egyenlet két oldalának Fourier-
komponenseit, akkor

Összehasonlítva a két formulát, kapjuk, hogy



Ebből látható, hogy  az időtől az  tényezőn keresztül függ. Az 
 operátor azonban, amikor az  függvényre hat, azt -val

szorozza. Ezért végül -ra a következő kifejezésünk lesz:

A térerősség és a potenciál Fourier-komponensei között az

összefüggés áll fenn. Így

14.3. egyenlet - (113,3)

A teljes térerősséget a Fourier-transzformáció inverze adja:

14.4. egyenlet - (113,4)

A mozgó részecske minket érdeklő energiavesztesége az a munka, amit a
részecske által létrehozott tér részéről a részecskére visszaható  fékezési
erő végez. Ha a tér értékét abban az  pontban vesszük, amelyben a
részecske van, akkor ( (113,4)) integrandusában egy  szorzót
kapunk, amely kiejti az ( (113,3)) kifejezésében levő  tényezőt.
Ezért az  fékezési erőt a következő integrál adja meg:



Nyilvánvaló, hogy az  erő a  sebességgel ellentétes irányú; válasszuk ez

utóbbi irányát  tengelynek. Bevezetve a  és 
jelöléseket, és -t -val helyettesítve,  abszolút értékét, a
következő alakban írhatjuk át:

14.5. egyenlet - (113,5)

(az integrál  felső határának megválasztását a következőkben tárgyaljuk).

A ( (113,5)) összefüggésben az  szerinti integrálással kapcsolatban még a
következő észrevételt kell tenni.  esetén , és az integrál
logaritmikusan divergens. Ez azzal kapcsolatos, hogy az  térerősségből
valójában ki kellene vonni azt a térerősséget, amely akkor volna jelen, ha a
részecske vákuumban mozogna (azaz, amikor ); nyilvánvaló, hogy
ennek a térerősségnek nincs köze a részecske fékeződéséhez az anyagban.
Egy ilyen kivonás a ( (113,5)) kifejezés integrandusában szereplő -nak 

-gyel való felcseréléséhez vezetne, ami után az integrál konvergens
lesz. Azonban ugyanezt az eredményt elérhetjük az említett csere nélkül is,
ha megállapodunk abban, hogy a -től -ig vett integrálást úgy
értelmezzük, mint a -tól -ig terjedő, szimmetrikus határok közötti
integrálást, ami után . Tekintettel arra, hogy az  függvény páros,
ezért az integrandusban valós része a frekvencia páratlan függvénye, és a
szimmetrikus integrálás erre nullát ad; az integrandus képzetes részének
integrálja pedig konvergens.

A következőkben bizonyos esetekben kényelmes lesz az

14.6. egyenlet - (113,6)



jelölés használata, ahol  páros, illetve páratlan függvények és
. A ( (113,5)) formulát átírhatjuk explicite valós alakba:

14.7. egyenlet - (113,7)

A részecske egységnyi útjára eső energiaveszteség a felezési erő munkája
ezen az úton, azaz, éppen az  mennyiséggel egyezik meg.

A kvantummechanika általános szabályai szerint a tér  hullámvektorú
Fourier-komponense  impulzust ad át az ionizációnál kilépő elektronnak
( -elektron). Elegendően nagy  értékek mellett ( ) 

, úgyhogy az átadott impulzus közelítőleg -val
egyezik meg. Egy adott  értéknek az  ütközési paraméter felel meg.
Ezért a vizsgált makroszkopikus módszer alkalmazhatóságának feltétele
megköveteli, hogy  legyen. Ezzel összhangban válasszuk az integrál

 felső határát úgy, hogy kielégítse az  feltételt. Az 
mennyiség az olyan gyors részecske energiavesztesége, amely az atomi
elektronoknak akkora impulzust ad át, amely nem haladja meg -t.

Elvégezve a ( (113,7)) kifejezésben a  szerinti integrálást, kapjuk, hogy

14.8. egyenlet - (113,8)

Ez a képlet általános módon tovább már nem transzformálható, de
megfelelő jelölések bevezetésével kényelmesebb alakba írható.

Számítsuk ki előzetesen az



integrált. Ennek végrehajtásához megjegyezzük, hogy ha az integrálást a
komplex  síkon egy olyan zárt görbe mentén végezzük el, amely a valós
tengelyből, valamint a végtelen távoli felső  félkörből áll, akkor az
integrál nulla lesz, mivel az integrandusnak nincsenek pólusai a felső
félsíkon. Az  függvényt, argumentumának nagy értékeinél, a (
(78,1)) formula határozza meg:

14.9. egyenlet - (113,9)

Az integrálás a végtelen távoli  félkörön ezen formula segítségével
végezhető el és a végeredmény[361]:

14.10. egyenlet - (113,10)

Definiáljuk az atomi elektronok mozgásának átlagos frekvenciáját a
következő módon:

14.11. egyenlet - (113,11)

Ezen jelölés segítségével a ( (113,8)) képlet a következő alakban írható fel:

14.12. egyenlet - (113,12)



Itt a következő megjegyzést kell tennünk. A ( (113,7)) vagy a (
(113,11)) formulák alapján esetleg azt gondolhatnánk, hogy a ( (113,12))
ionizációs veszteséghez jelentős járulék csak azokból a
frekvenciatartományokból jöhet, amelyekben az elnyelés lényeges. Ez
azonban nem feltétlenül van így: az említett formulák tartalmazhatnak
jelentős járulékot olyan tartományokból is, amelyekben  kicsi. Arról van
szó, hogy ezekben a tartományokban az  függvény átmehet a
nullán, és látható a ( (113,5)) formulákból, hogy  zérushelyei az
integrandus pólusai. Valójában  természetesen nem egyenlő pontosan
nullával, így az  függvény nullahelyei nem magán a valós tengelyen
vannak, hanem egy kicsit az alatt. Ez azt jelenti, hogy amikor az -ra
használt kifejezés valós és átmegy a nullán, akkor az integrandus pólusát
felülről kell megkerülni, és ez egy megfelelő járulékot ad az integrálba. Így
például, ha az  függvényt a ( (84,5)) formulával adjuk meg, akkor az a
járulék a ( (113,12)) fékezéshez, amely a  (ahol ) pólusok
körüljárásából adódik – mint ahogyan arról könnyen meggyőződhetünk a (
(113,7)) alapján végzett közvetlen számítással – a következő lesz:

Ahhoz, hogy olyan esetre kapjuk meg az  energiaveszteséget, amikor
az impulzusátadás nem halad meg egy bizonyos  értéket,
„egyesíteni” kell ( (113,12)) formulát a kvantummechanikai ütközési
elmélet azon formulájával amely az egyes atomokkal való ütközések
energiaveszteségét adja meg. Ezt azért tehetjük meg, mert a két formula
alkalmazhatósági tartománya átfedi egymást. Mint az ütközési elméletből
ismeretes, a  intervallumba eső, impulzusátadással járó
energiaveszteség:

14.13. egyenlet - (113,13)



és az a képlet alkalmazható– nemrelativisztikus esetben – bármely olyan
értékre, amely összhangban van az impulzus- és az

energiamegmaradás törvényével, feltéve, hogy az átadott energia kicsi a
gyors részecske kezdeti energiájához képest.[362] Ennek megfelelően az
energiaveszteség a és  közötti összes  értékkel

Ha ezt a mennyiséget hozzáadjuk a ( (113,12)) formulához, akkor
egyszerűen az utóbbiban  helyébe  lép, úgyhogy

14.14. egyenlet - (113,14)

Ha egy atomi elektronnak az atomi impulzusokhoz képest nagy 
 impulzus adódikát, akkor az általa kapott energia . Bevezetve
ezt a mennyiséget,írhatjuk:

14.15. egyenlet - (113,15)

A ( (113,14))–( (113,15)) formulák egy gyors részecske energiaveszteségét
adják meg, amikor a veszteség olyan energia átadásával járó ionizáció útján
megy végbe, amely nem haladja meg a részecske kezdeti energiájához
képest kicsi, adott  értéket. Hangsúlyozzuk, hogy ilyen feltétel mellett a
formulák egyaránt érvényesek mind a gyors elektronok, mind a gyors,
nehéz részecskék energiaveszteségére.

A ( (113,15)) formulát csak az különbözteti meg az atomok közötti
kölcsönhatásokat figyelmen kívül hagyó mikroszkopikus elmélet
eredményétől (lásd III. (149,14)), hogy az  „ionizációs energia” szerepét
most  játssza. Az atom (elektronok szerinti) átlagos ionizációs energája
azonban rendszerint csaknem független a többi atommal való



kölcsönhatásától, mivel az ionizációs energiában az alapvető szerepet a
belső elektronhéjak elektronjai játsszák, amelyeket alig érint ez a
kölcsönhatás. Továbbá, az adott esetben az ionizációs energiának csak a
logaritmusa lép fel, és ezért egzakt definíciójának még gyengébb a kihatása
az energiaveszteség nagyságára.

Nehéz részecske és elektron ütközésénél még a maximálisan átadható 
 impulzus is kicsi a részecske  impulzusához képest. Ezért a nehéz
részecske energiaváltozása . Ha egyenlővé tesszük ezt a mennyiséget az
elektron energiájával, kapjuk, hogy

ahonnan  és . Ha  helyett ezt az értéket
helyettesítjük a ( (113,15)) egyenletbe, akkor a nehéz részecske teljes
ionizációs veszteségét kapjuk:

14.16. egyenlet - (113,16)

Ez a formula a szokásosan használt formulától (lásd III. (150,10)) csak a 
 ionizációs energia definíciójában különbözik.

Kövessük nyomon, hogy a ( (113,11)) szerint definiált  mennyiség
ritkított közeg esetén milyen módon megy át az egyes atom átlagos
ionizációs energiájába, amelyet a III. (149,11) képlet definiál. Ehhez
megjegyezzük, hogy ritkított gázban – amelyről az egyszerűség kedvéért
feltesszük, hogy egyforma atomokból áll – a permittivitás

ahol  az egységnyi térfogatban levő atomok száma,  az atom
polarizálhatósága és . Az  mennnyiség képzetes részére
írható, hogy



Az atom polarizálhatóságát a IV. (85,13) képlet adja meg. Ha leválasztjuk
benne a képzetes részt a IV. (85,19) segítségével, akkor  esetén kapjuk,
hogy

ahol  és  az atom alap- és gerjesztett állapotainak energiái. Ha ezt a
kifejezést a ( (113,11)) definícióba helyettesítjük, elvégezzük az integrálást,
és azután alkalmazzuk az  helyettesítést, végül a III. (149,11)
definícióra jutunk.

 

[358] „Ionizációs” veszteségekről beszélünk, amint az általánosan elfogadott,
de természetesen ezekbe a diszkrét atomi energiaszintek gerjesztése miatti
veszteségeket is beleértjük.

[359] A részecske  energiájára ebből az  feltétel adódik, ahol  a
részecske,  pedig az elektron tömege, és  az atomban levő elektronok
többségének átlagos ionizációs energiája.

[360] Feltesszük, hogy a részecske egyenes vonalú mozgást végez és ezáltal
elhanyagoljuk a szóródást, ami mindig jogos a vizsgált problémánál. Ha a
részecskének  töltése van, akkor ebben és a következő paragrafusban az
energiaveszteségre, azaz a fékezésre vonatkozó összes képletet -tel kell
megszorozni.

[361] Ez az eredmény megegyezik a ( (82,12))-vel, amint annak lennie is
kell, mivel  esetén , és ezért .

[362] Lásd III. 149. §; az  mennyiség az ott bevezetett „effektív fékezéstől”
az  tényezőben, azaz az atomszámsűrűségben különbözik. A (
(113,13)) formula a szabad elektronokkal való ütközésnek felel meg.
A formula alkalmazási tartománya ( ) azonban olyan  értékektől
kezdődik, amelyeknél az atomi elektronok ténylegesen még nem
tekinthetők szabadnak. Ennek a feltétele  értéket követelne meg



(ahol  az atomi elektronok többsége sebességének a nagyságrendje).
Ekkor a -elektron  energiája nagy volna az atomi energiákhoz
képest.



114.§. Gyors részecskék ionizációs
veszteségei anyagban.
Relativisztikus eset
A fénysebességet megközelítő sebességek esetében a közeg
polarizációjának a gyors részecske energiaveszteségére gyakorolt hatása –
mint látni fogjuk – nagyon lényegessé válhat nemcsak kondenzált
anyagokban, hanem gázokban is.[363]

A megfelelő képletek levezetésére olyan módszert alkalmazunk, amely
hasonló az előző paragrafusban alkalmazott módszerhez. Most azonban a
teljes Maxwell-egyenletekből indulunk ki. Amikor valódi töltések (valódi
térbeli  töltéssűrűséggel) és valódi áramok (  áramsűrűséggel) is jelen
vannak, akkor ezek az egyenletek[364]:

Jelen esetben a valódi töltések és áramok eloszlásait a

14.17. egyenlet - (114,3)

formulák adják meg.

A szokásos definíciók szerint bevezetjük a vektor- és skalárpotenciálokat:

14.18. egyenlet - (114,4)



amelynek eredményeképpen a ( (114,1)) egyenletek azonosan teljesülnek.
Az és  potenciálokra a

14.19. egyenlet - (114,5)

kiegészítő feltételt rójuk ki, amely a sugárzáselméletben szokásosLorentz-
feltételáltalánosítása . Ekkor a ( (114,4))összefüggéseket a (
(114,2)) egyenletekbe helyettesítve, a potenciálokra a következő
egyenleteket kapjuk:

14.20. egyenlet - (114,6)

-t és -t a koordináták szerint Fourier-integrálokba fejtjük. Ha a (
(114,6)) egyenlet mindkét oldalának Fourier-komponenseit vesszük, a
következő összefüggéseket kapjuk:

Látható, hogy  és  időtől való függését az  tényező adja
meg. Ismét beveztejük az  jelöléseket, és így

14.21. egyenlet - (114,7)



Az elektromos térerősség Fourier-komponense:

14.22. egyenlet - (114,8)

Ezen képletek segítségével a részecskére ható  fékezési erőt
ugyanolyan módon kapjuk meg, mint az előző paragrafusban.[365]

Ugyanazokkal a jelölésekkel most erre az erőre a következő formulát
kapjuk:

14.23. egyenlet - (114,9)

(amikor  akkor ez a formula magától értetődően a (
(113,5)) formulába megyát).

Először a frekvencia szerinti integrálással foglalkozunk. Mivel az
integrálást a komplex  síkon kívánjuk végrehajtani, előzetesen
megállapítjuk az integrandus pólusait a felső félsíkon. Az  függvénynek
nincsenek sem szingularitásai, sem zérushelyei ebben a tartományban, így a
keresett pólusok csak az

kifejezés zérushelyei lehetnek. Megmutatjuk, hogy a pozitív valós 
 mennyiség bármely értékénél ez a kifejezés csak egyetlen  érték mellett
tűnik el.

Ennek bizonyítására[366] a komplex függvények elméletének egy ismert
tételét használjuk fel, amely szerint  zárt görbe mentén vett

14.24. egyenlet - (114,10)



integrál egyenlő az  függvény zérushelyei és pólusai számának a
különbségével a  zárt görbe által határolt tartományban. Legyen

 – így  pozitív valós szám, és -nek válasszunk egy olyan zárt
görbét, amely a valós tengelyből és egy ezen fekvő végtelen sugarú
félkörből áll ( 61. ábra). Az  függvénynek sehol nincsenek pólusai a
felső félsíkon és a valós tengelyen;[367] ezért a ( (114,10)) integrál
közvetlenül megadja az  függvény zérushelyeinek számát a felső
félsíkon. Ahhoz, hogy ezt kiszámoljuk, írjuk az integrált az

14.25. egyenlet - (114,11)

alakba, ahol integrálni egy olyan  zárt görbe mentén kell a komplex
 változó síkjában, amely az  síkbeli  kontúr képe  esetén .
Pozitív, valós  értékekre , negatívakra . A végtelenben 

; ezért  a végtelen távoli körön fut végig, amikor 
végigfut a végtelen nagy félkörön. Látható ebből, hogy a  integrálási
kontúr az  síkon olyan, mint ahogyan ezt a fig61. ábra vázlatosan mutatja.
Pozitív, valós  esetén (mint a fig61. ábrán), a  mentén történő
körüljáráskor az  komplex szám argumentuma -vel változik és a (
(114,11)) integrál -gyel egyenlő. Ezzel bizonyítottukállításunkat.[368]

61. ábra.



Könnyen belátható továbbá, hogy az  egyenlet egyetlen gyöke
a képzetes  tengelyen van. Valóban, amikor  tisztán képzetes, akkor az 

 függvény (az  függvénnyel együtt) valós, és nullától -ig minden
értéket felvehet, többek között az összes pozitív  értéket is.

Most visszatérünk a ( (114,9)) kifejezésben szereplő  szerinti
integrálhoz:

Ezt a  kontúr szerinti integrál és a végtelen nagy sugarú félkörön vett
integrál különbségeként írhatjuk föl. Ezek közül a második integrál

az első pedig -szerese az integrandus egyetlen pólusához tartozó
reziduumnak. Legyen  az

14.26. egyenlet - (114,12)

egyenlettel definiált függvény. Ekkor a reziduumok meghatározásának
ismert szabályai szerint[369] a  görbe menti integrál:

Ha összegyűjtjük a kapott kifejezéseket és a ( (114,9)) kifejezésbe
helyettesítjük őket, kapjuk, hogy



vagy, ha az első tagban a  szerinti integrált  szerinti integrállal
helyettesítjük,

14.27. egyenlet - (114,13)

 nagy értékeinek a ( (114,12)) egyenlet nagy abszolút értékű  gyökei
felelnek meg. Ha ennek megfelelően -ra a ( (113,9)) kifejezést
használjuk, akkor

ahol a

jelölést vezettük be. Ha ezt a ( (114,13)) egyenletbe helyettesítjük, kapjuk

14.28. egyenlet - (114,14)

(az integrálban elegendő csak az  vezető tagot meghagyni -ban).

A ( (114,14))-ben a képzetes  értékek szerint kell integrálni. Vezessük be
az -nak megfelelő valós változót, és jelöljük az integrál alsó határát



-vel, majd újra vezessük be a ( (113,6)) jelölést: . Így a

integrált kell kiszámítani. Az  függvénynek képzetes tengelyen felvett
értékeit a képzetes részének a valós tengelyen felvett értékeivel az

egyenlőség alapján fejezhetjük ki (lásd ( (82,15))). Ezért a vizsgált integrál
(ha -et elhanyagoljuk -hoz képest):

Írjuk ezt az eredményt a ( (114,14)) egyenletbe, és a felírás egyszerűsítése
végett vezessük be az

14.29. egyenlet - (114,15)

jelölést, ahol a felülvonás az -val súlyozott átlagolást jelöli, mint
ahogyan a ( (113,11)) definícióban is. Ekkor

14.30. egyenlet - (114,16)

E formula további vizsgálata során külön kell tekintenünk két esetet.
Tegyük fel először, hogy a közeg egy dielektrikum és a részecske sebessége
eleget tesz a



14.31. egyenlet - (114,17)

feltételnek, ahol  a permittivitás elektrosztatikus értéke. A képzetes
tengelyen az  függvény az  helyen felvett értéktől -ig
monoton csökken, amikor is . A ( (114,12)) egyenlet bal oldalán
levő kifejezés ugyanekkor monoton nő nullától -ig. Ezért  esetén a (
(114,12)) egyenlet alapján  adódik. Így a ( (114,16))-ba is -t kell
tenni; ekkor átmegy a ( (113,11))-ben szereplő átlagos atomi
frekvenciába és

14.32. egyenlet - (114,18)

(  esetén ez a formula a ( (113,12))-be megy át, amint azt el is várjuk).

A  érték kielégíti a  feltételt, ahol  az atomok közötti
távolságok nagyságrendje – kondenzált közegekben az atomok méretének
nagyságrendje. Ahhoz, hogy kiterjesszük ezt a formulát az impulzus- és az
energiaátadás nagyobb értékeire, egyesíteni kell a közönséges ütközési
elmélet képleteivel, hasonlóan ahhoz, ahogyan azt az előző paragrafusban is
tettük. Itt azonban az egyesítést két lépésben kell végrehajtani. Először a (
(113,13)) segítségével  olyan értéktartományára térünk át, amely az atomi
energiákhoz képest nagy energiaátadásoknak felel meg, de még mindig nem
relativisztikusak. A ( (114,8)) alakja ekkor nem változik, de benne most a 
 elektron energiáját -nek vehetjük. Ha ezt -gyel jelöljük, kapjuk:

14.33. egyenlet - (114,19)

Ezután áttérhetünk  relativisztikus értékeire, felhasználva a relativisztikus
ütközési elmélet formuláját, amely szerint az és  közötti
intervallumba eső energiaátadással járó fékezés:



14.34. egyenlet - (114,20)

ha  kicsi ahhoz az  maximális átadáshoz képest, amelyet az
impulzus és az energia megmaradásának törvényei megengednek, amikor
az adott gyors részecske egy szabad elektronnalütközik.[370] Mivel a (
(114,20)) kifejezést integrálva  adódik, világos, hogy ( (114,19)) alakja
végeredményben nem változik, és ezért minden  esetén
érvényes.

Gyors, nehéz részecske (amelynek tömege  és  energiája, bár
relativisztikus, de olyan, hogy ) fékezésekor az elektronnak
átadott maximális energia , ami még mindig kicsi -hez
képest [lásd IV. (82a,23)]. Ilyen részecskékre a szabad elektronokon
bekövetkező energiaveszteség differenciális kifejezése:

tetszőleges  értékek mellett (lásd IV. 82a. § (82a,24)). A (
(114,19)) kifejezéshez képest további energiaveszteség az -től -ig
terjedő energiaátadással ( ) ebben az esetben:

14.35. egyenlet - (114,21)

Ha hozzáadjuk ezt a kifejezést ( (114,19))-hez, megkapjuk a gyors, nehéz
részecske teljes fékezését:

14.36. egyenlet - (114,22)



Ez az összefüggés a szokásos elmélet eredményétől csak a „ionizációs
energia ” definíciójában különbözik (lásd IV. (82a,26)).

Most áttérünk a második esetre, amikor a részecske sebessége a

14.37. egyenlet - (114,23)

feltételnek tesz eleget. Speciálisan, ez az eset mindig érvényes fémekre,
mivel fémeknél . A ( (114,12)) egyenlet bal oldalán álló

 kifejezésnek ebben az esetben két zérushelye van a képzetes
 tengelyen, az egyik -nál és a másik -nél, ahol -t az

14.38. egyenlet - (114,24)

egyenlőség definiálja. A  intervallumban az  kifejezés
negatív, és  esetén a nullától -ig terjedőösszes pozitívértéket
felveszi. Ezért  esetén a ( (114,12)) egyenlet gyöke ebben az esetben
a  értékhez tart, és ezt kell a ( (114,15))és a ( (114,16)) kifejezésekbe
helyettesíteni.

Itt két határesetet különböztetünk meg. Amikor  kicsi az atomi 
 frekvenciákhoz képest, akkor a ( (114,16)) egyenletben elhanyagolhatjuk
az utolsó tagot, és . Ennek eredményeképpen ismét a (
(114,18)) formulához jutunk. Az ellenkező határeset, amikor ,
különösen érdekes. Mivel nagy  értékek esetén az  függvény -hez
tart, ezért a ( (114,24)) egyenlőségből világos, hogy ez az eset a részecske
ultrarelativisztikus sebességeinek felel meg. -ra a ( (113,9)) formulát
használva, a ( (114,24)) egyenletből kapjuk, hogy



Amikor a részecske sebessége növekszik, a  feltétel végül is bármely
közegben, azaz tetszőleges  elektronsűrűségek mellett (többek között
gázban is) teljesül. A megkövetelt sebességek azonban annál nagyobbak,
minél kisebb , azaz minél ritkább a közeg.

A ( (114,15)) összefüggésből ekkor egyszerűen ; észrevéve még, hogy
, azt találjuk, hogy a ( (114,16)) egyenletben szereplő két utolsó tag

kiejti egymást és

marad. Ha ezt a formulát ugyanolyan módon kiterjesztjük, ahogyan azt már
a nagy impulzus- és energiaátadások esetében az előzőkben is tettük, az
ultrarelativisztikus részecske fékezésére -et meg nem haladó
energiaátadás esetén ( ) a következő kifejezést kapjuk:

14.39. egyenlet - (114,25)

Ez az eredmény lényegesen különbözik attól, amelyet a közönséges
ütközési elméletben kaptunk, ahol elhanyagoltuk a közeg polarizációját. Ez
utóbbi elmélet szerint (lásd IV. 82a. §) az ultrarelativisztikus esetben az 

 fékezés állandóan növekszik a részecske energiájával, bár viszonylag
lassan – az

logaritmikus törvény szerint.[371] A közeg polarizációja viszont a töltés
olyan leárnyékolásához vezet, amelynek eredményeképpen a fékezés
növekedése végül is megszűnik és a ( (114,25)) egyenlőséggel megadott, a 

-t nem tartalmazó véges határértékhez tart.

Nehéz részecskéknél felírhatunk egy formulát a teljes energiaveszteségre is,
amikor az energiaátadás -ig tetszőleges, feltéve, hogy  kicsi a



részecske energiájához képest). Felhasználva ismét a ( (114,21)) kifejezést,
a  helyettesítéssel kapjuk, hogy

14.40. egyenlet - (114,26)

Látjuk, hogy a teljes energiaveszteség tovább növekszik a részecske
sebességének növelésével a közeli nagy energiaátadásúütközések miatt,
ahol a közeg polarizációjának árnyékoló hatása már nem érvényesül. Ez a
növekedés azonban némileg lassabb, mint a polarizációt figyelembe nem
vevő elmélet által adott növekedés. Ez utóbbi szerint

[lásd IV. (82a,28)]; az  taghoz tartozó együttható itt kétszer nagyobb,
mint a ( (114,26))-ban.

Végül megjegyezzük, hogy az  elektronsűrűség jelenléte a ( (114,25))–(
(114,26)) képletekben szereplő logaritmus argumentumában, az
ultrarelativisztikus részecskék energiaveszteségének a következő
tulajdonságához vezet: amikor egy ilyen részecske a felületegységre
vonatkoztatva ugyanolyan számú elektront tartalmazó különböző
anyagrétegeken megy keresztül, akkor az energiaveszteség a nagyobb -
nel jellemzett anyagban kisebb.

 

[363] Erre az effektusra E. Fermi (1940) mutatott rá, aki elvégezte a
számítást arra a speciális modellre, amikor a gáz atomjait harmonikus
oszcillátoroknak tekintjük. Az alábbiakban közölt általános levezetés
L. Landautól származik.

[364] Mindenütt feltesszük, hogy , mivel azokon a frekvenciákon,
amelyek az ionizációs veszteség szempontjából számottevőek, az anyag



nem mutat mágneses tulajdonságokat.

[365] Ami az e  mágneses erőt illeti, az szimmetriamegfontolásokból
következően, nyilvánvalóan nulla lesz (arról nem is beszélve, hogy mivel ez
az erő merőleges a részecske sebességére, nem végezne munkát rajta).

[366] Az alább következő meggondolások hasonlóak annak bizonyításához,
hogy az  függvénynek a felső félsíkon nincsenek zérushelyei, lásd
V. 123. §.

[367] Fémeknél -nak pólusa van -nál, de  mindenképpen nullához
tart.

[368] Ha pedig  negatív szám, akkor  argumentuma -vel változik,
amikor körbejárjuk -t, úgyhogy a ( (114,11)) integrál -vel egyenlő; más
szavakkal, az  egyenletnek két zérushelye van a felső félsíkon.

[369] Az  kifejezés a  pólusra vonatkozóan .

[370] Lásd a IV. kötetben a (81,15) és (82a,24) formulákat. Az  fékezést
megkapjuk, ha a hatáskeresztmetszet ezen kifejezéseit az 
 energiaveszteséggel és -nel szorozzuk.

[371] Ezt a formulát megkapjuk, ha a IV. kötetben található (82a,20) és
(82a,25) kifejezéseket összeadjuk, utóbbiban -on -et kell érteni.
Emlékeztetünk arra, hogy kis  energiaátadás esetén az összefüggések
gyors részecskék esetében mind elektronokra, mind nehéz részecskékre
érvényesek.



115.§. A Cserenkov-sugárzás
Átlátszó közegben mozgó töltött részecske bizonyos feltételek mellett
sajátos sugárzást bocsát ki. Ezt először Sz. I. Vavilov és P. A. Cserenkov
figyelte meg, elméleti értelmezését és kvantitatív leírását I. E. Tamm és
I. M. Frank (1937) adta meg. Hangsúlyozzuk, hogy ennek a sugárzásnak
nincs semmi köze a gyors elektron mozgása esetén gyakorlatilag mindig
fellépő fékezési sugárzáshoz. Ez utóbbit a mozgó elektron maga bocsátja ki,
amikor atomokkal ütközik. A Cserenkov-effektusnál viszont lényegét
tekintve olyan sugárzással van dolgunk, amelyet a közeg a mozgó részecske
terének hatására bocsát ki. E két típusú sugárzás különbsége különösen
világosan megmutatkozik, ha a részecskének nagyon nagy a tömege: ekkor
a fékezési sugárzás teljesen eltűnik, a Cserenkov-sugárzás azonban
egyáltalán nem változik.

Az átlátszó közegben terjedő elektromágneses hullám hullámvektora és
frekvenciája a  összefüggéssel kapcsolódik egymáshoz, ahol 

 a valós törésmutató ; az előzőkhöz hasonlóan feltesszük, hogy a
közeg izotrop és nem mágneses. Továbbá, már láttuk, hogy a közegben
egyenletesen mozgó részecske tere egy Fourier-komponensének
frekvenciája a hullámvektor  komponensével (amikor az  tengely a
részecske sebességével párhuzamos) az  kapcsolatban van. Ha egy
ilyen komponens szabadon terjedő hullámot ír le, akkor a  és a 

 összefüggéseknek nem szabad egymásnak ellentmondaniuk, és
mivel , ezért szükséges, hogy teljesüljön a

14.41. egyenlet - (115,1)

feltétel. Így  frekvenciájú sugárzás lép fel[372] , ha a részecske sebessége
meghaladja az ezen frekvenciájú hullámok fázissebességét az adott
közegben.



Legyen  a részecske mozgási irányának a sugárzás irányával bezárt szöge.
Ekkor , és ha ezt összehasonlítjuk a 
egyenlettel, kapjuk hogy

14.42. egyenlet - (115,2)

Így egy adott frekvenciájú sugárzásnak a  szög egy meghatározott értéke
felel meg. Más szavakkal: minden frekvencián a sugárzás a részecske
mozgási irányához képest előre történik, és a ( (115,2)) által meghatározott
nyílásszögű kúpfelületen oszlik el. A sugárzás szögeloszlása és frekvencia
szerinti eloszlása következésképp meghatározott kapcsolatban áll
egymással.

Az elektromágneses hullámok kisugárzása (azokban az esetekben, amikor
végbemegy) a mozgó részecske meghatározott energiaveszteségét vonja
maga után. Ez a veszteség is részét – bár nem jelentős részét – alkotja annak
a teljes energiaveszteségnek, amelyet az előző paragrafusban számítottunk
ki (a fékezési sugárzás ebben nincs benne). Ebben az értelemben a teljes
veszteségre az „ionizációs” elnevezés az adott esetben nem teljesen pontos.
A következőkben elkülönítjük a sugárzási részt a teljes veszteségtől és ezzel
egyben meghatározzuk a Cserenkov-sugárzás intenzitását.

( (114,9)) szerint az energiaveszteséget a  intervallumban a

kifejezés adja meg, ahol a  azt jelenti, hogy az  értékkel vett
kifejezésekre összegezni kell. Vezessük be a

új változót! Ekkor



A valós  tengely mentén való integráláskor a  szinguláris pontot
(amely éppen a  összefüggésnek felel meg) meghatározott
módon kell megkerülnünk. A körüljárás irányát az határozza meg, hogy bár 

-ról feltesszük, hogy valós mennyiség (mivel a közeg átlátszó),
valójában van egy kicsiny képzetes része, amely pozitív lesz, amikor ,
és negatív, amikor . Ennek megfelelően -nek kis negatív (pozitív)
képzetes része van, és az integrálást olyan úton kellene végrehajtani, amely
a valós tengely alatt (felett) megy. Ez azt jelenti, hogy amikor az integrálási
utat a valós tengelyre helyezzük, a szinguláris pontot alulról (felülről) kell
megkerülnünk. Éppen ezek a körüljárások adnak -hez járulékot, míg a
valós részek kiejtik egymást a szummában. A megkerülést végtelen kis
félkörökön végezve kapjuk, hogy

Így a következő végeredményhez jutunk:

14.43. egyenlet - (115,3)

amely megadja a  frekvenciaintervallumba eső sugárzás intenzitását. A (
(115,2)) szerint ez a sugárzás a

14.44. egyenlet - (115,4)

szögintervallumban összpontosul. A sugárzás teljes intenzitását a (
(115,3)) kifejezésnek az összes olyan frekvenciára vett integrálja adja meg,
amelyen a közeg átlátszó.



Könnyen meghatározható a Cserenkov-sugárzás polarizációja is: amint azt
a ( (114,7)) kifejezésekből láthatjuk, a sugárzási tér vektorpotenciálja a 
 sebesség irányába mutat. A mágneses tér  és ezért merőleges
a  sebességet és a  sugárirányt tartalmazó síkra. Az elektromos tér pedig
(a sugárzási hullámzónában) merőleges a mágneses térre, és ezért az
említett síkban fekszik.

Feladat

Keressük meg egy egytengelyű, nem mágneses kristályban egyenletesen
mozgó részecske által keltett Cserenkov-sugárzás hullámvektorainak a
kúpját, ha a mozgás a) az optikai tengely irányában, b) az optikai tengelyre
merőlegesen történik (V. L. Ginzburg , 1940)!

Megoldás. a) Amikor a töltés az egytengelyű kristályban mozog, a
Cserenkov-sugárzás általában két kúpban jön létre, amelyek a rendes
(ordinárius) és a különleges (extraordinárius) hullámoknak felelnek meg.
Amikor azonban a részecske az optikai tengely irányába mozog, a rendes
hullám nem lép fel (bár a ( (115,1)) típusú feltétel teljesülhetne!). A rendes
hullámnak lineárisan polarizált  vektora van, amely merőleges a
főmetszetre (azaz, az optikai tengelyen a  tengelyen, valamint az adott 
 irányon átmenő síkra). Az, hogy ilyen hullám kibocsátása az adott esetben
nem lehetséges, már abból is nyilvánvaló, hogy a munka: , azaz a
részecskének nincs energiavesztesége. A különleges sugárzás kúpja úgy
adódik, hogy a ( (115,2)) egyenletből az  értéket a ( (98,5)) egyenletbe
helyettesítjük. A ( (115,2)) érvényessége nincs kapcsolatban a közeg
izotrópiájával (a  és  által bezárt  szög az adott esetben  és az optikai
tengely által bezárt szöggel egyezik meg). Így a következő kifejezést
kapjuk:

ahol  feltételnek kell teljesülnie. Ez egy körkúp, amelynek alkotói
mentén az intenzitás egyenletesen oszlik el, amint ez
szimmetriamegfontolásokból már előre nyilvánvaló volt. A sugárvektorok



kúpjának  nyílásszöge és a  szög közötti kapcsolatot a 
egyenlet adja meg.

b) Ebben az esetben két Cserenkov-kúp létezik. A  irányt válasszuk 
 tengelynek, az optikai tengelyt a  tengelynek;  a  és az  tengely által
bezárt szög és  a  vektor irányának az  síktól számított azimutja (lásd
a  62. ábrát). A rendes hullám kúpszögét a

egyenlet adja meg, ahol  kell, hogy legyen. Ez egy körkúp,
azonban a sugárzás intenzitása függ az azimutszögtől.[373] Speciálisan,
nincs sugárzás az  síkban, ahol  (a  egyenlet
következtében). A különleges hullámok kúpja nem körkúp, így a
nyílásszöge -től függ:

ahol a  feltételnek kell teljesülnie. A különleges sugárzás 
 vektora a főmetszetben -ra merőlegesen polarizált. Ha  az  síkban (

) fekszik, akkor a  vektor és vele együtt  is a  tengely irányába
mutat. Ekkor , úgyhogy a különleges sugárzás intenzitása az 
 síkban nulla lesz.

62. ábra.

 

[372] A relativitáselmélet megjelenése előtt a vákuumban  sebességgel
egyenletesen mozgó elektron sugárzásának formális problémáját
A. Sommerfeld vizsgálta 1904-ben.



[373] Az intenzitáseloszlás megállapítása a fékezési erő ahhoz hasonló
kiszámítását igényelné, amelyet a  S.114. §-ban végeztünk izotrop közeg
esetében. Ezen számítások (és néhány más, a Cserenkov-sugárzással
összefüggő kérdés) ismertetése megtalálható B. M. Bolotovszkij
összefoglaló cikkeiben: UFN (1957), 62. 201; 1961, 75, 295.



116.§. Átmeneti sugárzás
A Cserenkov-sugárzást az jellemzi, hogy akkor lép föl, amikor a töltött
részecske egyenletesen mozog egy közegben (vákuumban az egyenletesen
mozgó töltés nem sugároz). Ebben az értelemben hasonló jelenség az
átmeneti sugárzás – az a sugárzás, amelyet egy inhomogén közegben
egyenletesen mozgó töltött részecske bocsát ki, például, amikor az egyik
közegből egy másikba megy át (V. L. Ginzburg , I. M. Frank , 1945). Ez
elvben abban különbözik a Cserenkov-sugárzástól, hogy tetszőleges
sebességű részecske esetén is fellép és nemcsak akkor, amikor annak
sebessége meghaladja a fény fázissebességét a közegben. Hasonlóan a
Cserenkov-sugárzáshoz, ennek a sugárzásnak sincs semmi köze a fékezési
sugárzáshoz (amely szintén fellép, amikor töltött részecske esik a két közeg
elválasztó felületére). Mint ahogyan a Cserenkov-sugárzásnál is, a
különbség különösen szemléletes nagy tömegű részecske esetében:
a fékezési sugárzás eltűnik, az átmeneti ugyanakkor megmarad.

Vizsgáljuk meg az átmeneti sugárzást, amikor állandó  sebességű töltött
részecske halad át vákuum és egy  komplex permittivitású , nem
mágneses közeg határán. A mozgás az  tengely irányában történik, amely
merőleges az elválasztó síkra (az  síkra, lásd a  63. ábrát).

63. ábra.

Az elektromágneses teret a ( (114,1))–( (114,3)) vagy az ezekkel ekvivalens
( (114,6)) egyenletek írják le. Az egyenletekben az összes mennyiséget az
idő szerint, valamint az  koordináták szerint (amelyek irányában a közeg
homogén) Fourier-integrálba fejtjük:

14.45. egyenlet - (116,1)



stb., ahol  a hullámvektor az  síkban. A két féltér mindegyikében a
térerősséget a ( (114,6)) inhomogén egyenletek partikuláris megoldásának
(a töltés terét  indexszel jelöljük), valamint a homogén egyenletek (a (
(114,6)) egyenletek jobb oldalát nulla értékkel véve) általános
megoldásának összegeként keressük (a szabad sugárzás terét  indexszel
jelöljük). A megoldás első részét a ( (114,7))-tel analóg formulák adják:

14.46. egyenlet - (116,2)

amiből az elektromos térerősség

14.47. egyenlet - (116,3)

(  kifejezésére nem lesz szükségünk, ezért nem írjuk fel).

A megoldás második részét, amely a szabad sugárzás terének felel meg,
közvetlenül a térerősséggel adjuk meg. Az  térerősség longitudinális
komponense

ahol  egy egyelőre ismeretlen együttható; itt

14.48. egyenlet - (116,4)

A transzverzális komponenst (erről eleve tudjuk, hogy  irányába mutat,
amely az egyetlen, ebben a síkban kijelölt irány) a , azaz az 



 egyenlet adja meg (ahol  az  irányú egységvektor).
A térerősség:

14.49. egyenlet - (116,5)

A kitevő és  előjelei az és az  féltérre vonatkoznak: a
hullámok a határfelülettől jobbra, illetve balra terjednek.[374]

Az  és  állandók a két féltérben az indukció  normális
komponenseinek és az elektromos térerősség  tangenciális
komponenseinek az elválasztó felületen előírt folytonosságából határozható
meg (a mágneses térerősség folytonossági feltétele viszont, magától
értetődően, semmi újat nem ad). Az  tartományban (vákuumban) az 
 együtthatóra adódik:

14.50. egyenlet - (116,6)

ahol .

Most kiszámoljuk a részecske által a vákuumban, a részecske mozgásával
ellentétes irányban kisugárzott teljes  energiát. Egyszerű módon ezt úgy
kaphatjuk meg, ha a kisugárzott hullámvonulatot nagy  idők esetén
vizsgáljuk, amikor az már nagy távolságra van az elválasztó felülettől balra;
a sugárzási tér és a töltés saját tere ekkor már szétválik. Az  energia a
sugárzási tér energiasűrűségének az egész térre vett integrálása útján
adódik. Ha a koordináta-rendszer kezdőpontját az  tengely mentén
eltoljuk a hullámvonulat tartományába, akkor tekintettel arra, hogy ez a tér
az  tengely mindkét irányában lecseng, az  szerinti integrálást -től 

-ig terjeszthetjük ki.



A hullámzónában az elektromos és a mágneses energiasűrűség egyenlő.
Ezért

Ha  helyébe a ( (116,1)) sorfejtett alakot helyettesítjük, akkor a (
(116,1)) integrál négyzetét az

kettős integrál alakjában írhatjuk fel. Ennek a kifejezésnek a  szerinti
integrálása a  függvényt adja, amelyet azután a  szerinti
integrálás visz el. Így

14.51. egyenlet - (116,7)

Ha ide behelyettesítjük -t a ( (116,5)) kifejezésből (  és ) és
elvégezzük az  szerinti integrálást, kapjuk, hogy

itt már figyelembe vettük, hogy a -függvény miatt  lesz; ugyanilyen
ok miatt az  szorzatban eltűnik  fázisszorzója, amely a (
(116,5)) egyenletben a koordináta-rendszer eltolása miatt lép fel. Az  és 

 szerinti integrálások -től -ig terjednek; ha az  szerinti
integrálással a -függvényt eltüntetjük, kapjuk

14.52. egyenlet - (116,8)



mivel az integrandus  páros függvénye, ezért az  szerinti integrálást a -
tól -ig vett integrál kétszeresével helyettesítettük.

A  szerint a  tartományra kell integrálni, amelyben  valós,
úgyhogy a ( (116,5)) térerősség valóban terjedő hullámot ír le.[375] Vezessük
be a sugárzási  hullámvektor és a  vektor iránya által bezárt 
 szöget (vagyis  a mozgó részecske irányával szigorúan ellentétes
irányú sugárzásnak felel meg). Ekkor ; áttérve a  szerinti
integrálásról a  szerinti integrálásra,

Az  függvény megadja a sugárzás spektrális és szögeloszlását. -et
a ( (116,6)) kifejezésből helyettesítve, a következő végeredményt kapjuk:

14.53. egyenlet - (116,9)

(V. L. Ginzburg , I. M. Frank , 1945). Az átmeneti sugárzás lineárisan
polarizált, és az elektromágneses térerősség vektora a és  vektorokon
keresztülmenő síkban fekszik, amint ez a ( (116,5)) egyenletből látható.
Nemrelativisztikus sebességek esetén a sugárzás intenzitása -tel, azaz a
részecske energiájával arányos.

Ideális vezető határán ( ) a ( (116,9)) összefüggés a következő alakot
ölti:



Ultrarelativisztikus esetben ( ) a sugárzásnak a  kis szögek
tartományában van maximuma. Valóban, a ( (116,9)) itt a következő alakú
lesz:

Innen, a logaritmikus tagig elmenve, a sugárzás teljes spektrális sűrűsége

14.54. egyenlet - (116,10)

Ha felhasználjuk a ( (78,1)) permittivitás nagy frekvenciákra érvényes

14.55. egyenlet - (116,11)

kifejezését, azt kapjuk, hogy  esetén a sugárzás spektrális eloszlása
 szerint csökken. Ez azt jelenti, hogy valójában a hátrafelé

irányulóátmeneti sugárzás alapvető járulékát az  frekvenciák adják.

Végül megvizsgáljuk azt az esetet, amikor a részecske a közegből megy át
a vákuumba. Ez a feladat az előzőtől csak abban különbözik, hogy a 
 sebesség előjele az ellenkezőjére változik. Ezért a közegből a vákuumba
lépő töltött részecske sugárzásának differenciális intenzitását a (
(116,9)) formulából a  cserével kapjuk meg, és  most a  és 
 irányok által bezárt szög lesz (úgyhogy  a szigorúan a mozgó
részecske irányába előremenő sugárzásnak felel meg)[376]:

14.56. egyenlet - (116,12)



Az ultrarelativisztikus esetben a sugárzás intenzitása maximális a 
 kis szögek tartományában. A ( (116,12)) itt a következő alakot

ölti:

14.57. egyenlet - (116,13)

Ha  nincs túlságosan közel -hez, akkor a nevezőben az utolsó tényezőt
-tel helyettesíthetjük, és a logaritmikus tagig elmenve, a spektrális

eloszlás:

Nagyfrekvenciák esetében ismét a ( (116,11)) kifejezést alkalmazzuk és a (
(116,13)) formulában a

helyettesítéseket végezzük el. A szögek szerinti integrálás a következő
kifejezéseket adja:

Ezekből a formulákból látható, hogy az előre irányuló sugárzásban az 
 nagyfrekvenciák adják az alapvető járulékot



(G. M. Garibján, 1959). A sugárzásnak a frekvenciákra kiintegrált energiája
ekkor arányos a részecske energiájával:[377]

14.58. egyenlet - (116,14)

 

[374] A ( (116,2))–( (116,5)) egyenlőségekben  alatt  értendő az ,
és  az  tartományban. Az ezt követő formulákban mindenütt .

[375] Amikor , akkor a ( (116,5)) kifejezésben szereplő
exponenciális tényezőket  alakban kell írni, ami a határtól
kezdve csillapodó felületi hullámoknak felel meg. Az ilyen hullámokat,
amelyek feltétlenül jelen vannak az átmeneti sugárzásnál, itt nem
vizsgáljuk.

[376] Átlátszó közegek esetében (amikor  valósnak vehető) 
 sebességekre korlátozódunk. Ellenkező esetben felvetődik a Cserenkov-
sugárzásból származó járulék választásának a kérdése, amelyet a részecske
a közegben a részecske mozgásának irányában előre bocsát ki, és amely a
határon keresztül a vákuumba távozik. E kilépésnek a ( (116,12)) intenzitás
pólusa felel meg abban a pontban, ahol . Az ezen
egyenlőséggel definiált  szög éppen az a szög, amely alatt a közegbeli
Cserenkov-kúpnak a határon megtört fénysugara kilép.

[377] Az átmeneti sugárzással kapcsolatos kérdések részletesebb ismertetése
a következő összefoglaló cikkekben található: F. G. Bassz , –
V. M. Jakovlenko – UFN, (1965), 86, 189, V. L. Ginzburg – V. N. Citovics –
UFN, (1978) 126, 553; Physics Reports, (1979), 49, 1.



15. fejezet - XV. fejezet
ELEKTROMÁGNESES
HULLÁMOK SZÓRÁSA

117.§. A szórás általános elmélete
izotrop közegekben
Az elektromágneses hullámok átlászó közegekben való terjedésének a
megelőző paragrafusban kifejtett elméletében egyáltalán nem vizsgáltunk
egy aránylag gyenge, de ugyanakkor elvileg fontos jelenséget, a szórást.
A jelenség abban áll, hogy kis intenzitású, szórt hullámok jelennek meg,
amelyek frekvenciái és irányai különböznek az alaphullám frekvenciájától
és terjedési irányától.

A szórás fellépése azzal kapcsolatos, hogy a közeget alkotó töltések
mozgása megváltozik a beeső hullám terének hatása alatt; ez a változás új –
szórt – hullámok kisugárzásához vezet. A szórás mikroszkopikus
mechanizmusának vizsgálatát a kvantumelmélet alapján kell elvégezni. Ez a
vizsgálat azonban nem szükséges az alábbiakban ismertetett
makroszkopikus elmélet felépítéséhez. Ezért a szórt hullámok
frekvenciaváltozásához vezető folyamatok természetére vonatkozóan csak
rövid megjegyzésekre szorítkozunk.

Az elemi szórási folyamatok alaptípusa az, amikor a szóró rendszer elnyeli
az eredeti  kvantumot, és egyidejűleg egy másik  kvantumot bocsát
ki. A szórt kvantum  frekvenciája kisebb is és nagyobb is lehet, mint 
(ezt a két esetet Stokes- , illetve anti-Stokes-féle szórásnak nevezik).
Az első esetben a rendszer  energiát nyel el, a másodikban pedig 

 energiát bocsát ki, miközben egy energetikailag alacsonyabb
állapotba megy át. Így a legegyszerűbb esetben – egy gáz esetében – a



szórás az egyes molekulákon történik, és a frekvenciaváltozás végbemehet
vagy úgy, hogy a molekula átmegy egy másik energiaszintre, vagy úgy,
hogy a molekulának mint egésznek a mozgási energiája megváltozik.

Az elemi folyamat másik típusa az, hogy az eredeti  kvantum változatlan
marad, azonban ennek hatására a szóró rendszer egyszerre két kvantumot
bocsát ki: még egy változatlan irányú  kvantumot és egy „szórt” 
 kvantumot. Ekkor a szóró rendszer energiája -vel lesz kevesebb.
Az ilyen típusú folyamatok a szokásos feltételek mellett azonban rendkívül
ritkák az előző típusokhoz képest.[378]

Áttérve a makroszkopikus szórási elmélet ismertetésére, először is
pontosítani kell az ebben az elméletben végrehajtott átlagolási folyamatok
értelmezését. A makroszkopikus elektrodinamikában a mennyiségek
átlagolását két operáció összességeként állíthatjuk elő. Ha a szemléletesség
kedvéért a klasszikus szempontból indulunk ki, akkor
megkülönböztethetjük a fizikailag infinitezimális térfogat szerinti átlagolást
a térfogatban levő összes részecskék megadott elhelyezkedése mellett és ezt
követően a kapott mennyiségnek a részecskék mozgása szerinti átlagolását.
A szóráselméletben azonban kezdettől fogva nem végezhetünk ilyen
átlagolást, mivel a részecske mozgása szerinti átlagolás éppen az általunk
vizsgált jelenség eltűnéséhez vezet. Ezért például a szórt hullám
térerősségét és indukcióját, amely a szóráselméletben fellép, csak az első
átlagolás eredményeként kell érteni.

Meg kell jegyeznünk, hogy a kvantumos vizsgálat során magától értetődő,
hogy nem magának a fizikai mennyiségnek, hanem csak a fizikai
mennyiség operátorának térfogat szerinti átlagolásáról beszélünk.
A második átlagolás ezen operátor matematikai várható értékének a
meghatározása, a kvantummechanikai valószínűségek segítségével. Ezért,
szigorúan véve, a következőkben szereplő elektromágneses mennyiségeket
kvantummechanikai operátorként kell felfogni. Ez a körülmény azonban
az ebben a paragrafusban ismertetett végső eredményekre nincs hatással, és
a formulák egyszerű felírása végett az összes mennyiséget klasszikus
mennyiségnek tekintjük.



A szórt hullám ilyen értelemben vett térmennyiségeinek monokromatikus
komponenseit az alábbiakban az  vesszős betűkkel jelöljük, a
beeső hullám térerősségeit pedig vessző nélküli  és  betűkkel. Ebben a
fejezetben mindenütt feltesszük, hogy a beeső hullám  frekvenciájú
monokromatikus hullám.

Ha csak a szórt hullám terjedési folyamatát nézzük, akkor az elektromos
indukció és a térerősség között a összefüggés áll fenn
(feltételezzük, hogy a szóró közeg izotrop). Ez az összefüggés azonban nem
foglalja magában a szórás jelenségét, azaz a szórt hullám keletkezését a
beeső hullám hatására. Hogy ezt leírjuk,  kifejezésében további kis
tagokat is figyelembe kell venni. Első közelítésben ezeknek a tagoknak a
beeső hullám térerősségében lineárisnak kell lenniük. Az ilyen összefüggés
legáltalánosabb alakja:

15.1. egyenlet - (117,1)

Itt  jelöli -t, és  olyan tenzorok, amelyek a közeg szóró
tulajdonságait jellemzik. Ezek általában nem mutatnak semmiféle
szimmetriát,és komponenseik mind a szórt hullám  frekvenciájának,
mind az eredeti  frekvenciának a függvényei. Hangsúlyozzuk, hogy az 
és  mennyiségek tenzorjellege természetesen nem mond ellent a közeg
feltételezett izotrópiájának. Csak a közeg teljesen kiátlagolt tulajdonságai
izotropak; az átlagos tulajdonságoktól való helyi eltérések – mint
amilyeneket a ( (117,1)) összefüggésben szereplő kiegészítő tagok írnak le
– nem kell, hogy izotropak legyenek.

A ( (117,1))-ben szereplő utolsó tag a szórásnak azzal a részével
kapcsolatos, amelyet az indukált emisszió elemi folyamata hoz létre.
Valóban, a ( (117,1)) egyenlőség jobb oldalán álló összes tagnak
ugyanolyan  frekvenciája kell, hogy legyen, mint az egyenlőség bal
oldalán álló -nek. Mivel -nak  frekvenciája van, ezért a 
 mennyiség frekvenciájának -nek kell lennie, hogy a 
 szorzatok frekvenciája  legyen. Azonban  az a frekvencia amely
éppen a kényszerített emisszió folyamatára jellemző. Mivel ez az effektus,



mint azt már a fentiekben említettük, kicsi, a ( (117,1)) összefüggésben
elhanyagoljuk az ennek megfelelő tagot, és így

15.2. egyenlet - (117,2)

Hasonlóösszefüggések adják meg a és  közötti relációkat is. Azonban
a közeg mágneses tulajdonságait elhanyagoljuk, mivel ezek rendszerint
lényegtelenek a fényszórást illetően, és ezért .

A szórt hullám terére vonatkozó Maxwell-egyenletek:

Ha -t kiküszöböljük ezekből az egyenletekből, kapjuk, hogy

A ( (117,2)) egyenletből

(ahol , az ) komponensekkel leírt vektort jelöli; felhasználva,
hogy , -re a következő egyenletet kapjuk:

15.3. egyenlet - (117,3)

ahol  a szórt hullám hullámvektora.

Azon feltételek pontos megfogalmazása céljából, amelyek mellett a (
(117,3)) egyenlet megoldható, osszuk fel a szóró közeget kis tartományokra
(amelyeknek a méretei azonban még nagyok a molekuláris távolságokhoz
képest). A szórási folyamatok molekuláris jellege következtében a (nem



kristályos!) közeg különböző pontjaiban a folyamatok közötti korreláció
általában csak molekuláris jellegű távolságokra terjed ki.[379] Ezért a közeg
különböző tartományaiból kiinduló szórt fény nem koherens. Ennek
következtében az egyik tartományból eredő szórást úgy tekinthetjük, mintha
a közeg többi térfogatában a fény szórás nélkül terjedne. Ily módon eljárva,
kiszámítjuk a szórt hullám terét a vizsgált szóró tartománytól nagy
távolságra. Felhasználva a késleltetett potenciálok jól ismert közelítését a
forrástól nagy távolságra (lásd II. 66. §), azonnal fölírhatjuk a (
(117,3)) egyenlet kívánt megoldását:

15.4. egyenlet - (117,4)

Itt  a szóró térfogaton belüli valamilyen pontból (amely szerint
integrálunk) a megfigyelési pontig terjedő helyvektor, a  vektor pedig 
 irányába mutat. Az itt álló integrál nem függ a megfigyelési pont
koordinátáitól; elvégezve a differenciálást és mint rendszerint, csak az 
 tényezőt tartalmazó tagokat tartva meg:

Mivel a megfigyelési pontban a közeget nem szóró közegnek tekintjük,
ebben a pontban és  kapcsolatát egyszerűen a összefüggés
adja meg. A beeső hullám  térerősségében leválasztunk egy térbeli
periodikus szorzót:

15.5. egyenlet - (117,5)

a második kifejezésben az  komplex amplitúdót  alakban írtuk, ahol 
 egy valós mennyiség ( ,  pedig egy komplex egységvektor (

), amely a hullám polarizációját határozza meg. Bevezetve ezután a



15.6. egyenlet - (117,6)

jelölést, írhatjuk:

15.7. egyenlet - (117,7)

Az  vektor merőleges a szórt hullám  irányára, és a -re merőleges
 komponens határozza meg.

Miután ily módon meghatároztuk a szórt hullám még nem kiátlagolt terét,
most áttérhetünk arra, hogy megvizsgáljuk a szórt fény intenzitását és
polarizációját. Ehhez képeznünk kell az

15.8. egyenlet - (117,8)

tenzort, ahol a könyökzárójel a test részecskéinek mozgására vett
véglegesátlagolást jelöli, amelyet eddig nem hajtottunk végre. Egy
kvadratikus kifejezésátlagolása természetesen nullától különböző
eredményt ad. Mivel , az  tenzor nullától különböző komponensei
csak a -re merőleges síkban vannak; ezek a komponensek egy 
 kétdimenziós tenzort alkotnak ebben a síkban (a görög betűkkel jelölt
indexek két értéket vesznek fel). Az  tenzor, definíció szerint,
hermitikus: . Ezt a tenzort főtengelyre transzformálhatjuk, és két
főérték aránya a depolarizáció fokát adja meg, összege pedig arányos a
teljes fényintenzitással.[380]

Az  szorzatokban a  integrálok szorzatai lépnek fel, és éppen ezeket
kell átlagolni. Ha a két integrál szorzatát kettős integrál formájában írjuk,
úgy



15.9. egyenlet - (117,9)

A felső (1) és (2) indexek azt mutatják, hogy értékeit két különböző
térbeli pontban vesszük.

Amikor az integrandust átlagoljuk, figyelembe kell vennünk, hogy a test
különböző pontjaiban megadott  értékek között a korreláció általában csak
molekuláris távolságokra terjed ki. Ez azt jelenti, hogy átlagolás után az
integrandus nullától lényegesen különböző csak  esetén lesz,
ahol  a molekuláris távolságok nagyságrendje. Az exponenciális
szorzóban a hatványkitevő , ahol  a szórt hullám hullámhossza;
azonban , ha a makroszkopikus elmélet alkalmazható. Ennek
következtében az exponenciális tényezőt -gyel helyettesíthetjük.[381]

Továbbá, az  és  koordináták szerinti integrálást  és 
 szerinti integrálással helyettesíthetjük. Mivel az integrandus

(átlagolás után) csak -től függ,

15.10. egyenlet - (117,10)

ahol  a test szóró tartományának a térfogata; az a tény, hogy a szórásnak
-vel kell arányosnak lennie, már előre is nyilvánvaló. Megjegyezzük, hogy
a ( (117,10))-ből, és ezért az összes, alábbiakban következőösszefüggésből
is kiesik a beeső hullám  hullámvektorának az iránya.

A ( (117,10)) kifejezésben álló integrálok egy negyedrendű tenzort
alkotnak, amely csak a szóró közeg tulajdonságaitól függ. Tekintettel arra,
hogy a közeg izotrop, ez a tenzor kifejezhető a  egységtenzorral és skalár
állandókkal.

Mielőtt felírnánk a megfelelő kifejezést, megjegyezzük, hogy az 
 tenzort, mint minden másodrendű tenzort, általános esetben három



független rész összegeként állíthatjuk elő:

15.11. egyenlet - (117,11)

ahol  egy skalár ,  egy irreducibilis (azaz nulla nyommal rendelkező)
szimmetrikus tenzor és  egy antiszimmetrikus tenzor:

15.12. egyenlet - (117,12)

Az  szorzat átlagolásakor nullától különböző eredményt csak az 
 tenzor fent említett három részének önmagukkal vett szorzatai adnak;
világos, hogy az egységtenzor segítségével nem lehet olyan kifejezést
alkotni, amely szimmetriatulajdonságai alapján megfelelne a
keresztszorzatoknak. Ezen meggondolások segítségével felírhatjuk a
keresett negyedrendű tenzort:

15.13. egyenlet - (117,13)

ahol a három tag szimmetriája szerint éppen az és  tenzorok
felbontásában szereplő skalár, szimmetrikus és antiszimmetrikus részek
szorzatainak felel meg. A különböző indexpárokat összeejtve, három
egyenlőséget kapunk, amelyekből kiderül a ( (117,13)) egyenletben
szereplő együtthatókértelme:

15.14. egyenlet - (117,14)



Ezek a mennyiségek valósak és pozitívak.[382]

Így az  tenzor a következő alakot ölti:

15.15. egyenlet - (117,15)

ahol a  nem függ a szórás irányától és a beeső hullám polarizációjától.
Ez a tenzor természetesen még nem merőleges a  irányra. A keresett
 tenzort úgy kapjuk meg, ha a ( (117,15)) tenzort levetítjük a -re
merőleges síkba (e célból elegendő, ha olyan koordináta-rendszert
választunk, amelynek egyik tengelye a  irányába mutat, és vesszük a
tenzor másik két tengelye szerinti komponenseit).

Figyeljük meg, hogy általános esetben a szórást három független folyamat,
azaz skalár, szimmetrikus és antiszimmetrikus típusú szórás eredőjeként
ábrázolhatjuk; e három típusnak a ( (117,15))-ben szereplő három tag felel
meg.[383]

Ha nem érdekel minket ez a felbontás, akkor a ( (117,15)) kifejezést más,
célszerű alakban is felírhatjuk, ha az egynemű tagokat összegyűjtjük:

A ( (117,15)) vagy a ( (117,16)) formula meghatározza a szórt fény
szögeloszlását és polarizációs tulajdonságait. Speciálisan, ha levetítjük ezt a
tenzort egy  polarizációs vektorra (amely  irányát határozza meg),
akkor a szórt fény meghatározott módon polarizált komponensének
intenzitását kapjuk, amelyet egy megfelelő polarizációs analizátor
kiválaszthatna:

15.16. egyenlet - (117,18)



vagy

15.17. egyenlet - (117,19)

Vizsgáljuk egy lineárisan polarizált hullám szórását. Az ilyen
polarizációnak valós  vektor felel meg (lásd II. 48–50. §). Ezzel együtt a
szórt fény  tenzorának összes komponense is valós lesz. Ez azt jelenti,
hogy a szórt fény részlegesen polarizált, és felbonthatjuk két független (nem
koherens) hullámra, amelyek mindegyike lineárisan polarizált. Mivel a -
re merőleges síkban mindössze csak egy kitüntetett irány van (az  vektor
vetülete által ezen a síkon kiválasztott irány), eleve nyilvánvaló, hogy
az egyik hullám polarizációs vektora az  síkban van (ennek az
intenzitását -gyel fogjuk jelölni), a másik pedig erre a síkra merőlegesen
polarizált (és intenzitása ).[384]

A ( (117,16)) kifejezés valós  vektor esetén az

15.18. egyenlet - (117,20)

összefüggésre redukálódik. Rögtön megjegyezzük, hogy ez a kifejezés nem
három, hanem mindössze két független állandót tartalmaz. Ennek
megfelelően,

és ha  komponenseit az említett két irányban vesszük, akkor a szórt fény
két, nemkoherens komponensének a szögeloszlását kapjuk:

15.19. egyenlet - (117,21)



ahol  az  vektor és a  szórási irány által bezárt szög. Megjegyezzük,
hogy a második eloszlás izotrop.

Amikor természetes (polarizálatlan) fény halad keresztül a közegen, a szórt
fény részlegesen polarizált lesz. A megfelelő  tenzor ekkor a -ra
merőleges síkban fekvő  vektor minden irányára vett átlagolással adódik
a ( (117,16)) kifejezésből. Az  szorzat átlagát az

15.20. egyenlet - (117,22)

összefüggés adja meg ( ). Ez egy másodrendű tenzor, amely csak az 
 iránytól függ, kontrahálva -et ad, és kielégíti a

feltételt. Így, amikor természetes fény szóródik:

15.21. egyenlet - (117,23)

Szimmetriameggondolásokból nyilvánvaló, hogy a szórt fény két,
nemkoherens, lineárisan polarizált komponensének  polarizációs vektora
a  síkban (a szórási sík), és erre merőlegesen fekszik; ezeknek a
komponenseknek az intenzitását -sal és -sel fogjuk jelölni. Az

formulából kapjuk:

15.22. egyenlet - (117,24)



ahol  a szórási szög (a és  vektorok által bezárt szög).

Felírjuk még külön-külön mindhárom típusú szórásra a szögeloszlást és a
polarizációs formulákat. Ezek a ( (117,21)) és ( (117,24)) kifejezésekből
egyszerűen úgy adódnak, hogy -ra és -re ( (117,17))-ből a megfelelő
tagokat helyettesítjük.

Lineárisan polarizált fény skalár szórásakor a szórt fény is teljesen
polarizált, és az intenzitás szögeloszlását az

15.23. egyenlet - (117,25)

formula adja meg. (Itt is és az alábbiakban is  kifejezését úgy normáltuk,
hogy az irányok szerinti átlaga  legyen). Természetes fény szórásakor
pedig az intenzitás szögeloszlását és a depolarizációs együtthatót (az és 

 mennyiségek közül a kisebbnek a nagyobbhoz való arányát) az

15.24. egyenlet - (117,26)

egyenlőségek adják meg.[385]

Polarizált fény szimmetrikus szórására:

15.25. egyenlet - (117,27)

természetes fény szórására pedig

15.26. egyenlet - (117,28)

Végül polarizált fény antiszimmetrikus szórására



15.27. egyenlet - (117,29)

és természetes fény szórására

15.28. egyenlet - (117,30)

 

[378] A későbbiekben ( S.118. §) látni fogjuk, hogy a kényszerített sugárzási
effektus nagyon kicsi minden olyan hőmérsékleten, amelyre .
Az effektus lényegessé válhat a rádiófrekvenciás tartományban.

[379] A szórás különleges eseteiben adódhatnak kivételek, amelyekről a 
S.120. §-ban lesz szó. Ezekben az esetekben a szóró tartományok méreteiről
fel kell tételezni, hogy a fény hullámhosszához képest is nagyok.

[380] Lásd a II. 50. §-át. Egy hermitikus tenzor főtengelyekre
transzformálása azt jelenti, hogy  alakban állítják elő,
ahol  az általános esetben egymásra merőleges komplex
egységvektorok: . Az hermitikus tenzor 
 főértékei valós mennyiségek.

[381] Ezen elhanyagolás jogossága azonban speciális kikötéseket igényel az
úgynevezett Rayleigh-szórásnál (lásd S.120. §).

[382] A ( (117,13)) tenzor és a benne szereplő együtthatók valós volta már
abból is látható, hogy ez a tenzor automatikusan szimmetrikus az  és 
 indexpárok felcserélésére nézve. Ilyen felcserélés azonban a komplex
konjugált mennyiségre való átmenetnek felel meg (mivel az 1 és 2 pontok
ekvivalensek). Az együtthatók pozitív volta pedig abból következik, hogy
ezeket abszolút értékek négyzeteként (vagy ilyen mennyiségek
összegeként) írhatjuk át, olyan transzformációval, amely inverze annak,



amelyet a ( (117,9))-ről a ( (117,10)) kifejezésre való átmenet során

hajtottunk végre. Így .

[383] A ( (117,15)) és az ebből levont következtetések csak a 
 mennyiségek definíciójában különböznek a szabad irányítású molekulákon
történő szórás Placzek-féle kvantumelméletének képleteitől, amelyeket
a IV. 60. §-ban ismertettünk.

[384] Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a szórt fény polarizált állapotát mint
olyant, meg kell különböztetni a detektor által kiválasztott  polarizációtól!

[385] Az átmenet -ra vonatkozó formulákról az -ra vonatkozó
formulákra, a  átlagolásnak felel meg (lásd az átmenetet (
(92,3))-ról ( (92,6))-ra).



118.§. A részletes egyensúly elve
szórásnál
A részletes egyensúly általános kvantummechanikai elve (lásd III. 144. §)
lehetővé teszi, hogy meghatározott összefüggést kapjunk különböző szórási
folyamatok intenzitásai között.

Legyen  annak a valószínűsége, hogy a  kvantum (egységnyi
úthosszon) szóródott és egy  kvantum keletkezett a  elemi
térszögben[386],  pedig az inverz folyamat valószínűsége, amelyben egy

 kvantum szóródik és egy  kvantum keletkezik a  elemi
térszögben. A részletes egyensúly elve a következő kapcsolatot állapítja
meg ezen két valószínűség között:

ahol  és  a két kvantum hullámszáma. Ha a  és 
összefüggéseket behelyettesítjük, ahol , kapjuk:

15.29. egyenlet - (118,1)

Ez az összefüggés azzal a feltevéssel adódik, hogy a szóró rendszer kezdeti
és végállapota diszkrét  és  energiaszinteknek felel meg, amelyeket
egymással az

egyenlet kapcsol össze. A kérdés ilyen felvetése nem felel meg a dolgok
reális helyzetének, mivel a makroszkopikus test energiaszintjei rendkívül
sűrűn helyezkednek el, és a spektrumot kvázifolytonosnak kell tekinteni.



A szigorúan meghatározott frekvenciaváltozásnak megfelelő  szórási
valószínűség helyett ezért a  frekvenciaintervallumra vonatkozó szórási
valószínűséget kell bevezetnünk, amely tehát olyan esetre vonatkozik,
amikor a test a  energiaintervallumban fekvő állapotba megy át.
Ha ezt a valószínűséget (újra egységnyi útra vonatkoztatva) -gyel
jelöljük, úgy

ahol  a test kvantumállapotainak a száma a  energiaintervallumban.
A ( (118,1)) egyenlet helyett most írhatjuk:

Azonban egy test makroszkopikus állapotának statisztikus súlya és a test 
 entrópiája közötti jól ismert reláció szerint a  derivált lényegében 

-sel egyezik meg, úgyhogy

Mivel egy kvantum szórásának eredményeképpen a test energiaváltozása
elenyészően kicsi a test energiájához képest, az entrópia relatív
megváltozása szintén kicsi. Így írhatjuk, hogy

Felhasználva ezt az eredményt, a részletes egyensúly elvének a végső
kifejezését szórásra a következő alakban írhatjuk:

15.30. egyenlet - (118,2)



A  mennyiséget (amelynek  dimenziója van) a fény szórásra
vonatkozó differenciális extinkciós együtthatójának nevezik. Ennek a
definícióját a következő módon is megfogalmazhatjuk: ez a mennyiség az
időegység alatt a közeg egységnyi térfogatában, a  elemi térszögben és a 

 frekvenciaintervallumban szórt kvantumok számának és a beeső
fotonáram sűrűségének az aránya. Ha -et a szórt fény valamennyi
iránya és frekvenciája szerint integráljuk, akkor a teljes extinkciós
együtthatót kapjuk, amely nem más, mint a fotonáram-sűrűség csillapodási
dekrementuma a fénynek a szóró közegen való áthaladásakor.

Legyen . A ( (118,2)) összefüggés a Stokes-féle ( ) és az inverz,
anti-Stokes-féle ( ) szórások intenzitásait (extinkciós együtthatóit)
kapcsolja össze. Látjuk, hogy a második általában közelítőleg

-edrésze az elsőnek. Ez nagyon általános jellegű eredmény, és annak a
ténynek felel meg, hogy az energiaátadás a testből az elektromágneses
térnek, a folyamat valószínűségét egy -edrészére csökkenti,
ahol  az átadott energia. Speciálisan, e miatt rendszerint nagyon gyenge
az indukált emisszió , amikor a test az egyedi szórási folyamatban 

 energiát ad át. Egy ilyen folyamat valószínűsége, amikor
, az

kis tényezőt tartalmazza.

A ( (118,2)) általános összefüggés lényegesen egyszerűsödik abban a fontos
esetben, amikor a szórásnál a frekvenciaváltozás viszonylag kicsi. Jelöljük 

-et egyszerűen -val, és az  kis különbséget -val ( ).
Ezenkívül vezessük be a következő jelölést:

15.31. egyenlet - (118,3)



A ( (118,2)) összefüggésben szereplő  nem exponenciális tényezőkben
elhanyagolhatjuk az  különbséget, azután ezekkel a tényezőkkel
egyszerűsíthető az egyenlet mindkét oldala. Így

Az  függvény első argumentumában, amely megadja a fény
kezdeti frekvenciáját, -t elhagyhatjuk, azaz a szórás intenzitását egy kissé
eltolt frekvenciájú beeső fényre vonatkoztathatjuk. Ekkor

15.32. egyenlet - (118,4)

Ebben a közelítésben  az egyenlet mindkét oldalán a beeső fény
ugyanolyan frekvenciájára vonatkozik. Más szavakkal: a (
(118,4)) összefüggés egy egyszerű kapcsolatot állapít meg ugyanazon fény
Stokes- és anti-Stokes-szórása között, amikor a két esetben az 
 frekvenciaeltolódás abszolút értéke megegyezik.

Feladat

Keressük meg az összefüggést a kényszerített kombinációs szórás
intenzitása (lásd S.112. §) és a szokásos (spontán) szórás intenzitása között!

Megoldás. A kényszerített szórás valószínűségét megkapjuk, ha a spontán
szórás valószínűségét a  hullámvektorú kvantumállapotban található
fotonok számával, -vel szorozzuk. Ahhoz, hogy összekapcsoljuk ezt a
számot a szórt hullám  térerősségével, ez utóbbit közel
monokromatikusnak kell tekinteni, és egyenlővé kell tenni egymással a
térenergiának a kvantumok számával, illetve a térerősséggel megadott
kifejezéseit:

15.33. egyenlet - (1)



(a jobb oldalt a ( (83,9)) kifejezés szerint írtuk fel). A bal oldalon
kihozhatjuk az integráljel elé a szűk frekvenciaintervallumban keveset
változó tényezőket, előzetesen elvégezve a

helyettesítéseket. Ekkor

és ( f118.1.1) figyelembevételével

A belső fotonáram sűrűsége (lásd ( (83,11)))

Ily módon a  fotonok indukált szórásakor az  térnek átadott energia
(a ( (118,3)) jelölést bevezetve):

15.34. egyenlet - (2)

( ). Ugyanakkor azonban a  fotonok indukált szórása miatt,
melynek során ezek  fotonná alakulnak, az  tér energiát veszít. Az 
 tér által e folyamatban kapott energiát a ( f118.1.2) formula adja meg, ha
abban az 1és 2 indexeket felcseréljük. Az  tér által átadott energiát



pedigúgy kapjuk meg, ha ezt a kifejezést még -gyel szorozzuk
(lásd( (112,8))):

15.35. egyenlet - (3)

Ha összeadjuk a két kifejezést és ( (118,2)) alapján -val fejezzük ki
az  mennyiséget, akkor az  frekvenciájú tér teljes
energiaváltozására kapjuk:

15.36. egyenlet - (4)

Bevezetve az  frekvenciájú szórt sugárzás egységnyi útra eső
intenzitásnövekedésének inkrementumát (  esetén):

(a mennyiség dimenziója ), ezt az összefüggést a következő végleges
formában írhatjuk:

15.37. egyenlet - (5)

ahol ,  pedig az  frekvenciájú beeső fény energiaáramának
a sűrűsége.

 



[386] A két kvantum polarizációját is meghatározottnak vesszük, a rövidség
kedvéért azonban a polarizációs indexeket nem írjuk ki. A  jelölésben az
indexek sorrendje annak felel meg, ami a kvantummechanikában szokásos:
a jobb oldali index jelöli a kezdő állapotot, s balra álló pedig a végállapotot.



119.§. Kis frekvenciaváltozású
szórás
A  S.117. §-ban kifejtett elmélet teljesen általános, és az izotrop közegben
végbemenő összes szórásra alkalmazható, függetlenül attól, hogy milyen a
konkrét szórási mechanizmus. Természetes azonban, hogy a számolás
általánosságának ilyen foka mellett aránylag nem túl messzire juthatunk, és
a szórási jelenségek további vizsgálata csak speciálisabb feltételek mellett
lehetséges.

A fényszórást rendszerint viszonylag kis,  frekvenciaváltozás
kíséri. Az alábbiakban megadott számítás éppen ilyen esetre vonatkozik és
az  feltétel mellett még azt is feltesszük, hogy a közeg
törésmutatójának változása az  frekvenciaintervallumban viszonylag kicsi.
Ez utóbbi feltétel azt jelenti, hogy az  frekvenciának nem szabad
túlságosan közel lennie olyan tartományhoz (vagy vonalakhoz), amelyben a
szóró közeg abszorbeál.

Ha  a spektrum optikai tartományában van, a kis -jú szórás
mikroszkopikus mechanizmusa a molekulák és az atomok különböző fajtájú
mozgásával lehet kapcsolatban (azaz, az atommagok elmozdulásával,
ellentétben az optikai átmeneteket előidéző, tiszta elektronmozgásokkal).
Ezek a mozgások lehetnek az atomok molekulán belüli rezgései, illetve a
molekuláknak mint egészeknek a forgásai vagy rezgései stb.[387]

Jelölje  azon koordináták halmazát, amelyek leírják a szórást okozó
mozgást (az egyszerűség kedvéért először klasszikus szempontok alapján
végezzük meggondolásainkat). Mivel ez a mozgás viszonylag lassú,
lehetővé válik a szórás makroszkopikus leírásának új szempontból való
megközelítése. Nevezetesen, bevezethetjük az  dielektromos tenzort ,
amelynek komponensei minden egyes időpillanatban, csak a  koordináták
ugyanezen időpillanatban felvett értékeitől mint paraméterektől függenek.
Ez a tulajdonság éppen azzal a feltételezéssel függ össze, hogy  relatív
változása kicsi. Az ily módon bevezetett dielektromos tenzor az elektronok



mozgása szerint átlagolt térre vonatkozik, a magok megadott helyzete
mellett. Speciálisan, a mag mozgása szerint is teljesen átlagolt tér esetén a
dielektromos tenzor az  skalárra redukálódik. Jelöljük  eltérését
ettől az értéktől -val:

15.38. egyenlet - (119,1)

Az  tenzor megadja a kapcsolatot a térerősség és az indukció mint az idő
függvényei között. Hangsúlyozzuk, hogy a beeső hullámról továbbra is
feltesszük, hogy monokromatikus (  frekvenciával), de a szórt hullám 
 térerősségét az idő függvényeként tekintjük, amely nincs felbontva
monokromatikus komponensekre. A teljes térerősség a beeső hullám 
 térerősségéből és a szórt hullám  térerősségéből adódik össze; ily módon

A definíció szerint  és  kiejti egymást, és elhanyagolva a 
másodrendű kicsiny tagot, kapjuk, hogy

15.39. egyenlet - (119,2)

A ( (119,2)) összefüggés ugyanolyan alakú, mint a ( (117,2)). Különbség
azonban az, ami az itt ismertetett közelítésből nyilvánvaló, hogy az adott
esetben az  tenzor szimmetrikus. Ez követlenül következik a
dielektromos tenzor szimmetriájának általános tételéből. Ezen felül, mivel
az átlátszó közeg dielektromos tenzora valós, a  tenzor is valós.

Mivel az  tenzornak nincs antiszimmetrikus része, a  S.117. §-ban
említett három típusú szórás egyike (az antiszimmetrikus) hiányzik a kis
frekvenciaváltozású szórás esetében.

Számítsuk ki a szórás teljes (az összes  frekvenciaeltolódásra
vett) intenzitását! A vizsgált esetben ezt minden nehézség nélkül
elvégezhetjük a következő módon. A szórt hullám terének (



(117,3)) egyenletében  helyett  írható (és az  értéket
vehetjük  esetén), ami után az egyenlet egyáltalán nem fogja
tartalmazni -t, azaz ugyanaz lesz a tér minden spektrális komponensére.
Ezért ugyanez az egyenlet lesz érvényes a szórt hullám Fourier-integrálba
nem fejtett terére is, amelyet itt ugyancsak -vel fogunk jelölni.
Felhasználva az egyenlet ( (117,7)) alakú megoldását, kapjuk, hogy

ahol  a  és  által bezárt szög és a könyökzárójel, mint a  S.117. §-ban
is, a részecskék mozgás szerinti végleges átlagolását jelöli.

Definiáljuk a  extinkciós együtthatót mint a szóró közeg egységnyi
térfogatában minden irányban szórt fény teljes intenzitásának és a beeső
fényáram sűrűségének az arányát[388]:

15.40. egyenlet - (119,3)

(itt már az  közelítést alkalmaztuk).

A  S.117. §-ban már említett okok miatt a  átlagérték kiszámítása
során a  integrandusában szereplő exponenciális szorzót az egységgel
helyettesítjük; ekkor

(lásd ( (117,9))–( (117,10))). A könyökzárójelben levő kifejezés egy
másodrendű tenzor, és mivel a közeg izotrop, az átlagolás eredménye:

Ekkor a



négyzetátlag nem függ a szórás irányától és a ( (119,3))-ban szereplő
integrál a következő eredményre vezet:

15.41. egyenlet - (119,4)

Itt az integrandus a dielektromos tenzor fluktuációinak korrelációs
függvénye a közeg különböző, és  pontjaiban, ugyanabban az
időpillanatban; az integrálást az  koordinátakülönbség szerint kell
elvégezni. Haáttérünk a és  szerinti integrálásra, akkor a (
(119,4)) formulát a

15.42. egyenlet - (119,5)

alakban írhatjuk fel, ahol a  szimbólum a fluktuáció négyzetének
átlaga a  térfogatban. Megjegyezzük, hogy a teljes extinkciós együttható
nem függ a beeső fény polarizációjától.

A kapott formulák lehetővé teszik, hogy makroszkopikus szempontból úgy
fogjuk fel a szórást, mint ami a közeg fluktuációs inhomogenitásain megy
végbe. Ilyen értelmezésben a szórt fény szögeloszlását és spektrális
összetételét a fluktuációk tér–idő-beli jellemzői, azaz a különböző
időpillanatokban a különböző térbeli pontokban fellépő fluktuációk

korrelációs függvénye határozza meg.[389]

Ahhoz, hogy erről meggyőződjünk, fejtsük az időtől függő 
 mennyiséget Fourier-integrálba:



A  komponensek most az  és  monokromatikus komponensei
közötti ( (117,2)) összefüggésben levő  mennyiségek szerepét fogják
játszani, és . Ha a térben kvadratikus kifejezéseket kettős
integrálok alakjában állítjuk elő (a ( (117,9)) kifejezéshez hasonlóan), akkor
különösebb nehézség nélkül megkapjuk az extinkciós együttható frekvencia
és irány szerinti differenciális kifejezését:

15.43. egyenlet - (119,6)

ahol (összhangban az V. 122. §-ban elfogadott jelölésekkel) bevezettük a
korrelációs függvény tér- és időbeli Fourier-transzformáltjának

15.44. egyenlet - (119,7)

komponensét ( , ). A ( (119,6)) formula az 
 polarizációjú szórt fénynek egy polarizációs analizátorral regisztrálható
komponensére vonatkozik. A spektrális eloszlásról beszélve az elnyelési
vonalban mutatott erős -függésre gondolunk; a lassan változó  szorzót
magát -nel helyettesítjük. A ( (119,6)) kifejezés integrandusában
meghagytuk az  tényezőt. Ennek -gyel való helyettesítése a spektrális
eloszlás formulájában esetleg nem jogos, még ha a szórás frekvencia
szerinti integráljára ez meg is engedhető (lásd a következő paragrafust).

Az eddigi ismertetés a klasszikus mechanika terminológiáján alapult.
Amikor áttérünk a kvantumos leírásra, akkor a  koordinátákat és velük
együtt a  mennyiségeket a megfelelő kvantummechanikai operátorok
váltják fel, Heisenberg-reprezentációban . Megmutatható (lásd a paragrafus



végét), hogy ekkor a ( (119,6)) formula érvényes marad, ha a 
kifejezésen a

15.45. egyenlet - (119,8)

mennyiséget értjük. Most a könyökzárójel a közeg állapota szerinti teljes
(mind a kvantummechanikai, mind a statisztikus) átlagolást jelenti. Mivel a 

 operátorok nem cserélhetők fel a különböző időpillanatokban a közeg
különböző pontjaiban, ezért a ( (119,8)) kifejezésben az operátorok
sorrendje lényeges.Éppen ezzel a nemkommutatív tulajdonsággal
kapcsolatos a szórási intenzitásnak előjelétől való függése a (
(118,4)) egyenletben; a klasszikus határesetben ez a függéseltűnik.
A kvantumos formula viszont az említett összefüggést automatikusan
kielégíti.

A frekvencia szerinti integrális extinkciós együttható  szerinti integrálással
adódik; tekintettel az elnyelési vonalon kívüli gyors konvergenciára, az
integrálást kiterjeszthetjük -től -ig (emlékeztetünk arra, hogy 
az  különbség, és ezért pozitív és negatív értékei fizikailag
különbözőek). Az integrál:

ami után a -függvényt a  szerinti integrálás eltünteti, és a különböző idejű
korrelációs függvény egyidejűvé válik. Az irány szerinti differenciális
extinkciós együtthatót a

15.46. egyenlet - (119,9)



formula adja meg, ahol

15.47. egyenlet - (119,10)

az egyidejű korrelációs függvény Fourier-komponense.  esetén a
szögeloszlás csak a polarizációs tényezőkkel függ össze, és a már ismert
formulákat nyerjük vissza. Az -től különböző  szorzó megtartása a (
(119,10)) integrálban lényegesen bonyolultabbá teszi a szórt fény
szögeloszlását és polarizációs tulajdonságait.[390]Így például nem lesz
érvényes, hogy a szórás két részből (skalár és szimmetrikus részből) tevődik
össze, amelyet a ( (117,18)) kifejezés első két tagja adna. Lényeges, hogy
ebben az esetben a  tenzor már nem feltétlenül valódi tenzor, ami
a  esetben automatikusan fennállt, hanem ekkor jelen lehetnek
pszeudotenzor tagok is (lásd a 2. feladatot). Ezek a pszeudotenzor tagok
megengedhetők, ha az izotrop közeg olyan molekulákból áll, amelyeknek
nincs mega jobb–bal szimmetriája, és ezért nem invariánsak a középpontos
tükrözéssel szemben.

Végül röviden kitérünk a ( (119,6))–( (119,8)) formulák
kvantummechanikai levezetésére.

A közeg elektromos tér rendszer Hamilton-operátorában a perturbációs
operátorok szerepét a

15.48. egyenlet - (119,11)

integrál játssza, ahol  a kvantált elektromágneses tér operátora. A rendszer
stacionárius állapotai szerinti átlagolás és a Gibbs-féle eloszlás szerinti
statisztikus átlagolás után a ( (119,11)) operátor a  szabad energia
megváltozását adja a dielektromos tenzor lassú változása mellett [lásd (
(101,24))].



Az  operátor az  állapotokban levő fotonok eltüntető és keltő
operátoraival fejezhető ki:

15.49. egyenlet - (119,12)

ahol  (a normálási térfogatot -nek vesszük). Ez a kifejezés a
normálási együtthatókban szereplő  szorzóban különbözik a
vákuumra vonatkozó kifejezéstől (lásd IV. 2. §). Ennek a tényezőnek az
eredete a közegben terjedő síkhullám ( (83,9)) energiasűrűségében szereplő

 tényezővel függössze.[391]

Annak az átmenetnek valószínűségét, amelynek során a  foton elnyelődik
és a  foton kibocsátódik, miközben a közeg egy adott kezdeti állapotból
(jelöljük ezt -nel) egy tetszőleges végállapotba ( ) megy át, a

15.50. egyenlet - (119,13)

formula adja meg [lásd III. (40,5)], ahol a mátrixelem

A ( (119,13)) egyenletben az integrál  szerinti kettős integrál
alakjában írható és megjegyezzük, hogy



Az integrandus csak az  és  különbségektől függ. Ezért a 
 valószínűség tartalmazza szorzóként a  teljes megfigyelési időt. A keresett
extinkciós együtthatót  adja meg. A közeg állapotai szerinti
végleges, statisztikus átlagolás után kapjuk a kívánt eredményt.

Feladatok

1. Keressük meg a szórás polarizációs függésének általános alakját izotrop
közegben, ha figyelembe vesszük a közegnek átadott  impulzust
(B. Ja. Zeldovics , 1972)!

Megoldás. A feladat az összes olyan független, negyedrendű
tenzorkombináció megtalálására redukálódik, amely a  egységtenzorból,
az  antiszimmetrikus egységtenzorból és a  vektor
komponenseiből állítható össze, és amely a  tenzor
szimmetriájával rendelkezik. Ezeknek szimmetrikusnak kell lenniük az 
és  indexpárokban, valamint invariánsnak kell lenniük az  pár 
 párral való permutációjával szemben a  vektor előjelének egyidejű
megváltozása mellett (az utóbbi permutáció ekvivalens az  és  pontok
permutálásával, és ezáltal az  előjelének megváltozásával). Ezeknek a
követelményeknek a következő kombinációk tesznek eleget:

1) ,

2) ,

3) ,

4) ,

5) ,

6) ,

7) 



(a 4), 6), 7) kifejezések mindegyikében három tagot hagytunk el, amelyek a
felírt tag szimmetrizálásával adódnak). Ezen kombinációk összességének a
következő alakú szögeloszlás felel meg:

(  az  és  valós függvényei). Olyan közegben, ahol lehetséges a
középpontos tükrözés, csak az első öt tag lép föl; ezek közül az első kettő
evkivalens a ( (117,18)) egyenletben szereplő első két taggal. Az olyan
közegben, amelyben nincs inverziócentrum, a két utolsó tag is felléphet.
Ezek azonban nullák lesznek, ha mind az , mind az  polarizáció lineáris.
Ha -ban elhanyagoljuk az  és  frekvenciák közötti különbséget, akkor 

 lesz, ahol  és . Ebben a közelítésben
az -tel szereplő tagok azonosan nullák lesznek (erről egy eléggé
hosszadalmas számolással győződhetünk meg, ha az  és  vektorokat a
szórási síkban fekvő és arra merőleges komponensekre bontjuk.

2. Határozzuk meg a sugárzást amikor egy gyors részecske közel
fénysebességgel olyan közegben mozog, amely szórja a fényt (Sz. P. Kapica
, 1960)!

Megoldás. A sugárzást ebben az esetben úgy tekinthetjük, mint a részecske
terének szórását a közeg permittivitásán. Monokromatikus szórt tér esetén
az egységnyi térfogatból időegység alatt kisugárzott energiát a következő
alakban írhatjuk fel:

( -t ( (83,11))-ből vesszük;  a fény extinkciós együtthatója). Ilyen
alakban ez a formula tetszőleges eredetű  térerősség mellett érvényes.



A mozgó részecske terének folytonos frekvenciaspektruma van. Ezért, hogy
megkapjuk a sugárzást a  frekvenciaintervallumban (az egységnyi
térfogatból, de a teljes áthaladási idő alatt), az

helyettesítést kell alkalmazni (lásd II. 66. §), ahol  a tér időbeli Fourier-
komponense. Térfogat szerint integrálva, a teljes sugárzás spektrális
eloszlását kapjuk:

Ennek a formulának az alkalmazhatóságához szükséges, hogy a tér kevéssé
változzon az atomi távolságokon belül, pontosabban, a közeg 
 permittivitása fluktuációinak korrelációs sugarán belül. Továbbá, hogy a
szórásnál elhanyagolhassuk a frekvenciaváltozást, a közeg molekulái
sebességének kicsinek kell lennie a részecske  sebességéhez képest.

A mozgó részecske terét a ( (114,7))–( (114,8)) formulák adják meg. Így

A tér frekvenciája azonban a részecske mozgásakor . Ezért 
, úgy, hogy

ahol . Innen

A  szerinti integrál egyszerűen a részecske  úthosszát adja, a 
 szerinti integrál pedig a -függvényt. Így



Ebben az integrálban az aránylag nagy  értékek tartománya lényeges:

(ahol  az atomi méret). Valóban, ebben a tartományban  az

kifejezésre redukálódik, és az integrál logaritmikusan divergens.
Logaritmikus pontossággal az integrált az említett tartomány határainak
megfelelő integrálási határokon kell levágni. Ennek eredményeképpen az
egységnyi útra eső sugárzás intenzitásának ( ) spektrális
eloszlására a következő végeredményt kapjuk:

15.51. egyenlet - (1)

a ( (119,5)) képletből vett extinkciós együtthatóval .

A vizsgált sugárzás abban az értelemben hasonló az átmeneti sugárzáshoz,
hogy nem függ a részecske tömegétől. Összevethető sebességértékek
mellett, amelyek azonban  határérték különböző oldalain vannak,
ennek a sugárzásnak az intenzitása kicsi a Cserenkov-sugárzás
intenzitásához képest. Így gázokra,  esetén, összehasonlítva az (
f119.2.1) és ( (115,3)) kifejezéseket, hozzávetőleges becsléssel kapjuk,
hogy



ahol  a molekulák közötti távolság és  ( -ra a ( (120,4)) kifejezést
használtuk, amelyben az  helyettesítést alkalmaztuk, ahol 
a molekula polarizálhatósága). Folyadékra úgy kaphatunk becslést, hogy a 

 közelítést vesszük. Ekkor .

 

[387] Feltesszük emellett, hogy a megfelelő  értékek kicsik az
elektronátmenetek frekvenciáihoz képest. Ez a feltétel esetleg nem teljesül
olyan gáz esetében, amely degenerált elektron alapállapotú molekulákból
áll.

[388] Ez a definíció a  S.118. §-ban a kvantumszám alapján adott definíciótól
az  tényezőben különbözik. A jelen esetben ezt a szorzót -nek
tekinthetjük, és ekkor a két definíció ekvivalens.

[389] Ez a függvény természetesen csak a  különbségtől függ.
Az átlagolás második szakaszát (amelyet a könyökzárójelek jelölnek) a
fluktuációk itt álló szorzatára alkalmazva úgy foghatjuk fel, mint a
„kezdeti”  időpillanatra való átlagolást adott  mellett.

[390] A  S.121– S.123. §-ban olyan esetekkel fogunk találkozni, amikor a (
(119,10)) kifejezésben  venni még a frekvenciák szerinti integrális
szórás esetében sem szabad.

[391] ( (119,12))-ben normálási együttható abból a feltételből adódik, hogy a
térenergia-sűrűség operátorának sajátértékei a  értékeket kell,
hogy felvegyék, ahol  a foton kvantumállapot betöltési száma. A foton
energiája a közegben , impulzusa pedig  ( ); ezek a
mennyiségek szerepelnek a ( (119,12)) kifejezésben levő exponenciális
tényezők kitevőiben. A félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy
a  impulzus tartalmazza nemcsak a tér mint olyan, járulékát hanem a
foton kisugárzásának a folyamatában a közeg által nyert impulzust is.



120.§. Rayleigh-szórás gázokban és
folyadékokban
A fény frekvenciaváltozásának jellege szerint a szórásnak két típusát
különböztethetjük meg: 1. kombinációs szórás(Raman–Landsberg–
Mandelstam-effektus) , amely a szórt fényben olyan vonalak keletkezéséhez
vezet, amelyek frekvenciája el van tolódva a beeső fény frekvenciájához
képest és 2. a Rayleigh-szórás , amely lényegében frekvenciaváltozás nélkül
megy végbe.

Gázokban a kombinációs szórás mechanizmusa, abban áll, hogy a beeső
fény hatására megváltozik a molekula vibrációs, forgási vagy
elektronállapota. A Rayleigh-szórás viszont nincs kapcsolatban a molekula
belső állapotának semminemű megváltozásával. A ritkított gáz
határesetében, amikor a molekulák  átlagos szabad úthossza nagy a fény 
 hullámhosszához képest, a szórás függetlenül megy végbe minden egyes
molekulán. Ezt a jelenséget tisztán mikroszkopikusan, a kvantummechanika
segítségével tárgyalhatjuk.

Itt az ellenkező esetet vizsgáljuk, amikor .[392] Ebben az esetben a
gázokban a Rayleigh-szórást két részre oszthatjuk: az egyik a molekulák
orientációjának szabálytalanságaival kapcsolatos (anizotrópia-fluktuációk) ,
a másik rész pedig a gázsűrűség ingadozásain létrejövő szórás. Néhány
ütközés eredményeképpen, azaz az átlagos szabad úthossz megtételéhez
szükséges  idő nagyságrendjébe eső idő alatt a molekulák orientációja
teljesen megváltozik. Ezért az anizotrópia-fluktuációkon fellépő szórás egy
viszonylag széles vonal keletkezésére vezet, amelynek a maximuma -
nál van, és szélessége . A sűrűségfluktuációkon való szórás
ugyanakkor egy sokkal élesebb vonal megjelenésére vezet ezen a háttéren.
Amint a következőkben látni fogjuk, a  hullámhosszúságú fény szórásánál
a  térfogatban végbemenő sűrűségfluktuációk a lényegesek. Mivel ezek a
térfogatok nagyok, bennük a fluktuációváltozások viszonylag lassúak, és
éppen ebből adódik, hogy a szórt vonal keskeny. A következőkben ezt az
éles vonalat fogjuk eltolódás nélküli vonalnak nevezni.



A sűrűségfluktuációkon létrejövő szórás a skalár típusú szóráshoz tartozik;
mivel a  sűrűség skalár mennyiség, skalár lesz a permittivitás 
 változásával kapcsolatos  megváltozása is. A permittivitásnak az
anizotrópia-fluktuációkkal kapcsolatos megváltozását ugyanakkor a nulla
nyomú  szimmetrikus tenzor írja le. Ez utóbbi tulajdonság következik
abból, hogy ennek az effektusnak az összes irányra vett átlagolásnál el kell
tűnnie. Így az anizotrópia-fluktuációkon végbemenő szórás a szimmetrikus
típusú szóráshoz tartozik.

Folyadékokban a helyzet bonyolultabb. A kombinációs szórás itt csak a
molekulák vibrációs (vagy elektron) állapotának a megváltozásával lehet
kapcsolatos; forgási kombinációs vonalak a folyadékban való szórás során
nem léphetnek fel. Ennek az az oka, hogy mivel a molekulák között a
folyadékban erős kölcsönhatás van, nem létezik ezeknek olyan szabad
forgása, amelynek diszkrét energiaszintjei lennének. Ezért a molekulák
forgása, hasonlóan minden más mozgáshoz, amelynek során a molekulák
kölcsönös helyzete megváltozik, csak az  körüli szórási vonal
kiszélesedéséhez ad járulékot, amelyet ebben az esetben teljesen a
Rayleigh-szórás effektusaként tekinthetünk. A fent említett mozgások
relaxációs ideje a folyadék viszkozitásától függ.

Annak a lehetősége, hogy egy folyadékban a teljes Rayleigh-szórásból
leválasszunk egy részt, amely a termodinamikai fluktuációkkal (a sűrűség
vagy a hőmérséklet fluktuációival) kapcsolatos, a különböző relaxációs
idők értékétől függ. Közelebbről az szükséges, hogy az egyensúly
beállására vezető összes folyamat relaxációs ideje a folyadékban kicsi
legyen az említett fluktuációk változási idejéhez képest. Ilyen feltételek
mellett egy eltolódás nélküli keskeny vonal figyelhető meg, amelyet egy
elmosódott háttér vesz körül (ezt a Rayleigh-vonal „szárnyának ” nevezik).
Az a szórás, amely az eltolódás nélküli vonalhoz vezet, skalárszórás; ami
viszont a „szárnyat” illeti, az a folyadékokban végbemenő szórásnál, a
gázoktól eltérően, általában nem felel meg egy skalár rész nélküli, tiszta
szimmetrikus szórásnak.

Az eltolódás nélküli vonal szögeloszlását a skalár szórásra vonatkozó (
(117,25))–( (117,26)) általános formulák adják meg. Ezért elegendő, ha a



teljes extinkciós együtthatót számítjuk ki. A ( (119,5)) formulába a 
 kifejezést írva kapjuk, hogy

15.52. egyenlet - (120,1)

Ha és  a sűrűség és a hőmérséklet megváltozása, akkor

Az ismert formulák szerint (lásd V. 112. §) a sűrűség és a hőmérséklet
fluktuációi statisztikusan függetlenek ( ), és a fluktuációk
négyzeteinek átlaga:

(ahol  a közeg egységnyi tömegének hőkapacitása). Így végül a
következő formulát nyerjük:

15.53. egyenlet - (120,2)

Ezt a képletet A. Einstein vezette le először, 1910-ben.

A ( (120,2)) képletet más alakban is felírhatjuk, ha a  mennyiséget más
termodinamikai deriváltakkal fejezzük ki. Ha független változókként a
statisztikusan független mennyiségeknek egy másik párját, a  nyomást és
az  entrópiát választjuk (az egységnyi tömegre vonatkoztatva), írhatjuk,
hogy



és felhasználjuk ezen mennyiségek fluktuációinak ismert kifejezéseit:

[ahol  az adiabatikus hangsebesség a közegben: ]. Továbbá,
ha elvégezzük a

helyettesítéseket, akkor az Einstein-formulát a

15.54. egyenlet - (120,3)

alakban kapjuk meg.

Gázok esetében ( (120,3)) sokkal egyszerűbb lesz. Egy gáz permittivitása
(az optikai frekvenciatartományban) közelítőleg független a hőmérséklettől.
Ezért a szögletes zárójelben az első tagot elhanyagolhatjuk. A sűrűségtől
való függés pedig az  és  közötti közvetlen arányosságra redukálódik,
ezért

(  a törésmutató). Számításba véve még, hogy az ideális gáz
állapotegyenlete szerint

(  az -ben levő részecskék száma), kapjuk, hogy

15.55. egyenlet - (120,4)



Ezt a formulát először Rayleigh kapta meg 1881-ben.

Most áttérünk az eltolódás nélküli vonal finomszerkezetének tárgyalására.
Ehhez a fluktuációk időbeli viselkedését kell vizsgálni. Ebben a
vonatkozásban a termodinamikai fluktuációkat két osztályba sorolhatjuk.
A nyomás adiabatikus fluktuációi egy folyadékban (vagy gázban)
csillapítatlan hullámok formájában terjednek az  hangsebességgel (itt a
hang elnyelődésétől eltekintünk, mivel ez csak a vonal kiszélesedését
okozza, l. később). Az entrópia fluktuációi ugyanakkor állandó nyomás
mellett egyáltalán nem terjednek a folyadékhoz viszonyítva (csak
fokozatosan csillapodnak a hővezetés hatása alatt).

A hangperturbációk terjedésének hullámjellege következtében a
nyomásfluktuációk időbeli lefolyása még olyan távolságokon is korrelált,
amelyek nagyok a molekulák közötti távolságokhoz képest. Ez a körülmény
nem volt lényeges a szórási vonal teljes (a frekvenciák szerint integrált)
intenzitásának kiszámításakor: ezt az intenzitást ugyanis az ugyanabban az
időpillanatban a különböző térbeli pontokban vett fluktuációk közötti
korreláció határozza meg, és az ilyen korreláció csak kis távolságokra terjed
ki. A szórás spektrális intenzitáseloszlását viszont a fluktuációk különböző
idejű korrelációs függvénye határozza meg és a hosszú hatótávolságú
korrelációk jelenléte teszi szükségessé, hogy megőrizzük az  tényezőt
a ( (119,7)) kifejezésben.

Egy csillapítatlan hanghullámban a  frekvencia és a  hullámvektor
között az  összefüggés áll fenn. Ennek megfelelően, a
nyomásfluktuációk (és ezáltal a permittivitás megfelelő fluktuációi)
korrelációs függvényének spektrális felbontása két éles vonalból áll az

frekvenciáknál. De a fény szórásának megfelelő  vektor
nagyságát és a szórás szögét (a  és által bezárt szöget) a

15.56. egyenlet - (120,5)



egyenlőség kapcsolja össze. (Mivel az  különbség kicsi, itt 
vehető). A megfelelő  értéket -lal jelölve, ekkor

15.57. egyenlet - (120,6)

Így a nyomás fluktuációin fellépő szórás egy dublett keletkezésére vezet,
amelyet Mandelstam–Brillouin-dublettnek neveznek (L. I. Mandelstam ,
1918; L. Brillouin, 1922). A dublett komponensei közötti  távolság a
szórási szögtől függ.[393]

Az entrópiafluktuációknak, a már mondottaknak megfelelően, nulla
frekvenciájuk van. Ezért az ezeken végbemenő szórás még egy, -nak
megfelelő, centrális vonal keletkezésére vezet (L. D. Landau , G. Placzek ,
1933).[394]

Vizsgáljuk meg, hogyan oszlik el az eltolódás nélküli szórás intenzitása a
dublett és a centrális vonal között. A dublett intenzitásán a két komponens
összegzett intenzitását fogjuk érteni, azaz az egyik komponens kétszeres
intenzitását.[395] Ekkor a ( (120,2)) vagy a ( (120,3)) formulával adott teljes
extinkciós együttható .

Mivel a dublett vonalait a nyomás adiabatikus fluktuációi által kiváltott
szórás idézi elő, ezért ezek intenzitását a ( (120,3)) kifejezés második tagja
adja meg, amely éppen ezekkel a fluktuációkkal kapcsolatos. A 
adiabatikus deriváltat kifejezhetjük az izotermikus deriválttal a  és 
 változók segítségével:

Ha elhanyagoljuk  hőmérsékletfüggését változatlan sűrűség mellett, akkor 
. Ugyanezzel a pontossággal a ( (120,2)) alakban



megadott teljes intenzitásban elhanyagolhatjuk a második tagot (az
elhanyagolásoktól mentes számítást lásd az 1. feladatban). Végül, ha
felhasználjuk az adiabatikus és az izotermikus kompresszibilitás arányának
ismert termodinamikai formuláját (lásd az V. (16,14) összefüggést):

15.58. egyenlet - (120,7)

megkapjuk az eltolódás nélküli vonal teljes intenzitásának a dublettre eső
részét megadó

15.59. egyenlet - (120,8)

Landau–Placzek-formulát .

A vonalak alakjának meghatározásához meg kell vizsgálnunk a különböző
időben vett korrelációs függvényt azon disszipációs folyamatok
figyelembevételével, amelyek a fluktuációk csillapodásához vezetnek.
A nyomásfluktuációkra ezek a folyamatok a viszkózus jelenségek és a
hővezetés. Az adiabatikus nyomásfluktuáció korrelációs függvényének
Fourier-komponensei:

15.60. egyenlet - (120,9)

ahol

15.61. egyenlet - (120,10)



(lásd IX. 89. §).  az egységnyi hosszúságra vonatkoztatott hangelnyelési
együttható,  a viszkozitási együtthatók,  a közeg hővezetési
együtthatója (lásd VI. 77. §). A vonal intenzitáseloszlása (mindegyik
dublett-komponensben) a szórás adott iránya mellett a (
(120,9)) kifejezéssel arányos. Ha ezt az egységre normáljuk, kapjuk, hogy

15.62. egyenlet - (120,11)

ahol . A vonal ilyen alakú intenzitáseloszlását diszperziós
eloszlásnak nevezik, a  mennyiséget pedig vonalszélességnek . A (
(120,5)) kifejezésből véve -t, a vonalszélességre a következő kifejezést
kapjuk:

15.63. egyenlet - (120,12)

Az entrópia izobár fluktuációi csak a hővezetés révén csillapodnak. Ezek
korrelációs függvényére:

15.64. egyenlet - (120,13)

ahol  a hővezetési együttható. A centrális vonal alakját
ugyanolyan diszperziós formula adja meg, mint a ( (120,11)), amelyben
most -t kell írnunk, a vonalszélesség pedig

15.65. egyenlet - (120,14)



Amint már ennek a fejezetnek az elején említettük, az itt vizsgált elmélet a
folyadékban fellépő szórásra azzal a feltétellel alkalmazható, hogy a
folyadékban az összes relaxációs idő kicsi a fluktuáció megváltozásának
idejéhez képest. Figyelembe kell venni, hogy minden folyadékban
különböző nagyságrendű relaxációs idők vannak. A leggyorsabb relaxációs
folyamat a folyadékban nyilvánvalóan a rugalmas feszültségek
csökkenésének folyamata. Az ennek megfelelő Maxwell-féle relaxációs idő

, ahol  a torziómodulus. A molekulák reorientációja, azaz az
anizotrópia-fluktuációk csökkenése lassabban megy végbe. Az ennek
megfelelő Debye-féle relaxációs idő , ahol  a molekula mérete; 

 és  között a különbség különösen nagy nagymolekulájú
folyadékokban. Végül, különböző fajtájú más, lassú relaxációs folyamatok
is lehetségesek, amelyek a hang diszperziójához vezetnek (például kémiai
reakciók, késleltetett energiaátadás a molekula vibrációs szabadsági
fokainak stb.). A szórásra nézve azok a folyamatok lényegesek, amelyekre 

 összemérhető azon hangperturbációk frekvenciájával, amelyeken a
szórás végbemegy. Anélkül, hogy további részletekbe bocsátkoznánk, csak
arra mutatunk rá, hogy eléggé nagy viszkozitású folyadékoknál, amikor 

, a folyadék a fényszórást illetően úgy viselkedik, mint egy
amorf szilárd test.

Feladatok

1. Határozzuk meg a centrális vonal és a dublett intenzitásviszonyának
egzakt formuláját a szórás eltolódás nélküli vonalában (I. L. Fabelinszkij ,
1956).

Megoldás. Mint arra a szövegben már rámutattunk, a ( (120,3)) formulában
szereplő második tag adja a dublett intenzitását, az első tag pedig az
entrópia izobár fluktuációival kapcsolatos, és ezért a centrális vonal
intenzitását adja. Így

A ( (120,7)) termodinamikai összefüggésből és a



összefüggésből [lásd V. (16,15)] kapjuk:

Végeredményben

A Landau–Placzek-féle közelítésben a szögletes zárójelben levő kifejezés 
lesz.

2. Fény szóródik egy gázban, amelynek molekulái lineárisak az és 
polarizálhatósággal a tengely mentén, illetve arra merőlegesen. Határozzuk
meg a különböző típusú szórások intenzitását!

Megoldás. A szórás teljes intenzitása (a molekulák megadott vibrációs és
elektronállapotai esetén) magában foglalja az egész Rayleigh-szórást és a
kombinációs szórás rotációs részét. Mivel a szórás a gáz minden egyes
molekuláján függetlenül történik, ezért a teljes extinkciós együtthatót a
legegyszerűbb a ( (92,4)) alapján megkapni, ha szorozzuk ezt a formulát az
egységnyi térfogatban levő részecskék  számával, és a polarizálhatóság 

 négyzetét az  kifejezéssel helyettesítjük:

15.66. egyenlet - (1)

(a polarizálhatóság definíciója itt és a S.92. §-ban egy  szorzóban
különbözik).



Az eltolódás nélküli Rayleigh-vonal a polarizálhatóság skalár részével
kapcsolatos, azaz ugyanolyan, mintha a molekula polarizálhatósági tenzora 

 volna. Ismét csak a ( (92,4)) alapján ezért azt kapjuk, hogy

15.67. egyenlet - (2)

A  különbség magába foglalja az eltolódás nélküli vonal hátterét
(az anizotrópia-fluktuációkon létrejövő szórást) és a forgási kombinációs
szórást. Avégett, hogy leválasszuk az első járulékát, a molekula
polarizálhatósági tenzorát előzetesen átlagolni kell egy meghatározott (a
molekula tengelyére merőleges) tengely körüli forgás szerint. Nyilvánvaló,
hogy az ily módon átlagolt polarizálhatóság a forgástengely mentén -sel
egyezik meg, és bármely irányban egy, a forgástengelyre merőleges síkban 

 lesz. Más szavakkal: az adott tengely körül forgó molekulát
olyan részecskének kell tekinteni, amelyre a polarizálhatósági tenzor
főértékei

Ezek segítségével ki kell számítanunk a szimmetrikus  tenzort,
amelynek nyoma nulla. Ezután az ( f120.2.1) és ( f120.2.2) formulák
levezetéséhez hasonló számítás a

15.68. egyenlet - (3)

kifejezést adja.

Végül, a forgási kombinációs szórás intenzitása úgy adódik, hogy (
f120.2.1)-ből a ( f120.2.2) és ( f120.2.3) formulákat kivonjuk:



 

[392] A szükséges feltétel pontosabban a következő: , ahol  a
szórási szög. Arról van ugyanis szó, hogy a ( (119,7)) integrálban a fény
frekvenciája, és a szórási szög csak a ( (120,5))-nek megfelelő 
 kombinációban szerepel.

[393] Illusztrációként megadjuk, hogy az , a szórt fény
hullámhossza  és a  szórási szög tipikus értékek mellett a
dublett szélességére  adódik. A Rayleigh-vonal
„szárnyának” a szélessége viszont eléri a  értékét.

[394] Szuperfolyékony héliumban (  izotóp) az entrópia perturbációi lassan
csillapodó rezgések, az úgynevezett második hang hullámainak formájában
terjednek; ennek  sebessége azonban lényegesen kisebb, mint
a közönséges hangsebesség. Ezért a szórás centrális vonala a
szuperfolyékony héliumban egy keskeny dublettre hasad szét, amelynek a
szélességét szintén a ( (120,6)) formula adja meg, ha benne  helyett -t
írunk (V. L. Ginzburg , 1943).

[395] A két komponens intenzitásának különbsége a ( (118,4)) alapján
rendszerint elhanyagolható, mivel .



121.§. Kritikus opaleszcencia
Mint ismeretes, az anyag  izotermikus kompresszibilitása a
kritikus pont felé közeledve minden határon túl növekszik. Ezzel együtt nő
a Rayleigh-szórás teljes intenzitására vonatkozó ( (120,2)) kifejezés is. Ez a
szórás ugrásszerű erősödését jelzi a kritikus pont közelében (kritikus
opaleszcencia) .[396] A ( (120,2)) formula maga azonban alkalmazhatatlanná
válik. Arról van ugyanis szó, hogy a kritikus pont közelében a sűrűség (és
vele együtt a permittivitás) fluktuációi közötti egyidejű korreláció
a különböző térbeli pontokban az  korrelációs sugár nagyságrendjének
megfelelő távolságokra terjed ki, amely a kritikus ponthoz közeledve
korlátlanul nő. (lásd V. 152., 153.) Ezért itt általában a (
(119,9)) kifejezésben szereplő  tényezőt nem szabad -gyel
helyettesíteni még a teljes szórási intenzitás kiszámításakor sem (nemcsak a
spektrális finomszerkezet számításakor).

Egy ilyen helyettesítés a szórási szög egész tartományában csak a

15.69. egyenlet - (121,1)

feltétel mellett engedhető meg, ahol  a szórt fény hullámvektora.
Ilyen esetben, mint az előzőkben is, a teljes extinkciós együtthatóra a (
(120,2)) formulát használhatjuk, és elegendő, ha ebben csak a növekvő első
tagot hagyjuk meg (csak a sűrűség fluktuációi növekednek, a hőmérséklet-
ingadozások nem). A kritikus ponthoz közeledve a  síkban, tetszőleges
irányban, a  kritikus izoterma kivételével, a kompresszibilitás a

törvény szerint nő.[397] Mivel semmiféle okunk sincs feltételezni, hogy a 
 derivált nullává vagy végtelenné válik, ugyanilyen törvény szerint

fog változni a szórás intenzitása is:



15.70. egyenlet - (121,2)

Ez a növekedés a Rayleigh-vonal finomszerkezetében nem minden
komponens intenzitásának növekedésével kapcsolatos, hanem csak a
centrális komponens intenzitásáéval. Valóban, a ( (120,8)) összefüggés
szerint . A  tényező a nevezőben kompenzálja a -ban levő

 tényezőt, mivel mindkettő egyforma törvény szerint növekszik.
Ezért a dublett intenzitása csak úgy nő, mint , azaz sokkal lassabban
változó törvény szerint:[398]

15.71. egyenlet - (121,3)

A kritikus ponthoz eléggé közel a ( (121,1)) egyenlőtlenség megadott 
mellett nyilvánvalóan sérül, és az  szorzónak -gyel való helyettesítése
megengedhetetlenné válik – annál később, minél kisebb a szórási szög.[399]

Legyen  a  elemi térszögben (azaz egy megadott  értékkel)
való szórásnak a differenciális extinkciós együtthatója. A határozottság
kedvéért tekintsük a természetes fény szórását! Figyelembe véve, hogy a
szögeloszlást, amely a fény polarizációs állapotával függ össze, skalár
szórásnál a ( (117,26)) egyenlet  tényezője adja, kapjuk, hogy

15.72. egyenlet - (121,4)

ahol

A kritikus pont közvetlen közelében, ahol

15.73. egyenlet - (121,5)



nem túlságosan kis szórási szögek mellett  is teljesül. Ebben a
szögtartományban a  integrálban az  távolságok
lényegesek, ahol a sűrűség-fluktuációk korrelációs függvényének
hatványviselkedése van:[400]

ugyanakkor a korrelációs függvény Fourier-komponense:

15.74. egyenlet - (121,6)

a hőmérséklettől független együtthatóval. Így, a vizsgált tartományban az
extinkciós együttható következő szög- és frekvenciafüggéséhez jutunk:

15.75. egyenlet - (121,7)

Látjuk, hogy rögzített szórási szög mellett a  tartományban az
intenzitásnak a kritikus ponthoz való közeledés mértéke szerinti növekedése
megszűnik. Magában ebben a pontban a ( (121,7)) formula minden szögre
érvényes.

 

[396] Ezen jelenség és a sűrűségfluktuációk növekedése közötti kapcsolat
gondolatát M. Smoluchowsky vetette fel 1908-ban. A kritikus pont van der
Waals elmélete (lásd V. 152. §) keretében ezt a kérdést L. S. Ornstein és
F. Zernicke vizsgálták 1914-ben.

[397] Mindaz amit ezen paragrafusban felhasználtunk, a termodinamikai
mennyiségek változásának jellegével kapcsolatban a kritikus pont



környezetében, megtalálható az V. 153. §-ában. A kritikus indexekre is
ugyanazokat a jelöléseket alkalmazzuk.

[398] Mindezek a megfontolások természetesen feltételezik, hogy a (
(121,1)) egyenlőtlenség összeegyeztethető azzal a feltevéssel, hogy az
anyag már a kritikus pont környezetének „fluktuációs tartományában” van.

[399] Megjegyezzük, azonban, hogy a szórás mint olyan vizsgálatának csak
olyan szögekig van értelme, amelyek a  diffrakciós szög
nagyságrendjét nem haladják meg (  a test lineáris mérete).

[400] Lásd V. (148,7). A kritikus pontra és az egydimenziós rendparaméterrel
leírható másodrendű fázisátalakulásokra vonatkozó problémák formális
ekvivalenciája következtében ez a formula a kritikus pont környezetére is
érvényes.



122.§. Szórás
folyadékkristályokban
A fény intenzív szórása folyadékkristályokban számos vonatkozásban
emlékeztet a kritikus opaleszcenciára. Itt nematikus típusú
folyadékkristályokban végbemenő jelenségek vizsgálatára szorítkozunk
(P. G. de Gennes , 1968).

Ilyen kristályokról már a  S.17. § végén is említést tettünk, és ott fel is írtuk
ezen kristályok dielektromos tenzorának kifejezését:

15.76. egyenlet - (122,1)

az és  együtthatók most a frekvencia függvényei.

A dielektromos tenzor fluktuációi elsősorban a  direktor
irányfluktuációival függenek össze; és ily módon anizotrópia-fluktuációk .
A direktor egyidejű, egyforma elforgatása az egész térfogatban általában
nem változtatja meg a test energiáját; így a hosszú hullámú fluktuációk csak
kis energia-ráfordítással kapcsolatosak és ezért nagyok. A dielektromos
tenzor nagy fluktuációi a fény erős szórását eredményezik.

A  fluktuációs mennyiséget írjuk

15.77. egyenlet - (122,2)

alakban, ahol  a mennyiség állandó középértéke,  pedig a fluktuáció
során bekövetkező kis változás; mivel , ezért, tekintettel arra,
hogy  kicsi:

15.78. egyenlet - (122,3)



A dielektromos tenzor megváltozása a fluktuációknál -vel kifejezve:

15.79. egyenlet - (122,4)

A sűrűség- és a hőmérséklet-fluktuációknak -ra gyakorolt hatását
elhanyagolhatjuk.

A ( (122,4)) kifejezés figyelembevételével fejezzük ki a dielektromos tenzor
fluktuációinak egyidejű korrelációs függvényét a direktor fluktuációinak
korrelációs függvényével

15.80. egyenlet - (122,5)

A  függvényt már megkaptuk az V. 141. §-ban. A ( (122,3)) egyenlet
következtében ennek a tenzornak nullától különböző komponensei csak a 
-ra merőleges síkban vannak. Ha ebben a síkban a tenzorindexeket -val és

-val jelöljük, úgy

15.81. egyenlet - (122,6)

ahol  pozitív állandók, amelyek a nematikus kristály szabad
energiájának a direktor deriváltjaitól való függését határozzák meg; és 
a  vektor vetületei a  irányra és a -ra merőleges síkra.

Ha figyelembe vesszük, hogy a dielektromos tenzor anizotrópiája
viszonylag kicsi, azaz , akkor az irány szerint differenciális
extinkciós együtthatóra a ( (119,9)) formulát használhatjuk, amelyet izotrop



közegekre kaptunk (ekkor természetesen nem szabad  értéket venni)!
Itt nem írjuk fel a szögeloszlásra és a polarizációs összefüggésekre ily
módon adódó terjedelmes formulákat.

A vizsgált szórás jellegzetes sajátsága, hogy kis szórási szögek esetén,
intenzitása a

15.82. egyenlet - (122,7)

törvény szerint nő. Ilyen erős növekedés (mint a ( (121,7)) szerinti
növekedés is a kritikus pontban) fluktuációk korrelációs függvényének
lassú, hatványszerű csökkenésével függ össze, növekvő távolság esetén.
A szögek szerinti integrál logaritmikusan divergál az alsó határon.
Az integrált a értéknél kell levágni, amely a testen mint egészen
való diffrakciónak felel meg (lásd a S.121. §-ban tett megjegyzést); ily
módon a szórás teljes intenzitása logaritmikusan függ a test  méretétől.

Végül megjegyezzük, hogy külső mágneses tér korlátozza a 
korrelációs függvény növekedését kis -k mellett (lásd V. 141. §) és ezáltal
elnyomja a szórást, azaz „kivilágosítja” a folyadékkristályt.



123.§. Szórás amorf szilárd
testekben
A Rayleigh-szórás amorf szilárd testekben[401] lényegesen különbözik a
folyadékokban és gázokban végbemenő szórástól. Izotrop szilárd testekben,
mint ismeretes, nem egy, hanem kétfajta hangsebesség, az  longitudinális
és az  transzverzális hangsebesség létezik. Ezzel kapcsolatos, hogy a
Rayleigh-vonal finomszerkezetének nem egy, hanem két Mandelstam–
Brillouin-dublettje van. Ezek a longitudinális és transzverzális
„hanghullámokon” való szórással függenek össze, és távolságuk a vonal
centrumától

Mivel mindig , ebből következik, hogy . A vonal centrális
komponense ismét azokon a fluktuációkon végbemenő szórással függ
össze, amelyek a közeghez képest nem terjednek. Adott esetben ezen
fluktuációk között az alapvető szerepet a szerkezeti fluktuációk játszák.
A rendezetlen elhelyezkedésű atomokat tartalmazó amorf testekben ezek a
fluktuációk viszonylag nagyok, és gyakorlatilag nem változnak az időben
(tekintettel arra, hogy a diffúziós folyamatok rendkívül lassúak egy szilárd
testben). A szórás ezeken a fluktuációkon gyakorlatilag egy zérus
szélességű intenzív vonal keletkezésére vezet. Ami a vonal polarizációját és
szögeloszlását illeti, ez a szórás egy skalár és egy szimmetrikus típusú
szórás szuperpozíciójából származik.

Vizsgáljuk a Rayleigh-vonal dublett komponenseit amorf, szilárd testekben!
Egy szilárd testben minden (az adott esetben fluktuációs) deformációnak a
hatása jelentős távolságokra terjed ki. Ezért még a test különböző
pontjaiban fellépő egyidejű fluktuációk is korreláltak ( -hoz képest) nagy
távolságokon. Ily módon újra azzal az esettel van dolgunk, amikor még a
szórt fény teljes intenzitásának (és a polarizációnak) a kiszámításakor sem
tehetünk -t a fluktuációk korrelációs függvényébe.



A szórt fényhullám térerősségét az

15.83. egyenlet - (123,1)

formula adja meg, ahol

15.84. egyenlet - (123,2)

és  a szórás irányába mutató egységvektor. Izotrop test deformációja
esetén a dielektromos tenzor megváltozását a

15.85. egyenlet - (123,3)

képlet adja meg, ahol  a deformációs tenzor [lásd ( (102,1))]. Mivel a (
(123,2)) integrál -ból a  hullámvektorú, térbeli Fourier-komponenst
választja ki, a ( (123,3)) kifejezésben szereplő  tenzoron is az ilyen
hullámvektorú hanghullám deformációját kell érteni. Ezért a deformáció
elmozdulásvektorát az

15.86. egyenlet - (123,4)

alakban írhatjuk, amiből a deformációs tenzor

és a térfogat szerinti integrál:



15.87. egyenlet - (123,5)

Vizsgáljuk először a transzverzális hanghullámokon fellépő szórást. Mivel
egy ilyen hullámban  és ,

Felhasználva a ( (123,5)) kifejezést, kapjuk, hogy

15.88. egyenlet - (123,6)

A transzverzális hanghullámnak két, független polarizációs iránya lehet: az 
 vektor a  síkban vagy erre merőlegesen feküdhet. Tekintetbe véve,

hogy , könnyen belátható, hogy az első esetben -nek a -re
merőleges síkba eső komponense zérus. Így a  síkban polarizált
transzverzális hanghullámok egyáltalán nem szórják a fényt.

Ha az  elmozdulásvektor merőleges a  síkra, a ( (123,1)) és (
(123,6)) összefüggések segítségével, egyszerű számítás után a szórt hullám
térerősségére a következő kifejezések adódnak:

15.89. egyenlet - (123,7)

(itt , mint mindig, a és által bezárt szög, a és  indexek a
vektoroknak a szórási síkban fekvőés az erre merőleges összetevőit jelölik).
Az arányossági tényezők mindkét egyenletben ugyanazt az  fluktuációs
mennyiséget tartalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a szórás során nem lép fel



depolarizáció; azaz, a lineárisan polarizált fény lineárisan polarizált marad
(bár más síkban lesz polarizálva).

Tekintettel arra, hogy az együtthatók a ( (123,7)) egyenletekben
megegyeznek, a  extinkciós együttható nem függ a beeső fény
polarizációs állapotától, és a következő kifejezéssel egyenlő:

15.90. egyenlet - (123,8)

Már csak az marad hátra, hogy meghatározzuk a fluktuációs  elmozdulás
abszolút értéke négyzetének az átlagát.

A termodinamikai fluktuációk általános elméletének megfelelően, a (
(123,4)) hanghullámot két klasszikus oszcillátor (jobbra és balra terjedő
hullám) kombinációjaként tekinthetjük, amelyek mindegyikének 
 átlagos kinetikus energiával kell rendelkeznie. Mivel az adott esetben a
rezgési frekvencia , ezért az átlagos kinetikus energia:

Ha ezt a kifejezést -vel tesszük egyenlővé, kapjuk hogy

15.91. egyenlet - (123,9)

Végül, ha ezt a kifejezést ( (123,8))-ba helyettesítjük, kapjuk a végleges
eredményt:

15.92. egyenlet - (123,10)



Vegyük észre, hogy a szórás szögfüggésére itt kapott kifejezés teljesen eltér
attól, amelyet a folyadékok és gázok esetén találtunk.

Most áttérünk a longitudinális hanghullámokon történő szórás vizsgálatára.
Ezekben a hullámokban , és a ( (123,3)), valamint a ( (123,4))
kifejezések segítségével adódik, hogy

A szórt hullám térerősségére egyszerű számolás a következőt adja:

15.93. egyenlet - (123,11)

Ebben az esetben sincs depolarizáció a szórás során. A szögeloszlás és az
extinkciós együttható értéke azonban függ a beeső fény polarizációjának
irányától ésállapotától. Itt nem írjuk fel a megfelelő, eléggé terjedelmes
formulákat. A számítások egészében hasonlóak a fent végrehajtottakhoz, és
az -ra vonatkozó kifejezés csak abban különbözik a (
(123,9)) kifejezéstől, hogy az abban szereplő -t most -lel kell
felcserélni.

 

[401] Szilárd kristályok esetében a szórási elmélet sokkal bonyolultabb, és
ezt ebben a könyvben nem ismertetjük.



16. fejezet - XVI. fejezet
RÖNTGENSUGARAK
DIFFRAKCIÓJA
KRISTÁLYOKBAN

124.§. A röntgensugarak
diffrakciójának általános elmélete
A röntgensugarak diffrakciójának jelensége speciális helyet foglal el az
anyagi közegek elektrodinamikájában, mivel a hullámhosszak az atomok
közötti távolságokkal összemérhetőek. Ezért a szokásos makroszkopikus
közelítés, amely az anyagot folytonos közegnek tekinti, itt teljesen
alkalmazhatatlan, és az egyes töltött részecskéken (elektronokon) fellépő
szórás vizsgálatából kell kiindulnunk.[402]

Az elektronok mozgásának frekvenciái az atomban 
nagyságrendűek, ahol  az elektronok sebessége és  az atom mérete. Ha 

, akkor, mivel , ezek a frekvenciák kicsik a röntgensugarak 
 frekvenciájához képest. Ez a körülmény teszi lehetővé, hogy az

elektromágneses hullám terében az elektron mozgásegyenletét az

16.1. egyenlet - (124,1)

alakban írjuk fel, azaz az elektronokat szabadnak tekinthetjük (lásd
a S.78. §-t).

A ( (124,1)) egyenletből kapjuk, hogy a hullámtér hatása alatt az elektron



sebességre tesz szert.

Jelöljük -rel az elektronok számának sűrűségét a kristályban, amelyet
az elektronok kvantumállapotai és a rácsban elhelyezkedő magok
hőmozgásának statisztikus eloszlása szerint átlagoltunk. Hangsúlyozzuk
azonban, hogy itt nem hajtjuk végre a makroszkopikus elméletben
szokásos, fizikailag infinitezimális térfogatelemre vett átlagolást, azaz 
a valóságos kvantummechanikai elektronsűrűség a kristályrácsban.
A hullámtér által létrehozott áramsűrűség így

16.2. egyenlet - (124,2)

Ezt az áramot a mikroszkopikus Maxwell-egyenletbe helyettesítve:

Ezáltal az áramnak a térre való visszahatását, azaz a szórás jelenségét is
figyelembe vesszük. Ugyanakkor természetesen feltesszük, hogy ez a hatás
kicsi, azaz érvényes a

16.3. egyenlet - (124,5)

egyenlőtlenség. Bevezetve a  jelölést, ahol

16.4. egyenlet - (124,6)



összhangban maradunk az indukció szokásos definíciójával és a (
(124,4)) egyenlet a  szokásos alakba megy át. Ebben az
értelemben a permittivitás( (124,6)) kifejezését (lásd ( (78,1)))
használhatjuk még a  hullámhosszak esetében is. Természetesen nem
szabad elfelednünk, hogy az és  mennyiségek értelme most nem
ugyanaz, mint korábban, mivel most nem a fizikailag infinitezimális
térfogatra átlagolt térre vonatkoznak. Ennek megfelelően  most a
koordináták függvénye.

A röntgensugarak nehéz atomokon való szórásánál előfordulhat, hogy az 
 feltétel teljesül a külső elektronhéjakra vonatkozóan, ugyanakkor

nem teljesül a belső héjakon levő elektronokra, amelyekre  és ennek
megfelelően a  egyenlőtlenség érvényes. Ebben az esetben is
bevezethetjük a permittivitást (mint a  és  közötti arányossági tényezőt),
azonban ( (124,6)) csak a külső elektronok hozzájárulását adja. A belső
elektronok hozzájárulását viszont elvben úgy kell kiszámítani, hogy
átlagolunk ezen héjak térfogatára. Így, ha általánosan a  alakot írjuk
fel, ahol  a koordináták függvénye, akkor automatikusan figyelembe
vesszük az összes lehetséges esetet. A következőkben, hogy konkrét esetnél
maradjunk, mindenütt a ( (124,6)) kifejezést fogjuk használni. skerszt
Végrehajtva a ( (124,2)) egyenletben az elektronsűrűség átlagolását és ily
módon időfüggetlen  függvényre jutva, egyúttal kizárjuk a frekvencia
lehetséges megváltozását a szórásnál. Más szavakkal: csak szigorúan
koherens szórást vizsgálunk, ahol nincs frekvenciaváltozás.

A ( (124,3)) és a ( (124,4)) egyenletekből -t kiküszöbölve nyerjük, hogy

Helyettesítsük ebbe az egyenletbe az

összefüggést és fejtsük ki a  kifejezést, figyelembe véve, hogy 
 [amint ez a ( (124,4)) egyenletből következik]. Ekkor



16.5. egyenlet - (124,7)

Ennek az egyenletnek a jobb oldalán, amely már tartalmazza a 
kis mennyiséget, -t mint a beeső hullám adott térerősségét kell tekinteni.
Keressük a ( (124,7)) egyenlet megoldását a szóró kristályon kívül, tőle
nagy távolságokra. Mivel ez az egyenlet ugyanolyan alakú, mint a (
(117,3)), azonnal felírhatjuk a keresett megoldást[403],( (117,4))-gyel
analógiában:

16.6. egyenlet - (124,8)

Itt  az origótól (amely a kristály belsejében van) a megfigyelési pontig
vett távolság; ; ;  a beeső hullám amplitúdója.
Az egyenlet jobb oldalán -t írtunk  helyett, mivel a kristályon kívül, a
vákuumban, .

A röntgensugár diffrakciós intenzitásának jellemzésére a 
 hatáskeresztmetszetet használjuk, amelyet a  térszögbe eső diffrakciós
intenzitás és a beeső hullám energiaáram-sűrűségének arányaként
definiálunk. A ( (124,8)) egyenlet alapján

16.7. egyenlet - (124,9)

ahol  az és által bezárt szög. Ha a beeső sugárzás „természetes” (azaz
nem polarizált), akkor ebben a formulában a  tényező helyébe

írandó, ahol  a és  közötti szög (lásd
a XV. fejezetfn117.8. lábjegyzetét):

16.8. egyenlet - (124,10)



A továbbiakban mindig azt tesszük fel, hogy ezzel az esettel állunk
szemben.

Látjuk, hogy egy adott irányú diffrakciós sugárzás intenzitását lényegében
az

16.9. egyenlet - (124,11)

integrál (azaz az elektronsűrűség Fourier-komponense) abszolút értékének a
négyzete szabja meg. Ha , ez az integrál egyszerűen az
elektronsűrűségnek a kristály térfogatára (azaz a kristály elemi cellájára)
vett  átlagára redukálódik. Azonban, ha a ( (124,3))–( (124,4))
egyenletekben -et -nel helyettesítjük, akkor a szokásos makroszkopikus
Maxwell-egyenleteket kapjuk, az

permittivitással. Ezen egyenleteknek megfelelően a röntgensugarak egy
kristályon keresztül haladva a közönséges törési törvény szerint megtörnek
(  törésmutatóval). Így a kisszögű diffrakció – a számunkra most
érdektelen – közönséges töréssel egyenértékű. A következőkben ezért
mindenütt feltesszük, hogy  lényegesen különbözik zérustól.

Az elektronsűrűség (mint a kristályrács pontjainak minden más függvénye
is) Fourier-sorba fejthető:

16.10. egyenlet - (124,12)



ahol az összegzést a reciprokrács (lásd V. 133.) minden  periódusára kell
elvégezni. Ha ( (124,12))-t ( (124,11))-be helyettesítjükés integrálunk a
kristály térfogatára, akkor nullától lényegesen különböző eredmény csak
valamelyik -hez közeli -k esetén adódik. Ezzel összefüggésben az egyes
diffrakciós maximumokat külön vizsgálhatjuk, feltételezve, hogy
megadott  értékkel. Behelyettesítve ezt a kifejezést ( (124,10))-be, kapjuk:

16.11. egyenlet - (124,13)

Legerősebbek a maximumok azokban az irányokban, amelyekre nézve a

16.12. egyenlet - (124,14)

egyenlőség (Laue-egyenlet) egzaktul teljesül; ezeket a maximumokat
főmaximumoknak nevezik. Adott  mellett azonban főmaximum a beeső
sugárzás nem minden iránya (és frekvenciája) esetén lép fel. Ha a (
(124,14)) egyenletet  alakbanírjuk és négyzetre emeljük, valamint
felhasználjuk, hogy , kapjuk hogy

16.13. egyenlet - (124,15)

Ez az egyenlet határozza meg a  hullámvektor azon értékeit, amelyekre
főmaximumok lehetségesek az adott  érték mellett. Geometriailag a (
(124,15)) egyenlet a -térben egy síkot ír le, amely merőleges a  vektorra
és  távolságra van az origótól. Speciálisan, látjuk, hogy a 
feltételnek mindenképpen teljesülnie kell.

Mivel , a ( (124,14)) egyenletből következik, hogy

16.14. egyenlet - (124,16)



ami meghatározza a diffrakció szögét a főmaximumban (Bragg–Vulf -
egyenlet ).

Mint ismeretes, a reciprokrács minden  vektora meghatározza a
kristálysíkok egy családját az  egyenletek alapján, ahol  egész
értékeket vehet fel. Ezek a síkok merőlegesek a  vektor irányára, és a (
(124,14)) feltételnek megfelelő  és  vektorok „beesési” és
„visszaverődési” szöge egyenlő lesz (lásd a  64. ábrát). Ezzel függ össze,
hogy a főmaximumban a diffrakcióról úgy szokás beszélni, mint a
megfelelő kristálysíkokról történő visszaverődésről.

64. ábra.

Egy maximum közelében a diffrakciós folt teljes intenzitása úgy adódik,
hogy a ( (124,13)) egyenletet integráljuk a megfelelő  irány körüli térszög
szerint. Határozzuk meg a teljes intenzitást egy főmaximum közelében!

Jelöljük -lal -nek azt az értékét, amely a Laue-egyenletnek felel meg
(adott  mellett): . Vezessük be még a  jelölést is.
A maximum közelében  kicsi, és mivel és  csak irányában
különbözik,  merőleges -ra. Az elemi térszöget ezért a következő
alakban írhatjuk fel:

16.15. egyenlet - (124,17)

ahol a  tengely irányát  irányában vettük fel. Így



A térfogati integrálban a  szerinti integrálást végrehajthatjuk, mivel 
nem függ ettől a koordinátától:

ahol  és  a test hossza a  irányban. Végül
felhasználjuk a Fourier-integrálok elméletéből ismert

16.16. egyenlet - (124,18)

formulát, ahol

a kétdimenziós Fourier-komponens. Végeredményként a következő
formulát kapjuk:

16.17. egyenlet - (124,19)

Ez az integrál  nagyságrendű, ahol  a test lineáris mérete. Így a
diffrakció teljes hatáskeresztmetszete (vagy ami ugyanaz: a folt teljes
intenzitása -nal arányos, ahol  a test térfogata. Megjegyezzük, hogy
az intenzitás magában a maximumban a térfogat más hatványával arányos: 

 esetén a ( (124,13)) kifejezésben szereplő integrál éppen , és 
 így -tel arányos:

16.18. egyenlet - (124,20)



A maximum élességét szemléletesen mutatja az a tény, hogy a maximum
intenzitása  magasabb hatványával arányos, mint a teljes intenzitás.
A maximum szélessége nyilvánvalóan -nal arányos.

Az itt leírt elmélet csak azon feltétel mellett alkalmazható, hogy az egész
diffrakciós effektus kicsi. Ez a követelés, mint most látjuk, a kristály
méretére ró ki meghatározott feltételt: -nak kicsinek kell lennie a test
geometriai keresztmetszetéhez ( ) képest, amiből

16.19. egyenlet - (124,21)

Ha ez a feltétel nem teljesül, alkalmazhatatlanná válik a ( (124,8)) egyenlet
levezetése során felhasznált perturbációs közelítés.[404]

Feladatok

1. Határozzuk meg az intenzitáseloszlást a főmaximum körüli diffrakciós
foltban egy olyan kristályon fellépő diffrakció esetén, amely egy 
élhosszúságú paralelepipedon!

Megoldás. Vezessük be, mint előbb, a  vektort, és válasszuk a
koordinátatengelyeket párhuzamosan a test éleivel, és az origót helyezzük a
test középpontjába!

Az  integrál három,

alakú integrál szorzata lesz. Így



Emlékeztetünk arra, hogy a  vektor komponensei nem függetlenek,
hanem a  feltételen keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

2. Ugyanaz, mint az 1. feladat, de a diffrakció egy  sugarú gömb alakú
kristályon történik.

Megoldás. Ismét bevezetjük a  vektort, a koordináta-rendszer 
 tengelye mutasson  irányába, és az origó legyen a gömb középpontjában!
Ekkor

Így

3. Határozzuk meg a diffrakciós folt teljes intenzitását a mellékmaximumok
környezetében !

Megoldás. Ebben az esetben a beeső hullám  hullámvektora nem teljesíti
a ( (124,15)) feltételt. Mint a fentiekben megmutattuk, a (
(124,15)) egyenlet olyan sík egyenlete, amely merőleges a  vektorra.
Legyen a  vektor végének ettől a síktól való kis elmozdulása , ahol 

. Más szavakkal: -t írjuk a  alakban, ahol  kielégíti a (
(124,15)) egyenletet (lásd a  65. ábrát).

65. ábra.



A folton az intenzitás maximumának olyan  irány felel meg, amelynél a 
 különbségnek minimális értéke van (vagyis a ( (124,13))-ban

szereplő integrál maximális). Két vektor (amelyik közül az egyik
tetszőleges irányú) különbségének abszolút értéke azonban akkor
minimális, ha a két vektor iránya megegyezik. Ezért (figyelembe véve,
hogy )

Mivel  közel van -hoz, és a maximum környezetét vizsgáljuk, ezért 
 vehető, és a felírt kifejezés nevezőjét -val helyettesíthetjük.

A számlálóban pedig a zárójelet felbontva kapjuk:

Így

Továbbá, ha bevezetjük -t a

összefüggés szerint, és a  tengelyt a  irányban vesszük fel, akkor a
feladatot az

integrál kiszámítására vezettük vissza (lásd a ( (124,19)) levezetését).
Végül, felhasználva a ( (124,18)) formulát, kapjuk



 esetén ez a ( (124,19)) formulába megy át. Ha pedig 
(ami nem mond ellent az  feltételnek), a sinusos kifejezés négyzetét 
átlagértékével helyettesíthetjük, és

adódik, ahol  a test vetületének („árnyékának”) területe az  síkon.

 

[402] A magokon való szórás, tekintettel azok nagy tömegére, nyilvánvalóan
nem számottevő.

[403] A  S.117. §-ban a ( (117,13)) egyenlet megoldásakor nem volt
lehetséges a tér vizsgálata a testen kívül, ez a test felületére vonatkozó
határfeltételek figyelembevételét igényelte volna, ugyanis az egyenlet bal
oldala az  mennyiséget tartalmazta, amely eltérő volt a testben és a testen
kívül. A ( (124,7)) egyenlet bal oldala viszont az egész térben változatlan.

[404] A ( (124,21)) korlátozástól mentes dinamikai szóráselmélet ismertetése
Pinsker Z. G. : Dinamicseszkaja teorija rasszejanija rentgenovyh lucsej v
krisztallah. – M. Nauka, 1974. könyvében található. A fentiekben
ismertetett elméletet kinematikai elméletnek nevezik.



125.§. Az integrális intenzitás
Az előző paragrafusban kapott formulák megadják a diffrakció intenzitását,
amikor szigorúan monokromatikus valódi síkhullám esik be egy kristályra.
Vizsgáljunk most néhány olyan esetet, amikor ezek a feltételek nem
teljesülnek!

Kezdjük azzal az esettel, amikor a beeső hullám valódi síkhullám, de nem
monokromatikus.[405] Más szavakkal: a hullám spektrális felbontása olyan 

 hullámvektorú hullámokat tartalmaz, amelyek irányra nézve
megegyeznek, de  nagyságra nézve nem. Jelöljük ekkor -val a
beeső sugárzás intenzitásának a frekvencia szerinti eloszlását, amely -re
van normálva, azaz .

A diffrakciós folt teljes intenzitását az a hatáskeresztmetszet határozza meg,
amelyet úgy kapunk meg, ha a ( (124,13)) kifejezést , valamint 
 szerint integráljuk:

16.20. egyenlet - (125,1)

Vezessük be időlegesen a  jelölést, és írjuk fel az abszolút
érték négyzetét kettős integrál alakjában:

Bevezetve  és  helyett az  és az  változókat, az első
változó szerint integrálva kapjuk:



A megmaradt integrálban most végtelen határok között[406] integrálhatunk
az összes változó szerint, aminek eredményeképpen

16.21. egyenlet - (125,2)

Ha ezt az eredményt behelyettesítjük a ( (125,1)) formulába, az utóbbit a
következő alakba írhatjuk:

16.22. egyenlet - (125,3)

tekintettel a -függvényre, az integrandusban szereplő  szorzót
kihoztuk az integráljel elé, és a értéknél vettük, ahol  azon és
 vektorok által bezárt szög, amelyek kielégítik a Laue-féle feltételt (ezeket 

-lal és -vel jelöljük).

A  szerinti integrálást könnyen végrehajthatjuk, ha megjegyezzük, hogy
ez ekvivalens a

szerinti integrálással, ha egy  tényezőt vezetünk be az
integrandusba. Így a ( (125,3))-ban szereplő integrál az

integrállal helyettesíthető. Elvégezve a  szerinti integrálást az első -
függvény segítségével, a második -függvényben -et -tel
helyettesíthetjük, aminek eredményeképpen kapjuk:

16.23. egyenlet - (125,4)



Végül végrehajtjuk a  szerinti integrálást (adott  irány mellett).
A -függvény argumentuma  esetén lesz zérus, és az integrál a
következő kifejezéssel egyenlő:

Így végül kapjuk:

16.24. egyenlet - (125,5)

Vizsgáljunk most egy másik esetet, amikor a beeső hullám
monokromatikus, de különböző  irányú komponenseket tartalmaz,
amelyek egymástól egy bizonyos tengely körüli elforgatással adódnak.[407]

Legyen  az egységvektor ezen tengely irányában, a tengely körüli
elforgatás szöge pedig legyen . A  függvény legyen a beeső sugárzás
intenzitásának a szögek szerinti eloszlása, amely -re van normálva:

A ( (125,4)) formulához vezető összes számítás ebben az esetben is
érvényes, mindössze azzal a különbséggel, hogy a  szerinti
integrálást most a  szerintivel kell helyettesíteni:

16.25. egyenlet - (125,6)



Ismét -lal jelöljük  azon értékét, amelyre a -függvény argumentuma
zérus lesz, és -t az  síktól mérjük. Kis -kre így

Ekkor a ( (125,6))-ban szereplő integrál a következő lesz:

Így

16.26. egyenlet - (125,7)

Végül vizsgáljuk meg egy monokromatikus síkhullám diffrakcióját egy
olyan testen, amely sok kis, rendezetlenül orientált kirstályból áll.[408]

Jelölje  és  az olyan irányú és  vektorokat, amelyekre teljesül a 
 Laue-féle feltétel . A  és  irányok nincsenek egyértelműen

meghatározva, mivel a Laue-feltétel természetesen akkor is teljesül, amikor
a  háromszög tetszés szerinti módon elfordul a  irány körül. Így a
főmaximumnak olyan  irányok felelnek meg, amelyek egy  szögű
kúpfelületen helyezkednek el; a diffrakciós folt helyett most egy diffrakciós
gyűrűnk lesz.

A keresett teljes hatáskeresztmetszetet most egy olyan formula határozza
meg, amely csak abban különbözik a ( (125,4)) kifejezéstől, hogy a 
 szerinti integrálást a  irány szerinti átlagolás helyettesíti:

16.27. egyenlet - (125,8)



(ahol  a  irány körüli elemi térszög). Ha a és  vektor közötti szöget 
-val jelöljük, akkor ( (125,8))-ban az integrált a

alakban írhatjuk. Így

16.28. egyenlet - (125,9)

Mind a három eset, amelyet ebben a fejezetben vizsgáltunk, a diffrakciós
kép meghatározott módon való átlagolásának felel meg. Megjegyezzük,
hogy a teljesen kiátlagolt diffrakciós intenzitás függése a test térfogatától
amint az várható, az egyszerű arányosságra redukálódik. Emlékeztetünk
arra, hogy ha nem átlagoljuk ki a diffrakciós képet, akkor az intenzitás és
eloszlása a folton függ a térfogattól.

 

[405] Ez az eset a röntgensugarakkal végzett kristályszerkezeti analízis jól
ismert Laue-féle módszerének felel meg.

[406] Ez megtehető, ha csak a diffrakciós folt teljes intenzitását akarjuk
kiszámítani, szélességét nem.

[407] Ez az eset a röntgensugár-analízis jól ismert Bragg-féle módszerének
(vagy a forgatásos módszernek) felel meg, és gyakorlatilag nem arról van
szó, hogy a  irány fordul el, hanem maga a kristály forog az  tengely
körül.

[408] Ez az eset a röntgensugár-analízis úgynevezett por-módszerének felel
meg (Debye–Scherrer-módszer) .



126.§. A röntgensugarak diffúz
termikus szórása
A megelőző két paragrafusban az  elektronsűrűséget a kristályban
idő szerint átlagolt mennyiségnek tekintettük. Így azonban kizártuk a
különböző okok következtében előforduló sűrűségingadozásokat és
következésképpen a szórt röntgensugárzás megfelelő (nemkoherens) részét
is. A nemkoherens szórás egyik forrását a sűrűség hőfluktuációi adják. Ez a
szórás diffúz módon oszlik el minden irányban. Jellegzetes sajátossága
azonban, hogy viszonylag nagy az intenzitása azon irányok közelében,
amelyeknek a megelőző paragrafusokban leírt szerkezeti szórás éles vonalai
felelnek meg. Az alábbiakban a termikus szórásnak éppen ezeket a
maximumait fogjuk vizsgálni (W. H. Zachariasen , 1940).

A kristályrács hőrezgéseit hanghullámok kombinációjaként fogjuk megadni.
Amint a későbbiekben majd látjuk, a termikus szórás minket érdeklő
maximumainak létrehozásában a rácsállandóhoz képest nagy
hullámhosszúságú hullámok vesznek részt. Az elektronsűrűség
megváltozását ilyen hullámok hatására a tér minden pontjában úgy
tekinthetjük, mint a rács egyszerű elmozdulásának az eredményét, amikor is
az elmozdulást a hullám helyi  elmozdulásvektora adja meg. Így az (idő
szerint nem átlagolt!) sűrűség megváltozását egy adott hanghullám
áthaladásakor az átlagos sűrűséggel a következőképp fejezhetjük ki:

Egy meghatározott vonal környezetében vizsgálva a diffúz szórást, -et egy
adott -hez tartozó -rel kell helyettesíteni, úgyhogy

16.29. egyenlet - (126,1)



A sűrűségfluktuációkon fellépő szórás természetesen nem koherens
azátlagos sűrűségen való szórással, és ezért a kettő nem interferál. Ezért a
diffúz szórás hatáskeresztmetszetét a ( (124,10))-ből kaphatjuk meg, ha
ebbe -et teszünk  helyére, és azután elvégezzük a fluktuációk szerinti
statisztikusátlagolást:

16.30. egyenlet - (126,2)

ahol bevezettük a  jelölést. A szórás intenzitása azokban az
irányokban nagy, amelyekre a  vektor kicsi ( ).

Az  integrál -ból a  hullámvektorú térbeli Fourier-
komponenst választja ki, azért -n egyszerűen az ezen hullámvektorú
hanghullám elmozdulásvektorát értjük. A  egyenlőtlenség tehát azt
jelenti, hogy a szóró hanghullám hullámhossza nagy a kristály elemi
cellájának méretéhez képest. Így írhatjuk, hogy

16.31. egyenlet - (126,3)

vagyis

és a hatáskeresztmetszet

16.32. egyenlet - (126,4)



Az  komponensek szorzatait hasonló módon átlagoljuk, mint ahogyan azt
a  S.123. §-ban tettük az izotrop közeg hanghullámai esetében. A deformált
kristálynak az egységnyi térfogatra eső rugalmas energiáját a

kifejezés adja meg, ahol  a deformációs tenzor és  a rugalmassági
modulus tenzora (lásd VII. 10. §). Ezért az egész kristály átlagos rugalmas
energiája

Helyettesítsük ide a következő kifejezést:

Az -t tartalmazó tagok átlagoláskor zérust adnak. Figyelembe véve
még a  tenzor szimmetriatulajdonságait (az  és  indexek szerinti,
valamint az  és az  indexpár felcserélésével szemben mutatott
szimmetriát), kapjuk, hogy

ahol bevezettük a

16.33. egyenlet - (126,5)

jelölést.

A termodinamikai fluktuációk általános elmélete alapján közvetlenül
felírhatjuk a keresett átlagértéket[409]

16.34. egyenlet - (126,6)



(a  tenzor a  tenzor inverze), és a hatáskeresztmetszetre végül is
adódik:

16.35. egyenlet - (126,7)

Így a diffúz szórás intenzitása, mint ahogyan az várható, a kristály
térfogatával arányos. Ennek a szórásnak a jellegzetes sajátossága az
intenzitás eloszlása a folt területén. Az  tényezőtől eltekintve,
amely gyakorlatilag állandó egy adott foltra, látjuk, hogy az
intenzitáseloszlást a  kifejezés adja meg. Ez a kifejezés -nek és
a  vektor és a kristálytani tengelyek közötti szögek egy eléggé bonyolult
függvényének a szorzata. A főmaximumok közelében fellépő szórásra a
diffúz szórás intenzitása is maximális a  pontban (maga a (
(126,7)) kifejezés -nál végtelen lesz, és természetesen, ekkor
alkalmazhatatlanná válik). Ha a ( (124,15))  feltétel nem teljesül,
akkor a  egyenlőség nem állhat fenn, és a diffúz szórás intenzitásának
maximuma egy zérustól különböző -nál van, amely általában nem
egyezik meg a szerkezeti szórás maximumhelyével. Mindkét esetben a
diffúz szórás olyan hátteret hoz létre, amelynek intenzitása lényegében 
 szerint csökken, azaz sokkal lassabban, mint a szerkezeti szórás élesebb
vonalában, amelyre szuperponálódik.

 

[409] Lásd V. 111. §. Ha az  fluktuáló mennyiségek valószínűségi
eloszlásának alakja , akkor . A (
(126,6)) formulában egy 2-es tényező megjelenése azzal függ össze, hogy
mindegyik komplex  két független mennyiséget képvisel.



127.§. A diffrakciós
hatáskeresztmetszet
hőmérsékletfüggése
Vizsgáljuk meg a röntgensugárzás koherens szórási
hatáskeresztmetszetének hőmérsékletfüggését! A kérdés arra redukálódik,
hogy meghatározzuk az atomok hőmozgásának figyelembevételével
átlagolt mikroszkopikus elektronsűrűség hőmérsékletfüggését a kristályban.

Az atomokat eléggé nehéznek tekintjük, úgyhogy elektronjaik nagy része
egymást át nem fedő héjakra lokalizálódik, amelyek a rácsrezgések során
csak gyengén deformálódnak. Azt is feltételezzük, hogy a rács csak egyfajta
atomból áll, amelyből csak egy van az elemi cellában; hangsúlyozzuk, hogy
ez utóbbi feltételezésnek nincs elvi jelentősége, és kizárólag a formulák
egyszerűbb felírása céljából alkalmazzuk.

Ekkor az egzakt (nem átlagolt) mikroszkopikus elektronsűrűséget az alábbi
alakban írhatjuk:

16.36. egyenlet - (127,1)

ahol  az elektronok sűrűsége egy atomon belül (az atomi alakfaktor).
Az összegzés a rácsban levőösszes atomra történik,  az atommagok
helyvektora, amelyet az  (egész számú komponensekkel megadott)
vektorral indexeltünk. Ha a magok (azaz, a rács csomópontjai) egyensúlyi
helyzetének helyvektorait -lal, és az atomok ezen helyzettől számított
elmozdulásvektorát -nel jelöljük, akkor , amit a ( (127,1))
utolsó egyenlőségében fel is használtunk.



Ha a ( (127,1)) sűrűséget a ( (124,12)) Fourier-sorba fejtjük a rács 
 térfogatában, akkor a sorfejtési együtthatókat

alakban írhatjuk, ahol

16.37. egyenlet - (127,2)

az atomi alakfaktor Fourier-komponense. Az összes  szorzat  egész
számú többszörösével egyenlő. Ezért az összes exponenciális tényező,

, tehát

16.38. egyenlet - (127,3)

Átlagoljuk ezt a kifejezést az atomok mozgása szerint. Nyilvánvaló, hogy
az összeg tagjainak középértéke nem függ az  számtól. Ezért

16.39. egyenlet - (127,4)

ahol  az egyik (mindegy, hogy melyik) atom elmozdulásvektora, és
 az elemi cella térfogata (  a  térfogatban levő cellák száma).

Az átlagolást( (127,4))-ben úgy kell érteni, mint teljes statisztikus
átlagolást, azaz a stacionáriusállapotok hullámfüggvénye szerinti átlagolást,
amelyet a Gibbs-eloszlás szerintiátlagolás követ.

Ezen átlagolás végrehajtásakor -t kvantummechanikai operátornak kell
tekinteni:



16.40. egyenlet - (127,5)

(lásd V. a S.72. §-t). Az összegzést a  térfogatbeli fononok 
 hullámvektorának lehetséges értékeire kell elvégezni, valamint ezek
független polarizációira, amelyeket az  indexszel számoztunk; 

 a fononok frekvenciáit jelöli,  a polarizációs vektoraikat;  az
atom tömege. A , és  operátorok a  állapotú fononok keltőés
eltüntető operátorai.

A ( (127,5)) alakú operátorokra érvényes a Wick-tétel , amely szerint
az operátorok bármely, páros számú tényezőből álló szorzatának az átlaga
egyenlő a páros átlagok összes lehetséges szorzatának az összegével (a
páratlan számú tényezőt tartalmazó operátorok szorzatainak az átlaga ).
[410]

Lényeges lesz itt az

16.41. egyenlet - (127,6)

egyenlőség, amely minden olyan  operátorra érvényes, amelyre a tétel
alkalmazható; ennek érvényességéről könnyen meggyőződhetünk, ha az 

 kifejezést sorbafejtjük, és a sorfejtés minden tagjátátlagoljuk.[411]

Ha a ( (127,6)) összefüggést ( (127,4))-re alkalmazzuk, kapjuk

A diffrakció hatáskeresztmetszete arányos ennek a mennyiségnek a
négyzetével és ezért hőmérsékletfüggése a



16.42. egyenlet - (127,7)

tényező alakjában jelentkezik. Ezt Debye–Waller-tényezőnek nevezik
(P. Debye , 1912; J. Waller , 1925).

Hátra van még a  négyzetátlag kiszámítása. A  operátorok
összes páros szorzata közül csak a

átlagértékek különböznek nullától, ahol  a fononállapotok betöltési
száma, egyensúly esetében. Ezért

Itt az  számokat a Bose-eloszlás adja meg.

16.43. egyenlet - (127,8)

A ( (127,7)) kifejezésbe helyettesítve, a nullponti rezgéseknek megfelelő tag
hőmérséklettől független tényezőt ad, amelyet el kell hagyni (pontosabban,

 definiációjába kell beleszámítani). Végül, a  szerinti összegzésről
áttérve a  szerinti integrálásra, kapjuk a végleges eredményt:

16.44. egyenlet - (127,9)

 esetén az  függvény nulla lesz, és ennek megfelelően -hez
tart; a hőmérséklet növekedésével  csökken. Megjegyezzük, hogy a



hőmérséklet hatása a szórási vonal intenzitásának csökkenését eredményezi
anélkül, hogy megváltoztatná a vonal alakját (például a szélességét).

Az atomok átlagos termikus elmozdulása a kristályrács csomópontjaitól
rendszerint (míg nagy hőmérséklet esetén is) kicsi a rácsállandóhoz képest.
Ekkor a  kifejezésében szereplő kitevő, nem nagy  értékkel jellemzett
szórásvonalainál, -hez képest kicsi, és így a hőmérsékleti hatás kis
korrekciót jelent. Az intenzitás lenyomása azonban jelentőssé válik a szórás
olyan vonalaira, amelyek nagy  értékeknek felelnek meg.

A Debye-hőmérséklethez képest magas hőmérsékleteken a négyzetátlag 
, és ezzel együtt a  kifejezésében szereplő kitevő is arányos -

vel. Alacsony hőmérsékleteken a termikus fononok lényegében a spektrum
akusztikus ágához tartoznak, amelyekre a frekvencia ; a (
(127,9)) kifejezésben ebben az esetben az  szerinti integrálást -ig
terjeszthetjük ki, és az exponenciális kifejezés kitevője -tel lesz arányos.

Végül megjegyezzük, hogy alacsony hőmérsékleteken, amikor csak a
hosszú hullámú fononok lényegesek, a ( (127,7))–( (127,9)) formulák akkor
is érvényesek lehetnek, ha az  sűrűséget nem írhatjuk fel a ( (127,1))-
nek megfelelő atomok szerinti összegzés alakjában. Hosszú hullámú
rezgéseknél ugyanis a rács hosszú szakaszai adott elektronsűrűségükkel
egészként mozdulnak el, és csak ez a lényeges ahhoz, hogy az említett
formulákat levezethessük.

 

[410] A tétel bizonyítását a statisztikában használt „makroszkopikus
határesetben” ( ) (lásd IX. 13. §-t).

[411] Az  tényezők  tényezőjű szorzata -féleképpen
bontható fel párokra (ha a  tényezőből kiválasztunk egyet, az a többi 

 tényező bármelyikével párosítható; mindannyiszor kiválasztva egyet a
fennmaradó  operátorból, az -féleképpen párosítható stb.). Ezért

.



17. fejezet - FÜGGELÉK

Görbevonalú koordináták
Az alábbiakban megadunk néhány képletet a vektoroperációk alakjára
görbevonalú koordinátákban általánosan, és néhány speciális esetben,
amelyek hasznosak lehetnek a gyakorlati számításoknál.

ahol -k a koordináták függvényei. Ugyanezen koordinátákban az elemi
térfogat:

A különböző vektoroperációk a  függvények segítségével az alább közölt
formuláknak megfelelően fejezhetők ki. Skaláron végzett vektoroperációk:

ahol az összegzést az  indexek ciklikus permutációi szerint kell
elvégezni. Vektoron végzett vektoroperációk:

(  többi komponense az indexek ciklikus permutációjával adódik).

Hengerkoordináták: . Az elemi hossz:



Vektoroperációk :

A  vektor komponenseinek kifejezéseiben  a  operátornak az 
 mennyiségre való hatását jelenti; ekkor -t skalárként tekintjük.

Gömbi koordináták : . Az elemi hossz:

Vektoroperációk :





18. fejezet - TÁRGY- ÉS
NÉVMUTATÓ

a, á
Abraham-féle erő (1), (2)

Abraham, M.

abszorpciós tényező

adiabatikus invariáns (1), (2)

Ahijezer, A.I.

Ahmanov, Sz. A.

Airy-függvény

Akulov, N. Sz.

Alfvén-hullámok (1), (2), (3)

Alfvén-hullámok elnyelése

Alfvén-hullámok kiszélesedése

Alfvén-sebesség

Alfvén, H. (1), (2)

állandó áramok mágneses tere

állandó mágneses tér



alrácsok átbillenése (spin flop) (1), (2)

általánosított szuszceptibilitások (1), (2), (3), (4), (5), (6)

Andrew, E. R.

anizotrópia-energia (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26),
(27)

anizotrópia-fluktuációk (1), (2)

Antiferromágneses anyagok a Curie-pont közelében

antiferromágneses anyagok, kollineáris

antiferromágneses anyagok, nemkollinearis

antiferromágneses Curie-pont

antiferromágneses kristály bikritikus pontja

antiferromágneses vektor

anti-Stokes-féle szórás (1), (2), (3)

áramgerjesztés gyorsítással

áramrendszerek energiája

áramsűrűség és vezetőképesség

Armstrong, J. A.(1), (2), (3)

Aszkarjan, G. A.

átbocsátási tényező

átlátszósági tartomány (1), (2)



átlátszó közegek (1), (2), (3), (4), (5), (6)

átmeneti réteg vastagsága

átmeneti sugárzás

Azbel, M. Ja.

azimutális és meridionális áramsűrűség



b
Babinet-elv

Bak, P.

Baranova, N. B.

Barnett-effektus (1), (2)

Bassz, F. G.

Batigin, V. V.

Becquerel, H. B.

behatolási mélység (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

bekapcsolási hullám

Belov, N. V.

belső kónikus refrakció kúpja

Bennett, W.

Beszpalov, V. I.

bikritikus pont, antiferromágneses kristályé

binormális

Biot–Savart-törvény

biradiális

Bleustein J. L.



Bloembergen, N. (1), (2), (3)

Bogdanov, J. V.

Bolotovszkij, B. M.

Borovik-Romanov, A. Sz. (1), (2)

Bose-eloszlás

Bragg-módszer

Bragg–Vulf-egyenlet

Bravais-rács, mágneses

Brewster-szög



c, cs
Chandrasekhar, S.

Chiao, R. Y.

Citovics, V. N.

Clausius–Clapeyron-egyenlet

Coriolis-erők

Cotton–Mouton-effektus

Cserenkov-kúp (1), (2)

Cserenkov-sugárzás (1), (2)

Cserenkov-sugárzás polarizációja

Cserenkov, P. A.

csillapodási dekrementum

csoportsebesség (1), (2), (3), (4)

Cukernyik, V. M.

Curie-pont (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20)

Curie–Weiss-törvény



d
Debye-féle relaxációs idő

Debye, P.

Debye–Scherrer módszer

Debye–Waller tényező

defokuszáló közeg

deformációtenzor (1), (2), (3), (4)

depolarizációs együttható (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

depolarizacios tér

de Gennes, P. G.

dielektrikumok (1), (2)

dielektromos állandó szuszceptibilitás pozitivitása dielektromos ellipszoid

dielektromos gömb alakjának megváltozása külső elektrosztatikus térben
dielektromos polarizáció

dielektromos szuszceptibilitás (1), (2)

dielektromos tenzor (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18)

dielektromos tenzor, anizotrop

dielektromos tenzor fluktuációinak korrelációs függvénye (1), (2)

dielektromos tenzor, harmadrendű, nemlineáris



dielektromos tenzor, másodrendű, nemlineáris (1), (2)

dielektromos tenzor, nemlineáris (1), (2), (3), (4), (5)

dielektromos test teljes szabad energiája

diffrakciós folt

diffrakciós folt a főmaximum körül

diffrakciós folt a mellékmaximum környezetében

diffrakciós hatáskeresztmetszet hőmérsékletfüggése

diffúziós együttható, mágneses téré (1), (2)

dinamooptikai jelenségek

dipólmomentum (1), (2), (3)

direktor, folyadékkristályé (1), (2)

disszipációs energia (1), (2), (3), (4), (5)(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15)

disszipatív folyamatok a magneto-hidrodinamikában

diszperziós eloszlás

diszperziós törvény

domének (1), (2), (3)

domének szétágazása (1), (2)

doménfalak felületi felszültségei

doménfal felületi feszültsége (1), (2)

Doppler-effektus



Doppler-féle kiszélesedés gázban

dorfman, J. G.

Ducuing, J. (1), (2), (3)

Dzsalosinszkij-tér

Dzsalosinszkij, I. E (1), (2), (3)

 elektron energiája



e
egydoménes részecskék

egyensúlyi konfigurációk (1), (2), (3)

egypólusú indukció

egypólusú indukció mágnesezett gömb forgatásánál

egyszerű hullám

-hullámok (1), (2)

-hullámok elnyelési tényezője

eikonál (1), (2)

eikonálegyenlet

Einstein-formula (1), (2)

Einstein, A.

Einstein – de Haas-effektus (1), (2)

elektrodiffuziós jelenségek

elektrodinamika mozgó dielektrikumokra

elektrokalorikus hatás (1), (2)

elektrokapillaritás

elektromágneses belső energia anizotrop diszperzív közegben

elektromágneses belső energia térbeli diszperzióval rendelkező közegben



elektromágneses hullámok anizotrop közegekben

elektromágneses hullámok egyenletei

elektromágneses hullámok elnyelése kis részecskéken

elektromágneses hullámok szórása kis részecskéken

elektromágneses hullámok terjedése

elektromágneses hullámok terjedése hullámvezetőkben

elektromágneses hullámok terjedése inhomogén közegben

elektromágneses hullámok terjedési sebessége dielektrikumban

elektromágneses hullámok törése (1), (2)

elektromágneses hullámok visszaverődése (1), (2), (3)

elektromágneses lökéshullám

elektromágneses rezgések üregrezonátorokban

elektromágneses tér, homogén mágneses térben egyenletesen forgó
dielektromos gömbé

elektromos áramsűrűség (1), (2)

elektromos erők folyékony dielektrikumban

elektromos erők szilárd testekben

elektromos és mágneses polarizálhatóság

elektromos indukció (1), (2)

elektromos momentum

elektrostrikció (1), (2), (3), (4)



elektrostrikció, izotrop dielektrikumé

elektrosztatikai feladatok megoldási módszerei

elektrosztatikus indukciós együttható

elektrosztatikus indukciós együttható, vezetőké

elektrosztatikus tér dielektrikumokban

elemi cella

elhajlás éken

elhajlás köralakú nyíláson

elhajlás résen

elhajlás sík ernyőn

ellenállás, aktív

ellipszoid-koordináták (1), (2)

ellipszoid-koordináták, lapított forgási

ellipszoid-koordináták, nyújtott forgási

eltolási áram (1), (2)

enantiomorfizmus

energia átpumpálása

energia átpumpálása, periodikus

Erők mágneses térben

Ettingshausen-effektus



Euler-egyenlet (1), (2), (3)

excitonok

extinkciós együttható (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

extinkciós együttható, differenciális (1), (2)
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Fabelinszkij, I. L.

Faraday-effektus (1), (2)

Faraday-törvény

fázissebesség (1), (2), (3)

felületi impedancia analitikus tulajdonságai (1), (2)

felületi hullámok folyékony töltött vezetőn

felületi hullámok két dielektrikum határán

felületi impedancia (1), (2), (3), (4), (5)

felületi impedancia, fémé

fénysebesség mozgó közegben

fénytörés, egytengelyű kristály felületén

fénytörés, girotrop test felületén

ferdén áthaladó hullám

Fermat-elv

Fermi, E. (1), (2), (3)

ferrimágneses testek (1), (2)

ferritek, kollineáris

ferroelektromosság



ferroelektromos anyagok

ferroelektromos (seignette-elektromos) testek

ferroelektromos test (1), (2)

ferromágneses anyagok a Curie-pont közelében

ferromágneses anyagok a lemezben

ferromágneses anyagok doménstruktúrája

ferromágneses anyagok, kollineáris

ferromágneses anyagok mágnesezési görbéje

ferromágneses anyagok magnetostrikciója

ferromágneses anyagok, nemkollineáris

ferromágneses rezonancia frekvenciái ellipszoidban

ferromágneses test

feszültségtenzor, diszperzív közegben

feszültségtenzor (Maxwell-féle) (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11)

Fisher, M. E. (1), (2)

Fizeau-effektus

fluktuációk ferromágneses anyagban

fluktuáció, anizotrópiáé

fokuszáló közeg

Fok, V. A.



folyadékok mozgásegyenletei mágneses térben (1), (2)

folyadékszint emelkedési magassága kondenzátorban

folyadékvonal (1), (2)

forgatonyomatek, anizotrop dielektromos gömbre ható

forgatónyomaték, dielektromos ellipszoidra ható

Fortini, A.

Foucault-áramok (1), (2), (2), (4)

főhullám (1), (2)

főhullám elnyelési tényezője

főmaximum

főmetszet

Försterling, K.

fő dielektromos tengelyek

Frank, F.

Frank, I. E. (1), (2), (3)

Fraunhofer-féle formula

Frejdman, G. I.

frekvenciadiszperzió

Frenkel, J. I. (1), (2)

Fresnel



Fresnel-ellipszoid

Fresnel-féle egyenlet (1), (2), (3), (4), (5)

Fresnel formulák (1), (2), (3), (4)

Fresnel integrál



g, gy
galvánelemek

Gaponov, A. V.

Garmire, E.

geometriai optika (1), (2), (3)

Gibbs-féle eloszlás szerinti átlagolás (1), (2)

Gibbs, J. W.

Ginzburg, V. L. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

girációs vektor (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

giromágneses együttható

giromágneses együttható, szupravezetőé

giromágneses jelenségek

girotrop közeg (1), (2), (3), (4)

gömbi (szferikus) koordináták (1), (2)

görbevonalú koordináták

Grad, H.

Grinberg, G. A. (1), (2)

Guljajev, Y. V.

gyenge ferromágnesség (1), (2), (3)



gyors lökéshullámok

gyors részecskék ionizációs vesztesége, nemrelativisztikus esetben

gyors részecskék ionizációs vesztesége, relativisztikus esetben



h
Hall-állandó (1), (2)

Hall-effektus (1), (2)

Hamilton-operátor (1), (2)

Hamilton, W. R.

Hartmann-szám

Hartmann, J.

határfeltételek dielektrikumok határán (1), (2)

határfeltételek, fényvisszaverődésnél

határfeltételek, Leontovics-féle

határfeltételek, mozgó dielektrikumokra (1), (2)

határfeltételek szakadási felületeken

határfeltételek, szupravezetőknél

határszög, teljes visszaverődésé (1), (2)

hatáskeresztmetszet

hatáskeresztmetszet, szórásé

Heesh, H.

Heisenberg-reprezentáció

Heisenberg, W.



helikoidális mágneses szerkezet (1), (2)

-hullámok (1), (2)

-hullámok elnyelési tényezője

Hildenburg, V. B.

Hoffmann, F.

Hohenberg, P. C.

Hohlov, R. V. (1), (2), (3)

Holmholtz, H.

homogén ferromágneses rezonancia frekvenciái (1), (2), (3)

Hormer, H.

hőáramsűrűség a magneto-hidrodinamikában

hőkapacitás, ellipszoidé, közbülső állapotban

hősugárzási intenzitás, elnyelő gömbé

hősugárzási intenzitás, kis impedanciájú felületé

hőterjedési egyenlet a magneto-hidrodinamikában

hővezetési együttható (1), (2)

hullámok, derékszögű hullámvezetőben

hullámok, elektromos és mágneses típusú

hullámok, elektromos és mágneses típusú, hullámvezetőben

hullámok, köralakú hullámvezetőben



hullámvektor-felület



i
idődiszperzió

időtükrözési szimmetria (1), (2)

impedancia

impulzusáram-sűrűség tenzor (1), (2), (3)

Indenbom, V. L. (1), (2)

indexfelület

indukált emisszió (1), (2)

indukált szórás

indukció, egypólusú

indukció, elektromos (1), (2)

indukció, mágneses

inerciatartomány

inhomogenitási energia (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

inhomogén ferromágneses rezonancia frekvenciái (1), (2)

inhomogén síkhullám

inverzió (1), (2), (3)

inverzió módszere

inverzió sugara



inverz Faraday-effektus

ionizációs energia

ionizációs veszteség

ionizációs veszteség, teljes



j
Jakovlenko, V. M.

Jensen, M. H.

Jordanszkij, Sz. V.

jósági tényező

Joule-hő (1), (2), (3), (4), (5)

Joule–Lenz-törvény (1), (2)



k
Kadomcev, B. B.

Kaganov, V. M.

Kamerlingh-Onnes, H.

Kantorovics, M. I.

kapacitás (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

kapacitás, gömbszeleté

kapacitás, gyűrűé

kapacitás kondenzátor széleffektusának figyelembevételével

kapacitás, kölcsönös, két hengeré

kapacitás, kölcsönös, vezetőé

kapacitás kvázistacionárius áramú körben

kapacitás vezető gömbé, anizotrop közegben

Kapica, Sz. P.

Kaplan, Sz. A.

Karpman, V. I.

Keesom, W. H.

kémiai potenciál elektromos térben

kényszerített kombinációs szórás (1), (2), (3), (4)



kényszerített sugárzás

Kerr-effektus

kétfotonos elnyelés

kettős réteg (1), (2), (3)

kettős réteg, cirkuláris (1), (2), (3)

kettős réteg elektromos térben

kettős törés

keverék permittivitása

kevert állapot, másodfajú szuprevezetőké

kicserélődési kölcsönhatás (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

kikapcsolási hullám

kilépési energia, doméneké (1), (2), (3), (4), (5)

kilépési munka

kilépési potenciál (1), (2)

kinetikus együtthatók szimmetriaelve

kinetikus együtthatók (1), (2)

kinetikus együtthatók szimmetriaelve (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

Kingston, R. H.

Kirchhoff-egyenlet

Kirchhoff-képlete



Kirchhoff-törvény (1), (2)

Kittel, Ch. (1), (2), (3)

Kolmogorov–Obuhov-törvény

kombinációs frekvenciák

kombinációs szórás (1), (2), (3)

komplex ellenállás (1), (2)

komplex potenciál (1), (2)

komplex térerősség

konduktív áramsűrűség

konformis leképezés

kontakt potenciál (1), (2), (3), (4)

kontinuitási egyenlet (1), (2), (3), (4), (5)

Kopcik, V. A.

korrelációs függvény (1), (2), (3)

kölcsönös indukciós együttható (1), (2), (3)

könnyű mágnesezés iránya (1), (2), (3)

könnyű sík

könnyű tengely

köráram mágneses tére

közbülső állapot (1), (2), (3)



közbülső állapot szerkezete

közbülső index

középértékek, kvadratikus kifejezéseké

közös mérték nélküli szuperszerkezetű fázisok

Kramers, H. A.

Kramers–Kronig-formulák (1), (2), (3)

Kramers–Kronig-formulák mágneses permeabilitásra

Kreichnan, R. H.

kristályok, egytengelyű, optikai tengelye

kristályok

kristályok dielektromos tulajdonságai

kristályok direktora

kristályok, egytengelyű (1), (2), (3)

kristályok, egytengelyű, negatív

kristályok, egytengelyű, optikai tulajdonságai

kristályok, egytengelyű, pozitív

kristályok, kéttengelyű (1), (2), (3), (4), (5), (6)

kristályok mágneses szimmetriái

kristályok optikai tengelyei (binormálisai)

kristályok permittivitása



kristálytani tércsoportok

kristály elektromos szerkezete

kristály mágneses szerkezete

kritikus állapot

kritikus index (1), (2)

kritikus kitevő

kritikus opaleszcencia

kritikus pont (1), (2)

Kritikus térerősség (1), (2), (3), (4)

Kronig, R. L.

különleges (extraordinárius) hullám (1), (2), (3)

különleges ferroelektromos anyagok (1), (2)

külső kónikus refrakció kúpja (1), (2)

kvadrupólmomentum, töltött ellipszoidé

kvázimonokromatikus hullám

kvázistacionárius áramoknak

kvázistacionárius tér egyenletei (1), (2)



l
Lagrange-egyenletek

Landau, L. D. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)

Landau–Placzek-formula

Laplace-egyenlet (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18)

Laplace-egyenlet ellipszoid-koordinátákban

Laplace-egyenlet, gömbi koordinátákban

Laplace-operátor (1), (2)

Laplace-operátor, kétdimenziós

lassú lökéshullámok

Laue-egyenlet (1), (2), (3)

Lebegyev, N. N.

Leduc–Righi-effektus

lemágnesezési együtthatók (1), (2)

lemágnesezési együtthatók tenzora (1), (2)

Leontovics, M. A. (1), (2)

Le Guilou, J. C.

Lifsic, E. M. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)



Lifsic, I. M.

lineáris áramok (1), (2), (3), (4)

lineáris elektrooptikai effektus

lineáris magnetostrikció

lineáris vezetők önindukciós együtthatója

Lippmann, G.

Ljubarszkij, G. J. (1), (2)

London, F.

longitudinális és transzverzális permittivitás

longitudinális és transzverzális permittivitás kapcsolata -nal és -vel

longitudinális hullámok (1), (2)

Lorentz-erő

Lorentz-feltétel általánosítása

Lorentz, H. A. (1), (2)

lökéshullám (1), (2)

lökéshullámok evolúciós jellegének feltétele

lökéshullám, bekapcsolási

lökéshullám, gyenge

lökéshullám, kikapcsolási

lökéshullám, párhuzamos



lökéshullám, transzverzális

lökési adiabata a magneto-hidrodinamikában



m
Macdonald, H. M.

mágneses alrács

mágneses anizotrópia-energia

mágneses anyag teljes szabad energiája

mágneses erővonalak befagyása (1), (2), (3)

mágneses fluxus (1), (2)

mágneses indukció

mágneses indukció, átlagos

mágneses indukció ellipszoidban

mágneses kristályosztályok

mágneses osztályok és tércsoportok

mágneses permeabilitás (1), (2), (3), (4)

mágneses permeabilitási tenzor (1), (2)

mágneses permeabilitás dia- és paramágneses testekre

mágneses permeabilitás diszperziója (1), (2), (3), (4)

mágneses permeabilitás tenzor (1), (2)

mágneses polarizálhatóság (1), (2), (3)

mágneses polarizálhatóság, vezető gömbé, mágneses térben



mágneses polarizálhatóság vezető hengeré, mágneses térben

mágneses szuszceptibilitás

mágneses tengely

mágneses tércsoportok

mágneses térerősség

mágneses tér, köráramé

mágneses tér, végtelen henger alakú vezető henger alakú üregében

mágneses tér, zárt lineáris áramé

mágnesezési vektor (1), (2)

magnetoakusztikus energia (1), (2), (3), (4), (5)

magnetoakusztikus hullámok (1), (2), (3)

magnetoakusztikus tagok

magnetoelasztikus rezgések (1), (2)

magnetoelektromos effektus (1), (2)

magneto-hidrodinamika

magneto-hidrodinamikai áramlás párhuzamos síkok között

magneto-hidrodinamikai hullámok (1), (2)

magnetooptikai jelenségek (1), (2)
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Mandelstam, L. I. (1), (2)

Manley, J. M.

Manley–Rowe-tétel (1), (2), (3), (4)

Martin, P. C.
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Meisser, W.

Meissner-effektus

merőleges áthaladás

merőleges lökéshullámok

Meyer, R. B.

Mieses, R.

mikromágnezettség



minimum, disszipációs energiáé, vezető közegben

Minkowski-képletek

Minkowski, H.

Moffat, G.

molekuláris áramsűrűség
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momentum, mágneses, szupravezető körlemezé

monokromatikus síkhullám (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

Moriva, T.



n, ny
Navier–Stokes-egyenlet (1), (2)

Néel, L. (1), (2), (3), (4)

negatív kristályok

Nelson, D. R. (1), (2)

nematikus folyadékkristály (1), (2), (3)

nemlineáris optika

nemlokális kapcsolat

Nernst-effektus

normális vagy indexfelület

Nyeronova, N. N.
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Ochsenfeld, R.

Ohm törvénye

Ohm törvénye mozgó vezetőre

Onsager-elv

Onsager, L.
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optikai sugártengely, szinguláris

optikai tengely

orientációs átmenetek (1), (2)

Ornstein, L. S.

Osborn, J. A.

oszcillátor erősség (1), (2), (3)



Ozsogin, V. I.

önfokuszálás (1), (2), (3)

önindukciós együttható (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

önindukciós együttható, henger alakú szolenoidé (1), (2)
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önkapacitás

önszabályozás

összegszabály
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párhuzamos lökéshullámok evolúciós jellege (1), (2)

Pauli, W.

Paumier, E.

Peierls, R.

Pekar, Sz. I.

Peltier-effektus (1), (2), (3)

Peltier-együttható

permittivitás (1), (2)

permittivitás (dielektromos állandó) (1), (2)

permittivitás diszperziója

permittivitás diszperziós törvénye

permittivitás frekvenciafüggésének analitikus tulajdonságai

permittivitás, komplex

permittivitás, longitudinális

permittivitás, nagy frekvenciáknál

permittivitás, transzverzális (1), (2), (3)



Pershan, P. S. (1), (2), (3), (4)

Petriscsev, V. A.

piezoelektromos effektus

piezoelektromos kristály

piezoelektromos tenzor (1), (2)
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piezomágneses tenzor (1), (2)

piezomágnesség (1), (2)

Piezomágnesség és magnetoelektromos effektus

Pinszker, Z. G.

piroelektromos testek (1), (2), (3)

Pitajevszkij, L. P. (1), (2)

Placzek, G.

Player, M. A.

plazma

plazmafonal

Poiseuille-áramlás

Poisson-egyenlet (1), (2)

polaritonok



polariton tartomány, spektrumé

polarizációs tenzor

polarizációs tenzor, vezető ellipszoidé

polarizáció, girotrop testről történő visszaverődésnél

Polovin, R. V. (1), (2)

ponderomotoros erő

por-módszer (Debye–Scherrer-módszer)

potenciál, Coulomb

Poynting-vektor (1), (2), (3), (4), (5)

Poynting-vektor, girotrop közegben

Poynting-vektor, térbeli diszperzióval rendelkező közegben

pozitív kristályok

Privorockij, I. A. (1), (2)

pumpálás, külső téré
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rács

Rado, G. T.

Raman–Landsberg-Mandelstam-effektus

Rayleigh-formula

Rayleigh-szórás (1), (2)(3)
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Rayleigh-vonal finomszerkezete (1), (2)
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Rayleigh, J. W. S. (1), (2), (3), (4), (5)

reciprocitási törvény (1), (2)
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rétegek szétágazása
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Ritov, Sz. M.
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röntgensugár-analízis Debye–Scherrer-módszere
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Rutgers, A. J.

Ruzmajkin, A. A.
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skálainvariancia hipotézis (1), (2), (3), (4)

Smoluchowsky, M.
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szakadások, tangenciális (1), (2), (3), (4)

szerkezet, hullámfronté; diszperzív dielektrikumban

szimmetriaelv általánosítása, kinetikus együtthatóké (1), (2)

szinguláris vagy cirkuláris optikai tengely
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Tamm, I. E.
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Teller, E.

tenzorellipszoid

tenzor, felületi impedanciáé
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térbeli diszperzió (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

térbeli diszperzió az elnyelési vonal közelében

térbeli diszperzió, optikailag inaktív közegekben

téregyenletek dielektrikumokban, diszperzió nélkül

térenergia, diszperzív közegben

térerősség, elektromos

térerősség, mágneses



térfogati erősűrűség
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termoelektromos effektus (1), (2), (3), (4), (5)
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termoelektromos erő
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termogalvanomágneses jelenségek

Thomson-effektus (1), (2)

Thomson-együttható

Thomson-formula

Thomson-reláció

Thomson-tétele

Thomson, W. (1), (2)

Toptigin, I. N.



Townes, C. H.

töltéssűrűség, valódi (1), (2)

töltés gyűrűben folyó, a forgás megszüntetésekor

töltés, valódi (1), (2)

tömegáram

törésmutató (1), (2), (3), (4), (5), (6)

transzverzális elektromos és mágneses hullámok

transzverzális lökéshullám

tükörképmódszer (1), (2)

turbulens dinamó (1), (2), (3)

tükörizomér

tükörképmódszer
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Vajnstejn, Sz. I. (1), (2)

valódi áramok (1), (2)

valódi töltések (1), (2), (3)
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Varma, C. M. Vasina, H.

Vavilov, Sz. I.

vektoroperációk (1), (2)

vektorpotenciál (1), (2), (3), (4), (5), (6)

vezetőképesség (1), (2)

vezetőképesség-tenzor (1), (2), (3)

vezetők elektrosztatikus tere

vezetők elektrosztatikus terének energiája

vezetőre ható erők

vezető ellipszoid
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Viglin, A. Sz.
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visszaverődési tényező (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)



Vlaszov, Sz. N.

Voigt, W.

vonalszélesség

Vonszovszkij, S. V.

vonzási energia dipólus és vezető sík között



w, y
Walker, L.

Waller, J.

Weiss, P.

Wick-tétel

Young-modulus

Young-modulus, piezoelektromos lemezre
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Zachariasen, W. H.

Zajcev, V. M. (1), (2)

Zamorzajev, A. M.

záródomének

zárt lineáris áram mágneses tere

Zeldovics, Ja. B. (1), (2), (3), (4), (5)

Zemplén-tétel (1), (2)

Zernicke, F.

Zinn-Justin, J.

Zsirnov, V. A.
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